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Kombinovaná spotreba 4,7 – 7,7 l/100 km, emisie CO2 125 – 182 g/km. 

Jazda v novom Peugeot 308 SW je silný zážitok, ktorý sa nedá opísať obyčajnými slovami. 
Ten musíte zažiť na vlastnej koži. Teraz radšej hovorme jasnou rečou výhod tohto nového 
automobilu:
� fl exibilita: individuálne sedadlá a celý interiér si prisôsobíte podľa svojich predstáv 
� potešenie z jazdy: panoramatická presklená strecha, výborné jazdné vlastnosti 
� výnimočnosť: elegantný a moderný dizajn, špičkové technológie
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Od 10. do 15. septembra sa v Nitre  uskutočnil  
šestnásty ročník výstavy automobilov. Opäť 
bol zaradený do kalendára osemnástich pre-
stížnych autosalónov s oficiálnou podporou 
medzinárodnej organizácie výrobcov automo-
bilov  O.I.C.A.
 Okrem osobných automobilov návštevníci výsta-
vy v Nitre tradične našli aj expozície úžitkových vozi-
diel, autopríslušenstva, garážovej techniky a služieb,  

doplnkovej výbavy vozidiel, tuningových aj historických  
vozidiel.
 Už pred rokmi sme v článkoch venovaných auto-
salónom v Nitre a Bratislave písali, že Slovensko „neu-
nesie“ dve prakticky rovnako zamerané automobilové 
výstavy s prívlastkami „medzinárodné“, alebo „najväč-
šie na Slovensku“.  Organizátori tohtoročného autosa-
lónu v Nitre mali smolu, zaradenie ich výstavy do ka-
lendára O.I.C.A. tentoraz neprevážilo nepriaznivé fak-

tory, ktoré viedli k  absencii nebývalého počtu 
automobilových značiek na ich autosalóne. Pod-
ľa spoločnosti Agrokomplex Nitra, organizátora 
výstavy, príčinou zrušenia pôvodne prisľúbenej 
účasti viacerých značiek je vstup Slovenska do 
eurozóny. Dovozcovia si plánujú prostriedky na 
reklamu a prezentáciu minimálne s ročným pred-
stihom. A keďže mnohí z nich podliehajú priamo 
pod automobilky, celý rozpočet majú zahranič-
nými centrálami schválený v eurách. Posilňujú-
ca sa slovenská mena v priebehu roka spôsobila,  

že napríklad schválený milión eúr na reklamu a prezen-
táciu v závere minulého roka predstavoval asi 35 mili-
ónov Sk, ale v septembri 2008 už asi o 5 miliónov ko-
rún menej. Preto sa niektorí dovozcovia rozhodli, že tie 
peniaze ušetria neúčasťou na nitrianskej výstave. Slo-
venská koruna sa naozaj posilňovala, tento argument 
možno akceptovať. Logiku má aj zdvôvodnenie, prečo 
bolo tento rok v Nitre tak málo výstavných premiér – 
spôsobil to  termín autosalónu, ktorý sa pod Zoborom 
konal necelý mesiac pred autosalónom v Paríži. Aj keď 
sú obidva autosalóny rovnocenne zaradené do kalen-
dára O.I.C.A., neznamená to, že sú to rovnocenné výsta-
vy. Svetová premiéra na autosalóne v Paríži má pred-
sa len iný cveng ako v Nitre. Nitrania však nezlyhali 
v displomacii, pri stanovovaní termínu konania svojej 
výstavy vychádzali z požiadavky väčšiny dovozcov au-
tomobilov, ktorí považujú z komerčných dôvodov začia-
tok septembra za najvhodnejší.  Mnohí zákazníci odkla-
dajú kúpu vozidla až po jesennom autosalóne, kde sa 
zorientujú nielen vo vlastnostiach vozidiel, ale dúfajú  
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aj v získanie špeciálnej „autosalónovej“ zľavy z ceny 
vozidla. Preto by konanie autosalónu v Nitre až v záve-
re októbra, po skončení autosalónu v Paríži (v nepár-
nych rokoch vo Frankfurte nad Mohanom) mohlo od-
dialiť oživenie predaja áut po zvyčajne slabšom preda-
ji v letných mesiacoch.
 Takto to fungovalo ešte aj vlani, väčšina dovoz-
cov tento argument brala do úvahy a  aj preto   termín  
tohtoročného autosalónu v Nitre pred rokom „odobri-
li“. Tento rok sa však autá na Slovensku predávajú tak 
dobre, ako nikdy predtým. Už vlani predaj osobných a 
malých nákladných automobilov dosiahol číslo 83 255, 
čo bolo takmer o šesť percent viac ako rok predtým. 
Odborníci predpokladali takýto trend  rastu i pre ten-
to rok, no to, čo sa u nás dialo prvých osem mesia-
cov, prekonalo všetky očakávania. Medziročne za toto 
obdobie vzrástol trh až o 20,47 percenta. V januári to 
bolo dokonca o rekordných 43,7 percenta. Celkovo sa 
za prvých osem mesiacov predalo 64 545 nových áut. 
Kúpna sila obyvateľov Slovenska tak výrazne nestúp-
la a nezmenili sa ani ich prepravné nároky. Nepochybne 
je to vplyv vstupu Slovenska do eurozóny, o čom sved-
čí výrazný nárast hotovostných predajov nových áut. 
Ľudia sa „zbavujú“ slovenských korún aj kúpou nového 
auta, ktoré by si možno inak kúpili o rok či dva, a mož-
no nie v „hotovosti“, ale na lízing alebo z pôžičky. Po-
hyb na trhu vozidiel okrem blížiacej sa zmeny meny  

pozitívnym smerom určite  ovplyvnili aj tí do-
vozcovia, ktorí  posilňovanie slovenskej koruny 
premietli do predajných cien vozidiel. Jeseň a aj 
záver roka bývajú predaje nových automobilov 
tradične „silné“, nezdá sa nám, že tento rok by 
mal byť výnimkou. Takže je reálny predpoklad, 
že v roku 2008 by sa na Slovensku mohlo predať 
aj stotisíc nových automobilov spomínaných  ka-
tegórií (M1 + N1). A za takejto situácie si viacerí 
dovozcovia pomysleli, že  svoje predajné ciele 
dosiahnu aj bez prezentácie ich  ponuky vozidiel 
na autosalóne v Nitre. 
 Pri zdôvodňovaní absencie nebývalého množstva 
značiek v Nitre by sme mohli azda spomenúť aj zme-
ny vo vedení Agrokomplexu Nitra, čím sa možno osla-
bila väzba na Združenie automobilového priemyslu SR 
(ZAP SR), ale to nie je podstatné. Dôležité je, že via-
cerí zainteresovaní na prezentovaní automobilov for-
mou autosalónov na Slovensku – dovozcovia, Združe-
nie automobilového priemyslu, a možno aj spoločnosti 
Agrokomplex Nitra a Incheba Bratislava ako organizá-
tori autosalónov, si konečne uvedomili, že takto by to 
už ďalej nemalo ísť. Stanovisko dovozcov, ktorí tento 
rok v Nitre nevystavovali, je viac-menej jasné, predsta-
vitelia viacerých, ktorí v Nitre vystavovali, odmietajú 
v budúcnosti účasť na dvoch autosalónoch v jednom ro-
ku. Aj vedenie Združenia automobilového priemyslu SR, 

ktoré v O.I.C.A. presadzuje zaradenie niektorého z na-
šich autosalónov do prestížneho kalendára automobilo-
vých výstav zostavovaného touto organizáciou, sa roz-
hodlo rázne konať. S dovozcami auutomobilov sa chce 
v krátkom čase dohodnúť na kritériách, aké bude mu-
sieť splniť organizátor autosalónu, na ktorom sa zú-
častnia a ktorého zaradenie do kalendára O.I.C.A. bude 
potom ZAP SR presadzovať. Dnes, po rozpačitej úrov-
ni nedávno skončeného autosalónu v Nitre sa zdá, že 
bližšie k takejto podpore má Bratislava ako Nitra. Pre 
konečné rozhodnutie však bude dôležité, aké kritériá 
budú pre dovozcov tie najvýznamnejšie a – ako viero-
hodne vedenie Agrokomplexu Nitra a Incheby Bratisla-
va preukáže, že ich dokáže splniť.

Samuel BIBZA

Kia eco ceé d Štúdia Kia Kee Trojdverový Seat Ibiza

Suzuki Grand Vitara Volvo XC60 V expozícii Hyundai bola práve tlačová 
konferencia...

Škoda Superb je už v ponuke aj s pohonom 
4x4 i s možnosťou odpočtu DPH

Citroën C4 Mitsubishi Lancer

Tradičným vystavovateľom v Nitre sa stáva spo-
ločnosť Meteor
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Líder automobilového trhu je pripravený 
na zavedenie eura

ÚSPECH TOYOTY NA ČESKOM A SLOVENSKOM TRHU

Allianz - Slovenská poisťovňa začala v septem-
bri s predajom novej tranže Allianz IndexPETROL

Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko je už dnes plne 
pripravená na zavedenie eura. Líder slovenského au-
tomobilového trhu zároveň predpokladá, že zavedenie 
eura nebude mať na náš trh výraznejší vplyv. Cenové 
pohyby súvisia s posilnením kurzu slovenskej koruny 
a následným stanovením konverzného kurzu. 
 „ŠKODA AUTO Slovensko ako importér značky 
Škoda je spolu so sieťou autorizovaných predajcov 
značky pripravený na zavedenie eura. Naše systémy 
aj ľudia sú pripravení, takže zákazník žiadnu zmenu 
nepocíti. Naopak, nové cenníky príjemne prekvapili 
všetkých záujemcov o modely značky Škoda,“ uvie-
dol pán Matej Bugár, konateľ spoločnosti ŠKODA  

AUTO Slovensko.
 Nárast predaja automobilov v poslednom období 
je podľa predstaviteľov ŠKODA AUTO Slovensko čias-
točne spôsobený obavami zákazníkov z nárastu cien. 
Importér značky Škoda očakáva, že zväčšený dopyt 
po vozidlách v porovnaní s minulými rokmi pretrvá 
na slovenskom trhu až do konca roka 2008.
 Zástupcovia ŠKODA AUTO Slovensko predpokla-
dajú, že samotné zavedenie eura na Slovensku výraz-
nejšie neovplyvní cenu osobných motorových vozi-
diel. Cena aj výbava vozidla pritom vychádza z ponu-
ky a dopytu na kontrétnom národnom trhu. Úplnej 
celoeurópskej harmonizácii automobilového trhu bráni  

nielen odlišná legislatíva v jednotlivých členských štá-
toch EÚ, ale aj rozdiely v zvyklostiach a kúpyschop-
nosti obyvateľstva.
 Ceny v eurách zjednodušia porovnávanie cien aj 
pri používaných vozidlách. ŠKODA AUTO Slovensko 
však neočakáva žiadne výraznejšie zmeny v dopyte po 
používaných vozidlách značky Škoda oproti dnešnému 
stavu. Nárast konkurencie povedie aj v tomto segmen-
te k vyššej kvalite predávaných vozidiel a s tým spoje-
ných služieb. Značka Škoda je na tento vývoj pripra-
vená a už dnes ponúka záujemcom používané vozidlá 
s certifikátom Vyskúšané (vyskusane.sk).

Spoločnosť TOYOTA MOTOR CZECH, spolu s dcér-
skou spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA 
dosiahli v  auguste historický rekord v počte uza-
tvorených nových zákazníckych zmlúv. Súčasne 
prezentuje taktiež novú kampaň na typ Auris. 
 Toyota v Českej a Slovenskej republika uzavrela 
v   auguste 1058 zákazníckych zmlúv, čo je historic-
ký rekord od doby založenia spoločnosti v roku 1993. 
V ČR bolo v auguste podpísaných 704 zákazníckych 
zmlúv, zatiaľ čo na Slovensku záväzne potvrdilo kú-
pu automobilu značky Toyota 354 budúcich majiteľov. 

Významnú úlohu v tomto historickom úspechu zohrala 
akčná ponuka na typ Yaris (667 objednávok) a taktiež 
„rodinné zlato“ japonskej automobilky – Auris (137  
objednávok).
 „Tento úspech v predajnej oblasti nás nesmier-
ne teší aj preto, že prázdninový mesiac august nepat-
rí každoročne medzi najsilnejšie. Tento rok je však 
výnimkou a veľkou mierou sa na tomto rekordnom 
výsledku podieľala reklamná kampaň na typ Yaris, 
ponúkajúca plnohodnotný produkt s bohatou výba-
vou za výrazne konkurencieschopnú cenu v segmen-
te B.“, povedal pán Marián Hoffer, riaditeľ spoločnos-
ti TOYOTA MOTOR SLOVAKIA a ďalej dodal: „Rovna-
kú stratégiu teraz uplatňujeme pri type Auris, kde za 
cenu 429.900.-Sk / 14.270,07€ dostáva zákazník do 
rúk špičkovo vybavený automobil s tradičnou kvalitou 
spracovania a tradičnou spoľahlivosťou. Našou sna-
hou nie je ponúkať podpriemerne vybavené automo-
bily v danom segmente, kde sa cena snaží atakovať 
hranicu 400 tisíc korún / 9958,17. Naším cieľom je 

ponuka optimálnej výbavy automobilu bez zavádzajú-
cich informácií za veľmi prijateľnú obstarávaciu cenu. 
Jedine tak môžeme vytvoriť dôveryhodný a dlhodo-
bý vzťah s naším zákazníkom, čo je naším prioritným 
cieľom. Historický úspech v počte  mesačne uzatvo-
rených zákazníckych zmlúv správnosť tejto stratégie 
len potvrdzuje. “
 Toyota sa týmto úspechom na českom a sloven-
skom trhu stále viac približuje celoročnému predajné-
mu cieľu – celkovo 10 000 predaných automobilov 
v oboch štátoch.
  Auris je ponúkaný za 429.900.-Sk / 14.270,07€ 
a v jeho najpredávanejšej výbave Terra Cool 08  
EDITION (s motorom 1,4l VVT-i ) nájdete, okrem iného   
el. ovládané predné okná, výškovo nastaviteľný vo-
lant a sedadlo vodiča, vyhrievané spätné zrkadlá, ma-
nuálnu klimatizáciu, rádio/CD prehrávač s MP3 + 4 re-
pro, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, sys-
témy ABS + EBD + BA, airbag vodiča a spolujazdca, 
predné bočné airbagy a zadné parkovacie snímače. 

Produkty zo série garantovaného investičného ži-
votného poistenia Allianz Index sú veľmi úspešné. 
Ich parametre, ako napríklad minimálna garancia 
vrátenia vkladu na konci poistného obdobia, vý-
borné historické výnosy, ale najmä atraktívne me-
chanizmy zhodnotenia, našli u klientov výnimoč-
nú odozvu. 

Doteraz sa v rámci predchádzajúcich tranží vypreda-
lo viac ako 1,8 miliardy Sk. V čom sú teda najväčšie 
výhody produktu Allianz Index

PETROL
? 

 Prvou je nepochybne kratšia poistná doba 6 
rokov. Na výnose produktu sa tentoraz nepodieľa-
jú akcie, ale výnos bude závislý iba od vývoja ceny  

ropy (konkrétne cena WTI – West Texas Intermedia-
te). Práve preto dostala nová tranža názov Allianz  
Index

PETROL
. Veľmi atraktívny je mechanizmus zhod-

nocovania. Je to stratégia, ktorá stále generuje zisk. 
Na konci poistenia klient dostane cenu, ktorá závi-
sí od výkonnosti ropy – podkladového aktíva. Ponú-
ka možnosť zisku v prípade rastu i poklesu jeho ceny. 
Klient dostane 75 percent z prípadného nárastu ceny 
ropy, ale ak by cena ropy poklesla, výnos klienta je 
25 percent z poklesu. Príklad: Ak hodnota investície 
stúpne o 100 percent, výnos klienta je +75 percent 
a ak hodnota investície poklesne o 10 percent, vý-
nos klienta je +2,5 percenta. Emitentom pri produkte  
Index

PETROL
 je banka Merrill Lynch. Tretia najväčšia 

americká investičná banka s takmer 100-ročnou tra-
díciou je zárukou kvality.

Poistná ochrana
V prípade úmrtia klienta dostáva oprávnená osoba 
okamžite 105 percent aktuálnej hodnoty Allianz In-
dexu. Klient má v rámci produktu poistenie úmrtia ná-
sledkom úrazu. Naviac, klient s produktom dostáva 
poistenie pre prípad smrti  v automobile. 
 Ďalšie informácie o produkte je možné získať 
vo všetkých pobočkách Allianz - Slovenskej pois-
ťovne alebo na bezplatnej infolinke Allianz Direct  
0800 122 222. 
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Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 zi-
šiel 19. septembra 2008 z montážnej linky auto-
mobilky Kia v Tepličke nad Váhom v poradí tristo-
tisíci automobil. Bola ním najobľúbenejšia kom-
bi verzia Kia ceé d_sw v bledomodrej farbe so 
vznetovým  motorom zdvihového objemu 1,6 lit-
ra a s ručne ovládanou prevodovkou. Bola určená 
zákazníkovi z Rakúska.
 “Úspešné napredovanie výroby je výsledkom veľ-
kého úsilia všetkých našich zamestnancov, vďaka čo-
mu môžeme pokračovať v napĺňaní výrobného plánu 
pre tento rok. Som veľmi rád, že aktuálne dosahujeme 
efektivitu využitia liniek na úrovni 98 %.  Zároveň do-
sahujeme vysokú úroveň kvality, čo nám umožňuje po-
núknuť zákazníkom jedinečnú 7-ročnú záruku na všet-
ky modely vyrábané v našom závode,” povedal In-Kyu 
Bae, prezident spoločnosti Kia Motors Slovakia.
 Kia Motors Slovakia predpokladá naplnenie vý-
robného plánu pre rok 2008, keď do 22. septembra vy-
robila viac ako 150 000 automobilov. Najväčší podiel 
na výrobe dosiahla kombi verzia typu ceé d, pripadá 
na ňu 35 % z vyrobených vozidiel. Najpopulárnejšia 
bola čierna farba s podielom 24 % a najobľúbenejším  
motorom bol 1,6-litrový vznetový, ktorý tvoril 28 % 
zo všetkých objednávok. 

 V roku 2008 sa najväčším trhom spoloč-
nosti Kia Motors Slovakia stalo Rusko, kam 
bolo distribuovaných viac ako 19 % vyrobe-
ných automobilov. Nasleduje Veľká Británia 
a Nemecko s viac ako 7 % podielom exportu 
pre každý z týchto štátov.
 V roku 2007 Kia Motors Slovakia úspeš-
ne predstavila všetky tri verzie typu ceé d , 
ako aj športovo úžitkový automobil Sporta-
ge. V tomto roku Kia Motors Slovakia zame-
riava svoju pozornosť na zlepšovanie výrob-
nej efektivity liniek nad úroveň 98 %. Spo-
ločnosť počas minulého týždňa dokázala 
dosiahnuť 100-percentnú efektivitu využitia 
kapacity montážnej linky na dennej zmene. 
To znamená, že každú jednu minútu zišiel z 
linky jeden automobil. 
 Kia Motors Slovakia je prvým európ-
skym závodom spoločnosti Kia. V dvoch pra-
covných zmenách pre spoločnosť pracuje 
viac ako 2740 kvalifikovaných zamestnancov. V sú-
časnej dobe sa v Kia Motors Slovakia vyrábajú tri ver-
zie typu Kia ceé d – 5-dverový ceé d hatchback, kom-
bi verzia ceé d_sw a 3-dverová športová verzia pro_
ceé d, rovnako ako aj športovo úžitkový typ Sportage. 

Koncom tohto roka spoločnosť začne vyrábať eco_ce-
é d, ktorý vďaka významným zmenám oproti základ-
nému modelu  prináša značnú úsporu v spotrebe a re-
dukciu tvorby CO

2
 emisií. 

Ocenenie sa ako prvému podarilo získať ty-
pu Ford Focus C-MAX v roku 2004. Teraz sú 
už za antialergický interiér certifikované 
všetky osobné vozidlá Ford. Nový Ford Fies-
ta a Ford Fusion sú najnovšími typmi Ford, 
ktoré boli ocenené  za antialergický interiér. 
Nová Fiesta by sa mohla začať predávať na 
našom trhu ešte v závere tohto roka.
 Celkovo má certifikát TÜV deväť typov – 
nový Ford Ka, nová Fiesta a Fusion, Focus, C-
MAX, Kuga, Mondeo, S-MAX a Galaxy. Ford 
zostáva jediným výrobcom vozidiel na svete, 
ktorého produkty sú držiteľmi oficiálneho cer-
tifikátu TÜV za antialergický interiér.
 Viac než 100 materiálov a komponentov bo-
lo testovaných na škodlivé a alergiu spôsobujú-
ce látky. Všetky komponenty, s ktorými  je koža 
v dlhšom kontakte – ako volant, čalúnenie seda-
diel, koberčeky a bezpečnostné pásy – boli der-
matologicky testované.

 Odborníci pracujúci na interiéroch vozidiel 
Ford sa rozhodli vyhnúť sa použitiu materiálov 
ako sú latex, chróm a nikel, ktoré môžu niekto-
rým ľuďom spôsobiť alergické reakcie.
 Navyše, vozidlá sú vybavené výkonným pe-
ľovým filtrom, ktorý bol tiež testovaný organi-
záciou TÜV. Filter účinne zachytáva peľ, a tak 
zabraňuje jeho vniknutiu do interiéru vozidla, 
čo ocenia najmä alergici.
 TÜV je nezávislá nemecká testovacia a hod-
notiaca organizácia, ktorá kontroluje a certifi-
kuje štandardy kvality pre priemyselné a spot-
rebiteľské produkty.
 Vo februári 2008 získal Ford za kvalitu in-
teriérov svojich vozidiel ocenenie aj od organi-
zácie ECARF (European Centre for Allergy Rese-
arch Foundation. 
 Merania a výsledky TÜV všetkých vozidiel 
Ford sú zverejnené na www.tuv.com.

Kia Motors Slovakia vyrobila viac ako 
300 000 automobilov

Všetky európske osobné vozidlá Ford 
sú certifikované ako antialergické

Nové Fiesty vyrobené v nemeckom závode Ford v Kolíne nad Rýnom 
sa expedujú k zákazníkom aj loďami po Rýne
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Pred rokom sme na tomto mieste informovali, že 
Slovenský autoturist klub sa aktívne zapojil do me-
dzinárodného programu EuroRAP (European Ro-
ad Assesment Programme). Ide o program, ktorý  

mapuje cestnú sieť podľa miery rizika. Cieľom 
tohto programu je informovať vodičov ale aj pre-
vádzkovateľov cestnej siete o miere rizika nehôd. 
Súčasťou programu je aj návrh opatrení, aby ne-

šťastia na cestách bolo 
menej. Pred pár dňami 
bola zverejnená mapa 
mier y r izika najfrek-
ventovanejších ciest 
Slovenska podľa poč-
tu dopravných nehôd. 
A výsledky, žiaľ, nie sú 
veľmi optimistické – 
dve tretiny (!!!!) sledo-
vanej cestnej siete sú 
hodnotené ako veľmi 
alebo viac rizikové...
 Program má dve 
časti – mapa rizika pod-
ľa poč tu dopravných  
nehôd na jednotlivých 

cestách alebo ich úsekoch (RRM) a v druhej etape sa 
vykonáva fyzická inšpekcia ciest s definovaním „fyzi-
kálnych“ rizikových lokalít (RPS).
 Vďaka veľmi dobrej spolupráci s dopravnou polí-
ciou ponúkame prvú slovenskú mapu rizika. Veríme, že 
môže prispieť k zmenšeniu počtu mŕtvych na cestách, 
lebo napriek záväzku Slovenska, že sa pokúsime zmen-
šiť počet mŕtvych na cestách v roku 2010 na polovicu 
oproti roku 2002 (zo 610 na 305). V roku 2007 stúpol 
počet mŕtvych na cestách oproti roku 2006 o 8.3% a 
aj tohoročná štatistika naznačuje, že to bude, žiaľ, viac 
ako 600.....  
 Podľa metodiky EuroRAP sa podobne ako pri „ses-
terskom“ programe crash testov vozidiel (EuroNCAP)  
prideľujú hviezdičky (resp. farebné rozlíšenie) 5 hviez-
dičiek/zelená – malé riziko, 4 hviezdičky/žltá – mierne 
riziko, 3 hviezdičky/oranžová – stredné riziko, 2 hviez-
dičky/červená – väčšie riziko a 1 hviezdička/čierna 
– veľké riziko, a to podľa počtu mŕtvych a ťažko zra-
nených v závislosti od frekvencie dopravy za obdobie  
3 rokov.

Mapa miery rizika na 
slovenských cestách
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Súčasťou programu EuroRAP bola aj prvá – pilot-
ná - štúdia zameraná na hodnotenie fyzikálnych ri-
zík vybranej trasy. Keďže uvedená trasa obsahuje 

všetky „typy“ ciest – od štandardnej diaľnice až 
po dvojpruhovú cestu 1. triedy v náročnejšom teré-
ne (vrátane už mediálne „známeho“ úseku pri Zla-

tých Moravciach), rozhodli sme 
sa realizovať prvú inšpekciu na 
tejto trase.
 Dôležité je, že metodika hodno-
tenia je štandardizovaná a posky-
tuje medzinárodne porovnateľné 
údaje.Skoro 2/3 cesty boli hodno-
tené ako stredne a menej rizikové, 
ale na zostávajúcich 71 kilomet-
roch je to zlé. Podľa jednotlivých 
úsekov to dopadlo nasledovne:
 Úsek Bratislava – Nitra (v 
oboch smeroch) 
predstavuje pre-
važne stredné ri-
ziko, ale až 53% 

úseku z Nitry do Ladomierskej Viesky 
dostalo len jednu hviezdičku! Je tam 
viac úsekov novej rýchlostnej komu-
nikácie (tie predstavujú väčšinou len  
stredné riziko), takže – ako je vše-
obecne známe – veľmi riziková je ces-
ta  z Nitry do Tekovských Nemiec. Pre-
kvapujúce však je, že miera rizika da-
ného fyzikálnymi vlastnosťami cesty  
je miestami len na úrovni stredného ri-
zika (napr. úsek hneď za Nitrou), šta-
tistika dopravných nehôd dáva týmto 
úsekom tiež len 1 hviezdičku. 
 Ďalším prekvapením je, že úsek Zvolen Stráže – 
Banská Bystrica predstavuje až v 80% väčšie riziko. 
Je to síce štvorpruhová diaľnica, ale cesta neochráni, 
ak vodič urobí chybu (podľa štatistiky dopravných ne-
hôd je tento úsek hodnotený ako stredne rizikový).
 Slovenský autoturist klub bude v tomto programe 
pokračovať, naším želaním je, aby 5-hviezdičkoví vodiči 
jazdili v 5-hviezdičkových autách po 5-hviezdičkových 

cestách. Ako sme už uviedli, dve tretiny rizika predsta-
vujú stromy, stĺpy a iné pevné prekážky, takže zmenše-
nie rizika (aspoň o jednu hviezdičku viac) nemusí vyža-
dovať veľké investície.

Aká je cesta z Bratislavy 
do Banskej Bystrice?



V povrchovo-tunelovom variante projektu Šútovo 
rešpektuje Národná diaľničná spoločnosť dosiaľ 
prerokované a odsúhlasené stanoviská 
 Do života obce Šútovo s približne tristo obyvateľ-
mi v okrese Martin výrazne zasiahne výstavba diaľni-
ce D1 v úseku Turany – Hubová. Tento úsek má istú pa-
ralelu s výstavbou diaľnice v Považskej Bystrici, ktorá 
sa pripravovala veľmi dlho.  
 Z pohľadu vládneho splnomocnenca pre výstavbu 
diaľnic a generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spo-
ločnosti  (NDS) pána Igora Chomu má výstavba diaľni-
ce v Považskej Bystrici nekonečne dlhú históriu. Za po-
sledných dvadsať rokov totiž projektanti pripravili až 
18 variantov stavby. Na úvahy o tom, či je dnešný va-
riant optimálny, niet času. Množstvo času však bolo 
predtým. „Keďže ho kompetentní dobre nevyužili, bo-
li sme postavení pred alternatívu súčasného riešenia, 
ktoré napokon prijali všetky zúčastnené strany,“ kon-
štatuje  I. Choma.  
 Podľa neho je spoločensky prospešné, že Vláda SR 
zadefinovala jasné priority vo výstavbe diaľnic. „Vláda 
zadefinovala presný plán výstavby diaľnic a rýchlost-
ných komunikácií a NDS na jeho plnení pracuje.“

Pohľad späť
Výstavba úseku diaľnice D1 Turany – Hubová, ktorý 
ovplyvní život v obci Šútovo, sa pripravuje prostred-
níctvom projektov financovaných zo zdrojov verejno–
súkromného partnerstva (PPP). Dianie v obci Šútovo 
sa v poslednom čase stalo objektom zintenzívnenej me-
dializácie, ktorú NDS podrobne sleduje. Ide údajne o na-
rýchlo vykvasený projekt, ktorý stavia ľudí pred hoto-
vú vec. „Rád by som zdôraznil, že aj tento projekt má 
svoju históriu,“ zdôrazňuje I. Choma. Už v 70. rokoch 
minulého storočia boli spracované prvé štúdie. Ďalšia 
nasledovala v roku 1997. Posledná technická štúdia 
uzrela svetlo sveta v roku 2000.  Environmentálne štú-
die s posúdením vplyvov na  životné prostredie spraco-
vali odborníci v roku 1995. Záverečné stanovisko vy-
dali experti v roku 1997. Jeho platnosť bola predĺžená 
do 1. februára 2010.  Projekt Šútovo nie je nový a trvá 
už pomerne dlhý čas.
 Stavbu diaľnice, vedúcu priamo cez obec Šútovo, 
posudzovali odborníci v rámci dlhšieho úseku Martin 
– Ľubochňa. V úseku Turany – Hubová sa uvažovalo 
o dvoch koridoroch. Prvým bol tunelový koridor s tune-
lom Korbelka v dĺžke 5,5 km a s tunelom Havran, kto-
rý mal merať 2,8 km. Druhou možnosťou bol povrcho-
vo-tunelový variant so štyrmi tunelmi – Šútovo, Malá 
Fatra, Rojkov a Havran. Mal  viesť v súbehu koryta Vá-
hu a cesty I/18. 

Podľa stanovených kritérií
V súčasnosti pripravovaná trasa predstavuje upresne-
ný povrchovo-tunelový variant. Vznikol na základe in-
žinierskeho, geologického a hydrologického prieskumu, 
pričom vylúčil dva krátke tunely Šútovo a Malá Fat-
ra. Správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie  

prerokovala a pri-
p o m i e n k o v a -
la verejnos ť vo 
všetkých dotknu-
tých obciach  pod-
ľa zákona č. 127. 
Hľadiská všetkých 
zainteresovaných 
s u b j e k t o v  b o l i 
zohľadnené v zá-
verečnom stano -
visku. Ani jednu 
z navrhovaných 
a posudzovaných 
trás nik neoznačil 
za environmentál-
ne nevhodnú. „Zá-
verečná správa síce odporučila tunelový variant, záro-
veň však konštatovala, že pri zistení nových skutočnos-
tí je možné hľadať aj inú trasu,“ pripomína I. Choma. 
 V roku 2005 určilo ministerstvo dopravy, ako ga-
rant dopravnej politiky štátu, povrchovo-tunelový va-
riant výstavby spomínaného úseku diaľnice D1. Nejde 
teda o rýchlo vykvasené rozhodnutie vlády, ako ho pre-
zentujú niektoré médiá. „Naopak, rešpektujeme doteraz 
prerokované a odsúhlasené stanoviská. Nechceme rie-
šiť ďalší diaľničný problém 18 rokov, ako v Považskej 
Bystrici, “ dodáva I. Choma. 
 NDS postupuje podľa stanovených kritérií. V októbri 
minulého roku NDS spracovala dokumentáciu pre územ-
né rozhodnutie. Uskutočnilo sa riadne územné konanie. 
Územné rozhodnutie dostala NDS 18. januára 2008. Je-
ho právoplatnosť bola potvrdená 28. marca 2008.  Ná-
sledne pristúpila NDS k realizácii dokumentácie potreb-
nej na vydanie stavebného povolenia.  Projektant ju NDS 
dodal 30. apríla. V súčasnosti sa uskutočňuje inžinierska 
činnosť súvisiaca so zabezpečením všetkých podkladov, 
rozhodnutí a stanovísk organizácií na vydanie staveb-
ného povolenia, ktoré  pre NDS zabezpečuje projektant 
v rámci svojej inžinierskej činnosti. 
 Žiadosť o stavebné povolenie podala NDS na mi-
nisterstvo dopravy 10. júla 2008. Príslušný stavebný 
úrad prerušil konanie z dôvodu nekompletnosti niekto-
rých podkladov. NDS ich v súčasnosti dopĺňa. Akoná-
hle sa to podarí, konanie bude pokračovať so všetký-
mi kompetentnými účastníkmi. 

Oneskorené protesty
Obec Šútovo však hlasno protestuje. Aké námietky pro-
ti výstavbe diaľnice majú jej obyvatelia? Za všetkých 
ich vyslovil pán Vladislav Jurečko, starosta obce: „Po-
sledný variant je pre nás najmenej výhodný. Negatív-
ne ovplyvní životné prostredie obce. Zasahuje aj do pri-
pravovaného územného plánu obce. Zasahuje do oblas-
tí s inžinierskymi sieťami pripravenými na individuálnu 
bytovú výstavbu. V dôsledku obmedzenia individuál-
nej bytovej výstavby môže nastať starnutie obce. Ťaž-
ší prístup by bol aj k Šútovskému vodopádu, čo môže 

zhoršiť turistickú atraktivitu obce.“   V. Jurečko záro-
veň potvrdil, že trasa diaľnice bola už predmetom via-
cerých riešení. 
 Podľa I. Chomu budúca trasa diaľnice povedie 200 
metrov od posledného domu v obci. NDS nebude sta-
vať diaľnicu priamo ponad obec. Plánuje sa v blízkos-
ti obce, čo nik nepopiera. Aktuálny variant riešenia vy-
brali odborníci spomedzi niekoľkých možných. „Na po-
lemiku o tom, ktoré z riešení je dobré a ktoré horšie, je 
už neskoro. Nechcem znevažovať postoj občanov Šúto-
va, ani ich petíciu, ktorú som si podrobne  preštudoval. 
Nespochybňujem právo ľudí na lepší život. Skúsenosti 
NDS hovoria, že nič nie je také horúce, ako spočiatku 
vyzerá. Vo všetkých veciach treba hľadať pozitíva.“
Obec Šútovo koná v súčasnosti oneskorene. Územný 
plán mal byť pripravený vopred. Obec už dávno vedela, 
že diaľnica povedie cez jej kataster. Starnutie obce mô-
že byť problém. I. Choma však uvádza zaujímavé argu-
menty. V liptovskej obci Podtureň sa nové bytovky sta-
vajú priamo pod diaľničným mostom, pričom obec sa 
intenzívne rozvíja. I. Choma sa niekoľkokrát zúčastnil 
na stretnutiach s občanmi Šútova. Bol prítomný aj na 
hlasovaní obecného zastupiteľstva, ktoré odsúhlasilo 
plánovanú výstavbu diaľnice. Neskôr sa obecné zastu-
piteľstvo rozhodlo inak a zaujalo stanovisko proti vý-
stavbe diaľnice. Takéto rozhodovanie nie je celkom ko-
rektné. Zastupiteľstvo obce je riadne zvolené občanmi 
a má svoje práva a kompetencie. Musí však niesť aj 
zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
 Výstavba diaľnice v katastri obce Šútovo prinesie 
aj výhody. Jednou z nich je možnosť zamestnať sa pria-
mo na stavbe. V rámci výstavby sa naskytnú príležitos-
ti  na zveľadenie obce. Treba ich korektne využiť. 
 „NDS dnes citlivo pristupuje k veciam súvisiacim 
s majetkovo-právnym vysporiadaním a s oceňovaním 
pozemkov. Akceptuje súdnoznalecké posudky, ktoré 
spĺňajú všetky náležitosti. Chceme dať veci do poriad-
ku tak, aby sme mohli plniť uznesenia definované vlá-
dou SR - to je pre nás podstatné,“ zdôraznil I.Choma. 

Tibor BUCHA

Ekonomika
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Vodopád aj diaľnica potečú v súzvuku



Právna rubrika
Xxx

R a d a  a d v o k á t a
Vážení čitatelia, pôvodne som mala v úmysle pokra-
čovať v téme z predchádzajúcich vydaní časopisu, 
ktorá sa týkala nového cestného zákona, no keď-
že ho Národná rada SR napokon neschválila, zostá-
va naďalej v platnosti zákon č. 315/1996 Z.z. o pre-
mávke na pozemných komunikáciách. Nezaškodí 
pripomenúť si povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 
1 zákona, podľa ktorého musí mať idúce vozidlo 
v čase od 15. októbra do 15. marca počas celého 
dňa rozsvietené predpísané osvetlenie. Vodič mu-
sí dbať i na to, aby činná plocha svetiel auta nebo-
la zakrytá alebo nadmerne znečistená.
 V tomto článku odpoviem na list čitateľa, ktorý sa 
zaujíma o postavenie poškodeného v trestnom konaní. 
Tu je jeho otázka:

Mal som nehodu, pri ktorej v noci do môjho auta na kri-
žovatke narazil nepozorný vodič idúci na červenú. Nane-
šťastie sa to nezaobišlo bez následkov nielen na mojom 
zničenom aute, ktoré bolo tak staré, že sa ani neoplatilo 
ho opravovať, ale aj na mojom zdraví, keď som bol dlhšie 
v nemocnici a potom som ešte doma skoro 3 mesiace ma-
ródoval. Nedávno si ma k sebe zavolal policajt, ktorý tú-
to haváriu rieši a upozornil ma, že ten druhý šofér je obvi-
nený z trestného činu a ja mám priniesť doklady o mojej 
škode. Chcel by som vedieť, čo ma teraz bude čakať a či 
pôjdem svedčiť aj na súd.

Milan, Nitra

 Odpovede na Vaše otázky nájdete v Trestnom 
poriadku, teda v zákone č. 301/2005 Z.z. Zavinenie 
druhého vodiča je vo Vašom prípade zrejme nesporné, 
preto ste Vy v postavení poškodeného v trestnom ko-
naní, teda ste považovaný za osobu, ktorej bolo trest-
ným činom ublížené na zdraví a spôsobená majetková 
škoda. Máte právo nielen uplatniť si nárok na náhradu 
škody, ale aj právo:
•	robiť	návrhy	na	vykonanie	dôkazov	alebo	na	ich	do-

plnenie,
•	predkladať	dôkazy,
•	nazerať	do	spisov	a	preštudovať	ich,
•	zúčastniť	sa	na	hlavnom	pojednávaní	a	na	verejnom	

zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o pri-
znaní viny a prijatí trestu,

•	vyjadriť	sa	k	vykonaným	dôkazom,
•	predniesť	záverečnú	reč	na	hlavnom	pojednávaní,
•	podávať	opravné	prostriedky	podľa	zákona,
•	navrhnúť,	aby	súd	v	odsudzujúcom	rozsudku	uložil	

obžalovanému povinnosť nahradiť škodu.
Okrem uvedených práv máte ako poškodený ešte mno-
hé ďalšie, o ktorých sú orgány činné v trestnom konaní 
povinné Vás poučiť. Upozorňujem Vás pritom na to, že 
svojich procesných práv sa môžete výslovným vyhláse-
ním (písomne alebo ústne do zápisnice) pred orgánom 
činným v trestnom konaní vzdať. Pri prvom kontakte 
s vyšetrovateľom by ste od neho mali dostať v písom-
nej forme informácie o organizáciách na pomoc poško-
deným, vrátane služieb nimi poskytovaných. V trest-
nom konaní sa môžete dať zastupovať splnomocnen-
com, ktorým môže byť aj poverený zástupca niektorej 
z organizácií na pomoc poškodeným.

 Návrh na uloženie povinnosti nahradiť škodu musí-
te uplatniť najneskôr do skončenia vyšetrovania a mu-
sí z neho byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške 
Váš nárok  uplatňujete. Keď bude vyšetrovateľ pova-
žovať vyšetrovanie za skončené, pozve Vás na preštu-
dovanie spisu, pričom môžete navrhnúť doplnenie vy-
šetrovania, o ktorom rozhodne vyšetrovateľ. Ak by ste 
sa domnievali, že policajt nekoná riadne, že spôsobuje 
vo vyšetrovaní prieťahy alebo by ste namietali iné ne-
dostatky, máte právo kedykoľvek v priebehu vyšetro-
vania obrátiť sa na prokurátora a požiadať ho, aby bol 
postup policajta preskúmaný. Prokurátor žiadosť po-
škodeného vždy preskúma a o výsledku ho upovedomí. 
Po skončení vyšetrovania spravidla vyšetrovateľ pred-
kladá spis prokurátorovi buď s návrhom na podanie ob-
žaloby alebo na iné rozhodnutie. Prokurátor následne 
naštuduje spis a podá obžalobu na súd, o čom Vás bu-
de informovať. Obžalobu Vám doručí súd a ak nenasta-
nú iné okolnosti, bude vo veci nariadené hlavné pojed-
návanie, o ktorom budete upovedomený Vy alebo Váš  
splnomocnenec. 
 Ak by ste sa na hlavné pojednávanie nedostavi-
li, rozhodoval by súd o Vašom nároku na náhradu ško-
dy podľa podkladov, ktoré budú v súdnom spise. Keď 
sa na pojednávanie dostavíte, sudca Vás po predne-
sení obžaloby prokurátorom a po prednesení stanovis-
ka obhajcu vyzve, aby ste sa vyjadrili, či navrhujete, 
aby sa obžalovanému uložila povinnosť nahradiť Vám 
škodu a v akom rozsahu. Ďalší priebeh hlavného pojed-
návania závisí vždy od konkrétnej situácie a od toho, 
či je potrebné vykonávať aj dokazovanie. Ak bude tre-
ba, aby ste sa vyjadrovali resp. vypovedali ako svedok 
k okolnostiam dopravnej nehody, sudca Vás vždy vy-
zve a poučí Vás, čo bude nasledovať. Po skončení do-
kazovania prednesie svoju záverečnú reč prokurátor, 
potom Vy ako poškodený (prípadne Váš splnomocne-
nec), následne obhajca obžalovaného a samotný obža-
lovaný. Vo Vašej záverečnej reči sa môžete vyjadrovať 
len k Vášmu nároku na náhradu škody – k vine a trestu 
sa vyjadruje prokurátor a obžalovaný s obhajcom. Úpl-
ne na záver má obžalovaný právo tzv. „posledného slo-
va“, počas ktorého mu nikto (ani sudca) nesmie klásť 
otázky. V prípade, že súd uzná obžalovaného za vinného 
zo spáchania trestného činu, v odsudzujúcom rozsudku 
by mu mal uložiť aj povinnosť nahradiť Vám škodu, kto-
rú ste riadne a včas uplatnili. V niektorých prípadoch 
odkáže súd poškodeného s jeho nárokom na občianske 
súdne konanie, a to buď s celým nárokom alebo s niek-
torou jeho časťou. Keď nebudete s rozhodnutím súdu 
o náhrade škody spokojný, môžete proti tomuto výro-
ku rozsudku podať odvolanie, pričom 15-dňová lehota 
na jeho podanie začína plynúť od oznámenia rozsudku 
– buď Vám rozsudok bude oznámený na hlavnom pojed-
návaní, alebo doručený v písomnej forme, ak sa pojed-
návania nezúčastníte. O odvolaní by rozhodoval nadria-
dený krajský súd.
 Trestný poriadok dáva sudcovi možnosť, aby o ve-
ci rozhodoval bez hlavného pojednávania, tzv. trest-
ným rozkazom, ktorý má povahu odsudzujúceho rozsud-
ku. Poškodený môže po obdržaní trestného rozkazu po-
dať proti nemu do 8 dní od doručenia odpor – opravný 
prostriedok, ktorým napadne výrok o náhrade škody. 

Toto právo nemá vždy, 
ale len vtedy, ak bola 
súdom priznaná náhra-
da škody. Podaním od-
poru poškodeným sa 
trestný rozkaz zruší 
vo výroku o náhrade škody a sudca odkáže poškode-
ného na občianske súdne konanie. 
 Záverom podotýkam, že zákon Vám nebráni, aby 
ste Váš nárok na náhradu škody uplatnili tak v rám-
ci trestného konania, ako aj v konaní občianskopráv-
nom resp. u poisťovne, v ktorej bolo vozidlo vinného 
vodiča povinne zmluvne poistené. Je samozrejmé, že 
po vyplatení náhrady škody (či už v celom rozsahu ale-
bo čiastočne) budete povinný svoje nároky v konaniach 
upraviť, lebo nemáte nárok prevziať odškodnenie z to-
ho istého titulu duplicitne, napr. od povinnej zmluvnej 
poisťovne i od vinníka nehody. Na Vašej strane by to-
tiž po opakovanom prevzatí náhrady za ten istý nárok 
došlo k tzv. bezdôvodnému obohateniu, ktoré by ste bo-
li povinný vydať tomu, na koho úkor ste sa obohatili.

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

12 okt óber  2008

AAA AUTO: Počet pokusov  
o úverové podvody rastie 

 
Skupina AAA Auto registruje v Slovenskej a Českej re-
publike od mája tohto roku výrazný nárast pokusov o 
podvody pri nákupe automobilov na úver alebo s vy-
užitím lízingu. Tento trend, kedy sa podvodníci snažia 
využívať takzvaných „bielych koní“, sa týka predo-
všetkým autocentier v Bratislavskom kraji a na juž-
nom Slovensku a v Českej republike ide o regióny se-
verných Čiech a Moravskosliezskeho kraja.
Zatiaľ čo v minulosti sa pracovníci spoločnosti s po-
dobnými pokusmi stretávali len ojedinele, v uvedených 
regiónoch sú podobné prípady stále častejšie. „Na slo-
venských pobočkách spoločnosti AAA AUTO sme v le-
te zaznamenali podvody takéhoto typu. Naši predajco-
via pri predaji nadväzujú priamy kontakt so zákazník-
mi, v prípade akéhokoľvek podozrenia rieši náležitosti 
s klientom bazarmanažér pobočky. Na Slovensku evi-
dujeme jeden prípad, kedy sme spolupracovali s Polí-
ciou Slovenskej republiky, ktorá zadržala osobu celo-
štátne hľadanú,“ povedal  generálny manažér AAA AU-
TO pre Slovensko Marián Broškovič.
V Českej republike spoločnosť eviduje dokonca desiat-
ky prípadov mesačne. „Odhadujeme, že v poslednom 
období prišlo k nárastu pokusu o úverové podvody o 
30 až 50 percent,“ vyjadril sa Rudolf Krčmář, regio-
nálny manažér predaja skupiny AAA AUTO v Českej 
republike.
Podstatou podvodu je využiť „bielych koní“ – nastr-
čených osob (ľudí v zložitej životnej situácii, bezdo-
movcov, narkomanov a podobne), ktorí sa na lízing 
alebo úver pokúšajú kúpiť v niektorom z autocentier 
AAA AUTO vybrané vozidlo. Aksa im podarí úver zís-
kať a automobil zakúpiť, odovzdajú ho obratom orga-
nizátorom podvodu a za to získajú odmenu v objeme 
stoviek korún, maximálne niekoľko tisíc korún. Ďal-
šie splátky na vozidlo už samozrejme nezaplatia. Pod-
vodníci potom automobil s falšovanými dokladmi pre-
dajú, ilegálne vyvezú do zahraničia alebo rozpredajú 
na náhradné diely.
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Bezpečnosť premávky

14 okt óber  2008

Systémy zlepšujúce bezpečnosť cestnej dopravy 
ako elektronický stabilizačný program, či asistenč-
ný systém núdzového brzdenia doplní vo vozidlách 
Mercedes-Benz nový identifikátor únavy vodičov 
určený na predchádzanie nehôd zavinených únavou 
a mikrospánkom, ktorý sa začne sériovo vyrábať 
na jar roku 2009. 
 Snímače novo vyvinutého identifikátora únavy 
(Attention Assist) priebežne sledujú jazdnú situáciu 
a správanie sa vodiča, vrátane toho, ako ovláda vo-
lant, smerové svetlá, pedále, udržuje a koriguje rovnú  

stopu, ako vozidlo pozdĺžne a priečne zrýchľuje, či rea-
guje na bočný vietor a nerovnosti vozovky. Systém zis-
tí aj drobné odchýlky od tohto bežného jazdného profilu 
každého jednotlivého vodiča daného automobilu, ktoré 
sa prejavujú už v dostatočnom predstihu pred samot-
ným mikrospánkom. V takom prípade identifikátor úna-
vy samotného vodiča zvukovým signálom i nápisom 
na displeji včas varuje a odporučí mu urobiť si v jazde  
prestávku.
 Význam identifikátora únavy zväčšujú pozoro-
vania, z ktorých napríklad vyplýva, že až okolo 25  

percent všetkých závažných diaľničných nehôd - te-
da dokonca viac ako alkohol - spôsobuje práve únava  
vodičov. 
 Podľa výskumov sa riziko nehody po štyroch ho-
dinách nepretržitej monotónnej jazdy alebo za tmy 
zväčšuje dvoj, a po šiestich hodinách až šesťnásob-
ne. A reakčný čas vodiča sa už po prvých štyroch ho-
dinách jazdy bez prestávky predlžuje o 50 percent. Ri-
ziko únavy a vzniku mikrospánku pritom vodič často 
sám ani vôbec nespozoruje. 
 Jadrom tohto systému je citlivý snímač, ktorý 
umožňuje veľmi presné sledovanie pohybov volantu 
a rýchlosti riadenia. Na základe týchto údajov sys-

tém Attention Assist zisťuje počas  prvých minút kaž-
dej jazdy individuálny vzorec správania sa vodiča, kto-
rý sa v elektronickom riadiacom systéme neustále po-
rovnáva s jeho aktuálnym správaním sa a konkrétnou 
jazdnou situáciou.  Takto systém dokáže rozpoznať ty-
pické indikátory únavy a varovať vodiča. Deje sa tak 
akustickým varovným signálom a zobrazením na disple-
ji združeného prístroja na palubnej doske, ktoré vodičo-
vi jednoznačne radí: „Attention Assist. Prestávka.“

-mz-

Ženy sa vo svojom aute cítia takmer ako doma, ma-
jú radosť zo šoférovania a keď cestujú samy, užíva-
jú si predovšetkým pocit slobody. Okrem toho kla-
dú veľký dôraz na dizajn svojho auta – zvonku i vo 
vnútri vozidla. Toto sú výsledky medzinárodnej štú-
die, ktorú prednedávnom uskutočnila spoločnosť 
Johnson Controls. Intenzívny prieskum spotrebite-
ľov je pre globálneho lídra v oblasti automobilové-
ho vnútorného vybavenia a elektroniky, ako aj ba-
térií, už mnoho rokov dôležitou súčasťou pri vývo-
ji inovatívnych produktov.
 Kabelka, mobil či fľaška s vodou by sa mali dať 
v aute bezpečne odložiť a mať svoje vlastné miesto. 
Ženy si okrem toho želajú viac odkladacieho priesto-
ru pre všetky dôležité každodenné potreby, ako slneč-
né okuliare alebo papierové vreckovky, a praktické od-
kladacie priehradky s protišmykovou podložkou. Súčas-
ne je veľmi dôležité, aby bolo možné z miesta vodiča aj 

počas jazdy na všetko pohodlne a bezpečne dosiahnuť. 
Rovnako dôležitú úlohu zohráva podľa názorov vodičiek 
aj dostatok voľného priestoru pre nohy spolujazdcov – 
predovšetkým na zadných sedadlách. Popri týchto po-
žiadavkách na vnútorný priestor je na horných prieč-
kach rebríčka želaní nemeckých, českých a amerických 
žien pri výbere nového automobilu aj veľký batožino-
vý priestor či prehľadná prístrojová doska. To ukazuje 
kvalitatívna štúdia „Ženy a autá“. Spoločne s expert-
mi renomovaného inštitútu zaoberajúceho sa priesku-
mom trhu vysondovala spoločnosť Johnson Controls 
v prieskume spotrebiteľov špeciálne požiadavky žien 
na vnútorný priestor automobilov. Realizátori priesku-
mu   dávali otázky v pohovoroch s jednotlivcami, pár-
mi a cieľovými skupinami v Európe – kontrétne v Ne-
mecku a Česku – i v USA.
 Dizajnéri a produktoví inžinieri spoločnosti John-
son Controls vyvíjajú na základe rozsiahlych štúdií  

neustále nové koncepty, produkty a detaily vybavenia. 
Do svojej práce zahŕňajú aj všeobecné výsledky štúdie 
„Ženy a autá“. V prieskumoch spotrebiteľov sa zisti-
lo, že ženy častokrát musia zvládnuť mnohoraké úlohy 
a ich život sa okrem toho vyznačuje neustálym proce-
som zmien. Rodina, práca, voľný čas – život žien cha-
rakterizuje vysoký stupeň flexibility a dynamiky, a to 
hlavne na pozadí rôznych životných fáz. A túto flexibi-
litu si ženy želajú aj od svojho vozidla. V Nemecku pred-
stavujú ženy podľa Spolkového úradu motorových vo-
zidiel približne jednu tretinu zo  46,5 milióna majiteľov 
motorových vozidiel (stav: 1. január 2007). Prieskumné 
centrum zaoberajúce sa témou „Žena a auto“ na vyso-
kej škole v nemeckom Niederrheine predpovedá, že po-
diel majiteliek automobilov v najbližších 25 rokoch na-
rastie na takmer 50 percent.  

-js- 

Ochrana pred mikrospánkom

Ženy a ich zmysel pre praktickosť
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Spoločnosti EDF Energy a Toyota sa spojili pri cest-
ných testoch prvého hybridného automobilu napá-
janého zo siete (PHV), ktorý bol predstavený vý-
robcom automobilov vo Veľkej Británii. Testy bu-
dú trvať viac ako rok. Model Toyota PHV (plug-in 
hybrid vehicle) absolvuje svoj debut na cestách ako 
súčasť vozidlového parku spoločnosti EDF Energy a 
jej zamestnanci ho budú testovať v každodenných 
dopravných podmienkach. Očakávané výsledky bu-
dú zohrávať kľúčovú rolu vo vývoji technológie Toy-
ota PHV, ktorá reprezentuje ďalšie zlepšenie hyb-
ridnej technológie spoločnosti Toyota a je jednou z 
najekologickejších masovo vyrábaných technológií 
pohonu vozidiel (powertrain (2) technologies).
 Te s t y  v y c h á d z a j ú  z  p r v é h o e u r ó p s k e h o  

testovacieho programu PHV, 
s ktorým spoločnosti Toyo-
ta a EDF začali na francúz-
skych cestách v septem-
bri roku 2007. Britské part-
nerstvo vzniklo s cieľom 
zhodnotiť výkon vozidla v 
mestskom prostredí, požia-
davky vozidla na infraštruk-
túru, správanie a očakávania  
vodičov.
Spoločnosti Toyota a EDF 
Energy používajú inovatív-

ny nabíjací a fakturačný systém, ktorý je zabudovaný 
do PHV. Tento systém je kompatibilný s novou gene-
ráciou verejných nabíjacích staníc, ktoré by mali sprí-
stupniť elektrickú energiu na verejných komunikáciách 
a parkoviskách a zmenšiť jej cenu pre zákazníka. Spo-
ločnosť EDF Energy pomohla nainštalovať prvých 40 
nabíjacích miest vo Veľkej Británii a v nasledujúcich 
mesiacoch pomôže nainštalovať ďalšie.
 PHV používa hybridnú technológiu spoločnosti Toy-
ota s pridanou možnosťou úplne si dobiť batérie vozi-
dla prostredníctvom štandardnej elektrickej zásuvky 
alebo elektrického nabíjacieho bodu, a tým si predĺžiť 
dojazdovú vzdialenosť v elektrickom režime. Na krát-
ke vzdialenosti sa môže PHV použiť ako elektrické vo-
zidlo, ktoré je tiché a s nulovými emisiami. Na dlhšie 

vzdialenosti pracuje PHV ako konvenčné hybridné vo-
zidlo využívajúce aj spaľovací motor.
 Toyota PHV je to „najlepšie z oboch svetov“: zväč-
šuje výhody hybridnej technológie a zároveň sa vy-
hýba nedostatkom tradične spojeným s elektromobil-
mi. Toyota očakáva, že PHV prinesie neprekonateľné  
využitie paliva, a teda rekordne malé emisie. Prvé vý-
sledky testov naznačujú, že využiteľnosť paliva je vý-
razne lepšia ako v súčasnom type Prius. Napríklad pri 
cestách s dĺžkou okolo 25 km PHV spotrebuje približne 
o 60 % paliva menej ako Toyota Prius. 
 Testy sa tiež zameriavajú na to, ako spotrebitelia 
prijímajú nové technológie, čo je príprava na širšiu ko-
mercializáciu v budúcnosti. Spoločnosť Toyota už po-
tvrdila, že bude predávať PHV vybavené lítium-iónový-
mi batériami do vozidlových parkov zákazníkov v Eu-
rópe a ďalších regiónoch do konca roku 2009.

-ta-

Dňa 19.9.2008 podpísala spoločnosť Mitsubishi 
Motors Corporation (MMC) a islandské Minister-
stvo priemyslu, energetiky a turizmu Memoran-
dum o porozumení, ktoré sa vzťahuje na testovanie 
elektrického vozidla Mitsubishi i MiEV* s nulovými 
emisiami. Island má ambiciózne plány zmenšiť svo-
ju nezávislosť na fosílnych palivách, pričom testo-
vanie uvedeného elektrického vozidla má začať už 

v priebehu roka 2009. 
 Od roku 1980 Island intenzívne usiluje o radikál-
ny posun v oblasti využívania trvalo udržateľných zdro-
jov energie, pričom v súčasnosti takmer 100% potrieb 
elektrickej energie krajiny pokrývajú hydroelektric-
ké a geotermálne zdroje. Island si v otázkach životné-
ho prostredia stanovil vysoké ciele, vďaka ktorým bo-
la krajina vyhlásená v celosvetovom meradle za lídra  

v oblasti “čistej energie”. Využívanie elektrického vozi-
dla na Islande tak povedie k nulovým emisiám CO

2
.

 Elektrické vozidlo i MiEV* s nulovými emisiami sa 
v súčasnosti testuje aj v Japonsku v spolupráci so sied-
mimi spoločnosťami zaoberajúcimi sa výrobou elektric-
kej energie, pričom s jeho uvedením na trh sa počíta od 
roku 2009.        -mi-

EDF Energy a Toyota testujú „hybrid“ 
napájaný z elektrickej siete

Testovanie Mitsubishi i MiEV* na Islande
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Na parížskom autosalóne predstavila švédska au-
tomobilka Saab koncepčný automobil 9-X Air Con-
cept. Tento štvormiestny kabriolet má zaujímavo rie-
šený zadný stĺpik oblúkovitého tvaru, ktorý plynulo 

 prechádza do vyvýšenej zadnej časti karosérie. Táto 
zadná časť je zase unikátna tým, že nie je na nej žiad-
ne veko batožinového priestoru. Celý batožinový prie-
činok sa totiž vysúva spod zadných svetiel. Sklápacia 

strecha patentovanej konštrukcie má spúšťa-
cie zadné okno. Na pohon novej štúdie Saab 
slúži 1,4-litrový bio-motor, ktorý bol predstave-
ný v štúdii 9-X BioHybrid Concept.   Je schopný 
spaľovať aj palivo E85 (benzín s prímesou bi-
oetanolu) a jeho maximálny výkon je 147 kW. 
Motor produkuje v priemere len 107 gramov 
kysličníka uhličitého na jeden kilometer jazdy. 
Zaujímavo je riešená aj  prístrojová doska oblú-
kovitého tvaru, na ktorej je päť displejov. Kon-
cepčný kabriolet Saab 9-X Concept zrýchli z 0 

na 100 km/h za 8,1 sekundy. Zatiaľ nie je známe či 
z tejto štúdie bude odvodený typ pre sériovú výrobu.

(RM)

Motocyklisti si svoje dvojkolesové motorové táto-
še musia umývať sami, pretože bežné automatic-
ké umývacie linky nie sú uspôsobené na ich umýva-
nie. Novinkou v tomto smere je umývacia linka – či 
skôr kabína – pre motocykle, ktorú vyvinula nemec-
ká spoločnosť Powerwash Anlagen GmbH. Motocy-
kel alebo skúter sa postaví do stredu otáčacej plošiny 
vnútri novej kabíny. Umývanie trvá sedem minút a po-
čas neho sa motocykel s plošinou otáča. Na čistenie  

motocykla sa používajú špeciálne prostriedky uvoľ-
ňujúce špinu a voda. Pri umývaní sa nepoužívajú žiad-
ne kefy. Na konci umývania sa motocykel ventiláto-
rom osuší. Na konci celého procesu je plošina otoče-
ná tak, že s motocyklom možno rovno vyjsť cez dvere 
inovatívnej kabíny. Prvá automatická kabína na umý-
vanie motocyklov bola inštalovaná pri čerpadle moto-
rových palív na výjazde z diaľnice A30 v nemeckom 
mestečku Ibbenbüren.

Talianska automobilka Maserati si zvolila tohto-
ročný parížsky autosalón za miesto svetovej 
premiéry svojho inovovaného typu Quattropor-
te (čiže štvoro dverí). Karoséria nového sedanu, 
ktorú navrhol renomovaný dizajnér Pininfarina, 
sa vyznačuje „čerstvejšími“ a modernejšími lí-
niami. Nová predná maska s vertikálnymi rebra-
mi pripomína masku typu GranTurismo. Nové sú 
aj predné a zadné svetlá, tvorené diódami LED. 
Nový tvar majú aj oba nárazníky. Nové Maserati 
sa bude dodávať v dvoch verziách, označených  

Quattroporte a Quattroporte S. Na pohon verzie Qu-
attroporte slúži 4,2-litrový vidlicový osemvalec s ma-
ximálnym výkonom 294 kW. Na pohon športovejšej 
verzie Quattroporte S slúži 4,7-litrový vidlicový osem-
valec, ktorého najväčší výkon je 316 kW. V interié-
ri nájdeme novú stredovú konzolu prístrojovej dosky 
a ovládacie prvky sú kvôli jednoduchšiemu ovláda-
niu inak usporiadané. Prepracovaný bol multimediál-
ny systém. Nové Maserati Quattroporte príde na trh 
už túto jeseň.

(RM)

V čase, keď koncern GM slávi prvé storočie svojej 
existencie, naplnené radom legendárnych typov a 
prevratných technológií, pozerá sa aj do budúcnos-
ti a do ďalšieho storočia vstupuje ako jeden z globál-
nych lídrov v oblasti dizajnu a inovácií v automobilo-
vom priemysle. 
 Spoločnosť General Motors, ktorú založil 16. sep-
tembra 1908 William C. Durant, predala počas sto ro-
kov svojej existencie viac ako 450 miliónov osob-
ných a úžitkových automobilov. GM dnes vyrába v 
33 štátoch sveta a na celom svete má takmer 24 000 

predajných miest – to z GM robí najväčšieho svetové-
ho automobilového výrobcu.
 Počas práve uplynulých sto rokov zaviedli znač-
ky koncernu GM do sériovej výroby rad inovácií – me-
dzi najvýznamnejšie patria:
Elektrický štartér 
Plne automatická prevodovka 
Katalyzátor výfukových plynov 
Netrieštivé bezpečnostné sklo 
Deformovateľný stĺpik volantu. 

Aktivity koncernu GM však mierili a mieria aj za hra-
nice automobilovej sféry – značky GM vyrobili ako pr-
vé na svete napríklad mechanickú srdcovú pumpu, lu-
nárne vozidlo pre posádku vesmírnej lode Apollo 15; 
špecialisti koncernu GM pomáhali aj pri vývoji prvé-
ho počítačového systému na svete.
 General Motors dnes patrí medzi lídrov na poli 
alternatívnych pohonov, najmä v oblasti vodíkových 
palivových článkov, Flex-Fuel automobilov a hybridov 
dobíjaných z verejnej elektrickej siete.

-gm-

Saab  9-X Air Concept

Umývacia kabína pre motocykle

Nové Maserati Quattroporte

GM slávi 100 rokov, zameriava sa na budúcnosť 
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Eurocargo road-show naprieč Európou 

ŠKODA VYROBILA VO VRCHLABÍ UŽ MILIÓNTE VOZIDLO

Mio uvedie na trh navigáciu s platfomou Microsoftu

Začiatkom mája malo nové IVECO Eurocargo premié-
ru pred približne 1000-členným medzinárodným publi-
kom, ktoré tvorili novinári, predajcovia, kľúčoví zákaz-
níci a nadstavbári z celej Európy. Po skončení úvod-
ného predstavenia sa však hlavná cesta Eurocarga 
len začala – novinka v segmente 7,5 – 16 tonových 
nákladných automobilov sa vydala na cestu po celej 
dĺžke a šírke Európy.
 Flotila úžitkových vozidiel strednej hmotnostnej 
kategórie prešla cez 26 štátov, navštívila 250 miest 
a má v kolesách vzdialenosť viac ako 2 milióny kilo-
metrov. Počas 200 dní sa uskutočnilo 350 podujatí 
a 18 000 testovacích jázd – to všetko s jediným cie-
ľom: spropagovať nové Eurocargo, ktoré potvrdzuje 
schopnosti Iveca ako výrobcu vozidiel všetkých hmot-
nostných kategórií. 
 Východoeurópska karavána začala svoju cestu 
v Taliansku a finále sa ušlo Slovensku, kam dorazili 
nové Eurocargá začiatkom septembra. Dovtedy prešli 

vozidlá z Talianska do Poľska, cez Čes-
ko do Maďarska, odtiaľ zamierili na se-
ver až do Fínska. Tam si ich prevzali slo-
venskí vodiči a doviezli na Slovensko. 
Turné po Slovensku sa začalo 4. sep-
tembra v Trnave, kde najväčší sloven-
ský predajca značky Iveco – spoločnosť 
Auto-Impex – slávnostne otváral nové 
hypermoderné Autocentrum, vybavené 
najnovšími technológiami pre najkvalit-
nejší servis.

Potom sa karavána zostavená z troch vozidiel Euro-
cargo, dvoch Massifov a nového Daily 4x4 presunu-
la do nitrianskeho predajného stánku BMC, ktorý ta-
kisto modernizoval svoje servisné zariadenia a vybu-
doval vyzývavú „off-roadovú“ trať, ktorú ako prvý 
otestoval náš najmenší prírastok do rodiny IVECO – 
typ Massif. 
 Z Nitry sa presunula karavána ďalej na východ. 
Nasledovali podujatia predajcov Tempus Trans v Koši-
ciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a v Poprade, 
kde ju mohli obdivovať aj priaznivci motorizmu, kto-
rí sa prišli pozrieť na Rallye Tatry. Tu sa konala tlačo-
vá konferencia, kde prednosti nového Eurocarga do-
podrobna priblížil produktový manažér slovenského 
importéra vozidiel IVECO, Karol Luknár. Odborní no-
vinári i dopravcovia mali možnosť overiť si zlepše-
nú kabínu a jazdné vlastnosti Eurocarga počas tes-
tovacích jázd na troch modeloch. Tieto boli však iba 
malou vzorkou tisícich možností továrenských verzií 

tohto univerzálneho vozidla. Reprezentovala rôzne 
varianty konfigurácie interiéru (denná a spacia kabí-
na), rôzne hmotnostné verzie (10 t, 14 t a 18 t), rôz-
ne motory Euro 5 (s výkonom 132 kW, 184 kW a 220 
kW), rôzne prevodové skrine (6-stupňová automatizo-
vaná prevodovka Eurotronic a 9-stupňová ručne ovlá-
daná prevodovka) a rôzne nadstavby (na zber odpadu, 
izotermická a cisterna). Návštevníci si mohli odniesť 
spomienku na Iveco vo forme trička po úspešnej pri-
hrávke najslávnejšiemu rugbyovému tímu All Blacks, 
ktorého sponzorom je IVECO.
 Posledné podujatie venované zákazníkom orga-
nizoval na svojom dvore predajca Iveco AT Žilina. Sú-
časťou akcií boli predovšetkým testovacie jazdy, pred-
stavenie nového typu i celej škály produktov Iveco 
v multimediálnej nadstavbe Daily 4x4, ktorá plnila úlo-
hu informačného a animačného strediska. Nechýbal 
však ani spoločenský program, príjemná hudba a chut-
né občerstvenie.
 Náročné turné vozidiel strednej hmotnostnej trie-
dy, určených primárne na krátke a stredné vzdialenos-
ti, len potvrdilo výnimočnú odolnosť vozidiel Iveco, 
ktoré obstáli v tomto maratóne naprieč Európou bez 
jedinej poruchy. Zmodernizovaný interiér dobre od-
hlučnenej kabíny a komfortné sedadlá, ktoré sú zhod-
né so sedadlami montovanými do najťažšieho typové-
ho radu Stralis uľahčovali vodičom dlhý pobyt za vo-
lantom a poskytovali im potešenie z jazdy po každej 
stránke.

-io-

Miliónte vozidlo značky Škoda vyrobili minulý mesiac 
vo vrchlabskom závode najväčšej českej automobilo-
vej spoločnosti od roku 1991, kedy došlo ku strategic-
kému spojeniu s koncernom Volkswagen.  Jubilejným 
vozidlom je Škoda Octavia Combi vo výbave Elegance, 
s motorom 2.0 TDI DPF pre nemeckého zákazníka.

Vrchlabský závod taktiež oslavuje sté výročie od jeho 
založenia. Od roku 1991 sa tu vyrábali automobily Fa-
vorit, Forman, Felicia, Felicia Combi, Van Plus, Pick-up 
Fun, Fabia Sedan, Octavia a Octavia Combi prvej ge-
nerácie. V súčasnej dobe produkuje vrchlabský závod 
Škoda Auto modely Octavia Tour, Octavia Tour Com-

bi, Octavia a Octavia Combi.
„Vo Vrchlabí sa vyrábajú automobily už sto rokov, 
počas ktorých sme získali veľa skúseností a tradí-
ciu, ktorú chceme ďalej rozvíjať,“ doplnil Horst Mühl, 
člen predstavenstva Škoda Auto zodpovedný za ob-
lasť výroby.

Zástupcovia spoločnosti Mio Technology a spoloč-
nosti Microsoft oznámili, že Mio Technology uvedie 
na trh prvé osobné GPS navigačné zariadenie s plat-
formou Windows Embedded NavReady 2009 na bu-
dúci rok. Táto platforma,  vytvorená priamo pre navi-
gačné zariadenia, prináša viaceré obchodné a tech-
nické výhody. 
 Samuel Wang, prezident Mio Technology: „Prá-
ca s platformou ako je Windows Embedded NavRea-
dy 2009 zásadne zjednodušuje proces vývoja GPS na-
vigačného zariadenia, pričom nám pomáha dosiahnuť 
cieľ, a to prinášať vodičom a ďalším užívateľom jedi-
nečný zákaznícky zážitok.“ Ako dodal ďalej, používa-
nie tejto platformy je významým krokom v neustálom 
poslaní vytvárať kvalitnejšiu zákaznícku skúsenosť 

s osobnými navigačnými zariadeniami (PND), orien-
tovanými na spotrebiteľa. 
 Zlepšená konektivita uľahčí prostredníctvom blu-
etoooth ľahké pripojenie k mobilným telefónom, osob-
ným počítačom so systémom Windows a k internetu, 
kde používatelia môžu vyhľadávať aktualizované body 
záujmu (POI). Používatelia budú takisto môcť vyhľa-
dať aktuálne dopravné informácie, ceny motorových 
palív, či predpoveď počasia.
 Spoločnosť Mio Technology vyvíja a obchoduje 
s produktami, ktoré svojich užívateľov oslobodzujú 
a umožňujú im užívať si súčasnú mobilnú revolúciu v 
oblasti cestovania, zábavy, voľného času a profesio-
nálnych služieb. Spoločnosť vznikla v máji 2002 a v 
súčasnosti má prevádzky v Taiwane, Belgicku, Číne, 

Spojených Štátoch, Japonsku a Južnej Kórei. Sorti-
ment produktov spoločnosti Mio Technology zahŕňa 
zariadenia PND, GPS PDA telefóny, PDA GPS a PTA 
(Personal Travel Assistant – Osobný cestovný asis-
tent) navigačné zariadenia. Podľa štatistík Canalys 
Q2 2007 je spoločnosť Mio Technology 3. najväčším 
predajcom mobilných satelitných navigačných zaria-
dení s integrovanými prijímačmi GPS v celej oblas-
ti EMEA s 10% podielom na trhu a rekordným 93,1% 
nárastom v predajných objemoch v porovnaní s rov-
nakým obdobím roka  2006. Spoločnosť Mio Techno-
logy má 1500 zamestnancov po celom svete, vrátane 
700 zamestnancov, ktorí sa venujú výskumu a vývo-
ju. Sídlo vedenia spoločnosti pre európske prevádzky 
sa nachádza v Belgicku.
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Vyskúšali sme
Fiat Croma 2.4 Multijet 20v Emotion

Fiat uviedol typ Croma, stojaci na vrchole jeho sú-
časnej ponuky, na trh v roku 2005. Vlani trochu po-
zmenil jeho vzhľad, predná časť dostala podobu ty-
pu Bravo, bočná silueta, navrhnutá Giugiarom, sa 
takmer nezmenila. Vyskúšali sme model poháňaný 
najvýkonnejším motorom určeným pre Cromu, päť-
valcovým 2,4-litrovým  vznetovým „Multijetom“. 
 Pôsobivo a dostatočne robustne vyzerajúce kom-
bi s vonkajšími rozmermi 4783x1775x1623 mm a ráz-
vorom náprav 2700 mm aj zvonku naznačuje, že posád-
ke poskytne dostatok pohodlia a bezpečnosti.  Pasív-
nu bezpečnosť potvrdili pri jej nástupe na trh už pred 
tromi rokmi  aj testy Euro NCAP, kde získala plný po-
čet piatich hviezdičiek  za ochranu posádky, v základnej  

výbave má sedem bezpečnostných vankúšov (vrátane 
kolenného pre vodiča) a ďalšie dva - bočné pre krajné 
miesta na zadných sedadlách - sú možné za príplatok. 
 Dostatok priestoru pre vodiča  a spolujazdca ved-
ľa neho zvyčajne poskytujú aj podstatne menšie autá 
ako je Croma, problematické býva pohodlie pre vyšších 
cestujúcich na zadných sedadlách. V Crome nie, najmä 
ak zostáva stredné miesto na nich voľné. Na ukonče-
ní  konzoly prechádzajúcej medzi prednými sedadlami 
sú výduchy ventilačného/vykurovacieho systému pre 
zadnú časť vozidla s možnosťou regulácie prúdiaceho 
vzduchu. Croma má automatickú dvojzónovú klimati-
záciu. Prednej časti interiéru dominuje elegantná prí-
strojová doska s dekórom imitujúcim hodnotné drevo.  

Tvorcom Cromy nemožno vyčítať  ani žiadne  ergono-
mické chyby pri navrhovaní „pracoviska“ vodiča. Je-
ho sedadlo možno elektricky prestavovať všetkými po-
trebnými smermi, je príkladne pohodlné, s optimálnym 
držaním tela pri prejazde zákrut. Pohodlné sú aj ostat-
né kožou potiahnuté sedadlá. 
 Konštruktéri Fiatu kabínu svojho najprestížnejšie-
ho vozidla dôkladne odhlučnili, posádku neobťažuje hluk 
motora v žiadnom režime jeho otáčok, ani aerodynamic-
ký hluk pri veľkej rýchlosti.  Za asymetricky priečne de-
lenými zadnými sedadlami pri ich nesklopenej polohe je 
500-litrový batožinový priestor. Po úplnom sklopení se-
dadiel nevznikne celkom rovné predĺženie dna pôvodné-
ho batožinového priestoru, objem pre náklad (po strop) 

Fiat Croma 2.4 Multijet 20v Emotion
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Vyskúšali sme
Fiat Croma 2.4 Multijet 20v Emotion

narastie na 1610 litrov. „Nákladová“ hrana je trochu vyš-
šie nad vozovkou, ako   sa asi páči  fyzicky málo zdatným 
členom posádky, ale jej poloha sa nejako zvlášť nevymy-
ká z priemeru áut strednej triedy.
 Podvozok je vyladený s ohľadom na mimoriadne 
pohodlie, ani na cestách s menej kvalitným povrchom 
posádku neobťažujú nepríjemné nárazy prenášané z vo-
zovky do sedadiel. A to napriek tomu, že skúšaný mo-
del mal nízkoprofilové 18-palcové pneumatiky, ktoré tl-
meniu nárazov od nerovností veľmi nepomáhajú. Hmot-
nosť veľkého motora vodič cíti pri prudšej akcelerácii 
s natočeným volantom pri výjazde zo zákruty, keď musí 
držať volant pevnejšie v rukách. Tento model je pri veľ-
mi rýchlom prejazde zákrut zreteľne nedotáčavý. Cro-
ma 2.4 Multijet nie je určená „na preteky“, aj keď vý-
kon motora 147 kW by to mohol sľubovať. Konštruk-
téri ho však spriahli so šesťstupňovou automatickou 
prevodovkou, a jej riadiaca jednotka má iné, ako prete-
kárske predstavy. Z Cromy chce mať pohodlný „krížnik 
ciest“. Pri „normálnej“ jazde úplne odbremeňuje vodiča  

a reaguje primerane, ale ak by chcel vodič vyskúšať ag-
resívnejší spôsob jazdy,  trochu zbytočne  „podraďuje“, 
čo spôsobuje vír v nádrži. Plynulo nie je problém jazdiť 
s Cromou rýchlo a pritom hospodárne. Pri jazde po diaľ-
nici najväčšou povolenou rýchlosťou neubúda z nádrže 
viac ako asi 6,5 litra nafty po každých 100 kilometroch. 
Croma s motorom 2.4 Multijet však nie je žiadny ťažko-
pádny cestný stroj, ak vodič potrebuje predchádzať a 
naplno šliapne na pedál akcelerácie, tak zrýchlenie po-
sádka aj riadne pocíti. Veď z 0 na 100 km/h tento mo-
del dokáže zrýchliť za 8,5 s a ručička rýchlomera sa 
zastaví, až keď vozidlo dosiahne rýchlosť 216 km/h. 
Vodič sa môže rozhodnúť aj pre ručné sekvenčné pre-
raďovanie, kedy môže využívať aj otáčky motora zo za-
čiatku červeného pásma na otáčkomeri. 
 Croma s najvyššou úrovňou výbavy Emotion ob-
sahuje takmer všetko, čo od auta vyžadujú veľmi ná-
roční zákazníci. Štandardne obsahuje napríklad tem-
pomat, systém snímačov upozorňujúcich vodiča na 

blízkosť prekážok pri manévrovaní s vozidlom v sties-
nenom priestore, systém Fiat Blue and Me  („hands-
free s technológiou Bluetooth, prehrávač digitálnych 
audioformátov, hlasové ovládanie, USB pripojenie), 
predné hmlové reflektory s funkciou natáčania do  
zákrut.
 Fiat Croma 2.4 Multijet 20v Emotion stojí podľa 
platného cenníka 1 134 900 Sk, pri aktuálnom ceno-
vom zvýhodnení 1 021 410 Sk.

Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Motor: 5-valcový, 20-ventilový prepĺňaný vznetový s pria-

mym vstrekom, vstrekovací systém common rail,ventilo-

vý rozvod 2xOHC, kompresný pomer 17:1, zdvihový ob-

jem 2387 cm3, najväčší výkon147 kW pri 4000 ot./min., 

krútiaci moment 400 Nm pri 2000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon ko-

lies 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, hrebeňo-

vé riadenie s elektro-hydraulickým posilňovačom, ob-

rysový priemer otáčania 10,9 m, pneumatiky rozmeru 

225/45R 18.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4783/1775/1623 

mm, rázvor náprav 2700 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du  1524/1505 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1725/2170 kg, objem batožinového priestoru 500/1610 

l, objem palivovej nádrže 62 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 216 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,5 s, spotreba  nafty 

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

10,3/5,4/7,2 l/100 km, CO
2
 191 g/km.



Vyskúšali sme
Hyundai i10 1,1i Style

Malý Hyundai Atos už citeľne strácal dych v sna-
he zaujať záujemcov vyberajúcich si spomedzi naj-
menších automobilov na trhu. Tohtoročná novinka 
značky Hyundai, typ i10, ktorá ho nahradila, nepo-
chybne zamieša poradím na prvých miestach pre-
dajnosti v segmente miniáut. Pre i10 sú zatiaľ ur-
čené dva 1,1-litrové motory, zážihový a vznetový. 
Vyskúšali sme „základný“ model, poháňaný 1,1-lit-
rovým zážihovým motorom s výkonom 48 kW.
 Pomerne veľká výška vozidielka naznačuje, že se-
dadlá budú osadené vyššie nad podlahou a sedenie  

bude čo najvzpriamenejšie, aby pri celkovej dĺžke vozi-
dla necelých 3,6 m mali dosť miesta pre nohy aj ces-
tujúci na zadných sedadlách s výškou okolo 180 cm. 
Je to naozaj tak, a menšiu medzeru medzi kolenami a 
rubom operadla predného sedadla dopĺňa väčšia me-
dzera medzi vrchom hlavy a stropom. Takže i10 je pri-
pravené plniť aj úlohu rodinného auta pre menej sol-
ventných zákazníkov, i keď v bohatších štátoch Európy 
bude možno plniť úlohu pôsobivej „nákupnej tašky“, bu-
de teda druhým alebo tretím autom v rodine. Prístrojo-
vá doska a prístroje pôsobia dobrým dojmom, volant by  

mohol mať o niečo hrubší veniec volantu, vyšší vodič 
nebude mať až toľko miesta pre nohy ako by si azda 
prial – nie v pozdĺžnom smere, ale z bokov.  To je však 
podobne v takmer každom aute týchto rozmerov. Seda-
dlá majú tvrdšie čalúnenie, predné s nevýraznými boč-
nými oporami, zadné priečne delené v pomere 60/40. 
Kým sú v normálnej polohe, za nimi je priestor pre ba-
tožinu s objemom 125 litrov. Ich sklopením   nevznik-
ne celkom rovné dno   priestoru pre batožinu alebo ná-
klad, ale objem vzrastie na 870 l.

Výborná náhrada za Atos
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 Keďže hmotnosť vozidla príliš nepresahuje 1 tonu, 
motor s výkonom 48 kW a krútiacim momentom 97 Nm 
nie je preň slabý. Oficiálne uvádzaná schopnosť zrých-
ľovať z 0 na 100 km/h za 15 s síce „na papieri“ neohú-
ri, ale najmä v mestskej premávke sme nemali pocit, že 
je v skúšanom aute málo temperamentu. Prúd vozidiel 
pri zmene svetelnej signalizácie na „zelenú“ sa v na-
šich mestách zvyčajne vlečie tak neskutočne pomaly, 
že sme v takejto situácii nikdy nepotrebovali využiť pl-
ný výkon motora i10. 
 Podvozok autíčka má tvrdšie pruženie, aby mu po-
máhalo bezpečne sa udržať na ceste aj s horším po-
vrchom pri rýchlejšej jazde. V zákrutách cítiť, že má 
sklon k pretáčavosti, ale aj pri rýchlom prejazde menšia 
korekcia volantom „smerom viac do zákruty“ a mier-
ne uvoľnenie pedála akcelerácie zabezpečili autíčku  

bezpečný výjazd zo zákruty. Riadenie je presné aj 
charakteristika posilňovača je optimálna, takže vo-
dič v zákrutách správne „cíti“ kontakt predných kolies  
s vozovkou.
 Interiér i10 je celkom dobre odhlučnený. S naj-
vyšším stupňom výbavy Style má výškovo nastavi-
teľný volant aj seddalo vodiča, čelné aj bočné bez-
pečnostné vankúše pre osoby sediace na predných 
sedadlách, elektricky ovládané vonkajšie spätné zr-
kadlá, elektricky ovládané okná v predných aj zadných 
dverách, ručne ovládanú klimatizáciu, hmlové svetlá, 
ostrekovač a stierač zadného skla. 
 Hyundai i10 1.1i Style stojí 309 900 Sk.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Hyundai i10 1,1i Style
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VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Motor: 4 -valcový, 12-ventilový zážihový, ventilový roz-

vod OHC, kompresný pomer 10,1:1, zdvihový objem  

1086 cm3,̋ najväčší výkon 48 kW pri 5500 ot./min., krú-

tiaci moment 97 Nm pri 2800. ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných priečnych ramenách, priečny skrutný 

stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, 

priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy vpredu, bub-

nové vzadu, ABS, hrebeňové riadenie s elektrickým  po-

silňovačom, obrysový priemer otáčania 9,4 m, pneuma-

tiky rozmeru 165/60 R 14.

Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatch back.

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3565/1595/1540 

mm, rázvor náprav 2380 mm, rozchod kolies vpredu/

vzadu 1400/1385 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1083/1405 kg, objem batožinového priestoru 125/870 

l, objem palivovej nádrže 35 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 151 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 15 s, spotreba  nafty 

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

6,1/4,4/5 l/100 km, CO
2
 119 g/km.



Mercedes-Benz triedy C mal premiéru v apríli 1993, 
vlani prišla na trh tretia generácia tohto typu. Naj-
predávanejší typ nemeckej automobilky Mercedes-
Benz sa teší stále mimoriadnej priazni zákazníkov 
nielen v Nemecku. Z najnovšej generácie sme už 
vyskúšali štyri sedany s rôznymi motormi a systé-
mom pohonu, o troch sme už písali v číslach 10 a 11 
z minulého roku, v tohtoročnom aprílovom čísle to 
boli poznatky z prevádzky modelu 320 CDI 4MATIC. 
V auguste sme vyskúšali model špeciálne prispô-
sobený na dosahovanie mimoriadne malej spotre-
by paliva a tým aj emisií kysličníka uhličitého,  C 
220 CDI BlueEFFICIENCY.
 Tento komplex technických opatrení na jar tohto 
roku začala automobilka ponúkať na modeloch C 180 
Kompressor a na aj nami skúšanom C 200 CDI. Zmen-
šujú jazdné odpory a ovplyvňujú prevádzkové pod-
mienky motora. Pre zmenšenie aerodynamického od-
poru je napríklad zakrytovaný celý spodok vozidla, von-
kajšie spätné zrkadlá majú špeciálne tvarované kryty  

s menším aerodynamickým odporom, použité pneuma-
tiky majú o 10 % menší valivý odpor a posilňovač riade-
nia je vybavený riadiacou jednotkou, ktorá uzatváráním 
ventilu   zmenšuje straty. Na zmenšovaní spotreby pa-
liva sa výraznou mierou môže podieľať aj vodič správ-
nou voľbou prevodového stupňa. O tom, kedy je opti-
málne praradiť na vyšší alebo nižší prevodový stupeň 
šesťstupňovej ručne ovládanej prevodovky vodiča upo-
zorňuje  svetelný signál na prístrojovom paneli. Pri pre-
raďovaní smerom „nahor“ to bolo zvyčajne hneď ako 
ručička otáčkomera minula hranicu 1800 otáčok za mi-
nútu.  Motor však nie je nijako „zoškrtený“, zachováva 
si pôvodný najväčší výkon 100 kW pri 3800 otáčkach 
za minútu. Maximum krútiaceho momentu 270 Nm udr-
žiava v rozsahu otáčok od 1600 až do 3400 za minútu, 
takže podraďovanie na začiatku predchádzania pomal-
ších vozidiel je len málokedy potrebné, motor je enorm-
ne pružný. S testovaným modelom sme tentoraz jazdi-
li prevažne po diaľniciach, nielen u nás, ale aj v zahra-
ničí. Napriek rýchlej jazde s plne obsadeným vozidlom  

sme dosiahli priemernú spotrebu pod 6 l/100 km. 
 Mercedes-Benz C 200 CDI BlueEFFICIENCY sa pre-
dáva za 928 453 Sk.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Mercedes-Benz C 200 CDI BlueEFFICIENCY 
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Prekvapujúca úspornosť

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 17,5,:1, zdvihový objem 2148 cm3,  

najväčší výkon 100 kW pri 3800 ot./min., krútiaci mo-

ment 270 Nm pri 1600 až 3400 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies zadnej nápravy.

Hmotnosti: pohotovostná/celková 1505/1990 kg. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 220 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,4 s, spotreba naf-

ty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

6,8/4,3/5,3 l/100 km, CO
2
 138 g/km.
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Predstavujeme

Mercedes-Benz začína na jeseň 2008 s generáciou 
vznetových motorov úplne novej koncepcie. Štutt-
gartská automobilka ponúka triedu C aj s novým 
štvorvalcovým agregátom. V C 250 CDI BlueEFFI-
CIENCY Prime Edition zo zdvihového objemu 2,2 lit-
ra poskytne výkon 150 kW a krútiaci moment 500 
Nm. Tento model zrýchli za 7,0 sekúnd z 0 na 100 
km/h a dosiahne maximálnu rýchlosť 250 km/h. 
Napriek týmto vynikajúcim výkonovým paramet-
rom spotrebuje Prime Edition v priemere iba 5,2 
litrov nafty (NEFZ na 100 kilometrov (emisia CO2 
138 g/km). Motor presvedčí živosťou a kultúrou 
chodu. Môže sa tak v budúcnosti stať skutočnou 
alternatívou šesťvalcových motorov s väčším zdvi-
hovým objemom. 
 Mercedes-Benz triedy C je miláčikom publika. Od 
oficiálneho uvedenia na trh 31. marca 2007 sa viac ako 
400 000 zákazníkov rozhodlo pre sedan alebo kombi 
tohto typu. Trieda C tak potvrdzuje svoju pozíciu sve-
tového lídra vo svojej triede. Nový C 250 CDI BlueEFFI-
CIENCY Prime Edition s novým motorom, ktorý v tomto 
modeli má svetovú premiéru, Mercedes-Benz ukazuje, 
že malá spotreba a veľký výkon – a tým aj ekologické 
jazdenie a potešenie z jazdy – môžu ísť ruka v ruke. 
Novovyvinutý štvorvalec  zdvihového objemu 2143 ku-
bických centimetrov tak medzi vznetovými motormi 
tejto objemovej triedy zaujíma špičkovú pozíciu. V mo-
deli C 250 CDI BlueEFFICIENCY Prime Edition vystačí so 
spotrebou v  priemere 5,2 litrov nafty (NEFZ) na sto ki-
lometrov – čo nemá žiadny iný porovnateľný automobil.   
Okrem vynikajúcich výkonových parametrov nový ag-
regát ponúka v porovnaní so svojim predchodcom vý-
razne lepšie rozvinutie krútiaceho momentu z nízkych 
otáčok. Výhoda: v každodenných jazdných situáciách 

možno s malými otáčkami jazdiť veľmi úsporne. Prven-
stvo na trhu zaujme nový motor aj veľmi malými emi-
siami. Už teraz spĺňa budúce emisné normy EU5 a má 
potenciál dosiahnuť EU6 a BIN5.
 Príkladné hodnoty výkonu, spotreby a emisií do-
cieľuje nový agregát použitím celého balíka inovačných 
technológií. Medzi ne okrem iného patrí:
-  maximálny zápalný tlak 20 MPa, 
-  vstrekovací systém common rail 4. generácie s roz-

vodným tlakom 200 MPa, čo je hodnota o 40 MPa 
väčšia ako doteraz, ako aj nová koncepcia piezoin-
jektorov s priamym ovládaním ihiel dýz na zlepšenie  
flexibilnosti v časovaní vstrekovania a  tým mäkší 
chod motora,  

-  vypínateľné väčšie ostrekovacie olejové dýzy ako aj 
vypínateľné vodné čerpadlo,  

-  2-stupňové prelňanie.
 
Medzi inovácie patria aj vzadu uložené rozvody. Pri po-
zdĺžne uloženom motore tak smerom dozadu stúpajú-
ca kapota môže lepšie spĺňať zákonné požiadavky na 
ochranu chodcov. 
 Motor má mimoriadne kompaktný tvar, čo umož-
ňuje jeho montáž do najrozličnejších konštrukčných 
priestorov. Nový štvorvalcový vznetový motor nahra-
dí od roku 2008 v automobiloch Mercedes-Benz štyri 
doterajšie vznetové motory a možno ho montovať do 
rozličných typov v rôznych výkonových triedach   po-
zdĺžne  i naprieč. Okrem triedy C sa agregát bude použí-
vať aj v triede E a v novej triede GLK. Vďaka svojim vý-
nimočným výkonovým parametrom   nahradí aj moto-
ry s najväčším zdvihovým objemom v ťažších vozidlách 
a v nich vďaka tomuto „downsizingu“ veľmi efektívne 
zmenší spotrebu paliva.  

 V Mercedes-Benz C 250 CDI BlueEFFICIENCY Pri-
me Edition nový motor spolupracuje so športovou šesť-
stupňovou ručne ovládanou prevodovkou s charak-
teristikou „overdrive“. Tá tiež prispieva k veľkej efek-
tívnosti tohto modelu. Inžinieri Mercedes-Benz okrem 
toho prijali celý rad ďalších opatrení na dosiahnutie  
výnimočne malej spotreby. Medzi ne okrem iného patrí:
-  precízny aerodynamický tvar s novými vonkajšími 

zrkadlami, ktoré umožňujú mimoriadne priaznivé ob-
tekanie vzduchu a ktoré budú použité aj v iných mo-
deloch triedy C, ako aj hladký kryt celého podvozku 
vozidla a pneumatiky s menším valivým odporom, 

-  systém posilňovača riadenia riadený podľa potreby, 
ktorý pomocou ďalšieho ventilu vypína prietok po-
mocného čerpadla riadenia, ak nie je potrebný. 

Ako ukazujú skúsenosti z ECO tréningu Mercedes-Benz, 
aj vodič môže uvedomelým spôsobom jazdy usporiť 
palivo – bez toho, aby tým utrpelo potešenie z jazdy.  
V modeli C 250 CDI BlueEFFICIENCY Prime Edition mu  
v kokpite účinne pomáha novovyvinutý indikátor pre-
raďovania. Okrem odporúčaného preradenia sa na zdru-
ženom počítači zobrazuje aj presná aktuálna spotreba.  
Sériovo jazdí C 250 CDI BlueEFFICIENCY Prime Edition 
na 16-palcových diskových kolesách z ľahkej zliatiny 
s pneumatikami 205/55 R16. 
 Model má aj všetky priekopnícke technické systé-
my triedy C – medzi inými napríklad balík AGILITY CON-
TROL s dynamickou reguláciou tlmičov pruženia ako aj 
systém PRE SAFE® s aktívnymi opatreniami na ochra-
nu posádky pred hroziacou nehodou. Do rozsiahlej sé-
riovej výbavy patrí aj zvukový a ovládací systém Audio 
20. Prime Edition obmedzená na 5000 exemplárov.

-mz- 

Mercedesy s novými vznetovými 
motormi



24 okt óber  2008

Vyskúšali sme
Volvo C30 1,8 Summum R-Design

Najmenšie Volvo, typ C30, malo premiéru v ro-
ku 2006. Konštrukčne vychádza z typového radu  
S40/V50, ale navonok v žiadnom prípade nepôso-
bí ako kópia niečoho. Rozhodne ho nemožno na ces-
te prehliadnuť. Vyskúšali sme model poháňaný 1.8-
litrovým zážihovým motorom s kvalitnou úrovňou 
výbavy Summun v úprave R-Design.

 R-Design spoločnosti Volvo je voliteľný balík sé-
riovo montovaných športových doplnkov, ktorými si 
môžu zákazníci ozvláštniť svoje vozidlo, aby ho odlí-
šili od „štandardu“. Pre Volvo C30 je v rámci tohto ba-
líka k dispozícii napríklad desať farebných odtieňov 

 laku karosérie, logo R-Design na maske chladiča, pričom  
maska má matnú povrchovú úpravu, strešný spojler, mat-
né kryty vonkajších spätných zrkadiel, päťlúčové hliní-
kové 17 alebo 18-palcové diskové kolesá. Nami skúšaný 
model bol čierny, a pôsobil naozaj atraktívne.
 Volvo C30 otvorene hlása svoju príslušnosť k pré-
miovému segmentu už aj tým, že miesto zadného troj-
miestneho lavicového sedadla su len dve samostat-
né sedadlá. Prístup na ne je o hodne komplikovanejší, 
ako keď má auto na bokoch dva páry dverí. Aj napriek 
tomu, že široké dvere sa otvárajú pod veľkým uhlom. 
Zadné sedadlá sú  oddelené lakťovou opierkou aj ne-
zakryteľnou medzerou v operadlách. Predné sedadlá 

sa dajú elektricky prestavovať v dostatočne veľkom  
rozsahu všetkými potrebnými smermi, aby sa za vo-
lantom pohodlne usadil menší i vysoký vodič či vo-
dička, lebo najmä pre dámy je Volvo C30 veľkým lá-
kadlom. Vráťme sa ešte k zadnej časti vozidla, ktorá pô-
sobí zvonku oveľa atraktívnejšie ako keď sa pozeráme 
dovnútra cez otvorené veko batožinového priestoru. 
 Výškovo orientované koncové svetlá, celoskle-
nené tretie dvere, teda veko batožinového priestoru 
a strešný spojler dávajú zadnej časti vozidla mimo-
riadne čaro. Batožinový priestor má však len podprie-
merný objem  233 litrov, štandardne neobsahuje ani 
kryciu roletu, takže náklad v ňom je ako v obchodnom  

Lapač pohľadov



25www.mo t .sk

výklade. Možno preto, že tvorcovia vozidla nepredpo-
kladali časté používanie batožinového priestoru. Da-
li mu pôsobivý poťah, aby pôsobil štýlovo ako zvyšok 
vozidla. Po sklopení operadiel (vznikne rovné dno)  ob-
jem pre batožinu narastie na 876 litrov.
 Praktický systém BLIS už Volvo montuje aj do svoj-
ho najmenšieho typu. Kamery pod vonkajšími spätný-
mi zrkadlami snímajú dianie vo vedľajšom jazdnom pru-
hu za vozidlom a rozsvietením diódy vedľa zrkadiel upo-
zornia vodiča na vozidlo, ktoré môže byť v tzv. mŕtvom 
uhle, mimo zorného poľa vonkajšieho zrkadla. Za do-
tiahnutie vývoja tohto systému do fázy sériovej apli-
kácie v automobiloch si Volvo zaslúži veľkú pochvalu. 
Ostatne, s aplikáciu ďalších pozoruhodných systémov 
zlepšujúcich aktívnu bezpečnosť vozidiel švédska au-
tomobilka dostala aj oficiálne ocenenia. Významným  
je  to menej okázalé od niektorých poisťovní, ktoré  

automobily Volvo vďaka týmto systémom poisťujú so  
značnými zľavami.
 Jazdné vlastnosti má malé Volvo dobré, i keď 
pri veľmi rýchlom prejazde zákrutou by mal vodič 
rátať s možnou nedotáčavosťou. Výkonný motor lá-
ka na kľukatiacej ceste vodiča k športovému štýlu 
jazdy, pri pripravenosti korigovať prípadný nedotá-
čavý šmyk si to môže dovoliť. Motor s výkonom 92 
kW mu to umožňuje, radosť mu robí aj presné vede-
nie páky päťstupňovej ručne ovládanej prevodovky. 
Nerovnosti cesty povozok tlmí príkladne. 
 Volvo C30 1.8 Summum R-Design určite nesklame 
ani rozsahom výbavy, kde nechýbajú napríklad sníma-
če prekážok uľahčujúce vodičovi cúvanie, automatická 
klimatizácia či kvalitný audiosystém. Cena tohto mode-
lu je 770 348 Sk.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Volvo C30 1,8 Summum R-Design

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

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

1798 cm3, najväčší výkon 92 kW pri 6000 ot./min., krú-

tiaci moment 165 Nm pri 4000 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinu-

té pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brz-

dy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebeňo-

vé riadenie s  posilňovačom, obrysový priemer otáča-

nia 11,1 m.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4252/1782/1443 

mm, rázvor náprav 2640 mm, rozchod kolies vpredu/

vzadu˝1548/1544 mm, pohotovostná/celková hmot-

nosť 1328/1750 kg, objem batožinového priestoru 

233/876 l, objem palivovej nádrže 52 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 200 km/h, 

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

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

prevádzke 10,1/5,8/7,3 l/100 km, CO
2
 174 g/km.



 

Aj keď v minulosti kvalita niektorých typov britskej 
automobilky Land Rover nebola vždy prvotriedna, 
čo bolo dané zvyčajne nadmerným šetrením nákla-
dov na vývoj aj výrobu.  Land Rover už dávno stra-
til svoju finančnú suverenitu, takže posledné slovo 
o tom, čo, a za koľko sa bude vyvíjať a vyrábať ne-
padlo v Land Roveri. Vývoj atraktívneho typu Ran-
ge Rover Sport dostal napríklad požehnanie od ve-
denia koncernu Ford, ktorému značka Land Rover 
patrila ešte začiatkom tohto roka... Vyskúšali sme 

model poháňaný vznetovým 3,6-litrovým motorom 
s  výkonom až 200 kW.
 Range Rover Sport mal premiéru na autosalóne 
v Ženeve roku 2005. Aj keď je o niečo menší ako je-
ho konštrukčný vzor – Land Rover Discovery3, nie 
to žiadny „mestský off-road“.  Vonkajšími rozmer-
mi 4728x1928x1784 mm a hmotnosťou 2745/3175 
kg (pohotovostná/celková/ naznačuje, že sa  bu-
de pôsobiť dojmom predátora na akomkoľvek povr-
chu – cesty alebo terénu. Kto čaká puritánsky interiér  

zameraný len na funkčnosť, ako to pri typických of-
f-roadoch najmä v minulosti bývalo, bude prekvape-
ný. Naskytne sa mu obraz kožou potiahnutého luxu-
su. Ostatne, dá sa to tušiť už z malého  rozdielu celko-
vej a pohotovostnej hmotnosti, ktorý je len 430 kg, že 
Range Rover Sport nebude žiadny „drsný prepravník“. 
Z pohodlia rozhodne nikto nebude sklamaný na žiad-
nom z piatich sedadiel, i keď stredné miesto na zad-
nej lavici má spokojnosť s podmienkou. Pohodlne sa na 
ňom bude cítiť asi len dieťa. Zadné sedadlá sú osadené  
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Vyskúšali sme
Land Rover Range Rover Spor t 3.6  
TDV 8 SE

Dravec na každom povrchu



o niečo vyššie, takže dlháni na  nich môžu mať má-
lo miesta nad hlavou. Predné sedadlá majú elektrické 
prestavovanie, výhľad z miesta vodiča je na tento druh 
vozidla veľmi dobrý.  Kde už vodič presne dozadu nevi-
dí, tam ho na možné prekážky upozorňujú parkovacie 
snímače. Volant je nielen pekný, ale je aj príjemný v ru-
kách. Ovládanie tohto veľkého vozidla nie je kompliko-
vané, dopredu si však treba naštudovať, na čo je ktoré 
tlačidlo, lebo ovládačov je v tomto aute hojnosť. 
 Cestný dezén na pneumatikách síce oslaboval naše 
odhodlanie viesť Range Rover Sport do ťažšieho teré-
nu, ale systém Terrain Response, stály pohon všetkých 
kolies s rozdelením krútiaceho momentu medzi kolesá 
prednej a zadnej nápravy v pomere 50:50 spolu s re-
dukčným prevodom v kolesách pomohli zvládnuť aj hlb-
ší brod bahna či kamenné prahy. Dva pokusy,  druhý 
s výdatnejším  rozbehom,  sme museli použiť len na 
zvládnutie dlhšieho blatistého stúpania. 
 Osemvalcový vznetový motor s výkonom 200 kW 
má výfuk vyladený tak, že charakteristický klepot ne-
počuť prakticky pri žiadnych otáčkach. Valce plní vzdu-
chom  dvojica turbodúchadiel. Od voľnobežných otáčok 

po otáčky nástupu najväčšieho krútiaceho momentu je 
zrýchľovanie mierne, nad touto hranicou až po začiatok 
červeného poľa otáčkomera rýchlosť vozidla narastá 
zreteľne, potom už ďalší rast otáčok zastaví obmedzo-
vač. Výrobcom uvádzaný čas 9,2 s potrebný na zrých-
lenie veľkého auta s hmotnosťou okolo troch ton je po-
zoruhodný, a sediac v aute pri jeho maximálnom zrých-
ľovaní sa dá aj adrenalínovo precítiť. Riadiaca jednotka 
šesťstupňovej automatickej prevodovky nedegraduje 
skvelý výkonový  potenciál motora a rýchlymi reak-
ciami na zmenu zaťaženia a zmenu polohy akcelerač-
ného pedála s hladkým preraďovaním umocňuje veľmi 
dobrý dojem z pohonného agregátu tohto vozidla.
 Brzdy Brembo spoľahlivo spomaľujú rozbehnuté-
ho „dinosaura“, vzduchové pružiace jednotky umožňujú 
vodičovi meniť svetlú výšku vozidla v rozsahu 172-227 
mm. Prispievajú k pohodliu, priechodivosti vozidla po rôz-
nych typoch povrchov, ale aj k bezpečnosti jazdy. Náhle 
zmeny smeru pri veľkej rýchlosti toto vozidlo, celkom po-
chopiteľne, neobľubuje. Výraznejšie bočné náklony vo-
diča upozornia,  že ďalší nárast rýchlosti by mu mohol 
skomplikovať snahu udržať vozidlo v na želanej dráhe.  

 V teréne s nie príliš dlhými náročnými úsekmi  sa 
spotreba nafty dostávala na hranicu 16 l/100 km, ta-
kúto spotrebu má motor aj pri rýchlej, agresívnejšej  
jazde. Pri plynulej jazde možno jazdiť so spotrebou tes-
ne pod 10 l/100 km, v mestskom cykle uvádza výrob-
ca  spotrebu necelých 15 l/100 km, bez výraznejšieho 
sebazapierania  sme dosahovali hodnoty o liter lepšie.  
 Land Rover Range Rover Sport 3.6 TDV8 SE  sa 
predáva za 2 278 200 Sk.

Samuel BIBZA
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Vyskúšali sme
Land Rover Range Rover Sport 3.6 

TDV 8 SE

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

vý s priamym vstrekom, vstrekovací sytém common rail, 

ventilový rozvod 2x2xOHC, kompresný pomer 17,3:1, zdvi-

hový objem 3628 cm3,  najväčší výkon 200 kW pri 4000 

ot./min., krútiaci moment 640 Nm pri 2000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon ko-

lies prednej aj zadnej nápravy.

Podvozok: predné aj zadné kolesá zavesené na dvoji-

ciach priečnych ramien , pruženie vzduchovými pružiaci-

mi jednotkami s automatickým udržiavaním svetlej výš-

ky, priečny skrutný stabilizátor,  kotúčové brzdy, vpredu 

s ventilovanými kotúčmi, ABS,  HDC, hrebeňové riadenie 

s hydraulickým  posilňovačom riadenia , stopový priemer 

otáčania 11,6 m, pneumatiky rozmeru 255/50 R 19.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4788/1928/1784 

mm, rázvor náprav 2745 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du  1605/1612 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

2745/3175 kg, objem batožinového priestoru 958/2013 

l, objem palivovej nádrže 88 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 209 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,2 s, spotreba  nafty 

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

14,7/9/11,1 l/100 km, CO
2 
 294 g/km.



Vyskúšali sme
Ford Focus Combi 2.0 TDCi Titanium

28 okt óber  2008

Po hatchbackoch poháňaných 1,8-litrovým vzneto-
vým  motorom a 1,6-litrovým zážihovým motorom, 
o ktorých sme postupne písali v júlovom a augus-
tovom čísle,  sme vyskúšali aj kombi z mimoriadne 
úspešného typu nižšej strednej triedy Ford Focus. 
Poháňal ho 2-litrový vznetový motor, ktorý spolu-
pracoval so šesťstupňovou ručne ovládanou pre-
vodovkou. Skúšané hatchbacky mali päťstupňovú 
prevodovku. Všetky tri modely mali kvalitnú úro-
veň výbavy Titanium.
 Kombi je v porovnaní s hatchbackom o 133 mm 
dlhšie, o 40 mm vyššie, šírku majú obidva modely rov-
nakú. Priestorové podmienky v kabíne pre posádku sa 
prakticky nezmenili, pretože rázvor náprav je tiež rov-
naký, 2640 mm, nárast celkovej výšky o 40 mm síce 
nie je zanedbateľný, ale ani v hatchbacku sme nezare-
gistrovali málo voľného miesta nad hlavami, a to ani 
keď sme sedeli na zadných sedadlách. Od operadiel zad-
ných sedadiel až po čelné sklo sú obidva modely rovna-
ké. Pri zhodnej výbave Titanium úplne. Necelých 40 kg 
nárastu pohotovostnej hmotnosti kombi nehrá absolút-
ne žiadnu rolu pri vplyve na stabilitu vozidla, opäť sme 
sa iba presvedčili, že vo Forde vedia robiť veľmi kvalit-
né povozky.  
 Od modelov kombi väčšina zákazníkov očaká-
va väčší batožinový priestor ako má hatchback. A po 
sklopení druhého radu sedadiel do istej miery vzrastie 
tak výrazne, že kombi dokáže do značnej miery plniť 
aj úlohu malého nákladného auta.  Platí to aj vo Focu-
se. Kým hatchback má za operadlami zadných sedadiel  

objem 385 l (do výšky krytu batožinového priesto-
ru) a po sklopení zadných sedadiel pri nakladaní až po 
strop je k dispozícii 1245 litrov, v kombi sú tieto para-
metre 500 a 1645 litrov. Príjemné je, že spodná hrana 
vyklopeného veka batožinového priestoru je až vo výš-
ke 197 cm nad vozovkou, takže pri nakladaní batožiny 
môže hlavou naraziť do veka len málokto... Manipulá-
ciu s rozmernými alebo ťažkými predmetmi uľahčuje 
pravidelný tvar batožinového priestoru.
 Ak by sme chceli porovnávať vplyv výkonnost-
ných parametrov motorov nami skúšanej trojice mo-
delov Fordu Focus, tak najhoršie na tom bol hatchback 
poháňaný 1,6-litrovým zážihovým motorom. Vyrovna-
ným partnerom najvýkonnejšiemu motoru 2.0 TDCi v 
kombi bol motor 1.8 TDCi v hatchbacku. Kombi zrých-
ľovalo z 0 na 100 km/h za 9,3 s, hatchback za 9,6 s. 
Takýto rozdiel sa v bežnej prevádzke na ceste ani ne-
dá postrehnúť. Výrobcom uvádzaný rozdiel v najväč-
šej rýchlosti je už významnejší, kombi 2.0 TDCi zvláda 
203 km/h, hatchback 1.8 TDCi 190 km/h. Lenže kde 
sa už len dá u nás takými rýchlosťami jazdiť? Pri „drža-
ní sa“ v blízkosti  dovoleného maxima na diaľnici sa da-
lo s kombi príjemne cestovať – z hľadiska hluku v kabí-
ne, pocitu absolútnej stability jazdy aj spotreby nafty.  
V kombinovanej prevádzke má tento model uvádzanú 
spotrebu 5,6 l/100 km, reálne to nie je nedosiahnuteľ-
ná méta.
 Ford Focus Combi 2.0 TDCi Titanium sa predáva za 
719 000 Sk.

Samuel BIBZA

Rodinné auto

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 1997 cm3, 

najväčší výkon 100 kW pri 4000 ot./min., krútiaci mo-

ment 320 Nm pri 2000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Rozmery,hmotnosti, objemy: d/š/v 4597/1839/1537 

mm, rázvor náprav 2640 mm,pohotovostná/celková 

1429/1950 kg, objem batožinového priestoru 500/1645 

l,objem palivovej nádrže 53 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 203 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,3 s, spotreba nafty 

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

7/4,5/5,6 l/100 km, CO
2
 147 g/km.



Predstavujeme
Mazda Kiyora 
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Japonská automobilka Mazda  usilovne pokra-
čuje v predstavovaní koncepčných automobilov 
s odvážnym, nápaditým dizajnom. Pre autosalón 
v Paríži pripravila premiéru  konceptu mestského 
kompaktného automobilu konštruovaného na do-
siahnutie malej hmotnosti, ktorému v Mazde da-
li meno Kiyora
 Mazda Kiyora (čo v japončine znamená ‘čistý a 
priezračný’) reprezentuje harmóniu medzi pôžitkom 
z jazdy a environmentálnymi a bezpečnostnými kri-
tériami v súlade s dlhodobou technologickou víziou 
Mazdy “Udržateľný Zoom-Zoom.”
 Koncept “Kiyora” pomohol dizajnérom predsta-
viť si mestské vozidlo, ktoré čisto brázdi ulice mes-
ta, s vodou ako hlavným dizajnérskym motívom. Vo-
zidlo je vybavené štvorvalcovým motorom novej ge-
nerácie s priamym vstrekovaním benzínu a unikátnym 

systémom Mazda „Smart Idle Stop Sys-
tem – čo je  vypnutie motora pri krát-
kodobom zastavení napríklad na križo-
vatke a opätovnom zapnutí po stlačení 
plynového pedálu“. Dosahuje veľmi ma-
lú spotrebu paliva a tak aj malú produkciu emisií CO2. 
Zlepšená aerodynamika v štýle Nagare má tiež svoj po-
diel na tomto výsledku. 
 Nový koncept Mazdy je založený na novej platfor-
me navrhnutej s cieľom maximálneho úbytku hmotnos-
ti pri zachovaní najvyšších bezpečnostných štandardov 

a v snahe o čo najväčšie potešenie z jazdy. Dôraz je kla-
dený aj na dizajn interiéru a nové funkcie, ktoré podpo-
rujú životný štýl mladých ľudí. 
 V tabuľke sú uvedené aj ďalšie novinky, ktoré 
Mazda priviezla na parížsky autosalón, i typy, ktoré už 
Mazda bežne predáva.

-ma-

Mazda Kiyora 



Vyskúšali sme
Citroën C5 2.0 HDI Dynamique

30 okt óber  2008

„Nemecky dokonalý, francúzsky elegantný“. To 
je reklamný slogan, ktorý vymysleli marketingo-
ví odborníci Citroëna v parížskej centrále automo-
bilky, objavujúci sa v reklame pomáhajúcej úspeš-
ne uviesť na trh druhú generáciu Citroëna C5.  Tá   
„nemecká dokonalosť“ je vraj v slogane preto, že 
v Citroëne by chceli, aby sa nová generácia C5 pre-
dávala lepšie ako prvá aj v nemecky hovoriacich 
častiach Európy. Uznávame, že je to významná časť 
celoeurópskeho trhu, možno tam im toto „nadbie-
hanie“ pomôže. Ak však chce Citroën odhryz-
núť podstatne  väčší kus z predajného koláča áut  

strednej triedy napríklad u nás, „nemecká doko-
nalosť“ by „cé-päťke  asi veľmi nepomohla, lebo 
potrebuje prilákať aj klientov, ktorí neboli celkom 
spokojní s niektorým z nemeckých „manažérskych“ 
automobilov. Vyskúšali sme sedan poháňaný dvoj-
litrovým vznetovým motorom s výkonom 100 kW, 
s úrovňou výbavy Dynamique.
 U nás sa druhá generácia Citroëna C5 predáva od 
júna, takže niekoľko desiatok týchto vozidiel už možno 
vidieť aj na cestách, nielen vo výstavných sálach pre-
dajcov. Ak ste nemali ešte možnosť poprezerať si toto 
vozidlo zvnútra, obraz o ňom si urobíte z uverejnených 

snímok, ku ktorým povieme pár poznámok. Nasadanie 
na predné aj zadné sedadlá je bezproblémové aj vďaka 
mimoriadne dlhému rázvoru náprav 2815 mm. Aj keď 
má vodič hodne dlhé nohy, za jeho dozadu posunutým  
sedadlom je ešte dosť miesta pre nohy  osoby s výš-
kou okolo 180 cm – pri nasadaní aj počas jazdy. Sna-
ha o vytvorenie sedanu s dnes módnou siluetou kupé 
je zrejmá aj na novom sedane C5, strecha od stredné-
ho stĺpiku karosérie zreteľne klesá smerom dozadu. Na-
šťastie, v mieste hláv cestujúcich sediacich na zadných 
sedadlách je vnútorná výška stále dostatočná, aby aj 
vyššie osoby mali nad hlavami za každých okolností 

Citroën hrá nemeckou kartou



dostatočnú vzduchovú medzeru, ktorá delí ich temená 
od príjemne čalúneného stropu. Citroën C5 je síce päť-
miestnym vozidlom, ale piatich ľudí vídavame cestovať 
dnes v aute veľmi zriedkavo, a keď už, tak skôr v men-
ších a lacnejších autách. Ak by sa taká udalosť prihodi-
la niekedy aj  majiteľovi nového Citroëna C5, môže byť 
spokojný – jeho auto má aj dostatočnú vnútornú šírku 
na to, aby sa jeho spolucestujúci vzadu vzájomne ne-
príjemne netlačili plecami. Vo výške pliec je šírka vozi-
dla vzadu 1495 mm (vpredu až 1524 mm).
 Na predných sedadlách sa sedí ešte pohodlnej-
šie, majú aj možnosť elektrického vyhrievania s troj-
stupňovou  reguláciou. Vodič môže polohu volantu pre-
stavovať výškovo aj pozdĺž osi jeho otáčania, vedenie 
vozidla mu uľahčuje tempomat, pri parkovaní snímače 
prekážok umiestnené v zadnom aj prednom nárazníku.  
Tie možno vypnúť, podobne ako systém dynamickej 
regulácie stability (ESP). Ak by sme sa mali vrátiť  

k reklamnému sloganu, tak potom „francúzskej elegan-
cii“ možno prisúdiť najmä tvarovanie prístrojovej dosky 
– je nápadné a solídne zároveň, jej materiál je príjem-
ný na vzhľad aj dotyk, to isté možno povedať aj o po-
vrchoch ostatných prvkov interiéru.  
 Špecialitou Citroëna je pevný stred volantu, kto-
rý mal premiéru v type C4. Použili ho aj novej generácii 
C5. Jednou z proklamovaných predností tohto riešenia 
má byť stabilná poloha tlačidiel, ktoré vodič nachádza 
na tom istom mieste pri akomkoľvek natočení volantu. 
Pre intuitívnosť ovládania, ktorá by mala byť pre dizaj-
nérov  prvoradým kritériom pri rozmiestňovaní ovláda-
cích prvkov a prístrojov pred vodičom, bolo tých tlači-
diel pre nás priveľa. Inak interiéru nového C5 niet čo 
vytknúť, lebo je aj účinne odhlučnený a už aj pri druhej 
úrovni výbavy (odspodu) má všetky prvky zlepšujúce 
bezpečnosť a pohodlie jazdy, aké očakávajú zákazníci 
od „manažérskeho“ auta.  

 Citroën popnúka pre C5 klasické pruženie vinutý-
mi pružinami, ale aj  svoju špecialitu -hydropneumatic-
ké pruženie Hydractive III+. Nami skúšaný model zostal 
pri klasike. Zachovával si teda dobrú stabilitu na ces-
tách s akýmkoľvek povrchom, ale nerovnosti nežehlil 
tak dôkladne, ako to zvláda Hydroactive III. 
 Dvojlitrový vznetový motor s výkonom 100 kW 
nerobí z auta s pohotovostnou hmotnosťou „trhač as-
faltu“, v akom by sa najradšej vozili mladí „šéfovia“. 
C5 s ním však nie je žiadny leňochod, väčšine vodičov 
schopnosť zrýchľovať z 0 na 100 km/h za 10,6 s ur-
čite stačí. A odvahu využívať najväčšiu možnú rých-
losť tohto modelu na našich cestách i diaľniciach, 204 
km/h, významne tlmia časté merania rýchlosti políciou 
a mastné pokuty. Takže nám sa tento motor zdá byť pre 
nový sedan C5 primeraný.
 Cena modelu Citroën C5 2.0 HDI Dynamique 
so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou je  
947 900 Sk.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Citroën C5 2.0 HDI Dynamique
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VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

mym vstrekom, vstrekovací systém common rail, venti-

lový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 17,6:1, zdvihový 

objem 1997 cm3, najväčší výkon 100 kW pri 6000 ot./

min., krútiaci moment 155 Nm pri 4000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach prieč-

nych trojuholníkových ramien, vinuté pružiny, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinu-

té pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, 

vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebeňové riade-

nie s  posilňovačom, obrysový priemer otáčania 11,8 m, 

pneumatiky rozmeru 225/55 R 17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4779/1853/1456 

mm, rázvor náprav 2815 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du  1584/1556 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1683/2155 kg, objem batožinového priestoru 439 l, ob-

jem palivovej nádrže 71 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 204 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,6 s, spotreba naf-

ty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

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



 

V predchádzajúcom vydaní časopisu sme uverejni-
li naše skúsenosti s používaním Škody Superb dru-
hej generácie. Vozidlo poháňal dvojlitrový vznetový 
motor s najväčším výkonom 103 kW. V závere leta 
sme vyskúšali ďalší model. Mal rovnakú úroveň vý-
bavy Elegance ako prvý, rovnako mal aj šesťstup-
ňovú ručne ovládanú prevodovku, dokonca aj rov-
naký vonkajší lak bordovej farby. Poháňal ho však 
1,8-litrový prepĺňaný zážihový motor s priamym 
vstrekom benzínu. 
 Obidva modely sme mali po sebe s neveľkým ča-
sovým odstupom, takže na druhom nás vo vybavení in-
teriéru nemalo čo prekvapiť a nepredpokladali sme, že 
by iný motor mohol mať vplyv na stabilitu jazdy. A ani 
nemal, zážihový motor mal síce menšiu hmotnosť opro-
ti vznetovému o 36 kg, ale rozdiel   jazdných vlastností 
v zákrutách sme si nevšimli.  
 Čaro nových prepĺňaných zážihových motorov 
s priamym vstrekovaním benzínu do valcov je v nástu-
pe veľkého krútiaceho momentu už pri malých otáč-
kach a udržiavanie jeho vrcholnej hodnoty v širokom 
pásme stredne veľkých otáčok. Tak je to aj pri motore 
1.8 TSI, ktorý poskytuje najväčší krútiaci moment 250 
Nm  v rozsahu otáčok 1500 až 4000 za minútu. Najväč-
ší výkon 118 kW má pri otáčkach 6200 za minútu, ale 

ťah motora je zreteľný aj po prekročení tejto hranice, 
takmer až po 7000 otáčok za minútu. Zvuková kulisa 
v interiéri od pracujúceho motora je absolútne neruši-
vá, motor nás nesklal ani spotrebou benzínu.  Pri nená-
hlivej jazde mimo mesta s rýchlosťou okolo 100 km/h 
sme dosahovali spotrebu do 6 l/100 km, čo je na veľké 
auto s pohotovostnou hmotnosťou niečo nad 1,5 t veľ-
mi dobrá hodnota, takmer sa blížiaca kvalitným vzne-
tovým motorom.  Pri jazde po diaľnici rýchlosťou okolo 
dovoleného rýchlostného limitu, keď motor pri zarade-
nom šiestom prevodovom stupni „točí“ asi 3000 otá-
čok za minútu, bola spotreba niečo nad 8,5 l/100 km. 
V meste sme sa už pod 10 l/100 km nedostali, ostat-
ne, nesľubuje to ani výrobca, pre spotrebu v mestskom 
cykle uvádza hodnotu 10,4 l/100 km, my sme pri „nor-
málnom“ štýle jazdy, teda bez prudkých zrýchľovaní 
a spomaľovaní v prúde áut dosahovali spotrebu okolo 
11 l/100 km. Tento motor však Superbu umožňuje aj 
adrenalínovejšiu jazdu na cestách plných zákrut, vte-
dy však treba rátať so spotrebou nad 15 l/100 km. Vo-
diča k tomu láka aj presné vedenie preraďovacej pá-
ky prevodovky a dostatočne presné riadenie. Pri rých-
lom striedaní viacerých zákrut, pravá – ľavá za sebou 
by však mal byť v strehu a neprehnať to s nájazdo-
vými rýchlosťami do zákrut, lebo veľké auto sa môže  

nebezpečne „rozkolísať“.  Superb si však asi nebudú 
kupovať vodiči uprednostňujúci športový štýl jazdy, 
na to sú iné autá, Škoda im napríklad dokáže ponúk-
nuť niektoré športovo ladené modely Octavie. Pohodlím 
a veľmi praktickým inovatívnym systémom otvárania 
veka batožinového priestoru Twindoor druhá generácia 
Superbu nepochybne priláka oveľa viac zákazníkov ako 
jeho predchodca.
 Škoda Superb 1.8 TSI Elegance stojí 974 900 Sk. 

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Škoda Superb 1.8 TSI Elegance
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Škoda Superb 1.8 TSI Elegance

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Motor: radový 4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný zážiho-

vý s priamym vstrekovaním benzínu do valcov, ventilový 

rozvod 2xOHC, kompresný pomer 9,6:1, zdvihový objem 

1798 cm3,̋ cnajväčší výkon 118 kW pri 6200 ot./min., 

krútiaci moment 250 Nm pri 1500-4000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies  prednej  nápravy.

Pohotovostná/celková hmotnosť: 1529/2074 kg.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 220 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,6 s, spotreba 95-oktán. 

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

vádzke 10,4/6/7,6  l/100 km, CO
2
  180 g/km.



Ako už mnohí priaznivci F1 vedia, od roku 2009 by 
mali byť monoposty F1 vybavené systémom KERS 
(Kinetic Energy Recovery Systems) Na vývoji sys-
tému sa podielali spoločnosti Flybrid (podľa ktorej 
dostal systém meno – Flybrid), Torotrak a Xtrac. 
Mechanický systém integrovaný k prevodovke vo-
zidla zachytáva kinetickú energiu pri spomaľova-
ní a brzdení a a uvoľňuje ju pri akcelerácii vozidla. 
Množstvo energie, ktoré možno zachytiť je limito-
vané, ale dostatočné pre tento typ vozidla.
 Mechanický systém Flybrid využíva technológiu 
zotrvačníka, ktorý je doplnený o variátor. Podľa inži-
nierov ponúka toto zloženie dvojnásobnú účinnosť, 
polovičnú hmotnosť a rýchly prenos energie v porov-
naní s bežnými hybridnými systémami vybavenými  

zásobníkom elek-
trickej energie.

Zotrvačník
Okolo náboja z vy-
sokopevnos tnej 
ocele sú ovinuté 
uhlíkové vlákna. 
Hriadeľ sa pohy-
buje v ložiskách 
s  k e r a m i c k ý m i  

gulôčkami v oceľových krúžkoch. Zotrvačník je umiest-
nený v oceľovej skrini, v ktorej musí byť vákuum, čo 
je zabezpečené špeciálnymi tesneniami. Vákuum je 
potrebné z toho dôvodu, že pri najväčšej obvodovej  

rýchlosti zotrvačníka Mach 3,3 by vplyvom vzducho-
vého trenia došlo k prudkému nárastu jeho teploty až 
na asi 400 0C. Aj preto môže zotrvačník pracovať bez 
chladenia. Konštrukcia pri testovaní vydržala preťaže-
nie až 30 g.

Variátor
Variátor spája zotrvačník s výstupným hriadeľom kla-
sickej prevodovky. Zotrvačník je pripojený k variátoru 

pomocou redukcie 5,2 : 
1 a lamelovej spojky.
Ide o úplný toroidný va-
riátor (spoločností To-
rotrak a Xtrac) s pre-
vodom 6 : 1. Vo vnútri 
sú dva vonkajšie disky 
a vnútorný disk. Medzi 
diskami sú dve trojice 
kladiek, ktoré prená-
šajú výkon na vonkaj-
ší disk pomocou ole -
jového f i lmu. Každá  

kladka je pripojená k hydraulickému valčeku. Variátor 
má hmotnosť asi 5 kg.
 Súčasťou systému Flybrid je regulačný systém, 
ktorý nastavuje krútiaci moment motora a rýchlosť, 
čo je výsledkom nastaveného prevodového pomeru.
 Systém Flybrid môže pracovať s plným výkonom 
v pomerne širokom rozsahu otáčok zotrvačníka.

Technika
KERS novinka v F1 
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KERS novinka v F1 



Vývoj automobilov stojí približne rovnako, či sa vy-
rábajú vo veľkých, alebo menších sériách. Preto 
je pre automobilky výhodné, spojiť sily – vývojo-
vé aj kapitálové – pre vývoj aj výrobu vozidiel, kto-
ré sa kvôli požiadavkám trhu nemôžu vyrábať vo 
veľkých sériách.  Spoločnosti Fiat a PSA Peugeot 
Citroen už niekoľko rokov veľmi úspešne spolupra-
cujú pri vývoji a výrobe niekoľkých typov malých 
nákladných automobilov. Tento  rok uviedli na trh 
novú generáciu najmenších automobilov s názva-
mi Citroen Nemo, Fiat Fiorino  a Peugeot Bipper, 
ktoré aj spoločne vyrábajú v tureckom meste To-
fas. Začiatkom augusta sme vyskúšali Fiat Fiorino  

Combi poháňaný 1,3-litrovým vznetovým motorom 
s výkonom 55 kW.
 Vozidielko má dĺžku sotva 3,9 m, takže je zrejmé, 
že je ako stvorené pre prepravné služby aj v užších uli-
ciach jadier historických miest.  Vyvíjali ho so záme-
rom, aby mohol, podobne ako jeho spomínaní francúz-
ski súrodenci, prevážať nielen náklad, ale aj ľudí. Táto 
konverzia z čisto úžitkového auta aj na osobné sa nám 
pozdávala. Model s kombinovanou možnosťou prevá-
žania   osôb i nákladu má vo Fiate označenie Combi. 
Vyskúšali sme model s kvalitnejšou z dvoch možnos-
tí výbav – Elegant. V úrovni výbavy Elegant má Fiat 
Fiorino Combi dvojicu posuvných dverí, po otvorení  

ktorých vznikne pred druhým radom sedadiel otvor 
so šírkou 644 mm a výškou 1041 mm, čo umožňuje  
pohodlnejšie nastupovanie na trojicu zadných seda-
diel ako do dĺžkou porovnateľného hatchbacku s kla-
sickými krídlovými dverami. Operadlá zadných seda-
diel možno sklápať,  takže pôvodný objem pre bato-
žinu 356 litrov za nimi sa po sklopení operadiel a po 
ich následnom preklopení aj  so sedacou časťou lavi-
cového sedadla dopredu podstatne zväčší. Za predný-
mi sedadlami a nakladaní až po strop možno teoreticky 
v tomto malom aute získať až 2500 litrov pre náklad – 
po vymontovaní zadných sedadiel. Ak sú sklopené, už je 
k dispozícii objem 1500 litrov. Konštruktéri sa rozhodli  

Predstavujeme
Fiat Fiorino Combi 1.3 16v Multijet Elegant
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Vydarená konverzia



pre asymetricky delené dvojkrídlové dvere, ktoré sa 
otvárajú v „pravom uhle“, ak treba nacúvať až k nakla-
dacej rampe, možno ich otvoriť aj pod uhlom 180 stup-
ňov. Nakladanie uľahčuje aj nízko uložená „nákladová 
hrana“ – vo výške 527 mm nad vozovkou. Priestor pre 
náklad je dlhý s dvoma radmi sedadiel 700 mm, po vy-
braní druhého radu sedadiel 1700 mm a ak je vymon-
tované aj sedadlo spolujazdca vedľa vodiča, k dispozí-
cii je dĺžka 2200 mm. 
 Fiorino pripomína už zvonku viacúčelový osobný 
automobil (MPV) a osobnému autu je blízke aj štylizo-
vanie interiéru, čo vidno i z fotografií. Podobné to je aj 
s ovládateľnosťou  a jazdnými vlastnosťami. Vodičovo 
sedadlo možno prestavovať aj výškovo, volant sa dá 
nastaviť nielen výškovo, ale i pozdĺž osi jeho otáčania. 
Sily potrebné na otáčanie volantom, stláčanie pedálov 
brzdy a spojky sú porovnateľné s úsilím potrebným pre 
ovládanie malého osobného auta. Kabína je na také  

malé auto dobre odhlučnená, celkom dobrý je aj pod-
vozok, ktorý takmer rovnako účinne tlmí nárazy z pre-
jazdu nerovností cesty pri prázdnom aj zaťaženom  
vozidle. 
 V úrovni výbavy Elegant má Fiorino Combi okrem 
iného nastaviteľnú driekovú opierku sedadla vodiča , 
ručne ovládanú klimatizáciu, výškovo aj osovo nasta-
viteľný volant má už aj nižší stupeň výbavy Base, Ele-
gant obsahuje aj stierač zadného okna v širšej časti 
krídlových dverí, ktoré majú vyhrievané sklo, zámky 
na všetkých dverách sa automaticky uzamykajú po 
prekročení rýchlosti 5 km/h. 
 Motor 1.3 16v Multijet má síce výkon „len“ 55 
kW,  ale  krútiaci moment má najväčšiu hodnotu 190 
Nm a je k dispozícii už pri 1750 otáčkach za minútu. 
Väčšinu jázd sme absolvovali tak, že motor pracoval 
v rozsahu otáčok 1000 až 3000 za minútu a tak ani asi 
60 kilometrová „diaľničná vložka“ nespôsobila nárast  

spotreby nafty nad 5 litrov na 100 km. Fiorino je auto 
pre pokojnú jazdu a na tú tento motor úplne stačí.
 V čase uzávierky tohto čísla vyhlásili na 62. roč-
níku Medzinárodnej výstavy úžitkových automobilov 
v Hannoveri trojičky Citroen Nemo, Fiat Fiorino a Peu-
geot Bipper za „Van of the Year 2009“, čo potvrdzuje 
kvality Fiorina aj jeho súrodencov.
 Fiat Fiorino Combi 1.3 16v Multijet Elegant sto-
jí podľa cenníka 431 600 Sk, pri existujúcej akciovej 
zľave 354 000 Sk.

Samuel BIBZA

Predstavujeme
Fiat Fiorino Combi 1.3 16v Multijet Elegant
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VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 17,6:1, najväčší výkon 55 kW pri 4000 

ot./min., krútiaci moment 190 Nm pri 1750 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 náprava s dvojicou vlečných 

ramien, skrutne pružnou priečkou, vinuté pružiny, kotú-

čové brzdy vpredu, bubnové vzadu, ABS, hrebeňové ria-

denie s  posilňovačom, obrysový priemer otáčania 10,45 

m, pneumatiky rozmeru 185/65 R 15.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3970/1716/1803 

mm, rázvor náprav 2513 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1469/1465 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1260/1700 kg, objem nákladového priestoru 356/2500 

l, objem palivovej nádrže 45 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 155 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km 15  s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 5,9/3,9/4,6 

l/100 km, emisie CO
2
 123 g/km.  



Predstavujeme
Honda Jazz
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Novú generáciu Hondy Jazz sme z tlačových mate-
riálov výrobcu pomerne obsiahlo predstavili v pred-
chádzajúcom vydaní časopisu. V druhej polovici 
septembra sme mali možnosť   vyskúšať túto no-
vinku, ktorá príde na náš trh pravdepodobne v no-
vembri, na nemeckých cestách v okolí Frankfurtu 
nad Mohanom.  Takže informácie z článku v sep-
tembrovom čísle môžeme teraz rozšíriť o poznat-
ky z jazdy a o fotografie interiéru, ktoré pred me-
siacom ešte Honda médiám neposkytla.
 Prvá generácia Hondy Jazz mala v Európe premié-
ru v roku 2002, prichádzajúca druhá generácia je 3900 

mm dlhá, čo je nárast o 55 mm, 1695 mm široká, te-
da je o 20 mm širšia. Výška 1525 mm zostala rovna-
ká, nový Jazz má rázvor náprav 2500 mm, čo je nárast 
o 50 mm a väčšie sú aj rozchody kolies – vpredu o 35 
a vzadu o 30 mm. Zväčšenie rázvoru náprav prinieslo 
zväčšenie miesta pre kolená cestujúcich sediacich na 
zadných sedadlách o 37 mm. Vyskúšali sme „tandem“ 
osôb s výškou niečo nad 180 cm – vodič sedel tak, aby 
mal nohy v optimálnej polohe voči pedálom, za ním se-
diaci spolucestujúci sa kolenami dotýkal rubu operadla 
vodičovho sedadla, ale pritom netlačil vodiča do chrb-
ta. Aj keď celková šírka vozidla narástla len o 20 mm, 

podľa informácií výrobcu vnútorná šírka  v oblasti pliec 
je vpredu väčšia o 44 a vzadu o 43 mm.
 Vyskúšali sme obidva motory určené pre Európu. 
Obidva sú zážihové, motor 1.2 i-VTEC má najväčší vý-
kon 66 kW, 1.4 i-VTEC 74 kW. Subjektívne medzi nimi 
nie je takmer žiadny rozdiel, obidva sú dobre odhlučne-
né,  a pri spolupráci s päťstupňovou ručne ovládanou  
prevodovkou nie sú medzi nimi výrazné rozdiely ani 
v oficiálne uvádzaných výkonnostných parametroch. 
Jazz so slabším motorom dosahuje najväčšiu rých-
losť 177 km/h a z 0 na 100 km/h zrýchľuje za 12,6 s, 
s výkonnejším motorom sú tieto parametre 182 km/h  

Medzigeneračný pokrok



Predstavujeme
 Honda Insight
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Spoločnosť Honda na autosalóne v Paríži predstaví 
koncept svojho nového globálneho hybridného au-
tomobilu s oficiálnym názvom Insight. Nový hybrid-
ný koncept bude vystavený v blízkosti automobilu 
FCX Clarity, ktorý ku svojmu pohonu využíva pali-
vové články, a vedľa konceptu športového „hybri-
du“ CR-Z. Všetky tri automobily jasne demonštru-
jú úsilie spoločnosti Honda v oblasti vývoja čistej-
ších pohonných jednotiek.
 Spoločnosť Honda hybridné automobily vždy po-
važovala za vhodný „most“ na ceste k vozidlám po-
háňaným palivovými článkami, ktorých potenciál  
demonštruje typ FCX Clarity.  Koncept Insight sa vy-
značuje čistými štylistickými líniami prvého produkč-
ného automobilu poháňaného palivovými článkami na 
svete, pričom tvar oboch vozidiel má za cieľ maximali-
zovať účinnosť ich pohonných jednotiek. 
 Koncept Insight je štylistickou inšpiráciou pro-
dukčnej verzie, ktorá sa dostane do predaja v priebe-
hu roku 2009. Nový typ bude zákazníkom ponúkaný za  

výrazne menšiu cenu ako je cena dnešných hybridných 
automobilov. Vďaka tejto unikátnej pozícii na trhu otvo-
rí Honda Insight prístup k hybridným technológiám no-
vej generácie zákazníkov. 
 Honda Insight bude profitovať hlavne z vý-
znamného zmenšenia cien komponentov systému  
Integrated Motor Assist (IMA), v dôsledku čoho sa sta-
ne najdostupnejším hybridným automobilom v histó-
rii. Tento rýdzo hybridný automo-
bil bude ponúkaný ako päťdvero-
vý hatchback s priestorom pre päť 
cestujúcich a bude založený na no-
vovyvinutej platforme. Kompaktnú  
riadiacu jednotku a batérie inžinieri 
umiestnili pod podlahu batožinového 
priestoru, vďaka čomu má  Insight 
nízke ťažisko a praktickosť porov-
nateľnú s konvenčnými hatchback-
mi. Insight bude využívať rôzne 
technológie, vrátane asistenčných  

funkcií pre úspornejšiu jazdu, ktoré zákazníkom umož-
nia dosiahnuť v reálnej prevádzke ešte väčšie úspory. 
Spoločne s modelom Civic Hybrid bude nové vozidlo vy-
rábané v japonskom závode spoločnosti Honda v mes-
te Suzuka, kde nedávno došlo k rozšíreniu linky na vý-
robu hybridných motorov.
 „Pôvodná Honda Insight, predstavená v roku 1999, 
bola pionierom v oblasti hybridných technológií v Eu-
rópe a stále zostáva ikonickým symbolom ekologických 
inovácií značky Honda,“ povedal Takeo Fukui, generál-
ny riaditeľ spoločnosti Honda Motor Co., Ltd. „Tento 
nový Insight rovnako znamená prelom z hľadiska do-
stupnosti hybridných technológií, ktoré prinesú väčšie 
úspory paliva a hodnotu väčšiemu počtu zákazníkov.”
 Koncept Insight je vyvrcholením dvoch desaťro-
čí výskumu a vývoja v oblasti hybridných zážihových 
a elektrických systémov. Predaj produkčnej verzie ty-
pu Insight   na celom svete začne v prvom polroku ro-
ku 2009. 

-ha-

Pohľad Hondy do budúcnosti 
hybridných automobilov

a 11,4 – 11,6 s. Podobné je to aj so spotrebou benzínu 
– v kombinovanej prevádzke výrobca uvádza pre Jazz 
s 1,2-litrovým motorom 5,1 l/100 km, s 1,4-litrovým 5,3 
l/100 km. Väčší motor bude možné kominovať aj so šesť-
stupňovou robotizovanou prevodovkou. Takých vozidiel 
bolo na novinárskej prezentácii málo, nestihli sme tento 
model vyskúšať. Kolegovia, ktorým sa to podarilo, hovo-
rili po jazde o dosť výrazných „skokoch“ v rýchlosti pri 
automatickom preraďovaní  prevodových stupňov. Dlh-
šie „premýšľanie“ riadiacej jednotky tejto prevodovky 
naznačuje aj výrobcom uvádzaný čas potrebný na zrých-
lenie z 0 na 100 km/h, ktorý je 13,6 s.
 Zväčšený rázvor náprav, širší rozchod kolies a upra-
vené závesy predných kolies zabezpečujú Jazzu veľmi 
dobrú stabilitu. Prispieva k nej aj   tvrdšie pruženie, na 
cestách s takmer dokonale rovným povrchom vo Frank-
furte a jeho okolí bola jazda príjemná, raz sme však od-
bočili o križovatku skôr ako „mal na mysli“ navigačný 
systém a na opravovanej ceste bolo nerovnosti cítiť aj 

v sedadlách.  Jazz však bude určite aj kvalitou podvoz-
ku patriť medzi najlepšie malé autá na európskom trhu. 
 Všetky modely vozidla Jazz môžu byť vybavené 
stabilizačným systémom (VSA) od spoločnosti Hon-
da, ktorý bol skonštruovaný tak, aby pri prechádza-
ní zákrut, akcelerácii a náhlych manévroch pomo-
hol vodičovi udržať kontrolu nad vozidlom pomocou  
pribrzdenia všetkých štyroch kolies podľa potreby, ale-
bo riadením krútiaceho momentu motora. Keď systém 
aktívne zlepšuje stabilitu vozidla, začne na prístrojo-
vej doske blikať signálna kontrolka. Na strane prístro-
jovej dosky je vypínač, ktorým sa dá systém VSA de-
aktivovať. Variabilnosť usporiadania zadnej časti in-
teriéru a batožinového priestoru mala na veľmi dobrej 
úrovni aj prvá generácia Jazzu. Ovládanie zadných se-
dadiel Magic Seats je ešte jednoduchšie.
 Bohatá je aj voliteľná výbava, Jazz si možno ob-
jednať napríklad aj s prenosným zábavným systé-
mom pre osoby na zadných sedadlách, harddiskový  

navigačný systém Honda s dotykovým displejom defi-
nuje nový štandard automobilovej navigácie a zábavy. 
Obsahuje 30 GB pevný disk, ponúka rad navigačných 
funkcií a má pôsobivé schopnosti reprodukcie obrazu 
a zvuku. Z tohto systému si možno urobiť súkromný 
audio prehrávač pomocou funkcie Music Catcher, kto-
rá umožní ukladať si obľúbené skladby do pamäti jed-
notky. Navigačný systém ponúka funkcie pre 2 zóny a 
je kompatibilný s mobilnými telefónmi, ktoré podporu-
jú Bluetooth. Nadštandardne je možné vybaviť jednot-
ku priamym prepojením na iPod, systém možno navy-
še rozšíriť o parkovaciu kameru, aby vodič videl, čo sa 
deje za vozidlom pri cúvaní.  
 Ceny pre novú Hondu Jazz na našom trhu v čase 
uzávierky tohto vydania ešte neboli známe. Dovozca sa 
však vraj bude snažiť, aby napriek  medzigeneračnému 
nárastu úžitkových vlastností cena ostala približne na 
úrovni Jazzu prvej generácie.

Samuel BIBZA



 

Prvou generáciou typu Mégane nahradili vo výrob-
nom programe automobilky Renault v roku 1995 
typ R 19.  Aj vďaka bohatej ponuke modelov obsa-
hujúcej až sedem rôznych karosérií predali odvte-
dy 8,5 miliónov vozidiel tohto typu. Teraz sa začí-
na vyrábať už tretia generácia,  pričom „nový Mé-
gane je výsledkom vývoja dizajnu, ktorý vyjadruje 
súčasne dynamiku, športového ducha a intenzívny 
pocit robustnosti, kvality a trvanlivosti“ -  tak ho 
hodnotí Fabio Filippini, riaditeľ dizajnu Renault. No-
vý Mégane otvára cestu obnovovania ponuky Re-
nault v segmente kompaktných vozidiel. V línii kon-
ceptu Mégane Coupé, predstaveného v Ženeve na 
jar 2008, je dizajn tretej generácie Mégane  naozaj 
príťažlivý. Nemá už kontroverzne tvarovanú zadnú 
časť, charakteristickú pre druhú generáciu, jej sú-
časný tvar vyhovuje vkusu väčšine Európanov.  Po-
hľad na fotografie svedčí o tom, že nový Mégane 
nie je fádne tvarovaným autom, ale má naozaj tva-
ry so športovým výrazom. 
 Nový 4,3 m dlhý Renault Mégane vyžaruje dojem 
robustnosti, dlhý rázvor náprav (2,64 m) a široký roz-
chod kolies (1,55 m) sľubujú dobrú stabilitu vozidla. 
Pocit stability navodzuje aj tvar jeho zadnej časti a 
skosené zadné okno.  Spojenie plynulých línií a plných 
tvarov umožňuje maximalizovať svetelné odrazy karo-
série metalických odtieňov, hlavne novej modrej  farby 
Ecume  .Osobitnú pozornosť dizajnéri   venovali zmen-
šeniu niektorých častí karosérie, napríklad stĺpikov čel-
ného skla či krytu palivového otvoru. Predné a zadné 
nárazníky majú diskrétne zapracované snímače preká-
žok uľahčujúce vodičovi manévrovanie pri parkovaní. 
 Strecha bola tiež predmetom starostlivého spra-
covania laserovým zváraním, aby sa nemuseli použiť 
strešné okrasné lišty. Vo vnútri je intuitívne pracovis-
ko vodiča. Ovládače sa sústreďujú okolo volantu a na 

stredovej konzole, aby maximálne uvoľnili priestor pre 
cestujúcich. Kvalita materiálov a spracovanie boli tiež 
predmetom starostlivej práce na interiéri: integrova-
ný štít prístrojovej dosky má na dotyk príjemný po-
vrch, odolný voči neustálemu používaniu a slnečným 
lúčom.
 Stierače sú zamaskované za líniou kapoty, nielen z 
estetických dôvodov, ale aj kvôli lepším akustickým a 
aerodynamickým vlastnostiam. Osobitá pozornosť bola 
venovaná dekoračným prvkom na dosiahnutie rôznoro-
dej a odlišnej atmosféry v závislosti od úrovne vyhoto-
venia. Zákazníci si budú môcť vybrať svetlé elegantné 
vyhotovenie, alebo tmavšie so športovým nádychom.
 Novinkou Renaultu je tempomat-obmedzovač rých-
losti s novým rozhraním. Ak vodič aktivuje funkciu tem-
pomatu, maximálna rýchlosť sa zobrazí v hornej časti 
rýchlomeru spoločnes oblúkovou kontrolkou okolo cen-
trálneho displeja. Ak pri zapnutom tempomate vodič 
prekročí nastavenú rýchlosť, kontrolka svieti na čer-
veno a maximálna rýchlosť bliká. Toto farebné technic-
ké riešenie je nielen predvídavé a funkčné, ale súčasne 
skracuje reakčný čas a zlepšuje bezpečnosť jazdy. Kon-
štrukcia sedadiel, ich tvar a použité materiály umožňu-
jú pohodlné cestovanie na dlhé vzdialenosti. Doplnkom 
k nastavovaniu volantu do výšky aj hĺbky sú praktic-
ké ovládače nastavenia sedadla, pomocou ktorých mô-
že vodič v priebehu niekoľkých sekúnd nastaviť sklon 
svojho operadla a opierky hlavy, zmeniť nastavenie se-
dadla v driekovej oblasti, alebo zmeniť výšku sedacej 
časti sedadla (v rozmedzí 70 mm).
 Objem batožinového priestoru 405 dm3 pat-
rí medzi najväčší v segmente. Prístup do neho uľah-
čuje nízka nakladacia hrana a doširoka sa otvárajú-
ce zadné výklopné dvere s osadením jednej časti zad-
ných svetiel. Zadná lavica je priečne delená v pomere 
2/3:1/3, umožňuje rýchlo prispôsobiť objem úložného  

priestoru vďaka ergonomickým a ľahko prístupným 
ovládačom. Zachovali sa dôvtipné odkladacie priesto-
ry pod podlahou vpredu, známe z predchádzajúcej  
generácie. 
 V kabíne sa nachádza množstvo výbavy pochádza-
júcej z vyššieho segmentu, aby sa zjednodušilo vedenie 
vozidla a spríjemnil sa pobyt vo vozidle. Renault Méga-
ne má teraz k dispozícii kartu na prístup a štartovanie  
„s voľnými rukami“, so zatváraním na diaľku. Dvere sa 
zamykajú automaticky, ak sa vodič aj s kartou vzdiali 
od vozidla, alebo aktívne, stlačením tlačidla umiestne-
ného na kľučke dverí. Ak sa priblížite rukou k ľubovoľ-
nej kľučke alebo otvoríte batožinový priestor, dvere sa 
odomknú. Lokalizácia na diaľku „remote lighting“, po-
máha vodičovi rozpoznať svoje vozidlo vďaka rozsvie-
teniu svetiel ovládaných tlačidlom na karte.
 Ďalšou funkciou komfortu, ktorú ponúka Renault 
Mégane je automatická parkovacia brzda, ktorá sa akti-
vuje automaticky po vypnutí motora a uvoľní sa po na-
štartovaní vozidla jednoduchým stlačením plynového 
pedálu. Tento systém uľahčuje vodičovi aj rozbiehanie 
sa do kopca. Môže sa aktivovať ručne pomocou ovlá-
dača umiestneného na stredovej konzole.
 Nový Renault Mégane má v ponuke dva navigačné 
systémy GPS: Carminat Bluetooth® CD (dvojrozmerná 
farebná navigácia na 7’’ obrazovke s centrálnym ovlá-
daním) alebo Carminat Bluetooth® DVD (trojrozmerná 
navigácia vyššej triedy) v ponuke vo vyššom segmen-
te. Carminat Bluetooth® DVD združuje tri zariadenia: 
navigačný systém GPS, autorádio CD a MP3 a ovláda-
nie telefónu Bluetooth®. Páčkový ovládač umiestnený 
do stredu stredovej konzoly umožňuje ľahké a rýchle 
ovládanie.
 Pre tepelnú pohodu všetkých cestujúcich je No-
vý Renault Mégane štandardne vybavený limatizáciou. 
Automatická dvojzónová klimatizácia je v ponuke len  
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v niektorých verziách. Umožňuje vodičovi aj spolu-
jazdcovi individuálne nastavenie teploty a vlastné vet-
ranie pomocou ovládačov „Soft-Auto-Fast“. V režime 
„Auto“ systém optimalizuje úroveň tepelného a zvuko-
vého komfortu.
 Nový Mégane využíva kompletnú ponuku autorá-
dií vyvíjaných v spolupráci so spoločnosťou Arkamys® 
nazvaných „3D Sound by Arkamys®“.
 Spoločnosť, ktorá sa už niekoľko desaťročí špe-
cializuje v oblasti digitálneho audia, vyvinula softvér, 
ktorý umožňuje dosiahnuť kvalitný zvuk s priestoro-
vým efektom. Tento systém okrem iného ponúka zá-
žitok z počúvania pre všetkých cestujúcich vo vozidle. 
Pre lepšiu účinnosť sa na príjem rádia používa dvojitá 
anténa, jedna je vonkajšia a druhá integrovaná v zad-
nom skle. Nový   Mégane poskytuje možnosť zapojenia 
cez konektor RCA v sérii na centrálnej konzole, pomo-
cou ktorej je možné počúvať hudbu z prenosného pre-
hrávača. Doplnok Plug & Music dáva vodičovi väčšie 
možnosti ovládania prenosných zariadení (pripojenie 
USB, prehrávač alebo iPod®) prostredníctvom ovláda-
čov na volante so zobrazovaním menu a zoznamu skla-
dieb na prístrojovej doske.
 Značné úsilie venovali pracovné skupiny technikov     
podvozku. Predná náprava typu pseudo-MacPherson 
je spojená s pomocným rámom novej konštrukcie, čím 
sa minimalizuje bočné posúvanie rámu a zaručuje do-
konalé smerové vedenie. Nový posilňovač riadenia sa 
vyznačuje lepšou synchronizáciou medzi pokynom vo-
diča a odozvou systému, zadná náprava je založená na 

programovanej deformácii nosníka uzavretého profilu, 
ktorý má malú hmotnosť a poskytuje väčšiu odolnosť 
voči skrúteniu. Zjednotenie týchto technických rieše-
ní viedlo k zlepšeniu reakcií vozidla a k lepšej stabilite 
v zákrutách bez zhoršovania pohodlia cestujúcich. Veľ-
koryso navrhnutý brzdový systém zabrzdí vozidlo pri 
opakovanom brzdení z rýchlosti 100 km/h na vzdia-
lenosti 37 m, čo predstavuje najkratšiu brzdnú dráhu  
v segmente.
 Od svojho uvedenia na trh bude mať nový Mégane 
v ponuke úplne obnovené motory dCi a TCE (Turbo Con-
trol Efficiency), ktoré spájajú striedmosť v spotrebe pa-
liva a potešenie z jazdy. Sú schopné poskytnúť využi-
teľný krútiaci moment a výkon v širokom spektre otá-
čok, vrátene malých otáčok Motory dCi 85 a dCi 105 
sú teraz doplnené o ďalšie dva motory dCi 90 a dCi 110 
s filtrom pevných častíc. Tieto štyri motory produku-
jú menej emisií CO

2
 ako 120g/km. Nový motor dCi 130 

produkuje len 135g CO
2
/km, poskytuje najväčší výkon 

96 kW už pri 3750 ot./min. a krútiaci moment 300 Nm 
pri 1750 ot../min. Motory dCi 160 BVM a dCi 150 BVA 
veľmi rýchlo rozšíria túto ponuku.
 Ponuka zážihových motorov bude podľa krajiny 
určenia pozostávať z 1.6 16V s výkonom 74 alebo 81 
kW, motora 2.0 16V s výkonom 103 kW a TCE 180 
s výkonom 132 kW. Pri uvedení na trh bude v ponuke 
so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou, neskôr 
bude v ponuke motor 2.0 16V s prevodovkou s plynu-
lou zmenou prevodového pomeru. Najnovší zážihový 
motor z dielne Renault, TCE 130, bude v ponuke na jar  

v roku 2009. Vyvíjaný v rámci Aliancie Renault-Nissan, 
dokonale odráža odborné znalosti dosiahnuté v oblas-
ti “downsizing“. Tento nový motor so zdvihovým ob-
jemom 1397 cm3 má výkon porovnateľný s výkonom 
motora 1.8 l (96 kW), krútiaci  moment  ako má mo-
tor 2.0 l (190 Nm) a emisie CO

2
 má menšie ako motor 

1.6 l. Je teda obzvlášť striedmy a rešpektujúci životné  
prostredie.
 V závislosti od verzie tieto motory môžu byť 
spriahnuté s 5 alebo 6-stupňovými ručne ovládanými 
alebo automatickými prevodovkami.

Nový Mégane bude mať k dispozícii motory kompati-
bilné s biopalivami, pre bioetanol, aj pre bionaftu.Cel-
kovo viac ako 70 % predaja bude v súlade s označením 
Renault eco² spĺňajúc súčasne tri kritériá:
-  produkcia emisií CO

2
 je menšia ako 140g/km, alebo 

má motory kompatibilné s biopalivami,

-  vyrobený v závode certifikovanom podľa normy ISO 
14001,

-  recyklovateľný z 95 % a obsahuje aspoň 5 % recyk-
lovateľných plastov.

Nový Mégane má o 8 kg menšiu hmotnosť oproti svoj-
mu predchodcovi, napriek tomu že je väčší a priestran-
nejší. Renault využil výskum uskutočnený v LAB1 a 
bohaté technické vedomosti, aby vyvinul celú paletu 
bezpečnostnej výbavy navrhnutej z hľadiska reálnych 
situácií pri jazde. Nový Mégane má rôzne zariadenia, 
ktoré pomáhajú vodičovi predchádzať riziku na ceste. 
Táto výbava zahŕňa systém kontroly tlaku vzduchu v 
pneumatikách, bixénónové reflektory s natáčateľnými 
stretávacími svetlami pri prejazde zákrutou, tempoma-
t-obmedzovač rýchlosti, automatické zapínanie reflek-
torov a automatické spustenie stieračov.
 Nový Mégane je pre kritické situácie vybavený 
ABS, EBD a podporou brzdenia v kritickej situácii. Tie-
to zariadenia sú v závislosti od verzie doplnené systé-
mom ESC (Electronic Stability Control) s funkciou kon-
troly nedotáčavosti (CSV).
 Z hľadiska pasívnej bezpečnosti pasívnej má no-
vý Mégane navrhnutú karosériu s programovanou de-
formáciou, ktorá je spriahnutá so systémom ochrany 
Renault 3. generácie (SRP3). 
 Nový Renault Mégane, ako 16-te vozidlo programu 
Renault Contrat 2009, využívajúci výsledky v oblasti 
kvality dosiahnuté na predchádzajúcich typoch, bude 
uvedený na slovenský trh v januári 2009.      -rt-
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MINI posúva príbeh svojho úspechu do novej rovi-
ny: dizajnovou štúdiou MINI Crossover Concept pri-
náša   predstavu o štvrtom type karosérie typové-
ho radu MINI po klasickom trojdverovom hatchbac-
ku, modeli MINI Cabrio a modeli MINI Clubman. 
 MINI Crossover Concept po prvýkrát prerastá do 
dĺžky štyri metre. Disponuje pohonom všetkých kolies, 
má štvoro dverí a štyri samostatné sedadlá. Už samot-
né tieto charakteristiky predurčujú novinku nachádzať si 
nové cieľové skupiny zákazníkov, ktorí hľadajú individu-
álny štýl značky v kombinácii s väčšou všestrannosťou  

interiéru a celkovo inovatívnou funkčnosťou.
 Každé nové MINI musí ponúknuť o niečo viac, a to 
jedinečným spôsobom. MINI Crossover Concept vďaka 
svojmu pohonu všetkých štyroch kolies prináša mož-
nosť praktického využitia v podstatne širšom spektre 
jazdných podmienok a na nových cestách. Jeho poten-
ciál rozšírenej mobility je dobrým základom pre nové 
dobrodružné plány posádky každého možného druhu. 
 MINI Crossover Concept je prvé MINI, ktoré je dlh-
šie ako štyri metre. Aj svojou šírkou 1830 mm a výš-
kou 1598 mm prerastá existujúce produkčné modely. 

Dĺžka rázvoru náprav 2606 mm mu zabezpečí ešte viac 
stability na ceste. Extra vonkajšie rozmery poskytujú 
podstatne viac možností pre veľkorysý priestor a ino-
vatívne riešenia v interiéri.
 Vďaka páru dverí na každej strane poskytuje MI-
NI Crossover Concept výnimočne komfortný prístup 
na zadné sedadlá. Nie sú však dvere ako dvere: kon-
venčným spôsobom sú usporiadané iba na strane vo-
diča. Na druhej strane sú klasické dvere iba vpredu. 
Za nimi má dizajnová štúdia inovatívne zdvíhacie/po-
suvné druhé dvere, ktoré okrem nastupovania výrazne  
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zjednodušujú aj nakladanie batožiny zboku. Na strane 
vodiča pre zmenu neprekáža B-stĺpik, vďaka čomu do-
sahuje potenciál veľkoryso komfortného prístupu do 
interiéru ešte vyšší stupeň. Do celku dokonalo zapada-
jú aj bezrámové bočné okná. 
 Dvere do batožinového priestoru sa otvárajú do 
jednej strany a sú vybavené bezrámovým otvárateľ-
ným oknom. Vďaka veľkému nakladaciemu otvoru 
a nízkej nakladacej hrane bez problémov možno uložiť 
do interiéru aj veľké a neskladné predmety, napríklad 

športovú výbavu. Toto môže byť 
ešte viac uľahčené zapustením 
samostatných zadných sedadiel 
do rovnej podlahy pomocou pa-
ralelogramového kinematického  
mechanizmu. 
 Úložná kapacita sa dá zväčšiť 
prepravným boxom umiestneným 
zvonku na zadných dverách. Sys-
tém strešných nosníkov umožňu-
je jednoduchú aplikáciu nosičov 
na bicykle, lyže, snowboardy či 
prepravné boxy najrôznejšieho 
formátu. Aj samotná strecha je 
riešená s pozoruhodnou inven-
ciou: po celej dĺžke má skladací 

kryt, ktorý umožňuje otvoriť ju spredu aj zozadu, pod-
ľa preferencií vodiča a jeho spolucestujúcich. 
 Obe zadné samostatné sedadlá majú tvar a kontú-
rovanie identické s tými prednými. Navyše sú individu-
álne pozdĺžne posúvateľné v rozsahu 13 centimetrov, 
čo umožňuje posádke voliť medzi extra komfortom pre 
osoby sediace vzadu, alebo väčším úložným priestorom 
pre batožinu. 
 Už aktuálne produkčné modely MINI sú vďaka svoj-
mu veľkému centrálnemu okrúhlemu prístroju na prí-
strojovej doske výnimočným zjavom, ktorý im dáva ne-
opakovateľnú individualitu a osobitosť. MINI Crossover 
Concept prináša novú dimenziu tejto koncepcie: guľovi-
tý zobrazovací a ovládací centrálny prístroj zvaný Cen-
ter Globe. Po prvýkrát v histórii má teda takýto prvok 
trojdimenzionálny priestorový charakter. Vďaka inova-
tívnej laserovej projekčnej technológii dokáže   priná-
šať jednotlivé zobrazenia nielen v priečnom a pozdĺž-
nom smere, ale aj do hĺbky vo viacerých rovinách, od-
líšených napríklad výraznosťou a sýtosťou farby. 
 MINI Crossover Concept dokonca prináša možnosť 
rozdeliť tento prevratný prvok, ktorý nemá vo svete au-
tomobilov obdobu, na dve pologule, s individuálnym zo-
brazením pre vodiča a spolujazdca vedľa vodiča. Ten pr-
vý tak môže stále sledovať jazdné parametre, kým ten 

druhý bude napríklad surfovať po internete. 
 MINI Center Globe sa ovláda mimoriadne flexibil-
ne, viacerými možnými spôsobmi: pomocou dotyko-
vého povrchu, prostredníctvom guľovitého ovládača 
„Trackball“ na volante, tlačidlami a posuvnými prvka-
mi na spodnej časti gule, prípadne klávesnicou, ktorá 
sa na povel tlačidla vysunie pred   spolujazdcom vedľa  
vodiča. 
 Prevratným prvkom, ktorý MINI Center Globe pre-
zentuje, je aj štartovanie vozidla: to prebieha po umiest-
není kľúča v tvare gule s príznačným názvom „Keyball“ 
do príslušného otvoru v hornej časti prístroja MINI Cen-
ter Globe. Po vložení sa guľový kľúč posunie smerom 
k vodičovi, ktorý jeho stlačením naštartuje motor. Po 
opätovnom stlačení sa motor vypne a kľúč sa vráti na 
pôvodné miesto, z ktorého ho vodič pohodlne vyberie. 
 Namiesto klasickej stredovej konzoly má MINI 
Crossover Concept centrálnu upevňovaciu koľajnicu, 
označenú názvom MINI Center Rail. Tá sa tiahne od prí-
strojovej dosky až ku dverám do batožinového priesto-
ru vozidla. Po celej dĺžke kabíny sa do nej dajú upevniť 
držiaky na prístroje komunikácie a zábavy, nápoje, min-
ce, parkovacie karty, slnečné okuliare, písacie potreby, 
či rozličné iné úložné schránky. Následne sa dajú ľubo-
voľne posúvať pozdĺž celého interiéru. 
 MINI Crossover Concept prináša na svojej palube 
exkluzívny lifestyle v podobe aplikácie prvkov z porce-
lánu špičkovej kvality a ďalších troch ušľachtilých ma-
teriálov. Pozdĺž prístrojového panelu sa cez celú šírku 
vozidla tiahne obklad z pravého dreva, masívna dreve-
ná aplikácia robí spoločnosť lakťom cestujúcich vo dve-
rách a ich nohám. Ozdobou výduchov klimatizácie a le-
movania dverí je špeciálne tvrdené sklo v modrej farbe 
Laguna Blue. Kľučky dverí na pravej strane interiéru, 
podobne ako koľajnica MINI Center Rail, sú vyrobené 
z masívneho matne lešteného hliníka. Odvážne a ne-
tradičné je aj farebné riešenie sedadiel: vodičovo je po-
tiahnuté tmavo zeleným koženým čalúnením, ostatné 
tri sedadlá majú kožu hnedej farby Coffee Brown. 

-mi-
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Kia Motors Corporation potvrdila, že úplne nový 
mestský „crossover“ Kia Soul bude v predaji za-
čiatkom budúceho roka. Kia Soul vodičovi ponúka 
priestor, ktorý sa vyrovnáva alebo dokonca aj pre-
konáva priestrannosť vozidiel s omnoho väčšími 
rozmermi exteriéru.
 Na európskom a v niektorých štátoch na ostat-
ných trhoch budú pre tento typ k dispozícii dva vý-
konné 1,6-litrové, 16-ventilové štvorvalcové motory 
- zážihové a vznetové s VGT technológiou. Oba tieto  

motory sú konštrukčne založené na tých, ktoré sa mon-
tujú do najúspešnejšieho vozidla Kia v Európe - ceé d. 
Vznetový motor bude mať najväčší výkon 93 kW a krú-
tiaci  moment  225 Nm. Celohliníkové zážihové motory 
rovnaký najväčší výkon a krútiaci moment s vrcholom 
156 Nm pri 4200 otáčkach za minútu. Na americkom 
a na niektorých neeurópskych trhoch bude v ponuke aj 
tretí typ motora – zážihový 2-litrový s výkonom 104 
kW a krútiacim momentom 186 Nm. Táto verzia moto-
ra bude v ponuke spolu s 5–stupňovou ručne ovládanou 

alebo 4-stupňovou automatickou prevodovkou.
 Kia Soul je 5-dverový hatchback s pohonom pred-
ných kolies, s vysokou strechou a dlhým rázvorom ná-
prav 2550 mm pri celkovej dĺžke vozidla 4105 mm. Cel-
ková výška vozidla je 1610 mm, základňa čelného skla 
je o 135 mm vyššie ako u typického kompaktného vo-
zidla. Poloha sedadiel je o 120 mm vyššie a svetlá výš-
ka je väčšia o 45 mm.
 Nastupovanie do novej priestrannej Kia Soul je 
pozoruhodne jednoduché. Kabína poskytuje priestor 
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 v oblasti hlavy, nôh a ramien, ktorý vyrovnáva alebo 
prekonáva mnoho vozidiel z vyšších segmentov. Veľ-
korysý priestor v oblasti hlavy (1020/1005 mm vpre-
du/vzadu), priestor v oblasti nôh (1070/990 mm vpre-
du/vzadu) a priestor v oblasti ramien (1403/1400 mm 
vpredu/vzadu) zabezpečujú, že Soul poskytne plnohod-
notný komfort piatim dospelým osobám.Dizajn prístro-
jovej dosky s trojicou prístrojov a volantom s hrubým 
vencom vytvárajú neobvyklú kombináciu priestrannos-
ti pre posádku a útulnosti pre vodiča. 
 Pre európsky, americký a ostatné trhy sa budú vo-
zidlá Kia Soul vyrábať v závode Kia Gwangju v Kórei od 
novembra 2008. 

-ka-

Začiatkom októbra 1968 uviedla automobilka Volk-
swagen na trh svoj nový typ s číselným označením 
411. Išlo vtedy o najväčší a najvýkonnejší automobil 
značky VW. Do ukončenia výroby v júli 1974 bolo vy-
robených 367 728 vozidiel spomenutého typu. „Volk-
swagen, aký ešte nebol,“ hlásala vtedy o novom ty-
pe reklama. Išlo o prvý Volkswagen so samonosnou 
karosériou, ktorá mohla mať dvoje alebo štvoro dve-
rí. Vozidlo malo dlhší rázvor ako populárny chrobák. 
Typ 411 bol v porovnaní s typom 1500/1600, ktorý 
bol na trh uvedený v roku 1961, podstatne väčší a lep-
šie vybavený. V zadnej časti vozidla bol uložený nový 
vzduchom chladený 1,6-litrový plochý motor (boxer) 
s maximálnym výkonom 50 kW. Maximálna rýchlosť 
vozidla bola 145 km/h. Bezpečné jazdné vlastnosti 
zabezpečoval nový podvozok s prednou nápravou ty-
pu McPherson a dvojkĺbovou zadnou nápravou, ktorý 

sa používal aj v type Porsche 911. Batožinový priestor 
bol v zadnej i prednej časti vozidla a jeho celkový ob-
jem bol 570 litrov. Typ 411 sa však stretol s negatív-
nymi ohlasmi v tlači, ktorá vozidlu vyčítala hlučnosť, 
malý výkon motora a „neestetický“ tvar prednej čas-
ti.. V modelovom roku 1971 uviedol preto Volkswa-
gen na trh zlepšenú verziu, označenú 411 
E. Písmeno E označovalo, že motor vozidla 
je vystrojený elektronicky riadeným vstre-
kovacím systémom, čím výkon stúpol na  
59 kW. Upravená bola aj predná časť vo-
zidla. Veľký batožinový priestor potom po-
núkla kombi verzia 411 E Variant, ktorá sa 
čoskoro predávala v dvojnásobne väčšom 
počte ako sedan. V USA, kde sa vozidlo za-
čalo predávať v roku 1971, sa typ 411 na-
podiv predával veľmi dobre. V roku 1972 

bol na trh uvedený modernizovaný typ, označený VW 
412. Hoci typy 411/412 nesplnili z hľadiska predaja 
očakávania výrobcu, zaberá tento posledný veľký sé-
riový automobil so vzadu uloženým, vzduchom chlade-
ným motorom dôležité miesto v dejinách spoločnosti 
Volkswagen.    (RM)

VW 411 má 40 rokov



Automobilka Hyundai predstaví na  autosalóne  
v Paríži šesť nových typov. Budú medzi nimi aj au-
tomobily, ktoré boli navrhnuté a skonštruované 
špeciálne pre európsky trh. Bude demonštrovať aj 
svoj „zelený“ postoj dvoma inovatívnymi koncep-
tami a európska verejnosť sa bude môcť zoznámiť 
i s pôsobivou štúdiou Genesis Coupé a prémiovým 
sedanom Genesis.
 Centrálny priestor však bude patriť svetovej pre-
miére úplne nového typu i20, ktorý by sa mal stať naj-
predávanejším vozidlom typovej palety Hyundai v Eu-
rópe. Taktiež uvidíme premiéru konceptu i20 blue, čo je 
najnovší prírastok do ekologického radu Hyundai i-blue 
- pokročilých štúdií s malými emisiami. Okrem skutočne 
vydarenej i20 sa verejnosti predstaví i luxusné 7-miest-
ne SUV iX55 a ekologický koncept Santa Fe s hybrid-
ným motorom. 

Nový Hyundai i20 
Horúca novinka Hyundai i20, ktorá bude uvedená na 

európske trhy v jarných mesiacoch 2009, predstavuje 
veľmi významný prírastok novej generácie vozidiel Hy-
undai s predponou „i“. Toto elegantné 5-dverové vozidlo 
bolo navrhnuté v európskom dizajnérskom centre spo-
ločnosti Hyundai v nemeckom Russelsheime. Môže sa 
pochváliť dlhším rázvorom náprav ako jeho predchod-
ca Getz, čo mu dodáva „atletický“ postoj a priestran-
nejší interiér. i20 využíva rozpoznateľné motívy dizajnu 
značky Hyundai, ako je výrazná pochrómovaná maska 
olemovaná prenikavými prednými svetlami v tvare sl-
zy a pôsobivým zoskupením zadných svetiel. Moderné 
línie typu i20 sú ďalej zvýraznené precíznymi detailmi, 
vrátane nárazníkov, prahových líšt a vonkajších spät-
ných zrkadiel vo farbe karosérie. Kompaktný interiér 
ponúka veľkorysú úroveň štandardného vybavenia.
 Najnovšia štúdia i20 blue obsahuje niekoľko úprav, 
ktoré ďalej zlepšujú už aj tak pôsobivé štandardné vlast-
nosti tohto vozidla vo vzťahu k životnému prostrediu. 
Treba povedať, že tieto zlepšenia sa dosiahli bez nega-
tívneho vplyvu na výkon, spoľahlivosť či spokojnosť 

vodiča. Hlavné úpravy pre významné zmenšenie emisií 
CO

2
 a spotreby paliva: kryty pod podlahou po celej dĺžke 

vozidla, zmenšenie svetlej výšky o 15 mm, zmeny v ae-
rodynamike prednej a zadnej časti, pneumatiky s ma-
lým valivým odporom a výkonný motorový olej s malým  
trením.  
 Hyundai i20 blue je poháňaný efektívnym vzneto-
vým motorom 1.4 CRDi s výkonom 66 kW a krútiacim 
momentom 220 Nm, ktorý je v kombinácii so 6-stup-
ňovou ručne ovládanou prevodovkou (miesto obvyklej 
5-stupňovej). Verzia i20 blue je v tomto ohľade s emi-
siami len 99 g/km a spotrebou 4,0 l/100 km mimoriad-
ne pôsobivá.
 Hybridné Santa Fe akcentuje záväzok spoločnosti 
Hyundai zmenšovať emisie CO

2
. Zachováva si celkový 

dizajn existujúceho typu Santa Fe, avšak pod kapotou 
sa ukrýva úplne iný systém pohonu. Inžinieri Hyundai 
vyvinuli vlastný paralelný hybridný pohonný systém, 
ktorý spája výkonný, ale úsporný 2,4-litrový zážihový 
motor Theta, 6-stupňovú automatickú prevodovku a 30 

Predstavujeme
Novinky Hyundai

44 okt óber  2008

Novinky Hyundai 
na Autosalóne v Paríži 



kW elektrický motor napájaný batériami lítium-ión. Vý-
sledkom sú menšie emisie CO

2
 (148 g/km) pri kombino-

vanom cykle a spotreba paliva 6,2 l/100 km. 
 Prémiové SUV iX55 je pripravené na sériovú výro-
bu. Sedemmiestne vozidlo vychádza z úspešného typu 

Veracruz, ktorý je už v predaji v USA. Prešlo však nie-
koľkými úpravami s cieľom vyhovieť európskym po-
žiadavkám a štýlu jazdy. Poháňa ho úplne nový „turbo-
diesel“ V6 CRDi so zdvihovým objemom 3,0 l, ktorý po-
skytuje výkon 176 kW a umožňuje vozidlu zrýchlenie  

z 0 na 100 km/h za 10,4 sekundy. Spotreba vozidla do-
sahuje 9,4 l/100 km v kombinovanej prevádzke a emi-
sie CO

2
 sú na hranici 249 g/km. 

 Sedemmiestne iX55 je flexibilné a funkčné vozidlo. 
Tretí rad sedadiel možno sklopiť do rovnej podlahy, čím 
sa vytvorí batožinový priestor s objemom 598 litrov 
(VDA). Zložením oboch zadných radov sedadiel vznik-
ne priestor s objemom 2457 litrov.
 Na parížskom autosalóne bude predstavený aj no-
vý sedan Genesis. Tento prémiový typ je založený na 
najnovšej architektúre pohonu zadnej nápravy, ktorá 
je zameraná na výkon. Veľkorysá štandardná výbava 
dáva sedanu Genesis konkurenčný náskok. Spoločnosť 
Hyundai využije príležitosť sledovať reakcie európskej 
verejnosti na toto luxusné vozidlo a podľa nich sa roz-
hodne, či ho uvedie na trh na starom kontinente. 
 Ďalšou atrakciou autosalónu bude nová štúdia Ge-
nesis Coupe 2+2 s pohonom zadných kolies. Čo do vý-
konu je najdynamickejším vozidlom značky Hyundai, 
ktoré prinesie ohromujúci štýl a pokročilú technológiu 
podvozku. Koncept Genesis Coupe využíva silné štý-
lové impulzy sériovo vyrábaného typu – línie karosé-
rie v tvare písmena Z a mohutné krivky – a ich zveli-
čením vznikol jedinečný a pútavý automobil. Oranžová 
farba karosérie podčiarkuje jeho dramatický vzhľad, 
ktorý evokuje i kapota a strecha z uhlíkových vlá-
kien, ako aj ďalšie prvky, ktoré pomáhajú zmenšovať  
hmotnosť.

-hi-

Spoločnosť Nissan Motor Co., Ltd. predstavila 
systém ECO Pedal – prvú technológiu, ktorá pomá-
hať zmenšovať spotrebu paliva priamo pomocou 
plynového pedála. Ak vodič zošliapne pedál príliš 
silno, aktivuje sa kontrolný mechanizmus vyvíja-
júci protitlak a upovedomí tak vodiča, že spotre-
ba paliva je väčšia, ako je potrebné.   

Systém ECO Pedal získava údaje o spotrebe pali -
va a účinnosti preraďovania v priebehu zošliapnutia   
plynového pedála a v priebehu jazdy a následne vy-
počíta optimálnu mieru akcelerácie. Kontrolka ekolo-
gickej jazdy zabudovaná do prístrojovej dosky uka-
zuje, aká akcelerácia je najvhodnejšia pre úspornú 
jazdu a pomáha tak vodičovi zlepšiť štýl jeho jazdy. 

Systém ECO Pedal môže vodič podľa potreby zapnúť  
alebo vypnúť. Výskum uskutočnený spoločnosťou 
Nissan ukázal, že použitím systému ECO Pedal môžu 
vodiči v závislosti od jazdných podmienok dosiahnuť 
zmenšenie spotreby paliva až o 5–10 % (údaje získané 
na základe interného výskumu spoločnosti Nissan/. 
Spoločnosť Nissan sa chystá uviesť tento systém do 
komerčnej výroby počas roka 2009.

 Aktivity s cieľom zmenšiť emisie C02 spoločnosť 
Nissan delí do troch úrovní, ktoré zahŕňajú technoló-
gie vozidiel, štýl jazdy a dopravné podmienky. Sys-
tém ECO Pedal je súčasťou technológií zameraných 
na štýl jazdy a patrí medzi ekologicky šetrné techno-
lógie uplatňované v rámci „Zeleného programu Nissan 
2010“. 

-nn-
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Kontrolka systému ECO Pedal

Schéma fungovania systému ECO Pedal



Mimoriadny vzhľad, jedinečné výkonové parametre, 
dôsledná ľahká konštrukcia a najväčšia exkluzív-
nosť, to je nový Mercedes-Benz SL 65 AMG Black 
Series. Špičkové kupé je vybavené čistokrvnou pre-
tekárskou technológiou a nadšencom športových 
automobilov otvára nové horizonty dynamiky jazdy. 
Jazdné výkony na úrovni športových automobilov 
najvyššej triedy garantuje zážihový 6-litrový AMG 
V12 biturbo motor s maximálnym výkonom 493 
kW a krútiacim momentom 1000 newtonmetrov. 
Výkonné dvojmiestne kupé bolo vyvinuté v AMG 
PERFORMANCE STUDIO a je pokračovaním veľmi 
úspešnej stratégie Black Series od AMG, výkon-
nostnej značky Mercedes-Benz Cars.
 Široký, svalnatý, nízky – to je nový Mercedes-Benz 
SL 65 AMG Black Series. Výrazné široké blatníky, vysú-
vateľné zadné krídlo a zadný spojler s difúzorom jasne 
ukazujú, že pochádzajú z motoristického športu, ktorý v 
Mercedes AMG už viac ako 40 rokov patrí k filozofii pod-
niku. Vozidlo vizuálne poskytuje reminiscenciu na úspeš-
né pretekárske vozidlá AMG ako aktuálna DTM trieda C, 
prípadne CLK-GTR z roku 1997 zo série FIA GT. 
 Veľké chladiace otvory v prednom spojleri a v ka-
pote jednoznačne signalizujú ohromnú výkonnosť dva-
násťvalca AMG s biturbo prepĺňaním. Zo zdvihového 
objemu 5980 kubických centimetrov vydoluje AMG V12 
maximálny výkon 493 kW pri 5400 otáčkach za minútu 
a elektronicky obmedzený krútiaci moment 1000 Nm v 
rozsahu od 2200 do 4200 otáčok za minútu. Bez tohto 
obmedzenia by motor, ktorý je vo výrobnom závode  

motorov AMG kompletizovaný ručne podľa filozofie „Je-
den človek – jeden motor“, dosiahol maximálny krútiaci 
moment 1200 Nm. Oproti agregátu základnej verzie SL 
65 AMG s výkonom 450 kW má dvanásťvalec SL 65 
AMG Black Series novovyvinuté turbodúchadlá. Prierez 
špirály dúchadiel zväčšený o dvanásť percent, ako aj 
optimalizované obtokové kanály, umožňujú dosiahnuť 
väčší prietok vzduchu a ešte pôsobivejšie rozvinutie si-
ly vo všetkých rozsahoch otáčok. Zmenený prívod na-
sávaného vzduchu má za následok ešte spontánnejšiu 
reakciu motora. Novo navrhnuté koncové tlmiče hluku 
výfukovej sústavy AMG zmenšujú výfukový protitlak 
a pomáhajú zväčšiť výkon. Akustický vedľajší efekt: z 
dvoch koncoviek v tvare trapézy uniká výrazný zvuk 
dvanásťvalca, vyladený do typicky AMG emocionálnej 
polohy. O 30 percent výkonnejšie nízkoteplotné chladi-
če plniaceho vzduchu a optimalizované vodné chladenie 
garantujú nielen maximálny výkon pri špičkových dy-
namických jazdných situáciách, ale aj maximálnu sta-
bilitu pri veľkých vonkajších teplotách. 
 Mimoriadne charakteristiky motora, ktoré robia 
z SL 65 AMG Black Series zatiaľ najvýkonnejší AMG 
model, umožňujú dosiahnuť jazdné výkony extratriedy: 
Z nuly na 100 km/h uplynie iba 3,9 sekúnd; rýchlosť 
200 km/h vozidlo dosiahne za 11,0 sekúnd. Maximál-
na (elektronicky obmedzená) rýchlosť  je 320 km/h. 
 Za mimoriadnu dynamiku je „zodpovedný“ aj atrak-
tívny pomer výkonu a hmotnosti iba 3,79 kg/kW – vy-
plýva z porovnateľne malej pohotovostnej hmotnos-
ti 1870 kilogramov podľa normy ES. V dôsledku toho 

má SL 65 AMG Black Series o 250 kilogramov men-
šiu hmotnosť ako SL 65 AMG – úctyhodná redukcia 
hmotnosti  má svoje korene v koncepcií „ľahkej“ kon-
štrukcie. Množstvo prvkov karosérie pozostáva z vy-
sokopevných a mimoriadne ľahkých uhlíkových kom-
pozitných materiálov (CFK), technológie osvedčenej v 
automobilovom športe. Z uhlíka sú aj predné, o 14 cen-
timetrov širšie blatníky, predný spojler s čelnou mriež-
kou z „pohľadového karbónu“, kapota motora i veko 
batožinového priestoru. Veľké otvory v kapote sa sta-
rajú o spoľahlivé odvádzanie tepla motora. Nápisy V12 
Biturbo na predných blatníkoch naznačujú potenciu  
motora.
 Úplne novým dizajnom sa prezentuje kompletná 
uhlíková strecha: Nielen že je vybavená ochranným ob-
lúkom pre prípad prevrátenia sa vozidla, ale upustením 
od variostrechy, typickej pre SL, je   krivka strechy vý-
razne plochejšia. To je zrejmé aj pri pohľade na väč-
šie zadné okno, ktoré voči veku batožinového priesto-
ru prebieha v plochejšom uhle. V ňom integrované uh-
líkové zadné krídlo, ktoré sa od rýchlosti 120 km/h 
automaticky vysunie o dvanásť milimetrov a účinne 
zmenšuje vztlak na zadnej náprave pri veľmi rýchlej 
jazde. Pri pohľade zozadu udrie do očí nový zadný spoj-
ler s vložkou difúzora z „pohľadového karbónu“: V ňom 
je integrované aktívne chladenie samozáverného dife-
renciálu zadnej nápravy. Nové, hmotnostne optimali-
zované kované diskové kolesá AMG s dizajnom zdvo-
jených lúčov – vpredu 19-palcové, vzadu 20-palcové 
– pôsobivo vypĺňajú priestory kolies pod blatníkmi. 
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Svojim čiernym lakom, vylešteným povrchom a mat-
nou konečnou úpravou dávajú bočnému profilu známku  
extravagantnosti.
 Vo výbornej forme sa okrem presvedčivého výko-
nového potenciálu prezentuje aj sústava prenosu sily 
a podvozok SL 65 AMG Black Series. Krútiaci moment 
na zadné kolesá prenáša päťstupňová automatická pre-
vodovka AMG SPEEDSHIFT PLUS. K dispozícii sú šty-
ri jazdné programy: C, S, M1 a program M2, ktorý má 
oproti programu M1 o 20 percent kratšie časy preraďo-
vania. Mimoriadne priamy charakter vo všetkých jazd-
ných situáciách garantuje premosťovacia spojka meni-
ča krútiaceho momentu od prvého prevodového stup-
ňa. Funkcia automatického medziplynu nielen zväčšuje 
emócie pri podradení, ale skracuje aj reakcie na zmenu 
zaťaženia.
 V prípade podvozka experti AMG stavili na novú 
konštrukciu. Športový podvozok AMG bol navrhnu-
tý ako „závitový podvozok“ – toto v automobilovom 
športe osvedčené riešenie umožňuje nastaviť stupeň  

tvrdosti tlmičov pruženia v ťahu i tlaku, výšku karo-
série ako aj zbiehavosť a odklon kolies. Špeciálne pre 
použitie na pretekárskych okruhoch si tak vodič mô-
že vyladiť podvozok podľa vlastných požiadaviek. Obe 
nápravy majú novovyvinuté spodné rameno závesu ko-
lies, pozdĺžne tlačné ramená, priečne nastaviteľné ra-
mená a pozdĺžne ťažné ramená, ako aj hmotnostne op-
timalizované hliníkové závesy kolies. V porovnaní so 
sériovým SL 65 AMG má Black Series o 97 milimet-
rov väčší rozchod predných a o 85 milimetrov väčší 
rozchod zadných kolies. Nová kinematika prednej ná-
pravy má za následok o 8 % priamejší prevod riadenia, 
úplne prepracovaná elastokinematika citeľne zlepšuje 
precíznosť riadenia. Lamelový samozáverný diferen-
ciál so závernosťou 40 percent na zadnej náprave ga-
rantuje optimálnu trakciu. Synonymom najväčšieho pô-
žitku z jazdy a výraznej dynamiky jazdy je 3-stupňový 
ESP s funkciou športovej jazdy: Prostredníctvom tlači-
dla ESP si vodič môže vybrať niektorý zo stupňov ESP 
ON, ESP SPORT a ESP OFF – aktuálny aktivovaný re-
žim sa zobrazuje na centrálnom displeji združeného pa-
lubného prístroja AMG.
 Najlepší možný výkon SL 65 AMG Black Series na 
úrovni automobilového športu zabezpečuje aj zvolená 
kombinácia diskových kolies a pneumatík: Na pred-
nej náprave sú namontované pneumatiky s rozmerom 
265/35 R 19 na 9,5-palcových diskoch AMG z ľah-
kej zliatiny. Na zadnej náprave sú disky AMG z ľahkej 
zliatiny 11,5 x 20 s pneumatikami 325/30 R 20. Part-
ner v pretekoch DTM – spoločnosť Dunlop – dodáva 
športové pneumatiky typu Sport Maxx GT; umožňujú  

mimoriadne veľký „grip“ a pozoruhodnú rýchlosť pre-
jazdu cez zákruty. Pri pohľade cez zdvojené lúče diskov 
AMG z ľahkej zliatiny možno objaviť veľkoryso dimen-
zované špičkové brzdy AMG na všetkých kolesách. Sú 
osadené vnútorne chladenými a perforovanými kotúčo-
vými brzdami z mimoriadne výkonného kompozitného 
materiálu. Na prednej náprave sa o spomalenie stara-
jú šesťpiestikové pevné strmene a kotúče s rozmerom 
390x36 mm, vzadu štvorpiestikové pevné strmene a 
kotúče s rozmerom 360x26 mm.
 Koža napa, alcantara a uhlík: interiér SL 65 AMG 
Black Series poskytuje perfektné prostredie, ktoré roz-
búši srdce pretekárskych nadšencov. Z interiéru, ktorý 
je kompletne navrhnutý v čiernej farbe, vyžaruje účel-
ná atmosféra skutočného pretekárskeho automobilu, 
na druhej strane je v ňom mnoho s láskou navrhnutých 
detailov.
 Novovyvinuté škrupinové športové sedadlá AMG z 
uhlíka (iba ECE verzia) poskytujú cestujúcim perfektné 
bočné držanie v rýchlo prechádzaných zákrutách. Seda-
dlá bez bočných bezpečnostných vankúšov sú potiah-
nuté ušľachtilou kožou napa a alcantarou a na opier-
kach hlavy nesú nápis AMG. V dolnej časti sploštený 
športový volant AMG, ktorého priemer je o 15 milimet-
rov menší, s perforovanou bočnou oblasťou na držanie, 
umožňuje optimálne zvládnuť vozidlo. Hliníkové prera-
ďovacie páčky umožňujú ručné preraďovanie prevodo-
vých stupňov.
 Na stredovej konzole sú ozdobné prvky z karbónu, 
matne trblietavé tlačidlo štart/stop, nová voliaca páka 
prevodovky s uhlíkovou vložkou a logo AMG s nápisom 
Black Series. S nimi ladia stredové polia dverí s vyli-
sovaným nápisom AMG ako aj poťah strechy a predné, 
respektíve zadné stĺpiky v antracitovej alcantare. 
 Čierny rýchlomer so stupnicou siahajúcou do 360 
km/h bol úplne prepracovaný, rovnako ako aj biely 
otáčkomer – štyri v ňom integrované LED diódy infor-
mujú vodiča o optimálnom okamihu preradenia. 

-mz-
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V automobilke Toyota naplánovali tri svetové pre-
miéry svojich vozidiel na tohtoročný autosalón 
v Paríži: tretiu generáciu typu Avensis, typ iQ a typ 
Urban Cruiser. 
 Avensis je vlajkovou loďou značky Toyota pre eu-
rópsky trh. Úplne nový Avensis má atletický a záro-
veň elegantný dizajn, dávajúci vozidlu celkovo výrazný 
a dynamický charakter. Vďaka výkonnejším a čistejším 
motorom produkujúcim malé emisie CO

2
, zdokonalenej 

kvalite a vyššej úrovni výbavy je nový Avensis na ces-
te k dosiahnutiu najvyšších pozícií v predaji segmentu 
D v Európe.
 Očakávaný typ iQ bol v podobe dizajnérskej štú-
die predstavený začiatkom tohto roka v Ženeve. S cel-
kovou dĺžkou menej ako 3 metre iQ nie je len najmen-
šie prémiové štvormiestne vozidlo na svete, ale aj vý-
nimočný dopravný prostriedok s hladinou emisií CO

2
 

iba 99 g/km. Pre automobil tejto veľkosti je tiež  

dôležité, že zabezpečí 360° ochranu pre všetkých ces-
tujúcich s vysokou úrovňou aktívnej a pasívnej bezpeč-
nosti, vrátane svetovo prvej aplikácie záclonových bez-
pečnostných vankúšov umiestnených za zadnými se-
dadlami. 
 Typ Urban Cruiser je vozidlo určené nielen do 
mesta. Má pohon všetkých kolies a bude vybavené 
vznetovým motorom 1,4l D-4D. S jedinečnými, ostro 
rezanými dizajnérskymi čr tami, vysokou úrovňou  
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bezpečnostných prvkov a hladinou emisií CO
2
 na úrov-

ni 133 g/km pri verzii s pohonom všetkých kolies je Ur-
ban Cruiser predstaviteľom výkonného vyzývateľa na 
trhu univerzálnych mestských vozidiel s ohľaduplným 
prístupom k životnému prostrediu. 
 Tieto tri významné svetové premiéry vraj iba na-
značujú začiatok celkovej premeny väčšiny teraz ponú-
kaných typov a inovatívnych technológií značky Toyo-
ta v blízkom časovom horizonte.       -ta-
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Každý výrobca vozidiel má svoju filozofiu na ozna-
čenie jednotlivých typov. Značka Lexus vybrala na 
označenie skratky, ktoré vyjadrujú charakter jed-
notlivých automobilov Lexus.

Označenie typov
LS – Luxury Sedan
GS – Grand Sedan
IS – Intelligent Sports Sedan
SC – Sports Coupe
RX – Rugged 4 X 4/Crossover
Označenie motorizácie nehybridných modelov Lexus
Konvenčné motorizácie majú za názvom typu trojmiest-
ne číslo, ktoré označuje zdvihový objem motora – napr. 
4,6 litra pri modeli Lexus LS 460.

Písmeno „h“ 
Písmeno „h“ pri značke Lexus značí model vybavený 

hybridným systémom pohonu „Lexus Hybrid Drive“, kto-
rý inteligentne prepája výkonný zážihový motor s jed-
ným či viacerými výkonnými motormi. V súčasnosti 
automobilka Lexus ponúka 3 modely s hybridným po-
honom: RX 400h, GS 450h a LS 600h a zostáva tak je-
diným výrobcom luxusných vozidiel, ktorý ponúka uce-
lený rad výkonných hybridných automobilov.

Označenie motorizácie hybridných modelov Lexus
Trojmiestne číslo pri hybridných modeloch (400, 450, 
600) neoznačuje zdvihový objem motora, ale celkový vý-
kon porovnateľný s výkonom konvenčného motora V8 či 
V12 s atmosférickým nasávaním (4,0 l; 4,5 l či 6,0 l).

Písmeno „F“
Písmeno „F“ je nové označenie vyhradené pre mimoriad-
ne výkonné športové vozidlá Lexus. Model Lexus IS F 
je prvým z nich. Miestom, na ktorom bol IS F vyvíjaný 

a ktorého názvu písmeno „F“ na označenie zvláštneho 
radu vozidiel pochádza, je slávny japonský pretekársky 
okruh Fudži. Samotný dizajn loga s písmenom „F“ zná-
zorňuje najnáročnejšie zákruty okruhu.

Písmeno „L“ 
„L“ značí predĺženú verziu modelu LS 600h (LS 600h L). 
Predĺženie rázvoru o 12 cm ide v prospech priestoru pre 
cestujúcich na zadných sedadlách a umožňuje vybaviť 
vozidlo na želanie zákazníka aj relaxačným balíkom vý-
bavy pre zadné sedadlá. Tento balík okrem iného zahŕ-
ňa relaxačné sedadlo umiestnené za sedadlom predného 
spolujazdca. Možno ho sklopiť až o 45 stupňov a je vy-
bavené vysúvacou opierkou na nohy „ottoman“. Diaľko-
vým ovládaním možno zároveň aktivovať masáž šia-cu 
či akupresúrovú masáž pliec a spodnej časti chrbta. 

-ls-
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V závere predchádzajúcej časti  príspevku sme avi-
zovali systém regulácie hnacieho sklzu kolies zná-
my ako ASR (Antriebsschlupfregelung). Tento sys-
tém rozozná pri akcelerácii vozidla preklzujúce sa 
koleso na základe spracovania signálov snímačov 
otáčok kolies. Preklzujúce koleso sa otáča značne 
rýchlejšie ako ostatné kolesá, a to vplyvom toho, 
že sa práve nachádza na podklade s malým súčini-
teľom priľnavosti, alebo vplyvom odľahčenia, na-
príklad pri akcelerácii v zákrute. Následkom prekl-

zovania kolesa (prípadne kolies) stráca automobil 
schopnosť účinnej akcelerácie (prípadne aj rozjaz-
du) na povrchu so zhoršenou priľnavosťou (vplyv 
činnosti diferenciálu) a navyše môže nastať ťažko 
kontrolovateľné vybočenie vozidla z požadovanej 
dráhy (smerová nestabilita). Popísaný efekt sa sa-
mozrejme prejaví podstatne výraznejšie pri osob-
ných automobiloch s veľkým výkonom motora, ak 
bude vodič necitlivo ovládať plynový pedál. 
 Regulácia hnacieho sklzu ASR sa realizuje dvoma 
spôsobmi, a to pribrzdením preklzujúceho kolesa (čo je 

vlastne funkcia totožná s funkciou EDS, ktorá je teraz 
integrovaná do ASR, pozrite predchádzajúcu časť prí-
spevku), alebo zmenšením celkového hnacieho momen-
tu vozidla. Obidva tieto spôsoby sa v súčasných systé-
moch ASR zvyčajne kombinujú tak, že pri malých rých-
lostiach jazdy sa zväčša reguluje pomocou pribrzdenia 
preklzujúceho kolesa, pri rýchlostiach nad 80 km/h 
sa však regulácia realizuje takmer výlučne zmenšením 
hnacieho momentu vozidla. Celkový hnací moment vo-
zidla je možné zmenšiť zmenšením krútiaceho momentu 

samotného motora, alebo zaradením 
vyššieho prevodového stupňa v pre-
vodovke; táto druhá možnosť prichá-
dza do úvahy len pri automobile s au-
tomatickou prevodovkou. Zmenšenie 
krútiaceho momentu motora sa pri sú-
časných systémoch ASR realizuje po-
mocou tzv. elaktronického plynového 
pedála. To je pedál, ktorý nie je mecha-
nicky spojený s regulačnými prvkami 
motora (vzduchovou klapkou, vstreko-
vacím čerpadlom), ako to je bežné pri 
klasickom vyhotovení. Pohyb tohto pe-
dála pri jeho ovládaní vodičom moni-
toruje príslušný snímač, elektronická 
riadiaca jednotka spracúva jeho elek-
trický signál a na základe toho sa ovlá-
da príslušný regulačný prvok motora 
pomocou servopohonu. Je to vlastne 
systém „plyn po drôte“, ktorý umož-
ňuje „ubranie plynu“ aj bez zásahu vo-
diča. V súčasnosti sa pri regulačných 
systémoch ASR už nepoužívajú staršie 
spôsoby zmenšenia krútiaceho mo-
mentu motora napríklad pomocou vy-
nechania zapaľovania alebo oneskore-
nia okamihu zážihu. Obr. 1 predstavuje 
hydraulickú schému regulačného sys-
tému ASR. Ako sme už povedali, tento 

systém je oproti pôvodnému systému ABS s plniacimi 
a vypúšťacími ventilmi každého kolesa doplnený dvo-
jicou ventilov v každom z dvoch brzdových okruhov, 
a to prepínacím ventilom a vysokotlakovým prepína-
cím ventilom, ktorých funkciu sme popísali v predchá-
dzajúcom čísle nášho časopisu. Preto sa často tento 
systém označuje ako ABS/ASR, pričom vieme, že ABS 
funguje pri brzdení, zatiaľ čo ASR funguje pri rozjazde 
alebo akcelerácii vozidla. Pre zabezpečenie správnej 
funkcie obidvoch systémov musí byť riadiaca jednotka 
ABS prepojená s riadiacou jednotkou motora (tzv. mo-

tormanažmentom), prípadne riadiacou jednotkou pre-
vodovky; toto prepojenie je na obrázku symbolicky na-
značené.
 Pre lepší prehľad uveďme, že regulačné systémy 
ABS, EBV a CBC využívali základnú hydraulickú sché-
mu ABS (obr. 1 a 2 v augustovom čísle nášho časopisu), 
teda boli v činnosti len pri brzdení vozidla. Pri regulač-
ných systémoch EDS a ASR je táto hydraulická schéma 
upravená tak, že je možné podľa potreby automaticky 
brzdiť ľubovolné koleso automobilu bez zásahu vodiča 
(obr. 3 v septembrovom čísle a obr. 1 dnešného príspev-
ku). Zavedenie tohoto nového funkčného prvku umožni-
lo vyvinúť ďalšie regulačné systémy, ktoré sú schopné 
ďalej sa veľkou mierou podielať na zlepšení bezpečnos-
ti jazdy vozidla. Je to v prvom rade systém regulácie 
priečnej (smerovej) dynamiky vozidla, pôvodne známy 
pod označením FDR (Fahrdynamikregelung), ktorý pri 
uvedení na trh v roku 1995 spoločnosťou Bosch zna-

menal najrevolučnejší pokrok v tejto oblasti od doby 
zavedenia ABS. Všimnime si ďalej, že doteraz uvedené 
regulačné systémy si vystačili s reguláciou sklzu kole-
sa len na základe snímania uhlovej rýchlosti otáčania 
kolies pomocou snímačov otáčok. To v prípade FDR už 
nestačí, pretože tento systém reaguje na správanie sa 
vozidla v priečnom smere a podporuje tak jeho smero-
vú stabilitu. Preto musí byť systém FDR vybavený ďal-
šími snímačmi, ktoré umožňujú jeho funkciu.
 Dráha automobilu pri jazde sa skladá z rovných 
úsekov a oblúkov. Na rovnom úseku cesty vodič drží vo-
lant (teoreticky) v strednej polohe (poloha pre priamu 
jazdu, nulové natočenie) a vozidlo by sa podľa jeho že-
lania malo pohybovať po priamej dráhe tak, že jeho po-
zdĺžna os by nemala meniť smer. Pohyb vozidla je však 
v skutočnosti ovplyvňovaný rôznymi vonkajšími ruši-
vými vplyvmi, z ktorých najbežnejšie sú napríklad ne-
rovnosti vozovky, priečny sklon vozovky,  bočný vietor, 

ABS A ĎALŠIE OD NEHO ODVODENÉ 
SYSTÉMY PRE PODPORU BEZPEČNOSTI 
JAZDY OSOBNÝCH AUTOMOBILOV (4. časť)

Technika

 Obr. 1 Hydraulická schéma regulačného systému ABS/ASR: 1 – 
hlavný brzdový valec s posilňovačom a vyrovnávacou nádržou brzdo-
vej kvapaliny, 2, 3 – kolesové brzdy ĽP a PZ kolesa (1. okruh), 4, 5 – ko-
lesové brzdy PP a ĽZ kolesa (2. okruh), 6, 7, 8, 9 – plniace ventily ABS, 
10, 11, 12, 13 – vypúšťacie ventily ABS, 14, 15 – nízkotlakové zásobní-
ky, 16, 17 – čerpadlové jednotky 1. a 2. okruhu, 18 – motor dopravné-
ho  čerpadla, 19, 20 – tlmiace komory 1. a 2. okruhu, 21, 22 – prepína-
cie ventily ASR,  23, 24 – vysokotlakové prepínacie ventily ASR, 25 – 
elektronická riadiaca jednotka ABS/ASR, 26, 27 – elektronické riadiace 
jednotky motora a prevodovky

 Obr. 2 Nedotáčavé a pretáčavé správanie sa au-
tomobilu pri jazde v zákrute 
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μ–split na vozovke pri brzdení (pozrite predchádzajú-
cu časť tohoto príspevku), atď. Toto rušenie sa prejaví 
tým, že pozdĺžna os vozidla sa bude následkom vzniknu-
tého stáčavého momentu odchyľovať od vodičom žeľa-
ného priameho smeru o určitý uhol (uhol stáčania) urči-
tou uhlovou rýchlosťou (uhlová rýchlosť stáčania) na 
jednu alebo druhú stranu, podľa zmyslu stáčavého mo-
mentu. Ak sú uvedené parametre stáčavého pohybu 
vozidla (uhol, uhlová rýchlosť) dostatočne malé, vodič 
je schopný na takú situáciu patrične reagovať natáča-
ním volantu (čím vzniká vyrovnávací moment opačné-
ho zmyslu) a ťažisko vozidla sa v tom prípade pohybu-
je po požadovanej viac-menej priamej dráhe. Ak však 
pri silnom a nepredvídanom vyrušení (napríklad silný 
poryv bočného vetra ovplyvnený konfiguráciou okolité-
ho terénu, náhle zabrzdenie na vozovke s μ–splitom) je 
stáčavý pohyb vozidla veľmi výrazný, vodič nestačí re-
agovať a vozidlo sa môže v krajnom prípade tak odchý-
liť od pôvodnej dráhy, že nedobrovolne opustí vozovku. 
Takéto prípady sú typické aj tým, že najmä menej skú-
sený vodič môže situáciu ešte ďalej zhoršiť chybným 
alebo neprimeraným natočením volantu (to je tzv. vnú-
torný rušivý vplyv). 
 Regulačný systém FDR rozozná nebezpečenstvo 
vybočenia vozidla z požadovanej dráhy na základe 
signálov snímača uhlovej rýchlosti stáčania a sníma-
ča natočenia volantu. Pri jazde po priamej dráhe je 
v ideálnom prípade natočenie volantu nulové a uhlo-
vá rýchlosť stáčania tiež nulová. Akonáhle snímač zis-
tí nenulovú hodnotu uhlovej rýchlosti stáčania (násled-
kom vyššie popísaných rušivých vplyvov), ktorá je väč-
šia ako nastavená prahová hodnota, regulačný systém 
FDR uskutoční na základe signálu elektronickej riadia-
cej jednotky krátkodobé zabrzdenie jedného prípadne 
obidvoch kolies na opačnej strane vozidla ako je smer 
jeho stáčania. Teda ak sa vozidlo stáča doľava, brzdia 
kolesá na pravej strane, a naopak. Táto brzdná sila, pô-
sobiaca nesymetricky na jednej stane vozidla, spôsobí 

vyrovnávací moment opačného zmys-
lu, avšak v tomto prípade bez účasti 
vodiča a teda bez možnosti jeho chyb-
ného zásahu. Vozidlo sa účinkom toho-
to vyrovnávacieho momentu vráti do 
pôvodnej jazdnej dráhy. Ak predsa len 
sa vplyvom zotrvačnosti začne stáčať 
opačným smerom, regulačný zásah sa 
opakuje na opačnej strane vozidla a to 
pokračuje až do úplnej stabilizácie je-
ho smeru jazdy. 
 Ak sa automobil pohybuje po 
zakrivenej (kruhovej) dráhe, je situá-
cia trochu zložitejšia. V tom prípade 
totiž aj pri bezchybnom (neutrálnom) 
prejazde zákruty sa vozidlo pohybuje 
s určitou nenulovou uhlovou rýchlos-
ťou stáčania. Základné kinematické 
veličiny popisujúce pohyb vozidla po 
kruhovej dráhe, teda rýchlosť jazdy, 
polomer zákruty, dostredivé zrýchle-
nie a uhlová rýchlosť stáčania, sú na-
vzájom závislé a určené jednoznačný-
mi matematickými vzťahmi. Neutrálne-

mu prejazdu vozidla zákrutou o určitom polomere (teda 
pri určitom uhle natočenia volantu) určitou rýchlosťou 
odpovedajú príslušné hodnoty dostredivého zrýchlenia 
a

DN
 a uhlovej rýchlosti stáčania 

N
. Vozidlo, ako vieme, 

sa však pri prejazde zákrutou môže správať nedotáčavo 
alebo pretáčavo, pozrite obr. 2. V prvom prípade bude 
jeho skutočná uhlová rýchlosť stáčania  menšia ako 

N
, v druhom prípade bude väčšia. Elektronická riadia-

ca jednotka FDR neustále monitoruje skutočnú uhlovú 
rýchlosť stáčania  pomocou vyhodnocovania signá-
lov príslušného snímača a porovnáva s požadovanou 
hodnotou 

N
. Ak ich rozdiel prekročí nastavenú praho-

vú hodnotu, začne regulačný proces FDR brzdením prí-
slušného kolesa tak, aby vyrovnávací moment upravil 
skutočnú uhlovú rýchlosť stáčania vozidla na hodno-
tu  

N
, odpovedajúcu neutrálnemu prejazdu danou zá-

krutou. Ak sa vozidlo pri jazde v zákrute bude správať 
nedotáčavo, bude sa brzdiť koleso na vnútornej stra-
ne zákruty, ak sa bude správať pretáčavo, bude sa brz-
diť koleso na vonkajšej strane. Túto situáciu znázorňu-
je obr.  3. Účinok brzdenia kolesa regulačným zásahom 
FDR v zákrute sa prejaví dvojakým spôsobom. Popr-
vé, nesymetrická brzdná sila (na jed-
nom kolese) vytvorí vzhľadom k ťažis-
ku vozidla potrebný vyrovnávací mo-
ment (rovnako ako pri priamej jazde); 
podruhé, brzdná sila na kolese určitej 
nápravy spôsobí zväčšenie uhla sme-
rovej odchýlky tejto nápravy. Preto 
pre dosiahnutie maximálneho regu-
lačného efektu je vhodné pri nedo-
táčavom správaní sa vozidla brzdiť 
vnútorné zadné koleso, pri pretáča-
vom správaní vonkajšie predné kole-
so, čo potvrdzuje obr. 4. 
 Systému regulácie priečnej dyna-
miky brzdením jednotlivých kolies sa 

často vyčíta okrem neprimeranej razancie zásahu (naj-
mä pri zhoršených podmienkach priľnavosti na vozov-
ke) aj to, že sa pri ňom vlastne marí pohybová ener-
gia vozidla a zmenšuje sa jeho rýchlosť. To nevyhovuje 
niektorým vodičom, ktorí si radi „zajazdia“ v rýchlych 
zákrutách aj za cenu väčšieho rizika, preto vo väčši-
ne prípadov je možnosť túto reguláciu jednoducho vyp-
núť. V poslednom  čase sa objavil nový spôsob korek-
cie priečnej dynamiky vozidla pomocou tzv. aktívneho 
alebo dynamického riadenia, ktorý umožňuje zapájať 
do činnosti systém riadenia vozidla prednými kolesa-
mi aj bez natočenia volantu a teda bez účasti vodiča a 
ovplyvňovať tak smerovú stabilitu jazdy. O tomto sys-
téme sme písali v Mot’ore č. 12/2007 a ďalej.
 Vidíme, že pre reguláciu priečnej dynamiky je po-
trebné merať okrem uhlových rýchlostí otáčania ko-
lies vozidla (čo je základom pre realizáciu regulácie po-
zdĺžnej dynamiky, teda ABS a ASR) ešte ďalšie veli-
činy, a to uhlovú rýchlosť stáčania vozidla a priečne 
zrýchlenie ťažiska vozidla. Monitorovanie a vyhodno-
covanie parametrov jazdnej dynamiky vozidla je obvyk-
le ešte doplnené meraním ďalších veličín, ako je pozdĺž-
ne zrýchlenie, uhol natočenia volantu, poloha plynové-
ho pedála, atď. Kvôli tomu musí byť vozidlo vybavené 
množstvom rôznych  snímačov, o ktorých si niečo po-
vieme v záverečných častiach tohto príspevku. 
 Doteraz popísané regulačné systémy sa pri súčas-
ných osobných automobiloch obvykle (podľa stupňa ich 
vybavenosti) zlučujú do jedného „balíka“, ktorý pozná-
me ako elektronický stabilizačný program ESP (Elektro-
nisches Stabilisierungsprogramm) alebo ESC (Electronic 
stability control). Jeho ponúkaný obsah sa môže u jed-
notlivých výrobcov vozidiel líšiť, ale v zásade obsahu-
je vyššie uvedené systémy ABS, EBV, ASR, EDS a FDR, 
prípadne ďalšie. Tieto čiastkové systémy sú podriadené 
ESP, teda elektronická riadiaca jednotka ESP rozhoduje 
podľa momentálnej jazdnej situácie vozidla, ktorý z nich 
sa uvedie do činnosti. Regulačný systém ESP býva pri 
niektorých kategóriach osobných automobilov doplne-
ný celým radom prídavných funkcií, ktoré ako asistenčné 
systémy pomáhajú vodičovi pri ovládaní vozidla a zlep-
šujú tak jeho pohodlie ako aj bezpečnosť jazdy. O týchto 
ďalších systémoch budeme hovoriť v nasledujúcich po-
kračovaniach tohoto príspevku.

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.
(pokračovanie)

 Obr. 3 Regulačný zásah FDR v zákrute pri nedotáčavom a pretáča-
vom správaní sa automobilu

 Obr. 4 Regulačný zásah FDR v zákrute pri nedotáčavom a pretáča-
vom správaní sa automobilu – upresnenie



Máloktorý výrobca automobilov na svete má tradí-
ciu výroby svojich vlastných bezpečnostných vozi-
diel. BMW je jedným z nich už 30 rokov a jeho skú-
senosti znamenajú záruku spoľahlivosti, odborne 
podloženej veľkej ochrany a bezpečnostných rie-
šení pre posádky automobilov. Na tejto báze vyrá-
ba BMW bezpečnostné vozidlá (Security) s úrov-
ňou balistickej ochrany VR4 a   bezpečnostné vo-
zidlá (High Security) s úrovňou balistickej ochrany 
až VR6/VR7. Ich ochranné prvky sú vyvinuté špeci-
álne pre každé konkrétne vozidlo takým spôsobom, 
aby sa dosiahla mimoriadna úroveň bezpečnosti, 
pritom však zároveň tak, aby sa zachovali jazdná 
dynamika a komfort, charakteristické pre BMW. 
 Výsledkom tejto integrovanej koncepcie je pale-
ta vozidiel Security a High Security, ktorých moder-
né technológie poskytnú ochranu jednotlivcom vysta-
veným ohrozeniu, predstaviteľom štátu, popredným 
svetovým obchodníkom, či „celebritám“. Na to, aby 
sa vyhovelo rozdielnym požiadavkám všetkých tých-
to cieľových skupín, sa vozidlá BMW Security vyrába-
jú v rozličných kategóriách. Základom pre vozidlá Hi-
gh Security s úrovňou balistickej ochrany VR6/VR7 je 
tradične dlhá verzia BMW radu 7. Už po niekoľko mo-
delových generácií je etalónom bezpečnostnej limuzí-
ny pre štátnikov a súkromné osoby s veľkými nárokmi 
na ochranu. Tento status, ktorý je potvrdením vysokej 
miery dôvery v koncepciu vozidiel BMW High Security, 
teraz ešte výraznejšie upevňuje   verzia modelu BMW 
radu 7 novej generácie.

 Na úrovni balistickej ochrany VR4 ponúka BMW 
aktuálne dva modely vozidiel. BMW radu 5 Security 
je k dispozícii s dvoma rôznymi motormi. Druhým vo-
zidlom na úrovni VR4 je BMW X5 Security, ktoré kom-
binuje všestrannosť a agilitu úspešného Sports Aciti-
vity Vehicle s ochrannými prvkami, vyvinutými špeci-
álne pre tento model. BMW X5 Security je vo svojej 
kategórii jediným vozidlom bezpečnostného typu, kto-
ré poskytne chránený priestor až piatim osobám a ich  
batožine. 
 Pre všetky bezpečnostné vozidlá, ktoré BMW po-
núka, je predpríprava na montáž ochranných prvkov už 
súčasťou ich vývoja. Do úvahy sa berú aj všetky aspek-
ty aktívnej a pasívnej bezpečnosti, aby vznikla efek-
tívna ochranná syntéza. Základným kameňom v tomto 
smere je bezpečnostná koncepcia F.I.R.S.T. (Fully Integ-
rated Road Safety Technology, teda  plne integrova-
ná cestná bezpečnostná technológia). Vďaka tomu je 
možné prispôsobiť ochranné opatrenia vozidiel BMW 
Security aj konkrétnym požiadavkám jednotlivých zá-
kazníkov. Na zabezpečenie jazdnej dynamiky, typickej 
pre BMW, sa podvozok aj brzdový systém prispôsobu-
je zväčšenej hmotnosti vozidla. Všetky modifikácie sa 
testujú a schvaľujú vývojovými inžiniermi BMW.
 Pozoruhodná miera ochrany, ktorú zabezpečia mo-
dely BMW radu 5 Security a BMW X5 Security, vychá-
dza z integrovaných bezpečnostných systémov, ručne 
inštalovaných s mimoriadnou starostlivosťou kvalifiko-
vanými expertmi v špeciálnej továrni v mexickom mes-
te Toluca. Na rozdiel od dodatočne montovaného „brne-

nia“, ktoré často necháva v zabezpečení vozidla medze-
ry a predstavuje rozsiahly zásah do systémov vozidla, 
je pri integrácii bezpečnostných prvkov už v štádiu pr-
votnej výroby dokonalo postarané o pokrytie všetkých 
potenciálnych slabých miest. Ide predovšetkým o také 
citlivé body, ako sú spoje karosérie, škáry dverí a pre-
chody medzi plechovými a sklenými dielcami. 
 V prípade modelu BMW radu 7 High Security sa ba-
vorský výrobca takisto nespolieha na dodatočnú mon-
táž ochranných prvkov od externých dodávateľov. Ce-
lý proces, od vývoja až po výrobu, realizuje na svojej 
vlastnej pôde v továrni BMW v Dingolfingu. To zaručí, 
že sa všetky inštalácie dokonalo prispôsobia základu 
vozidla a že sa pancierové dielce zakomponujú do du-
tín či komponentov s majstrovskou presnosťou. K to-

mu sa pridávajú špeciálne materiály na ďalšie spevne-
nie základnej štruktúry karosérie. Komponenty podvoz-
ka a brzdy sa presne prispôsobia konkrétnemu nárastu 
hmotnosti, spôsobeného pridaním ochranných prvkov 
modelu BMW radu 7 High Security.
 Všetky vozidlá BMW Security a BMW High Securi-
ty sa už od fázy vývoja až po štádium výroby podrobujú 
náročným testom, vrátane balistických skúšok a jazd-
ných testov. Skúšky a certifikáciu celého vozidla vy-
konáva v súlade s medzinárodnými normami nemecký 
Beschussamt Mellrichstadt, čo je oficiálna balistická 
organizácia. Zatiaľ čo spoločnosti, ktoré vyrábajú do-
datočné ochranné komponenty, dokážu testom podro-
biť iba samotné tieto komponenty, teda prakticky len 
materiály určené na balistickú ochranu, BMW si zvo-
lilo formu certifikácie, ktorá sa vzťahuje na  celé  vo-
zidlo, pretože tá jediná dokáže poskytnúť nepochybný 
dôkaz komplexnej ochrany posádky vo vozidle. 
 Pri balistických testoch sú oficiálne stanové uh-
ly streľby 90° a 45°, BMW však pri testoch dobrovoľ-
ne skúša aj rozličné ďalšie scenáre, s paľbou v rozsa-
hu od 90° až do 17° - na zaručenie toho, aby sa projek-
tily a roztrieštené sklo nedostali do priestoru posádky 
za podmienok, ktoré norma nestanovuje. 
 BMW poskytuje svojím zákazníkom po celom sve-
te diskrétne a dôverné konzultácie prostredníctvom 
kompetentných odborníkov, k čomu tiež pridáva indi-
viduálnu starostlivosť cez medzinárodnú servisnú sieť. 
Celosvetová logistická sieť zaručuje rýchlu dodávku 
dielcov. Špeciálnou službou je aj špecificky zostavený 
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tréning pre vodičov bezpečnostných vozidiel po celom 
svete. 
 Nové BMW X5 Security poháňa zážihový osemva-
lec s objemom 4,8 litra, ktorý disponuje maximálnym 
výkonom 261 kW  a vyvinie najväčší krútiaci moment 
475 Nm pri 3400 otáčkach za minútu. Akcelerácia z 0 
na 100 km/h trvá iba 7,5 sekundy, maximálna rých-
losť je elektronicky limitovaná na 210 km/h. Okrem 
samotného motora sa o dynamiku jazdy postará inteli-
gentný systém pohonu všetkých kolies xDrive a Dyna-
mická kontrola stability DSC, ktoré sú navzájom pria-
mo prepojené a efektívne spolupracujú pri zabezpeče-
ní dokonalej trakcie a stability jazdy. 
 Pancierom chránený priestor pre posádku je zá-
kladným prvkom ochrannej koncepcie. Interiér mode-
lu BMW X5 Security odolá streľbe z krátkych ručných 
zbraní kalibru 9 mm Luger, .357 Magnum, dokonca až 
.44 Magnum. Na základe toho vozidlo spĺňa podmien-
ky stupňa balistickej ochrany VR4. Testovanie a cer-
tifikácia vozidla prebieha podľa medzinárodne uzna-
ných európskych štandardov DIN EN 1063 a DIN EN 
1522/23-1.
 Špičkovú ochranu poskytujú komponenty ako sú 
panely zo špeciálnymi vláknami vystužených materi-
álov či nepriestrelnej ocele. Tieto materiály sú použi-
té v bočných paneloch, priestore pre nohy, v streche 
a v zadnej časti. Stupeň ochrany VR4 spĺňajú aj špeci-
álne 22 milimetrov hrubé sklá, ktoré sú navyše vystu-
žené vrstvou polykarbonátu, aby sa zabránilo zraneniu 
posádky roztriešteným sklom. 
 Kompletne chránený je aj priestor pre batožinu. Je-
ho dvojdielne veko je kompletne pancierované, takže 
sa jeho priestor dá použiť aj ako chránené skladovacie 
miesto. Nosnosť vozidla prekračuje hodnotu 500 kg. 
 BMW X5 Security má vo výbave komunikačný sys-
tém (intercom) a alarm pre prípad útoku, vďaka čomu 
je možné komunikovať s osobami vonku bez otvára-
nia dverí alebo okien. Keď sa aktivuje pri útoku alarm, 
všetky dvere aj okná sa zamknú a samočinne sa akti-
vujú poplašné signály, akustické aj vizuálne. Ovládacie 
prvky alarmu sa nachádzajú pri držiakoch nápojov a sú 
decentne mimo pohľadu za flexibilným krytom.
 Vodič dokáže sledovať situáciu po stranách pred 
vozidlom a za vozidlom pomocou  výkonného kamero-
vého systému. Obraz z kamier vidí na displeji systému 
iDrive na palubnej doske. 
 Prispôsobenie podvozka špecifickým parametrom 
modelu BMW X5 Security sa dotklo závesov kolies a tl-
mičov, ako aj softvéru v riadiacej jednotke komponen-
tov podvozka. Pneumatiky disponujú schopnosťou nú-
dzového dojazdu plne naloženého vozidla do vzdialenos-
ti približne 50 km rýchlosťou do 80 km/h aj po úplnej 
strate tlaku následkom streľby či prejazdu po ostrom 
predmete.
 Neoceniteľnou výhodou továrensky montované-
ho ochranného vybavenia je aj prakticky plná eliminá-
cia jeho dopadu na pôvodný dizajn vozidla. K tomu pri-
dáva BMW X5 Security aj bohatú sériovú výbavu. Do 
jej ponuky patrí napríklad súbor Adaptive Drive s ak-
tívnymi stabilizátormi eliminujúcimi nakláňanie ka-
rosérie a elektronicky riadené tlmiče, a tiež Aktívne  

riadenie, ktoré mení pomer otáčania volantu 
a otáčania predných kolies v závislosti od rých-
losti jazdy.
 Ponuka obrneného sedanu   strednej trie-
dy BMW je v dvoch motorických verziách. BMW 
550i Security poháňa zážihový osemvalec obje-
mu 4,8 litra s výkonom 270 kWa krútiacim mo-
mentom 490 Nm. BMW 530i Security má pod 
prednou kapotou radový zážihový šesťvalec s ob-
jemom 3 litre, s výkonom 200 kW, krútiaci mo-
ment má maximálnu hodnotu 315 Nm. Oba  mo-
tory sú štandardne spájané so šesťstupňovou automa-
tickou prevodovkou. BMW 550i Security zrýchli z 0 na 
100 km/h iba za 6,1 s, zrýchlenie modelu BMW 530i 
Security trvá 6,5 sekundy. Oba modely dosiahnu elek-
tronicky limitovanú maximálnu rýchlosť 240 km/h. 
 Každé vozidlo BMW Security disponuje vysokou 
mierou ochrany proti kriminálnym atakom ako sú lúpe-
že, či únosy, ktorých výskyt stúpa vo viacerých regió-
noch sveta. Samozrejmosťou aj v prípade BMW radu 5 
Security je   balistický stupeň ochrany VR4 (odolnosť 
voči krátkym strelným zbraniam kalibru napr. 9 mm Lu-
ger, .357 Magnum, či .44 Magnum). 
 Efektívna ochrana modelu BMW radu 5 Security 
vyplýva z jeho integrovaných systémov. Precízne de-
finovaná kombinácia puzdrení, profilovaných dielcov 
a panelov, ktorá sa stará o ochranu kabíny pred účin-
kami streľby, je vyrobená zo síce nepriestrelných, za-
to však ľahkých materiálov. Na kritických miestach, 
ako sú škáry a hranice dielcov zo syntetických vlá-
kien (z materiálu zvaného aramid, používaného aj na 
nepriestrelné vesty), sa použila nehrdzavejúca chró-
m-niklová oceľ. Na želanie je možné doplniť podlahu 
o nárazovzdornú ochranu. Bezpečnostné sklo vystuže-
né špeciálnym plastom má hrúbku 22 mm a tiež spĺňa 
balistickú normu VR4. 
 Vďaka dôslednej aplikácii  ochranných materiálov 
s malou mernou hmotnosťou majú modely BMW Secu-
rity oproti štandardným modelom radu 5 väčšiu hmot-
nosť iba o 250 kg. Táto hodnota je podstatne menšia 
ako v prípade porovnateľných bezpečnostných vozidiel 
od konkurenčných výrobcov. Ani BMW radu 5 Security 
podľa jeho exteriérového dizajnu prakticky neodlíšite 
od východiskového modelu. V jeho výbave tiež nájde-
te komunikačný systém medzi interiérom a exteriérom 

vozidla a alarm, ktorý sa aktivuje v prípade útoku.
 BMW radu 7 High Security sa vyrába v továrni 
BMW, paralelne so sériovou produkciou. Táto limuzí-
na, vychádzajúca z nového BMW radu 7 v dlhej verzii, 
je určená pre špecializované požiadavky ochrany, na-
príklad štátnikov. Na rozdiel od dodatočne pancierova-
ných konkurenčných vozidiel vznikla koncepcia ochra-
ny tohto modelu doslova „od prvej skrutky“ pri jeho 
procese vývoja a výroby. To znamená, že sa štruktú-
ra vozidla spevňovala od samého základu, pričom sa 
podarilo dosiahnuť takmer nulový vplyv na pôvodný  
interiér. 
Pancierové pláty BMW radu 7 High Security sú vyrobe-
né zo špeciálnej dvojvrstvovej ocele. Okná majú viac-
vrstvovú štruktúru s obsahom polykarbonátu. Toto vo-
zidlo spĺňa požiadavky nemeckého Federálneho úradu 
kriminálneho vyšetrovania a zodpovedá najvyššiemu 
možnému stupňu balistickej ochrany VR6/VR7. To zna-
mená, že posádku v interiéri spoľahlivo ochráni aj pred 
streľbou zo špeciálnych protipancierových zbraní kalib-
ru 7.62x54R API. Model BMW radu 7 High Security do-
konca prešiel aj sériou testov s výbušninami. 
 BMW predstavilo svoj prvý model Security už v ro-
ku 1978. Vychádzal z limuzíny radu 7. Model BMW 733i 
High Security už vtedy disponoval podstatnými výho-
dami oproti vozidlám s dodatočne aplikovanými ochran-
nými prvkami. Aj ďalšie generácie modelu BMW radu 7 
prišli v rokoch 1989 resp. 1995 vo verziách High Secu-
rity. V roku 1997 BMW uviedlo vozidlo Security na bá-
ze modelu radu 5. Prvým modelom Security v strednej 
triede bolo v roku 2000 predstavené BMW 330i Securi-
ty. Celosvetovo prvým bezpečnostným vozidlom v seg-
mente modelov X bolo v roku 2004 prezentované BMW 
X5 Security. 

Technika
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Na tohtoročnom londýnskom autosalóne predsta-
vila spoločnosť Nice výsledok medzinárodnej spo-
lupráce – mini- elektromobil, ktorý nesie príznačný 
názov MyCar. Štylistický návrh vozidielka pochá-
dza z dielne Giugiara z Italdesignu a vyrábať by sa 
mal v Hongkongu.
 Podvozok je navrhnutý ako priestorový rám z oce-
ľových rúrok, ktorý je doplnený o rám strechy. Priesto-
rový rám je obložený spevnenými farebnými (7 farieb) 
plastovými panelmi zo sklolaminátu. Elektromobil je vy-
bavený dvojicou športových kožených sedadiel. Vpra-
vo od športovo ladeného volantu je na prístrojovej do-
ske umiestnený jednoduchý kruhový LCD monitor. Mo-
nitor je vybavený kontrolkami, napríklad „smeroviek“, 
jazdy dopredu a dozadu, svetiel a zobrazuje aktuálnu 

rýchlosť a prejdené kilometre. Na stredovom tuneli 
je umiestnená aj páčka pre voľbu jazdy vpred, vzad a  
„neutrál“.
 Vonkajšie rozmery karosérie sú na schéme, chýba 
na nej  výška, tá je 1446 mm, svetlá výška 120 mm, 
obrysový polomer otáčania je len 3,75 m, čo  predur-
čuje jeho využitie ako „čisté mestské vozidlo“.
 Pohotovostná hmotnosť mini-elektromobilu so zá-
sobníkom elektrickej energie je 710 kg a najväčšie uži-
točné zaťaženie 200 kg. Aj napriek malým vonkajším 
rozmerom objem batožinového priestoru dosiahol 86 
litrov.
 Pohon zadnej nápravy mini-elektromobilu je rea-
lizovaný pomocou jednosmerného trakčného elektro-
motoru s cudzím budením a elektronicky kontrolovanej 

jednostupňovej automatickej prevodovky s diferenciá-
lom. Elektromotor dosahuje najväčší výkon 5 kW, krú-
tiaci moment 65 Nm  a môže pracovať aj ako generá-
tor, čím je možné získať energiu pri rekuperácii. 
 Zásobník elektrickej energie, ktorý je spolu s trakč-
ným elektromotorom umiestnený v strede mini-elektro-
mobilu,  je vybavený 4 bezúdržbovými olovenými AGM 
trakčnými akumulátormi ( 48 V, 200 Ah ). Vo výbave 
samozrejme nechýba palubná nabíjačka (190 – 255 V, 
2100 W). Zásobník elektrickej energie je z klasickej zá-
suvky úplne nabitý za 6 až 8 hodín a pri rýchlonabíja-
ní len za 3 hodiny. Zásuvka pre pripojenie na sieť je 
umiestnená pod krytom na zadnom blatníku. 
 Kolesá sú vpredu zavesené na vzperách McPher-
son, vzadu je vlečená náprava s vinutými pružinami 

Technika

Mini-elektromobil MyCar



55www.mo t .sk

a tlmičmi. Mini-elektromobil má dvojokruhovú brzdovú 
sústavu s kotúčovými brzdami s priemerom 209 mm, 
parkovaciu brzdu na zadnej náprave a hrebeňové riade-
nie. Pre zatraktívnenie celkového vzhľadu sú pneumati-
ky 165/60 R14 na hliníkových diskoch.
 Podľa zverejnených informácií by prevádzkové ná-
klady na kilometer jazdy mali byť v prepočte asi 0,76 
Sk, samozrejme, s nulovými emisiami. Predaj mini-elek-
tromobilu by mali začať v Anglicku na jeseň tohto roku 
za cenu v prepočte okolo 350 000 Sk.   

Ing. Ján KRNÁČ

Technika

V polovici júna prezentovala spoločnosť Merce-
des-Benz  v meste Wörth  nové vývojové a skúšob-
né centrum. Prvá časť centra bola uvedená do pre-
vádzky na jar 2007. V súčasnosti dokončená druhá 
časť predstavuje ukončenie trojročnej fázy pláno-
vania a výstavby. Celkovo bolo do zariadenia in-
vestovaných okolo 80 miliónov eúr.
 Toto centrum pozostáva z troch elementov: vnú-
torná plocha sa skladá z početných ciest s nerov-
ným povrchom so štrnástimi rôznymi profilmi vo-
zovky. Vonkajšie vozovky, teda testovacia komuniká-
cia s uhlami sklonu až do 49 % alebo 26°, slúžia na  

odskúšanie funkcií vozidiel, ako napríklad brzdné tes-
ty. Treťou časťou centra sú budovy dielní a kancelárií. 
Celkovo centrum zamestnáva asi 300 pracovníkov.
 Na 550 000 štvorcových metroch boli zrealizo-
vané aj rozsiahle ekologické vyrovnávacie opatrenia. 
Na 152 000 m2 bol terén upravený na lúky a trávni-
ky, na ktorých bolo vysadených 17 000 kríkov a stro-
mov. Pre vybudovanie asi. 2000 metrovej testovacej 
dráhy, ktorá bola teraz uvedená do prevádzky, bolo po-
užitých 6000 m3 betónu z už existujúcich dráh. Budo-
vy majú  1900 m2 kancelárskej plochy a 6300 m2 plo-
chy dielní.

 „Spoľahlivosť je charakteristikou nákladných vo-
zidiel Mercedes-Benz. Pre jej zabezpečenie uvedie tes-
tovacie centrum našu vývojovú a skúšobnú metodi-
ku na nový stupeň“, uviedol Dr. Jörg Zürn, vedúci pre 
vývoj produktov nákladných vozidiel Mercedes-Benz. 
Preto, aby nákladné vozidlá Mercedes-Benz dokázali 
splniť celosvetovo náročné požiadavky zákazníkov, 
boli v tomto vývojovom a skúšobnom centre vytvore-
né rôzne profily vozoviek: „Vo veľmi abstraktom zmys-
le zažívajú naše testovacie vozidlá Južnú Kóreu, Afri-
ku a Európu tu vo Falcku“, povedal Dr. Jörg Zürn.
 V trojuholníku Porýnsko-Falcko, Badensko-Wür-
tenbergsko a Alsasko existuje dnes takzvaný „Com-
mercial Vehicles Cluster“. Za týmto väzí skutočnosť, 
že sa tento región stal centrom európskeho  priemys-
lu úžitkových vozidiel. Porýnsko-falcký predseda vlá-
dy Kurt Beck povedal pri otvorení: „Tešíme sa , že Mer-
cedes–Benz zainvestoval do tohto centra a tak zabez-
pečil budúcnosť regiónu. Závodom vo Wörthe, dnes 
otvoreným Vývojovým a skúšobným centrom a Com-
mercial Vehicle Cluster vykazuje tento región celone-
mecky jedinečné zviazanie kompetencií v oblasti úžit-
kových vozidiel.“

Vývoj pre nákladné vozidlá Mercedes-Benz 

Pohľad na vývojové a skúšobné centrum vo Wörthe

Testovacia dráha vývojové-
ho a skúšobného centra vo 
Wörthe



Inžinieri značky Land Rover pristúpili k praktic-
kým jazdným skúškam vozidiel s inovatívnym sys-
témom pohonu „Diesel ERAD Hybrid“, ktorý za-
chováva typické jazdné výkony automobilov  Land 
Rover v teréne. Skúšobné vozidlá – tzv. nosiče ag-
regátov využívajú karosériu aktuálneho typu Free-
lander 2. Použitá modulárna technológia pohonu sa 
dá proporcionálne zväčšovať a je vhodná do rozlič-
ných typov Land Rover.
 Tento program je jedným zo širokého spektra vý-
vojových programov značky Land Rover, sústredených 
na zmenšenie zaťaženia životného prostredia ,  súhrnne 
označovaných názvom e_TERRAIN TECHNOLOGIES.
 Okrem systému pohonu Diesel ERAD Hybrid vyví-
ja Land Rover aj ďalšie technológiie, zmenšujúce emisie 
a spotrebu paliva, ktoré sa budú postupne objavovať 
v sériovo vyrábaných automobiloch značky počas naj-
bližšieho desaťročia. Spektrum siaha od systému „sto-
p-štart“ - ktorý sa od budúceho roku stane prvkom sé-
riového vybavenia všetkých modelov Freelander 2 so 
vznetovým motorom a ručne ovládanou prevodovkou 
- až po ďalšie vyspelé hybridné systémy a konštrukciu 
karosérie z ľahkých materiálov.

Prehľad systému Diesel ERAD Hybrid 

Cieľom programu je vyvinúť systém paralelného hyb-
ridného pohonu, kompatibilný s požiadavkami kladený-
mi na terénny automobil s pohonom všetkých kolies. 
Pri tzv. paralelnom hybridnom pohone môže vozidlo jaz-
diť výlučne s elektrickým pohonom, so vznetovým mo-
torom alebo s kombináciou obidvoch motorov. Systém 
je konštruovaný tak, že zmenšuje emisie CO

2
 o viac ako 

20 % v podmienkach testovacieho cyklu podľa meto-
diky EK a až o 30 % v podmienkach reálnej premáv-
ky v meste.  
 V reálnych podmienkach je súčasná generácia hyb-
ridných pohonných systémov na báze zážihového mo-
tora iba o málo účinnejšia ako najlepšie moderné vzne-
tové motory bez hybridného pohonu. Ambíciou značky 
Land Rover je pridať výhody hybridného systému k mo-
dernému, čistému a účinnému vznetovému motoru, čím 
sa prednosti týchto dvoch systémov umocnia. Na to 
Land Rover vyvinul vlastný unikátny systém elektric-
kého pohonu zadnej nápravy ERAD (Electric Rear Axle 
Drive), ktorý navyše zlepšuje jazdné vlastnosti vozidla 
v teréne.
 Systém ERAD okrem toho umožňuje automobi-
lom Land Rover jazdiť výlučne s elektrickým poho-
nom, čo je zvlášť užitočná funkcia v mestských pod-
mienkach. Tým že je systém ERAD namontovaný na  
zadnej náprave, môže prostredníctvom spájacieho  

hriadeľa ústrojenstva pohonu 4x4 prenášať krútiaci 
moment aj na predné kolesá, takže vozidlo môže jaz-
diť s pohonom všetkých kolies. 
 Druhou kľúčovou technológiou prototypov Diesel 
ERAD Hybrid je integrovaný štartovací generátor CISG 
(Crankshaft Integrated Starter Generator), ktorý v no-
sičoch agregátov Freelander 2 spolupracuje so štvor-
valcovým „turbodieslom“. Štartovací generátor CISG 
je výkonný elektrický systém namontovaný v špeciál-
nej prevodovke s dvoma spojkami. Generátor pracuje 
ako prídavný motor zväčšujúci krútiaci moment motora 
v systéme pohonu a okrem toho sa využíva aj na štar-
tovanie hlavného vznetového motora.   
 Vznetový motor, CISG a ERAD pracujú vo vzájom-
nej súčinnosti ako hybridný pohon, čím poskytujú na 
výber tri možnosti - výlučný pohon spaľovacím moto-
rom, pohon elektromotorom, alebo kombinovaný pohon 
- podľa jazdných podmienok. Všetky systémy riadi a ko-
ordinuje hlavná riadiaca jednotka. Navyše aj ERAD aj 
CISG sa dajú využívať aj pri brzdení na rekuperáciu ki-
netickej energie, ktorá sa premieňa na elektrickú ener-
giu a dobíja trakčné akumulátorové batérie vozidla. Tá-
to energia by sa inak stratila – spravidla premenená na 
odpadové teplo.
 Trakčné batérie sú uložené pod podlahou batoži-
nového priestoru, kde nezaberajú oveľa viac miesta 
ako klasické rezervné koleso. Najmodernejšie lítiovo- 
iónové akumulátorové batérie poskytujú elektrickú 

energiu systému CISG na štartovanie vznetového mo-
tora a zachytávajú energiu získanú pri brzdení. Lítio-
vo-iónové (Li ion) akumulátorové batérie majú menšiu 
hmotnosť ako nikel-metalhydridové (NiMH), používané 
v aktuálnych sériovo vyrábaných automobiloch s hyb-
ridným pohonom. Využívaná chemická reakcia umožňu-
je takýmto batériám akumulovať viac energie a aj nabí-
janie prebieha rýchlejšie. 

Integrácia so systémom Terrain Response

Systém Diesel ERAD Hybrid sa dá integrovať aj s budú-
cou generáciou systému Terrain Response, ktorý umož-
ňuje vodičovi maximálne využívať výhody hybridného 
pohonu a súčasne poskytuje najlepšie schopnosti pre 
jazdu v teréne. V skúšobných prototypoch má systém 
Terrain Response päť špeciálnych programov: Eco; Dy-
namic; Tráva/Štrk/Sneh; Bahno a Koľaje; Piesok.
 Program Eco sa používa na normálnu jazdu 
a umožňuje vozidlu voliť elektrický pohon, alebo naf-
tový motor podľa jazdných podmienok. Pri pomalej 
jazdne v mestskej premávke poskytuje najväčšie eko-
logické výhody: naftový motor sa automaticky vypne 
a systém ERAD poháňa zadné kolesá vozidla. Plynulá 
akcelerácia zlepšuje komfort jazdy, pri brzdení sa kine-
tická energia rekuperuje.
 Program Dynamic: Pre jazdu ustálenou rých-
losťou mimo mesta, keď sa vyžaduje iba plynulá  
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akcelerácia a stredný výkon, hybridný pohon využíva 
vznetový motor na pohon predných kolies. Riadiaca 
elektronika motora je optimalizovaná na čo najmenšiu 
spotrebu paliva. Vznetový motor pracuje v optimálnych 
prevádzkových podmienkach a produkuje malé množ-
stvo emisií CO

2
. Pohon všetkých kolies je v prípade po-

treby k dispozícii okamžite.
 Pri predbiehaní, alebo keď vodič potrebuje maxi-
málny výkon, vznetový motor a elektrický pohon pra-
cujú súčasne - aby poskytli maximálny disponibilný vý-
kon a krútiaci moment. K dispozícii je aj maximálna re-
kuperácia energie pri brzdení.
 Program Tráva/Štrk/Sneh zabezpečuje maximál-
nu trakciu využitím minimálneho krútiaceho momentu, 
kedy sa predchádza plytvaniu energiou, spôsobenému 
prešmykovaním kolies. Vozidlo jazdí s pohonom všetkých 
kolies výlučne s elektrickým pohonom, ktorý poskytuje 
ERAD. Vznetový motor sa spustí iba v prípade potreby. 
Použitie elektrického pohonu takýmto spôsobom umož-
ňuje veľmi jemnú reguláciu krútiaceho momentu a maxi-
malizuje trakciu pri minimalizácii emisií CO

2
.

 Program Bahno a koľaje používa dva scenáre podľa 
okamžitej potreby. Prvý z nich je malý krútiaci moment 
pri rozjazde z miesta s elektrickým pohonom všetkých 
kolies. Väčší výkon poskytovaný vznetovým motorom je 
v prípade potreby kedykoľvek k dispozícii. Druhý scenár 
predstavuje veľký výkon a maximálny krútiaci moment 
poskytovaný vznetovým motorom, podporený elektric-
kým pohonom na zabezpečenie dobrej regulácie prešmy-
kovania kolies a energického nárastu výkonu v prípade, 
keď si to jazdné podmienky vyžadujú.
 Program Piesok je vysokovýkonné nastavenie 
pre jazdu v teréne, ktoré sa používa na povrchu s veľ-
kým odporom, ako napríklad sypký piesok. Účinnosť 
vznetového motora podporuje elektrický pohon ERAD, 
čo zabezpečuje väčší výkon ako poskytuje samotný 
vznetový motor.

ERAD – systém elektrického pohonu zadnej nápravy 

Systém elektrického pohonu zadnej nápravy Land Ro-
ver ERAD je unikátny systém vyvinutý na splnenie ná-
ročných požiadaviek na jazdné výkony vozidla v teré-
ne, a to aj pri hybridnom pohone.
 Systém ERAD tvorí pohonná jednotka namonto-
vaná na zadnej náprave. Obsahuje bezkefkový elektro-
motor s prevádzkovým napätím 288 voltov. Dosahuje 
trvalý výkon 25 kW, špičkový výkon je 35 kW. Maxi-
málny krútiaci moment 200 Nm je vďaka typickej cha-
rakteristike elektromotora k dispozícii v celom rozsa-
hu otáčok, čo zabezpečuje veľmi veľkú ťažnú silu po-
honu pri malej rýchlosti, čo je pri terénnom automobile  
ideálne.
 Elektromotor poháňa kolesá zadnej nápravy pria-
mo cez redukčný prevod 1:8 a epicyklický diferenciál. 
Elektronicky ovládaná lamelová spojka Haldex,  integ-
rovaná do systému ERAD, umožňuje odpojiť vznetový 
motor od zadných kolies, kedy poháňa výlučne predné 
kolesá. Pri zopnutej spojke Haldex a vypnutom vzne-
tovom motore sa krútiaci moment elektromotora sys-
tému  ERAD prenáša na všetky štyri kolesá. Vnútorné 

komponenty elektromotora chladí tlakový olej, ktorého 
cirkuláciu zabezpečuje osobitné elektrické čerpadlo.
 Systém ERAD okrem toho zabezpečuje rekuperáciu 
kinetickej energie pri brzdení. V takomto prípade elek-
tronický regulačný systém prepne elektromotor do re-
žimu generátora. Dochádza k tomu vtedy, keď vodič 
uvoľní pedál akcelerátora, alebo stlačí brzdový pedál. 
V tom okamihu sa výkonný motor zmení na výkonný ge-
nerátor, čím začne spomaľovať vozidlo a vygenerova-
ná elektrická energia nabíja lítiovo-iónové trakčné ba-
térie. Pri pohone všetkých kolies sa efekt rekuperač-
ného brzdenia dá dosahovať aj na šmykľavom povrchu 
bez ovplyvnenia stability a ovládateľnosti vozidla.  

CISG – integrovaný štartovací generátor 

Integrovaný štartovací generátor CISG (Crank Integra-
ted Starter Generator) je ďalší bezkefkový elektromo-
tor používaný v systéme hybridného pohonu Land Ro-
ver. Ako napovedá jeho označenie, funguje ako elektro-
motor zabezpečujúci v prípade potreby naštartovanie 
vznetového motora, vrátane režimu stop-štart. Takisto 
však v prípade potreby pracuje aj ako generátor. V skú-
šobných prototypoch je štartovací generátor namonto-
vaný v špeciálnej prevodovke s dvoma spojkami, vďa-
ka čomu sa môže používať v určitej miere na podporu 
krútiaceho momentu vznetového motora ako pomôcka 
na zmenšenie emisií.
 Automatický režim prevádzky vznetového mo-
tora stop-štart je jednoduchá, no veľmi účinná metó-
da na zmenšenie emisií výfukových plynov v špecific-
kých prevádzkových podmienkach, ako napríklad jazda 
v meste. Ak vozidlo v premávke dlhší čas stojí, motor 
sa automaticky vypne namiesto toho, aby bežal na  
voľnobeh. 
 Systém CISG je ideálnym zariadením na opako-
vané štartovanie motora pri prevádzke v režime stop-
štart. Dosahuje veľké otáčky, takže dokáže naštartovať  

motor za 400 milisekúnd - pričom motor spotrebuje me-
nej paliva ako pri konvenčnom spôsobe štartovania. 
Rovnako ako systém ERAD, aj štartovací generátor 
CISG, sa dá využiť na rekuperáciu energie pri brzdení. 
Keď vodič uvoľní pedál akcelerátora, systém CISG sa 
prepne do režimu generátora a pri spomaľovaní vozidla 
nabíja hlavnú trakčnú akumulátorovú batériu.

Lítiovo-iónová akumulátorová batéria

Moderné akumulátorové batérie sú kľúčovým kompo-
nentom vozidiel s hybridným pohonom, pretože zásobu-
jú elektrickou energiou trakčné motory. Batérie okrem 
toho zachytávajú aj elektrickú energiu vznikajúcu pri 
rekuperačnom brzdení. Takmer všetky aktuálne sério-
vo vyrábané automobily s hybridným pohonom využí-
vajú nikel-metalhydridové batérie (NiMH). Takéto tra-
dičné batérie sú vhodné na napájanie elektromotora, 
avšak nie sú veľmi vhodné na rýchle nabíjanie. Preto 
batérie NiMH nie sú ideálne na zachytávanie elektric-
kej energie vznikajúcej pri brzdení.
 Najmodernejšiu technológiu predstavujú lítiovo-i-
ónové akumulátorové batérie (Li ion), ktoré sú ľahšie, 
majú väčšiu účinnosť a väčšiu energetickú hustotu. 
Preto sa rýchlejšie nabíjajú pri rekuperácii a v prípa-
de potreby sú schopné dodávať väčší prúd. Land Rover 
spolupracuje so špecializovanými dodávateľmi, ktorí 
vyvinuli najmodernejší typ takejto akumulátorovej ba-
térie, nazývanej Lithium NanoTitanate.
 Tieto nové akumulátorové batérie sa rýchlejšie na-
bíjajú a aj rýchlejšie odovzdávajú energiu, čím výraz-
ne zlepšujú účinnosť systému pohonu. Batérie použi-
té v prototypoch Land Rover Diesel ERAD Hybrid majú 
napätie 288 voltov a umožňujú „rýchle“ nabíjanie jedi-
ným, až 12-násobne dlhším impulzom energie veľkej in-
tenzity ako porovnateľné batérie NiMH.
 Ich merná výkonová hmotnosť je 2500 W/kg 
oproti 1400 W/kg pri batériách  NiMH, čo predstavuje  
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nárast o 178 %. Typická batéria Li ion pre hybridný po-
hon má hmotnosť 32 kg oproti 60 kg pri batérii NiMH, 
čím sa dosahuje úspora hmotnosti 47 %. Merná kapa-
cita batérie Lithium NanoTitanate je 36 Wh na jeden ki-
logram hmotnosti v porovnaní s 13,5 Wh/kg pri batérii 
NiMH (hodnota lepšia o 267 %).
 Elektrická sústava hybridného pohonu je úplne 
oddelená od štandardnej elektrickej sústavy vozidla 
s napätím 12 V, ktorá sa dobíja pomocou špeciálneho 
meniča jednosmerného prúdu zo sústavy s vysokým  
napätím. 

Meniče napätia

Dva vodou chladené meniče napätia, z ktorých jeden je 
namontovaný v motorovom priestore pod prednou ka-
potou a druhý v zadnej časti vozidla, zabezpečujú pre-
menu jednosmerného prúdu z akumulátorovej batérie 
na striedavý na pohon oboch elektromotorov. Predný 
menič napája integrovaný štartovací generátor CISG, 
zadný menič napája elektromotor systému ERAD.
 Zadný menič obsahuje aj obvody zabezpečujúce 
transformáciu jednosmerného prúdu s napätím 288 
V z akumulátorovej batérie na jednosmerný prúd s  na-
pätím 12 V pre elektrickú sústavu vozidla.

Hlavná riadiaca jednotka

Mozgom systému Diesel ERAD Hybrid je hlavná riadia-
ca jednotka, integrovaná s riadiacou jednotkou systé-
mu Terrain Response. Na základe vstupov od vodiča 
a informácií o prevádzkových podmienkach vozidla ria-
diaci systém inteligentne vyhľadáva najlepšiu alternatí-
vu pohonu vznetovým motorom, elektrickým motorom, 
alebo kombináciou oboch agregátov súčasne. Riadiaca 
jednotka pracuje v súčinnosti so systémom Terrain Res-
ponse, čím sa zabezpečuje optimálne rozdeľovanie krú-
tiaceho momentu na jednotlivé kolesá v záujme dosiah-
nutia optimálnych jazdných vlastností a účinnosti po-
honu v rozličných terénnych podmienkach.

Elektrohydraulický posilňovač riadenia

Pri klasickom hydraulickom posilňovači r iadenia 
má hydraulické čerpadlo konštantnú spotrebu ener-
gie, keď pracuje motor vozidla. Použitím osobitné-
ho elektromotora na pohon hydraulického čerpadla  

posilňovača sa energia spotrebúva iba v prípade po-
treby. Elektrohydraulický posilňovač riadenia prispie-
va k úspore paliva v rozsahu do 2 %.  

e_TERRAIN TECHNOLOGIES

Systém Diesel ERAD Hybrid je iba jedným z prvkov eko-
logických technológií značky Land Rover, ktoré majú 
v budúcich rokoch výrazne zmenšiť emisie a dopad na 
životné prostredie. Tieto iniciatívy majú súhrnný ná-
zov e_TERRAIN TECHNOLOGIES. Sú súčasťou rozsiah-
lych investícií spoločnosti Jaguar Land Rover do eko-
logických technológií v celkovom objeme 700 miliónov 
libier (asi 920 miliónov eúr). 

Ide o tieto systémy:
- Stop-štart ako súčasť štandardného vybavenia 

všetkých modelov Freelander 2 so vznetovým moto-
rom a ručne ovládanou prevodovkou od roku 2009

- Štartovací generátor BISG integrovaný prostredníc-
tvom klinového remeňa (Belt Integrated Starter Ge-
nerator), tzv. mikro-hybridná technológia

- Inteligentný systém energetického manažmentu IP-
SM (Intelligent Power System Management), ktorý 
minimalizuje spotrebu energie elektrických systé-
mov vozidla

- Sériový hybridný pohon
- Hybridný pohon s využitím zotrvačníka, ďalšia mo-

derná technológia zlepšujúca výkon a zmenšujúca 
spotrebu paliva a emisie CO

2

- Architektúra vozidla s využitím materiálov s malou 
mernou hmotnosťou na vytvorenie efektívnejších 
štruktúr karosérie

Superkapacitory namiesto batérií

Na rozdiel od klasických akumulátorových batérií v su-
perkapacitoroch pri nabíjaní a vybíjaní neprebieha po-
stupná chemická reakcia. To vytvára ideálne predpo-
klady na ich využitie v regeneratívnom systéme sto-
p-štart ako je  BISG. Superkapacitory sú okrem toho 
extrémne mechanicky odolné a ich kapacita sa vekom 
nezmenšuje ako pri konvenčnej olovenej akumulátoro-
vej batérii. Ich životnosť je rovnaká, ako životnosť ce-
lého vozidla, čo šetrí prevádzkové náklady a nezväč-
šuje zaťaženie životného prostredia.  Superkapacito-
ry sú výhodné na krátkodobé akumulovanie energie,  

pretože sa dajú nabiť veľmi rýchlo a zachytenú energiu 
odovzdávajú v krátkych elektrických impulzoch. Keď 
kapacitor odovzdá energiu na naštartovanie motora, 
alebo podporenie hybridného pohonu, musí sa opäť na-
biť. Pre porovnanie - akumulátorové batérie sú vhodnej-
šie na dlhodobé akumulovanie energie: môžu zachytiť 
väčšie množstvo energie, avšak vyžadujú oveľa dlhší 
čas na nabíjanie. 

Sériový hybridný pohon 

Na rozdiel od paralelného hybridného pohonu (kedy mô-
že vozidlo poháňať aj spaľovací motor aj elektromo-
tor) spaľovací motor sériového hybridného pohonu nie 
je pripojený ku kolesám vozidla. Preto sa označuje ako 
sériový hybridný pohon.
 Spaľovací motor sériového hybridného pohonu pra-
cuje pri  konštantných otáčkach v stacionárnom pre-
vádzkovom režime, kedy má optimálnu účinnosť a po-
háňa elektrický generátor. Preto môže byť menší, jed-
noduchší a s menšou hmotnosťou ako spaľovací motor 
určený na pohon vozidla, ktorý musí byť dimenzova-
ný na prevádzku v rozličných režimoch. Výsledkom je 
lacnejšia výroba a jednoduchšia minimalizácia emisií. 
Spaľovací motor v sériovom hybridnom pohone slú-
ži na predĺženie dojazdu vozidla poháňaného elektro-
motorom. Vozidlo so sériovým hybridným pohonom 
môže jazdiť aj ako tzv. „plug-in hybrid“, kedy sa jeho  
akumulátorová batéria nabí ja z elektrickej siete  
v domácnosti.

Hybridný pohon s využitím zotrvačníka

Rotujúci zotrvačník je ďalším systémom, ktorý sa dá 
použiť na zachytenie kinetickej energie pri spomaľo-
vaní vozidla. Táto energia sa dá potom využiť pri akce-
lerácii vozidla. Kinetická energia, normálne premenená 
na teplo pri brzdení, automaticky roztáča špeciálny vy-
sokootáčkový zotrvačník v prípadoch, keď vodič uvoľ-
ní pedál akcelerátora. Miniatúrna prevodovka s plynu-
lou zmenou prevodového pomeru, integrovaná do zotr-
vačníka, umožňuje zachytenú energiu preniesť späť do 
prevodového ústrojenstva vozidla v momente, keď vo-
zidlo opäť akceleruje. Tým sa krátkodobo zväčšuje vý-
kon motora a zmenšuje spotreba paliva. 

-lr-
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Interiér kabíny automobilu Volvo má byť bezpečný 
aj pre precitlivené osoby- výsledkom tejto ambície 
je, že tri typy Volvo - S80, V70 a XC70 za také po-
važuje Swedish Asthma and Allergy Association. 
Čoraz väčší počet zákazníkov totiž začína dbať aj 
na kvalitu vzduchu v kabíne automobilu.
 V priemyselných krajinách až 45 % populácie tr-
pí určitou formou alergie. Viac ako 10 % má astmu. Za 
jednu z príčin tohto dramatického rastu zaznamenané-
ho od 50-tych rokov dvadsiateho storočia, možno pova-
žovať znečistenie vzduchu kysličníkmi dusíka, prízem-
ným ozónom, tuhými čiastočkami a peľom. V polovici 
60-tych rokov spoločnosť Volvo Cars prijala rozhodnu-
tie vytvoriť špecifikácie a testovacie metódy na do-
siahnutie takej kvality vzduchu v kabíne posádky, kto-
rá by vyhovovala aj precitliveným osobám. Sedan Vol-
vo S80 prvej generácie z roku 1998 bol prvým typom 
skonštruovaným podľa týchto zásad.   
 Cieľom je vytvorenie takého vzduchu v kabíne 
automobilu, ktorý by bol čistejší ako okolitý vonkaj-
ší vzduch, na čo má vplyv nielen vzduch vstupujúci do 
kabíny, ale aj emisie z použitých interiérových mate-
riálov. Jav, ktorý sa často opisuje ako „vôňa nového 
auta“, je v skutočnosti nízka hladina emisií z materiá-
lov, ako napríklad plasty na báze PVC a rozličných ko-
vov. Hladina emisií je taká nízka, že nepredstavuje ne-
bezpečenstvo, no ak sa vozidlo zohreje, môže dôjsť ku 
koncentrácii, ktorá dráždi precitlivené osoby. Tieto lát-
ky sa dajú rýchlo vyvetrať z kabíny, no cieľom spoloč-
nosti Volvo Cars je úplne predchádzať tomuto zápachu.   
„Snažíme sa minimalizovať akýkoľvek zápach, pretože 
intenzívny zápach môže vyvolať astmatický záchvat,“ 
hovorí Andreas Andersson, zodpovedný za čistotu ka-
bín modelov Volvo.

Systémy ktoré čistia vzduch  

Optimalizáciu vnútorného prostredia kabíny možno  
rozdeliť na dve hlavné oblasti: kvalitu vzduchu  

a kontaktné alergie. Na zabezpečenie čo najčistejšie-
ho vzduchu v kabíne spoločnosť Volvo Cars vyvinula 
dva systémy: IAQS (Interior Air Quality System) a CZIP 
(Clean Zone Interior Package). Systém IAQS monitoruje 
kvalitu vzduchu vstupujúceho do kabíny a automatic-
ky zatvorí prívod vzduchu zvonka, ak je hladina škod-
livých látok príliš vysoká. Viacnásobný filter zachytá-
va tuhé prachové čiastočky a peľ, pričom vrstva z ak-
tívneho uhlia zachytáva aj zápach a prízemný ozón. 
„Systém myslí za vás a zatvorí prívod vzduchu, naprí-
klad pri jazde cez tunel,“ hovorí Andreas Andersson. 
Kvalita vzduchu v kabíne automobilov Volvo, vyba-
vených systémom IAQS je vždy lepšia, ako sú limity 
svetovej zdravotníckej organizácie WHO pre mestské 
prostredie. Systém CZIP zabezpečí, že vzduch v kabí-
ne posádky sa automaticky vyvetrá do jednej minú-
ty od odomknutia vozidla diaľkovým ovládačom. Ten-
to systém odporúča aj Swedish Asthma and Allergy 
Association.
 Aby sa zabránilo emisiám nežiaducich látok z ma-
teriálov použitých v kabíne posádky, už v ranom štá-
diu prebieha ich starostlivý výber. Potom prídu na rad 
testy, pri ktorých sa materiál zohrieva tak, aby bolo 
možné merať kvalitu vzduchu 
v kabíne auta zohriateho sln-
kom. „Rozhodli sme sa objek-
tívne zmerať to, čo obsahuje 
vzduch, ktorý vdychuje po-
sádka vozidla,“ hovorí Andre-
as Andersson. Volvo uskutoč-
ňuje tieto testy v troch fázach: 
na individuálnych komponen-
toch, na systémoch a na kom-
pletných vozidlách. Simulácia 
slnečného žiarenia sa realizu-
je na kompletných vozidlách, 
ktoré sa v tepelnej komore zo-
hrejú na teplotu +65 oC a pri 
tejto teplote sa ponechajú  

počas niekoľkých hodín. Tým sa simuluje situácia, keď 
automobil v horúcom letnom dni parkuje na slnku. Tie-
to testy ďalej dopĺňa špeciálny tím VCC, ktorého čle-
novia  čuchom „degustujú“ rozličné predmety a posu-
dzujú, či je ich vôňa akceptovateľná, alebo je už prí-
liš intenzívna.
 Aby sa predchádzalo dotykovým alergiám, mi-
nimalizuje sa podiel niklu na kovových povrchoch 
v kabíne a na vypracovanie kože sa namiesto chró-
mu používajú ras t l inné v ý ťažk y. Všetk y tex t í -
lie a kože v kabíne automobilov Volvo spĺňajú nor-
mu Oeko-Tex Standard 100 – normu medzinárodné-
ho inštitútu monitorujúceho škodlivé látky v textile. 
Záujem o čisté vnútorné prostredie kabíny stále rastie. 
Andreas Andersson uvádza, že mnohé ázijské trhy prá-
ve túto vlastnosť pozdvihli na novú úroveň dôležitos-
ti. „Japonsko, Čína a Kórea signalizovali záujem sta-
noviť nové zákonné požiadavky v tejto oblasti. V mi-
nulosti sme niečo také neregistrovali na nijakom trhu. 
No záujem zákazníkov o čisté prostredie v kabíne au-
tomobilov rastie rovnako v Európe aj v USA,“ dodáva 
Andreas Andersson.

-vo-
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Kabína Volvo bezpečná aj pre alergikov
Členovia skupiny VCC, ktorí čuchom posudzujú materiály používané v interiéroch vozidiel Volvo

Volvo S80
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Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 159 Sportwagon

Alfa Romeo 166

Alfa Romeo GT

Audi TT

Audi A3 Sportback

Audi A6

Audi A8

BMW 1

BMW 3 

BMW 5

BMW X3
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Cenníky automobilov
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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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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Land Rover Freelander

Land Rover Discovery 3

Range Rover

Lexus IS 200

Lexus IS 300

Lexus GS 300

Lexus RX 300

Maybach 57

Mazda 2

Mazda 3

Mazda 6

Mazda RX-8



 

XXX
Xxx

66 okt óber  200866 okt óber  2008

Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Mercedes-Benz A

Mercedes-Benz E-T

Mercedes-Benz SLK

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz ML

Mini Cooper

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero

Nissan Micra

Nissan Almera
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Nissan Primera

Nissan 350 Z

Nissan X-Trail

Opel Agila

Opel Astra

Opel Vectra Caravan

Opel Signum

Peugeot 206

Peugeot 307 SW

Peugeot 407 SW

Peugeot 607

Peugeot 807
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Porsche Boxster

Porsche Cayenne

Renault Modus

Renault Clio

Renault Megane

Renault Laguna

Renault Scenic

Saab 9-3 Cabrio

Saab 9-3

Saab 9-5

Saab 9-5 Wagon

Seat Altea
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Cenníky automobilov
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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

71www.mo t .sk

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
Automobilka Nissan v súčasnosti má bohatú ponuku športovo-úžitkových 
(SUV) automobilov. Aj v Európe ponúka niekoľko typov, jeden z nich sme 

pomerne nedávno vyskúšali (taj-
nička/. 1- hlavná jednotka tlaku 
Medzinárodnej sústavy jednotiek 
(SI), 2- vedľajší produkt pri spra-
covaní ropy používaný pri stavbe 
vozoviek, 3- sila brániaca vzájom-
nému pohybu dotýkajúcich sa te-
lies, 4- chemický prvok značky Al, 
5- jeden zo školských predmetov, 
6- dovoz tovaru zo zahraničia, 7- 
priechod pre chodcov nad vozov-
kou, 8- zariadenie na výrobu jed-
nosmerného elektrického prúdu, 
9- čierny tvrdý vulkanizovaný kau-
čuk, 10- vzdialenosť medzi kolesa-
mi automobilu, ktoré sú na tej is-
tej náprave.

Riešenie 
Tajnička - Pathfinder, 1- pascal, 
2- asfalt, 3- trenie, 4 - hliník,  

5- fyzika, 6- import, 7- nadchod, 8- dynamo, 9- ebonit, 10- rozchod. 
-jo-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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VPLYV RÝCHLOSTI JAZDY NA DĹŽKU BRZDNEJ DRÁHY

Hra s čitateľom zlomku
Najprv si budeme všímať len čitateľ zlomku a budeme predpokla-
dať, že menovateľ zlomku je konštantný (nemení sa). To zname-
ná, že budeme skúmať, ako vplýva zväčšovanie rýchlosti jazdy 
na dĺžku brzdnej dráhy na tej istej ceste (s rovnakým súčinite-
ľom priľnavosti „mí“).
 V čitateli zlomku (1) je rýchlosť vozidla na druhú „v2“. Aby 
sme vedeli, ako si to môžeme prakticky predstaviť, urobíme si na-
sledujúcu tabuľku 1 pre jazdu na snehu so súčiniteľom priľnavos-
ti „mí = 0,2“ (takisto by sme mohli vypočítať tabuľku aj pre iné 
súčinitele priľnavosti cesty). Kvôli zjednodušeniu „g“ zaokrúhli-
me na hodnotu „10 m/s

2
“.

 Hodnoty v tabuľke 1 zistíme takto: Najprv si do horného 
riadku tabuľky napíšeme zvolené hodnoty rýchlostí, ktoré nás 
budú zaujímať - v našom prípade od „1 do 10 m/s“ (zodpovedajú-
ce rýchlosti v „km/h“ si ľahko vypočítame tak že údaj rýchlosti 
v „m/s“ vynásobíme číslom „3,6“). Potom pre zvolené rýchlosti 
„v“ podľa rovnice (1) vypočítame príslušné brzdné dráhy „s

b
“ a 

napíšeme ich do druhého riadku tabuľky. Do tretieho riadku na-
píšeme významné body „A“, „B“, „C“ a „D“, ktoré budú odpove-
dať rovnomenným bodom v diagrame na obr. 1.
 Diagram závislosti brzdnej dráhy „s

b
“ od rýchlosti vozidla „v“ 

(s
b
 = f(v)) je na obr. 1. Zostrojíme ho tak, že pre jednotlivé rých-

losti „v“ na vodorovnej osi budeme smerom hore nanášať vypo-
čítané hodnoty brzdných dráh „s

b
“ z tabuľky 1. Tým dostaneme 

jednotlivé body budúcej krivky. (Takouto metódou vo všeobec-
nosti zistíme aj tvar neznámej krivky.)
 Komkrétne to urobíme takto: Pri rýchlosti „v = 1 m/s“ nanesie-
me hore brzdnú dráhu „s

b
 = 0,25 m“ - tak dostaneme bod „A“, pri 

„v = 2 m/s“ nanesieme „s
b
 = 1 m“ - to bude bod „B“, atď. Takto po-

stupne vynášame do diagramu hodnoty brzdných dráh pre ďalšie 
rýchlosti, čím získame ďalšie body budúcej krivky, až sa dostane-
me po rýchlosť „10 m/s“. Spojením týchto bodov dostaneme kriv-
ku závislosti brzdnej dráhy „s

b
“ od rýchlosti jazdy „v“.

 Keď si pozorne prehliadneme krivku „s
b
“ v diagrame, zistí-

me, že pri dvojnásobnej rýchlosti „v = 2 m/s“ v bode „B“ je brz-
dná dráha 4x taká veľká ako v bode „A“ (kde bola brzdná dráha 
iba „0,25 m“). Pri rýchlosti „4 m/s“ je zasa brzdná dráha v bode 
„C“ 4x taká veľká ako pri rýchlosti „2 m/s“ v bode „B“. Pri rých-
losti „8 m/s“ v bode „D“ je opäť brzdná dráha 4x taká veľká ako 
pri rýchlosti „4 m/s“ v bode „C“.
 K tomu ešte môžeme dodať, že v porovnaní s brzdnou drá-
hou v bode „B“ sa v bode „D“ predĺžila brzdná dráha 42x t.zn.= 
16x, a v porovnaní s brzdnou dráhou v bode A sa brzdná dráha v 
bode „D“ predĺžila dokonca až 64x !
 Z toho vyplýva, že brzdná dráha vždy narastá s druhou mocni-
nou rýchlosti jazdy, teda keď rýchlosť  vzrastie 2x, brzdná dráha 
sa nezväčší 2x, ale až 4x, pri zväčšení rýchlosti 3x sa brzdná drá-
ha predĺži 32x, čiže 9x, pri štvornásobnej rýchlosti sa brzdná drá-
ha predĺži 42x, čiže až 16x!
 Preto si musíme dobre rozmyslieť, ako rýchlo budeme v rôz-
nych podmienkach jazdiť. 

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

ČO VŠETKO NÁM PREZRÁDZA VZOREC  
BRZDNEJ DRÁHY (pokračovanie)

Hry s fyzikou
Xxx
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  TDI je najúspešnejšou technológiou s veľkou účin-
nosťou na svete. Teraz je TDI od Audi na ceste do 
USA: S Audi Q7 3.0 TDI ultra low emission system 
uvádza Audi na americké cesty najčistejší vzneto-
vý motor na svete. A  ešte pred svojim uvedením 
na trh  v zaťažkávacej skúške dokáže svoje kvality   
v oblasti pôžitku z jazdy a malej spotreby  pri vytr-
valostnej jazde Audi Mileage Marathon.
 Viac ako 4800 míľ, teda viac ako 7700 kilometrov 
je dlhá trasa vytrvalostnej jazdy Mileage Marathon cez 
USA. Štartuje v New Yorku a cieľ má v Los Angeles. 
Celkovo 194 vodičov z celého sveta absolvuje v čase od 
5. do 20. októbra počas trinástich  denných etáp nielen 
mnohé z najfascinujúcejších ciest sveta, ale popri tom 
zažije aj suverénne športové jazdné vlastnosti a mimo-
riadnu účinnosť automobilov Audi s motormi TDI.
 Na maratónskej jazde sa zúčastní 23 automobilov 
zo štyroch typových radov, ktoré sú typickými príklad-
mi Audi pre spojenie suverénnej mobility a neporaziteľ-
nej účinnosti: Okrem Audi Q7 3.0 TDI zažije svoju pre-
miéru na ďalekých cestách amerického kontinentu aj 
najnovšie Audi Q5 3.0 TDI. S energickým motorom 3.0 
TDI nastúpi aj Audi A4, športovo ladený  sedan stred-
nej triedy.
 O ďalšie vynikajúce hodnoty v štatistike spotreby 
jazdy Mileage Marathon sa postará Audi A3 Sportback 
2.0 TDI, vybavené inovatívnou a zvlášť účinnou prevo-
dovkou S tronic.
 Trasa jazdy Audi Mileage Marathon vedie z New 

Yorku naprieč americkým kontinentom až do Los Ange-
les. Na trase etáp ležia metropoly ako  Chicago, Dallas 
alebo Las Vegas, rovnako ako prírodné unikáty – Roc-
ky Mountains, Death Valley alebo Grand Canyon. Tým 
celková trasa, dlhá viac ako 7700 kilometrov, posky-
tuje realistickú kombináciu jazdy v meste a mimo mes-
ta, po diaľniciach a bežných cestách. V takýchto pod-
mienkach môže motor TDI pôsobivo preukázať svoju 
vysokú úroveň v porovnaní s ostatnými technológiami 
pohonu s veľkou účinnosťou.

Premiéra pre motor TDI so systémom ultra low 
emission

Pri jazde Audi Mileage Marathon zažije svoju premiéru 
pri prvej praktickej zaťažkávacej skúške motor TDI so 
systémom ultra low emission, a to niekoľko mesiacov 
pred plánovaným uvedením na trh v USA a Európe v ro-
ku 2009. Tento systém na čistenie výfukových plynov 
redukuje kysličníky dusíka až o 90 percent a tým spĺ-
ňa aj najprísnejšiu emisnú normu na svete – kalifornskú 
LEV II BIN 5. Motor už teraz spĺňa limity emisnej normy 
Euro 6, avizovanej v Európe na rok 2014. Audi Mileage 
Marathon dokáže, že systém ultra low emission nega-
tívne neovplyvňuje dynamiku a spotrebu paliva.
 Najnovšou generáciou motorov TDI Audi opäť po-
tvrdzuje svoju absolútnu priekopnícku rolu v oblasti ce-
losvetovo najúspešnejšej technológie na úsporu paliva: 
Keď značka Audi v roku 1989 začala sériovo vyrábať 

prvý motor TDI, bol to markantný míľnik technického 
náskoku. Motor TDI sa rýchlo vyvinul na synonymum 
suverénnej ťažnej sily a veľkej účinnosti, čím sa stal 
„trendsetterom“ pre celý automobilový priemysel. Do-
dnes sa nijakému inému systému pohonu nepodarilo po-
raziť motor TDI v oblasti poskytovanej dynamiky a re-
álnej spotreby.
 Vďaka malým emisiám škodlivín sa motor TDI so 
systém ultra low emission môže používať na celom sve-
te, dokonca aj v Kalifornii a ďalších štátoch USA s naj-
prísnejšími emisnými predpismi v súčasnosti. Oproti 
flotilovému priemeru bežných zážihových motorov, do-
minujúcich v USA, dosahuje motor TDI úsporu až do 
40 percent. Tým môže táto do budúcnosti perspektív-
na technológia vznetového motora viac ako ktorýkoľ-
vek iný súčasný systém pohonu prispieť k zmenšeniu 
spotreby fosílnych palív.
 Zdokonaľovanie motora TDI je pre Audi iba jedna 
časť integrovanej technologickej stratégie zameranej 
na ďalšie zmenšovanie emisie CO

2
 a ďalších škodlivín 

pri všetkých modeloch. Audi pri tom stavia na vyso-
ký potenciál svojich moderných spaľovacích motorov 
a na stavebné prvky svojej modulárnej stavebnice účin-
nosti: Vďaka priamemu vstrekovaniu paliva a prepĺňa-
niu turbodúchadlom dosahujú dnešné zážihové motory 
TFSI rovnako ako vznetové motory TDI relatívne ma-
lé hodnoty spotreby, ich inovatívne technológie okrem 
toho tvoria solídnu bázu pre ďalšie výrazné zmenšova-
nie spotreby v najbližších rokoch.       -ai-

Audi Mileage Marathon v USA
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Minulý mesiac sme písali o malých „Popularoch“ 
vyrábaných v Mladej Boleslavi. Sledovali sme ich 
postupný vývoj a dosahované predajné úspechy na 
domácom  aj exportnom trhu. Bolo len samozrejmé, 
že s narastaním ich celkových rozmerov, narastala 
úmerne aj ich predajná cena. S pribúdajúcim časom 
nenápadne prechádzali do kategórie označovanej 
dnešnou terminológiou ako „nižšia stredná trieda“, 
a pre tých záujemcov, ktorí mali hlbšie do vrecka, 
zostala ich kúpa len nerealizovateľnou túžbou.
 Aj z tohto dôvodu sa vo vývojovej konštrukcii tejto 
továrne začalo znova rozprávať o menšom autíčku, kto-
ré by v porovnaní s „Popularmi“ malo byť jednoduchšie, 
a teda aj lacnejšie. Za vzor im mal poslúžiť malý talian-
sky Fiat Topolino.
 A že im ako vzor poslúžil dobre, bolo zakrátko vi-
dieť na malej Škode typu 911 z roku 1937, ktorú po-
menovali Sagitta, podľa na nočnej oblohe žiariaceho 
súhvezdia šíp. Najmenšia škodovka získala toto meno 
pravdepodobne podľa okrídleného šípu v logu svojej 
materskej spoločnosti. 
 Okamžite vyrobili sedem prototypov týchto malič-
kých áut, ktoré nasadili do tvrdých overovacích skú-
šok. Na továrenskom dvore teda stál jeden štvorse-
dadlový uzatvorený Tudor (obr. 1), dva identické kabri-
olety a štyri dvojsedadlové „kupátka“, ktoré hlavne 
spredu, podľa tvaru masky chladiča, vyzerali ako zmen-
šeniny väčších „Popularov“. Do každého z nich vsta-
vali na skúšky iný typ motora, o čom sa v tom čase  

popísalo hodne stránok v motoristickej tlači. V skúš-
kach bol aj dvojtaktný motor, v inom plochý štvortakt, 
ale za zvláštnu zmienku stojí najmä priečne uložený 
štvortaktný dvojvalec do V podobnej konštrukcie, aký 
už na začiatku minulého storočia poháňal staručkú Vo-
iturettu Laurin&Klement. Rozdiel bol v tom, že vtedy 
ho chladila kvapalina a teraz ho ochladzoval vzduch 
pomocou axiálneho ventilátora poháňaného remeňom 
od kľukového hriadeľa.
 Motor bol umiestnený pred prednou nápravou 
a mal zdvihový objem 845 cm3. S rozvodom SV a pri 
kompresnom pomere 5,5:1, dosahoval výkon 11 kW (15 
k) pri 3000 otáčkach za minútu. Jeho prednosťami boli 
snímateľné hlavy valcov a spoľahlivé dynamoakumu-
látorové zapaľovanie. K prírube centrálnej rúry, tvoria-
cej základ chrbticového rámu, bol prichytený ôsmymi 
skrutkami, tak ako to mal vyriešené väčší „Popular“. 
 Trojstupňová ručne ovládaná prevodovka so spia-
točkou bola tak isto vzadu pri rozvodovke v spoločnom 
montážnom celku bez diferenciálu, výkyvné polnápra-
vy boli odpružené naprieč umiestnenými poleliptickými 
listovými pružinami. Rázvor náprav bol 2100 mm, roz-
chod kolies bol vpredu 1000 a vzadu 1050 mm. 
Karoséria zmiešanej konštrukcie s drevenou kostrou 
obitou plechovými panelmi dávala vozidielku celkové 
rozmery 3400×1320×1420 mm. Vozidlo pri hmotnos-
ti 580 kg dosahovalo rýchlosť nie viac ako 75 kilomet-
rov za hodinu pri priemernej spotrebe 5 až 6 litrov pa-
liva na 100 kilometrov. Okrem takejto malej spotrebe  

benzínu však ani jeden zo skúšaných 
motorov nijako výraznejšie nepre-
svedčil nikoho a nedosiahol kultivo-
vaný chod konkurenčného talianske-
ho štvorvalca Fiatu Topolino.
 Určite to bol fakt, okrem tech-
nologických a ekonomických dôvo-
dov, ktorý presvedčil vedenie podni-
ku, že zastavenie vývoja Sagitty bo-
lo najvhodnejším riešením. Namiesto 
toho pokračovali ďalej vo vývojo-
vých prácach na zmenšenom novom 
„Populare“, pre ktorý tu už boli k dis-
pozícii výrobné zariadenia, doteraj-
šie skúsenosti z výrobnej linky, ale 
hlavne osvedčený litrový štvorva-
lec, ktorý spĺňal  všetky naň kladené  
požiadavky.
 Vydali sa teda touto schodnej-
šou cestou a ku koncu roka 1938 
predstavili odbornej verejnosti úpl-
ne nový maličký Popular 995 s in-

terným označením typu 937, ktorý na dĺžku meral len 
3,8 metra. Do tohto rozmeru vtesnali nielen konštrukč-
né prvky auta s podvozkom a motorom, ale aj štyroch 
dospelých cestujúcich aj s ich príručnou batožinou. Cel-
ková hmotnosť tohto auta síce stúpla na 740 kg a stú-
pla aj jeho spotreba  na 8 litrov na sto kilometrov, ale 
zväčšila sa aj jeho maximálna rýchlosť až na 95 kilo-
metrov za hodinu. A to už bolo porovnateľné s  inými 
malými autami.
 Najpríťažlivejšou však bola nákupná cena tohto ty-
pu, 17 300 korún, ako to dokumentuje fotografia z jeho 
prospektu (obr. 2), bola najmenšou na našom automobi-
lovom trhu. A ak ešte zoberieme do úvahy, že štandard-
ne vyrábaný väčší Popular 1100 stál o celých 9000 ko-
rún viac, iste pochopíme aj to, že pre tento typ Škody 
sa vžila srdečne znejúca zdrobnenina mena – Liduška 
(obr. 3).
 Vtedy najmenší zo všetkých „popularov“ mal sí-
ce robustný, ale pomerne ľahký chrbticový rám, kto-
rý obopínal starý, ale osvedčený štvortaktný, kvapali-
nou chladený radový štvorvalec s rozvodom SV, obje-
mu 995 cm3 (ø65×75mm) s výkonom 16,2 kW (22 k) 
pri 3500 otáčkach za minútu. 
 Umiestnili ho pred os predných kolies na rekon-
štruované držiaky. Blok motora spájal valce s hornou 
časťou kľukovej skrine do jedného celku, na ktorom 
bola snímacia hlava valcov. Remenica na prednom 
konci kľukového hriadeľa poháňala remeňom dynamo  

Malé československé automobily 

od  po 

 Obr. 1
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uložené hore na hlave motora a od zadného konca hria-
deľa tohto dynama bol prostredníctvom pružnej spoj-
ky poháňaný ventilátor pred chladičom umiestneným 
až za motorom do zvýšenej polohy, umožňujúcej lepšie 
termosyfónové chladenie. 
 Výfukový systém bol bez štandardného zberača, 
pretože jednotlivé kanály sa zbiehali v motorovom blo-
ku, z ktorého von ústila len jedna väčšia výfuková rú-
ra prichytená k rozmernému krytu priskrutkovanému 
na ľavej strane motora. Na druhej strane bol karburá-
tor Zenith 26 VEJ. Mazanie motora bolo obehové, pod 
tlakom. Elektronické príslušenstvo pracovalo s napätím 
6 V a zapaľovanie bolo akumulátorové, s rozdeľovačom 
a dynamom značky Scintilla.
 Jednokotúčová suchá spojka prenášala krútiaci 
moment spájacím hriadeľom dozadu k trojstupňovej 
prevodovke so  synchronizovaným 2. a 3. stupňom. Pre-
vodovka bola opäť v jednom celku s rozvodovkou, a sa-
mozrejme bez diferenciálu, lebo všetko znova podriadili 
jednoduchej výrobe a malej cene. 
 Prednú delenú lichobežníkovú nápra-
vu tvorili dve nad sebou uložené priečne 
poleliptické pružiny a zadnú   zase dvojice 
kyvadlových pol náprav s priečnou listo-
vou pružinou. Brzdy boli mechanické. Vo-
či doterajším autám tohto typu bola pod-
statne zmenená predná časť podvozku po-
sunutím osi predných kolies až za motor, 
čím skrátili rázvor náprav na 2200 mm. 
 Dvojdverová štvorsedadlová karosé-
ria zmiešanej konštrukcie, úplne nových 
a pôsobivých tvarov, na ktorej sa kapo-
ta motora dvíhala dozadu spolu s maskou, 
spočívala na držiakoch rámu v gumených 
silentblokoch. Samozrejme, že neskrýva-
la snahu konštruktérov po jednotnej línii 
karosérií  všetkých ostatných vyrábaných 
škodoviek. A napriek tomu, že sa medzi  

dizajnérmi automobilových karosérií traduje, že dobre 
navrhnúť karosériu malého auta je väčšie umenie ako 
pri väčších autách, u „Lidušky“ ešte aj tá maska chla-
diča s obvodovým lemom vyšla lepšie ako pri súbežne 
vyrábaných väčších typoch škodoviek. „Liduška“ v zá-
kladnej verzii mala rozmery 3800×1400×1480 mm a la-
kovali ju v štyroch základných farbách, pričom mriež-
ka masky a disky kolies boli vždy v inej farbe voči sa-
motnej karosérii. 
 Okrem osobnej karosérie, pri ktorej náhradné kole-
so z priestorových dôvodov umiestnili zvonku na zadnú 
časť vozidla, sa neskoršie objavila aj dodávková a sa-
nitná verzia na prepravu jediných nosidiel, ktoré sa na-
kladali cez rozmerné zadné dvere. Napriek svojim celko-
vo malým rozmerom sa stala táto naša najmenšia sa-
nitka vo svojej dobe veľmi obľúbenou. 
 S určitou dávkou ľútosti spomeniem, že keby ne-
bolo prišlo k nešťastným vojnovým udalostiam, bo-
la by sa „Liduška“ iste dočkala veľkého obchodné-
ho úspechu. Do konca roka 1939 sa jej predalo 761  

kusov, ale následkom spomína-
ného stavu a v politickom napä-
tí tej doby už v nasledujúcom ro-
ku jej produkcia klesla ani nie na   
dve stovky a posledné „Lidušky“ 
vyšli z továrenskej linky začiat-
kom roka 1942. Po ničivej vojne 
zo súčiastok, ktoré ostali v skla-
de, zmontovali asi 200 vozidiel 
tohto typu, takže môžeme pove-
dať, že sa ich podarilo v ťažkých 
podmienkach vyrobiť do 1300 ku-
sov. Konečné údaje o počte vyro-
bených vozidiel sa však značne 
rozchádzajú. 
 Napriek týmto nejasnostiam, 
určite zavinených nežiaducim 
dianím v spomínanej dobe, si na 
„Lidušku“ ešte aj dnes radi spo-
menieme. Všetkých nás zjavne 
presvedčila o svojich nespochyb-
niteľných prednostiach, ktorými 
boli solídnosť konštrukcie a kva-
litné vyhotovenie, ako aj veľká 

úspornosť v prevádzke. Týmto sme uzavreli kapitolu 
o malých škodovkách spred druhej svetovej vojny. 
 V abecednom poradí spomeniem ešte konštruktéra 
Jana Švejdu, ktorý v dielňach priemyselnej školy stroj-
níckej v Mladej Bolestavi postavil v roku 1931 osobný 
automobil s karosériou typu Torpedo so šesťvalcovým 
vzduchom chladeným motorom. 
 Nasleduje písmeno T, a tu nás v nasledujúcom čís-
le čakajú malé automobily z kopřivnickej Tatry. Pred-
tým však spomeniem ešte Voiturettu Torpedo, ktorú 
v rokoch 1905-1907 postavili v Kolíne spoločníci Fran-
tišek Trojan & Alois Nágl.
 O trojkolieskach Trimobil, ktoré v Prahe v Licencii 
Walter vyrábal pán Šibrava a o automobiloch Turicum 
a Mars zo Slatiňan, sme už v predchádzajúcich člán-
koch napísali všetko potrebné. 

text a kresby: Ján ORAVEC
reprodukcia prospektu: archív autora
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 Obr. 3



Predstavujeme najvzácnejšie vojenské historické 
vozidlo na Slovensku. Jeho označenie v nemeckej 
armáde je le. Zgw /sd.kfz.10/. Počas druhej sve-
tovej vojny ho vyrábali šiesti nemeckí výrobcovia. 
Celkom bolo vyrobených asi 25 000 kusov, vráta-
ne podvozkov pre samohybné delá a pancierova-
né verzie. Podľa  informácií ich existuje vo svete 
6 kusov.
 Zberateľskú vzácnosť tohto vozidla zvýrazňuje aj 
motor značky Maybach, identický s motorom pre luxus-
né osobné auto Maybach SE42. Vozidlo nie je pancie-
rované, teda je ľahké, a keďže pásy majú gumové pät-
ky, je použiteľné aj na verejných komunikáciách. Vďa-

ka svojej koncepcii má 100-percentnú stúpavosť /uhol 
45o/ 

Technické údaje:
Motor: kvapalinou chladený radový šesťvalec s ven-
tilovým rozvodom OHC značky Maybach, typ HL 42 
TRKM. Zdvihový objem je 4170 cm3, priemer valcov  x 
zdvih piestov 90x110 mm. Najväčší výkon je 73,53 kW 
/100 k/ pri 2800 ot./min.
Prevody: prevodová skriňa zn. Maybach má predvoli-
teľné prevody. Je sedemstupňová a má tri stupne pre 
jazdu dozadu. Poháňané sú predné kolesá. 
Podvozok:  samonosná „vaňa“ z˝oceľového plechu, 

brzdy majú hydraulické ovládanie, pruženie vpredu  
zabezpečujú listové pružiny s hydraulickými tlmičmi,  
pruženie vzadu skrutné žrde.
Rozmery a hmotnosť: d/š/v 4750x1930x1620 mm, 
rozchod kolies prednej nápravy 1630 mm, rozchod pá-
sov 1580 mm, šírka pásu 240 mm, rozmer pneumatík 
6.00“-20, svetlá výška 325 mm, hĺbka brodu je 700 
mm, hmotnosť vozidla 3400kg, nosnosť 1500 kg /vrá-
tane posádky/.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 65 km/h, 
spotreba paliva /benzín 91 UNI/ na ceste 38 l/100 
km, v teréne 67 l/100 km.
 Majiteľom tohto unikátu je pán Ing. Igor Ballo, pre-
zident slovenského klubu historických vojenských vozi-
diel. Demag mal premiéru na  akcii SAHARA 2008, kde 
dokázal, že v piesku je neprekonateľný.
 Pán Ing. Ballo má zbierku vojenských aj civilných 
historických vozidiel, s ktorými sa zúčastňuje veterán-
skych akcií. Všetky jeho historické vozidlá sú zrekon-
štruované v stave 1a.

Historické vozidlá
DEMAG D7 rok výroby 1944
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DEMAG D7 rok výroby 1944

Najznámejšie podujatie s vojenskými historický-
mi vozidlami,  SAHARA 2008, sa konalo v dňoch 

28. -31. 8. vo vojenskom výcvikovom priestore na 
Záhorí. Kedže minulý rok zomrel jeden zo zaklada-

teľov podujatia, pán Jozef Od-
korek, tento ročník niesol jeho 
meno, v minulom roku štarto-
val na Sahare 2007 na vozidle 
Ford MUTT.
 Organizátorom podujatia bol 
Slovenský klub historických vo-
zidiel v spolupráci s Minister-
stvom obrany SR a Vojenským 
technickým a skúšobným ústa-
vom. Sponzormi podujatia bo-
li spoločnosti IPR LTD Slovakia, 
INSTA a CORVUS Slovakia. Pod-
ľa scenára sa vytvorili tábory  

SAHARA 2008 – memoriál JOZEFA 
ODKOREKA

Palma víťazstva

Dva tanky T-34
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Galéria veteránov
na Slovensku

armád, ktoré bojovali v II. svetovej vojne. Boli to tábo-
ry armád americkej, nemeckej a sovietskej. Účastní-
ci boli dobovo vystrojení a vyzbrojení. Predviedli bo-
je medzi armádami nemeckej a americkej, aj nemec-
kej a sovietskej. 
 Vidieť bolo možné motocykle 750 Elefant, ale aj 
československé vojenské motocykle JAWA a ČZ. Osob-
né autá boli zastúpené vozidlami Škoda - BABETA /do-

konca 3 kusy/. 
TAT R A  57 K , 
GAZ 69 /typ A 
aj B/, KdF-82, 
Jeep WILLYS, 
F O R D MU T T, 
GAZ 46 obojži-
velník. Väčšie 
vojenské vozi -
dlá zastupova-
l i  Horch 901, 
dvoj - a trojná-
p r a v o v é  v o -
z id lá DODGE.  

Nákladným vozidlám dominoval mohutný WARD La 
France, viaceré GMC a dve vozidlá REO. Z českosloven-
skej produkcie to boli vozidlá Praga V3S, TATRA 805 a 
rôzne modifikácie Tatra 813. Ruskú stranu zastupova-
li „nákladiaky“ ZIL a ZIS. Kolesové obrnené transtpor-
téry tentoraz reprezentovali typ  BRDM-2 z rakúskej 
produkcie  a z československej produkcie to boli OT-62 
a OT-65. Polopásová technika mala široký záber. Od 
najmenšieho NSU HK 101 „Kettenkrad“ až po obrovitý 
transporter FANO. Medzi nimi bol DEMAG D7 /popiso-
vaný  v tomto čísle/ a TATRA 810 „HAKL“.
 Najťažšie vozidlá boli tanky. Boli tu ruské stro-
je T-34, legendy II svetovej vojny. Nemeckú stranu 
zastupoval TIGER. Kedže pôvodný Tiger nejestvuje, 
tento bol v Maďarsku postavený  a dobovo doplne-
ný z tanku T-54. Bolo tu aj jedno nevojenské vozidlo. 
Bolo to vzácne auto LAGONDA z roku 1938 /dvanas-
ťvalec/, vozidlo, aké používal anglický generál po-
čas vojny. Čo ešte dodať? Azda len toľko, keď sme  
začínali v roku 1992 s Jožkom Odkorekom so súťa-
žami vojenských vozidiel, mali sme tu zopár vozidiel  
GAZ 69, GAZ 46, KdF 82 a jediný transportér OT-65,  

netušili sme, aký bude rozmach tohto hnutia.
K. Nikitin

predseda CCC BA
Rubriku vedie: Konštantín NIKITIN

Doviezť ťažkú techniku nie je lacné... Pásová technika pred útokom

„Nemecká posádka“ 20 mm dela„Americkí gulometčíci“ Ferko Baliga a Ivanko Kulifaj

 „Bojovníci si vychovávajú dorast

Najsilnejší účastník - húfnica 203 mm.

Pani Olinka Baligová varí ha-
lušky pre celú čatu

„Bojovníci“ zaspali kdekoľvek

Najväčšie polopásové vozidlo FANO



Na trhu sa objavili už v roku 1960 - v susednom 
Rakúsku - pod značkou MINITANKS. Ich výrobca 
vtedy, pätnásť rokov po skončení druhej svetovej 
vojny, na margo svojich „Minitankov“ akcentoval: 
Určené sú vojenským učilištiam, v prvom rade na 
výučbu vojenskej stratégie (a nielen doma...). Plus 
- zberateľom  modelov. Rozhodne však nie deťom 
na hranie! No, čo už, veď, po prvé, typické pre ne 
boli  dokonalá modelová vernosť, presná mierka, a 
priam ohromujúca precíznosť celkového vyhotove-
nia. Koniec-koncov: Tým, ktorým boli a dodnes zo-
stali určené, boli nasmerované - tak či onak na hra-
nie. A hoci sa majitelia ich výrobných foriem medzi-
časom v rámci svetovej globalizácie menili,  modely 
existujú dodnes - tešiac sa stále rastúcej populari-
te. Čo je, po druhé, aj hlavný dôvod, prečo si ich do 
svojej distribúcie pred dvoma rokmi zobrala sveto-
vá modelárska jednotka v mierke 1:87 (i M 1:160), 
nemecká spoločnosť HERPA. 

Isteže, v priebehu desaťročí sa menili nielen ich predlo-
hy, ale aj stále vyšší stupeň ich  modelovej dokonalos-
ti. Nepreženieme, ak poznamenáme, že hlavne smerom 
k aktuálnym predlohám nemeckého Bundeswehru...   

Vysvetlenie: Práve v Ne-
mecku existuje najsilnej-
šia zberateľská základňa 
modelov 87-násobne zmen-
šených, hoci tieto sa dnes 
vyvážajú ich zberateľom aj 
do zvyšku sveta. A tak  ce-
lý svet dnes už vie, že ak sa 
povie „Elefant“ (ergo Slon), 
Leo (alias Leopard), Dingo, 
Fuchs (Líška), Fennek (Fe-
nek), či povedzme Hummel 
(Čmeliak), reč nie je len tak 
o nejakej ZOO, lež o zväčša 
súčasnej nemeckej špeciál-
nej technike - na kolesách! 
V prvom rade tej, ktorá slú-
ži nemeckému Bundeswe-
hru. A kto by už dávno ne-
vedel, že pod názvom Bun-
deswehr sa od 22. 2. 1956 
rozumejú vojenské obranné 
zložky armády Spolkovej 
republiky Nemecko (plus 
všetko, čo k tomu patrí)? 
Mimochodom, toto meno 
jej vymyslel bývalý generál 
bývalého tankového vojska 
Wehrmacht-u (a neskorší poslanec za stranu FDP) Has-
so von Manteuffel. (Tým, ktorí sa nemčinu práve zača-
li učiť, pripomíname, že tak krstné mená, ako aj priez-
viská, sa ani v nemčine nezvyknú do iných jazykov pre-
kladať; skrátka ani v tomto prípade, keďže by sa mohlo 
dospieť k nepríjemným, a samozrejme, aj celkom ne-
správnym záverom!). A propos, nepríjemné nedorozu-
menia: Chtiac-nechtiac sme im celkom neunikli ani my 
sami (pri príprave tohto príspevku), keďže náš fotograf, 
teda žiadny profesionálny vojak, pristavil k tomu či  

onomu modelu aj tú či onú figúrku. Síce s dôrazom na 
celkový optický efekt scénky, no celkom pozabudnúc, 
že iná svetová jednotka v danej oblasti, tentoraz spo-
ločnosť PREISER, najväčší výrobca modelových figúrok 
ľudí i zvierat, tých svojich vojačikov zmenšených 87-
krát, vyrába  tak v uniformách toho Wehrmachtu, ako 
aj aktuálne, v uniformách Bundeswehru! A keďže ísť do 
podrobností už nie je v našich silách, ba ani len cieľom, 
iba dodajme, že ten červený baret na hlavičke jednej z 
nich (pri zamaskovanom Dingovi, s nápisom Military 
Police alias Vojenská polícia), je súčasťou uniforiem vo-
jakov od roku 1971. Kedy sa ním začali pýšiť príslušníci 
pozemného vojska! No keďže móda je móda, a do armá-
dy nastupujú odjakživa najmä chlap(c)i nezrelí, aj vojaci 

Svet v miniatúre
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SLON, LEOPARD, DINGO, LÍŠKA 
A INÉ ZVERY (ŠPECIÁLNA TECHNIKA A LA „MINITANKS“)

 Obr. 1: Dvakrát tank Leopard (z tuctu jeho aktu-
álnych radov v ponuke HERPA/Minitanks) - Leopard 
1 v M 1:87 (dole) a Leopard 2A4 v M 1:160 (hore)

 Obr. 2: A la Holywood-Movie: OTTO VW Kuebel H.-J.Marseille Afrika 1942 a dva kusy z jedného obalu: Wie-
sel (Lasica) TOW plus Mk20 ISAF BW - všetky v M 1:87. (figúrky PREISER, terén BUSCH „Groundcouver - jesen-
ná pláň“

 Obr. 3: Veľký počet modelových dielcov rieši výrobca tak, že niektoré jednodu-
cho pribalí k modelu s tým, že si ich na správne miesta upevní sám zberateľ - podľa 
priloženého nákresu. Tu: Mercedes DB Lkw BW s plachtou v M 1:87

 Obr. 4: Opäť dve z jedného obalu, tentoraz čoby vozidlá vojenskej polície: Dingo 
plus minibus VW T4 „Police“ v M 1:87. Zvláštna kombinácia farieb? Treba vedieť, 
že nie všetky vozidlá Bundeswehru majú svoj typický „khaki“ náter, resp. ochranné 
mimikry! Najneskôr od júna 2002, keď si niektoré vozidlá začal požičiavať od svo-
jej zložky Bw Fuhrpark Service GmbH! (Trojfarebný „Groundcouver“ a la trávnatá 
pláň: BUSCH, figúrky: PREISER)

 Obr. 5: Dingo v M 1:87 ešte raz - tu čoby ATF Din-
go ISAF Afganistan 



vzdušných síl i námorníctva Bundeswehru im ho závi-
deli, a tak zodpovední hore im ich napokon dovolili no-
siť takisto - aj keď nie v každom prípade! A výsledok? 
Márnomyseľnosť tých, ešte ako tak stojacich na pevnej 
zemi, nepoznala hraníc, a tak dnes žiaria v Bundeswe-
hri takmer všetky farby dúhy... Tá - ktorá podľa toho, 
ku ktorej vojenskej zložke ten či onen obranca nemec-
kej vlasti či bojovník za demokraciu a proti teroristom  

a la Usáma ibn Mohammed ibn Ládin - nie však pro-
ti exekútorom - prináleží: zelené signalizujú pechotu, 
čierne tankové vojsko, červené delostrelectvo atď. Tak-
že, ako vravím: Ani priložené obrázky našich mini-dio-
rám netreba brať až tak vážne... ako ich predlohy! Ešte 
šťastie, že sa nám tam nedopatrením nedostal aj neja-
ký „Kaloj“ (ako dnešní nemeckí vojaci, skrátene, na-
zývajú svojich Kapitänleutnanov), ba, čo by bolo ešte 
oveľa horšie, aj nejaký ten NATO-Zebra! (T.j. najvyšší 
vojenský hodnostár NATO, ktorý má na výložkách až 

toľko pásikov pripomínajúcich živú zebru... namiesto 
nielen u nás donedávna tak populárnych hviezdičiek). 
Ale, prejdime od tých pásov a hviezdičiek vládnúcich 
dnešnému svetu radšej k vojenským ešpézetkám vozi-
diel Bundeswehru, a preraďme o nich aspoň dva fak-
ty: Prvý je, že pôvodne začínali všetky písmenom Y. 
To preto, že až na toto písmeno plus písmeno X boli 
už ostatné písmená abecedy vo vtedajšom Spolkovom 
Nemecku obsadené - civilnými motorovými vozidlami. 
Druhý zas, že keď prišlo k slovu NATO, nastal aj „čas 
Zulu“. Čo ale nebolo odvodené od  kmeňa Zulu v Južnej 
Afrike, lež od posledného písmena špecifickej abecedy 

NATO! Tá sa totiž síce dodnes „spe-
luje“ v angličtine, veď, NATO sa roz-
prestiera v dnešnom svete cez via-
cero časových pásiem! A tak občas 
treba, už kvôli vzájomnému dorozu-
meniu sa, vyslovovať jednotlivé pís-
mená abecedy nielen nahlas a zreteľ-
ne, ale ešte aj po svojom, originálne! 
A písmeno A vyjadrovať slovom Al-
fa, B zas ako Bravo, C ako Charlie, D 
ako Delta, E ako Echo, F ako Foxtrot, 
G ako Golf, H ako Hotel...  cez O ako 
Oskar, T ako Tango, X ako X-Ray a Y 
ako Yenkee - až po to Z ako Zulu. Tak-
že, nedajte sa ani náhodou pomýliť - 
ak toto tajné dorozumievanie sa ľudí 
v uniformách začujete kdesi nedopatrením aj vy! Rad-
šej si hneď a zaraz uvedomte, že tu veruže nejde ani o 
Chaplina, ani o nejaký lepkavý tanec, či o ožarovanie... 
aspoň zatiaľ nie. A pokiaľ by ste znova začuli čosi eš-
te aj o „čase Zulu“, vedzte i to, že ide len o náš stre-
doeurópsky čas - ale mínus dve hodiny. Najskôr pre-
to, že naozaj prosto nastal „čas Zulu“, alias „Zulu Ti-
me“ - a ten sa dnes používa v zložkách NATO v rôznych 
časových pásmach sveta preto, aby sa ktosi ešte viac  

nebodaj znova nepomýlil. A pokiaľ ide o to zdanlivé 
ZOO, bližšie vysvetlenia hľadajte už radšej vy na sa-
motných obrázkoch a textoch pod nimi  - viac textu sem 
sa nám totiž už naozaj nezmestilo. A keby aj, hádam ne-
budeme ešte aj tu strašiť s tonami panciera a tak... Ko-
mu to chýba, nech si zapne večer TV - tam to dávajú na 
všetkých vzdelávacích i zábavných kanáloch. My však 

túto kanálovú kultúru rozoberať nebudeme, lebo ani ne-
môžeme. Načo aj, keď vieme, že už ten múdry básnik a 
dramatik, Friedrich von Schiller (1759 - 1805), už pred 
dvesto rokmi tvrdil, že „naozaj celý chlap môže byť len 
človek, ktorý sa dokáže hrať!“. Nemožno pochybovať, 
že tým myslel skôr modely mnohokrát oproti skutoč-
nosti zmenšené, ako ich predlohy! Teda aj pre každé-
ho človeka po jeho osemnástke celkom bezpečné. My 
len dodávame: V podstate aj tohto druhu techniky na  

kolesách -  no nie skutočné predlohy! Keďže inak by sa 
totiž až taký celý „potom“ už nemusel cítiť nikto... Te-
da, ak ešte vôbec.

Ing. Štefan Štrauch
Foto: The World en miniture 

(Braňo Koubek a Maňo Štrauch)
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 Obr. 6: MAN 454 KFOR v M 1:87

 Obr. 7: Tank Elefant (čiže Slon - ale so srdcom!) 
v M 1:87...žeby s paparazzom? Nuž, dnes už  si nemô-
že byť istý naozaj nikto... (figúrka: PREISER, dvojfa-
rebný „Groundcouver - jesenná niva“: BUSCH)

 Obr. 8: Tr Pz Fuchs (Líška) EOD ISAF

 0br. 9: Opäť raz Hollywood? Nuž, čo už..: LGS, Fennek ISAF (fenek je 
najmenšia líška na svete, menšia ako mačka - z Afriky; s najväčšími ušami 
medzi všetkými líškami... Čo je logické, keďže loví aj v noci nielen malé vtá-
ky, hlodavce či  jašterice, ale aj chrobáky či kobylky. Žerie aj datle, korien-
ky či cibule... Pyšná je na svoj chvost, ktorý predstavuje až 60 % z celkovej 
dĺžky jej  drobného tela - žeby v ňom Bundeswehr videl ten periskop?)

 Obr. 10: Mercedes G Koninklij Marechausee plus Mungo BW EUROFOR Congo v M 1:87 (figúrky PREISER, 
trojfarebný trávnatý porast z okraja ihličnatého lesa typu „Groundcouver“: BUSCH)

 Obr. 11: Tento model, už z vlastnej produkcie HERPA - ťažké otvorené osobné vozidlo na prepravu pešiakov z 
obdobia druhej svetovej vojny - naznačuje, že v budúcnosti možno očakávať od svetovej jednotky v M 1:87, spo-
ločnosti  HERPA, aj takúto modelovú špecializaciu... ( „Groundcouver - letná niva“: BUSCH, figúrky: PREISER)
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Naše detváky už v škole usilovne pracujú a prázdni-
nové časy skončili aj našim politikom zasadajúcim 
v parlamente. Je zaujímavé, koľko paralel našej sú-
časnosti sa objavovalo už v minulosti.
 Po porážke Jána Zápoľského pri Košiciach v roku 
1528 pred jasnou presilou kapitulovala aj posádka Spiš-
ského hradu. Spočiatku bohatá Levoča s jej spišskými 
Nemcami sympatizovala so svojimi krajanmi. Keď ve-
liteľ hradu Perner nemal s čoho platiť svojej posádke 
a žiadal mešťanov Levoče o pôžičku, sympatie sa ale 
hneď vytratili. Ján Zápoľský prezieravo daroval svoje 
spišské majetky Hieronymovi Laskému, svojmu vyslan-
covi pri dvore sultána. Týmto aktom došlo k rozdeleniu 
Spiša. Ján Zápoľský sa so svojou porážkou aj po úteku 
do Poľska nevedel zmieriť. Sústavne vyzýval svojich 
stúpencov k odporu proti Ferdinandovi. Vojnové výdav-
ky a súvisiace vyplácanie žoldu najatým žoldnierom za-
dlžilo kráľa. Tento, aby aspoň čiastočne uspokojil svoj-
ho hlavného veriteľa Alexiusa Thurzu, vymenoval ho 
spišským županom a daroval mu spišské  majetky Jána 
Zápoľského. Kráľ Ferdinand si nechal Spišský hrad len 
do roku 1531, odkedy mohol Alexius Thurzo začať spra-
vovať svoje majetky. Ani neudivuje, že Alexius Thurzo 
bol kráľovským pokladníkom, neskôr ríšskym sudcom 
a uhorským miestodržiteľom. Od Fuggerovcov prevzal 
financovanie habsburskej politiky a z toho  získal do-
náciami väčšinu bývalých majetkov Jána Zápoľského 
na Slovensku. Bol to Alexius Thurzo, ktorý po tragic-
kej bitke pri Moháči obstaral vydesenej kráľovnej kone, 
naložil jej veci a poklady na vozy a pomohol jej zavčasu 
odísť z Budína do Bratislavy.  Ako vidieť, dostať do fi-
nančnej či inej závislosti osoby na najvyšších miestach 
sa vždy vyplatilo. V dnešnej dobe  sa tomu hovorí „po-
skytovať dary“ a lobing. V duchu  mierovej zmluvy me-
dzi Jánom Zápoľským a Ferdinandom  uzatvorenej vo 
Veľkom Varadíne v roku 1538, sa kráľ dohodol s Iza-
belou, vdovou po Jánovi Zápoľskom, o vysporiadaní 
dedičstva. Vo vlastníctve Spišského hradu v podsta-
te teda nedošlo k zmenám. Alexius Thurzo v testamen-
te poručil hrad svojmu bratovi Jánovi, čím chcel zabrá-
niť rozdrobeniu majetku. To sa samozrejme nepáčilo je-
ho trom dcéram a ich manželom. A keďže išlo len a len 
o peniaze, proklamovaná rodinná súdržnosť sa „vypa-
rila“ a vypukli spory o dedičstvo. 
 V roku 1543 sa hradu však chcel zmocniť aj akýsi 
zbojník Šarško z Košíc, aby mohol z neho robiť lúpežné 
prepady kupcov, idúcich po veľmi frekventovanej ces-
te, vedúcej popod hrad do Levoče a ďalej do Poľska. Pre 
uskutočnenie svojho smelého a dobrodružného plánu 
nadviazal kontakt s niektorými členmi hradnej posád-
ky. Títo však jeho plán prezradili kapitánovi hradu Jura-
jovi Pauschnerovi. Neskoro večer z okna hradu spustili 
povraz asi niekde v mieste, kde sa dnes pripájajú k hor-
nému hradu zvyšky palisád.  Potom  jednotlivo 18 zboj-
níkov do hradu vytiahli. Ako posledného ťahali Šaršku. 
Keď už bol skoro v okne, jeden z vojakov pošepol kapi-
tánovi hradu: „To je Šarško“. Tento pochopil, že ho zra-

dili a začal sa brániť vtiahnutiu do okna hradu. Vojak, 
ktorý držal povraz, stratil trpezlivosť a povraz prere-
zal, čo stálo Šaršku život. Pri zúfalom boji zbojníkov 
vznikol požiar, chytila sa veža s pušným prachom a vý-
buch okrem toho, že vyhodil časť muriva do povetria, 
usmrtil niekoľkých vojakov, vrátane kapitána hradu. Po 
rôznych rodinných peripetiách sa  Ján Thurzo stal zá-
konitým dedičom hradu až od roku 1553, keď vojskom 
hrad obsadil a od kráľa si vymohol, aby v donačnej lis-
tine výslovne stálo, že ide o dedičný majetok po me-
či a nie po praslici. Po Jánovej smrti v roku 1558 zde-
dil hrad jeho prasynovec Stanislav. S panstvom a hra-
dom zdedil aj županský úrad, ktorý vykonával do roku 
1584. Bol to prvý Thurzo, čo sa otvorene priznal k re-
formácii. Paradoxom dejín je skutočnosť, že jeho syn, 
Krištof, na Spišskom hrade bránil grófa Barbiana Bel-
giojosu, ktorý z poverenia cisára ostro vystupoval proti 
evanjelikom v Košiciach a Levoči. Útokom  Bocskayov-
ho kapitána Lippaya odolával statočne celých 14 dní, 
až do príchodu vojsk cisárskeho generála Bastu. Ne-
skôr sa však k Bocskayovmu povstaniu pridal a v roku 
1613 slávnostne prestúpil na evanjelickú vieru. Po je-
ho smrti zostal hrad v držaní jeho vdovy, Zuzany Erdö-
dyovej a to do jej úmrtia v roku 1633. Spišská vetva 
rodu Thurzovcov vymrela po meči Michalom Thurzom 
v roku 1636. Bol posledným potomkom starej spišskej 
rodiny, ktorej predkovia, potomkovia spišských kopij-
níkov, sa pripomínajú na majetkoch štiavnického opát-
stva už v roku 1260. Oravsko-bytčianska vetva vymre-
la po smrti Imricha v roku 1621. Po vymretí Thurzov-
cov zostali len dedičky. A právna snaha Jána Thurzu 
z roku 1553 mohla stáť potomkov úplnú stratu rodin-
ného majetku. Najoprávnejšie nároky na dedičstvo ma-

la Eva Forgáčová, vydatá za Štefana Csákyho, navyše 
dedička aj podľa poslednej vôle Michala Thurzu. Mat-
ka Evy Forgáčovej bola dcérou Alexiusa Thurzu. Keď-
že  majetku sa chystal zmocniť kráľovský fiškus, Šte-
fan Csáky nečakal na rozhodnutie sporu a hrad obsa-
dil. Spor nakoniec bol v podstate vyriešený  na základe 
príkazu Spišskej Kapituly k štatuovaniu Evy Csákyovej 
ako majiteľky. Len tak mimochodom, príkaz vydal Mi-
kuláš Eszterházy, ktorý bol s Thurzovcami v príbuzen-
stve. Ako vidieť rodinkárstvo nie je výplodom dnešnej 
doby. Rod Csákyovcov sa v podstate od roku 1639  stal 
pánom Spišského hradu a zostal ním až do roku 1945. 
Zaujímavosťou je, že slovenčina bežne používaná počas 
vlády Thurzovcov na Spišskom hrade, za vlády Csáky-
ovcov skoro vymizla.
 Čo sa týka stavebných prác, horný hrad v podsta-
te prestavali už Thurzovci. Pri prestavbe ich viedla sna-
ha premeniť vnútorné jadro na  pohodlné renesančné 
sídlo  či zámok, so súvislými obytnými traktami, zo-
skupenými okolo vnútorného, pokiaľ možno voľného 
a uzavretého  nádvoria. Ďalším podnetom k úpravám 
bolo obliehanie hradu v roku 1528 a výbuch veže s puš-
ným prachom asi niekde v blízkosti dolnej brány hor-
ného hradu počas boja so Šarškovou bandou. Prístav-
by obytných budov sa nedotkli len ohybu románskeho 
múru, tzv. veľkej bašty. Bola to najvýhodnejšia pozícia 
pre delostrelectvo na ovládnutie diaľkovej cesty spája-
júcej Sedmohradsko, Gemer a rudnú oblasť Spiša s Le-
vočou  a Poľskom. Význam tejto cesty mimoriadne na-
rástol po blokovaní diaľkovej obchodnej cesty cez Koši-
ce Turkami. Strategicky a životne dôležitými pre  život 
na hrade boli aj dve cisterny. Boli významnými technic-
kými stavbami svojej doby. Jedna z nich sa zachovala 
do dnešných dní medzi kaplnkou a veľkou vežou, druhá 
časom zanikla. Pozostávali z dvoch okrúhlych sústred-
ných nádrží. Do vonkajšej nádrže zaklenutou valenou 
klenbou zo zberača okolo nej stekala voda  tečúca zo 
striech z drevených chrličov.  Tu sa aj v prípade potre-
by cedičmi čistila. Odtiaľ voda pretekala do menšej ná-
drže, skadiaľ sa ťahala vedrami zavesenými na dreve-
nej, či železnej tyči. Ako závan lásky z hĺbky času mô-
že slúžiť skutočnosť, že voľný priestor okolo kaplnky 
dal Štefan Csáky upraviť ako záhradu pre svoju ženu. 
Zem na ozdobné kvetinové záhony situované na ska-
le bola dopravovaná prácne na chrbtoch koní. V 16. a 
v 17. storočí sa zaplnili novými budovami aj predhradia, 
najmä prvé a druhé. Najdôležitejším fortifikačným zlep-
šením bolo vybudovanie neobvyklého opevnenia pred-
hradia južnej brány začiatkom 17. storočia. Vymurova-
ná priekopa, ktorá celé opevnenie obklopovala zvonku, 
mala v predpolí ďalší pás opevnenia z murovaných stĺ-
pov zakončených tehlovou rímsou, medzi  ktorými bol 
silný drevený plot a akýsi druh palisád so zaostrenými 
kolmi. Ide vo vtedajšom stavebníctve o ojedinelý zjav. 
O osudoch Spišského hradu,  pri jeho zániku ako mocen-
ského centra Spiša, si povieme v budúcich Potulkách.

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Osudy Spišského hradu v 16. a 17. storočí
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 Zvyšky palisád na Spišskom hrade
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