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PREDSTAVUJEME:  
Mitsubishi Lancer Evolution • Chevrolet Aveo, HHR • 
Toyota Aygo Crazy • Trojdverová Mazda2 • Iveco TerraMare •
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Automobilka Porsche (jej úplný názov je Dr. Ing. H. c. F. Porsche AG) oznámila, že 5. 
júla uvedie na trh inovované modely svojho klasického a mimoriadne úspešného 
typového radu 911 Štyri modely – dve kupé a dva kabriolety – s tradičným zad-
ným pohonom sa vyznačujú ešte dynamickejšími vlastnosťami ako doterajšie 
modely. Na karosérii nie sú výrazné zmeny, mierne zmenený tvar ...

42 - Aktuálne inovácie dvoch typov SUV
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Prezident SR pán Ivan Gašparovič 18. júna symbo-
lickou jazdou za volantom 5-tisícej Škody Octavia 
zmontovanej v bratislavskom závode Volkswagenu 
potvrdil, že Škoda Auto patrí opäť k domácim vý-
robcom automobilov. 
 Octavie sa v Bratislave montujú už od marca, na-
hradili vo výrobnom programe závodu Volkswagen Po-
lo. Škoda Auto čakala na „okrúhle číslo“ v štatistike 
počtu zmontovaných Octavií v bratislavskom závode, 
aby slávnostne oznámila svoj  návrat ako výrobcu na 
Slovensko. Na Slovensku je Škoda Auto už mnoho de-
saťročí vnímaná ako domáca značka a v minulosti sa tu 
vyrábali modely Rapid, Garde alebo 1203. Pre značku 
Škoda ide o historický okamih, preto sa rozhodla ofici-
álne predstaviť päťtisícu Škodu Octavia zmontovanú 
na Slovensku slávnostne, na najvyššej úrovni. 
 „Pre spoločné korene, ktoré majú ŠKODA AU-
TO a Volkswagen Bratislava s koncernom VW od ro-
ku 1991, bude znamenať produkcia Škody Octavia do-
siahnutie ďalšieho míľnika. Výroba tohto úspešného 
produktu vo Volkswagene Slovakia ďalej posilní posta-
venie značky ŠKODA na slovenskom trhu. Jej úspech   
na slovenskom trhu určujú svojou kvalitnou prácou nie-
len zamestnanci, ale aj slovenskí dodávatelia,“ uviedol 
pri tejto príležitosti pán Reinhard Jung, predseda pred-
stavenstva Škoda Auto.
 „Investuje sa v dvoch fázach. Investície do toho, 
aby sme nové auto dostali do výroby a nalakovali ho, 
dosiahli približne 14 miliónov eúr (462 mil. Sk). Potom 
treba urobiť lokalizáciu, čiže investovať ďalšie penia-
ze, aby sa v ďalších rokoch mohla vyrábať väčšia časť 
auta tu. Túto sumu zatiaľ nevieme vyčísliť,“ uviedol 

Andreas Tostmann, predseda predstavenstva Volk-
swagen Slovakia, a. s. Koncom roka by mali v bra-
tislavskom závode VW montovať (a lakovať] nielen 
doterajší model Octavie s karosériou liftback, ale aj 
kombi. 
 Päťtisíce vozidlo Škoda Octavia bolo vybavené 2-
-litrovým vznetovým motorom s   výkonom 103 kW 
a 6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou. Karo-
séria jubilejného automobilu mala farbu Capuccino-
-Beige, stupeň výbavy Elegance. Vozidlo symbolicky 
prevzal pán MUDr. Juraj Miklušica z projektu Modrý 
Anjel, ktorého cieľom je záchrana života novoroden-
cov a kojencov s vrodenou srdcovou chybou pomocou 

transplantátov častí srdca – detských 
chlopní. Symbolický kľúč od vozidla 
mu odovzdali páni Matej Bugár a Ma-
rek Balón, konatelia spoločnosti ŠKO-
DA AUTO Slovensko, s.r.o.
 „Škoda Octavia je známa ako 
spoľahlivý a výkonný automobil. Po 
nevyhnutných úpravách, ktoré si vy-
žadujú špecifické nároky na záchranár-
ske vozidlo, bude pomáhať pri záchra-
ne života tých najmenších, a to pova-
žujem za najdôležitejšie,“ zdôraznil pán 
Bugár, konateľ spoločnosti ŠKODA AU-
TO Slovensko, s.r.o.
 Na slávnostnom podujatí Ško-
da opäť doma na Slovensku, ktoré 
sa uskutočnilo v priestoroch montáž-
nej haly a Infocentra závodu Volkswa-
gen Slovakia v Devínskej Novej Vsi, sa 
okrem prezidenta Slovenskej republi-
ky pána Gašparoviča zúčastnili aj štát-
ny tajomník Ministerstva  vnútra SR 
pán Jozef Buček, veľvyslanec Českej 
republiky v SR pán Vladimír Galuška, 
veľvyslanec Nemeckej spolkovej re-
publiky v SR pán Jochen Trebesch, 
predseda predstavenstva Volkswa-
gen Slovakia, a. s.,pán Andreas Tos-
tmann a ďalší čestní hostia. 
 Vozidlá Škoda Octavia vyrobe-
né v závode Volkswagen Slovakia, a. 
s., sú distribuované do 17 európskych 
štátov. Škoda Octavia (liftback, kombi 
a Scout) sa v roku 2007 stala celosve-
tovo najpredávanejším typom automo-
bilky s celkovým počtom 237 422 vo-
zidiel dodaných zákazníkom. Tento ob-
jem predstavuje nárast o viac ako 18 % 
oproti predchádzajúcemu roku. Obľú-

beným modelom zostáva aj Škoda Octavia Tour, kto-
rej nárast predaja predstavuje  4,6 % s celkovo 72 529 
vozidlami.
 V priebehu minulého roka dodala spoločnosť Škoda 
Auto svojim zákazníkom celosvetovo celkovo 630 032 
vozidiel. Toto číslo znamená celkový nárast zákazní-
kom dodaných vozidiel oproti predchádzajúcemu roku 
o 15 % a zároveň sa stáva najlepším predajným výsled-
kom v histórii spoločnosti. V najbližších týždňoch uve-
die spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. na slo-
venský trh akčný model Octavia.sk.

-ša-

Ekonomika 
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Päťtisíca Škoda Octavia 
z VW Bratislava
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Medziročne rastúci predaj automobilov na našom 
trhu už nie  je náhodným javom, napríklad reakciou 
na ohlásenie zmien v legislatíve vzťahujúcej sa na 
predaj niektorej z kategórií vozidiel. Už je nepo-
chybne aj znakom zlepšujúcej  sa výkonnosti na-
šej ekonomiky. Významným spôsobom tomu pomá-
ha automobilový priemysel, ktorý tiež silnie. 
 Traja finálni výrobcovia automobilov, Volkswagen, 
Kia, PSA Peugeot a Citroën, mali spočiatku plán pre 
tento rok vyrobiť asi 640 000 automobilov. V polovici 
roka sa ukazuje, že by to mohlo byť až okolo 675 000 
automobilov.
 V roku 2006 sa na Slovensku vyrobilo „len“ 
295 300 automobilov, takmer všetky v bratislavskom 
závode Volkswagenu, vlani už bolo cítiť dynamický roz-
beh výroby v nových závodoch, Kie v Tepličke nad Vá-
hom a PSA Peugeot Citroën v Trnave. Slovensko sa 
v roku  2007 stalo v parametri sledujúcom počet vy-
robených automobilov na 1000 obyvateľom najúspeš-
nejším štátom sveta, tento parameter dosiahol hodno-
tu 105,7. Automobilky vyrobili 571 071 vozidiel.  
 Akciová spoločnosť Volkswagen Slovakia pôsobí 
na Slovensku od začiatku deväťdesiatych rokov minu-
lého storočia  a jej úspešné pôsobenie na našom úze-
mí nepochybne prispelo k záujmu ďalších investorov 
z tohto odvetvia rozvíjať automobilovú výrobu práve 
u nás. Už niekoľko rokov sa v Bratislave vyrábajú naj-
mä konštrukčne náročné športovo-úžitkové automobi-
ly, Volkswagen Touareg, Audi Q7 a aj podstatná časť 
z konštrukcie Porsche Cayenne vzniká v tomto závode.  
Od marca tohto roku tu vyrábajú aj typ Škoda Octavia. 
Je možné, že niektoré z hľadiska počtu trhom požado-
vaných „okrajových“ modelov tohto typu sa budú ne-
skôr vyrábať len v Bratislave. Tento rok by mal tento 
závod posilniť štatistiky celosvetovo vyrobených au-
tomobilov Škoda približne o 25 000 Octavií, prevažne 

s karosériou liftback, lebo Combi zaradia do výroby až 
v závere roka.
 Spoločnosť Kia Motors Slovakia v tomto roku do-
siahla plnú dvojzmennú pravádzku, ktorá umožňuje ma-
ximálnu výrobu 225 000 automobilov za rok. Momen-
tálne sa v jej závode v Tepličke nad Váhom vyrábajú tri 
modely ceé d a športovo-úžitkový automobil Sportage. 
V závere roka pribudne vo výrobnom programe model 
eco_ceed, odvodený z trojdverového modelu pro_ce-
é d. Plná dvojzmenná prevádzka závodu a okolo dve-
stotisíc vyrobených automobilov v tomto roku ukážu, 
ako treba „nastaviť“ výrobné kapacity závodu s ohľa-
dom na požiadavky trhu. S vytvorením tretej pracovnej 

zmeny uvažujú v priebehu rokov 2009 a 2010. Pravde-
podobne budúci rok výrobný program rozšíria o ďalší 
typ z kategórie SUV.
 Spoločnosť Peugeot Citroën Automobiles Slova-
kia s r.o. je v podobnej etape nábehu na plnú výrobnú 
kapacitu vo svojom trnavskom závode ako Kia Motors 
Slovakia. K súčasne vyrábaným automobilom Peugeot 
207  pribudne aj nový malý Citroën. Jeho prvé snímky 
Citroën uverejní v priebehu tohto mesiaca. Bude posta-
vený na platforme, akú má Citroën C3, bude mať nahor 
„vytiahnutú“ karosériu s kolmou zadnou stenou, aby 
bolo možné vytvoriť na malom pôdoryse auta čo naj-
priestrannejší interiér. 

Výroba vozidiel v automobilkách 
na Slovensku

Vývoj výroby automobilov na Slovensku. V januári odhadovaný počet automobilov vyrobených v tomto roku na úrovni 
640 000 bude pravdepodobne väčší 

Počet registrácií nových osobných a malých ná-
kladných automobilov do 3,5 tony (kategórie M1 
a N1) v máji medziročne stúpol o 7,51 percenta na 
8171 vozidiel, pričom za prvých päť mesiacov 2008 
bolo zaregistrovaných 39 224 áut, čiže o 22,42 per-
centa viac ako v rovnakom období vlani. 
 Poradie najžiadanejších značiek nových osobných 
a malých nákladných automobilov na slovenskom auto-
mobilovom trhu vedie po prvých piatich mesiacoch Ško-
da s trhovým podielom 19,81 percenta, druhé miesto 
dosiahol Volkswagen so 7,33 percenta a na treťom 
mieste sa umiestnil Peugeot so 7,27 percenta. Ďalšie 
poradie: 

4. Citroën 6,57; 5. Renault 6,47 %; 6. Suzuki 6,11 %; 
7. KIA 6,11 %; 8. Ford 5,53 %; 9. Fiat 4,95 %; 10. Opel 
3,58 %; 11. Toyota/Lexus 3,41 % a tucet najúspešnej-
ších uzatvára 12. Hyundai s podielom 3,22 percenta.
 Za päť mesiacov roku 2008 zaregistrovali tiež spo-
lu aj 448 nových nákladných automobilov hmotnosti 
3,5 až 12 ton (kategória N2), čo je o 12,68 percenta 
menej ako vlani. Najväčší podiel na trhu bol opäť v po-
radí: prvé Iveco, ktoré dosiahlo podiel 34,60 %, druhé 
Mitsubishi Fuso 17,86 % a tretí Renault 11,61 %.
 Počet registrácií nových nákladných automobi-
lov nad 12 ton (kategória N3) dosiahol oproti vlaňaj-
šiemu obdobiu január až máj nárast o 8,27 percenta 

pri odbyte za prvých päť mesiacov tohto roku spolu 
1779 vozidiel uvedenej kategórie. Túto kategóriu zno-
vu vedie Volvo, ktoré získalo podiel 19,79 %, opäť dru-
há Scania má 17,48 % a s podielom na trhu 17,26 % tre-
tí Mercedes-Benz. Za január až máj 2008 zaregistrova-
li tiež 252 nových autobusov (kategória M2 a M3), čo 
je o rovných 75 percent viac ako počas toho istého ob-
dobia vlani. Poradie sa oproti predošlému mesiacu ne-
zmenilo: na čele je Irisbus s 49,20 %, druhý SOR má po-
diel 24,20 % a tretia je značka Novoplan, ktorá dosiahla 
4,36 % všetkých registrácií v uvedených kategóriách. 

Ing. Mária NOVÁKOVÁ
ZAP SR
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Jeden z dvoch najväčších Porsche a Audi salónov 
v Európe má svoje sídlo v Bratislave na Zlatých Pies-
koch. Porsche Bratislava otvorením tohto luxusného 
výstavného priestoru reaguje na rastúci záujem vo-
dičov o spomínané značky. Predaj automobilov Por-
sche vzrástol za posledné dva roky na Slovensku viac 
ako dvojnásobne. 
V novom výstavnom priestore si zákazníci budú môcť 
vychutnať luxus a služby na najvyššej úrovni. Všet-
ky časti, vrátane priestorov vyhradených pre servis, 
sú predelené len sklenenými priečkami. Motoristi tak 
môžu v prípade záujmu sledovať aj prácu priamo v ser-
vise. Celý priestor je navyše skutočnou pochúťkou pre 
milovníkov dizajnu, pretože dizajnéri kládli dôraz na 
každý detail. V Audi  časti salóna napríklad nechýba 

štylizovaná zákruta symboli-
zujúca pretekársky okruh v Le 
Mans, kde už niekoľko rokov 
značka Audi žne úspechy.  
Nové koncepty Porsche a Au-
di salónov realizuje spoloč-
nosť po celej Európe. Výstav-
ba slovenského projektu tr-
vala viac ako rok a investícia presiahla 300 miliónov 
slovenských korún. V salóne Porsche bude vystave-
ných 7 a v salóne Audi 14 vozidiel. Zákazníkom bude 
k dispozícii hneď od začiatku 60 zamestnancov, pri-
čom postupne by sa mal ich počet zväčšiť na 100. 
Rovnako veľký Porsche a Audi salón bol zatiaľ otvo-
rený len v rakúskom Linzi.

Rovnako ambiciózne ako celý areál Porsche a Audi 
salónu sú aj plány spoločnosti na najbližšie obdobie. 
V súčasnosti sa na Slovensku predáva približne 100 
vozidiel Porsche ročne, pričom viac ako polovica zá-
kazníkov pochádza z Bratislavy a okolia. V nasledujú-
cich troch rokoch sa Porsche Bratislava chystá ten-
to počet zväčšiť o polovicu. Audi plánuje zvabezpečiť 
celkový predaj na Slovensku na 1000 kusov ročne. 
Podobne ako pri Porsche, aj zákazníci tejto značky 
pochádzajú väčšinou z Bratislavy a okolia.          -pe-

Z domova 

6 jú l  2008

Cena Toyoty spoločnosti AT a.s. Žilina  
Spoločnosť Toyota Motor Europe (TME) vyhlásila na 
svojom Európskom stretnutí autorizovaných partne-
rov v Londýne víťazov cien 2008 Toyota Ichiban. (Eu-
ropean Customer Satisfaction Awards). Pri určovaní 
víťazov posudzovali predajné výkony aj poskytované 
popredajné služby a zo Slovenskej republiky bola za 
mimoriadnu spokojnosť zákazníkov ocenená spoloč-
nosť AT a.s., ktorá je autorizovaným partnerom pre 
predaj a servis vozidiel Toyota v Žiline. Spoločnosť 
AT a.s. tak získala toto ocenenie už druhýkrát za se-
bou. Celkovo bolo udelených 35 cien autorizovaným 

partnerom z 23 štátov, pričom tieto ceny sú vyjadre-
ním uznania za výnimočný prínos ocenených podnikov 
do stratégie rastu spoločnosti Toyota, okrem iného aj 
v Slovenskej republike.**
 Pri určovaní víťazov posudzovali takmer 2500 
predajcov Toyota na základe výsledkov ročného 
prieskumu spokojnosti zákazníkov, ktorý spoločnosť 
Toyota Motor Europe po prvý raz uskutočnila v roku 
2006. Víťazi boli určení na základe výnimočných vý-
konov v kľúčových oblastiach predaja a služieb. Kri-
téria na udelenie ceny zahŕňali okrem všeobecnej 

starostlivosti o zákazníkov aj viaceré postupy od pri-
vítania zákazníka až po odovzdanie vozidla a všetky 
súvisiace činnosti.
 Tadashi Arashima, prezident a výkonný riadi-
teľ spoločnosti Toyota Motor Europe, odovzdal ce-
ny v prítomnosti prezidenta spoločnosti Toyota Mo-
tor Corporation Katsuaki Watanabeho a slovenských 
predstaviteľov vrcholového manažmentu. Za  AT a.s. 
prevzali cenu pri slávnostnom vyhlásení v Londýne 
majitelia spoločnosti  páni Jozef Poláček a Stanislav 
Kucharčík.   

FORD 
ZLACŇUJE 

NÁHRADNÉ 
DIELCE

Spoločnosť Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., 
výhradný dovozca vozidiel a náhradných dielcov 
značky Ford na Slovensku sa rozhodla znížiť ce-
ny náhradných dielcov. Reaguje tak na posilne-
nie slovenskej koruny voči euru. Ceny náhradných 
dielcov sa zmenšia o 6 %, nový cenník  platí od 
1. júla 2008.

Jeden z dvoch najväčších Porsche a Audi 
salónov v Európe 

Podľa oficiálnych odhadov Európskej únie dosahujú 
náklady spôsobené dopravnými zápchami v európ-
skych štátoch až 0,5 percenta HDP Európskej únie 
ročne. Tie isté odhady varujú, že už o niekoľko rokov 
sa tieto náklady zväčšia na dvojnásobok. Príčinou 
mnohých dopravných zápch sú agresívni vodiči.
Najväčšiu časť týchto nákladov – asi 90 % - predsta-
vujú časové straty. Ďalších 8 % tvorí zväčšená spot-
reba motorových palíva zostávajúce 2 % pripadajú na 
škody spôsobené nehodami a ďalšie súvisiace nákla-
dy. Aj keď Slovensko sa na týchto nákladoch podieľa 
len veľmi malou mierou, nejde o zanedbateľné straty.  
„Ak by sme sa chceli dopracovať k nejakému odhadu, 
mohli by sme zjednodušene predpokladať, že menšie 
zaťaženie infraštruktúry a menšia priemerná mzda 
znamená, že na Slovensku tvoria náklady spôsobe-
né dopravnou zápchou asi polovicu z takýchto nákla-
dov pôvodných štátov EÚ, teda 0,25 percenta nášho 

HDP. Pri tomto zjednodušení dospejeme k sume  9,26 
mld. Sk. A to nie je málo,“ skonštatoval pán Ing. Ma-
tej Bugár, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Sloven-
sko s.r.o.  Dopravné zápchy často zapríčiňujú práve 
agresívni vodiči. Ak spôsobili na Slovensku len polo-
vicu dopravných zápch, cena za ňu by sa vyšplhala na 
4 a pol miliardy korún len v minulom roku. V mnohých 
štátoch preto sprísňujú postihy za agresívnu jazdu – 
nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidla-
mi, predbiehanie v pravom jazdnom pruhu, nedáva-
nie znamenia o zmene smeru jazdy, či „vyblikávanie“ 
diaľkovými svetlami. 
 Postih za to v podobe verejnoprospešných prác ale-
bo povinných skupinových terapií pod vedením psy-
chológa by mohol byť účinný. Práve čas má pre mno-
hých agresívnych vodičov väčšiu cenu, ako akákoľ-
vek pokuta. 

-ša-

Agresívni vodiči nepatria 
na cestu
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Cestovné poistenie 

Aké druhy cestovného poistenia existujú a kde si 
ho môžeme uzatvoriť? 
Základné rozdelenie je na individuálne a komplex-
né cestovné poistenie. Individuálne poistenie si mô-
že klient zakúpiť na ktoromkoľvek našom obchodnom 
mieste, prípadne aj cez linku Allianz direct či cez in-
ternet. Je to osobitný produkt aj tým, že je v ňom za-
definované neobmedzené krytie liečebných nákladov, 
čo zatiaľ na slovenskom poistnom trhu nikto neponú-
ka. Samozrejme, okrem liečebných nákladov si môže 
zvoliť celý balíček poistenia, ktorý zahŕňa aj zodpoved-
nosť za škodu, úrazové poistenie, poistenie batožiny či 
stornovacie poplatky za zájazd. Čo sa týka komplexné-
ho poistenia, s tým sa môžu naši občania stretnúť prá-
ve v cestovných kanceláriách. Ide o celý balík poiste-
nia, v ktorom sú zahrnuté všetky spomínané riziká, no 
s tým rozdielom, že liečebné náklady sú obmedzené po-
istnou sumou. 

Veľa cestovných kancelárii poskytuje cestovné po-
istenie. Čo by sme si mali všimnúť, aby sme boli sku-
točne seriózne poistení na dovolenkový pobyt? 
Zásadou je, že do zahraničia si poisťujeme liečebné ná-
klady, ale to už je viac-menej samozrejmé. Čo je veľmi 
dôležité, keď si kupujete zájazd v cestovnej kancelárii, 
aby ste mali poistené aj tzv. storno poplatky. Tie býva-
jú zahrnuté práve v tzv. komplexnom cestovnom pois-
tení, ktoré cestovné kancelárie ponúkajú, ale pre isto-
tu by som si to pred podpísaním zmluvy overila. Ocení-
te to najmä v situácii, ak by ste zo závažných dôvodov 
museli odrieknuť účasť na zájazde. Cestovná kancelá-
ria si totiž v zmysle svojich obchodných podmienok úč-
tuje rôzne poplatky za storno zájazdu a tie sú, pokiaľ 
k stornu dôjde z dôvodov (zdravotných či závažných ro-
dinných) určených poistnou zmluvou, preplatené pois-
ťovňou. Treba si však uvedomiť, že poistenie storno 
poplatkov sa môže dojednať len bezprostredne pri za-
kúpení zájazdu alebo 24 hodín po jeho zakúpení či zlo-
žení zálohy za zájazd. 

Čo všetko si mám skontrolovať na zmluve o ces-
tovnom poistení? 
Vždy si treba všimnúť a skontrolovať, či máte zada-
nú správnu geografickú zónu – čiže miesto vycesto-
vania, dĺžku pobytu, teda, aby v nej bol zaznamenaný 

správny počet dní. Čitateľom by som odporúčala, dať 
si jeden deň ako rezervu pre prípad, že by sa čosi stalo 
a čas návratu sa predĺžil. (Niekedy to môže byť ošetre-
né aj v poistných podmienkach.) Pri uzatváraní zmluvy 
o cestovnom poistení si treba uvedomiť aj to, ako ju ch-
ceme tráviť. V rámci poistných podmienok v základnom 
krytí je poistená iba základná turistika a športy, ktoré 
nepovažujeme za rizikové, ale pokiaľ sa na dovolenke 
chystáte skúšať extrémne či adrenalínové športy, tak 
je dobré pripoistiť sa. V rámci individuálneho poistenia 
(alebo ako samostatné pripoistenie) si môžete dať po-
istiť napríklad aj náklady horskej služby. 

Sú krajiny, kde by ste čitateľov špeciálne upozor-
nili, aby sa pripoistili alebo aby na nejaký typ pri-
poistenia rozhodne nezabudli? 
Odporúčala by som, najmä na západ od našich hraníc, 
aby si klienti dojednali balíček poistenia, pretože ten 
obsahuje aj poistenie zodpovednosti za škodu. To je dô-
ležité aj vtedy, ak tam necestujete individuálne, teda 
vlastným autom alebo motocyklom. Skutočne sa nám 
množia prípady, kedy to poistenci ocenili. Na tzv. „Zá-
pade“ sú totiž ľudia právne uvedomelejší a v momente 
ako im spôsobíte škodu alebo majú pocit, že ste im ju 
spôsobili (napr. do niekoho narazíte na zjazdovke ale-
bo niekomu čosi náhodou rozbijete), tak si budú uplat-
ňovať jej náhradu. A nielen fyzickú náhradu rozbitej ve-
ci, ale napríklad aj nákla-
dy na liečenie, ušlý zisk 
atď. Najmä pri škodách 
na zdraví sú čiastky, kto-
ré sa vyžadujú, veľmi veľ-
ké. Niekedy poistencom 
z tohto dôvodu poskytu-
jeme aj právny servis. 

Čo všetko kryjú liečebné 
náklady, ktoré sú akým-
si základom cestovného 
poistenia? 
Liečebné náklady kryjú 
prevoz pacienta sanitkou, 
diagnostiku, ošetrenie, 
hospitalizáciu, nutnú ope-
ráciu, čiže všetok zdravot-
ný servis až do momentu, 
keď je klient schopný re-
patriácie. V prípade dlh-
šej hospitalizácie sa hra-
dí aj návšteva príbuzného, 
ubytovanie. Jednoducho 
všetko to, čo je potrebné 
k úprave zdravotného sta-
vu a čo sú nutné náklady. 
Samozrejme do momentu, 
kedy je pacient schopný 

transportu domov. V rámci poistenia sú zahrnuté aj ná-
klady na asistenčnú spoločnosť, to znamená, že klient 
môže kedykoľvek – 24 hodín denne - zavolať na číslo 
asistenčnej spoločnosti, kde mu poskytnú radu, v prípa-
de hospitalizácie či repatriácie uhradia náklady. 

Je v rámci dokladov niečo, čo si klienti zabúdajú vy-
pýtať a spôsobilo im to následne problémy pri pre-
plácaní ošetrenia poisťovňou? 
Všetky takéto pokyny má klient napísané v brožúrke, 
ktorú dostane pri uzatvorení poistnej zmluvy. Je tam 
zadefinované, čo konkrétne si má pýtať, keď je v zahra-
ničí ošetrovaný. Každopádne si treba pamätať, že faktú-
ra či účet, ktorý dostane, musí obsahovať meno klien-
ta, diagnózu a položkovitý rozpis výkonov, ktoré si da-
ný lekár dáva preplatiť a, pravdaže, jeho podpis. 

Čo máme robiť, ak máme poistenú batožinu a stra-
tí sa nám na letisku? 
Za stratu batožiny do istej miery zodpovedá letecký 
prepravca, zväčša sa po nej na letisku pátra a podľa 
našich informácií sa vo väčšine prípadov nájde. Ak je 
však klient poistený a k jej strate predsa dôjde, nesmie 
zabudnúť, že je nutné vypýtať si na letisku doklady 
o strate. Je to tzv. Property iregularity report – PIR, 
ktorý predkladá v poisťovni. 

O cestovnom poistení nielen na 
cesty na Slovensku, ale aj v za-
hraničí sa zhovárame s Katarí-
nou Janákovou, vedúcou odde-
lenia skupinového a cestovného 
privátneho poistenia  z Allianz – 
Slovenskej poisťovne.

UŽI SI DOVOLENKU! CEZ INTERNET A TELEFÓN MÁŠ CESTOVNÉ POISTENIE S

POISTENIE, KTORÉ ŤA DOSTANE

50 % ZĽAVOU!

WWW.ACTIVEPOISTENIE.SK

# 0800 122 222
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S účinnosťou od 17. júna 2008 platia v Chorvátsku 
nové pravidlá cestnej premávky. I keď boli zmeny 
publikované aj u nás v dennej tlači, prinášame všet-
ky podstatné zmeny:

Rýchlostné limity
Minimálna rýchlosť na diaľnici - 60 km/h

Pokuty za prekročenie rýchlosti (v kunách)
V obci pokuta Mimo obce pokuta

Do 10 km/h 300 10 – 30 km/h 500

10 – 20 km/h 500 30 – 50 km/h 1000

20 – 30 km/h 1000 nad 50 km/h 3000 – 7000

30 – 50 km/h 2000

nad 50 km/h 5000 – 15 000*  *) alebo 60 dní väzenia

Svietenie
Tlmené svetlá sú povinné pre všetky vozidlá v noci a za 
zhoršenej viditeľnosti (hrozí pokuta 500 Kn) a počas 
dňa v období od poslednej nedele v októbri do posled-
nej nedele v marci (hrozí pokuta 300 Kn). Motocykle 
musia svietiť celoročne (pokuta 300 Kn).

Alkohol, drogy a ostatné psychotropné látky
Všeobecný dovolený limit alkoholu v krvi je 0,05 %. Vý-
nimku (0,0 %!) tvoria
• Vodiči vozidiel nad 3,5 t
• Profesionálni vodiči (napr. záchranky, taxi, inštruk-

tori autoškoly)
• Mladí vodiči vo veku do 24 rokov

Pokuty
Do 0,05 % (pre vodičov s výnimkou) 700
0,05 – 0,1 % 1000 – 2000
0,1 – 0,15 % 2 000 – 5000
nad 0,15 % alebo odmietnutie skúšky 5000 – 15 000 
alebo 60 dní väzenia
Užitie nelegálnych narkotík sa určuje pomocou rozboru 
slín/krvi/moču, pri ich prítomnosti hrozí pokuta 5000 
– 15 000 Kn
Je zakázané jazdiť počas liečby pri užívaní takých 

liekov, ktoré môžu mať účinky na spôsobilosť viesť mo-
torové vozidlo (pokuta 1000 – 3000 Kn).

Povinná výbava
• Lekárnička
• Výstražný trojuholník (2 kusy, ak vozidlo ťahá prí-

ves alebo iné vozidlo)

• Náhradné žiarovky
• Ťažné lano
• Náhradná pneumatika
• Hasiaci prístroj (len v komerčne využívaných vo-

zidlách)
• Reflexná vesta (certifikát EN-471) – len pre vodiča

Zimná výbava
Nie je určené obdobie, v ktorom treba zimnú výbavu. Je 
to závislé od počasia. Všeobecne však platí, že v Chor-
vátsku možno očakávať sneh od začiatku novembra do 
konca marca
Zimnou výbavou sa rozumie
• 4 zimné pneumatiky (M+S)*  alebo letné pneumati-

ky + snehové reťaze
• malá lopata na sneh (pre komerčné vozidlá)
*) v regiónoch Lika a Gorski Kotar sú reťaze povinné 
pre všetky typy pneumatík
V podmienkach vyžadujúcich povinnú zimnú výbavu 
hrozí pre vodičov bez výbavy pokuta 700 Kn a zákaz 
ďalšej jazdy.

Motocykle
Povinná je ochranná prilba pre jazdca i spolujazdca (po-
kuta 1000 Kn). Ani spolujazdec nesmie byť pod vply-
vom alkoholu a drog.

Bicykle
Minimálny vek pre jazdu na bicykli v cestnej premáv-
ke je 14 rokov. Deti nad 9 rokov môžu jazdiť v premáv-
ke len v sprievode osoby staršej ako 16 rokov, alebo ak 
majú cyklistický preukaz. Deti 8-ročné a mladšie môžu 
byť vozené na bicykli len v detskej sedačke a v sprievode 

osoby staršej ako 18 rokov.

Povinná výbava bicykla:
• biele alebo žlté predné svetlo
• červené zadné svetlo
• funkčné brzdy
• reflexná vesta alebo reflexné oblečenie
• ochranná prilba (pre mladších ako 16 rokov)
Rovnako platí limit alkoholu v krvi (0,05 %), pokuta je 
500 Kn.

Deti
Deti vo veku do 12 rokov nesmú cestovať na motocykli 
a ani na prednom sedadle auta (s výnimkou, ak je dieťa 
do 2 rokov v sedačke upevnenej proti smeru jazdy vozi-
dla a je vypnutý bezpečnostný vankúš tohto sedadla).
Deti do 12 rokov musia byť vo vozidle na zadnom se-
dadle – do 5 rokov v detskej sedačke, staršie pripúta-
né pásmi prispôsobenými výške dieťaťa (so sedákom 
alebo bez neho).

Ostatné priestupky a pokuty
• jazda v protismere 2000 – 5000 
• nedanie prednosti 2000
• nerešpektovanie STOP a červeného svetla  

  2000 – 5000
• porušenie zákazu predchádzania   

  700 -  2000
• nesprávne parkovanie 300
• parkovanie na miestach vyhradených invalidom                            

  700
• nezastavenie pri prednosti chodcov  

  1000
• nerešpek tovanie signalizácie na železničnom 

priechode 2000 – 5000
• nezapnuté bezpečnostné pásy 500
• telefonovanie bez „handsfree“ 500

Zdroj:HAK

Ako v Chorvátsku

Staré „nákladiaky“ do 
Rakúska už nemôžu!

S účinnosťou od 1. 7. 2008 platí pre väčšinu Dolného Ra-
kúska, pre Burgenland a Viedeň zákaz prejazdu všetkých 
vozidiel kategórie N (všetky nákladné vozidlá bez ohľa-
du na hmotnosť), ak boli prvý raz registrované pred 
1. 1. 1992.
Výnimku tvoria vozidlá, ktoré vezú tovar do tohto úze-
mia, alebo z tohto územia. Zákaz sa teda týka tranzitu 
a platí aj na diaľniciach. Kolegovia z ÖAMTC upozorňujú, že 
pre zložitosť vymedzenia územia nebudú na cestách tieto 
zákazy vyznačené žiadnou značkou.
Pozor! Pri tranzite do Slovinska, Chorvátska a Talianska sa 
to môže  týkať aj majiteľov „prestavaných“ obytných auto-
mobilov, ak sú registrované v kategórii N!
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Z dôvodov údajne obmedzeného výhľadu kvôli namon-
tovanému navigačnému prístroju na prednom skle hro-
zí podľa polície vo švajčiarskom Zürichu pokuta až 180 
eúr. Zároveň je však povinné olepiť si predné sklo rôz-
nymi nálepkami. Teoreticky ich môže byť viac ako 20!
Kolegovia zo švajčiarskeho TCS nalepili na predné sklo 
všetko, čo je povinné, ak niekto jazdí po celej Európe. 

 Obmedzenie výhľadu navigačným prístrojom pova-
žujú potom ako nepodstatné až smiešne, najmä ak prí-
stroj obmedzuje výhľad na vlastnú prednú kapotu.....

Čo všetko má byť na prednom skle:
1. Č ipová kar ta na ot váranie brány, 2. Head up 
Display (regulácia rýchlosti a pod.) 3. Navigačný prístroj, 
4. Stierače, 5. Konzola spätného zrkadla s možným 
príslušenstvom, 6. Spätné zrkadlo s možným príslu-
šenstvom, 7. Bezpečnostné pokyny k bezpečnostné-
mu vankúšu, 8. Nálepka technickej kontroly, 9. Nálep-
ka emisnej kontroly, 10. Parkovacia karta (môžu byť aj 
dve pre bydlisko a zamestnanie), 11. Karta poistenia, 
12. Švajčiarska diaľničná nálepka, 13. Taliansky tele-
pass, 14. Bulharská diaľničná nálepka, 15. Rumunská 

diaľničná nálepka, 16. Rakúska diaľničná nálepka 
(cenovo výhodnejšie sú dve 10-dňové ako jedna mesač-
ná, 17. Česká diaľničná nálepka, 18. Slovenská diaľnič-
ná nálepka, 19. Slovinská diaľničná nálepka (od júla 
2008) 20. Nemecká „Ekonálepka“           Zdroj: TCS

Dvojaký meter len vo Švajčiarsku?
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Odpočívadlo – miesto, kde sa už azda každý moto-
rista  zastavil, aby si počas dlhej cesty doprial tro-
chu oddychu pohľadom na aspoň ostrovček zele-
ne, v pokoji sa posilnil jedlom a pitím, či navštívil 
toaletu. Avšak nie každé odpočívadlo ulahodí oku. 
Mnohokrát sa k nepríjemnému obrazu, ktorý sa 
návštevníkovi naskytne, pridá aj kvalita poskyto-
vaných služieb. 
 Odpočívadlá pri diaľniciach sú významným prv-
kom bezpečnosti premávky, pretože dlhotrvajúca, čas-
to monotónna jazda uberá z pozornosti vodiča. Preto je 
možnosť prerušiť jazdu, zastaviť na bezpečnom mies-
te, urobiť pár cvikov pre zlepšenie krvného obehu v te-
le, mimoriadne dôležitá. Ako sme uviedli v úvode, od 
diaľničných odpočívadiel sa už dnes očakáva podstat-
ne viac, i keď to precvičenie strnulého tela dlhotrvajú-
cou jazdou je pre vodiča rovnako dôležité, ak nie dôle-
žitejšie, ako možnosť použiť toaletu alebo sa najesť. 
 Diaľničné odpočívadlá však majú nielen bezpeč-
nostný, ale aj „propagačný“ význam.  Aj prostredníc-
tvom toho, ako odpočívadlo vyzerá, si zahraničný náv-
števník urobí obraz o kultúre národa. A svoje poznat-
ky si nenechá len pre seba, ale pri rozprávaní zážitkov 
z cesty sa o ne podelí so svojimi priateľmi. Zdemolo-
vané nefunkčné toalety, pod ktoré sa podpíše zopár 
vandalov, alebo nekvalitné služby reštauračného za-
riadenia, sú zlou vizitkou. Za dobrý aj zlý dojem náv-
števníkov odpočívadiel je však napokon zodpovedný 
správca komunikácie – u nás Národná diaľničná spo-
ločnosť, a.s. 

Nevysporiadané pozemky = bezmocnosť
Na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách je 
v súčasnosti celkom 57 prevádzkovaných odpočívadiel 
(z toho 28 veľkých a  29 malých). Na svoje dokončenie 
čaká 8 a výstavba ďalších 16 sa pripravuje.
 Koordinátorom prípravy a výstavby objektov, po-
skytujúcich služby na diaľničnej 
sieti na Slovensku je Národná 
diaľničná spoločnosť, a.s., kto-
rá sa pri otázkach rozmiestne-
nia a vybavenia odpočívadiel 
pridŕža platných technických 
noriem, odporúčaní medzinárod-
ných organizácií a skúseností 
motoristicky vyspelých štátov 
Európy. Úlohou koordinátora 
je vyhlásenie obchodnej verej-
nej súťaže na prenájom odpo-
č ívadiel .  Samotnému v yhlá -
seniu tendra však predchádza 

majetkovoprávne v yspo -
r iadanie pozemkov, k to -
ré je v mnohých prípadoch, 
tak ako aj pri samotnej vý-
stavbe diaľnic a rýchlost-
ných ciest , veľmi proble -
matické a zdĺhavé. Napriek 
tomu sa však Národnej diaľ-
ničnej spoločnosti podarilo 
zabezpečiť majetkovopráv-
ne vysporiadanie na celej 
diaľnici D2 (Česká repub-
lika – Slovensko – Maďar-
sko) a  v marci tohto roku 
vypísala obchodnú verej -
nú súťaž. Jej cieľom je rekonštrukcia, resp. výstavba 
a prevádzkovanie motorestov/motelov so stravovacím 
a ubytovacím vybavením, určených motoristickej ve-
rejnosti, ako aj výstavba verejných hygienických za-
riadení, priestorov pre informačné služby a detských 
ihrísk na odpočívadlách diaľnice D2 Sekule, Závod, 
a Jarovce.

Koncom roka 2008 aj na D1
V prípade úspešnosti  súťaže (Pozn. redakcie: otvára-
nie obálok sa uskutočnilo 16. júna 2008, do uzávierky 
tohto čísla nášho časopisu ešte neboli   výsledky ofici-
álne oznámené účastníkom, malo sa tak stať až   kon-
com júna). NDS očakáva zvýšenie štandardu posky-
tovaných služieb motoristickej verejnosti  na odpočí-
vadlách diaľnice D2 najneskôr do konca roku 2010.
 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. chce cestova-
nie po slovenských diaľniciach priblížiť kvalite v Ne-
mecku či Francúzsku. Plánuje prestavať a rozšíriť 
aj sieť odpočívadiel na diaľnici D1 (Bratislava – Žili-
na), pričom ráta s nárastom kvality a počtu posky-
tovaných služieb. Na vyhlásenie verejnej obchodnej 

súťaže, týkajúcej sa odpočívadiel diaľnice D1, si však 
musíme počkať, kým nebudú pozemky pod nimi ma-
jetkovoprávne vysporiadané. NDS už na ich vysporia-
daní intenzívne pracuje a dúfa, že termín, ktorý si na 
to stanovila (október - november 2008) sa jej podarí 
dodržať.

Štandard – a čo viac? 
Diaľničná sieť na Slovensku má byť kompatibilná so 
sieťou európskych diaľnic. Nielen preto, že sme člen-
ským štátom Európskej únie, ale najmä preto, že diaľ-
nica D1 je súčasťou Transeurópskeho koridoru V a diaľ-
nica D2 súčasťou koridoru IV. Je tu  preto prirodzená 
snaha aj o zlepšovanie kvality služieb  poskytovaných 
na odpočívadlách. 
 Za štandardnú výbavu odpočívadla azda každý 
považuje v prvom rade parkovisko, čerpaciu stanicu 
motorových palív, toalety (prevádzkované celoročne) 
a oddychové zóny s možnosťou príjemného posedenia, 
prípadne malého ihriska pre deti. Samozrejmosťou sú 
dnes bufety, reštauračné zariadenia a motely.
 Pridanou hodnotou pre návštevníkov slovenských 
odpočívadiel by mal byť aj globálny informačný sys-
tém, na ktorom NDS aktívne pracuje. Ten by mal pozo-
stávať z informačných tabúľ, ktoré budú nositeľmi in-
formácií o:
• maximálnej povolenej rýchlosti
• cenách spoplatnenia cestnej infraštruktúry (diaľnič-

né nálepky, mýto)
• vzdialenosti k najbližšiemu odpočívadlu, čerpacej 

stanici motorových palív 
• čísle linky tiesňového volania.
Okrem nich si tu nájdu svoj priestor aj informácie z ob-
lasti cestovného ruchu, ako podpora koncepcie označo-
vania kultúrnych a turistických cieľov.

Tibor BUCHA

Odpočívadlá na diaľniciach 
a rýchlostných cestách

 Vizualizácia navrhovaného odpočívadla Batizovce 
na úseku diaľnice D1 Mengusovce - Jánovce.
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Leto v našej zemepisnej šírke je z hľadiska vplyvu 
počasia na bezpečnosť cestnej premávky podstat-
ne vhodnejšie ako zima, ale prináša aj nebezpečen-
stvá. Spomenieme aspoň pár zásad, ktoré je vhod-
né rešpektovať.

Teplota v aute: Klimatizácia je súčasťou čoraz väč-
šieho počtu nových automobilov a v lete je v činnosti 
takmer pri každej jazde autom, ktoré ju má. Po nasad-
nutí do slnkom zohriateho interiéru auta máme snahu 
pustiť ventilátor ventilačnej sústavy  naplno  a nasta-
viť teplotu klimatizácie čo najhlbšie pod 20 oC. Nie je 
to zlá stratégia, vedie k rýchlemu ochladzovaniu vzdu-
chu v kabíne. Nebezpečnou sa stáva vtedy, ak teplotu 
klimatizáciou upravovaného vzduchu včas nezväčší-
me. Zvyčajne to robíme až vtedy, keď začíname neprí-
jemne pociťovať chlad. A to už je neskoro – ak nepatrí-
me medzi otužilcov, nevyhneme sa prechladnutiu, spre-
vádzanému minimálne nádchou. Teplota klimatizáciou 
upravovaného vzduchu by nemala byť menšia od von-
kajšej teploty o viac ako asi 4 oC. Ak je však teplota 
vonku hodne nad 30 oC, túto odborníkmi obecne odpo-
rúčanú hodnotu nemožno rešpektovať, pretože teplo-
ta vzduchu v interiéri väčšia ako 25 oC je pre väčšinu 
ľudí z hľadiska pohodlia jazdy nepríjemná. Rozhodne 
sa však v horúcom počasí nesnažíme zmeniť auto na 
chladničku, lebo prechladnutie v lete je azda ešte ne-
príjemnejšie ako počas zimy.

Ohrievanie interiéru zaparkovaného auta: Bohaté 
presklenie auta je užitočné z hľadiska dobrého výhľa-
du posádky na okolie počas jazdy, presvetlený interiér 
je príjemný aj z hľadiska psychickej pohody. V   letnom 
počasí sa však kabína auta vďaka tomu už po pár minú-
tach po odstavení auta mení na skleník. Merania uká-
zali, že počas dňa s vonkajšou teplotou 24 oC vzduch 
v uzatvorenej kabíne auta vzrastie v priemere na 38 oC 
už o pol hodinu. To je už pre ľudí i väčšinu zvierat neprí-
jemná, až nebezpečne veľká teplota. Preto by sme po-
čas letných dní nikdy nemali nechávať v zaparkovanom 
aute deti, ale ani zvieratá, ak s nami cestujú. Pôvodne 
zamýšľané vzdialenie sa od auta len „na pár minút“ sa 
môže z rôznych dôvodov predĺžiť a my tým vystavuje-
me deti alebo psíkov, mačky či iných zvieracích miláči-
kov rodiny skutočným fyzickým i psychickým mukám 
z prehrievania organizmu v tesnom, takmer hermetic-
ky uzavretom  priestore. Sú prípady, keď takáto neo-
patrnosť končí až tragicky. V Európe každý rok z tohto 
dôvodu zomrie niekoľko detí. 

Zakrytie čelného skla: Pri odstavení auta na slnku 
sa už po niekoľkých desiatkach minút zohreje nielen 
vzduch v kabíne, ale najmä tmavé časti interiéru. Vo-
lant a poťahy sedadiel naakumulujú od priamo preni-
kajúcich slnečných lúčov toľko tepla, že po opätovnom 
nasadnutí do auta nás vyslovene pália. Zabrániť tomu 

možno zakrytím aspoň čelného skla vhodným krytom, 
najlepšie zvnútra. Núdzovo pomôžu aj noviny prichyte-
né stieračmi z vonkajšej strany čelného skla. 
 Vyslovene nevhodné, až nebezpečné je „zdobenie 
si“ prednej časti auta všakovými „čačkami“ zavesený-
mi na vnútornom spätnom zrkadle, hompáľajúcimi sa 
v zornom poli vodiča. Sú primalé na to, aby bránili prie-
niku tepla slnečných lúčov do auta, a nie sú účinné ani 
ako „ochranný amulet“.  Keďže významnú časť diania 
na ceste pred vozidlom vodič vníma tzv. periférnym vi-
dením, pohyb takejto „hlúpôstky“ môže prekryť počia-
točnú fázu vstupu chodca z chodníka na cestu a vodič 
tak stratí časť času, kedy mohol zabrániť nehode. Ne-
bezpečenstvo je väčšie pri jazde v neznámom prostre-
dí. Takéto zdobenie auta je veľmi nevhodné.

Cestovanie na neznáme miesta: Kúpa auta je neraz 
impulzom pre rodinu, aby sa aspoň počas leta zmenila 
z usadenej na nomádsku. Poznávanie neznámych miest 
je lákavé a určite aj užitočné. Nebezpečným sa môže 
stať, ak auto vedie menej skúsený vodič a cestovateľ-
ské ciele sú príliš náročné. Aj skúsený a vo vedení auta 
zručný vodič sa cíti nepríjemne, ak blúdi v neznámom 
prostredí. Stres neskúseného je v takej situácii taký 
veľký, že môže vyústiť až do vzniku dopravnej nehody. 
Dôležité je vypracovať si pred cestou čo najpodrobnej-
ší plán cesty a zapracovať do neho aj dostatočne ve-
ľa prestávok pri dlhotrvajúcej jazde. Už 
cesta na dovolenku by mala byť odpo-
činkovou, a nie stresujúcou udalosťou. 
 Pri niekoľko hodín trvajúcej ceste 
by sme mali mať v aute zásobu tekutín 
a trvanlivé, z hľadiska stráviteľnosti nie 
„ťažké“ jedlo. Vhodné je napríklad ovo-
cie. V prestávkach by mali z auta vystú-
piť všetci členovia posádky a trochu si 
zacvičiť. Cviky majú uvoľniť dlhším se-
dením strnulé telo, nemajú byť namáha-
vé. Môže to byť poskakovanie, mávanie 
rukami, natáčanie hlavy a trupu. Nehan-
bite sa cvičiť ani na ľuďmi preplnenom 
parkovisku! Ide o vašu, a možno aj ich 
bezpečnosť.    

Zvieratá na ceste: Aj u nás sa vyskytujú prípady zráž-
ky auta s domácimi alebo divo žijúcim zvieratami. Pre 
zvieratá končia tragicky takmer vždy, ale neraz aj pre 
posádku auta. Úseky cesty s častejším výskytom zvie-
rat na ceste bývajú vyznačené dopravnými značkami. 
Je rozumné viac spomaliť pred každou neprehľadnou 
zákrutou takto vyznačenej cesty, lebo aj sami sme sa 
už neraz presvedčili, že najmä podvečer u nás prechá-
dzajú cez les pretínajúcu cestu srnky, diviaky alebo je-
lene. Býček na ilustračnej fotografii k tomuto článku 
nie je na ceste naaranžovaný, skrížil nám cestu za zá-
krutou pri testovaní automobilov na Korzike...

Dopravná nehoda v zahraničí: Pred cestou do zahra-
ničia je vhodné pripraviť si nielen podrobný itinerár 
a dať si skontrolovať technický stav auta - to je dôle-
žité najmä vtedy, ak sme si nadobudli staršie vozidlo.  
Vodič by sa mal pred cestou podrobne oboznámiť s od-
lišnosťami v dopravných predpisoch štátov, ktorými 
bude prechádzať. Aj s našimi policajtmi sa pri poruše-
ní predpisov „licituje“ pri stanovení pokuty čoraz hor-
šie, v zahraničí sú na cudzincov miestni policajti ne-
raz ešte prísnejší. Dodržiavanie dopravných predpisov 
v zahraničí by malo byť pre nás samozrejmosťou už aj 
preto, že sme tam len hosťami. A ani nám by sa nepá-
čilo, ak by návšteva v našom dome porušovala zauží-
vané zásady slušného správania sa. Napriek opatrnos-
ti sa môže stať, že sa v zahraničí staneme účastníkmi 
dopravnej nehody. Zásady konania účastníkov a sved-
kov dopravnej nehody sú takmer rovnaké v celej Eu-
rópe, pri zranení kohokoľvek alebo pri väčšej hmotnej 
škode treba privolať políciu. Ak nerozumiete textu po-
licajného záznamu a policajt dôrazne vyžaduje, aby ste 
zápisnicu podpísali, dopíšte čitateľne k svojmu menu, 
že ste záznamu nerozumeli. Pomôže Vám to pri prípad-
nom súdnom vymáhaní náhrady škody inému účastní-
kovi nehody, ak sa nehoda nestala celkom tak, ako je 
uvedené v policajnom zázname, čo musí následne do-
kázať súdny znalec. 
 Necestujte do zahraničia bez dostatočného po-
istenia vozidla aj cestujúcich osôb! Pri spôsobení do-
pravnej nehody v zahraničí môžu byť požadované sumy 
odškodnenia v státisícoch až miliónoch korún.

-za-

Pár rád na leto

Stretnúť pri cestovaní autom na ceste domáce zviera 
možno aj u nás, v niektorých častiach Európy, najmä 
v Stredomorí, veľmi často

Výrobcovia automobilov sa snažia konštruovať ich tak, aby bol výhľad vo-
diča z vozidla čo najdokonalejší. Mnohí vodiči prácu konštruktérov zne-
hodnotia veľmi nebezpečným spôsobom – najdôležitejší výhľad pred vo-
zidlo si zhoršia nezmyselnými ozdobami
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R a d a  a d v o k á t a
Čitatelia – podnikatelia - už zrejme aj vďaka sloven-
ským médiám postrehli, že od mája 2008 sa zmenši-
la suma základnej náhrady za používanie motorových 
vozidiel zamestnancov pri pracovných cestách, ktorá 
bola už 4 roky, teda od apríla 2004 v hodnote 6,20 Sk/
1 km jazdy. V súčasnosti je táto náhrada len v hodno-
te 5,50 Sk/1 km jazdy, čím sme sa opäť vrátili takmer 
k hodnote 5,40 Sk/1 km, ktorá bola zavedená v júni 
2003. Len pre úplnosť dodávam, že v období od júna 
2002 do júna 2003 mala základná náhrada hodnotu 
4,70 Sk/1 km, z čoho vyplýva, že až doposiaľ mala tá-
to suma vždy stúpajúcu tendenciu a k jej zníženiu do-
šlo po prvý krát od nadobudnutia účinnosti zákona č. 
283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

A teraz sa budem venovať zaujímavej otázke čita-
teľky z Martina:

Sme s manželom dôchodcovia a máme jediného syna, kto-
rému by sme chceli darovať auto, aby ho mohol používať 
on a aby i nás vozil k lekárom, po úradoch a na nákupy. 
Syn sa teraz rozvádza a nevieme teda, či si na polovicu 
auta môže nárokovať aj naša nevesta, čo by sme neradi. 
Je prípadne možnosť pýtať darované auto naspäť, ak by 
v budúcnosti boli medzi nami nejaké problémy?

Magda L., Martin

Vaša otázka sa týka jednak darovania a jednak bezpo-
dielového spoluvlastníctva manželov, ktoré sú bližšie 
upravené v Občianskom zákonníku.
 Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne pre-
necháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo 
sľub prijíma. Bezplatnosť darovania znamená, že po-
skytnutie daru nemôže darca viazať na splnenie pod-
mienky obdarovaným, ktorá má pre darcu majetkový 
význam. Protislužbu, ktorá nemá majetkovú hodnotu, 
však zákon pri darovaní nevylučuje. Tento druh zmlu-
vy v zásade nemusí byť uzatvorený v písomnej podo-
be, vo Vašom prípade ju ale odporúčam vzhľadom na ro-
dinné pomery Vášho syna, k čomu sa vyjadrím neskôr 
podrobnejšie. Písomná darovacia zmluva sa musí vy-
hotovovať vždy vtedy, ak niekto daruje nehnuteľnosť. 
Pri  hnuteľných veciach, medzi ktoré patrí i auto, platí, 
že ku vzniku darovacej zmluvy dochádza odovzdaním 
a prevzatím daru. Pokiaľ ide o motorové vozidlo, posta-
čí odovzdanie a prevzatie kľúčov a dokladov od auta. 
Písomne je zmluvu potrebné vypracovať len vtedy, ak 
nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu hnuteľnej veci pri da-
rovaní, ale darca najskôr obdarovanému iba sľúbi dar, 
obdarovaný príjme sľub a k faktickému odovzdaniu da-
ru dôjde až neskôr. Upozorňujem na to, že ak je v daro-
vacej zmluve uvedené, že k darovaniu má dôjsť až po 
smrti darcu, je takáto zmluva zo zákona neplatná, lebo 
k darovaniu môže prísť len medzi živými. 
 Každý darca je povinný pri ponuke daru upozor-
niť obdarovaného na chyby, o ktorých vie. Ak má vec 
chyby, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný 

oprávnený vec vrátiť a darca sa nemôže brániť tým, 
že o chybe nevedel. To, či o chybe daru vedel, by ma-
lo vplyv iba na stanovenie zodpovednosti darcu za prí-
padnú škodu, ktorá obdarovanému vznikla v dôsledku 
chyby darovanej veci.
 Nielen obdarovaný, ale i darca môže svojim jed-
nostranným úkonom spôsobiť zánik darovacej zmlu-
vy. Možnosť žiadať vrátenie daru od obdarovaného 
Občiansky zákonník pripúšťa, a to za presne stanove-
nej podmienky, že sa obdarovaný správa k darcovi ale-
bo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré 
mravy. V prípade, ak sa darca s obdarovaným nevedia 
dohodnúť, či je dôvod na vrátenie daru, neostáva dar-
covi spravidla nič iné, iba sa v rámci 3-ročnej premlča-
cej doby (začína plynúť odo dňa, kedy došlo k poruše-
niu dobrých mravov obdarovaným voči darcovi alebo 
jeho rodine) obrátiť na súd, ktorý rozhodne, či poruše-
nie dobrých mravov v konkrétnom prípade dosiahlo in-
tenzitu hrubého porušenia. Ak obdarovaný v dobe, keď 
má vrátiť dar, už nemá darovanú vec, môže darca po-
žadovať zaplatenie náhrady v peniazoch. Smrťou dar-
cu právo žiadať vrátenie daru zaniká a neprechádza na 
jeho dedičov.
 Druhá časť vašej otázky sa týka problematiky bez-
podielového spoluvlastníctva manželov – Vášho syna 
a nevesty. Na otázku, či po rozvode bude mať nevesta 
nárok na polovicu darovaného auta, odpovedám: nie, 
ak ... A tu treba aspoň stručne objasniť základné prin-
cípy bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 Zákon hovorí, že v bezpodielovom spoluvlastníc-
tve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlast-
níctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania 
manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom ale-
bo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia 
osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného 
z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reš-
titúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vyda-
nú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva ale-
bo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi 
pôvodného vlastníka. Darovaná vec sa preto nikdy ne-
stane súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva man-
želov. Váš syn by sa stal výlučným vlastníkom auta 
vtedy, ak by ste auto darovali výslovne iba jemu. Ak 
by ste auto darovali obom, teda synovi i jeho manželke, 
nebolo by ani vtedy súčasťou ich bezpodielového spolu-
vlastníctva manželov, ale manželia by boli jeho podielo-
vými spoluvlastníkmi, každý v jednej polovici. Je prav-
depodobné, že po rozvode by vznikol pri spoločnom uží-
vaní auta problém a zrejme by záležitosť skončila tak, 
že by si auto ponechal jeden z rozvedených manželov, 
ktorý by druhému vyplatil hodnotu spoluvlastníckeho 
podielu. Pri skúmaní toho, či bolo auto darované obom 
manželom alebo iba jednému, je nutné poznať úmysel 
darcu. Tento sa zisťuje buď priamo od darcu alebo s po-
mocou svedkov, ktorí boli prítomní pri odovzdávaní da-
ru alebo mali iné podstatné informácie. Najnekompliko-
vanejšie by samozrejme malo byť zisťovanie úmyslu 
darcu v prípade, ak bola vyhotovená darovacia zmluva 

písomne, pretože z nej 
by malo byť zrejmé, 
komu bol dar určený. 
 Odporúčam Vám 
preto, aby s te auto 
darovali synovi na zá-
klade písomnej zmluvy, z ktorej by bolo zrejmé, že au-
to darujete výlučne iba jemu. Obsah tejto zmluvy, čo 
sa týka uvedenia zmluvných strán a opisu veci – teda 
vo Vašom prípade auta - je v podstate obdobný ako pri 
kúpnej zmluve, o ktorej som podrobnejšie informovala 
v minuloročnej novembrovej „Rade advokáta“. Taktiež 
nezabudnite po darovaní vozidla na splnenie evidenč-
ných povinností na príslušnom dopravnom inšpektorá-
te a na uzavretie zmluvy o povinnom zmluvnom poiste-
ní zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozi-
dla – to je už ale skôr upozornenie pre Vášho syna ako 
obdarovaného.

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

12 jú l  2008

ALLIANZ – SLOVENSKÁ POISŤOVŇA 
PREDSTAVILA NADÁCIU ALLIANZ

Najväčšia slovenská poisťovňa Allianz – SP 18. jú-
na  predstavila Nadáciu Allianz, ktorej cieľom je ak-
tívne prispievať k zlepšovaniu bezpečnosti na ces-
tách.
Zakladatelia nadácie si dali za cieľ aktívne podpo-
rovať bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých 
jej účastníkov, prispieť k zmenšovaniu nehodovos-
ti, k predchádzaniu vzniku škôd na zdraví a majetku 
prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a pre-
vencie, podporovať výskum v oblasti dopravnej 
nehodovosti, pomáhať pri vytváraní dopravných 
predpisov zameraných na zlepšenie bezpečnosti na 
cestách a podporovať ich uplatňovanie, podporovať 
vzdelávanie a výchovu v oblasti cestnej premávky 
pre všetky vekové kategórie, iniciovať a podporo-
vať informačné kampane na zlepšovanie dopravné-
ho správania sa všetkých účastníkov cestnej pre-
mávky ako aj spolupracovať s ostatnými organizá-
ciami a združeniami pôsobiacimi v tejto oblasti.
Nadácia Allianz chce pôsobiť a podporovať projek-
ty najmä v oblasti vzdelávania, legislatívy, technic-
kej bezpečnosti a výskumu. „Je to ďalší význam-
ný krok našej úspešnej spoločnosti. Teší ma, že Al-
lianz – Slovenská poisťovňa má okrem stanovených 
a úspešne realizovaných obchodných cieľov stano-
vené  aj sociálne ciele a pozná spôsob, ako časť 
svojho zisku venovať späť komunite, v ktorej pô-
sobí. Nie je nám ľahostajná kvalita života našich 
klientov, zamestnancov, našich partnerov a vôbec 
ľudí okolo nás. Je predsa povinnosťou úspešných 
pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc iných,“ uvie-
dol predseda predstavenstva Allianz – SP  pán Tor-
sten Leue.
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Spoločnosť Suzuki opäť pristúpila k neplánované-
mu dlhodobému zmenšeniu cien všetkých modelov 
značky Suzuki na našom trhu. Hlavným dôvodom 
zlacnenia je silnejúca koruna, ktorá sa v koncom 
júna vyšplhala na hodnotu 30,338 . „V prieme-
re ide o 6-percentný pokles cien všetkých modelov 
Suzuki“ oznámil pán Ing. Ľubomír Habala, výkonný 
riaditeľ zastúpenia tejto japonskej značky na 
Slovensku. „Opätovne znižujeme cenníkové ce-
ny, ktoré sú platné už od 1. júla po celý rok 2008. 

Vedenie spoločnosti rozhodlo, že rozdiel, ktorý vzni-
kol posilnením slovenskej koruny prenesie do zmen-
šenia cenníkových cien na úkor rastu svojho zis-
ku. Verím, že priaznivci značky Suzuki toto zníženie 
privítajú“,  dodáva pán  Habala. „Vďaka tomu si na-
príklad  Suzuki Swift   môžu kúpiť už od 267 000,- 
Sk a SUV Grand Vitara už od 649 000,- Sk“.
 Tento rok spoločnosť Suzuki na Slovensku pred-
stavila novinku na trhu - automobil Suzuki SPLASH. 
Púta pozornosť hlavne svojim výrazným vzhľadom, 

zaujímavým dizajnom 
a pestrými farbami. 
Toto kompaktné vo-
z idlo je or ientova -
né pre mladé rodiny 
s aktívnym životným 
štýlom. Prekvapí nie-
len veľkosťou inte-
riéru, ale aj dobrým 
v ý hľadom vodič a . 
V ponuke sú tri dru-
hy motora: trojval -
cov ý zážihov ý mo-
tor s objemom 1,0 litra, štvorvalcový zážihový motor 
s objemom 1,2 litra a vznetový motor DDiS s objemom 
1,3 litra. Splash si obľúbite pre jeho vynikajúce jazd-
né vlastnosti, veľmi malú spotrebu paliva a veľkú bez-
pečnosť. Suzuki teraz ponúka základný model Splash 
1,0 GC vybavený dvoma čelnými bezpečnostnými van-
kúšmi vpredu, protiblokovacím   systémom v ovládaní 
bŕzd /ABS/ a elektronickým rozdelením brzdnej sily /
EBD/ len za 269 000,- Sk. Zároveň uvádza dva modely 
za akciové ceny: Splash 1,0 GLX za 289 000,-Sk a 1,3 
DDiS  GLX AC za 363 000,-Sk. Oba  modely majú boha-
tú výbavu: klimatizáciu zdarma, 4 bezpečnostné van-
kúše, posilňovač riadenia, autorádio s CD a MP3-pre-
hrávačom, elektrické ovládanie okien a zrkadiel a cen-
trálne zamykanie.

 Nový cenník všetkých modelov automobilov Suzu-
ki nájdete na stránke www.suzuki.sk a u devätnástich 
predajcov značky Suzuki. 

Ponuka služieb
Xxx

Zlacnenie automobilov Suzuki

 Medzi žiadané automobily Suzuki nielen na Slovensku, ale aj v ďalších európskych štátoch patria typy  
 Splash i SX4
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Podnikateľské aktivity 
skupiny Matador
Vedenie skupiny Matador Holding po stiahnutí sa  
z priameho riadenia gumárskych aktivít skupiny, 
ktoré získala spoločnosť Continental po kúpe 51-
-percentného podielu gumárskej výroby Matadoru,  
sa orientuje najmä na rozvoj priemyselnej výroby, 
na ktorej stavia budúcnosť značky Matador.
  Potvrdzuje to aj  schéma štruktúry podnikateľkých 

aktivít skupiny Matador s výhľadom do roku 2011 na 
obr. 1 i predpokladaná vlastnícka štruktúra na obr. 2, 
akú má mať skupina Matador v závere tohto roka.
 Vedenie skupiny Matador považuje minuloročný 
predaj väčšinového podielu svojej gumárskej výro-
by koncernu Continental za správny krok. Ceny pne-
umatík a dopravníkových pásov nemôžu okamžite 

kopírovať rastúce ceny vstupných surovín a energií, 
pretože by to zákazníci neakceptovali. Matador patril 
vo svetovom meradle medzi menších výrobcov týchto 
produktov  a nedokázal by cenami konkurovať najväč-
ším gumárskym koncernom bez toho, aby začal zao-
stávať napríklad v investíciách do vývoja nových pne-
umatík. Zmena vlastníckych pomerov neohrozí výrobu 
pneumatík v Púchove, naopak, Continental plánuje po-
staviť v Púchove dve nové výrobné haly a počet ročne 
vyrobených pneumatík výrazne vzrastie.
 V súčasnosti je najvýznamnejším podnikom sku-
piny Matador závod Matador Automotive Vráble. Ten-
to najväčší podnik skupiny Matador prvý raz hodnotila 
spoločnosť Moodý s Investors Service. Získal medziná-
rodné ohodnotenie Baa3.sk, čo predstavuje na úrovni 
národnej škály rating Baa3.sk, ktorý zaraďuje spoloč-
nosť do investičného pásma so stabilným výhľadom. 
 Na zisk ratingu Baa3.sk pozitívne vplývalo niekoľ-
ko významných faktorov. Matador Automotive Vráb-
le profituje z polohy spoločnosti, ktorá je situovaná 
v strednej Európe, kde otvorilo svoje montážne podni-
ky niekoľko stabilných a silných výrobcov automobi-
lov. Kvalita výrobkov je potvrdená ziskom niekoľkých 
certifikátov, ktoré spoločnosť zaraďujú do 1. kategó-
rie dodávateľov s originálnym technologickým vyba-
vením zodpovedajúcim danej triede dodávateľa auto-
mobilového priemyslu. Spoločnosť v poslednýcn troch 
rokoch dosahovala stabilný a relatívne veľmi solídny 
zisk, ktorý udržal EBIT spoločnosti v danom období na 
priemernej hodnote 7 %, čo umožnilo vlastníkom inves-
tovať vytvorené zdroje do ďalšieho zlepšovania techno-
logického vybavenia spoločnosti a rozširovania strojár-
skych kapacít celej skupiny Matador, napríklad aj vý-
stavbou nového podniku Matador Dongwon v Českej 
republike.
 Pridelenie ratingu a celkové hodnotenie Matador 
Automotive Vráble spoločnosťou Moody ś Investors 
Service upozorňuje aj na niekoľko aspektov, s ktorý-
mi sa bude spoločnosť vyrovnávať v najbližšom obdo-
bí. Približne 60 % celej produkcie smeruje k trom naj-
významnejším odberateľom z oblasti automobilového 
priemyslu sídliacim v logistickej dostupnosti spoločnos-
ti. Časť produkcie je však už v súčasnosti orientova-
ná aj na elektrotechnický priemysel, kde sú pre Mata-
dor Automotive Vráble najväčšími partnermi Samsung, 
Sony a ďalšie spoločnosti, ktorých podiel na produk-
cii spoločnosti sa postupne zväčšuje. V hodnotení spo-
ločnosti Matador Automotive Vráble sa v súčasnos-
ti neodzrkadľuje hodnotenie celej skupiny Matador 
Holding, ktorá je jej principiálnym vlastníkom. V hod-
notenom období do konca roka 2007 zabezpečovali 
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Matador Automotive Vráble približne štvrtinu celko-
vého obratu Matador Holding, v ktorom predstavovala 
podstatnú časť obratu do októbra 2007 – do vytvore-
nia spoločného podniku s koncernom Continental, gu-
márska produkcia. V roku 2008 podiel strojárskej výro-
by na obrate spoločnosti vzrastie na tri štvrtiny. Avšak 
49-percentný podiel Matador Holdingu na spoločnom 
podniku s Continentalom vytvára cez dividendy istotu 
dostatočnéhu prínosu finančného kapitálu, ktorý po-
zitívne ovplyvní finančnú flexibilitu a rozvoj skupiny 
Matador. 
 Stabilný investičný výhľad vychádzajúci z hodno-
tenia Moody ś Investors Service potvrdzuje správnu 
orientáciu manažmentu spoločnosti na vytváranie ďal-
ších spoločných podnikov s renomovanými dodávateľ-
mi automobilového priemyslu, ktorí majú priamy dosah 
na vzrastajúcu finálnu produkciu automobiliek umiest-
nených v strednej Európe. 
 Matador Automotive Vráble sa v priestore dodá-
vateľa automobilového priemyslu orientuje na zvára-
né a lisované dielce, predovšetkým podlahové časti 

karosérie, nosníky, priečne výstuže prístrojových pa-
nelov a konštrukcií sedadiel.
 Do skupiny Matador okrem vlajkového podniku vo 
Vrábľoch s orientáciou na sériovú výrobu patria aj ďal-
šie podniky, z ktorých sa na sériovú výrobu ďalej orien-
tuje spoločný podnik s kórejským dodávateľom spo-
ločností KIA Hyundai – Matador DongWon so sídlom 
v Dubnici nad Váhom a v súčasnosti aj v novom podni-
ku Matador DongWon v Třinci, ktorý je pripravený na 
spustenie overovacej série produktov pre automobilo-
vý závod Hyundai budovaný v Českej republike. 
 Na zákazkovú výrobu – špeciálne na robotizované 
linky a pracoviská pre gumársky a automobilový  prie-
mysel sú orientované podniky Matador Automotive 
v Dubnici nad Váhom, ktorého súčasťou je aj nástrojá-
reň v Bratislave. Podnik Matador Automotive Dubnica 
nad Váhom patrí medzi moderných dodávateľov  zloži-
tých technologických pracovísk, schopných ponúknuť 
zákazníkom vývoj, výrobu, inštaláciu a odskúšanie ro-
botizovaných pracovísk. Takéto pracoviská  zrealizovali 
pre sesterskú spoločnosť Matador Automotive Vráble, 

ale aj pre externých zákazníkov, napríklad Tower Auto-
motive v Malackách. V súčasnosti odovzdávajú talian-
skej spoločnosti VM Motori robotizovanú linku mon-
táže motorov Alfa Romeo, na jej vývoji a výrobe spo-
lupracovali s renomovanou talianskou spoločnosťou 
Tecnomatic.  
 Vývojovú bázu  Matador Group zabezpečuje podiel 
na konštrukčnej kancelárii spoločnosti Aufeer Designe 
v Mladej Boleslavi a rozvíjajúce sa aktivity MAD – Ma-
tador Designe centra v Bratislave. Nedostatok kvalifi-
kovaných pracovníkov u nás viedol vedenie Matador 
Holdingu k tomu, že jedno z vývojových centier vytvo-
rili aj v Indii, kde možno ľahšie získať odborne aj jazy-
kovo (angličtina] zdatných pracovníkov.
 Značka skupiny Matador si udržiava naďalej vyso-
ký štandart a cenu. V hodnotení skupiny slovenských 
marketingových odborníkov v ankete Hospodárskych 
novín jej patrí miesto medzi piatimi najhodnotnejšími 
pôvodnými slovenskými značkami. 

Dušan KOBLIŠEK
hovorca Matador Holding

Aktuálny ročník pretekov Shell Eco-marathon, kto-
rý skončil v sobotu 22. mája, priniesol rekordné 
výsledky, a to hneď v niekoľkých kategóriách. 
Víťazom v kategórii Prototypov sa stal francúz-
sky tím, ktorý svojím výsledkom 3382 km/l pre-
konal svoj víťazný výkon v tejto kategórii z roku 
2007. Vozidlo mestského konceptu (UrbanCon-
cept) holandského tímu prešlo na vodíkový pohon 
848 km/l a zlomilo tak doterajší rekord 810 km/l. 
Taktiež minuloročný rekord v produkcii emisií bol 
prekonaný výsledkom 6,15 gramov emisií CO2 na 
jeden kilometer.
 Preteky Shell Eco-marathon Europe boli aj ten-
to rok skutočnou medzinárodnou udalosťou – medzi 
prihlásenými boli tímy z 22 štátov z celého sveta - od 
Nórska až po Singapúr. Po prvýkrát sa ho zúčastnili 
tímy z Bulharska, Iránu, Maďarska a Maroka.   
 „Shell Eco-marathon Europe 2008 bol opäť skve-
lou ukážkou toho, ako môžu vozidlá navrhnuté štu-
dentskými tímami prispievať k čistejšej budúcnos-
ti a zároveň byť šetrnejšie k životnému prostrediu,“ 
uviedol Mark Singer, globálny manažér Shell Eco-ma-
rathonu k aktuálnemu ročníku. „Shell Eco-marathon 
okrem svojej vzdelávacej roviny taktiež ukázal, že 
zlepšovanie efektívnosti palív a zmenšovanie emisií 
kysličníka uhličitého môže byť pre tisíce zúčastne-
ných študentov taktiež veľmi príjemnou zábavou.”
 V kategórii Prototypov, rovnako ako v minulom 
roku, zvíťazil francúzsky tím z Lyceé La Joliverie, kto-
rý zlepšil svoj minuloročný víťazný výkon 3297 km/
l a dosiahol výsledok    3382 km/l. Vyhral zároveň aj 
cenu Climate Friendly Award za produkciu len  0,8 

gramov emisií CO
2
/km. Na dru-

hom mieste sa umiestnil nemec-
ký tím, ktorý so svojím vozid-
lom poháňaným vodíkom prešiel 
3198 km/l. Tretie miesto obsa-
dil ďalší francúzsky tím s výsled-
kom 3036 km/l. 
 Slovenský tím dosiahol svoj 
najlepší výsledok v súťaži o vy-
produkovanie najmenšej úrovne 
emisií v kategórii Prototypov, 
kde dosiahol výsledok 5 gramov 
emisií CO

2
/km, čím sa umiestnil 

na 52. mieste. Z hľadiska poč-
tu prejazdených kilometrov sa 
zo 106 tímov klasifikovaných 
v tejto kategórii umiestnil na 
57. mieste. Svoj najlepší výsle-
dok dosiahol v prvom kole, keď 
so svojím vozidlom prešiel 529 km/l.
 Cena Bosch Technical Innovation Award bola 
v tejto kategórii udelená francúzskemu tímu za mo-
tor s palivovými článkami, ktorý bol ocenený za efek-
tivitu a flexibilitu. Ceny za dizajn (SKF Design Award 

a Autodesk Eco-design Award) získal tím z Nemecka. 
Jeho vozidlo v tvare žraloka bolo vyrobené z prírod-
ných materiálov – hodvábnych vlákien, balzového dre-
va a živice – čo taktiež pomohlo zmenšiť hmotnosť 
a celkovú spotrebu paliva.

Shell Eco-marathon Europe 2008: 
Ročník plný rekordov

Najlepších 5 v kategórii Prototypov 
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Nedávno sa na cestách Rakúska a Nemecka konali po-
rovnávacie jazdy vozidiel vystrojených úspornými mo-
tormi. Trasa jázd mala celkovú dĺžku 124 km a začí-
nala i končila v Salzburgu.  Na jazdách sa zúčastnila 
skupina 36 rakúskych a nemeckých motoristických 
novinárov. Jazdy sa uskutočnili za bežnej premávky, 
pričom priemerná rýchlosť každého z účastníkov mu-
sela byť najmenej 60 km/h. Priemerná spotreba ce-
lej skupiny novinárov pri týchto jazdách bola 3,56 l/
100 km. Najmenšiu spotrebu mala pritom Škoda Fa-
bia Green Line, a to len 3,2 l/100 km. Podľa výrobcu 
je  spotreba nafty v kombinovanej prevádzke tohto 
modelu, optimalizovaného na dosiahnutie čo najmen-
šej spotreby, 4,1 l/100 km. Na jeden kilometer jazdy 
emituje vozidlo 109 gramov CO

2
. 

(RM)

Fabia Green Line: 3,2 l/100 km

Nemecká automobilka BMW oznámila, 
že v spolupráci s ďalšími výrobcami au-
tomobilov vyvinula novú nádrž na kva-
palný vodík. Na vývoji nádrže sa podie-
ľali aj podniky leteckého a kozmického 
priemyslu, je vyrobená z kompozitných 
materiálov. Vďaka použitiu tohto ľahké-
ho materiálu má  o dve tretiny menšiu 
hmotnosť ako bežne používané oceľo-
vé nádrže valcovitého tvaru. Výhodou 
nádrže nového typu je aj to, že tvaro-
vo ju možno prispôsobiť priestorovým 
podmienkam v konkrétnom vozidle, tak-
že zaberá menej miesta ako doterajšie 

nádrže. Do nádrže  sa vojde 10 kg vodíka 
v kvapalnom stave. Toto množstvo vo-
díka by malo budúcim „vodíkovým“ au-
tomobilom umožniť prejsť viac ako 500 
kilometrov. Prototyp inovatívnej nádrže 
na vodík bol vyvinutý v rámci projektu 
Európskej únie StorHy. Na vývoji, kto-
rý trval štyri a pol roka, sa okrem iných 
podnikov podieľali aj   Daimler, Ford, Lin-
de, Magna Steyr, Peugeot a Volvo. Mož-
no ešte spomenúť, že kvapalný vodík 
má teplotu mínus 252 oC, takže sa mu-
sí uskladňovať v nádržiach s veľmi dob-
rou tepelnou izoláciou.                 (RM)

Nová nádrž na kvapalný vodík

Po päťdverovej verzii typu Ibiza  predstavila španiel-
ska automobilka Seat nedávno aj trojdverovú verziu. 
Má označenie SC, čo znamená Sport Coupé. Opticky 
je model SC veľmi blízky štúdii Bocanegra, ktorá bo-
la predstavená na marcovom ženevskom autosalóne. 
Trojdverové kupé je dlhé 403 cm, jeho dynamické lí-
nie sú zvýraznené stúpajúcou spodnou hranou boč-
ných okien. Zadný stĺpik má iný tvar ako  na päťdvero-
vej verzii.  Do sortimentu pohonných jednotiek nového 
kupé budú patriť tri nové motory. Bude to 1,4-litro-
vý vznetový motor výkonu 59 kW, 1,9-litrový vzne-
tový motor výkonu 66 kW a  1,6-litrový zážihový mo-
tor s maximálnym výkonom 77 kW. Tento motor bude 
môcť byť na želanie kombinovaný so sedemstupňo-
vou dvojspojkovou prevodovkou DSG. Okrem spome-
nutých nových motorov sa do Ibizy SC budú monto-
vať aj ďalšie pohonné jednotky. Budú to zážihové mo-
tory výkonu 51 kW (1,2 l) a 63 kW (1,4 l) a vznetový 

1,9-litrový motor výkonu 77 kW. Ibiza kupé bude sé-
riovo vystrojená systémom ESP a štyrmi bezpečnost-
nými vankúšmi. Na trh príde koncom leta. Výrobca 

predpokladá, že na trojdverové kupé pripadnú tri štvr-
tiny celkového predaja typu Ibiza. 

(RM) 

Seat Ibiza SC
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Nová Yamaha V-Max

Japonská spoločnosť Yamaha vyrába už od roku 1984 
motocykel V-Max, poháňaný štvorvalcovým motorom. 

Nedávno predstavil výrobca dlho očakávanú moder-
nizovanú verziu tohto motocykla. Nový typ V-Max je 

poháňaný vidlicovým štvorvalcom, ktorý má štyri 
ventily na valec a dva vačkové hriadele v každej hla-
ve. Vačkový hriadeľ nasávacích ventilov je poháňa-
ný reťazou, vačkový hriadeľ výfukových ventilov je 
poháňaný ozubenými kolesami. Motor má zdvihový 
objem  1679 kubických centimetrov a pomerne veľ-
ký   kompresný pomer 11,3:1. Maximálny výkon mo-
tora je 147 kW, najväčší krútiaci moment motora 167 
Nm. Motocykel je vystrojený päťstupňovou prevodov-
kou, zadné koleso je poháňané hriadeľom. Motor je 
uložený v hliníkovom odlievanom ráme. Na prednom 
kolese sú dva brzdové kotúče s celkovo šiestimi brz-
dovými valčekmi. Vzadu je len jeden tlmič pruženia 
s prestaviteľnou charakteristikou. Motocykel je sério-
vo vystrojený protiblokovacím systémom bŕzd a bude 
vyrobený len v obmedzenom počet. Maximálna rých-
losť novej štvorvalcovej Yamahy je elektronicky 
obmedzená na 220 km/h. Na nemeckom trhu sa ten-
to motocykel bude predávať za 19 750 eúr.   (RM)

Modul ESP so snímačmi
Spoločnosť Bosch oznámila, že v máji tohto roka začala 
vyrábať nový modul ESP (elektronický stabilizačný sys-
tém), do ktorého sú integrované snímače rotácie vozidla 
okolo zvislej osi a priečneho zrýchlenia. Doteraz boli tieto 
snímače umiestnené spolu vo zvláštnej skrinke, umiestne-
nej v priestore pre cestujúcich a prepojenej káblami s ria-
diacim modulom ESP. Kvôli integrovanej montáži do mo-
dulu EPS museli byť snímače prispôsobené väčším teplo-
tám, ktoré panujú v motorovom priestore. Muselo sa tiež 
zabrániť tomu, aby vibrácie, ktoré vznikajú pri zásahu ESP, 
ovplyvňovali výstupný signál snímačov. Dosiahlo sa to op-
timalizáciou trojbodového uloženia hydraulického agregá-
tu a tlmením jeho vibrácií. Prvým sériovo vyrábaným au-
tomobilom, do ktorého sa montuje nový snímač ESP s in-
tegrovanými snímačmi, je nový Seat Ibiza.         (RM)

NOVÁ PREVODOVKA FORD POWER SHIFT 
Spoločnosť Ford Motor Company pridala do 
svojej ponuky novú technicky vyspelú roboti-
zovanú prevodovku. Spája výhody oboch pre-
vodoviek - menšiu spotrebu paliva ručne ovlá-
danej, a komfort automatickej prevodovky. 
Nová kompaktná prevodovka PowerShif t 
na zmenu prevodových stupňov používa 
najnovšiu elektronicky riadenú konštrukciu 
s dvoma spojkami, preto nevyžaduje komplex-
né komponenty s veľkou hmotnosťou, akými 
sú hydrodynamický menič krútiaceho momen-
tu a planétové súkolesia, ktoré sa používajú 
v klasických automatických prevodovkách.
N o v á  v ý k o n n á  6 - s t u p ň o v á  p r e v o d o v -
ka PowerShi f t  má špor tov ý char ak ter 

a jednoducho sa obsluhuje. Preraďovanie 
prevodových stupňov je v nej rýchlejšie ako 
v klasickej automatickej prevodovke a rých-
lejšie ako by vodič mohol dosiahnuť pomocou 
ručného ovládania prevodovky.
Ford PowerShift je dostupný pre modely Ford 
Focus alebo C-MAX s 2.0-litrovým vznetovým 
motorom s výkonom 100 kW.
Ovládanie prevodovky Ford PowerShift vodi-
čom je také jednoduché ako pri  klasickej au-
tomatickej prevodovke. Systém používa štan-
dardnú voliacu páku ako má automatická pre-
vodovka, s polohami P, R, N a D. Vodič môže 
preraďovať aj sekvenčne ručne a užiť si tak 
športovú jazdu.            -fd-
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TOYOTA MOTOR CORPORATION (TMC) oznámila, že 
začne s výrobou vozidla Camry Hybrid v závode Al-
tona spoločnosti Toyota Motor Corporation Australia 

Ltd. (TMCA) (v štáte Victoria na juhovýchode Austrá-
lie). Výroba začne začiatkom roka 2010. Plány počí-
tajú s výrobou 10-tisíc vozidiel ročne.

Už od uvedenia typu Prius (celosvetovo vôbec prvého 
sériovo vyrábaného vozidla na hybridný pohon v kom-
binácii zážihového motora a elektromotora) v roku 
1997 sa TMC snaží propagovať a presadzovať hyb-
ridné technológie ako súčasť ekologickej politiky, kto-
rá v riadení tejto spoločnosti zohráva významnú úlo-
hu. Toyota sa usiluje o to, aby čo najskôr začiatkom 
budúcej dekády predávala každý rok najmenej 1 mili-
ón vozidiel na hybridný pohon. Vzhľadom na potreby 
dnešného trhu pracuje na celosvetovom uvedení opti-
málneho systému výroby hybridných vozidiel.

-ta-

Toyota začne v Austrálii vyrábať Camry na hybridný pohon

Ford Focus RS je znova na scéne. Prototyp najrýchlej-
šieho sériového vozidla značky Ford sa podrobuje tes-
tom v nemeckom Nürburgringu, aby bol pripravený na 
svoje predstavenie v roku 2009. Zodpovedný za pro-
jekt Focus RS je Jost Capito, líniový riaditeľ pre vý-
konné vozidlá, Ford of Europe. Jeho tím bol zodpoved-
ný za prvú generáciu Focus RS v roku 2002, Fiestu ST 
a nový Focus ST.
Nový Focus RS obsahuje špeciálne vyvinutú turbo 
verziu motora Duratec 2.5 l, ktorý bol základom Fo-
cusa ST, ale je špeciálne upravený na dosiahnutie vý-
konu viac ako 205 kW a krútiaci moment viac ako 

400 Nm.
Viaceré inovácie na karosérii, vyvinuté v spoluprá-
ci s Ford‘s Advanced Engineering Centre v nemec-
kom Aachene vylaďuje pre nové vozidlo Ford Team 

RS z Kolína. Ich prvoradým cieľom je dosiahnutie op-
timálnej jazdnej dynamiky a výkonu použitím pokro-
čilej technológie systému predného pohonu v kombi-
nácii so samozáverným diferenciálom.
Testovanie nového Focusa RS a vývojový program bu-
de pokračovať ešte niekoľko mesiacov predtým, ako 
sa spustí jeho výroba začiatkom budúceho roka.
Napriek tomu, že internet a motoristické časopisy na-
ďalej ponúkajú svoje predstavy ako vozidlo bude vyze-
rať, zákazníci uvidia jeho skutočnú podobu až na lon-
dýnskom autosalóne koncom tohto mesiaca, kde bude 
mať svetovú premiéru.   -fd-

NOVÝ FORD FOCUS RS UŽ JAZDÍ

V Japonsku sa v dňoch 7. až 9. júla uskutoční schôdz-
ka najvyšších predstaviteľov a predsedov vlád štá-
tov skupiny G8. Na dopravu vrcholných predstavite-
ľov budú síce slúžiť najmä pancierované limuzíny, ale 
v areáli stretnutia sa títo predstavitelia a aj noviná-
ri budú môcť prevážať aj v elektromobiloch, ktoré po-
skytne spoločnosť Mitsubishi. Organizátorom stret-
nutia G8 poskytne desať elektromobilov i-EV. Tieto 
elektromobily by mali byť už v roku 2009 uvedené 
na japonský trh. Základom elektromobilu i-EV je mi-
niautomobil „i“ so spaľovacím motorom, ktorý sa

 v Japonsku predáva už od januára 2006. V elektro-
mobile je spaľovací motor nahradený elektromotorom 
výkonu 47 kW. Zdrojom elektrickej energie sú lítium-
-iónové akumulátory. Dobitie týchto akumulátorov z 
bežnej domácej zásuvky trvá sedem hodín, na špeci-
álnych rýchlodobíjacích staniciach možno akumulá-
tory dobiť za 25 minút. Štvorsedadlový elektromo-
bil má dojazd až 160 km a jeho najväčšia rýchlosť je 
160 km/h. V súčasnosti prebieha v Tokiu testovanie 
flotily elektromobilov i-EV v spolupráci s niekoľkými 
elektrárenskými spoločnosťami v bežnej premávke. 

Automobilka Mitsubishi v súčasnosti analyzuje mož-
nosť uvedenia elektromobilu aj na európsky trh.

 (RM)

Elektromobily pre schôdzku G8

Nové Berlingo úspešne absolvovalo ná-
razové skúšky, ktoré vykonalo združenie 
EuroNCAP a stalo sa tak vzorom bezpeč-
nosti vo svojej kategórii malých úžitko-
vých vozidiel. Vozidlo získalo vďaka spev-
nenej karosérii a bohatej bezpečnostnej 
výbave štyri hviezdičky za ochranu po-
sádky, štyri hviezdičky za ochranu detí 
a dve hviezdičky za ochranu chodcov. 
Nové  Berlingo má kompletnú bezpeč-
nostnú výbavu, ktorá chráni posádku 
v každom momente. Môže sa spoľahnúť 
až na šesticu bezpečnostných vankúšov. 

V základnej výbave  chránia vodiča a spolujazdca ved-
ľa neho čelné bezpečnostné vankúše. V ponuke sú aj 
dva bočné  na ochranu hrudníka a dva „záclonové“ 
vankúše chrániace hlavy. Berlingo, ako „auto pre de-
ti“, myslelo aj na bezpečnosť najmenších členov po-
sádky. Upínacie body ISOFIX pre detské sedačky sú na 
zadných bočných sedadlách a prednom sedadle spolu-
jazdca. Mimoriadny dôraz na bezpečnosť detí podčiar-
kuje aj prítomnosť nastaviteľného spätného zrkadiel-
ka a elektronická detská poistka zadných dverí, ktorú 
možno ovládať z prístrojovej dosky.
Nové Berling možno ľahko zmeniť z úžitkového auta 
na rodinné.

Úspešné výsledky V TESTOCH EuroNCAP pre Citroën Berlingo
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PSA Peugeot Citroën a Mitsubishi Motors Corporation 
položili základný kameň spoločného výrobného závodu v Kaluga (Rusko)
Kaluga, 10. jún 2008  — Roland Vardanega, člen Pred-
stavenstva a Výkonný Viceprezident pre Výrobu 
a Komponenty zo spoločnosti PSA Peugeot Citroën 
a Osamu Masuko, Prezident spoločnosti Mitsubishi 
Motors Corporation (MMC) oficiálne položili prvý zá-
kladný kameň svojho spoločného výrobného závodu 
v Rusku, ktorý sa bude nachádzať v oblasti Kaluga, 
180km juhozápadne od Moskvy. 
Slávnostná ceremónia sa uskutočnila za účasti p. Ana-
toli Artamonova, Guvernéra regiónu Kaluga a niekoľ-
ko stoviek pozvaných hostí. Spoločný výrobný závod 
v Kaluge patrí zo 70% spoločnosti PSA Peugeot Cit-
roën a z 30% spoločnosti MMC. Závod bude vyrábať 
modely strednej triedy (C segment) pre automobilky 
Peugeot a Citroën ako aj modely SUV strednej triedy 
všetkých troch značiek a to počnúc rokom 2011. Tieto 
modely budú určené na ruský automobilový trh.
Ročná kapacita výroby závodu bude 160 000 ks vozi-
diel, pričom pôjde o mix 110 000 ks vozidiel segmen-
tu C a 50 000 ks vozidiel kategórie SUV. V priebehu 

času môže dôjsť k navýšeniu výrob-
nej kapacity na 300 000 ks vozidiel 
v súvislosti s nárastom ruského tr-
hu. Výrobný závod zamestná cca 
3 000 ľudí. Spoločná počiatočná in-
vestícia oboch partnerov predstavu-
je 470 miliónov Euro.
Didier Aleton zo spoločnosti PSA 
Peugeot Citroën, predošlý riaditeľ 
projektu v Rusku, bol vymenovaný 
za Výkonného riaditeľa tohto joint 
venture a bude dozerať na operatív-
ne riadenie projektu.
Pre Rolanda Vardanega táto ceremó-
nia znamená „začiatok dlhodobého 
a fascinujúceho projektu výroby na výnimočne sľub-
nom trhu a to v partnerstve založenom na zdieľaní 
skúseností (best practice) s cieľom posilniť vzájom-
nú efektivitu“.
Za spoločnosť Mitsubishi Motors Corporation jej 

prezident Osamu Masuko uviedol, že „tento projekt 
je výsledkom intenzívnych rokovaní trvajúcich viac 
než jeden rok a povedie k ešte väčšiemu prehĺbeniu 
vzájomnej technickej spolupráce a výmene poznat-
kov, ktorá ešte viac rozšíri možnosti oboch automobi-
lových zoskupení“.

Spoločnosť Nissan Motor Co., Ltd., oznámila, že vo 
svojej továrni v Sunderlande vo Veľkej Británii bu-
de od roku 2010 vyrábať úplne nové moderné vozi-
dlo. Po veľkom úspechu modelu Qashqai sa tak eš-
te upevní pozícia Sunderlandu ako výrobcu a vývoz-
cu tovaru s veľkou pridanou hodnotou. Rozhodnutie 
bolo oznámené po skončení schôdzky britského pre-
miéra, Gordona Browna a výkonného riaditeľa spo-
ločnosti Nissan Motor Co. Carlosa Ghosna. Schôdz-
ka sa uskutočnila v Dizajnérskom centre spoločnos-
ti Nissan v Londýne a jej súčasťou bola prehliadka 
závodu a predstavenie projektov, ktoré spoločnosť 
chystá do budúcnosti.  „Splnením náročných zá-
väzkov naši zamestnanci v Sunderlande ukázali, že 

továreň môže byť v produkcii výrobkov s veľkou pri-
danou hodnotou globálne konkurencieschopná,“ pove-
dal Carlos Ghosn. „Sme povzbudení aktívnym prístu-
pom britskej vlády k uvedeniu nových výrobkov v to-
várni v Sunderlande.“  
Celkom nové vozidlo bude doplnením súčasnej ponu-
ky značky Nissan a v továrni v Sunderlande na je-
ho výrobu využijú výrobnú kapacitu, ktorá sa uvoľ-
ní po ukončení výroby súčasnej verzie typu Micra 
v roku 2010. Spoločnosť Nissan bude súťažiť na tr-
hu v segmente nízkonákladových vozidiel so špeciál-
ne vyvíjaným podvozkom typu A, ktorý bude použi-
tý najmenej v troch typoch, vrátane novej generácie 
Nissanu Micra, a bude sa montovať v piatich najviac 

konkurencieschopných štátoch (LCC – Leading Compe-
titive Countries). Jednou z výrobných prevádzok tohto 
radu kompaktných vozidiel bude nová továreň v Čen-
naí v Indii, ktorú stavia konzorcium Renault-Nissan. 
Vývoj konkurencieschopného podvozku typu A je jed-
nou z kľúčových súčastí nedávno predstaveného plá-
nu Nissan GT 2012, nového päťročného plánu spo-
ločnosti. Továreň spoločnosti Nissan v Sunderlande 
v roku 2007 vyrobila rekordných 353 718 vozidiel. 
Spoločnosť Nissan je tak najväčším vývozcom auto-
mobilov vo Veľkej Británii, v zahraničí sa predá asi 
80 % produkcie. Vrátane závodu na montáž  moto-
rov a ďalších závodov je v Sunderlande v súčasnosti 
zamestnaných 4700 pracovníkov.   -nn-

VÝROBA NOVÉHO AUTOMOBILU NISSAN V SUNDERLANDE

Nový SEAT Ibiza dosiahol v nárazových testoch or-
ganizovaných organizáciou Euro NCAP  5 hviezdi-
čiek v kategórii ochrany dospelých členov posádky, 
4 hviezdičky v kategórií bezpečnosti detí a 3 hviez-
dičky v ochrane chodcov. Tento výsledok stavia 

španielskeho výrobcu do výnimočnej pozície, pretože 
nový SEAT Ibiza je jedným z najbezpečnejších automo-
bilov vo svojej triede.
Pre test bol vybraný model SEAT Ibiza 1.4 16V Refe-
rence. Aj keď stupeň výbavy je v rôznych štátoch od-

lišný, Euro NCAP vybralo vozidlo s minimálnym stup-
ňom bezpečnostnej výbavy pre testovanie. Skúšaný 
model bol vybavený čelným bezpečnostným vankú-
šom vodiča a spolujazdca, bočnými bezpečnostnými 
vankúšmi vpredu chrániacimi hlavu a hrudník, ABS, 

TCS + EBA, prednými bezpečnostnými pásmi 
s elektronickou reguláciou napínania, zadný-
mi trojbodovými bezpečnostnými pásmi, kon-
trolkou a výstražným zvukovým signálom ne-
zapnutých bezpečnostných pásov a kotviacimi 
bodmi ISOFIX na zadných krajných sedadlách.  
Nová Ibiza dosiahla excelentný výsledok 19 
bodov aj pri ochrane chodcov v prípade zráž-
ky s nimi, získala tak 3 hviezdičky a predný 
nárazník dosiahol „zelené“ hodnotenie, čo 
je najlepšie možné hodnotenie pre túto časť 
automobilu.

Nový SEAT Ibiza získal 5 hviezdičiek EURO NCAP



Vyskúšali sme
Peugeot 308 1.6e Executive

Automobilka Peugeot v závere minulého storočia 
uviedla na trh obchodne mimoriadne úspešný typ 
206, ktorý dodnes udáva smer v  dizajne automo-
bilov Peugeot - od malých až po strednú triedu. Vy-
skúšali sme minuloročnú novinku, Peugeot 308, 
ktorý nesie zreteľné stopy tesného príbuzenstva 
s o triedu menším a o dve generácie starším vzo-
rom, Peugeotom 206. Skúšaný model mal 1,6-lit-
rový zážihový motor s výkonom 88 kW, päťstup-
ňovú ručne ovládanú prevodovku a vyššiu úroveň 
výbavy Executive.
 Tvarová aj konštrukčná podoba typov 206 a 308 

nie je nedostatkom novšieho a väčšieho vozidla. Väč-
šina zákazníkov si nekupuje auto podľa toho, či sa po-
dobá alebo nepodobá na niektoré iné. Pri výbere ma-
lého auta, aj auta nižšej strednej triedy, sú zvyčaj-
ne rozhodujúce jeho vlastnosti, a u nás aj jeho cena. 
Veľká podobnosť typov 206, 207, 307 a 308 by ma-
la začať prekážať skôr marketingu Peugeota, pretože 
letmý pohľad na prúd vozidiel nestačí na identifikáciu, 
ktorýže zo spomínaných Peugeotov sme to zazreli. Ak 
však spodnú polovicu súčasnej ponuky Peugeota z hľa-
diska veľkosti áut budeme posudzovať podľa predaj-
ných výsledkov, tak sa tvorcovia Peugeota 308 zrejme 

nepomýlili... Dlhý predný previs karosérie a silne sklo-
nené čelné sklo sú vzhľadovo efektné, ale zdajú sa nám 
súčasne aj neefektívnym plytvaním s neveľkou celko-
vou dĺžkou vozidla.  Nemožno však povedať, že sa nám 
interiér Peugeota 308 zdal byť menej priestranný ako 
vo väčšine konkurenčných vozidiel nižšej strednej trie-
dy. Celkom určite sme si však spočiatku museli dávať 
väčší pozor pri nastupovaní na predné sedadlá, aby sme 
pritom hlavu „viedli“ čo najbližšie vedľa stredného stĺ-
pika karosérie. Inak by sme mohli hlavou trafiť do zo-
šikmeného  rámu čelného skla, ktorý prechádza do stre-
chy až takmer v polovici dĺžky vozidla. 

Zlato i pozlátko
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 Interiér je navrhnutý vkusne, ergonomicky správ-
ne. Azda len kolískové ovládače okien umiestnené na 
lakťovej opierke dverí vyžadujú neprirodzené natáča-
nie ruky. Z nášho pohľadu to nebol vážnejší problém, le-
bo skúšané vozidlo bolo vybavené klimatizáciou, tak-
že kvôli vetraniu v horúcom počasí sme okná nemuseli 
otvárať. A zastavení pri parkovacích automatoch sme 
zase neabsolvovali toľko, aby nám umiestnenie prepí-
načov vážnejšie prekážalo.  Pochrómované kruhové 
obruby analógových prístrojov a výduchov ventilácie 
na  prístrojovej doske aj  na konzole medzi prednými 
sedadlami pre prívod vzduchu k zadným sedadlám in-
teriéru dávajú punc exkluzívnosti. Nasadanie na zad-
né sedadlá päťdverového Peugeota 308 je pohodlné 
aj pre osoby vysokého vzrastu, pretože tu má celý vý-
rez v bočnici auta po otvorení dverí prakticky rovna-
kú výšku. Na krajných sedadlách vzadu sa sedí celkom 
pohodlne, s dostatkom voľného priestoru nad hlavou. 
Ak sú predné sedadlá nastavené v najnižšej polohe,   
cestujúci na zadných sedadlách si pod ne nemôžu po-
sunúť nohy v topánkach, lebo medzera je priúzka, čo 

môže byť pre vyšších členov posádky problém. Bato-
žinový priestor za operadlami zadných sedadiel má 
objem 348 l, čo je primeraná hodnota v tejto triede. 
Dno batožinového priestoru je pomerne hlboko pod 
tzv. nakladacou hranou, takže najmä vyberanie pred-
metov s väčšou hmotnosťou môže byť pre fyzicky 
slabšie disponovaných ľudí komplikovanejšie.
 Podvozok je vyladený tvrdšie, krátke nerovnos-
ti na povrchu cesty  posádka neprehliadne. Zážihový 
1,6-litrový motor tomuto vozidlu vyhovuje. Je dosta-
točne výkonný aj pružný, výraznejším hlukom neobťa-
žuje posádku ani pri veľkých otáčkach, a nespotrebu-
je ani veľa benzínu. Najmä pri jazde po diaľnici by bola  
miesto päťstupňovej  prevodovky vhodnejšia šesť-
stupňová, a tej päťstupňovej by pristali kratšie dráhy 
preraďovacej páky s presnejším vedením. 
 Celkom dobre vybavený model Peugeot 308 1.6e 
s päťs tupňovou r učne ov ládanou pr evodovkou 
a úrovňou výbavy Executive sa v júni predával za 
612 000 Sk.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Peugeot 308 1.6e Executive
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VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

vod 2xOHC, kompresný pomer 11:1, zdvihový objem 

1598 cm3,  najväčší výkon 88 kW pri 6000 ot./min., 

krútiaci moment 160 Nm pri 4250 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných trojuholníkových ramenách, prieč-

ny skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vi-

nuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové 

brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebe-

ňové riadenie s elektro-hydraulickým posilňovačom, 

obrysový priemer otáčania 10,8 m, pneumatiky roz-

meru 205/55 R 16.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4276/1825/1430 

mm, rázvor náprav 2608 mm, rozchod kolies vpredu i 

vzadu 1536/1531  mm, pohotovostná/celková hmot-

nosť 1362/1815 kg, objem batožinového priestoru 

348/1201 l, objem palivovej nádrže 60 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 197 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,8 s, spotreba 95-ok-

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

prevádzke 9,3/5,2/6,7 l/100 km, CO
2
 159 g/km.



Kým prvá generácia Volva XC70 vznikla z kombi 
V70 a zväčšením svetlej výšky a zmenou pohonu 
sa stratila časť komfortu v zákrutách aj pri prejaz-
de nerovností, minuloročná novinka, druhá gene-
rácia XC70 má honosnejší pôvod. Jej základom je 
Volvo S80, vývoj nestál ani pri systéme pohonu 4x4 
s Haldex spojkou, takže nové Volvo XC70 je celkom 
iným autom ako jeho predchodca. Vyskúšali sme 
ho s 2,4-litrovým päťvalcovým vznetovým moto-
rom s výkonom 136 kW, so šesťstupňovou auto-
matickou prevodovkou a vrcholnou úrovňou výba-
vy Summum.

 Druhá generácia Volva XC70 je v porovnaní s pr-
vou väčšia, nezmenila sa len šírka. To však nie je to 
podstatné. Nielen zovňajšok, ale aj interiér má pôvod 
v luxusnom sedane S80. V úrovni výbavy Summum pô-
sobí kombinácia béžovej a tmavohnedej, až takmer čier-
nej farby, efektne. Štvorzónová automatická klimatizá-
cia, vyhrievané i odvetrávané predné sedadlá, adaptív-
ny tempomat schopný automaticky spomaliť vozidlo 
až do rýchlosti asi 30 km/h a ak treba spomaľovať eš-
te viac, akustickým signálom a odrazom blikania čer-
vených svietiacich diód na čelnom skle upozorní vodi-
ča, že musí šliapnuť na brzdový pedál, multimediálna 

súprava pre rozptýlenie cestujúcich na zadných se-
dadlách, systém BLIS, upozorňujúci svetelným signá-
lom vodiča na vozidlo blížiace sa zozadu v susednom 
jazdnom pruhu a ďalšie hodnotné prvky výbavy potvr-
dzujú, že  dojem výnimočnosti po nazretí do interiéru 
tohto vozidla nebol neopodstatnený.
 Keďže je to kríženec kombi a SUV, pre zákazníkov 
je dôležitá využiteľnosť a variabilnosť zadnej časti vo-
zidla. Ak nároky na priestor pre batožinu nevyžadujú 
sklopenie zadných sedadiel, priečne delených v pome-
re 40.20:40, na krajných zadných sedadlách možno 
bezpečne prevážať deti vo vysúvateľných sedačkách. 

Vyskúšali sme
VOLVO XC70 D5 AWD Summum

22 jú l  2008

Komfortný kríženec 
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Za operadlami zadných sedadiel zostáva 575 litrový 
priestor pre batožinu. Sklopením celého zadného se-
dadla vznikne celkom rovná plocha s dĺžkou takmer 
1,9 m a objem pre náklad od nej až po strop dosiahne 
1600 l.
 Päťvalcový radový prepĺňaný vznetový motor bol 
vyladený na 136 kW, pri pohotovostnej hmotnosti vo-
zidla okolo 1,8 t sa to zdalo byť tak akurát pre zabez-
pečenie rovnováhy medzi požiadavkou na malú spot-
rebu paliva a dostatočnou dynamikou jazdy. Vcelku to 
tak aj je. Motorový priestor je účinne odhlučnený, tak-
že zvuk motora výraznejšie nepreniká do kabíny. Auto-
matická šesťstupňová prevodovka Geartronic pri prud-
kom zošliapnutí pedála akcelerácie avizujúcom zvy-
čajne aj potrebu „podradiť“ nachvíľku zaváha, kým 
preradí na nižší prevodový stupeň, ale keďže reagu-
je na rovnakú situáciu zhodne, vedeli sme oneskorenie 
zrýchľovania predvídať a neprekážalo nám to. Viac nás 

prekvapila reakcia systému pohonu 4x4 pri výjazde 
zo zákruty znečistenej rozsypaným pieskom. Keď sme 
chceli výraznejšie zrýchliť, predné kolesá mali chuť pre-
kĺznuť, Haldex spojka poslala časť krútiaceho momentu 
aj na zadné kolesá a zadná časť auta v tej chvíli nazna-
čila, že v takejto situácii nie je úplne imúnna voči boč-
nému šmyku. Vozidlo sa okamžite stabilizovalo, ale na-
príklad na zľadovatenom úseku cesty v zákrute by bol 
náznak pretáčavosti asi výraznejší. Pruženie je kom-
fortné, dokonale sa hodí k honosnému interiéru.
 Skúšané Volvo XC70  D5 AWD Summum s prí-
platkovou  šesťstupňovou automatickou prevodov-
kou,  adaptívnymi bi-xenónovými reflektormi a ďalší-
mi prvkami voliteľnej výbavy stálo 2 229 800 Sk, zá-
kladná cena tohto modelu s uvedeným stupňom výbavy 
je 1 686 000 Sk.

Samuel BIBZA    

Vyskúšali sme
VOLVO XC70 D5 AWD Summum

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Motor: radový 5-valcový, 20-ventilový prepĺňaný vzne-

tový, vstrekovací systém common rail, ventilový roz-

vod 2xOHC, kompresný pomer 17,3:1, zdvihový objem 

2400 cm3,  najväčší výkon 136 kW pri 4000 ot./min., 

krútiaci moment 400 Nm pri 2000-2750 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon ko-

lies  prednej aj zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinu-

té pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brz-

dy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebeňové 

riadenie s  posilňovačom, obrysový priemer otáčania 

11,5 m, pneumatiky rozmeru 255/65 R 17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy : d/š/v 4837/1861/

1604 mm mm, rázvor náprav 2815 mm, rozchod ko-

lies vpredu/vzadu 1604/1570 mm, pohotovostná/cel-

ková hmotnosť 1794/2400 kg, objem batožinového 

priestoru 575/1600 l, objem palivovej nádrže 70 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 205 km/

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

ty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

11,2/6,1/8,3 l/100 km, CO
2
  219 g/km.
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Vyskúšali sme
Škoda Octavia 1.9 TDI 77 kW Ambiente

Typom Octavia začala v roku 1996 nová éra mlado-
boleslavskej automobilky. Na upravenom podvozku  
Volkswagenu Golf postavili konštruktéri a dizajné-
ri spoločnosti Škoda Auto najprv liftback a neskôr 
aj kombi, ktoré začali dvíhať renomé značky Ško-
da. V roku 2004 prišla na trh druhá generácia Oc-
tavie. Od prvej sa dramaticky nelíšila, za najdôleži-
tejšiu zmenu považujeme zväčšenie priestoru pred 
zadnými sedadlami, ktoré sa tak stali plnohodnot-
nými aj keď na ne zasadnú osoby vyššieho vzras-
tu.  S odstupom času sme vyskúšali Octaviu s karo-
sériou liftback, poháňanú vznetovým 1,9-litrovým 
motorom vyladeným na výkon 77 kW.

 Nadčasovosť tvaru karosérie a konštrukcie Octa-
vie poznať aj podľa toho, že verejnosť jej druhú gene-
ráciu označuje aj vo štvrtom roku výroby prívlastkom 
„nová“. Ani po týždni jej používania sme nenašli dô-
vod, prečo by si ho nezaslúžila. Podvozok zabezpeču-
je spoľahlivé tlmenie nárazov od nerovností cesty do 
karosérie a udrží vozidlo na ceste aj pri dramatických 
vyhýbacích manévroch. Ak niečo v nami skúšanom vo-
zidle pripomínalo rýchle plynutie času, bol to jeho mo-
tor. Zachoval si charakteristický ostrý zvuk pôvodných 
„koncernových“ vznetových  motorov so vstrekova-
ním čerpadlo-dýza, ktoré sa ukázalo ako neperspek-
tívne z hľadiska možnosti plnenia sprísňujúcich sa 

emisných noriem. Výkonovo aj hospodárnosťou pre-
vádzky ešte vyhovuje,  ale jeho zvuková kulisa už nie 
je „súčasná“. Komu to prekáža, môže si vybrať iný z bo-
hatej ponuky motorov určených pre Octaviu. Súčasnú 
ponuku v budúcnosti obohatia vznetové motory využí-
vajúce vstrekovací systém common rail, ktoré už v kon-
cerne Volkswagen začali vyrábať.
 Škodu Octavia 1.9 TDI 77 kW s päťstupňovou ruč-
ne ovládanou prevodovkou a so strednou úrovňou vý-
bavy Ambiente, obsahujúcou napríklad aj poloautoma-
tickú klimatizáciu Climatic či palubý počítač a reflekto-
ry do hmly, možno kúpiť za 629 990 Sk.

Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém čerpadlo-dýza,ventilový rozvod OHC, 

kompresný pomer 19,8:1, zdvihový objem 1896 cm3,  

najväčší výkon 77 kW pri 4000 ot./min., krútiaci mo-

ment 250 Nm pri 1900 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 viacprvková náprava, vi-

nuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové 

brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebe-

ňové riadenie s elektro-hydraulickým  posilňovačom, 

obrysový priemer otáčania 10,85 m. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4507/1731/1413 mm, 

rázvor náprav 2500 mm,  pohotovostná/celková hmot-

nosť 1345/1855 kg, objem batožinového priestoru 

560/1420 l, objem palivovej nádrže 55 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 189 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 12,2 s, spotreba nafty 

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

8,7/5,1/6,1 l/100 km, CO
2
  161 g/km.

Úsporná verzia
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Z domova

Druhá generácia typu Superb nadväzuje na tradí-
ciu reprezentatívnych vozidiel Škoda, vďaka kto-
rým sa česká automobilka mohla už v tridsiatych 
a štyridsiatych rokoch minulého storočia zaradiť 
medzi exkluzívnych výrobcov automobilov na sve-
te. Oficiálny štart predaja tohto typu aj na Sloven-
sku pripadol na 20. jún 2008
 Základná cena modelu Superb 1,4 TSI s výkonom 
92 kW je 789 900,- Sk. Súčasťou štandardného vyba-
venia je okrem 7 bezpečnostných vankúšov aj elektro-
nický regulovaný systém stability vozidla ESP, vráta-
ne ABS, MSR, ASR a posilňovača bŕzd s funkciou asis-
tenčného systému núdzového brzdenia typu Dual Rate. 
Najvýznamnejšiu technickú novinku vozidla predstavu-
je systém variabilného otvárania piatych dverí TwinDo-
or, ktorý významne uľahčuje manipuláciu pri preprave 
objemnejších predmetov.  K dispozícii sú tri zážihové 
a tri vznetové motory, ktoré pokrývajú výkonovú pale-
tu od 77 do 191 kW.
 Verzia Superb Ambition je v ponuke od 864 900,- 
Sk a súčasťou jej štandardného vybavenia je rádio 
SWING s CD a MP3 prehrávačom, bi–xenónové natáča-
cie reflektory s funkciou AFS, predné hmlové reflektory 
s „corner“ funkciou, dvojzónová klimatizácia Climatro-
nic s elektrickou reguláciou a pachovým filtrom, vyhrie-
vanie predných sedadiel a tempomat. Verzia Elegance 
zaujme, navyše oproti vyššie uvedeného, 17“ diskami 
z ľahkej zliatiny, elektricky nastaviteľným sedadlom vo-
diča ako aj spolujazdca (u vodiča s pamäťou), rádiom 

Bolero s dotykovým displejom a integrovaným CD-me-
ničom (6CD), MP3-prehrávačom a signalizáciou vzdia-
lenosti pri parkovaní vpredu ako aj vzadu. Verzia Ško-
da Superb Elegance je v ponuke od 929 900,- Sk. 
 Doplnková výbava ponúka napríklad asistenčný 
systém parkovania, ktorý za pomoci snímačov pomá-
ha pri parkovaní do radu stojacích vozidiel, navigač-
ný systém Columbus s dotykovým displejom a pev-
ným diskom s kapacitou 30 GB, ktorý umožňuje ulo-
ženie hudby a dátových informácií. Tento navigačný 
systém si možno objednať aj s TV tunerom.
 Vidlicový šesťvalcový motor 3,6 FSI V6/191 kW 
s priamym vstrekovaním benzínu v spojení s pohonom 
na všetky štyri kolesá a sedemstupňovou automatic-
kou prevodovkou DSG sa dostane do predaja koncom 
roku 2008. V tom období bude uvedený na trh aj model 
Škoda Superb GreenLine, ktorý patrí medzi prvé vozi-
dlá vo svojej triede ponúkajúce výhody malej spotreby 
(5,1 l/100km) v kombinácii s emisiami CO

2
 pod 136 g/

km. Superb GreenLine sa dodáva so vznetovým moto-
rom 1,9 TDI PD 77 kW (105 k) s filtrom DPF. Vybave-
nie modelu vychádza z verzie Comfort, ktorá je doplne-
ná prístrojovým panelom s multifunkčným zobrazením 
vhodného prevodového stupňa, súpravou na opravu 
pneumatík a spojlermi pre zlepšenie aerodynamiky 
vozidla. 
 Cenník nového modelu Škoda Superb je k dispozí-
cii u autorizovaných predajcov Škoda Auto na Sloven-
sku, ktorí už prijímajú objednávky. Cenník  aj bližšie 

informácie o tomto type možno nájsť na internetovej 
stránke www.skoda-auto.sk.
 Okrem veľkej miery komfortu a kvality spracova-
nia, zodpovedajúcej vozidlám o triedu vyššie, ponúkne 
Škoda Superb na všetky verzie, a to len na slovenskom 
trhu, bezplatný servis a plnú záruku až do najazdenia 
120 000 km (alebo na dobu 4 rokov).

Nová Škoda Superb – ceny vybraných modelov
Superb Comfort 1,4 TSI 92 kW  
789 900,- Sk, (šesťstupňová manuálna prevodovka)
Superb Comfort 1,8 TSI 118 kW)  
834 900,- Sk, (šesťstupňová manuálna prevodovka)
Superb Comfort 1,9 TDI PD DPF 77 kW  
829 900,- Sk, (päťstupňová manuálna prevodovka)
Superb Comfort 2,0 TDI PD DPF 103 kW 
879 900,-Sk,(šesťstupňová manuálna prevodovka)
Superb Comfort 2,0 TDI CR DPF 125 kW 
909 900,-Sk, (šesťstupňová manuálna prevodovka)

Nová Škoda Superb už v predaji
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Vyskúšali sme
Toyota Land Cruiser V8 4.5D-4D

Najväčší športovo-úžitkový automobil Toyoty, Land 
Cruiser,    patrí medzi veľkými SUV k legendám. 
V jeho histórii možno nájsť sedem predchodcov, 
prvého s označením BJ ešte v roku 1951. Súčas-
ná,  ôsma generácia mala premiéru v samom záve-
re minulého roka. Najexkluzívnejšia verzia s ozna-
čením Land Cruiser V8 je už akoby samostatným 
typom. Prvý raz sme sa s týmto výnimočným auto-
mobilom mali možnosť zoznámiť pred Vianocami 
2007 na jednom z Kanárskych ostrovov, Fuerteven-
ture. V našich podmienkach to bolo začiatkom má-
ja, používali sme   sedemmiestny model poháňaný 
vznetovým V8 motorom.

 Do auta s takmer päťmetrovou dĺžkou konštrukté-
ri umiestnili sedem sedadiel v troch radoch. Dve seda-
dlá v treťom rade sa sklápajú nabok. Land Cruiser V8 je 
mohutným autom, takže pomerne strohý tvar prístro-
jovej dosky mu plne vyhovuje. Všetky materiály inte-
riéru sú kvalitné, jednotlivé dielce precízne zmotované 
s absolútne pravidelnými medzerami, ak medzi nimi me-
dzery majú byť. Vizuálne aj akusticky sa nám všetko 
v kabíne vozidla pozdávalo, keď sme boli v pozícii vo-
diča, naša pravá noha však „vypátrala“, že by bol po-
dlahový  tunel nadväzujúci na stredovú konzolu prístro-
jovej dosky mal byť trochu užší. Vtedy by sme sedeli 
v Land Cruiseri za volantom tak pohodlne ako v kresle 

obývačky. Keď sme zmenili v aute miesto a sadli si na 
druhý rad sedadiel, zdalo sa nám, že japonskí konštruk-
téri prispôsobili výšku osadenia sedadiel podľa svojich 
postáv. Sedadlo nám nepodopieralo stehná po celej dĺž-
ke, kolená sme mali vystrčené mierne nahor, čo by pri 
dlhotrvajúcej jazde asi viedlo k skoršiemu nástupu úna-
vy. Do tohto štádia sme sa nedostali, ani keď sme auto 
používali na Slovensku – napriek týmto výhradám je ta-
ké vzrušujúce, že sme sa nechceli dať voziť, ale byť čo 
najčastejšie v pozícii vodiča. 
 Vznetový 4,5-litrový osemvalec pradie ako mač-
ka, charakteristický „traktorový“ klepot nevydáva 
ani po studenom štarte. Obrovský krútiaci moment 

Suverén na ceste aj v teréne



650 Nm v širokom rozmedzí otáčok 1600 až 2800 za 
minútu a šesťstupňová prevodovka mu zabezpečujú, že 
len málokedy bude musieť kmitať piestami tak rýchlo, 
aby otáčky kľukového hriadeľa presiahli 3000 za mi-
nútu. Zvuk motora je výrazne stlmený a uchu lahodia-
ci aj keď sa otáčky blížia k hodnote 4000 za minútu, 
ale to už treba pozorne sledovať najbližšie okolie Land 
Cruisera aj pri jazde po diaľnici,  lebo „tmavé Passa-
ty či Audi“ s namontovanými radarmi majú maximál-
nu rýchlosť tiež nad 200 km/h a za ich volantom nese-
dávajú začínajúci vodiči v policajných uniformách. Pri 
takej dlhodobo udržiavanej rýchlosti už nemožno rátať 
ani s výrobcom uvádzanou spotrebou 9,1 litrov nafty 
na 100 kilometrov, vír v nádrži bude strhávať do moto-
ra najmenej dvojnásobné množstvo paliva. Na spevne-
ných cestách Land Cruiser jazdí plavne, aktívne stabi-
lizátory bránia očakávanému bočnému nakláňaniu ka-
rosérie pri rýchlom prejazde zákrut. 
 O tom, že Land Cruiser iba nepredstiera schopnos-
ti prekonávať extrémne prekážky v teréne, sme sa pre-
svedčili už na Fuerteventure. Niektoré miesta pripra-
venej trasy, kde bolo treba napríklad prekonať vysoké 
skalné prahy, boli skutočne extrémne ťažké. Či Land 
Cruiser jazdí v teréne alebo po diaľnici, posádke zabez-
pečuje mimoriadne pohodlie. Modely so vznetovým mo-
torom, aký sme skúšali, majú napríklad vyhrievací pr-
vok s tzv. kladným teplotným súčiniteľom PTC a vis-
kóznym vyhrievačom, ktoré zlepšujú účinnosť ohrevu 
vzduchu v kabíne pri studenom štarte motora. 
 Spomenúť všetky konštrukčné vymoženosti no-
vého Land Cruisera V8 poskytujúce radosť z jazdy 

a mimoriadnu úroveň jeho aktívnej aj pasívnej bezpeč-
nosti by zabralo v časopise viac miesta, ako sme zvyk-
nutí skúšaným vozidlám venovať. Dostatočne podrob-
ne sme o nich písali v januárom čísle po návrate z Fu-
erteventury.   
 Cena sedemmiestnej Toyoty Land Cruiser V8 4.5D-
4D s výbavou Lux+ je 2 895 000 Sk.

Samuel BIBZA 
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Vyskúšali sme
Toyota Land Cruiser V8 4.5D-4D

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Motor: vidlicový 8-valcový, 32-ventilový prepĺňaný vzneto-

vý, vstrekovací systém common rail, ventilový rozvod 

2x 2xOHC,  kompresný pomer 16,8:1, zdvihový objem 

4461 cm3, najväčší výkon  310 kW pri 3600 ot./min., 

krútiaci moment 650 Nm pri 1600-2800 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon  ko-

lies prednej aj zadnej nápravy. Podvozok: predné kolesá 

zavesené na dvojiciach trojuholníkových ramien, vinuté 

pružiny, priečny skrutný stabilizátor, zadná tuhá nápra-

va, vinuté pružiny,  kotúčové brzdy, vpredu s ventilova-

nými kotúčmi, ABS, hrebeňové riadenie s  hydraulickým 

posilňovačom, obrysový priemer otáčania 11,8 m.

Karoséria: 5-dverová, 7-miestna kabína typu kombi na 

rebrinovom ráme.

Rozmery, hmotnosti, objemy : d/š/v  4950/1970/

1865 mm, rázvor náprav 2850 mm, rozchod ko -

lies vpredu/vzadu 1640/1635 mm, svetlá výška 

225 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 2600/

3300 kg, hmotnosť nebrzdeného/brzdeného príve-

su 750/3500 kg, objem batožinového priestoru 260/

909/1431 l,  objem palivovej nádrže 93 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 210 km/

h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,2 s, spotreba naf-

ty v mest./mimomest.cykle/kombinovanej prevádzke 

12/9,1/10,2 l/100 km, CO
2
 270 g/km. 



Vyskúšali sme
Nissan X-Trail 2.0 DCI LE

28 jú l  2008

Nissan X-Trail má pre nás zvláštne čaro už od čias 
uvádzania na trh jeho prvej generácie. Prezentá-
ciu pre európskych  novinárov automobilka Nis-
san zorganizovala vo Fínsku. Ako to pri takýchto 
podujatiach zvyčajne býva, vozidlá sme prevzali už 
na letisku, tentoraz v Helsinkách. Potom sme v X-
-Trailoch absolvovali asi 200 kilometrovú trasu po 
udržiavaných cestách. I keď nie vždy mali asfalto-
vý alebo betónový povrch, ani jeden úsek nebol ta-
ký, aby ním bez problémov neprešlo každé osob-
né auto. A keď sme už nadobúdali presvedčenie, že 

X-Trail je typickým predstaviteľom tzv. mestské-
ho SUV, prišli sme k jednému z množstva jazier na 
fínskom území, kde nám pripravili „terénnu vlož-
ku“ . Hlbokú roklinu ešte upravili bagrom, aby vo-
zidlá museli prechádzať hlbokým bahnitým bro-
dom, absolvovať strmý výjazd svahom s členitým 
kamenným povrchom a zvládať ďalšie prekážky, 
ktoré sa nám zdali byť spočiatku pre auto so sa-
monosnou karosériou, bez redukčnej prevodovky  
a s komfortným pružením – ako sme zistili počas 
tých dvesto kilometrov jazdy z letiska k rokline – 

neprekonateľné. V X-Traili sme ich všetky zvládli. 
 Model druhej generácie X-Trailu, ktorá mala pre-
miéru minulú jeseň, vybavený dvojlitrovým vzneto-
vým motorom a najvyššou úrovňou výbavy LE, sme 
v našich podmienkach skúšali v závere tohtoročnej ja-
ri. K zásadným zmenám konštrukcie pri generačnej ob-
mene tohto typu nedošlo. Nissan patrí medzi majstrov 
v konštruovaní a výrobe športovo-úžitkových vozidiel, 
systém pohonu pre X-Trail zostavil tak, aby pri jazde po 
udržiavaných cestách boli poháňané len kolesá pred-
nej nápravy. To je výhodné najmä kvôli úspore paliva, 

„Utajený“ potenciál priechodivosti



Vyskúšali sme
Nissan X-Trail 2.0 DCI LE
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pretože systém pohonu pracuje s lepšou účinnosťou. Ak 
sa vozidlo pohybuje po ceste s klzkým povrchom, alebo 
v teréne, vodič môže otočným prepínačom na stredovej 
konzole nastaviť dva režimy pohonu všetkých štyroch 
kolies. Prvý je  s automatickým pripájaním pohonu zad-
nej nápravy v okamihu, keď hrozí, že predné kolesá za-
čnú preklzovať. Keďže riadiaca jednotka systému po-
honu vyhodnocuje aj signály zo snímačov pozdĺžneho, 
priečneho zrýchlenia aj natáčania vozidla okolo zvislej 
osi, pripojenie pohonu zadnej nápravy je rýchlejšie ako 
keby spracúvala len signály zo snímačov preklzu pred-
ných kolies. V druhom režime 4x4 je nastavený trvalý po-
hom kolies prednej aj zadnej nápravy s pevným rozdele-
ním krútiaceho momentu v pomere 50:50. Tento režim je 
vhodný na prekonávanie vážnejších prekážok v teréne. 
Pri jazde po udržiavaných cestách poskytuje X-Trail po-
sádke pohodlie plne porovnateľné s automobilmi kombi 

z rozhrania nižšej strednej a strednej triedy. Mäkšie 
pruženie sa prejavuje výraznejším nakláňaním karo-
série v rýchlo prechádzaných zákrutách, systém re-
gulácie stability ESP bdie nad tým, aby sa vozidlo ne-
dostalo do nedotáčavého šmyku. 
 Batožinový priestor má dvojité dno, sklopením 
zadných sedadiel vznikne rovná podlaha pre podstat-
ne zväčšený priestor pre náklad – objem vzrastie zo 
479 l na 1773 l. Dostatok odkladacích priestorov, vrá-
tane držiakov na nápoje má posádka k dispozícii aj 
v kabíne.
 Dvojlitrový vznetový motor s výkonom 127 kW má 
pôvod v Renaulte, po dosiahnutí prevádzkovej teploty 
už jeho zvuk  posádka v kabíne prestáva registrovať. 
Je pružný aj úsporný.
 Cena Nissanu X-Trail 2.0 DCI LE je 1 205 900 Sk.

Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC,  

kompresný pomer 15,6:1, zdvihový objem 1995 cm3, 

najväčší výkon 127 kW pri 3750 ot./min., krútiaci mo-

ment 360 Nm pri 2000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej i zadnej nápravy . Podvozok: predné 

kolesá zavesené na vzperách McPherson a spodných 

priečnych ramenách,  priečny skrutný stabilizátor, 

zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny,  kotúčo-

vé brzdy s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebeňové ria-

denie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozme-

ru 215/60 R 17

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v  4630/1785/

1680 mm, rázvor náprav 2630 mm, rozchod kolies 

vpredu/vzadu 1530/1535 mm, svetlá výška 200 mm, 

pohotovostná/celková hmotnosť 1651/2170 kg, ob-

jem batožinového priestoru 603/1773 l, objem pali-

vovej nádrže 65 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 200 km/

h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10 s, spotreba naf-

ty v mest./mimomest.cykle/kombinovanej prevádzke 

9,3/6,3/7,4  l/100 km, CO
2
 198 g/km. 



Vyskúšali sme
Mazda6 2.5 MZR GTA

30 jú l  2008

Od roku 2002, kedy na európsky trh  uviedli Maz-
du6, sa na našom kontinente predalo do konca mi-
nulého roka viac ako 470 000 automobilov tohto ty-
pu. Prvá generácia Mazdy6 sa stala najpredávanej-
ším typom tejto japonskej automobilky v uvedenom 
období.  Druhá generácia Mazdy6 mala premiéru 
minulú jeseň. Vzhľadovo nezaniká medzi novinka-
mi vozidiel strednej triedy, je ľahko identifikova-
teľná a dobrý dojem si zákazník udrží aj po skúšob-
nej jazde. Vyskúšali sme nadpriemerný model tohto 
typového radu, liftback poháňaný 2,5-litrovým zá-
žihovým motorom s kvalitnou, športovo ladenou 

úrovňou výbavy GTA.
 Nastupovanie na predné aj zadné sedadlá cez širo-
ké dvere nie je problémom. Čalúnenie sedadiel s kombi-
náciou kože a tkaniny na ich poťahoch je tvrdšie, seda-
dlá sú však dobre tvarované, takže predné, športové, 
nás neunavovali ani pri dlhotrvajúcom cestovaní. Zad-
né sme vyskúšali, len keď auto stálo. Zdalo sa nám, 
že aj na nich sediacim osobám by sa malo príjemne 
cestovať. Mienku o dizajne interiéru auta si vytvára-
me najmä z miesta vodiča. Prístroje s kruhovými stup-
nicami sú zapustené v tubusoch, ich výrazné červe-
né podsvietenie oživuje čierno-striebornú kombináciu 

povrchu prístrojovej dosky, ktorá by inak pôsobila dosť 
chladno. Rozdelenie ovládačov medzi volant a stredo-
vú konzolu je logické, žiadny ovládač sme  nemuseli dl-
ho hľadať ani pozerať do návodu na  používanie vo-
zidla. Kto sa predtým nestretol s informačným systé-
mom CF-NET, pravdepodobne radšej siahne po návode, 
ako by mal skúmať jeho ovládanie vylučovaním neplat-
ných pokusov. Tento systém sa ovláda dvojicou tlači-
diel a kolískovým ovládačom na ľavom ramene volan-
tu. Pomocou nich a displeja v hornej časti stredu prí-
strojovej dosky možno ľahko ovládať palubný počítač, 
audiosystém, klimatizáciu, navigáciu a „hands-free“ 

Mazda6 2.5 MZR GTA



telefonovanie. Pri prvom posadení sa  na sedadlo vo-
diča sa nám zdalo, že k športovým hliníkovým pedá-
lom by sa hodilo, keby mal veniec kožou obšitého vo-
lantu o niečo hrubší prierez, ale čoskoro sme si na je-
ho tvar zvykli. 
 Kvalitný podvozok s presným riadením umožňu-
je vodičovi brilantne vykresľovať zákruty bez doda-
točných korekcií dráhy potrebných kvôli vybočovaniu 
prednej alebo zadnej časti vozidla. Ak by na mokrej vo-
zovke hrozil predsa len šmyk, až po hranicu fyzikálnych 
možností dokáže vodičovi udržať auto na ceste systém 
regulácie stability vozidla DSC. Bohatá bezpečnostná 
výbava tohto modelu obsahovala okrem iného aj, bi-xe-
nónové adaptívne reflektory s ostrekovačmi, uľahčujú-
ce jazdu v noci. Zážihový 2,5-litrový motor MZR je kon-
štruovaný skôr na dlhú životnosť a hospodárnosť ako 

na poskytovanie ohromujúceho výkonu. Nová Mazda6 
má menšiu hmotnosť ako jej predchodkyňa, takže pri 
pohotovostnej hmotnosti ani nie 1,5 t  motor zvyčaj-
ne s rezervou stačí uspokojovať želania vodičov po vý-
raznej akcelerácii, a to bez využitia jeho plného výko-
nového potenciálu - 125 kW. Používanie tohto kvalit-
ne vybaveného modelu nám opäť potvrdilo, že už veľmi 

pokročilo stieranie rozdielu v pocite pohodlia a bezpeč-
nosti pri jazde medzi vozidlami strednej triedy tzv. pré-
miových značiek a niektorými modelmi „bežných“ zna-
čiek, akou je aj Mazda. Postupne sa vyrovnávajú aj ce-
ny ich vozidiel v tejto triede.
 Päťdverový liftback Mazda6 2.5 MZR GTA sa v jú-
ni predával  za 974 900 Sk.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Mazda6 2.5 MZR GTA
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VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

vod 2xOHC, kompresný pomer 9,7:1, zdvihový objem 

2488 cm3,  najväčší výkon 125 kW pri 6000 ot./min., 

krútiaci moment 226 Nm pri 4000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vi-

nuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové 

brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebe-

ňové riadenie s elektrickým  posilňovačom, obrysový 

priemer otáčania 11m.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy : d/š/v 4735/1795/

1440 mm, rázvor náprav 2725 mm, rozchod kolies 

vpredu i vzadu  1550 mm, pohotovostná/celková 

hmotnosť 1430/1970 kg, objem batožinového priesto-

ru 519 l, objem palivovej nádrže 64 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 220 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8 s, spotreba 95-oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej pre-

vádzke 11,1/6,3/8,1 l/100 km, CO
2
 192 g/km.



 

Predstavením typu Focus na autosalóne v Ženeve 
v roku 1998 európska vetva spoločnosti Ford tým 
predstavila   aj vzorový etalón vozidla nižšej stred-
nej triedy. Pravda, v európskom ponímaní, preto-
že napríklad nároky Američanov sú dosť odlišné. 
Prvá generácia Focusu upútala svojim dizajnom, 
o ktorom pravda, možno diskutovať rovnako ako 
o tom, či sú krajšie plavovlásky alebo tmavé že-
ny. Kvalitu podvozku však možno nielenže vnímať 
zmyslami, ale do značnej miery ju aj objektívne 

„odmerať“. Minimálne podvozkom zostáva Ford Fo-
cus aj po generačnej obmene a následnej inovácii 
etalónom automobilov nižšej strednej triedy. 
 Podvozkárom Fordu sa podarilo vynikajúco spojiť 
nespojiteľné – ich podvozok dáva Focusu obdivuhod-
nú stabilitu na ceste s akýmkoľvek povrchom a pritom 
mimoriadne účinne tlmí všetky možné typy nerovnos-
tí s akými sa stretávame na cestách. Zásluhu na tom 
vraj má najmä vodiace rameno označované ako „con-
trol blade“ v zostave viacprvkového závesu každého zo

 zadných kolies. S miernymi úpravami vo vyladení pre-
chádza konštrukcia podvozku prvej generácie Focusu 
až do súčasnosti všetkými modelovými inovačnými 
míľnikmi v desaťročnej histórii tohto typu. Podvozok 
Focusu dokáže naprávať väčšinu chýb vodičov pri prejaz-
de zákrut vyplývajúcich z ich neskúsenosti. Pri bežných 
rýchlostiach sa bez zaváhania prispôsobí potrebe doda-
točného väčšieho natočenia volantu v zákrute, stabilitu 
neohrozí ani šliapnutie na brzdu, ak sa vodičovi zdá byť 
rýchlosť auta v zákrute priveľká. Pravdaže, neplatí to na 

Vyskúšali sme
Ford Focus 5D 1.8 TDCi Titanium
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Zostáva etalónom nižšej
strednej triedy



extrémne klzkom povrchu, pretože ani podvozok Focusu 
nedokáže prekonávať fyzikálne zákony.
 Kvality podvozku zvýrazňuje presné riadenie s po-
silňovačom, ktorého charakteristika neuberá nadmer-
ným posilňovacím účinkom z prepotrebnej spätnej 
väzby predných kolies na natočenie volantu. Veľmi 
spokojní sme boli aj s presnosťou vedenia preraďova-
cej páky päťstupňovej prevodovky a jej krátkymi drá-
hami pri preraďovaní. Súčasný Focus má síce rozmerné 

vstupy pre prívod vzduchu k mo-
toru a  brzdám v predných kole-
sách, ale celkovo karoséria päť-
dverového hatchbacku  pôsobí 
„mierumilovne“, maskuje veľký 
špor tový potenciál podvozku. 
Vznetový 1,8-litrový motor s vý-
konom 85 kW ten potenciál síce 
nedokáže naplno využívať, ale ne-
možno ani povedať, že je príčinou 
nudy vodiča bažiaceho aspoň ob-

čas po športovom štýle jazdy. Záleží aj na charakte-
re cesty. Na kľukatiacich sa serpentínach s rýchlym 
striedaním sa pravých a ľavých zákrut sa len máloko-
mu bude zdať, že by sa k nasledujúcej zákrute mal do-
stať skôr a následne rýchlejšie z nej „vystreliť“.
 Aktuálna podoba a dielenské spracovanie interiéru 
Focusa nám vyhovovala a iste bude uspokojovať väč-
šinu náročných zákazníkov. Možno len lakťová opier-
ka v dverách mohla mať mäkší povrch a z hľadiska 

pohodlia by Focusu nebolo čo vytknúť. Sedadlá s veľ-
kým rozsahom nastavovania patria v konkurencii au-
tomobilov nižšej strednej triedy k absolútnej špičke, 
stupeň výbavy Titanium zahŕňa prakticky všetky do-
plnkové prvky zlepšujúce bezpečnosť a pohodlie ces-
tovania v rámci triedy.
 Ford Focus 5D 1.8 TDCi Titanium s päťstupňo-
vou ručne ovládanou prevodovkou sa predáva za 
669 000 Sk.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Ford Focus 5D 1.8 TDCi Titanium
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VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 18,3:1, zdvihový objem 1753 cm3,  

najväčší výkon 85 kW pri 3700 ot./min., krútiaci mo-

ment 280 Nm pri 1900 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 viacprvková náprava, vinu-

té pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brz-

dy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebeňové 

riadenie s posilňovačom, obrysový priemer otáčania 

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

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

Rozmery, hmotnosti, objemy : d/š/v 4464/1839/

1497 mm, rázvor náprav 2640 mm, rozchod kolies 

vpredu/vzadu  1535/1531 mm, pohotovostná/celková 

hmotnosť 1392/1875 kg, objem batožinového priesto-

ru 385/1245 l, objem palivovej nádrže 53 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 190 km/

h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,5 s, spotreba naf-

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

ke 6,7/4,3/5,2 l/100 km, CO
2
 137 g/km.



V predchádzajúcom čísle časopisu sme uverejnili 
poznatky získané z používania „Auta roka 2008“,  
teda Fiatu 500, ktorý bol vybavený 1,4-litrovým zá-
žihovým motorom s výkonom 73,5 kW.  Zanedlho 
sme vyskúšali aj verziu poháňanú vznetovým mo-
torom 1.3 Multijet, ktorý je pre Fiat 500 vyladený 
na najväčší  výkon 55 kW. Predchádzajúci model 
mal kvalitnú výbavu Sport, horšia nie je ani Loun-
ge, ktorú mal model so vznetovým motorom.
 Z užívateľského hľadiska medzi oboma modelmi 
nebol podstatnejší rozdiel. Dĺžka vozidla 3546 mm je 
určujúca pre obmedzenie priestorového pohodlia cestu-
júcich na zadných sedadlách. Tie sú v oboch modeloch 
podľa očakávania vhodné len na prepravu dvoch detí 
s výškou do 150 cm, dospelí cestujúci majú na zadných 
sedadlách v miniaute veľmi málo miesta pre nohy. 
 Model so vznetovým motorom má o 50 kg väčšiu po-
hotovostnú aj celkovú hmotnosť, ale rozdiely v stabilite 

jazdy sme nepostrehli. Podvozok Fiatu 500 je  skutočne 
výborný, posádka nemá ani na ceste s menej kvalitným 
povrchom pocit, že sedí v hračke, ktorá poskakuje po ces-
te. Pravda, pruženie je tvrdšie, takže aj model s o niečo 
väčšou hmotnosťou prenáša nárazy kolies na nerovnos-
ti cesty do sedadiel pomerne zreteľne. Výbava Lounge ob-
sahuje rozmerný sklený strešný  panel, ktorý má posuvnú 
slnečnú clonu, takže najmä deťom sa bude páčiť cestova-
nie v presvetlenej kabíne s rozšírenou  možnosťou  výhľa-
du z vozidla aj smerom hore.
 Nárast hmotnosti a najmä menší výkon motora 
ubrali z dynamických vlastností tohto modelu. So zá-
žihovým motorom Fiat 500 zrýchľoval z 0 na 100 km/
h za 10,5 s, so vznetovým za 12,5 s. Vznetový motor 
však výrazne ubral aj zo spotreby paliva, v kombino-
vanej prevádzke až o 2,1 l/100 km – a to je porovnanie 
z výrobcom uvádzaných parametrov. Podľa našich skú-
seností je reálna úspora paliva modelu so vznetovým 

motorom v reálnej prevádzke ešte o niečo väčšia. 
 Cena Fiatu 500 1.3 JTD s úrovňou výbavy Lounge 
je 459 500 Sk.         Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Fiat 500 1.3 JTD Lounge
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Pristane mu aj vznetový motor

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 17,6:1, zdvihový objem 1248 cm3,  

najväčší výkon 55 kW pri 4000 ot./min., krútiaci mo-

ment 145 Nm pri 1500 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Pohotovostná/celková hmotnosť: 1055/1420 kg. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 165 km/h, 

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

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

5,3/3,6/4,2 /100 km, CO
2
 111 g/km.
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Fiat Bravo rok po svojom uvedení na trh dokázal, že 
v hlavnom segmente európskeho automobilového 
trhu môže konkurovať na najvyššej úrovni. V Eu-
rópe sa v roku 2007 predalo viac ako 90 000 tých-
to vozidiel (cieľový predaj bol 70 000 áut) a objed-
naných je 120 000 vozidiel, z čoho bolo viac ako 
60% objednávok je zo zahraničia.     
 Ak zoberieme do úvahy, že v skladbe predaja v Eu-
rópe prevažujú luxusnejšie verzie vozidla - 35% zákaz-
níkov si zvolilo modely s najvyššou výbavou (Emotion 
a Sport) a 60% si vybralo verziu Dynamic  - tak potom 
sú tieto obchodné výsledky   o to zaujímavejšie.  
 Ponuka motorov pre Bravo je bohatšia o nové mo-
tory, 1.6 Multijet 105, 1.6 Multijet 120, 1.4 Fire 120 
a 1.4 Fire 150. Záujem o tento typ u nás nepochybne 
vzrastie aj po nedávnom plošnom zmenšení jeho ceny 
o 30 až 60 tisíc korún (v závislosti od výbavy). Struč-
ne predstavíme vznetový motor 1.6 Multijet.
 Nový motor 1,6 Multijet, pochádzajúci z druhej ge-
nerácie prepĺňaných vznetových motorov má 4 valce 
v rade, 16 ventilov, zdvihový objem 1598 cm3. Vyrába 
sa v dvoch verziách: prvá má výkon 77 kW pri 4000 
ot./min. a krútiaci momentom 290 Nm pri 1500 ot./
min. , druhá s výkonom  88 kW pri 4000 ot./min. a krú-
tiacim momentom  300 Nm pri 1500 ot./min. 
 Motor je prepĺňaný elektronicky ovládaným tur-
bokodúchadlom s obtokovým ventilom (waste gate - 
v prípade verzie 77 kW) alebo s premennou geomet-
riou (VGT - v prípade verzie s 88 kW) pre dosiahnutie 
požadovaného výkonu a zabezpečenia veľkého krútia-
ceho momentu už od malých otáčok.              
 Obtokový ventil turbodúchadla „waste gate“ bez 
variabilnej geometrie usmerňovania spalín na vstupe 
do turbíny bol v motoroch 1,9 plniacich emisné normy 
Euro 3 a EURO 4 ovládaný stlačeným vzduchom; v mo-
tore Multijet má podtlakové ovládanie cez modulačný 
elektroventil podtlaku. Táto zmena ovládania výkonné-
ho člena ventilu „waste gate“ z tlakového na podtlako-
vé bola potrebná kvôli umožneniu otvárania „waste ga-
te“ za všetkých prevádzkových podmienok turbodúcha-
dla, čo pri ovládaní tlakom prepĺňania nebolo možné. 
Vďaka podtlakovému ovládaniu možno otvárať „waste 
gate“, a tak  zmenšovať tlak prepĺňania počas regene-
rácie filtra pevných častíc (DPF), čím sa uľahčuje spúš-
ťanie tohto procesu. V aplikáciách Euro 5 (motor 1,6 

Multijet s VGT turbodúchadlom) vďaka snímaču polo-
hy vykonáva riadiaca jednotka motora okrem ovláda-
nia tlaku prepĺňania súčasne aj priamu kontrolu polo-
hy výkonného člena.                           
 V porovnaní so známym motorom 1.9 Multijet s vý-
konom 88 kW predstavuje séria motorov 1.6 Multijet 
dôležitý krok dopredu v oblasti výkonu, pohodlia, emisií 
a prevádzkových nákladov. Pri totožnom výkone vzrás-
tol krútiaci moment   o takmer 25% a spotreba nafty je 
menšia o 8% (merané v cykle NEDC). Vďaka vysokým 
hodnotám krútiaceho momentu pri nízkych otáčkach je 
ovládanie vozidla príjemnejšie. Tieto ciele sa dosiahli 
pomocou optimalizovaného spaľovania, ktoré plne vy-
užíva možnosti nového mnohonásobného vstrekovania 
(multijet) pod tlakom 160 MPa v oboch verziáchmotora  
1.6 Multijet. V porovnaní s motorom 1,9 Multijet sa do-
siahla aj  značná úspora hmotnosti. Liatinový blok no-
vého motora je ľahší  o 7,1 kg, oceľový kovaný kľuko-
vý hriadeľ o 4,5 kg a každá ojnica motora 1,6 Multijet 

prináša úsporu 260 g. 
 Vďaka desaťročnej skúsenos-
ti, získanej už pri prvej generácie 
motorov common rail a motoroch 
Multijet 1.3 a 1.9 technici umožni-
li novému motoru dosiahnuť nový 
rekord: 1.6 Multijet je motor s naj-
dlhším intervalom medzi servisný-
mi prehliadkami. Dôkazom kvality 
vozidla Bravo a zlepšenia pevnos-
ti a výkonnosti každej súčiastky 

sú servisné prehliadky každých 35 000 km, ktoré sta-
čia na udržiavanie vozidla a motora v perfektnom sta-
ve. Výhody z hľadiska menších prevádzkových nákla-
dov sú zrejmé: napríklad je potrebné o jednu prehliadku 
menej na počet najazdených  100 000 km (najčastej-
ší počet najazdených kilometrov v dlhodobých lízingo-
vých zmluvách). Tým sa zmenšili bežné prevádzkové 
náklady o približne 25 %.
 Toto všetko bolo možné vďaka použitiu  kvalitných 
súčiastok, ako je ventil EGR (Exhaust Gas Recircula-
tion) s elektromotorom jednosmerného prúdu. Odolné 
materiály a zliatiny sa použili pri výrobe obzvlášť na-
máhaných súčiastok, ako sú ložiská a piestne krúžky.     
 Žeraviace sviečky používajúce technológiu Low 
Voltage sa   skladajú z vykurovacieho prvku a prvku 
na reguláciu teploty, ale sú dimenzované na napätie 
4,4 V namiesto 11 V.
 Výhody technológie low voltage oproti technoló-
gii high voltage je okrem iného v stabilizovanej teplote 
1000 °C, namiesto 900 °C pri sviečkach high voltage, 
či zabezpečenie žeravenia pri nízkom napätí batérie.
 V porovnaní s vozidlom Bravo 1.9 Multijet sú hod-
noty hluku motora 1.6 Multijet menšie o 5% pri rých-
losti 130 km/h. To sa dosiahlo vďaka krytom motora 
skonštruovaným tak, aby pohlcovali pre človeka naj-
viac počuteľné frekvencie, hrubším sklám a použitím 
predného skla s veľkou absorpciou vibrácií. Oba mo-
tory 1.6 Multijet v Brave štandardne spolupracujú so 
šesťstupňovou prevodovkou.

–ft-

NOVÉ MOTORY PRE FIAT BRAVO
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Veľký záujem Číňanov o trojpriestorové autá pri-
viedol pred dvoma rokmi marketigových odborní-
kov Citroënu k myšlienke vytvoriť takýto model 
z typu nižšej strednej triedy C4. V súčasnosti sa 
tento model vyrába už nielen v Číne, ale aj v argen-
tínskom závode PSA Peugeot Citroën. A práve od-
tiaľ sa sedany C4 začali dovážať aj na niektoré eu-
rópske trhy. 
 Sedan nevznikol len pridaním „kufra“ k päťdvero-
vému hatchbacku. Konštruktéri natiahli pôvodný ráz-
vor náprav z 2608 mm o 104 mm, na 2712 mm, čím 

vytvorili dobrý základ pre pohodlie cestujúcich na zad-
ných sedadlách. Ostatné, vonkajšie rozmery modelu C4 
Sedan – dĺžka 4771 mm, šírka 1773 mm a výška 1512 mm 
– „tlačia“ tento model z nižšej strednej, do strednej 
triedy.
 Pridaním batožinového priestoru sa prí liš ne-
narušila oblina bočnej línie hatchbacku, takže zadná 
časť na vozidle nepôsobí cudzorodo. Priestor pre oso-
by na predných sedadlách je porovnateľný s priesto-
rom v hatchbacku, aj vyššie osoby sediace na zad-
ných sedadlách si však môžu  nohy natiahnuť oveľa 

pohodlnejšie, bez toho, aby sa kolenami dotýkali rubu 
operadiel predných sedadiel. Volant má pre najnovšie 
osobné automobily značky Citroën charakteristický 
pevný stred, priesvitný združený displej je umiestne-
ný v hornej časti stredu prístrojovej dosky. Batožinový 
priestor má objem 513 l, je dlhý až 1215 mm. A sklope-
ním priečne delených operadiel zadných sedadiel mož-
no vytvoriť priestor pre prevážanie ešte podstatne dlh-
ších štíhlych predmetov.
 Na výber pre tento model predávaný u nás sú dva 
1,6-litrové motory. Obidva majú najväčší výkon 80 kW, 

Sedan pôvodne pre Čínu
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zážihový má v C4 Sedan spotrebu v kombinovanej pre-
vádzke 7,6 l/100 km, vznetový 5,2 l/100 km. So záži-
hovým vozidlo dosiahne najväčšiu rýchlosť 185 km/h, 
so vznetovým 190 km/h.
 Model so záž ihov ým motorom si možno v y -
brať z dvoch úrovní výbavy, Confort alebo Image. 

Súčasťou štandardnej výbavy sú okrem iného čelné, 
bočné a hlavové bezpečnostné vankúše, ručne ovláda-
ná klimatizácia, palubný počítač, tempomat, elektric-
ky ovládané okná v predných aj zadných dverách či 
audiosústava s CD-prehrávačom. Vyšší stupeň výba-
vy má už v základe napríklad automatickú dvojzónovú 

klimatizáciu, atermické čelné sklo, elektrochromatické 
vnútorné spätné zrkadlo, dažďový snímač s automatic-
kým zapínaním stieračov. Základná cena modelu s vý-
bavou Confort je 489 000 Sk. Model so vznetovým mo-
torom sa dodáva s výbavou Image - za 609 000 Sk.

-za- 

PSA Peugeot Citroën a Mitsubishi Motors Corpo-
ration (MMC)  nedávno oznámili, že sa dohodli na 
možnosti rozšírenia vzájomnej technickej spoluprá-
ce v oblasti vozidiel s elektrickým pohonom. Pro-
ces štúdie uskutočniteľnosti takejto spolupráce, 
ktorá bude prebiehať niekoľko mesiacov, sa vzťa-
huje na vývoj, výrobu a následné využívanie elek-
trického pohonu v malých mestských vozidlách.
 Obe spoločnosti sa zhodli na tom, že výsledkom 
tejto vzájomne prospešnej spolupráce pri vývoji a vý-
robe vozidiel s elektrickým pohonom bude urýchlenie 
ich využívania a zavedenia na trh.

 Nová dohoda ešte viac posilňuje väzby medzi obo-
ma výrobcami automobilov, ktorí iba pred týždňom (10. 
júna) položili základný kameň spoločného výrobného 
závodu v ruskom priemyselnom parku Kaluga,180 km 
juhozápadne od Moskvy.
 Táto dohoda je v súlade so strategickým plá-
nom spoločnosti PSA Peugeot Citroën na obdobie ro-
kov 2010 až 2015. Má smerovať k udržaniu vedúceho 
postavenia zoskupenia PSA v oblasti výroby vozidiel 
s priaznivým dopadom na životné prostredie. PSA Peu-
geot Citroën je so svojimi rozsiahlymi znalosťami v ob-
lasti výroby vozidiel s elektrickým pohonom doteraz 
najväčším svetovým konštruktérom takýchto vozidiel, 
pričom zoskupenie  predalo viac ako 10 000 vozidiel 

s elektrickým pohonom. V rámci nového projektu roz-
šírenia technickej spolupráce s Mitsubishi Motors Cor-
poration tak spoločnosť PSA Peugeot Citroën prispeje 
práve svojimi bohatými skúsenosťami v tejto oblasti.
 Pre MMC predstavuje táto dohoda s PSA nadviaza-
nie na stratégiu spoločnosti vzťahujúcu sa k vozidlám 
s elektrickým pohonom. Majúc na zreteli cieľ MMC stať 
sa jedným z lídrov v tejto oblasti, spoločnosť si ako pri-
oritu stanovila vývoj novej generácie svojho elektrické-
ho vozidla iMIEV* (na obrázkoch) a jeho skoré uvedenie 
na trh. MMC začne predaj tohto elektromobilu na japon-
skom trhu už v roku 2009, pričom v súčasnosti zvažu-
je aj možnosti jeho budúceho zavedenia na trhy Európy 
a USA. 

 Navyše, okrem vyššie uvedeného, spoločnosť 
MMC vstúpila aj do partnerstva so spoločnos-
ťami GS Yuasa a Mitsubishi Corporation, a vy-
tvorila spolu s nimi Joint Venture pod názvom 
Lithium Energy Japan - Lítiová Energia Japon-
ska. Toto partnerstvo má za cieľ dodávať výkon-
né lítium-iónové akumulátorové batérie s veľ-
kou kapaciou do vozidiel iMiEV. Zároveň prebie-
ha proces príprav rozsiahlejšej výroby takýchto 
batérií.
  *Mitsubishi innovative Electric Vehicle, za-
ložené na minivozidle “i”

Spolupráca spoločností PSA Peugeot 
Citroën a Mitsubishi Motors Corporation
v oblasti vozidiel s elektrickým pohonom  
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Spoločnosť Mitsubishi Motors (MMC) spusti -
la svoj historicky najambicióznejší automobilový 
projekt uvedením svojej prvej globálnej platformy, 
známej ako “Project Global”. Predpremiéry sa doč-
kala v októbri 2005 uvedením novej generácie ty-
pu Outlander, po ktorej v roku 2007 nasledoval Lan-
cer Sportsedan, prvý člen úplne novej rodiny Lan-
cer, ktorej korunou sa v súčasnosti stáva ikonický 
Lancer Evolution.
 Architektúru globálnej platformy vyvinuli v Mitsu-
bishi pre svetové trhy a využíva ju aj spoločnosť hrys-
ler. Mnohomiliónová investícia bude vytvárať základňu 
pre celý rad nových vozidiel značky Mitsubishi v prie-
behu nasledujúcich niekoľkých rokov, vrátane (a to 
už v súčasnosti) úplne novej rodiny Lancer – Sportse-
dan, Sportback, Ralliart & Evolution, druhej generácie 
Outlanderu a nekonvenčného a zároveň jedinečného ty-
pu Delica D:5 MPV / SUV crossover (výlučne pre japon-
ský trh).
 Táto kompetentná a flexibilná architektúra je za-
ložená na súbore spoločne používaných komponentov 
(predná časť podlahy+zavesenie predných kolies+elek-
tronika), ktoré sa – okrem iného – vyznačujú vyspelým 

systémom AWC (regulácia dynamiky vozidla) a štruktu-
rálnymi technológiami (hliníková strecha,...) overený-
mi v rámci športových aktivít spoločnosti MMC. Jej sú-
časťou sú aj odvodeniny tzv. “Svetového motora”, vyvi-
nutého v spolupráci so spoločnosťami DaimlerChrysler 
a Hyundai Motor Company.
 ”Project Global” bol od samého začiatku koncipo-
vaný pre svetové trhy tak, aby uspokojoval rozličné 
regionálne potreby (napr. vznetový motor pre Európu) 
a spĺňal predpisy, ako aj meniace sa trhové trendy a ná-
roky zákazníkov. Ešte významnejšia je schopnosť tejto 
architektúry pokryť široké spektrum segmentov a for-
mátov (od bežných sedanov Lancer až po typ Delica D:5 
MPV/SUV alebo Outlander SUV, o špecifikách superau-
ta, akým je Lancer Evolution, ani nehovoriac
  “Project Global” bude jednou z (pravdepodobne) 
6 platforiem, ktorú spoločnosť MMC uplatní pri vývoji 
približne 20 nových vozidiel v priebehu nasledujúcich 
5 rokov.
 Ako pokračovateľ viac ako 40-ročnej športovej tra-
dície na najvyššej úrovni - vrátane 5 titulov majstra 
sveta v rely (4/jazdci + 1/pohár konštruktérov) a cel-
kových víťazstiev v niektorých z najťažších rely, ako 

sú východoafrická rally Safari alebo Bandama - je úpl-
ne nový Lancer Evolution najnovším prírastkom v sláv-
nej línii športových vozidiel Mitsubishi, ktorá sa začala 
modelom Lancer 1600 GSR z roku 1973, pokračovala 
modelom EX 2000 Turbo z roku 1980, prvým modelom 
Lancer Evolution z roku 1992 a ôsmimi nasledujúcimi 
generáciami tohto modelu.
 Produktoví manažéri Mitsubishi Motors si ná-
stojčivo uvedomovali meniace sa trhové trendy na 
celom svete, ako aj limity Lanceru Evolution a to, že 
sú pripravení prijímať nové výzvy. Konštruktéri a di-
zajnéri sa rozhodli zastaviť hodiny a začať odznova, 
prekročiť tieň modelu “Evo” a urobiť z neho hrdinu 
21. storočia. 

Táto nová koncepcia “Evo”, založená na osobných vo-
zidlách spoločnosti Mitsubishi, ktorá vychádza zo sú-
ťažných modelov:
1- 1973 – 1978 Lancer 1600 GSR a 1980 - 1982 Lan-

cer EX2000 Turbo,
2- 1992 - 2008 Lancer Evolution I-IX,
3- 2008 Nový Lancer Evolution
predstavuje novú ambíciu vozidla a značky. 

Atraktívny model z globálnej 
platformy
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 Bez ohľadu na ašpirácie, zostáva toto high-tech su-
perauto na ceste mimoriadne efektívne. Vďaka myšlien-
kovej sile inteligentného ovládania všetkých kolies (S-
-AWC) a prevodovke s dvojitou spojkou a športovým 
radením (Twin Clutch SST), ponúka najpôsobivejšie 
a najvzrušujúcejšie zvezenie sa. 
 Dôkazom neustálej podpory automobilového špor-
tu zo strany spoločnosti Mitsubishi je vývoj nového va-
riantu tohto istého Lanceru Evolution pre skupinu N... 
 Lancer Evolution už nie je tým osamoteným mo-
delom, ktorým býval a ktorý mal s ostatnými Lancer-
mi spoločnú len päťcentimetrovú značku a bol akousi 

samostatnou „podznačkou“. Teraz však ide o najvyššiu 
triedu úzko previazaných súrodencov v rámci rodiny 
Lancer. 
 Dnes sa od novej generácie supervýkonných au-
tomobilov očakáva viac ako iba absolútna rýchlosť; 
svoju rýchlosť musia byť schopné obaliť do bezpečia 
a pohodlia. Pri plnení tejto úlohy konštruktéri dospeli 
k nasledujúcim riešeniam: S-AWC, systém ovládania dy-
namiky vozidla, ktorý reguluje krútiaci moment a brzd-
nú silu na každom kolese; nová prevodovka SST (špor-
tové radenie pod volantom) s dvojitou spojkou, ktorá 
spája športový reakčný čas ručne ovládanej prevodov-
ky a pohodlie automatického preraďovania prevodo-
vých stupňov; úplne prepracovaná karoséria a zavese-
nie kolies a nový preplňovaný motor. Motor je z rodiny 
agregátov “Svetového motora” vyvinutej v spolupráci 
s Chryslerom a Hyundai Motor Company (každý z part-
nerov vyvíjal svoj vlastný variant podobný tomuto) 
a vyvinie väčší krútiaci moment a je pružnejší ako je-
ho predchodca 4G63. Má najväčší výkon 217 kW pri 
6500 otáčkach za minútu, krútiaci moment 366 Nm 
pri 3500 otáčkach za minútu, vozidlo dosahuje najväč-
šiu rýchlosť (TC-SST / kde je to povolené) 242 km/h, 

zrýchlenie (5 M/T vs. SST) z 0 – 100 km/h 5,4 vs. 6,3 s. 
Spoločnosť Mitsubishi Motors sa vo využívaní svojho 
systému dynamickej kontroly všetkých kolies neobme-
dzila na vozidlá, ktoré sa zúčastňujú Rely Paríž Dakar 
alebo majstrovstiev sveta v Rely. 
 Tento systém, ktorý sa prvý raz objavil na mode-
li Galant VR z roku 1987, sa postupne vyvíjal, Lancer 
Evolution teraz prichádza so zatiaľ najnovšou verziou 
S-AWC.
 S-AWC je systém riadenia dynamiky vozidla, 
ktorý v sebe spája a integrálne ovláda 4 čiastkové 
systémy: 
- Aktívny medzinápravový diferenciál ACD (Active 

Center Differential): Aktívny medzinápravový dife-
renciál využíva elektronicky ovládanú hydraulickú 
viaclamelovú spojku, ktorá optimalizuje rozdelenie 
krútiaceho momentu medzi prednou a zadnou nápra-
vou, vďaka čomu vytvára optimálnu rovnováhu me-
dzi trakciou a odozvou na riadenie.

- Zadný diferenciál s aktívnym variabilným rozdeľova-
ním krútiaceho momentu AYC (Active Yaw Control): 
AYC využíva mechanizmus prenosu krútiaceho mo-
mentu v zadnom diferenciáli na ovládanie krútiaceho 

momentu zadných kolies v rozličných jazdných pod-
mienkach, čím sa zmenšuje sila pri prekročení limi-
tu, pôsobiaca na karosériu vozidla a zlepšujú sa tak 
jazdné vlastnosti pri prejazde zákrut. AYC teraz dis-
ponuje riadením spätnej väzby pri prekročení limi-
tu v zákrute, ktorá využíva snímač stáčania , umož-
ňujúci presne stanoviť dynamiku prejazdu zákrutou 
v reálnom čase. Snímač brzdnej sily navyše umožňu-
je systému presnejšie plniť zámery vodiča.

- Aktívne ovládanie stability - Active Stability Control 
(ASC): Systém ASC stabilizuje postoj vozidla pri za-
chovaní optimálnej trakcie pomocou regulácie vý-
konu motora a brzdnej sily na každom kolese. ASC 
zväčšuje stabilitu vozidla elimináciou šmyku v dô-
sledku núdzových vyhýbacích manévrov alebo ná-
hlych výstupov z riadenia vozidla. Zároveň zlepšu-
je trakciu pri zrýchlení tým, že na šmykľavých po-
vrchoch bráni poháňaným kolesám v preklzovaní. 
V modeli Lancer Evolution možno ASC vypnúť.

- Sport ABS: ABS umožňuje smerové ovládanie vozi-
dla a zabezpečuje stabilitu vozidla tým, že zabraňu-
je zablokovaniu kolies pri intenzívnom brzdení ale-
bo brzdení na šmykľavých povrchoch. Doplnenie 

športového ABS o snímače miery stáčavosti, riade-
nia a brzdnej sily pomohlo zlepšiť brzdný výkon pri 
prejazde zákrut. 

S-AWC zabezpečuje integrované a jednotné ovládanie 
uvedených systémov, čím sa skvalitňuje prejazd zá-
krut, trakcia a stabilita vozidla nie len pri zrýchlení, 
ale aj pri normálnom prejazde zákrut, pri brzdení v zá-
krute a v ostatných jazdných situáciách.
 Z hľadiska prevádzky vodičovi umožňuje volič reži-
mu “AWC” umiestnený na volante zvoliť si režim, ktorý 
najlepšie zodpovedá aktuálnemu stavu vozovky:
- “Tarmac” (asfalt) pre suché, spevnené povrchy; 
- “Gravel“ (šotolina) pre mokré, nespevnené povrchy,
- “Snow“ (sneh) pre zasnežené povrchy.

V porovnaní so svojím predchodcom je nové S-AWC 
Lanceru Evolution obohatené o nové zlepšenia dyna-
mického výkonu v celom spektre situácií od bežného 
až po limitné jazdenie a núdzové vyhýbacie manévre. 
A to všetko vykonáva úplne nenápadne, takže vodič ani 
nevie, do akej miery toto zariadenie ovplyvňuje sprá-
vanie vozidla.
 Lancer Evolution využíva ako konštrukčný základ 
model Lancer Sportsedan. Výkonný športový automo-
bil vyžaduje veľmi tuhú karosériu, umožňujúcu rýchlejší 
prejazd zákrut a zlepšenie ostatných dynamických pa-
rametrov vozidla, ako aj skvalitnenie pohodlia posádky 
zlepšením jazdných vlastností a znížením hladiny hluku 
a vibrácií v kabíne.  
 Po spevnení viacerých častí karosérie nosná štruk-
túra karosérie dosiahla oproti svojmu predchodcovi 
o 39 % väčšiu tuhosť v krútení a o 64 % väčšiu tuhosť 
v ohybe. 
 Lancer Evolution má rovnakú architektúru pred-
ných závesov so vzperami MacPherson, ako mal jeho 
predchodca. Takmer všetky súčasti náprav boli pre-
pracované, spevnené tak, aby zvládali väčšie záťaže 
a vstupy vyplývajúce zo širšieho rozchodu a širších 
pneumatík.
 Nízko upevnené viacprvkové usporiadanie zad-
nej nápravy, používané až do modelu Lancer Evolution 
IX MR, bolo úplne prepracované. Konfigurácia základ-
ného ramena vychádza z viacprvkového usporiadania 
predchádzajúceho modelu, ale závesy a tvar vodiaceho 
ramena prešli významnými zmenami, sledujúcimi ná-
rast pevnosti a zlepšenie kontaktu medzi pneumatikou 
a vozovkou.
 Obraz o prvkoch výbavy zabezpečujúcich mimo-
riadny komfort cestovania si možno urobiť aj z infor-
mácie, že na pevnom disku vstavaného počítača je 24 
GB  vyčlenených pre navigačný systém (mapy a pod.), 
6 GB je určených pre MP3, a z nich je 5 GB na hudobné 
dáta a 1 GB na CDDB (info o názve skladieb).
 Lancer Evolution 2.0 MIVEC Turbo s päťstupňo-
vou ručne ovládanou prevodovkou a úrovňou výbavy 
GSR si možno kúpiť za 1 459 900 Sk, so šesťstupňo-
vou dvojspojkovou robotizovanou prevodovkou a vý-
bavou MR 1 729 900 Sk.

-mi-



Automobilka Porsche (jej úplný ná-
zov je Dr. Ing. H. c. F. Porsche AG) 
oznámila, že 5. júla uvedie na trh 
inovované modely svojho klasic -
k é h o a m i m o r i a d n e ú s p e š n é h o 

typového radu 911 Štyri modely – 
dve kupé a dva kabriolety – s tradič-
ným zadným pohonom sa vyznačujú 
ešte dynamickejšími vlastnosťami 
ako doterajšie modely. Na karosérii 
nie sú výrazné zmeny, mierne zme-
nený tvar majú predný i zadný náraz-
ník, predný má nový tvar pre vstup-
né ot vor y chladiaceho vzduchu, 
zmeny sú aj na predných a zadných 
„svetlách“, nový dizajn majú odlie-
vané diskové kolesá. Významnejšie 
sú zmeny na motoroch.
 Nové šesťvalcové ploché moto-
ry (boxer) zdvihového objemu 3,6 lit-
ra a 3,8 litra sú vystrojené systémom 
priameho vstrekovania benzínu. Ide 
o prvé uplatnenie sa tohto systému 
vo vozidlách značky Porsche. Výkon 
3,6-litrového motora modelu 911 Car-
rera stúpol na 254 kW, čo je nárast 
o 14,7 kW. Športovejší model Carrera 

911 S je poháňaný 3,8-litrovým moto-
rom, ktorého výkon je 283 kW (nárast 
o 22 kW). Väčší výkon motora umožňu-
je kupé Carrera S dosiahnuť maximálnu 
rýchlosť niečo nad 300 km/h. 

 Nová generác ia radu 911 mô -
že byť po prvý raz na želanie vystro-
jená dvojspojkovou prevodovkou PDK 
(Porsche-Doppelkupplung) , vyvinutou 
v Porsche. Má sedem stupňov a môže 
pracovať aj v automatickom režime. 
Prevodovka PDK je náhradou za dote-
rajšiu automatickú prevodovku Tiptro-
nic S. Možno pripomenúť, že dvojspoj-
kovú prevodovku vyvinuli v spoločnos-
ti Porsche už pred 25 rokmi, a to pre jej 
úspešné pretekárske vozidlá. 
 Kupé Carrera S, vystrojené pre-
vodovkou PDK, zrýchli z 0 na 100 km/
h za 4,5 sekundy, čo je o 0,2 sekundy 
menej, ako môže zrýchľovať kupé s ruč-
ne ovládanou šesťstupňovou prevodov-
kou. Motoristi, ktorým sa táto hodno-
ta máli, si môžu objednať systém Sport 
Chrono Plus, čo je vlastne tzv. zrých-
ľovacia automatika (launch control), 
známa z monopostov F1. Tento systém 
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umožňuje rozjazd s maximálnou akceleráciou na hrani-
ci preklzovania, čo umožňuje kupé dosiahnuť rýchlosť 
100 km/h za 4,3 sekundy. 
 Nové motory sú aj úspornejšie ako doterajšie po-
honné jednotky. Kupé Carrera, vystrojené prevodov-
kou PDK, má spotrebu benzínu v kombinovanej pre-
vádzke 9,8 l/100 km. Všetky nové modely radu 911 
sa so   spotrebou benzínu v kombinovanej prevádzke 
zmestia pod hranicu 11 l/100 km. Emisie CO

2
 sú men-

šie o 15 %.

Súčasné modely radu 911 sa od do-
terajších modelov  navonok odlišujú 
nielen spomínanými drobnými dizaj-
nérskymi úpravami prednej i zadnej 
časti, ale nové modely Carrera sú už 
sériovo vystrojené bixenónovými re-
flektormi a tzv. dennými svetlami na 
báze svietiacich diód (LED). Vzadu sú tiež nové svetlá 
na báze LED. Na želanie môžu byť všetky modely vy-
strojené dynamickými reflektormi, ktoré sa natáčajú 

do zákrut. Na nemeckom trhu stoja modely 911 Carre-
ra od 83 000 do 105 000 eúr.

(RM)
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Odkedy sa v apríli 2005 objavila na trhu druhá ge-
nerácia SUV Mercedes-Benz triedy M, predalo sa 
asi 300 000 vozidiel na celom svete. Tým je ten-
to moderný športovo-úžitkový automobil naďalej 
jedným z najúspešnejších vozidiel  v tomto rýchlo 
rastúcom segmente trhu.
 Tvár Mercedesu M teraz určuje novo tvarovaný 
nárazník, reflektory s novými kontúrami a väčšia, eš-
te dominantnejšia maska chladiča. Pohľad zozadu uka-
zuje  tiež novo tvarovaný nárazník s vloženými odra-
zovými pásmi, ktorý podčiarkuje šírku vozidla, ako aj 
zadné svetlá s dymovým sklom. Interiér vozidla oživuje 
štýlový   brúsený povrch, ako aj nové vizuálne a na do-
tyk   kvalitné materiály a nová dvojfarebná kombinácia 
i nový štvorramenný multifunkčný volant. Výrazne sa 
rozšírila aj sériová výbava triedy M. Obsahuje systém 
preventívnej ochrany cestujúcich PRE-SAFE® a opier-
ky hlavy NECK-PRO, ako aj nový telematický systém so 
zjednodušenou obsluhou, veľkým výkonom a mnohými 
novými funkciami. Aj Mercedes-Benz ML 63 AMG bude 
vďaka novému prednému a zadnému spojleru s pochró-
movanou ochranou podvozka a väčšou maskou chladi-
ča AMG ešte výraznejší a efektnejší. 
 Interiér novej generácie triedy M bol štýlovo zlep-
šený kvalitnými materiálmi. Stredné pole dverí je od-
teraz sériovo vyplnené imitáciou kože ARTICO. Na žela-
nie možno k tomu získať koženú výbavu v dvojfarebnej 
kombinácii s charakterom ručnej práce. Ďalším prvkom 

priťahujúcim pohľad v interiéri je nový, štvorramenný 
kožený multifunkčný volant s aplikáciami chrómu a so 
zlepšeným komfortom obsluhy a s  preraďovacími páč-
kami v základnej výbave. Sedadlá majú atraktívnejší, 
športovejší dizajn a na želanie sú vybavené štvorstup-
ňovou driekovou opierkou. 
 Odteraz sa v triede M používa úplne novovyvinutá 
generácia telematiky značky Mercedes-Benz. Presved-
čí zdokonaleným ovládaním, výkonom a mnohými no-
vými zmysluplnými funkciami. Sériovo je integrovaná 
hands-free súprava s rozhraním Bluetooth a vstup Aux-
-In na pripojenie mobilných audio zariadení, ako je na-
príklad iPod. Na želanie možno získať aj nové rozhra-
nie médií, ktoré spája externú pamäť audio zariadenia 
s palubnou elektronikou a s palubným systémom ovlá-
dania, takže názvy skladieb sa zobrazujú v združenom 
palubnom počítači a na farebnom displeji na stredovej 
konzole a skladby možno pohodlne vyvolať tlačidlami 
na multifunkčnom volante. Popri tom sa dobíja akumu-
látor externého zvukového zariadenia. 
 Na výber sú tri zariadenia; všetky obsahujú okrem 
iného farebný displej, dvojitý tuner na lepší rádiový prí-
jem, systém regulácie hlasitosti závislý od rýchlosti vo-
zidla, klávesnicu na zadávanie telefónnych čísel a rádi-
ových frekvencií a rozhranie Bluetooth, ktoré mobilný 
telefón bezdrôtovo spojí s hands-free súpravou vozi-
dla. Na želanie ponúka Mercedes-Benz s novou generá-
ciou telematiky prvýkrát aj v triede M optimalizovaný 

systém ovládania hlasom LINGUATRONIC. Sýty, priesto-
rový zvuk si cestujúci môžu odteraz vychutnať so zvu-
kovým systémom harman kardon® Logic7® najnovšej 
generácie, dodávaným na želanie. S výkonom 610 
wattov a s digitálnym signálovým procesorom (DSP) 
sa postará o mimoriadne transparentný sluchový záži-
tok. Cestujúci sediaci vzadu majú ako zvláštnu výbavu 
k dispozícii aj nový systém zábavnej elektroniky s dvo-
ma veľkými 8-palcovými obrazovkami, s centrálne in-
tegrovaným prehrávačom DVD, ako aj s dvoma bez-
drôtovými rádiovými slúchadlami pre väčšiu slobodu 
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pohybu a s diaľkovým ovládaním. V segmente 
SUV bola trieda M vždy príkladom v otázke bez-
pečnosti. Odteraz bude dodávaná so systémom 
preventívnej ochrany PRE-SAFE® a s opierka-
mi hlavy NECK-PRO už v sérii. 
 Triedu M poháňajú výkonné a hospodárne 
zážihové a vznetové motory V6  prípadne V8 
s výkonom od 140 do 285 kW. Zdokonalením 
detailov bolo možné zmenšiť spotrebupaliva 
voči ich predchodcom až o 0,4 litra na 100 kilo-
metrov. Najsilnejšia motorizácia je k dispozícii 
v ML 63 AMG 4MATIC s výkonom 375 kW.Stá-
ly pohon všetkých kolies 4MATIC sa vynikajú-
co osvedčuje tak na ceste, ako aj v teréne. Sé-
riovo sa dodáva  automatická prevodovka 7G-
-TRONIC s optimalizovaným preraďovaním. 

Od roku 1979 je to pravý terénny automobil. Vy-
hral rely Paríž-Dakar, považuje sa za automobilo-
vú štýlovú ikonu, vyhráva čitateľské ankety a vy-
tvára spoločný genetický fond rodiny Mercedesov 
kategórie SUV, ktorá sa medzičasom rozrástla na 
štyri typové rady – to je trieda G. Po 29 rokoch je 
trieda G služobne najstarším radom osobných au-
tomobilov v histórii značky Mercedes-Benz od roku 
1886 Modernizácie zovňajšku sú aj teraz úmysel-
ne skromnejšie. K zlepšeniam došlo hlavne v oblas-
ti telematiky, Mercedes G 500 sa okrem toho bude 
dodávať aj s novým 5,5-litrovým motorom V8.
 Najnovšia trieda G sa zvonka prezentuje zmene-
nou maskou chladiča s trojlamelovým dizajnom, model 
G 500 spoznáte okrem toho aj podľa nových 18-palco-
vých diskov z ľahkej zliatiny. Do rodiny typu G patria 
aj teraz tri varianty karosérie (krátka verzia Station, 
dlhá verzia Station, kabriolet), ktoré možno skombino-
vať buď s úsporným vznetovým motorom CDI V6 s vý-
konom 165 kW   a krútiacim momentom 540 Nm, ale-
bo s novým, výkonným 5,5-litrovým zážihovým moto-
rom V8 s výkonom 285 kW a krútiacim momentom 530 
Nm. Vďaka novej motorizácii trieda G dosahuje jazdné 
výkony, ktoré pripomínajú športové automobily. Šprint 
z 0 na 100 km/h zvládne za 5,9 sekundy.
 Najnovšie modely triedy G sa začnú vyrábať v sep-
tembri . Budú vybavené rozšírenou generáciou telema-
tiky s jednoduchou obsluhou. Sériovo bude nainštalo-
vaná bluetooth súprava handsfree na mobilný telefón. 
Na želanie sa dodáva aj nové multimediálne rozhranie, 
ktoré slúži na prepojenie externej hudobnej pamäte 
s palubnou elektronikou a obslužným systémom vozi-
dla. Hudobné tituly sa zobrazujú na združenom palub-
nom prístroji i na farebnom displeji na stredovej kon-
zole a možno ich pohodlne vyvolať tlačidlami na mul-
tifunkčnom volante. Súčasne dochádza aj k dobíjaniu 
batérie audioprístroja. V modeloch G 320 CDI je Audio 
20 sériovo vybavené integrovaným meničom na 6 CD. 

Audiooprístroj má dvojitý tuner s cieľom lepšieho príj-
mu rozhlasového signálu, regulovanie hlasitosti v závis-
losti od rýchlosti jazdy a klávesnicu na zadávanie te-
lefónnych čísiel a rozhlasových frekvencií. Ďalším do-
plnkom je rozhranie bluetooth na bezdrôtové spojenie 
mobilného telefónu so súpravou handsfree.
 Všetky verzie G 500 ponúkajú informačno - zábav-
ný systém COMAND APS s integrovaným meničom na 
6 DVD. Jeho súčasťou je navigačný systém s údajmi 
na pevnom disku a so záznamom trasy pri opustení di-
gitalizovaných oblastí, obsluhou telefónu, ako aj špe-
ciálnou ponukou Offroad pre jazdu v teréne. Súčasťou 
systému COMAND APS je aj systém hlasovej obslu-
hy LINGUATRONIC s rozšírenými funkciami. Systém 
ovládania hlasom rozoznáva hlasové pokyny zadáva-
né prostredníctvom celých slov bez predchádzajúce-
ho tréningu a nezávisle od obsluhujúcej osoby. Sys-
tém sa aktivuje pomocou ovládacieho prvku na pravej 
strane multifunkčného volantu. Umožňuje nadviazanie 
telefonického spojenia vyslovením telefónneho čísla, 

obsluhu audiosústavy, vyvolanie globálneho adresára 
a ovládanie navigácie. Systém COMAND APS možno na-
vyše skombinovať s televíznym tunerom alebo s parko-
vacou kamerou vzadu. Ďalšie možnosti výbavy: ak zá-
kazník chce  dosiahnuť perfektný zvuk, môže sa rozhod-
núť pre surroundový zvukový systém Harman Kardon® 
Logic7® s 12  výkonnými reproduktormi. Komfort se-
denia na želanie zlepší klimatizácia sedadiel pre vodi-
ča i spolujazdca.
 Klasický predstaviteľ terénnych automobilov Mer-
cedes-Benz ponúka premyslenú syntézu výkonných po-
honných systémov a systémov jazdnej dynamiky. Popri 
permanentnom pohone všetkých kolies s redukciou pre 
terén a sedemstupňovej „automatike“ 7G TRONIC sa do 
sériovej výbavy vozidla dostali aj systém elektronic-
kého riadenia trakcie 4ETS, elektronický stabilizačný 
program ESP®, ako aj tri uzávierky diferenciálov, kto-
ré sa zapínajú jednoduchým stlačením tlačidla. Závod 
Magna Steyr v rakúskom Grazi vyrába triedu G, a od ro-
ku 1979 vyprodukoval takmer 200 000 vozidiel. Mer-
cedes G bude aj v nasledujúcich rokoch dopĺňať  pale-
tu automobilov SUV s triedami GL, ML a GLK a v roku 
2009 oslávi okrúhle jubileum. 

 -mz-
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Všetky významnejšie automobilky sveta čoraz in-
tenzívnejšie hľadajú medzery na trhu a snažia 
sa ich čo najskôr zaplniť svojimi vozidlami. V Al-
fe Romeo sa domnievajú, že súčasná svetová 

ponuka malých výrazne športovo ladených automo-
bilov nie je dostatočná a tak uvádzajú na trh   ma-
lý  hatchback s názvom MiTo. 
Typové označenie MiTo vzniklo z prvých slabík  názvov 

talianskych miest – Milána, v  ktorom je sídlo Alfy Ro-
meo, a Turína (v taliančine Torino), kde sa  novinka 
bude vyrábať. V taliančine je slovo mito aj reálnym 
pojmom, znamená mýtus. Či sa MiTo v budúcnosti bu-
de hodnotiť až tak dobre, aby sa považovalo za mýtus 
v histórii uznávanej automobilky, naznačia už prvé ro-
ky predaja tohto vozidla. Zatiaľ si predstavu o ňom mô-
žeme spraviť len z tlačových materiálov.
 Dizajn je dielom „domácich“ dizajnérov z Centro 
Stile Alfa Romeo. Z fotografií vidno, že dizajnéri pri 
tvorbe karosérie najmenšej Alfy prevzali viacero prv-
kov z karosérie veľmi dobre hodnoteného typu, ešte 
vlastne tiež novinky, Alfa Romeo Supersport 8C Com-
petizione. Masku chladiča tvorí typický trojuholník   za-
sahujúci až do integrovaného spoilera v spodnej časti 
predného nárazníka. Miesto pre upevnenie evidenčné-
ho čísla nie je preto v strede, podobne ako na viacerých 
iných typoch tejto značky. Lemovanie predných reflek-
torov môže mať farbu karosérie, môže byť matne čier-
ne, titánovo sivé alebo s lesklým či saténovým pochró-
movaním. Rovnako upravené sú lemy zadných združe-
ných svetiel (so svietiacich diód/ a kryty vonkajších 
spätných zrkadiel. Efektne pôsobia dvere bez orámo-
vania okien, športový vzhľad podporujú aj výrazné ob-
lúky  lemujúce výrezy pre kolesá v blatníkoch. MiTo 
má súčiniteľ čelného odporu vzduchu s hodnotou len 
0,29, čo je pri vozidle s dĺžkou len 4,06 m veľmi dobrý 
parameter.
 MiTo je prvým typom so systémom Alfa D.N.A. Ne-
má to tentoraz nič s dedičnými vlastnosťami, D.N.A. je 
skratkou  troch režimov tohto systému - Dynamic je 
určený pre športový štýl jazdy, Normal pre bežnú pre-
vádzku v meste a All Weather pre účinnú reguláciu sta-
bility pri zhoršených adhéznych podmienkach. Prepínač 
je umiestnený na stredovej konzole pred preraďovacou  
pákou. 

 Systém D.N.A. v režime Dynamic dáva minimum 
impulzov pre aktiváciu stabilizačného systému VDC 
a reguláciu trakcie. Aktivuje systém Q2 Electronic, 
ktorý nahrádza diferenciál so zväčšenou závernos-
ťou, a oslabuje účinok posilňovača riadenia. Mení aj 
reakcie motora na ovládanie pedála akcelerácie a pri 
prepĺňaných motoroch umožňuje  aktivovať funkciu 
„overboost“.
 V režime Normal je r iadiaca jednotka motora 
usmerňovaná tiež skôr na dosahovanie veľkého výko-
nu, elektronické regulačné systémy stability bránia naj-
mä pretáčavosti vozidla. Režim All Weather je vhodné 
zapínať pri jazde po mokrej, zasneženej alebo zľadova-
tenej vozovke. Stabilizačný systém VDC zasahuje čas-
tejšie,  reakcie riadenia nie sú také bezprostredné.
 Stabilitu pri brzdení v zákrutách stráži systém 
CBC. Automaticky dochádza k regulácii brzdného tla-
ku v brzdách  jednotlivých kolies tak, aby sa vozidlo 
nedostalo do nedotáčavého alebo pretáčavého šmyku. 
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Proti pretáčavosti pôsobí aj systém aktívneho riade-
nia DST. Vykonáva drobné smerové korekcie pomocou 
posilňovača riadenia a pri krízových situáciách, kde je 
potrebný už aj zásah vodiča, uľahčuje mu „protipohyb“ 
volantu pre zastavenie bočného šmyku.
 Konštrukcia podvozku nie je komplikovaná, pred-
né kolesá sú zavesené na vzperách McPherson, vzadu 
je vlečená náprava so skrutne pružnou priečkou. Vyla-
denie podvozku s tvrdším pružením však vozidlu dáva 
predpoklady pre požadovanú stabilitu. 
 Interiér dobre odpovedá športovému vonkajšiemu 
vzhľadu vozidla, čo patrí medzi silné stránky prakticky 
všetkých súčasných typov Alfa Romeo. Přístrojovému 
štítu dominuje kruhový Rýchlomer a otáčkomer sú po-
norené  v samostatných tubusoch, medzi nimi sú dve 
menšie kruhové stupnice prístrojov  a displej palubné-
ho počítača. Podsvietenie prístrojov môže byť červené 
alebo biele. Prístrojová doska môže mať päť farebných 
kombinácií, sedadlá môžu mať poťahy aj z kože Poltro-
na Frau alebo z perforovanej kože Pelle Frau s vyliso-
vaným logom Alfy Romeo. Predné sedadlá majú výraz-
né bočné vedenie, sedadlo vodiča má aj prestaviteľnú 
driekovú oporu, pre sedadlo spolujazdca je za prípla-
tok. Zadné dvojmiestne sedadlá sú pevné, trojmiestna 
alternatíva má priečne delenie v pomere 60/40. Bato-
žinový priestor má základný objem 270 l. 

 Spoč ia tku budú 
pre Al fu MiTo k dis -
poz íc i i  t r i  motor y – 
1.4 MPI, 1.4 TB a 1.6 
JDTM – spolupracu -
júce s ručne ovláda-
nou prevodovkou, ne-
skôr budú v ponuke aj 
motory Multair s elek-
tronickým ovládaním 
nasávacích venti lov 
a dvojspojková prevo-
dovka DDCT. 
 MiTo so zážihovým motorom 1.4 MPI, ktorý má 
najväčší výkon 58 kW, dosiahne najväčšiu rýchlosť 
165 km/h, z 0 na 100 km/h zrýchli za 12,3 s. Tento 
motor sa zdanlivo nehodí pre športové auto. Má však 
opodstatnenie. V Taliansku nadobudne od začiatku bu-
dúceho roka účinnosť predpis, podľa ktorého noví ta-
lianski vodiči nemôžu spočiatku viesť vozidlá s pome-
rom výkonu motora k hmotnosti väčším ako 50 kW/
t... Prepĺňaný zážihový motor 1.4 TB dosahuje výkon 
114 kW, s ním vozidlo môže ísť rýchlosťou až 215 km/
h, z 0 na 100 zrýchľuje za 8 s, zaujímavá je aj spotreba 
benzínu v kombinovanej prevádzke, 6,5 l/100 km. Vzne-
tový prepĺňaný motor má výkon 88 kW, MiTo s ním 

zrýchľuje z 0 na 100 km/h za 9,9 s a dosiahne najväč-
šiu rýchlosť 198 km/h. Spotrebu nafty v kombinova-
nej prevádzke má len 4,8 l/100 km.
 Malé MiTo s malou spotrebou paliva a dobrou ma-
névrovateľnosťou v meste aj na úzkych cestách na vi-
dieku má k Alfe Romeo pritiahnuť nových zákazníkov,  
mladých a ženy. Predávať ho začínajú tento mesiac, 
v Taliansku bude v ponuke s dvoma úrovňami výbavy 
Progression a Distinctive s možnosťou rozšírenia  o ba-
lík Sport alebo Premium. Na výber bude desať farieb 
laku karosérie, osem vyhotovení sedadiel a päť vzorov 
odlievaných kolies s priemerom od 16 do 18 palcov.

-ao-
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Európska predajná sieť americkej automobilky  
Chevrolet nedávno obohatila svoju ponuku vozi-
diel o typy Aveo a HHR. Aveom Chevrolet skom-
pletizoval svoju ponuku malých automobilov, typ 

HHR svojim retrodizajnom vybieha zo   zabehaných 
koľají súčasných tvarov automobilov.
 Aveo je prvý moderný Chevrolet „made in Euro-
pe“. V roku 2008 zíde z montážneho pásu závodu FSO 

vo Varšave približne 60 000 vozidiel Aveo, pričom 
v roku 2009 sa očakáva nárast výroby na asi 100 000 
vozidiel. Prvý Chevrolet vyrobený v Európskej únii, 
Aveo sedan, zišiel z výrobnej linky 6. novembra 2007. 
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Od leta 2008 sa tu začínajú vyrábať popri sedanoch aj 
modely s karosériou typu hatchback.
 Klienti majú v Aveu na výber dva nové zážihové 
motory: 1,2-litrový s dvoma vačkovými hriadeľmi v hla-
ve valcov a výkonom 62 kW a 1,4-litrový motor s výko-
nom 74 kW. Výkonnejší motor môže byť vybavený aj 
automatickou prevodovkou. Obidva motory majú men-
šiu spotrebu benzínu ako ich predchodcovia. Napriek to-
mu, že majú o 9 kW väčší výkon, klesla spotreba o pri-
bližne 14 percent (MPVEG).
 Závod Chevrolet vo Varšave je súčasťou výrobnej 
stratégie GM významne rozširovať svoje výrobné ka-
pacity v Strednej a Východnej Európe a uspokojiť tak 

dopyt na rýchlo rastúcich trhoch v tomto regióne. Eric 
Stevens, viceprezident GM Europe pre výrobu: „Použí-
vame rovnaký recept, ktorý priviedol General Motors 
počas 100 rokov ku globálnemu úspechu – vyrábať vý-
robky tam, kde ich predávame.“ Na Ukrajine, kde Che-
vrolet dosahuje trhový podiel viac ako 8 %, vyrobil v ro-
ku 2007 takmer 120 000 vozidiel. Najnovším príkla-
dom je spoločný podnik, ktorý General Motors vytvoril 
20. marca 2008 v Uzbekistane. V strednodobom výhľa-
de bude ročne vyrábať 250 000 Chevroletov. Koncom 
roka 2008 začne vyrábať nový závod GM s kapaci-
tou 70 000 vozidiel v ruskom Sankt Peterburgu. Vyrá-
bať sa tu bude Chevrolet Captiva. Nová továreň doplní 

výrobné kapacity GM-Avtovaz v Togliatti a partnera 
GM, spoločnosti Avtotor v Kaliningrade. V Kazachsta-
ne vyrába partner GM, spoločnosť AziaAvto osobné vo-
zidlá Chevrolet od júna 2007.

 Chevrolet investuje v štátoch na východ od Ne-
mecka; na najrýchlejšie rastúcich automobilových tr-
hoch na svete. V 29 štátoch, ktoré vznikli, alebo zno-
va vyhlásili svoju nezávislosť po rozpade bývalého So-
vietskeho Zväzu. Trh s novými automobilmi tu od roku 
2001 rastie ročne o približne 20 percent; z 2,5 milió-
na vozidiel na takmer 6 miliónov nových automobilov 
ročne. 
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Prvá generácia Mazdy2 mala premiéru v roku 2002, 
druhú generáciu japonská automobilka predstavila 
minulú jeseň. Nová Mazda2 mala skvelý vstup na 
trh, stala sa  Autom roka 2008 v niekoľkých štá-
toch, vrátane Slovenska. A v marci tohto roka zís-
kala ocenenie Svetové auto roka 2008.
 Mazda2 nie je svojou stavbou ani vzhľadom ty-
pickým predstaviteľom B segmentu. Svojou „ľahkos-
ťou“ a športovým dizajnom si dokázala získať množ-
stvo priaznivcov. Na slovenskom trhu sa od začiatku 
roka do konca apríla predalo 171 vozidiel Mazda2, čo 

je výborný výsledok. V máji dostali autorizovaní pre-
dajcovia vozidiel Mazda Mazdu 2 aj v trojdverovej ver-
zii. Jej cena začína pri 319 900,-  Sk. 
 V základnej verzii CE sú už napríklad elektricky na-
staviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, diaľkovo ovládané 
centrálne zamykanie, skladací kľúč alebo automaticky 
aktivované reflektory. O stupeň vyššia výbava CE+ na-
vyše ponúka elektrické ovládanie predných okien a ruč-
ne ovládanú klimatizáciu.
 V najvyššej verzii GT má trojdverová Mazda2 6 
bezpečnostných vankúšov, systém regulácie stability 

DSC, predné hmlové reflektory, 16-palcové zliatinové 
disky kolies, balíček doplnkov športového vzhľadu, kto-
rý obsahuje (vo farbe karosérie) športovú mriežku chla-
diča, športový predný  nárazník, bočné nadstavce pra-
hov a zadný spojler i svetelný a dažďový snímač.
 Trojdverová Mazda2 má rovnaké vonkajšie rozme-
ry ako päťdverová, je teda 3885 mm dlhá, 1695 mm ši-
roká a 1475 mm vysoká. Rovnako veľký má aj batoži-
nový priestor – 250 l. Pre tento model sú zatiaľ určené 
len tri zážihové motory: 1,3 MZR vyladený na výkon 55 
alebo 63 kW a 1.5 MZR s najväčším výkonom 76 kW. 
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V americkej továrni Bowling Green sa rozbieha vý-
roba modelu Corvette ZR1. A dobrá správa pre Eu-
rópu: päťdesiatka týchto historicky najrýchlejších 
„korviet“ sa ešte v tomto roku objaví aj na európ-
skom trhu!
 Skutoční entuziasti majú výnimočnú príležitosť 
sledovať výrobu modelu Corvette ZR1 prostredníc-
tvom internetu – vo výrobnom závode sú nainštalova-
né kamery, ich obraz ponúknu stránky: http://www.
brightcove.tv/title.jsp?title=1612773635
 Súčasne s oficiálnym začiatkom výroby Corvette 
ZR1 výrobca  oznámil aj dynamické parametre tohto 
výnimočného modelu, ktoré sú naozaj pôsobivé: zrých-
lenie 0-100 km/h za 3,4 s, zrýchlenie z 0-160 km/h za 
7,0 s a prekonanie štvrť míle (402 m] za 11,3 s, koneč-
ná rýchlosť 211 km/h. Maximálna rýchlosť Corvette 
ZR1 je 330 km/h, čo jej vynieslo titul najrýchlejšieho 
modelu Corvette všetkých čias a radí ju medzi najdy-
namickejšie produkčné vozidlá súčasnosti. Žiadny z po-
dobne výkonných konkurentov však neponúka takú vý-
hodnú cenu. 
 Pretekárska dráha nie je jediným miestom, kde 
Corvette ZR1 triumfuje nad konkurenciou – ďalšiu vý-
hodu totiž ukáže zastávka na čerpacej stanici: normo-
vaná spotreba modelu Corvette ZR1 je len 16,8 l/100 
km (mesto) a 11,7 l/100 km (diaľnica), čo je výraz-
ne menej, než napríklad u automobilov Ferrari 599 
GTB Fiorano (21,4 l/100 km mesto / 15,7 l/100 km 

diaľnica), Lamborghini Murcielago (29,4 l/100 km 
mesto / 18,1 l/100 km diaľnica) alebo Aston Martin V8 
Vantage (19,6 l/100 km mesto / 12,4 l/100 km diaľni-
ca). Spotrebou sa s modelom Corvette ZR1 môžu porov-
návať len modely Dodge Viper (18,1 l/100 km mesto 
/ 10,7 l/100 km diaľnica) a Porsche 911 GT3 (15,7 l/
100 km mesto / 10,7 l/100 km diaľnica). 
 Model Corvette ZR1 poháňa nový prepĺňaný motor 
LS9 „small-block“ zdvihového  objemu 6,2 l. Prepraco-
vaná konštrukcia a   kvalitné materiály garantujú spo-
ľahlivosť a dlhú životnosť aj pri dlhodobom využívaní 
plného výkonu motora pri veľkých otáčkach. Za skvelý 
priebeh výkonu i krútiaceho momentu v celom spektre 
otáčok motor vďačí predovšetkým systému prepĺňania 
šiestej generácie. Motor LS9  ručne montujú v stredis-
ku GM Performance Build Center vo Wixom, Michigan/
USA.

 V konštrukcii Corvette ZR1 majú hojné zastúpe-
nie dielce z vysokopevných a súčasne ľahkých materi-
álov, čo sa   pozitívne prejavuje na dynamike i jazdných 
vlastnostiach. 
 Koncepcia a výbava modelu Corvette ZR1 vychá-
dza z modelu Z06. V interiéri zákazník nájde anatomic-
ké elektricky ovládané a vyhrievané sedadlá čalúnené 
kvalitnou kožou (so všívaným logom „ZR1“), do výba-
vy patria čelné a bočné bezpečnostné vankúše, prémi-
ový audiosystém Bose, navigačný systém s prepojením 
cez Bluetooth, elektricky nastaviteľný volant i kožené 
čalúnenie dostupné v štyroch farebných tónoch.  
 Ceny nového modelu Corvette ZR1 budú oznáme-
né pred príchodom tohto vozidla na eerópsky trh na je-
seň tohto roka.

-ce-
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Protiblokovací regulačný systém bŕzd ABS je dnes 
motoristickej verejnosti, alebo aspoň jej prevažnej 
časti, dostatočne známy. Po etape úspešného vý-
voja v 60–tych rokoch uplynulého storočia, po za-
vedení do výroby v prvých osobných automobi-
loch v roku 1978, po rokoch hľadania najvhodnej-
ších technologických riešení a zvládnutia cenových 
problémov, sa tento systém stal bežnou výbavou 
súčasne vyrábaných osobných automobilov. Dnes 
už vrátane tých najnižších tried, ako aj nákladných 
automobilov a ich prípojných vozidiel. Prínos sys-
tému ABS k bezpečnosti intenzívnej premávky na 
preplnených cestách, ktorý je nespochybniteľný, 
viedol niektoré štáty k legislatívnemu stanoveniu 
striktnej povinnosti vybavenia novovyrábaných vo-
zidiel týmto systémom. 

 Takmer hneď od počiatkov úspešného prenikania 
ABS do sveta automobilov prebiehal súbežne vývoj ďal-
ších od neho odvodených aplikácií. Využívajú k svojej 
funkcii jeho základný princíp regulácie brzdného skl-
zu kolies, jeho základné komponenty, a to tak v hyd-
raulickej, ako aj v elektronickej časti, v mnohých prí-
padoch sú len jeho softvérovou modifikáciou. Týchto 
aplikácií je dnes už niekoľko desiatok, v motoristickej 
verejnosti však nie sú všetky tak známe ako „mater-
ský“ systém ABS. Preto sa v tomto príspevku pokú-
sime zrozumiteľne ich popísať. Stručný prehľad naj-
častejšie používaných skratiek, ktorými sa jednotli-
vé systémy zvyknú označovať, ktoré vychádzajú z ich 

nemeckých alebo anglických názvov, sme zaradili do 
tabuľky. Ide o skratky systémov alebo funkcií, ktoré 
sa v súčasnosti pokladajú za štandardné, ďalšie podľa 
potreby uvedieme v texte v nasledujúcich pokračova-
niach tohto príspevku. 
 O základnom systéme ABS sme už písali (MOT č. 
7/2005 a ďalšie), zopakujme si teda len stručne, čo 
o ňom vieme. Ako vyplýva už z jeho názvu – protiblo-
kovací brzdový systém – ide o regulačný systém, kto-
rý, jednoducho povedané, pri brzdení automobilu ne-
dovolí, aby sa ktorékoľvek jeho koleso zablokovalo. 
Takto formulovanú jeho funkciu asi dnes pozná každý 
motorista. Prečo však je tak dôležité, aby kolesá vozi-
dla pri brzdení neblokovali? Vysvetlime si to pomocou 
obr.1. Ten znázorňuje maximálne trecie sily, ktoré mô-
že pneumatika pri daných podmienkach preniesť svojou 

dotykovou plochou z vozidla na vozovku v závislosti na 
pozdĺžnom a priečnom sklze kolesa. Trecia sila môže 
byť pozdĺžna FX (brzdná pri brzdení alebo hnacia pri 
akcelerácii) a bočná FY (napr. odstredivá sila pri jazde 
v zákrute). Tento diagram na obrázku sa nazýva sklzo-
vá charakteristika pneumatiky.
 Pozdĺžny sklz kolesa vzniká následkom tangenci-
álnych deformácií a preklzov behúňa pneumatiky v do-
tykovej ploche v pozdĺžnom smere. Pri brzdení sa ko-
leso otáča pomalšie ako by sa malo vzhľadom k rých-
losti jazdy vozidla, pri akcelerácii naopak, rýchlejšie. 
Tento rozdiel medzi rýchlosťou vozidla v a obvodovou 
rýchlosťou kolesa vK, vztiahnutý k väčšej z nich, sa 

nazýva pozdĺžny (merný) sklz kolesa , teda: 
pre brzdené koleso:  

B
 = (v – v

K
) / v [%] (v

K
 < v)

pre poháňané koleso:  
H
 = (v

K
 – v) / v

K
 [%] (vK > v)     

V medzných prípadoch, ak pri brzdení sa vozidlo ešte 
pohybuje a koleso stojí, ide o brzdný sklz 100 % (bloko-
vanie), naopak ak pri akcelerácii je vozidlo ešte v pokoji 
a koleso sa pretáča, ide o hnací sklz 100 % (preklz). 
 Priečny sklz kolesa vzniká následkom tangenciál-
nych deformácií a preklzov behúňa pneumatiky v doty-
kovej ploche v priečnom smere. Ak pri pozdĺžnom od-
vaľovaní sa kolesa rýchlosťou v

X
 začne v jeho osi pô-

sobiť bočná sila F
Y
 , (ktorá sa prenáša z vozidla čapom 

a ložiskami uloženia kolesa), vznikne aj priečna zlož-
ka jeho pohybu s rýchlosťou v

Y
 a výsledný smer pohy-

bu jeho stredu v
S
 leží šikmo pod určitým uhlom k jeho 

strednej rovine, obr. 2. Tento uhol  sa nazýva uhol sme-
rovej odchýlky kolesa, vzniká vždy pri pôsobení bočnej 
sily a je meradlom priečneho sklzu kolesa. Jeho zmysel 
je v smere pôsobiacej bočnej sily. Reakcia na pôsobia-
cu bočnú silu F’

Y
, ležiaca v rovine vozovky, je zvyčajne 

posunutá za ideálny dotykový bod kolesa o hodnotu e
X
 

(tzv. pneumatikový závlek). Dvojica síl F
Y
 a F“

Y
 spôso-

bí tzv. vratný moment, ktorý sa snaží natočiť koleso 

ABS A ĎALŠIE OD NEHO ODVODENÉ 
SYSTÉMY PRE PODPORU BEZPEČNOSTI 
JAZDY OSOBNÝCH AUTOMOBILOV

Technika

 Obr. 1 - Závislosť trecích síl F
X
 a F

Y
 na brzdnom sklze 

B
 a uhle smerovej odchýlky 

 Obr. 2 - Kinematické a silové pomery na kolese 
pri pôsobení bočnej sily: F

Y
 ... bočná sila v osi kolesa, 

F’
Y
 ... bočná reakcia v rovine vozovky, e

X
 ... pneuma-

tikový závlek, v
X
, v

Y
 ... pozdĺžna a priečna zložka rých-

losti stredu kolesa, v
S
 ... výsledná rýchlosť stredu ko-

lesa,  ... uhol smerovej odchýlky
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v zmysle zmenšenia uhla .
 Vráťme sa teraz k obr. 1. Veľkosť maximálne pre-
nesiteľných trecích síl F

X
 a F

Y
 závisí okrem uvedených 

sklzov na mnohých faktoroch súvisiacich s povrchom 
vozovky a jeho stavom, ako aj s konštrukciou pneu-
matiky a použitými materiálmi. Základný tvar kriviek 
uvedených na obrázku však zostáva vo všetkých prí-
padoch v podstate rovnaký a je typický pre hodnote-
nie vlastností pneumatiky. Tak krivka pozdĺžnej sily F

X
 

s nárastom pozdĺžneho sklzu  spočiatku prudko stú-
pa, až dosiahne maximálnu hodnotu F

Xmax
 vo vrchole, 

ktorý leží v oblasti sklzu = 10 až 30 % na suchom 

povrchu vozovky a  = 20 
až 50 % na mokrom povrchu. 
Pomer maximálnej hodnoty 
trecej sily vo vrchole krivky 
a zvislého zaťaženia kolesa 
µ

X
 = F

Xmax
 / F

Z
 sa nazýva sú-

činiteľ pozdĺžnej priľnavosti 
pneumatiky s vozovkou. Je-
ho hodnota je veľmi premen-
livá v závislosti od materiá-
lu a stavu povrchu vozovky 
a pohybuje sa pri bežných 
pneumatikách v rozsahu µ

X
 

= 0,1 až 1,2 , pričom najväč-
šie hodnoty odpovedajú su-
chému čistému betónovému 
alebo asfaltovému povrchu, 
najmenšie sa dosahujú na 
zľadovatenom povrchu pri 
teplote okolo 0° C. Pri ďal-
šom zväčšovaní sklzu kriv-
ka za vrcholom spravidla 
mierne klesá, takže prene-
siteľná pozdĺžna trecia si-
la  s a zmenšuje a v kon -
covom bode diagramu pri

 = 100 % dosahuje hodno-
tu asi 70 až 95 % svojej ma-
ximálnej hodnoty. Klesanie 
krivky za vrcholom je ob-
vykle výraznejšie pri väč-
ších hodnotách súčiniteľa 
priľnavosti, na mokrom po-
vrchu a pri väčšej rýchlosti 
jazdy, zatiaľ čo pri malých 
súčiniteľoch priľnavosti na 
zasneženej alebo zľadovate-

nej vozovke sa hodnota pozdĺžnej trecej sily drží prak-
ticky na konštantnej (veľmi malej) hodnote až do kon-
cového bodu krivky. Klesajúca časť sklzovej charakte-
ristiky za vrcholom predstavuje nestabilný stav kolesa, 
pretože pri zväčšovaní jeho sklzu v tejto oblasti sa pre-
nesiteľná pozdĺžna trecia sila už ďalej nezväčšuje, ale 
klesá. Inými slovami, pri každom sebamenšom zväčše-
ní sily F

X
 , napríklad pri brzdení, má koleso tendenciu 

veľmi rýchlo sa zastaviť (zablokovať), čo predstavuje 
veľké nebezpečenstvoz hľadiska riaditeľnosti vozidla, 
ako uvidíme ďalej.
 Úplne iný priebeh má krivka prenesiteľnej bočnej 

trecej sily FY. Táto vychádza z maximálnej hodnoty FY-
max v počiatku diagramu pri  = 0, kedy súčiniteľ boč-
nej priľnavosti pneumatiky µ

Y
 = F

Ymax
 / F

Z
 dosahuje pri 

určitom uhle smerovej odchýlky  hodnôt približne na 
úrovni súčiniteľa µ

X
 alebo mierne menších. Pri zväčšo-

vaní sklzu kolesa krivka F
Y
 najmä spočiatku prudko kle-

sá, až v koncovom bode charakteristiky pri  = 100 % 
sa prakticky približuje nule. Tento razantný pokles pne-
umatikou prenesiteľnej bočnej sily pri náraste pozdĺž-
neho sklzu kolesa predstavuje vážne riziko obmedze-
nia možnosti korigovať smer jazdy vozidla volantom pri 
brzdení. Na to, aby sa preniesla k tomu potrebná bočná 
sila dotykovou plochou pneumatiky na vozovku, je to-
tiž nutné zásadné zväčšenie uhla smerovej odchýlky, čo 
má ale tiež svoje hranice a všeobecne sa prejaví zhor-
šením ovládateľnosti vozidla. Pri blokujúcom kolese je 
prakticky nemožné vozidlo riadiť, čo je stav absolútne 
neželateľný.
 Uvedené skutočnosti sú východiskovými bodmi 
pre funkciu systému ABS, ktorého princíp spočíva prá-
ve v regulácii brzdného sklzu kolesa 

B
 . Ak sa tento 

sklz pri brzdení vozidla udrží v relatívne úzkej oblas-
ti stabilnej (stúpajúcej) časti sklzovej charakteristiky 
tesne pred jej vrcholom, obr. 3, stáva sa systém ABS 
podstatným prínosom k bezpečnosti jazdy tým, že:
• zabráni zablokovaniu kolies (

B
 = 100 %), pri ktorom 

sú prenesiteľné pozdĺžne sily F
X
 výrazne menšie ako 

vo vrchole sklzovej charakteristiky a bočné sily F
Y
 

takmer nulové,
• umožní brzdenie vozidla s veľmi veľkou účinnosťou 

(čo najkratšia brzdná dráha) v dôsledku využitia 
takmer maximálnych hodnôt síl F

X
 v blízkosti vrcho-

lu sklzovej charakteristiky na každom kolese a kaž-
dom povrchu vozovky,

• umožní riadenie vozidla (korekcie smeru jazdy volan-
tom) v dôsledku využitia dostatočne veľkých hodnôt 
bočných síl F

Y
 aj pri plnom brzdení, teda umožní aj 

účinné brzdenie vozidla v zákrute.

Systém ABS vstupuje do činnosti v okamihu, keď hro-
zí zablokovanie ktoréhokoľvek kolesa následkom príliš 
veľkej sily, ktorou vodič tlačí na brzdový pedál. Od toho 
okamihu nastáva automatická regulácia brzdného skl-
zu kolesa pomocou regulácie tlaku brzdovej kvapaliny 
v kolesovej brzdovej jednotke, ktorá prebieha bez ohľa-
du na silu pôsobiacu na brzdový pedál. 

(pokračovanie)
Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

 Obr. 3 - Oblasť činnosti ABS v stabilnej časti sklzovej charakteristiky pre  
= 2° (brzdenie pri priamej jazde) a  = 10° (brzdenie v zákrute)
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Koncept Aygo Crazy je dokonalou odpoveďou na 
všetky „divoké“ koncepty vozidiel, ktoré vyzera-
jú skvelo na výstavách, ale nikdy na nich nemôže-
te jazdiť. Ide o jedinečnú štúdiu, ktorá bola od za-
čiatku vyvíjaná so zámerom, aby prinášala ničím 
neobmedzenú radosť z jazdy, nezabudnuteľnú, zá-
bavnú skúsenosť.
 Aygo Crazy bude mať svetovú premiéru na Brit-
skom medzinárodnom autosalóne v Londýne; ide o jedi-
ný funkčný prototyp, „nákupné super auto“, ktoré posú-
va hlavné kvality typu Aygo na vrcholnú hranicu. Keď-
že má skôr ducha rely skupiny B než driftovania (jazda 
v šmyku) kategórie D1, je to auto, pri ktorom je všetko 
zamerané na radosť z jazdy: bez akýchkoľvek elektro-
nických podporných systémov, bez posilňovača riade-
nia a bez ABS sa jazdnými vlastnosťami približuje skôr 
k motokáre.
 Toto Aygo pod karosériou  vyrobenou na zákaz-
ku  skrýva viac „svalov“, má 17- palcové odlievané ko-
lesá a pneumatiky Goodyear 225/45. Je tu dokonca aj 
priama väzba na športové dedičstvo Toyoty, pretože 
zadné krídlo Toyoty Aygo Crazy z uhlíkových vlákien 
je čiastočne prevzaté priamo z pretekárskych automo-
bilov americkej série Champ Car, ktoré jazdia rýchlos-
ťou až 320 km/h. 
 Aygo Crazy má motor Toyota 1.8 VVT-i, ktorý bol 
vo výbave poslednej generácie vozidiel Celica a MR2 
Roadster; motor je uložený vzadu a poháňa zadné kole-
sá cez päťstupňovú ručne ovládanú prevodovku Road-
ster. Pridaním konverznej zostavy Toyota Motorsport 
turbo výkon vzrástol na 148 kW a krútiaci moment 
na 240 Nm. Porovnaním tohto výkonového potenciá-
lu s 50 kW a 93 Nm, ktorými disponuje sériová ver-
zia typu Aygo si možno urobiť určitú predstavu o tom, 
do akej miery je tento koncept  v skutočnosti! Aby sa 
zvládol väčší výkon motora, bol prepracovaný chladia-
ci systém na mieru s veľkým, vpredu osadeným hliní-
kovým chladičom. S hmotnosťou len 1050 kg môže Ay-
go Crazy dosiahnuť maximálnu rýchlosť 204 km/h, ale 
nielen rýchlosť definuje kvalitu tohto konceptu. 
 Zavesenie kolies MacPherson s vinutými pružina-
mi je prevzaté z modelu MR2 Roadster. Nastaviteľné 
tlmiče Tein ďalej vyostrujú dynamický výkon a rozchod 

kolies vpredu aj vzadu je v porovnaní so sériovou 
verziou zväčšený o 25 mm. Kabína vozidla, ktorú 
dokončovala špecializovaná spoločnosť na vnútor-
né úpravy O’Rourke, má špeciálne vyrobené špor-
tové sedadlá so štvorbodovými bezpečnostnými pás-
mi a plnohodnotný ochranný rám. S odvážnymi sa-
molepkami Aygo Crazy a poznávacou značkou T2 
4YGO (s turbodúchadlom, dvojsedadlové Aygo) sa 

Aygo Crazy dostane na skúšobný okruh – aj na otvorenú 
vozovku – v priebehu tohto leta. Toyota Aygo Crazy už 
dokázala svoje rýdzo športové schopnosti, a to vo chví-
li, keď za volantom sedel skúsený Timo Glock, pilot tímu 
F1 Toyota Panasonic Racing. 

TOYOTA AYGO CRAZY   
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V piatok 30. mája sa zavŕšila nezvyčajná ces-
ta, keď experimentálne obojživelné vozidlo spo-
ločnosti IVECO, navrhnuté milánskym inžinierom 
Mauriziom Zanisim na báze modelu IVECO Daily 
4x4, úspešne preplávalo Korzický prieliv. Táto ak-
cia nadväzovala na vlaňajšiu plavbu obojživelného 
vozidla Panda Terramare po rieke Pád, ktoré takis-
to vyvinul Zanisi.
 Cieľom podujatia podporovaného asociáciou pre 
solidaritu a medzinárodnú spoluprácu LVIA je pouká-
zať na nespravodlivosť páchanú na časti obyvateľstva 
v Mali, ktorým je odriekané právo na vodu. Hlavne chce 
podporiť dodávku vody a sanitárny projekt v povodí rie-
ky Niger, ktorý zásobuje 12 000 ľudí a zaručuje nepre-
tržite pre každého z nich 25 litrov pitnej vody na deň.

 Na prvý pohľad sa IVECO Terramare príliš nelí-
ši od vozidla, od ktorého je odvodené. Ale v skutoč-
nosti, okrem mechanických dielcov, ktoré potvrdzujú 
svoju excelentnú robustnosť a kvalitu, sú zásahy uro-
bené Zanisiom významné. Počnúc riadiacim systémom 
na prekonávanie vĺn a vnútorne zváraným trupom, cez 
motor s vodným prúdovým čerpadlom a končiac doda-
točnými nádržami na palivo s celkovým objemom   300 
litrov, čo vytvára dostatočné rezervy paliva na úspeš-
né morské plavby. Vozidlo dosahuje na ceste maximál-
nu rýchlosť 100 km/h a vo vode 10 km/h.
 Maurizia Zanisiho za kormidlom tohto nezvyčaj-
ného vozidla, ktoré vyštartovalo 29. mája v neskorých 
popoludňajších hodinách z Bastie, sprevádzal Rober-
to Cibrario, viceprezident divízie IVECO pre špeciálne 

vozidlá, ktorá je lídrom na trhu s dopravnými prostried-
kami v „offroadových“ aplikáciách, v civilnej a požiar-
nej ochrane, ako aj v mierových misiách. Ročne vyfak-
turuje táto divízia IVECO viac ako jednu miliardu eúr, 
z toho viac ako 70 % zákaziek prichádza od zákazníkov 
mimo Talianska.
 Na záver plavby prielivom, ktorá trvala skoro 14 
hodín a merala 75 morských míľ, čo je viac ako 140 km, 
sa vozidlo IVECO Terramare vynorilo z vôd v prístave 
Viareggio a zaparkovalo pri stánku LVIA, ktorý je sú-
časťou námornej výstavy „Viareggio Mare“. Táto vý-
stava bola venovaná rozmanitým aspektom mora.

–io-

Preplávalo Korzický prieliv, 
aby podporilo ľudské 
právo na vodu
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Opel predstavuje ako prvý kameru, ktorá dopĺňa po-
zornosť vodiča dvoma rôznymi spôsobmi. Funkcia 
„Rozoznávanie dopravných značiek“ (Traffic Sign 
Recognition) rozoznáva značky obmedzujúce rých-
losť jazdy a zakazujúce predbiehanie a zobrazuje 
ich na prístrojovom paneli.
 Systém „Upozornenia na opustenie jazdného pru-
hu“ (Lane Departure Warning) upozorní vodiča, ak mi-
movoľne vybočí zo svojho jazdného pruhu. Tieto dva 
systémy spoločne zlepšujú bezpečnosť jazdy, zmenšu-
jú stres a môžu ušetriť drahé pokuty.
 „Tieto nové prvky zodpovedajú filozofii znač-
ky Opel zlepšovania zážitku z jazdy prostredníctvom 
pomoci vodičovi bez toho, aby zmenšovali úroveň 

jeho vplyvu na ovládanie vozidla“, vysvetľuje Hans De-
mant, výkonný riaditeľ Opel. „Znamená to, že systém 
sprostredkuje vodičovi informácie, no nezasahuje do 
vedenia vozidla.“
 Pomenovaním Opel Eye sa označuje širokouhlá ka-
mera s veľkým rozlíšením a procesory spoločne vyvinu-
té inžiniermi GM/Opel v Rüsselsheime a špecialistami 
dodávateľskej spoločnosti Hella. Kamera je umiestnená 
medzi čelným sklom a vnútorným spätným zrkadlom; 
rozoznáva dopravné značky a označenie jazdných pru-
hov. Nie je oveľa väčšia ako mobilný telefón, dokáže 
snímať 30 obrázkov za sekundu. Dva signálne proce-
sory, s pomocou príslušného software GM, tieto sním-
ky filtrujú a čítajú.

 Rozoznávanie dopravných značiek (Traffic Sign 
Detection) dokáže čítať značky obmedzujúce rýchlosť 
a zakazujúce predbiehanie a tiež oznámiť vodičovi 
ukončenie úseku s obmedzenou rýchlosťou. V závislos-
ti od svetelných podmienok systém začína rozoznávať 
a viacnásobne čítať značky zo vzdialenosti 100 metrov. 
Začína zaostrením na kruhový predmet, potom identifi-
kuje čísla v jeho vnútri prostredníctvom porovnania ob-
rysov. Ak obrázok zodpovedá obrazu dopravnej značky 
uloženému v softveri vozidla, zobrazí sa značka na prí-
strojovom paneli.
 Systém vždy zobrazuje najdôležitejšiu informáciu 
pre bezpečnú jazdu, filtrujúc mnoho značiek, ktoré by 
mohli vodiča zahltiť. Ak systém rozozná dve značky 

Spoločnosť Hyundai Motor Co., ktorá nedávno 
ohlásila plán spustenia maloobchodného predaja 
hybridných elektrických osobných vozidiel v roku 
2009, vyvinula úsporný mestský autobus s veľkou 
účinnosťou využitia paliva. Autobus využíva polo-
hybridný systém (Mild Hybrid) založený výhradne 
na technológii Hyundai. Použitie polohybridného 
systému v komerčnom vozidle urýchli širšie vyu-
žitie ekologických vozidiel, ktoré zmenšujú emisie 
CO2 a náklady na palivo. 

 Polohybridný systém s použitím 8-kilowattového 
elektromotora na striedavý prúd a generátora automa-
ticky vypína motor po zastavení vozidla a pohotovo ho 
roztáča späť do otáčok po uvoľnení brzdového pedálu. 
Systém zároveň premieňa kinetickú energiu vznikajúcu 
pri brzdení vozidla na elektrickú energiu, ktorá sa vyu-
žíva na napájanie motora ventilátora pohonnej jednot-
ky. V závislosti od jazdných podmienok dokáže vozidlo 
vybavené polohybridným systémom ušetriť od 15 do 
20 percent nákladov na palivovo.

 Systém sa dá jednoducho použiť v akomkoľvek vo-
zidle s pohonom na naftu alebo stlačený zemný plyn 
a jeho cena zodpovedá približne jednej pätine ceny pl-
nohodnotného hybridného systému. Plnohodnotné hyb-
ridné systémy dokážu v porovnaní s vozidlom s kon-
venčným pohonom zlepšiť účinnosť využitia paliva až 
o 50 percent. Kvôli výrazne väčšej obstarávacej cene 
však majú plnohodnotné hybridy omnoho dlhšiu dobu 
návratnosti a sú preto menej príťažlivé pre majiteľov 
flotíl komerčných vozidiel. 
 Spoločnosť Hyundai Motor Co. dodala autobuso-
vej dopravnej spoločnosti v samospráve Suwon  dva 
mestské autobusy a ďalších 10 druhému autobusové-
mu operátorovi v samospráve Incheon. Tieto autobusy 
budú slúžiť na podrobný monitoring flotilových testov. 
Hyundai plánuje spustiť sériovú výrobu polohybridných 
mestských autobusov do konca roka 2009. V polroč-
nom horizonte dokončí vývoj plnohodnotného hybrid-
ného systému a prvé flotilové testy plnohodnotných 
hybridných autobusov sú naplánované na druhú polo-
vicu tohto roka.
 Spoločnosť Hyundai odhaduje, že mestský autobus 
s polohybridným systémom dokáže zmenšiť náklady 
na naftu o približne 6 až 8 miliónov kórejských wonov 
ročne. 
 V prípade univerzálneho využívania systému vypí-
nania a spúšťania motora pri všetkých nákladných vo-
zidlách a autobusoch by mohla polohybridná techno-
lógia zohrať kľúčovú úlohu pri zmenšovaní emisií CO

2
 

a uhľovodíkov, a tým prispieť k spomaleniu globálneho 
otepľovania.

Technika

Hyundai vyvinul autobus 
s polohybridným systémom

Automobily Opel dokážu vidieť
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tesne za sebou, potom napríklad dostane značka zá-
kaz predbiehania prednosť pred značkou obmedzujú-
cou rýchlosť.
 Upozornenie sa zobrazí ako symbol počas niekoľ-
kých sekúnd uprostred prístrojového panelu medzi 
hlavnými kruhovými prístrojmi. Navyše, vodič si mô-
že kedykoľvek sám vyvolať symbol stlačením ovláda-
ča na volante. Traffic Sign Detection je možné aktivo-
vať prostredníctvom substránky v menu palubného po-
čítača. Opel Eye poskytuje presnejšie informácie než 
prenosné navigačné systémy s uloženými rýchlostný-
mi obmedzeniami, pretože kamera pracuje v reálnom 
čase. Ak sa zmení obmedzenie rýchlosti, napríklad pre 
práce na ceste, Opel Eye to dokáže detekovať. Pro-
cesory dokážu rozoznávať dopravné značky, pretože 

väčšina z nich je navrhnutá jednotne v zmysle Vieden-
skej konvencie o dopravných značkách a signáloch. Od 
roku 1968 táto dohoda štandardizuje dopravné značky 
vo viac ako 80 štátoch.
 „V priebehu prác na Opel Eye sme zlepšili schop-
nosti systému na úctyhodnú úroveň. Napríklad na ne-
meckých diaľniciach sú niekedy rôzne najväčšie do-
volené rýchlosti v jednotlivých pruhoch. Opel Eye je 
schopný vždy registrovať relevantný údaj,“ povedal 
Dr. Christoph Schmidt, Engineering Group Manager 
GME Electronics.
 Kamera Opel Eye tiež kontroluje, či vodič na diaľni-
ci ide vo zvolenom jazdnom pruhu. Pomáha tak zabrániť 
nebezpečným situáciám, napríklad ak vodič za volan-
tom zaspí. Systém Lane Departure Warning sa zapína 

i vypína tlačidlom. Ak je aktivovaný, upozorňuje vodi-
ča zvukovým gongom a blikaním signálu na prístrojo-
vom paneli. 
 Lane Departure Warning využíva v rýchlostiach od 
50 km/h na filtrovanie priečnych a pozdĺžnych štruktúr 
druhý signálny procesor a softver. To systému umožňu-
je rozoznať jazdný pruh. Systém signalizuje len v správ-
nych okamihoch vďaka tomu, že využíva špeciálne al-
goritmy, ktoré definujú podmienky, pri splnení ktorých 
sa má vyslať upozornenie a ktoré tiež zaznamenávajú 
pohyby volantu a signalizácie o zmene smeru jazdy.
 „Automobil, ktorý dokáže vidieť a upozorniť vo-
pred vodiča na možné nebezpečenstvo, je ďalším dôle-
žitým krokom našej dlhodobej stratégie prevencie do-
pravných nehôd,“ povedal Hans Demant a doplnil, že 
GM Europe súčasne pracuje na vývoji komunikácie me-
dzi vozidlami (vehicle-to-vehicle communication, V2V), 
kedy si automobily navzájom vymieňajú údaje, naprí-
klad o polohe, rýchlosti a podobne.
 Vodiči tak môžu byť vopred varovaní, ak sa iný au-
tomobil nachádza v mŕtvom uhle, zastavil na mieste ťaž-
ko viditeľnom či skrytom, alebo vchádza do tej istej kri-
žovatky. Pilotný projekt sa práve realizuje v nemeckom 
spolkovom štáte Hessensko v spolupráci s jeho vládou. 
Opel Eye, obsahujúci Traffic Sign Detection a Lane De-
parture Warning, bude na želanie k dispozícii pre nový 
Opel Insignia. Iné typy budú tento prvok ponúkať neskôr 
v súlade s filozofiou demokratizácie technológie značky 
Opel.
 V roku 2003 Opel ako prvý výrobca automobilov 
v strednej triede predstavil inovatívne osvetlenie Adap-
tive Forward Lighting s dynamickým osvetlením zákrut 
a 90-stupňovým odbočovacím svetlom. V tom istom ro-
ku Opel sprístupnil adaptívne pruženie podvozka Conti-
nuous Damping Control vodičom modelov Astra. Dovtedy 
bolo možné tento prvok nájsť len v luxusnej triede alebo 
v exkluzívnych športových automobiloch.    -ol-
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Prvá továreň na výrobu vozidiel poháňaných pali-
vovými článkami na svete sa nachádza v Japonsku. 
Po 19-tich rokoch vývoja začala spoločnosť Honda  
16. júna 2008 malosériovo vyrábať automobil s ná-
zvom FCX Clarity poháňané palivovými článkami, 
určené na „reálne použitie“. začiatok novej éry čis-
tejšieho motorizmu.
 Hondu FCX Clarity, ktorá z výfuku vypúšťa iba vo-
du,   predstavili na slávnosti pri príležitosti výroby pr-
vého sériového vozidla v centre Honda Automobile New 
Model v prefektúre Točigi, kde spoločnosť Honda pred-
viedla aj viacero nových výrobných procesov. Medzi pr-
vými používateľmi tohto auta budú herečka Jamie Lee 
Curtis, jej manžel, filmár Christopher Guest a filmový 
producent Ron Yerxa.
 Nová výrobná linka určená na výrobu vozidiel 
poháňaných palivovými článkami umožňuje špeciál-
ne výrobné postupy ako sú inštalácia batérie palivo-
vých článkov a vodíkovej nádrže.  Honda Engineering 
Co., Ltd vyrába aj samotné batérie palivových článkov, 
tiež v Točigi. Aby bola pri výrobe palivových článkov za-
bezpečená najväčšia možná presnosť a zároveň aby bo-
la možná masová výroba, boli použité automatizované 
nástroje vyvinuté špeciálne na tento účel, čím sa Hon-
da približuje k s svojmu cieľu, umožniť širšie používa-
nie týchto vozidiel. Honda FCX Clarity bola od začiatku 
navrhnutá ako vozidlo na palivové články. Je poháňaná 

kompaktnou, účinnou a výkonnou batériou palivových 
článkov Honda V Flow. Predaj týchto automobilov na lí-
zing sa začne v júli v USA  a na jeseň v Japonsku. Spo-
ločný predajný plán pre Japonsko a USA predpokladá 
predaj niekoľkých tuctov do jedného roka a 200 kusov 
do troch rokov. 

Cesta Hondy FCX k úrovni vhodnej pre sériovú 
výrobu:
1999 - Sept. - Boli predstavené prototypy vozidiel s pa-
livovými článkami FCX-V1 (poháňané vodíkom) a FCX-
-V2 (vybavené metanolovým „reformátorom“).

2000 - Sept. - Predstavili prototyp FCX-V3 s vysokotla-
kovou vodíkovou nádržou a „ultrakapacitorom“.

2001 - Feb. - Prototyp FCX-V3   predviedli s baté-
riou Honda FC na Kalifornskej výstave palivových 
článkov.
Júl - Začalo sa testovanie na verejných cestách v Ja-
ponsku. Začína sa experimentálna výroba vodíka a pl-
nenie palivových článkov v Honda R&D Americas 
v Kalifornii.
Sept. - Predstavili prototyp FCX-V4 s predĺženým 
dojazdom.

2002 - Marec - Honda FCX-V4 získala certifikáciu od 

japonského ministerstva pôdy, infraštruktúry a dopra-
vy. Honda FCX-V4 je použitá ako sprievodné vozidlo na 
maratóne v Los Angeles
Júl - Honda FCX sa stáva prvým vozidlom poháňaným 
palivovými článkami, ktoré je certifikované americkou 
agentúrou EPA a kalifornskou komisiou pre ovzdušie 
(CARB) na komerčné účely.
Okt. - Mesto Los Angeles sa stáva prvým zákazní-
kom v USA na vozidlo poháňané palivovými článkami. 
Predstavenie prototypu FCX je naplánované na ten is-
tý rok.
Nov. - FCX získava certifikáciu od japonského minister-
stva pôdy, infraštruktúry a dopravy.
Dec. - V ten istý deň sú do USA a Japonska dodané dve 
vozidlá poháňané palivovými článkami.

2003 - Júl - Honda sa stáva prvým výrobcom automo-
bilov na svete, ktorý dodáva vozidlo poháňané palivo-
vým článkom súkromnej spoločnosti.
Sept. - Vozidlo FCX je dodané mestu San Francisco.
Okt. - V USA sa začínajú pokusy s domácou vodíkovou 
energetickou stanicou, ktorá poskytuje palivo a koge-
neračné funkcie. Je predstavená batéria Honda FC, kto-
rá je schopná vyrábať energiu aj pri teplotách –20 °C.

2004 - Feb. - Testovanie modelu FCX vybaveného 
batériou Honda FC na verejných cestách v Hokaidó 
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Mercedes-Benz triedy B s pohonom na palivové 
články úspešne absolvoval zimné testovanie v se-
vernom Švédsku. Pohon s nulovými emisiami sa 
osvedčil aj v rámci obsiahlych testovacích progra-
mov pri dvojciferných záporných hodnotách teplo-
ty. Došlo aj k podrobnému odskúšaniu štartovania 
studeného motora. Zatiaľ čo výskum spoločnosti 
Daimler už technicky vyriešil štartovateľnosť pa-
livových článkov do teploty –25 °C, v centre pozor-
nosti inžinierov bola súhra rôznych komponentov 
v reálnych, zimných podmienkach. Ďalším ťažiskom 
zimného testovania boli dynamické jazdné testy. 
K nim patrí napríklad prispôsobenie elektronického 
stabilizačného programu ESP špeciálnym požiadav-
kám na vozidle s palivovými článkami. Zvláštnos-
ťou pritom je, že elektromotor má iné prevádzko-
vé a regulačné správanie sa ako konvenčné spaľo-
vacie motory.
 Dr. Thomas Weber, člen predstavenstva spoloč-
nosti Daimler AG, zodpovedný za výskum a vývoj Mer-
cedes-Benz Cars, prezentoval kladné závery: „Výsled-
ky zimného testovania sú dôkazom toho, že s touto 
novou koncepciou pohonu sme na správnej ceste, pri-
čom sme urobili ďalší krok smerom k pripravenosti na 

sériovú výrobu. Analogicky k bežným testovacím 
programom na konvenčných vozidlách triedu B F-CELL 
v nasledujúcich mesiacoch podrobíme ďalším intenzív-
nym testom.“
 V lete 2010 spoločnosť Mercedes-Benz uvedie na 
trh prvý sériovo vyrábaný automobil s lokálne beze-
misným pohonom na palivové články. Malosériová vý-
roba vozidiel triedy B F-CELL bude spustená začiatkom 
roka 2010. Ako pohon nového vozidla slúži nová ge-
nerácia pohonu na palivové články, ktorá je podstat-
ne kompaktnejšia a súčasne aj výkonnejšia, pričom je 
úplne vhodná na každodenné použitie.
 Technickým základom je optimalizovaný systém 
palivových článkov, ktorý spoločnosť Mercedes-Benz 
predstavila v roku 2005 vo výskumnom automobile F 
600 HYGENIUS. Tieto veľmi kompaktné palivové člán-
ky pracujú podstatne účinnejšie ako ich predchádzajú-
ca generácia. Novo koncipovaný „stack“, modul palivo-
vých článkov, je v modeli F 600 asi o 40 percent menší, 
avšak pri porovnaní s motorom triedy A F-CELL posky-
tuje o 30 percent väčší výkon pri súčasnom zmenše-
ní spotreby vodíka o 16 percent. Okrem toho sa sys-
tém vyznačuje dobrou štartovateľnosťou pri nízkej 
teplote. O to sa postarajú novinky, ako sú elektrické 

turbodúchadlo na zásobovanie vzduchom a nový sys-
tém privádzania a odvádzania vlhkosti. 
 V triede B F-CELL sa používa zdokonalený, eš-
te kompaktnejší a súčasne výkonnejší hnací systém 
v porovnaní s triedou A F-CELL. Elektromotor poskytuje 
špičkový výkon 100 kW  a maximálny krútiaci moment 
320 newtonmetrov. Trieda B F CELL takto spĺňa ná-
ročné požiadavky na jazdnú dynamiku, ktoré ležia nad 
úrovňou dvojlitrového zážihového motora. Napriek to-
mu platí, že bezemisný pohon na palivové články v kom-
paktnom rodinnom vozidle spotrebuje po prepočítaní 
len 2,9 litra pohonnej látky (ekvivalent motorovej naf-
ty) na 100 kilometrov – a to pri nulových emisiách.
 S viac ako 3,8 miliónmi kilometrov bez emisií, 
ktoré najazdila flotila vozidiel poháňaných palivovými 
článkami, má spoločnosť Daimler AG k dispozícii veľa 
údajov  a skúseností, a vďaka približne stovke vozidiel 
prevádzkuje najväčšiu svetovú flotilu poháňanú pali-
vovými článkami: zákazníci v rámci každodennej pre-
vádzky testujú koncepčné vozidlá, osobné automobily, 
transportéry a mestské autobusy Citaro.

-mz-
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Mercedes-Benz B poháňaný 
palivovými článkami

v Japonsku, overovanie schopností studeného štartu 
a jazdných vlastností.
Apr. - Testovacie jazdy modelu FCX vybaveného ba-
tériou Honda FC na ostrove Jakušima (Japonsko) ako 
súčasť projektu Nulové emisie Jakušima. Testovacie 
jazdy modelu FCX vybaveného batériou Honda FC na 
verejných cestách v USA.
Júl - Model FCX vybavený batériou Honda FC získava 
povolenie americkej vlády na komerčné využitie. 
Nov. - Model FCX vybavený batériou Honda FC je pre-
najatý štátu New York, prvé dodávky vozidla pohá-
ňaného palivovým článkom do oblasti s chladným 
počasím.
Dec. - Model FCX vybavený batériou Honda FC získava 

povolenie na použitie na verejných cestách od japon-
ského ministerstva pôdy, infraštruktúry a dopravy.

2005 - Jan. - Model FCX vybavený batériou Honda FC 
je dodaný do prefektúry Hokaidó.
Jún - Honda FCX sa stáva prvým vozidlom poháňaným 
palivovými článkami, ktoré získava povolenie ako mo-
torové vozidlo od japonského ministerstva pôdy, in-
fraštruktúry a dopravy. Honda dodáva vozidlo FCX po-
háňané palivovými článkami prvému individuálnemu 
zákazníkovi. Získali ho John a Sandy Spallino z Redon-
do Beach v Kalifornii. Spallinovci si Hondu FCX prenaja-
li na dva roky.
Okt./Nov. - Koncept vozidla FCX poháňaného palivovými 

článkami predstavili na 39. autosalóne v Tokiu.

2006 - Sept. - Honda predstavila koncept modelu FCX 
ďalšej generácie, ktorý obsahoval novú, kompaktnú ba-
tériu V Flow FC s veľkým výkonom.

2007 - Marec - 17-ročná americká herečka Q’orianka 
Kilcher si prenajala vozidlo Honda FCX poháňané pali-
vovými článkami.
Nov. - Na medzinárodnom autosalóne v Los Angeles 
absolvovala svoj debut Honda FCX Clarity – charakte-
rizujú ju vynikajúce jazdné vlastnosti, pohodlie a en-
vironmentálna zodpovednosť, všetko v elegantnom, 
futuristickom dizajne.       -ha-
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Spoločnosť Ronn Motor Company z Texasu pred-
stavila dvojmiestne športové hybridné vozidlo 
Scorpion z generácie tzv. green cars. „Scorpion je 
koncepčné vozidlo, ktoré môže pomôcť zákazníkom 
riešiť energetické problémy dneška a my veríme, že 
sa stane platformou pre ďalšiu generáciu našich 
vozidiel“ hovorí viceprezident Ronn Motor Compa-
ny Adrian Pylypec. 
 Aerodynamicky navrhnutá karoséria z uhlíkových 
vlákien má dvere „a la Lamborghini“, predné a bočné 
prívodné vzduchové otvory, hladkú podlahu a zadný 
spoiler. Vozidlo je vybavené vpredu xenónovými re-
flektormi a svietiacimi diódami použitými v smerových, 
a vzadu aj brzdových svetlách. Okrem toho je vozidlo 
vybavené anténkou vyznačujúcou širku vozidla (pomôc-
ka pri vjazde a pri parkovaní). Interiér vozidla a motoro-
vý priestor je osvetlený neónovými svetlami. Vonkajšie 
spätné zrkadlá sú tiež vyrobené z uhlíkových vlákien. 
 Vozidlo má pneumatiky Toyo T1R, vpredu s rozmer-
mi 235/30 ZR 20 a vzadu 305/30 ZR 20 na kovaných 
diskoch Modena od spoločnosti MOZ.
 Karoséria je upevnená na priestorovom rúrkovom 
ráme z chróm–molybdénovej ocele, odvodeného z pre-
tekárskych vozidiel. 
 Kolesá sú vybavené 12-palcovými 4– piestiko-
vými kotúčovými brzdami s vŕ tanými kotúčmi od 
spoločnosti Wilwood. Podvozok je vybavený aj pa-
tentovanými medzichladičmi, odľahčenou spojkou 

„Scorpion“, nová generácia 
hybridného vozidla?
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a odľahčeným zotrvačníkom a diferenciálom LSD (Limi-
ted split differential ).
 Pod kapotou vozidla je umiestnený motor, ktorý 
používa automobilka Honda vo svojom vozidle Acura 
TL (2008) Type S. Je to 3,5-litrový 6–valcový zážiho-
vý motor s variabilným časovaním ventilov (VTEC).
 Vozidlo je vybavene ručne ovládanou 6-stupňo-
vou prevodovkou s úzkym odstupňovaním prevodo-
vých stupňov. Na budúci rok by mala byť k dispozícii 

aj 6-stupňová automatická prevodovka s možnosťou 
ručného sekvenčného preraďovania.
 Výnimočnosť tohto vozidla spočíva v tom, že je vy-
bavené systémom Hydrogen–on–demand, čo sa dá voľ-
ne preložiť ako vodík na požiadanie, teda v reálnom ča-
se. Jadrom systému je vodíkový generátor Hydrorun-
ner G3, v ktorom sa na báze elektrolýzy vody vyrába 
vodík (molekuly vody sa elektrickým prúdom štiepia na 
vodík a kyslík). Vodík má pri spaľovaní v motore oktá-
nové číslo až 130, je teda veľmi odolný voči tzv. deto-
načnému horeniu v zážihových motoroch aj pri veľkom 
kompresnom pomere. V spomínanom generátore vyro-
bený vodík sa vedie do nasávacieho potrubia a zmieša 
sa so vstrekovaným benzínom v pomere 40: 60 %. (vo-
dík/benzín) a následne sa spaľuje vo valcoch motora.
 Skúsme sa vrátiť do školských čias a popíšme 
stručne elektrolýzu vody. Je to proces, pri ktorom 
prechodom jednosmerného prúdu cez vodu dochádza 
k štiepeniu jej molekúl na vodík a kyslík. Z katódy sa 
odvádza veľmi čistý vodíkový plyn.

2H
2
O  2H

2
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 Proces elektrolýzy prebieha pri izbovej teplo-
te a pre jej chod je potrebná len elektrická energia. 
Účinnosť samotného procesu sa pohybuje v rozsahu 
80 – 92 %.

 Z vyššieuvedeného vyplýva, že vozidlo nepotrebu-
je vysokotlakový zásobník vodíka ani čerpaciu stanicu, 
a preto je vybavené len nádržou na vodu (nemusí byť 
destilovaná) s objemom asi 5,7 l a súčasne prídavnou 
nádržou s objemom asi 7,5 l. Potrebnú elektrickú ener-
giu generátor získava z klasického alternátora a preto 
je vodík k dispozícii v reálnom čase. Systém je vybave-
ný riadiacim dvojprocesorovým počítačom. Generátor 
vodíka je kvôli bezpečnosti vybavený viacstupňovým 
bezpečnostným systémom, obsahuje napríklad teplot-
né snímače. Generátor je vyrobený z kovových mate-
riálov nepodliehajúcich korózii a vysokopevných plas-
tov, s minimálnym počtom pohyblivých častí.
 Podľa zverejnených údajov je generátor navrhnu-
tý tak, že môže spolupracovať okrem zážihového moto-
ra aj so vznetovým, spaľujúcim naftu. Výsledky testov 
ukázali, že pri použití spomínaného generátora dochá-
dza k nárastu výkonu spaľovacieho motora o 10 %, krú-
tiaceho momentu o 8 % a zmenšeniu škodlivých emisií 
až o 90 %. 
 Podľa výrobcu vozidlo by malo zrýchliť z 0 – 
100 km/h za 3,5 s dosiahnuť najväčšiu rýchlosť oko-
lo 320 km/h. Spotreba paliva v kombinovanej prevádz-
ke by sa mala pohybovať na úrovni 5,9 l/100 km, čo sa 
nám zdá byť hodne optimistická hodnota.

Ing. Ján KRNÁČ
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

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

Citroën Jumpy Combi

Citroën C-Crosser

Citroën C4 Picasso

Dacia MCV

Dacia Logan

Fiat Panda 4x4

Fiat Grande Punto
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Fiat Stilo Multiwagon

Fiat Dobló Cargo

Fiat Croma

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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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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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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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-  j edno s t opové mo t o -
r o v é  v o z i d l o  s  p e d á l -
mi, 2- vrchná lesklá ná-
terová farba, 3- pohybli -
vo spojený rad kovových 

č l á n k o v  p o u ž í v a n ý  n a  p o h o n  b i c y k l a , 
4- zástrčný skrutkový kľúč, 5- časť spaľovacieho motora, v ktorom sa pohybuje piest, 6- kladná elektróda akumulátora, 7- mechanizmus na zamedze-
nie 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, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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2.  V prípade 2 je sklon úsečky „AB“ menší ako v prí-
pade 1. Preto sa po zapnutí spotrebiča zväčí pre-
vádzková spotreba paliva. Vtedy platí nerovnosť 
(3) a obr. 3.

      Ak je, podľa nerovnosti (3), plocha „mpB x PmB“ 
väčšia ako plocha „m

pA
 x P

mA
“, potom je aj vyšra-

fovaná „delta S
pB

“ väčšia ako plocha „delta S
pA

“. 
Vtedy platí nerovnosť (4). Sklon úsečky BA je 
menší ako v prvom prípade (uhol alfa

2
 je menší 

ako uhol alfa
1
) - obr. 4.  

3.  V prípade 3 je sklon úsečky AB väčší ako v prípa-
de 1. Preto sa po zapnutí spotrebiča zmenší pre-
vádzková spotreba paliva. Vtedy platí nerovnosť 

(5) a obr. 5.
 Ak je, podľa nerovnosti (5), plocha „m

pB
 x P

mB
“ 

menšia ako plocha „m
pA

 x P
mA

“, potom je aj vy-
šrafovaná plocha „delta S

pB
“ menšia ako plocha 

„delta S
pA

“. Vtedy platí nerovnosť (6). Sklon 
úsečky BA je väčší ako v prvom prípade (uhol al-
fa

3
 je väčší ako uhol alfa

1
) - obr. 6. 

 Zhrnutie spomínaných troch prípadov, v porov-
naní so základným stavom, ukazuje obr. 7. 

Poznámka: Keď nemáme k dispozícii diagram na 
obr. 1 (z Hier s fyzikou v minulom čísle časopi -
su), môžeme si ho nakresliť s využitím celkovej 

ROZDIEL V SPOTREBE PALIVA PRE 
„MATEMATICKÝCH FAJNŠMEKEROV“ 
(dokončenie témy z predchádzajúceho čísla)

Hry s fyzikou
Xxx

 Obr. 3, 4

 Obr. 5, 6

 Obr. 7



Od roku 1891 do súčasnosti 50 miliónov vyrobe-
ných automobilov podčiarkuje úsilie a skúsenosti 
automobilky PEUGEOT, priekopníka svetového au-
tomobilového dobrodružstva smerujúceho výraz-
ne do budúcnosti. 
 PEUGEOT bol pôvodne rodinný podnik, zaznamenal 
počas viac než storočia veľký rozmach. Z tovární v So-
chaux s 24 súčasnými miestami výroby uviedol PEU-
GEOT na trh viac ako 160 modelov a 34 skupín pro-
duktov od Peugeotu 201 po 308 - neustále modernizo-
vaných automobilov s presvedčivým štýlom . A tento 
historicky nesporný fakt posilňuje dôveru, ktorú má 

PEUGEOT do budúcnosti. PEUGEOT zrýchľuje svoje 
podnikateľské aktivity a kladie dôraz na medzinárod-
ný vývoj obzvlášť v Číne, Brazílii a Rusku. Rok 2007 
zaznamenal v obchodných úspechoch Peugeotu v tých-
to troch štátoch veľmi pozitívny smer. Predaj v Číne 
vzrástol o 13,8 % a dosiahol 93 000 vozidiel s náras-
tom najmä v štvrtom štvrťroku (+ 22,8 %). V Brazílii 
dosiahol nárast o 19 % a v Rusku 63 %. Na uvedených 

trhoch s oveľa stimulujúcejšou perspektívou do budúc-
nosti než na ostatných, bude Peugeot rozvíjať svoju 
činnosť uvedením viacerých nových typov. 
 História Peugeotu držala krok s viacerými inová-
ciami od prvého štvorvalcového motora, typ 39 z roku 
1902, po posledné zážihové motory v kooperácii PSA 
PEUGEOT CITROEN a BMW Group. PEUGEOT zaviedol 
filter pevných častíc (FAP), ktorým je k dnešnému dňu 
vybavených viac ako 1,8 milióna vozidiel so vznetový-
mi motormi HDi na celom svete. Aj v budúcnosti PEUGE-
OT zostane v pozícii „konštruktéra s modernými tech-
nológiami“. Od začiatku budúceho desaťročia PEUGEOT 

významne rozšíri skupinu vozidiel vybavených systé-
mom Stop & Start druhej generácie a vozidiel s hybrid-
nou motorizáciou.
 PEUGEOT prejavil ochotu byť príkladom v záväz-
koch na zmenšenie emisií plynov skleníkového efek-
tu a ekologických vymožeností svojich vozidiel. Od ro-
ku 2001 uviedol  na trh viac ako 1 100 000 vozidiel, 
ktorých emisie predstavujú menej než 120 g CO

2
/km. 

V roku 2007 už 40 % vozidiel vyrobených Peugeotom 
malo vo výfukových plynoch menej ako 130 g CO

2
/km 

, čo robí z Peugeotu jedného z nepopierateľných lídrov 
v oblasti zmenšenia emisií CO

2
/km . 

 PEUGEOT pristupuje aj k rozvoju tohto konkurenč-
ného tromfu v rámci ochrany životného prostredia. Je 
jediným automobilovým výrobcom na svete, ktorý kon-
kretizoval globálnu politiku ohľadne CO

2
. 

 Navyše, od roku 1998, realizuje veľký projekt za-
lesňovania v Amazónii, projekt, ktorého cieľom je zre-
dukovanie atmosférického uhlíka a je rozpracovaný na 
40 rokov.

 Automobilová vášeň , ktorá je súčasťou skupín 
Peugeotu, bude pokračovať na vozidlách a štúdiách 
vozidiel so silným štýlom vo veľkej historickej línii 
značky. Rovnakým spôsobom budú športové výzvy pre 
PEUGEOT vždy ilustráciou vášne a technologickým la-
boratóriom, ktoré prichádza predstaviť výkony Peuge-
otu napríklad v pretekoch 24 hodín Le Mans.

-pt-

Od kolísky k svetovej expanzii

Zo sveta
Xxx
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charakteristiky motora, ktorá niekedy býva publikova-
ná v zahraničných odborných časopisoch (napr. v ATZ). 
Príklad takejto charakteristiky s jej možnosťami vyu-
žitia sme spomínali v hrách s fyzikou v čísle 5/2007 
nášho časopisu. Urobíme to tak, že najprv si zvolíme 

rýchlosť jazdy, pri ktorej nás zaujíma rozdiel v spotre-
be paliva. Potom k danej rýchlosti si vypočítame prí-
slušné otáčky motora. Pri týchto otáčkach urobíme 
rez celkovou charakteristikou motora a pomocou neho 
si napokon nakreslíme závislosť špecifickej spotreby 

paliva „m
p
“ od výkonu motora „P

m
“. Tak získame dia-

gram na obr. 1, ktorý bol v č. 5/2008.

Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.
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Do prvopočiatkov histórie automobilov PRAGA 
sme načreli v minulom čísle, krátko sme sa veno-
vali spločnosti PAT-PAF. Nová automobilka sa do 
povedomia verejnosti dostala aj vďaka svojej účas-
ti na pražskej automobilovej výstave v roku 1910. 
Jej dovtedajšia produkcia rôznych typov áut v za-
hraničnej licencii nedávala zákazníkom potrebnú 
istotu a tak sa prvé tri roky vo výrobe jej áut kon-
čili veľkou finančnou stratou. Až v roku 1911, keď 
do vývojového oddelenia tejto automobilky nastú-
pil jej neskorší vedúci konštruktér a zároveň duša 
celého nového výrobného programu, Ing. Franti-
šek Kec, karta sa obrátila a z červených čísiel sa 
PRAGA dostala za krátku dobu na výslnie česko-
slovenskej automobilovej produkcie.
 Musím podotknúť, že k tomuto úspechu jej značnou 
mierou prispeli veľké automobily, obzvášť nákladný auto-
mobil typu V, ktorý sa osvedčil najmä v armáde a z osob-
ných áut typy MIGNON a hlavne GRAND, ktorý sa uvie-
dol senzačným víťazstvom v alpskej jazde spoľahlivos-
ti v roku 1912. V nesmierne ťažkej, 2700 km dlhej súťaži 
tu trojčlenné družstvo PRAGY porazilo nielen domáceho 
konkurenta AUSTRODAIMLER, ale aj povestné automo-
bily ROLLS-ROYCE z britských ostrovov! A aby sa vylú-
čili prípadné špekulácie o náhode, víťazstvo si GRAND-
-ka zopakovala aj nasledujúci rok, a to ako v licencii vy-
robený automobil z maďarského Gyóru.
 Ing. František Kec postupne vytvoril celý rad nových 
áut so štvorvalcovými, kvapalinou chladenými motormi 
s rozvodom SV v klasickom rámovom podvozku a tuhými 
nápravami zavesenými na poleliptických pružinách. Vozi-
dlá boli povestné jednoduchou, ale robustnou konštruk-
ciou a v prevádzke boli odolné a úsporné. Niekedy v tom 
čase vzniklo aj známe heslo tejto továrne „Auto PRAGA 
– vůz na statisíce kilometrů“.
 V roku 1913 nastúpila miniatúra veľkých vozidiel 
s názvom ALFA, ktorá ale ešte stále nemohla byť pova-
žovaná za ľudový automobil. Vozenia sa chtiví, menej 
solventní záujemci si museli počkať až do roku 1924, 

kedy PRAGA prišla na trh s novým typom, 
pre ktorý použila z taliančiny prevzané 
označenie niečoho malého – PICOLLO.
 Nová Praga PICOLLO (obr. 1) vznik-
la ako reakcia na dopyt zákazníkov po lacnejších au-
tách. A hoci bola malá, bolo na nej vidieť snahu kon-
štruktérov dosiahnuť určitý pokrok. Motor bol radový 
štvortaktný štvorvalec, ale už s dynamoakumulátoro-
vým zapaľovaním, ktoré preň vyrobila nemecká spo-
ločnosť Bosch. Stal sa tak jedným z prvých takto vy-
bavených motorov v Európe. Mal nesnímateľnú hlavu 
valcov a rozvod SV, jeho ventily sa stali prístupnými 
po odskrutkovaní mosadzných krytov na boku moto-
ra. Kľukový hriadeľ bol uložený na dvoch hlavných 
ložiskách a rozdeľovač sa nachádzal priamo na pred-
nom konci vačkového hriadeľa. Karburátor sa dal na-
stavovať na rôzne benzínové zmesi a predstih zážihu 
sa dal regulovať páčkou na stĺpiku volantu. Ku chlade-
niu motora postačovalo termosifónové chladenie bez 
ventilátora.
 Takto vybavený motor mal zdvihový objem 707 cm3 
(priemer 50x90 mm) a výkon 7,3 kW (10 k) pri 2200 ot./
min. Ten cez jednolamelovú spojku s priamym vypínaním 
a trojstupňovú ručne ovládanú prevodovku hriadeľom po-
háňal kolesá zadnej nápravy bez diferenciálu. Celé po-
honné ústrojenstvo bolo uložené v obdĺžnikovom ráme, 
lisovanom z oceľového plechu, ktorý bol vzadu zvýšený, 
na jeho koncoch boli zavesené poleliptické listové pru-
žiny nesúce obidve pevné nápravy. Na ich kolesá sa už 
montovali nízkotlakové pneumatiky s dušami. Hmotnosť 
vozidla bola 640 kg a pri maximálnej rýchlosti 65 km/h 
spotrebovalo 6,5 l/100 km paliva.
 V prvej sérii, ktorá ponúkla 200 vozidiel sa spo-
čiatku robil iba zobrazený FAETON s jediným brzdovým 
bubnom na zadnej náprave, umiestneným pri skrini sú-
kolesia stáleho prevodu. Stál vtedy 35 000 korún. Až 
v ďalších sériách, robených po 500 kusoch, už s mož-
nosťou výberu uzatvorenej, alebo v tom čase veľmi 
obľúbenej „nástavkovej“ karosérie, (s tuhou odklada-

cou strieškou montovanou na 
otvorenú karosériu, pripev-
nenú k nej sklápacími spona-
mi/ sa predával zhruba o päť 
a sedem tisíc korún drahšie. 
 Pokiaľ ide o vzhľad 
karosér ie, tak chladič bol 
v hornej časti v strede vy-
bavený „nechtovým“ výbež-
kom, ktorý mal pomáhať pri 
rozrážaní vzduchu pr i jaz-
de. Ako sa ale ukázalo, pri 
dosahovaných rýchlostiach 

týchto áut bola táto funkcia prinajmenšom zbytočná 
a tak sa od polovice druhej série zmenil tvar rámu chla-
diča na plochý, bez tohto výbežku. Prestali naň monto-
vať aj bronzový odliatok slimáka, ktorý mal vyjadrovať 
schopnosť auta zdolávať, aj keď pomaly, ale iste, aké-
koľvek príkre stúpania. Namiesto neho sa na vrch plo-
chého chladiča aj u tohoto modelu Picollo za príplatok 
dostala miniatúra víťaza s vavrínovým vencom v ru-
kách, ktorého ako putovnú cenu autoklubu pre medzi-
národnú súťaž spoľahlivosti cestovných vozidiel Čes-
koslovenskom v roku 1923 stvárnil akademický so-
chár Ladislav Šaloun. Túto trofej získali autá zančky 
PRAGA a správna rada spolu s vedením automobilky 
rozhodla, že sa „génius víťazstva“ stane maskotom áut 
tejto značky.
 Aj keď typ Picollo napriek prebiehajúcej hospodár-
skej kríze mal slušný predajný úspech, pomaly sa schy-
ľovalo k jeho prvej modernizácii. Od štvrtej série v roku 
1925 sa na popud záujemcov zväčšil zdvihový objem mo-
tora na 824 cm3 a jeho výkon stúpol na 9,2 kW (12,5 k). 
Brzdy už boli dve. Ručná pôsobila na ľavý a nožná na pra-
vý brzdový bubon zadnej nápravy, pričom každá z nich 
konštrukčne pôsobila na celú nápravu.
 V roku 1927 prišlo k opätovnému zväčšeniu ob-
jemu na 856 cm3. Takto upravený motor dával výkon 
10 kW (13,5 k) a vynikal spoľahlivosťou i hospodár-
nosťou. O tieto automobily bol medzi zákazníkmi záu-
jem, takže sa vedenie podniku ani veľmi neponáhľalo 
so zavedením nástupcu tejto generácie Picollo. Tu mu-
sím spomenúť úspech siedmej série (obr. 2 v pozadí), 
pri ktorej mali inžinieri František Kec a Jan Petránek 
mimoriadne šťastnú ruku v jej riešení. Táto sa aj vďaka 
„podsérii“ 7/IV stala najpredávanejšou v histórii toho-
to typu. Spomenutá podséria vynechaním dvier, použi-
tím dreva a maximálnej jednoduchosti typu Picollo-Lido 
zrazila cenu až na 25 000 korún iba preto, aby vyhrala 
štátnu cenu vypísanú na lacné ľudové auto. Praga Pi-
collo sa tak stala najlacnejším a najrozšírenejším au-
tom v Československu.
 V roku 1928 dostal typ Picollo nový motor zdvi-
hového objemu 995 cm3 s výkonom 13,5 kW (18 k), te-
raz už pri 3000 ot./min. Mal snímateľnú hlavu valcov 
s patentovaným Ricardovým spaľovacím priestorom. 
Podvozok dostal brzdy aj na kolesá prednej nápravy. 
S ôsmimi druhmi karosérie podľa možnosti výberu sa 
Picollo dodávalo buď vo vyhotovení Štandard bez dife-
renciálu, bez nárazníkov a iba s ručnou balónikovou hú-
kačkou, alebo s výbavou Lux, ktorá okrem diferneciá-

Malé československé automobily 

od  po 
 Obr. 1

 Obr. 2
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lu zahŕňala dve náhradné kolesá, dvojité nárazníky, šir-
šie listy pružín a bohatú elektrickú výbavu. Karoséria 
tohto typu mala jeho najcharakteristickejší tvar a nies-
la na sebe štítok s nápisom „ ORIGINAL PRAGA“ - ako 
ochrannú známku pred zásahom cudzích podnikavcov.
 Od dvadsiatej série konštruktéri zväčšili výkon mo-
tora na 16 kW (22 k) a spolu s úpravou prevodovky sa 
maximálna rýchlosť upravila na 85 km/h. Karoséria 
dostala nepatrne sklonené čelné sklo, ktorého rám pre-
chádzal plynule do strechy (obr. 2 v popredí), čo pod-
statne prispelo k modernizácii tohto vozidla po vzhľa-
dovej stránke. Do tohoto obdobia spadá vypísanie sú-
ťaže o navhodnejší taxík pre mesto New York. Písal sa 
rok 1931 a automobilka PRAGA sa tejto súťaže ako jed-
na z mála európskych automobiliek nelenže zúčastnila, 
ale stala sa jej absolútnym víťazom. Úspech to bol iste 
nevídaný, ale žiaľ, PRAGOVKA nebola schopná okam-
žite dodať požadované množstvo áut a tak sa zákazka 
nemohla zrealizovať. 
 Pre toto auto navrhol a skonštruoval mladý Ing. Jan 
Petránek nový štvorvalec SV s objemom 1460 cm3, ktorý 
dával výkon 21 kW (28 k). Bol dostatočne pružný a rých-
ly aj v hustej mestskej prevádzke, ale po neuskutočne-
nej objednávke a po mnohých diskusiách so zástanca-
mi nižších piestových rýchlostí rekonštruoval tento mo-
tor na rovnaký výkon, ale s menším zdvihovým objemom 
1447 cm3, čo dosiahol väčším priemerom valcov a krat-
ším zdvihom (priemer 70x94 mm). Série 21 a 22 s takto 
upravenými motormi ostali iba spomienkou na túto epi-
zódu a prischla im prezývka “americké Picolly“. Volant im 
premiestnili už na ľavú stranu a vybavili ich už aj elek-
trickými stieračmi a ramienkovými ukazovateľmi smeru 
ovládanými samovratným spínačom v kombinácii a pre-
pínačom svetiel na volante.
 Na Prage Picollo s „litrovým“ motorom inovovali 
motor v roku 1932, v nasledujúcom roku bola u nás po 
prvý raz zavedená synchronizácia druhého a tretieho 
prevodového stupňa. Označenie sérií týchto „litrových“ 
modelov Picollo bolo P 201 a P 202. Ich karosérie sa 
striekali okrem čisto čiernej ešte aj ako šedé, pieskovo 
hnedé, olivovo zelené, vagónovo tmavo zelené, tmavo 
modré a tmavo vínové, pričom blatníky a disky kolies 
boli vždy v kombinácii s čiernou farbou.
 Tu mi napadá úsmevná príhoda, ktorú rád rozprá-
val náš bývalý kolega pán Ing. Julo Cibuľka. Jeho ro-
dičia sa po dobrých skúsenostiach s predchádzajúcou 
Pragou Picollo rozhodli, že si opäť kúpia tento typ. Vy-
brali sa teda k už známemu predajcovi a po prechádz-
ke medzi novými autami si milostivá pani vybrala takú 
peknú sivú s tmavozeleným pásom pod oknami (obr. 2 
v popredí). Starú tam nechali na protiúčet a v novej sa 
spokojne viezli domov. Po dvoch alebo troch dňoch sa 
domáca pani prvý raz ozvala, že síce je to pekná far-
ba, ale že jej staršne chýbajú tie zadné dvere. Keď chcú 

napríklad decká čúrať, musí najskôz výjsť 
z auta ona sama. Takáto nespokojnosť zrej-
me úmerne narastala s časom a tak sa otec 
rodiny rozhodol opýtať sa v predajni, či by 
nebolo možné... Samozrejme, že áno, ale 
na sklade sivý „štvodverák“ nemali a obja-
ednávka by bola trvala okolo šiestich týž-
dňov, čo Cibuľkovcom veľmi nevyhovovalo, 
lebo chceli ísť na prázdninovú dovolenku na 
Myjavu. Táto cesta bola pre nich asi veľmi 
dôležitá, lebo po kratšej rodinnej porade si 

radšej zobrali ihneď čierny štvordverový model napriek 
tomu, že pani už mala kúpený bledosivý kostým.
 Vo výrobe typu Picollo nastala v roku 1935 skoro 
trojročná prestávka. V tomto období zväčšený objem mo-
tora v rozšírenej karosérii dostal pomenovanie „Lady“ 
a presunul sa do vyššej kategórie áut tejto značky.
 Naopak, už osvedčený hnací agregát objemu 
995 cm3 s výkonom 16 kW (22 k) vstavali do novokon-
štruovaného malého auta PRAGA, pre zmenu z anglič-
tiny prevzatým pomenovaním „BABY“ (obr. 3). Moder-
ne riešený podvozok a úhľadný tvar karosérie dávali 
tomuto autíčku isté predpoklady k tomu, aby dôstojne 
zaujalo pozície získané typom PICOLLO. Revolučná kon-
štrukcia „Bejbiny“ spočívala v chrbticovom ráme, ktorý 
bol vpredu aj vzadu rozvidlený. V prednej časti rozvid-
lenia bol pružne uložený motor s prevodovkou a v zad-
nej skriňa rozvodovky. Spočiatku kvôli čo najmenšej ce-
ne (22 000 korún) nebol v ich výbave diferenciál. Ten 
dostali až neskôr. Prednú, ale aj zadnú delenú nápravu 
tvorili z plechu lisované ramená. Ich pruženie obstará-
vali priečne listové pružiny, pričom konštrukcia polná-
prav sledovala čo možno najmenšiu zmenu sklonu ko-
lies pri ich pružení. Už na výkresoch to sľubovalo veľ-
mi dobré jazdné vlastnosti.
 Na nadchádzajúcom berlínskom autosalóne získa-
la malá Pragovka ocenenie najelegantnejšieho malého 
vozidla a na jar v Ženeve sa priamo na stánku predalo 
56 kusov tohto typu. Od piatej série v roku 1935 upra-
vili rozchod zadných kolies tak, že ho rozšírili a 70 mm. 
Úmerne rozšírili aj jeho karosériu, čím hmotnosť vozi-
dla stúpla na 850 kg. Elegantný „Roadster“ bol o 90 kg 
ľahší a stál vtedy 21 800 korún. Uzavretý „Tudor“ bol 
o dve tisícky drahší. Celkovo bolo vyrobených 4203 vo-
zidiel tohto typu, z čoho viac ako 10 % vyviezli do iných 
štátov Európy.
 Napriek tomu, ľudia na staré dobré PICOLLO neve-
deli zabudnúť a poniektorí radšej zháňali ojazdené vozi-
dlá tohto typu, ako keby mali kúpiť niečo iné. Ich hlasy 
vďačne zverejňovali motoristické časopisy, a tak keď 
Ing. Jan Petránek skonštruoval úplne nové auto, vráti-
li sa v Prage práve k tomuto žiadanému pomenovaniu. 
Podľa mnohých odborníkov išlo azda o najkrajšie auto, 
aké sa v továrni PRAGA zrodilo, čo sa iste potvrdilo aj 
na najprestížnejšom autosalóne v Ženeve v roku 1938, 
kde PRAGA PICOLLO P 31 (obr. 4) získala cenu v súťaži 
„CONCOURS d´ELEGANCE“.
 Tak ako boli nové automobily PICOLLO elegantné, 
tak zaujímavo boli konštruované aj po technickej strán-
ke. Vytýkali im iba dve slabšie miesta. Jedným boli vŕz-
gajúce pákové trecie tlmiče na prednej náprave a druhým 
nie práve šťastne zvolená konštrukcia vodného čerpadla, 
ktoré už po pár tisícoch kilometrov začalo kvapkať. Až 
neskôr, v sérii P 36 zaviedli úpravu čerpadla so širším 

klzným ložiskom, ktoré malo väčšiu trvanlivosť.
 Rám týchto nových vozidiel tvoril uzatvorený 
chrbticový nosník podobnej konštrukcie, akú použili 
pri predchádzajúcom type „BABY“. V prednom rozvid-
lení niesol most prednej nápravy a hnací agregár ulo-
žený v gumových lôžkach. V zadnom rozvidlení sa na-
chádzala skriňa diferenciálu s bezhlučným súkolesím 
stáleho prevodu. Spájal ich vyvažovaný kĺbový hria-
deľ s pružnými Hardyho spojkami.
 Predná náprava pracovala ako paralelogram zlože-
ný z dvoch priečnych listových pružín uložených nad se-
bou, čo umožňovalo nezávislé odpruženie kolies. Uspo-
riadanie zadnej nápravy bolo riešené kyvnými polná-
pravami, teda tiež nezávislé zavesenie kolies. Všetky 
čapy na podvozku sa mazali centrálnym systémom. Obi-
dve brzdy boli mechnicky ovládané a brzdili všetky šty-
ri kolesá.
 Motor bol novovyvinutý radový štvorvalec s ven-
tilovým rozvodom SV, chladený kvapalinou, s blokom 
z perlitickej liatiny a odnímateľnou hlavou valcov z hli-
níkovej zliatiny. Mal zdvihový objem 1128 cm3 , výkon 
21 kW (28 k) pri 3000 ot./min. Počas výrobných sérií 
sa naň montovali karburátory až troch značiek. Niekto-
ré z nich boli doplnené automatickým sýtičom, ovláda-
ným bimetalovým článkom zaskrutkovaným do zber-
ného výfukového potrubia. Motor cez suchú spojku 
a sprvu troj, neskôr štvorstupňovú prevodovku pohá-
ňal kolesá zadnej nápravy.

 Jazdné vlastnosti tohto typu auta boli vďaka dlhé-
mu rázvoru náprav (2625 mm) a nízkenu ťažisku vozi-
dla v spojení s motorom a štvorstupňovou prevodovkou 
vynikajúce a patrili k tomu najlepšiemu, čo bolo vtedy 
u nás na trhu dostupné. Vozidlo malo hmotnosť 950 kg, 
maximálnu rýchlosť 120 km/h, spotrebovalo v prieme-
re len 10 l/100 km paliva. 
 V šiestich sériách vyrobila továreň PRAGA 3150 
vozidiel tohto typu, keď ešte v roku 1946 zmontovali 
zo zostávajúcich dielcov posledných 150 kusov. Za 18 
rokov celkovej produkcie vo všetkých 44 sériách oboch 
typov PICOLLO vyrobili 18 056 vozidiel.
 Na záver by som rád spomenul jeden husársky kú-
sok svedčiaci o trvanlivosti vozidiel tejto značky. Bo-
lo krátko po druhej svetovej vojne, keď sa v decembri 
1947 český novinár a cestovateľ Ladislav Mikeš Paří-
zek spolu s Rudolfom Šinkovcom vydali na už vtedy 
starom vozidle Praga Picollo (obr. 5) na cestu po býva-
lých francúzskych kolóniách v západnej Afrike. O tejto 
ceste sme spolu podrobnejšie hovorili aj v našom časo-
pise č. 9/2002. Dnes to skončíme tým, že sa domov do 
Prahy v pohode vrátili v auguste 1948.

Text a kresby: Ján ORAVEC
Fotografie: archív autora

 Obr. 3

 Obr. 4



Dnes vám predstavujeme neobvyklé historické vo-
zidlo, a to parný valec. Vyrobila ho nemecká spo-
ločnosť ZETTEL MEYER, ktorá je dnes   súčasťou 
koncernu VOLVO. V jej výrobnom programe boli 

parné valce, parné lokomobily a rôzne cestné sta-
vebné stroje a zariadenia. Podľa našich zistení je 
tento parný valec jediným na Slovensku, ktorý je 
v dobrom prevádzkovom stave. Má aj platnú revíziu 

kotla. Majiteľ kúpil tohto veterána v Slovinsku.

Technické údaje
Motor: Dvojvalcový združený parný stroj s výkonom 

18,3 kW /25 k/. Prevádzkový tlak 0,7 až 1,2 MPa 
/7-12 atm./. Nádrž na vodu má objem 800 l.

Prevody: Stroj má dva prevody. Prvý prevod je pracov-
ný, pri ktorom stroj dosahuje rýchlosť 5-10 km/h, 
druhý prevod je transportný, pri ktorom dosahuje 
rýchlosť 10-12 km/h.

Rozmery a hmotnosť: d/š/v 5800/2300/3000 mm, 
hmotnosť vozidla je 12 000 kg.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 12 km/h. 
palivom je čierne uhlie, jeho spotrebu súčasný ma-
jiteľ zatiaľ nezistil.

Spotreba vody: do spotrebovania plnej nádrže – 800 l 
- stroj môže pracovať tri hodiny, alebo prejsť 
30 km. V kotle pod valcom treba 2 hodiny pred 
jazdou zakúriť.

Cena parného valca bola 14 500 RM /Ríšskych ma-
riek/. Čo bolo v bývalom Československu 145 000 Kčs. 
Vtedy stál v Nemecku Mercedes Benz 320 cabriolet A  
13 500 RM, Horch 851 limuzína 14 000 RM, ale DKW 
F7 iba 2350 RM.
 Majiteľom a prevádzkovateľom tohto nezvyčajné-
ho veterána je pán Ján Kosík zo Stupavy. Okrem nekoľ-
kých vozidiel Wikov /ktoré čakajú na renováciu/ vlast-
ní nákladné auto ŠKDA 706 /Barča/, traktory Lanz Bul-
gog, John Deer, Škoda 30, ale aj parný stroj na orbu zn. 
FOWLER /Anglicko/ z roku 1915. Pán Kosík patrí k„ťaž-
kotonážnikom“ medzi veteránistami.

K.N.

Historické vozidlá
FORD T,  rok výroby 1926
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Za týmto zatiaľ exotickým názvom sa 
skrýva už ôsmy ročník spanilej jazdy 
amerických áut, ktorú každoročne po-
riada American Oldtimer Club. Pribudol 
Chrysler v názve, lebo predajca americ-
kých áut značiek Chrysler a Dodge vstúpil 
do podujatia ako spoluorganizátor a hlav-
ný sponzor. Bolo to komorné podujatie 
pre 36 vybraných áut. Spĺňalo všetky 

kritéria pre vynikajúce podujatie s histo-
rickými vozidlami. Boli pozvané aj dve ne-
americké autá. Boli to Ford Eifel z roku 
1937 a Škoda Octavia Super z roku 1959. 
Bola to vlastne recesia, aby bolo vidieť 
priepastný rozdiel medzi americkými 
a európskymi autami tých čias. Bol to ne-
pochybne zaujímavý pohľad, keď pri veľ-
kom Cadillacu z roku 1959 skromne stála 

Parný valec ZETTEL MEYER, 
rok výroby 1937

Celkový pohľad na parný valec

Jazdu na  parnom valci si vyskúšal aj prezident ZZHV 
pán Peter Baliga. Vpravo je majiteľ pán Kosík

Na stroji je pôvodný výrobný štítok

Chrysler 1. American Classic Rallye 
Slovakia  Cadillac z roku 1959 je najkrajší z pohľadu zozadu
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Galéria veteránov
na Slovensku

Octavia. Podobne to vyzeralo pri autách z tridsia-
tych rokov /zlatý vek automobilizmu/, keď sa pri 
aute Kissel z roku 1930 krčil nemecký Ford Eifel.
 Najstarším autom bol Ford A z roku 1928, 
potom Kissel z roku 1930 a Essex z roku 1931. 
Prevládali „ameriky“ z rokov 1950-1970. Bo-
li to nádherné autá Cadillac zo slávnej éry El-
visa Presleyho, ktorým konkurovala znač-
ka Lincoln, ale i Ford Thunderbird. Prevládali 
známe Firebirdy značky Pontiac, ktorým kon-
kurovali automobily Chevrolet Camaro ako aj 
Fordy Mustang. Bezkonkurenčný bol Chevro-
let Corvette, ktorého dizajn je stále aktuálny.
 Samotná trasa mala dve etapy. Štart bol 
v Senci, kde podujatie malo u divákov nesmier-
ny úspech. Odtiaľ „ameriky“ jazdili po dedinách 
južného Slovenska. Etapa mala jazdu zručnosti 
v autoškole na Exnárovej ulici. Odtiaľ sa vozidlá 

podľa itinerára presunuli do objektu impor-
térstva Chrysler na Tuhovskej ulici, kde bol 
cieľ etapy. Tu bola dvojhodinová prestáv-
ka spojená so slávnostným obedom. O 15. 
h účastníci podľa výberu odštartovali buď 
na etapu do Komárna a do Senca, alebo de-
dinkami v okolí Bratislavy priamo do Senca, 
kde bol cieľ. Účastníci boli ubytovaní v ho-
teli Zátoka, kde bolo aj vyhlásenie výsled-
koy a potom recepcia. V nedeľu po raňaj-
kách účastníci vykonali propagačnú jazdu 
po Senci, odkiaľ „odštartovali“ domov.
       V krásnom prostredí hotela Zátoka 
priamo pri jazere v obkolesení amerických 
áut, som sa cítil ako na Floride.

K.Nikitin
Rubriku vedie: Ing. Konštantín NIKITIN

  Tri najstaršie autá: Essex /1931/ Ford A /1928 a Kissel 
/1930/

 Najstaršie auto Ford A vedľa Cadillacu z roku 1957 vo farbách, 
v akých ho vlastnil Elvis Presley 

 Otec a syn Odzgáňovci, ktorí zvládli podujatie ne 
jednotku 

 Pán Štefan Krahulec, kanadský Slovák, člen CCC 
Bratislava, sa už tradične zaujímal o kvalitné jedlo



Rovné polstoročie patrí nemecká značka BUSCH 
medzi špičku v oblasti modelového príslušenstva. 
Vrátane automobilových modelov v minimierke 
1:87. Na počudovanie - ešte stále vyrábaných v Ne-
mecku. Vraj, aby zostala zaručená kvalita  Made 
in Germany... A predsa: Pred tromi rokmi (2006) 
prevzala do svojej ponuky pre celoeurópsku dis-
tribúciu aj modely vtedy zrodenej hongkongskej 
spoločnosti a značky RICKO. A vlani (2007) zas 
novozrodenej značky a spoločnosti MASTERPIE-
CE Automotive Replicas - stamodtiaľ. Tak, ako to 
dnes diktuje globalizácia. Čo za ňou možno nájsť 
v tomto prípade? 

 Predovšetkým treba pripomenúť, že kto viac a dob-
rého ponúka, ten je na trhu vieryhodnejší. A u obchod-
níkov vítanejší, ako u samotných zberateľov. Lebo tí eš-
te  vždy hľadajú hlavne modelovú kvalitu podľa atrak-
tívnych predlôh. Hongkongská spoločnosť RICKO to vie, 
a tak pred tromi rokmi odštartovala vlastnú  výrobu au-
tomobilových modelov. Vraj, využijeme lacnú pracov-
nú silu doma, jej šikovnosť, a pridáme množstvo detai-
lov. Ručne zhotovených. Žiadne lacné samolepky, len 
potlač tampónovú tlačou. Svetový trh nebudeme zapla-
vovať množstvom modelov, lež, z predlôh budeme vybe-
rať len „extravagantné a neobvyklé“. A produkovať až 

v dvoch mierkach - kráľovskej mierke M 1:18, i v mini-
mierke 1:87 - to isté.  Čo sa javí Číňanom extravagant-
né a neobvyklé? A čo znamenajú tie Emotions made by 
RICKO? No, používajú sa aj šablóny a striekacia piš-
toľ! A každý modelový šperk sa dodáva na trh v špeci-
álnej protiprachovej vitríne. Je tu aj elegantný „troje-
tážový“ plastový kufrík, pevný a stabilný, do ktorého 
sa dá vpratať až tucet takýchto vitrín: Po odklopení 
veka sa vystavia v zostave 4x3. Hm, ale čo je podľa 
tých Číňanov „extravagantné a neobvyklé“?! Čo-to na-
značujú priložené obrázky; a platí „menej je viac“: Nie 
množstvo farebných mutácií, ale špičkový sortiment 
ozajstných modelových šperkov, ktorý sa dá zbierať 

aj celé roky. Extravagantné a neobvyklé? Značku Al-
fa Romeo reprezentujú (zatiaľ) modely Alfa Romeo 
147 (2001), Alfa Romeo 156 GTA (2002) - v cestov-
nej i pretekárskej verzii. A farbách, ktoré nájdeme na 
internete. Sú tu aj Alfa Romeo 33.2 Daytona (1968) 
i typ Alfa Romeo Breda. Audi reprezentuje slávny Audi 
Alpensieger (1914), Auto Union zas roadster 1000SP 
(1958). BMW aktuálny typ M6, americký Cadillac typy 

Svet v miniatúre
Xxx

78 jú l  2008

AUTOMOBILOVÉ ŠPERKY „A LA BUSCH“

 Obr.3: Zopár or iginálnach modelov značky 
BUSCH v M 1:87 a M 1:160: Zubom času poznačený 
Mercedes W 123 T-Modell ako „Osol na batožinu“, Au-
di A4 Avant (2001) a aktuálny Mercedes-Benz C-Klas-
se „Avantgarde“ (oba zo supersérie Busch - CMD); 
spodný rad: Smart City Coupé (pre zametačov v Ham-
burgu), VW Hebmueller (vo verzii „Navždy spolu stra-
tení“), BMW 327/1938 ako CMD model, Mercedes 
A Klasse „Avantgarde“  (1997) , Mercedes C-Klasse T-
-Modell „Designo Line“ (2003)/CMD a dva City-Smar-
ty v M 1:1160

 Obr.2: Žiadne lacné samolepky, len kvalitná 
tampónová potlač: pretekárska verzia Alfa 156 GTA 
(2003) - by BUSCH/RICKO 

 Obr.5: Wanderer W125 Roadster z roku 1936 - aj 
pri jeho kolíske stál F. Porsche (BUSCH/RICKO)

 Obr.4:  Keď sa povie „Horch“ (a naviac pridá aj „Pullmann“), v povetrí je cítiť mámenie najväčšej elegancie 
i pohodlia z 30.rokov minulého storočia: Horch 851 Pullman (1935) a Horch 930V Cabriolet (1939). Okrem toho, 
že ich možno mať aj v čisto čiernom laku, namiesto červenej sa ponúka - v dvojfarbnej kombinácii - aj modrá či 
béžová farba laku (BUSCH/RICKO)

 Obr.1: Hodné na zasalutovanie - už pre tie metalízy: Maserati Spyder  a Cadillac Sixteen (2003). Skrátka, 
Emotions by BUSCH/RICKO 



Escalade ESV (2003), Sixteen (2003), a V16 Aerody-
namic Coupé (1934).  Chrysler aktuálne cestovné au-
tomobily 300C SRT8, Crossfire Coupé i Roadster a PT 
Cruiser (ostatný ozdobený aj motívom ružového pla-
meňa „Pink Flame“, no i ako „School Resource Office 
Car“). Dodge reprezentujú Caliber a Charger 5.7 vo ver-
zii „Sheriff“. Až toľko „Američanov“? No, cez iného do-
vozcu RICKO exportuje aj do USA. Fiaty sú dva, z jed-
ného: Punto (2003) v cestovnej i pretekárskej verzii. 
Fordy? Sú tu  Ford GT, Mustang GT (či Mustang GT 
Convertible), Ford RS200 (aj v pretekárskej verzii) a tri 

pestro pomaľované oldtimery vo farbách Ford Hot Rod 
Roadster - čoby limitovaná verzia. Či po nej príde ďal-
šia, , nevieme. Ale čomu odolá málokto, sú modely už 
dávno neexistujúcej značky Horch z 30. rokov 20.sto-
ročia: Horch 851 Pullman a Horch 930V Cabriolet - so 
stiahnutou i napnutou plátenou strechou. Aj v dvojfa-
rebnom vyhotovení, takže hra farieb môže začať: Dvoj-
farebných kombinácií je už dnes niekoľko. Značku Lam-
boghini Číňania spodobili do modelov Diablo (1990), 
Gallardo (2004), Miura (1966) a Murcielago (2001). 
Lancia? No, ak uveríte katalógu, že tá žltá cestovná 
verzia pochádza z roku 1922, kým identická pretekár-
ska až z roku 1992, môžete byť uvedení do omylu. Rad-
šej sa potešte z Lincolna a jeho modelov: Continental 
Convertible (1963) a viacero modelov Lincoln Model 
K z 30. rokov - aj v tých skvelých dvojfarebných kombi-
náciách! Maserati reprezentuje moderné Coupé, no i Qu-
attroporte, Spyder i Trofeo. Mercedes-Benz zas kabri-
olet 190SL a rad autoveteránov: limuzína typ 300c  
(1955; so stiahnutou i napnutou strechou), 300SL 
(1954), 320n z 30.rokov a dokonca typ 630 z 20.ro-
kov minulého storočia. No je tu aj typ 770 V150 z ro-
ku 1938, ktorý s osobitnými ozdôbkami dostal do da-
ru aj japonský cisár, keď ešte bol oficiálnym bohom. 
V Japonsku, kde vtedy mali aj inú vlajku, a priatelili sa 
s nacistami. Po prehratej vojne sa vlajka zmenila, Hi-
rohitovi postačil aj titul cisára, a o tom, kto  mu túto li-
muzínu pred vojnou daroval, nechce(l) už hovoriť nikto. 
Už kvôli tej hroznej bombe v Hi-
rošime a Nagasaki, ktorá pomoh-
la Japonsku ukončiť druhú sve-
tovú vojnu. Takže preskočme aj 
americké typy  MG 7 a MG TF, 
a sme pri značke Porsche.  Čín-
skeho výrobcu nadchli najprv ty-
py 356B (1960) a  550 Spyder 
(1953) - v červenej i modrej, no 
aj so štartovným číslom 88, plus 

cestovnou verziou v striebornej metalíze. A ako súvisí 
samotný  Ferdinand Porsche s neodolateľným dvojse-
dadlovým autoveteránom  Wanderer W25K Roadster 
(1936)? Nuž, aj ten navrhol on sám! Bohužiaľ,  tento je-
ho „Vandrák“ či „Pútnik“  nemal dlhý život. Keďže je-
ho výrobca neprežil ostatnú svetovú vojnu. Minimodel 
sa ale vyrába - v zelenom, ba už aj v kedysi elegantnom 
béžovom laku. Potiaľ RICKO by BUSCH.  A „Masterpie-
ce - Automotive Replicas“ by BUSCH? Túto úplne novú 
spoločnosť riadia Číňania z Hongkongu, modely vyrába 
v modernom závode na juhu Číny. A ešte aké! V prvom 
rade podľa predlôh už dávno neexistujúcej rakúskej au-
tomobilky Austro-Daimler: Rady 28/35 (1908) a 8/16 
(1911)! Konečne sú tu teda v M 1:87 aj automobily z pr-
vého desaťročia minulého storočia! Vivat Masterpiece, 
vivat BUSCH! A hoci slávnej rakúskej automobilky už 
dávno niet (existovala od roku 1899 ako rakúska filiál-
ka Daimlera  vo Wiener Neustadt, kde  najprv vyrábala 
nákladné automobily. V roku 1905 sa jej riaditeľom stal 
vtedy 30-ročný F. Porsche. Osobné automobily vyrába-
la od roku 1906, no v roku 1934 splynula so spoločnos-
ťou Puch und Steyr). A ako sa vám páči Austro-Daimler 
6/17 (1923)?  Nový Wrangler-Jeep (2007) však nazna-
čuje, že ani moderna so značkou BUSCH/MASTER PIE-
CES nevyjde nasucho, a klasika sa posilní: Ohlásený 
je totiž nielen Austro-Daimler „Sascha“ (1922), ale aj 
americký import, typ 22/86 (1912). Nezabudlo sa ani 
na slávny „Alpenwagen“ (1911). Čerešničkou na torte 

je však Bugatti typ 35T (1926)... Ešte v tomto roku 
prídu na trh aj Dodge Challanger R/T (1970 i 2008) 
a Dodge Journey R/T - už z roku 2009!!! A inak? Uvi-
díme. Čo myslíte: Tromfnú napokon tí Číňania európ-
sku špičku aj v tomto miniformárte automobilov vče-
rajška a dneška? Lebo, možno, že tá Sibyla predsa 
len mala pravdu... Teda - prinajmenšom podľa mojej 
babičky (1901).

Ing. Štefan ŠTRAUCH
Foto: The World en miniature 

(Branislav Koubek, Maňo Štrauch)
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 Obr.6:  BUSCH/RICKO a Mercedesy a la Ricko: Luxusný Mercedes typ 770 W07 (1930-1938) a Mercedes 630 K (1927) s napnoutou i poskladanou plátenou strechou 
Mercedesy a zlatý vek motorizmu: Mercedes-Benz typ 630K (1927) - s poskladanou i napnutou strechou - a luxusný Mercedes-Benz typ 770 W150 z roku 1938, na akom 
sa vozil aj japonský cisár Hirohito (BUSCH/RICKO)

 Obr.7: Lamborghini Gallardo (2004) a Lamborghi-
ni Countach (1989) a la /BUSCH/RICKO

 Obr.9:  Konečne sú tu už aj osobné automobily v M 1:87 z prvého decénia minulého storočia - modrý Austro-Da-
imler 28/35 (1908) a zelený Austro-Daimler 8/16 (1911) - predloha tohto druhého pochádza z garáží rakúsko-uhor-
ského monarchu (BUSCH/MASTERPIECE)

 Obr.8:  Klasika a moderna a la BUSCH/RICKO:  
Austro-Daimler 6/17 (1923) a Jeep Wrangler (2007) 
(BUSCH/MASTERPIECE)

 Obr.10: Jedna značka, ten istý typ vozidla: Mercedes-Benz 300C (1955) 
v troch rôznych modelových podobách resp. farbách (BUSCH/RICKO)
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Je tu opäť čas dovoleniek a leto naberá plnú silu 
v neustálej zákonitosti plynúceho času. Horúce 
chvíle vo svojom živote prežíval na Spišskom hra-
de istotne aj mladučký uhorský kráľ Ladislav IV., 
Kumánsky. Jeho osud je ukážkou, čo môže z mladé-
ho človeka urobiť doba a okolnosti.
 V druhej polovici 13. storočia, sa okolo hradu odo-
hral nejeden boj. Nečudo, veď hrad bol strediskom krá-
ľovskej župy. V roku 1275 na Spišskom hrade sídlil 
a kraju škodil kráľovi neverný spišský župan Roland. 
Najprv kráľ poslal k Rolandovi na vyjednávanie spiš-
ského kanonika Jakuba. Roland ho však dal bez okol-
kov uväzniť až do doby, pokiaľ si za seba nenašiel ná-
hradníka a nevyplatil mu navyše 100 mariek striebra. 
Diplomacia zlyhala. Kráľ dal teda príkaz comesovi Ba-
tizovi, predkovi Mariássyovcov, aby hrad obkľúčil a vo-
jensky zakročil. Batiz hrad niekoľko dní obliehal, 24 je-
ho spolubojovníkov padlo, sám bol ťažko ranený, ale 
Rolanda nevyhnal. Názorná ukážka, že vymáhateľnosť 
práva bola vždy tvrdým orieškom. 
 Táto udalosť mala však širšie politické pozadie. Po 
smrti kráľa Štefana V. panoval od roku 1272 vtedy 10-
-ročný kráľ Ladislav a jeho ctižiadostivá matka, krás-
na kumánka Alžbeta. V skutočnosti však v Uhorsku vlá-
dli striedavo skupiny magnátov. Jednu skupinu viedli 
Kyseckovci, pôvodom Nemci, dívajúci sa na Maďarov 
s dešpektom. K nim sa pridali šľachtické rodiny, ktoré 
mali majetky na západe Uhorska. Druhú hlavnú skupinu 
tvorili starousadlé uhorské šľachtické rody na čele so 
široko rozvetveným rodom Čákovcov. Vedúci tejto mo-
censkej skupiny bol lúpežný rytier Peter Čák. Tejto sku-
pine sa podarilo zmocniť sa malého kráľa v roku 1274 
a vychovávať ho v náruživom odpore proti Kyseckov-
com. Niekedy sa priamo na kráľovskom dvore páchali 
násilnosti, pri ktorých prišli o život mnohí dvorskí ry-
tieri. A tak nečudo, že mladý kráľ najviac veril svojej 
kumánskej matke a často sa zdržiaval v prostredí ku-
mánskych táborov. Navyše tu boli ešte kráľovskí ser-
vienti a jobbagioni, zakladatelia drobnejších šľachtic-
kých rodov. Títo od mladosti boli vychovávaní vo ver-
nosti a oddanosti arpádovskému kráľovskému rodu.. 
Do tejto skupiny patril aj comes Batiz, ktorý už tretiu 
generáciu slúžil kráľovskému rodu. Koho záujmy teda 
hájil mladý kráľ Ladislav IV., prikazujúc Batizovi zjed-
nať nápravu na Spišskom hrade, nie ťažké si domys-
lieť.  Župan Roland bol cez Geregyovcov spríbuznený 
s Kyseckovcami. V podstate šlo na Spiši o záškodnícku 
vojnu medzi skupinami oligarchov. Krakovská vojvod-
kyňa Kinga síce dočasne na Spiši spor dojednala, ale 
už v roku 1277 sa Gergeyovci spojili s jágerským bis-
kupom Ondrejom a začali plieniť celý kraj od Spiša až 
po Sedmohradsko. Kráľovi sa však podarilo asi v roku 
1278 župana Rolanda zo Spišského hradu vyhnať, čo 
nepriamo dokladujú darovacie listiny pre Berzeviczov-
cov. Ako Roland dopadol? Pravdepodobne zomrel nie-
kedy pred rokom 1281 v boji proti palatínovi Abu Fin-
tovi, ktorý so svojimi príbuznými vystriedal  Čákovcov 

vo vedení tzv. strany uhorských magnátov. Dovtedajšie 
záškodnícke boje pod Spišským hradom boli odrazom 
hroznej občianskej vojny, ktorá otriasala celým Uhor-
skom. Plné bremeno tejto vojny dopadlo na Spiš až po 
roku 1277, keď na Spišský hrad prišiel vtedy 15-roč-
ný kráľ Ladislav IV. potom, ako sa mu podarilo striasť 
sa tútorstva magnátov. Vychovávaný k nenávisti ku 
Kyseckovcom a nemajúc dobré skúsenosti ani s tútor-
stvom druhej skupiny oligarchov, obracia sa logicky ku 
Kumánom, s ktorými bol po matke v príbuzenskom po-
mere. Spiš sa tak stáva akýmsi údelným kniežactvom 
člena panovníckej rodiny, tento raz samotnej kráľov-
nej, matky Ladislava IV., neskôr nazývaného Kumán-
sky. Hrad dostala Alžbeta už v roku 1275 a držala si ho 
celých 5 rokov. Spiš sa tak dostal priamo do moci Ku-
mánov a tým aj do ohniska bojov, ktoré vláda Kumánov 
v Uhorsku vyvolala. Spojenie mladého kráľa s Kumán-
mi a podľa dobových prameňov aj jeho „neviazaný“ ži-
vot, keď zanedbával svoju právoplatnú manželku Iza-
belu a stýkal sa s mladými Kumánkami a konkubínami  
podľa kumánskych zvyklostí, znepokojilo Svätú stolicu. 
Pochopiteľne, veď šlo o vplyv na kresťanskom Uhor-
sku so všetkými možnými dopadmi. Pápež Mikuláš III. 
preto poslal v roku 1279 do Uhorska svojho legáta, fir-
manského biskupa Filipa. Bol to úspešný vyjednávač. 
Podarilo sa mu zvolať snem do Teténya a zhromažde-
nie prelátov do Budína, kde kráľa obvinil z neporiadkov 
v krajine a hlavne podpory Kumánov, pohanov. Kráľ sa 
navonok pokoril a Zlatou bulou sa zaviazal zachovávať 
poslušnosť voči rímskej cirkvi. Prisľúbil, že dá pokrs-
tiť Kumánov, že ich usadí v stálych sídlach  a že donú-
ti Kumánov vydať ulúpený cirkevný majetok. Legát Fi-
lip, len tak, „bokom“, usporiadal rozhárané pomery cir-
kevných majetkov napríklad aj tým, že sa mu podarilo 
prinútiť kráľovnú Alžbetu vrátiť desiatky, ktoré zabra-
la na Spiši prepoštovi a kapitule. Viera je viera, ale pe-
niaze sú peniaze. Kráľov prísľub bol však klamlivý. So 
snahou striasť sa aj cirkevného tútorstva, pohrozil ar-
cibiskupovi, že na neho pošle Tatárov a dal zajať legá-
ta. Potom ho vydal Kumánom. Týmto krokom poštval 
proti sebe v podstate všetkých. V roku 1282 síce Ladi-
slav pri jazere Hód porazil kumánskeho vodcu Oldamira, 
ale o nápravu neporiadkov v krajine sa ani nepokúsil. 
Medzitým už veľmoži disponovali takými silnými vlast-
nými vojskami, že boli schopní sa postaviť aj voči krá-
ľovi. Keď sa však v roku 1284 zmocnili vlády kráľom 

nenávidení Kyseckovci, Ladislav, chrániac si svoje zá-
ujmy, povolal v januári 1255 do krajiny vojská Tatárov 
pod vedením chánov Nogaja od Dnepru a Telbugu z Kip-
čaku. Tatári spustošili predovšetkým Spiš, ktorého ne-
mecké obyvateľstvo držalo s Kyseckovcami. Ďalej pus-
tošili aj Šariš a prenikli až k Pešti. Tu ich porazil Omodej 
z rodu Abovcov. Keď Tatári utekali cez Sedmohradsko, 
prepadol ich tamojší vojvoda Lórant Bakša. Dal pochy-
tať tatárskych vodcov, postínať im hlavy a poslal ich 
ako vojnovú trofej kráľovi. Ladislav v zúrivosti zorgani-
zoval vojsko zo svojich Kumánov a zo zvyškov Tatárov 
a bez odkladu vtrhol na Spiš. Kumáni vedení divokým 
županom a veliteľom Spišského hradu Kuzelom, pred 
očami kráľa ozbíjali kostol a prepošstvo oproti Spiš-
skému hradu. Odpoveď prišla skoro okamžite. Pápež 
vyhlásil v Uhorsku a priľahlých krajinách krížovú vý-
pravu proti šarapateniu mladého kráľa. Ten sa však za-
strašiť nedal. Po porážke pri rieke Žitava kráľ uzatvo-
ril s Tatármi opäť spojenectvo. Chán Nogaj koncom ro-
ku 1287 prekročil hranice Uhorska a pri Podolínci čakal 
na kráľa, ktorý zvolával svojich stúpencov k Šarišské-
mu Potoku. Kráľa prekvapilo vládne vojsko a dokonca 
ho zajalo. Medzitým Nogaj utrpel krvavú porážku od Ju-
raja Bakšu a ustúpil. Kráľovi sa podarilo síce zo zajatia 
ujsť, ale keď vo februári 1288 pritiahol ku Kežmarku, 
jeho nádejní spojenci už dávno ustúpili.  Na dovŕšenie 
nešťastia pre krajinu, na jar roku 1287 vpadli na juho-
západné Slovensko aj vojská Rakúšanov, pod zámien-
kou spojencov kráľa proti veľmožom. Kráľ už v podsta-
te vôbec nevládol, o všetkom rozhodovali najmocnejší 
veľmoži, tak sa na jar roku 1290 uchýlil k svojim Kumá-
nom v Zátisí, ktorým najviac dôveroval. Tu, v kumán-
skom tábore pod hradom Chersig, bol pri hádke tromi 
Kumánmi zavraždený. 
 Osud kráľa Ladislava môže byť mementom, čo 
môžu spraviť z mladého človeka násilie a ničím ne-
kontrolovateľný boj o majetok, vplyv a moc. Možno to 
všetko bolo aj inak a pri iných konšteláciách a vplyvoch 
možno by sa v Obrázkovej kronike neobjavil zápis, že 
za vlády Ladislava volali obyvatelia dvojkolesovú káru 
károu  kráľa Ladislava. To preto, že vzhľadom na nepre-
stajné lúpeže ubudli ťažné zvieratá a povoz ťahali ľudia 
zapriahnutí ako zvieratá. Je o čom premýšľať. 

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Kráľ Ladislav IV. a Spišský hrad
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 Pohľad na Spišský hrad od východu.



OLYMPIJSKÉ CENY!

Akčná edícia cee’d OLYMPIC Vám za zvýhodnenú cenu ponúka: maximálnu spoľahlivosť, 
vysoký štandard,  bezpečnosť ocenenú 5 hviezdičkami v testoch EURO NCAP.  

KIA CEE´D OLYMPIC V 5-DVEROVEJ VERZII UŽ OD 399 700,- SK!

Platinový 
partner SFZViac informácií na www.kia.sk, alebo  u autorizovaných predajcov značky KIA.

KIA MOTORS SALES SLOVENSKO
fandí slovenskému olympijskému tímu.

www.kia.sk

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 Bratisla-
va, 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 LUŽNÁ - AMotor-Car Dunajská Lužná s.r.o., Dunajská Lužná 141, 900 42 Dunajská 
Lužná,tel.:02/45980023 • 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 - Autokomplex s.r.o., Športová 4638, 98403 Lučenec, tel.:047/4331255 • MALACKY - AUTO TRADE 4x4 Pezinská 37, 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 - Motor-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

Ponuka platí do odvolania. . Kombinovaná spotreba: 4,7 - 7,3 l/100 km, emisie CO
2
: 119-173 g/km *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)

Made in SlovaKIA 



Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Superb: 5,7-7,6 l/100 km 151-180 g/km. www.skoda-auto.sk

Nová ŠkodaSuperb

Prvý 5-dverový sedan, ktorý je nielen krásny, ale aj užitočný. Unikátny patentovaný systém Twindoor umožňuje praktické
otváranie batožinového priestoru dvoma flexibilnými spôsobmi pre väčší a menší objem batožiny. Originálny dizajn 
s elegantnými nadčasovými líniami a impozantný priestor pre pasažierov a ich osobné veci z neho vytvorili vozidlo,
ktorému sa nedá odolať. Navyše ponúka 4 roky alebo 120 000 km plnohodnotnej záruky + 4 roky servisu zadarmo.
Nová ŠkodaSuperb prekoná vaše očakávania.

Ilustračné foto

Elegantný a praktický zároveň

PRVÝ 5-DVEROVÝ 
SEDAN NA SVETE
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