DECEMBER 2008 | 25 Sk | 0,83

Suzuki Splash 1.3 DDSiS GLX

VYSKÚŠALI SME:
/JTTBO/11*$,61t0QFM$PSTB(4Jt
.B[EB.9J4PGUUPQt
5PZPUB"VSJT%%4%t
EKONOMIKA

#VEFNFWSBLPWJTLPN&VSØQZ

Fiat Sedici 1.9 JTD

Kia Carens 2.0 CRDi EX

Chevrolet Aveo 1.2 16V

PREDSTAVUJEME:
4BBC9"JS$PODFQUt.B[EBt3FOBVMU5IBMJBt"VEJ2t$IFWSPMFU7PMUt
%BDJB-PHBO.$7 1JDLVQt%PEHF$IBMMFOHFS435$PODFQUt-BHVOB$PVQÏt
.JOJWBONÈSPLPWt
.*/*&t

Porsche Boxster

Suzuki Grand Vitara

Koncepty Citroëna v Paríži

Fiat Grande Punto

NEMUSÍTE VIAC ČAKAŤ!
NOVOROČNÉ CENY UŽ DNES!

ŠkodaFabia*
už od 93 300,- Sk / 3 096,99 2

ŠkodaOctavia*
už od 139 997,- Sk / 4 647,05 2

ŠkodaRoomster*
už od 114 997,- Sk / 3 817,20 2

ŠkodaOctavia Tour*
už od 126 663,- Sk / 4 204,45 2

+
+
+

FINANCOVANIE NA TRETINY S 0 % ÚROKOM POČAS CELEJ DOBY
*PRVÚ TRETINU ZAPLATÍTE TERAZ, DRUHÚ O ROK A TRETIU O DVA
ZIMNÉ PNEUMATIKY S DISKAMI PRE BEZPEČNEJŠIU JAZDU ZDARMA
POISTENIE FINANČNEJ STRATY AŽ DO VÝŠKY 100 % HODNOTY VOZIDLA
PRI ODCUDZENÍ A TOTÁLNEJ ŠKODE POČAS FINANCOVANIA

Využite fantastickú europonuku, ktorá platí pre všetky modely Škoda.
Vybrať si môžete aj modely ŠKODA
s bohatou výbavou
a cenovým zvýhodnením až do 94 400 Sk / 3 120,22 2, len do 31. 12. 2008.
Súčasné ceny v euro sú rovnaké ako ceny v euro na rok 2009. Výhodné financovanie na tretiny, zimné kolesá a poistenie finančnej straty platia
do 31. 12. 2008. Viac informácií získate u predajcov Škoda. Neplatí pre modely ŠkodaSuperb.
Konverzný kurz: 1 2 = 30,1260 Sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 týchto modelov vozidiel Škoda: 4,6-10,5 l/100 km, 120-253 g/km. Ilustračné foto.

www.skoda-auto.sk

Doprajte Vášmu autu
to najlepšie aj v zime!
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www.omv.sk

Pri kúpe umývacieho programu č. 1 alebo č. 2 získajte na ktorýkoľvek
ďalší umývací program zľavu 60 Sk (1,99 EUR). Akcia platí od 1.12.2008
do 31.1.2009 na čerpacích staniciach OMV s umývacou linkou.
Viac informácií na www.omv.sk.
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33 - Dvadsaťročné jubileum

Keď v roku 1988 automobilka Suzuki uviedla na trh typ Vitara a pred desiatimi rokmi debutovala Grand Vitara, azda nikto netušil, akú budúcnosť zažije segment SUV
(Sport Utility Vehicle) aj u nás. Dnes ešte stále patrí vo svete k tým, čo si pripisujú
najväčšie medziročné nárasty v predaji. Ak sa zákazníkov opýtate, prečo si vybrali auto z tohto segmentu, v odpovedi budú najčastejšie skloňovať tieto vlastnosti
svojho vozidla: variabilné .....
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42 - Koncepty Citroëna

v Paríži

Automobilka Citroën ukázala, že jej mimoriadne záleží na priazni domácich motoristov a pre jesenný autosalón v Paríži pripravila viacero atraktívnych exponátov.
Do istej miery to možno chápať aj ako zdvihnutú rukavicu jednej z významných
európskych automobiliek na súboj so zámorskými, najmä japonskými a kórejskými automobilkami, ktoré na prestížnych autosalónoch v poslednom čase
vystavujú mimoriadne často zaujímavé koncepčné automobily ....
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Budeme jedným z vrakovísk Európy?
,, Za prvých desať mesiacov tohto roka sme si doviezli zo za-

hraničia 81 974 osobných automobilov (kategória M1) a 4299
malých nákladných automobilov (kategória N1) – boli to všetko už používané autá. Za to isté obdobie sa na Slovensku
Možnosť doviezť si staršie auto zo zahraničia za prijateľnú cenu vyzerá lákavo. Kto má proti tomu nejaké námietky, riskuje, že ho budú mnohí ľudia považovať za
asociála alebo za „lobbistu“ predajcov nových áut, ktorým prakticky bezproblémový dovoz používaných áut
zo zahraničia celkom určite významne konkuruje. Podstúpime toto riziko.
Už sme tento rok o úskaliach dovozu starších áut
zo zahraničia pre štát, aj pre majiteľov takýchto vozidiel, písali. Finančná kríza vo svete v kombinácii so zavádzaním sadzieb poistenia automobilov podľa ich plynných emisií, najmä CO2, v niektorých pôvodných štátoch Európskej únie môže dať do pohybu ešte väčšiu
masu starších áut zo západu európskeho kontinentu
na východ.
V Dánsku, Belgicku, kde je pozícia ekologických aktivistov veľmi silná, už prijali zmeny v poisťovaní automobilov podľa množstva emisií, ktoré autá produkujú. Čoskoro sa k nim pridajú aj ďalšie štáty, napríklad
Španielsko a Francúzsko. To už bude v rámci Európskej
únie taká sila, že sa bude musieť rozhýbať aj táto ťarbavá a málo predvídavá organizácia, ktorá mala na obchod so starými autami, ale aj na potrebu zmeniť terajšie sadzby poisťovania podľa zdvihového objemu motora (prípadne veľkosti výkonu) za „ekologické stimuly“
, reagovať už dávnejšie. Veď minulý rok sa napríklad
len do Poľska dostalo zo Západnej Európy takmer milión používaných áut, k nám asi desatina z tohto množstva a takéto autá dychtivo vo veľkých množstvách nasávali a nasávajú trhy vo všetkých nových štátoch Európskej únie.

,, Prínosy a riziká ,,
Dovezené staršie autá nemusia byť jednoznačnou hrozbou pre nového majiteľa, ani pre bezpečnosť cestnej
premávky v štáte ich nového používania, ba ani pre životné prostredie. Ale to len pri naplnení aspoň dvoch
predpokladov:
Prvým je technický stav auta. „Dobrá“ cena za
staršie auto tzv. prémiového segmentu sa už neraz ukázala ako nebezpečná vábnička pre neskúsených motoristov. Pár mesiacov, alebo už aj dní po dovezení auta
zo zahraničia niečo na aute prestalo fungovať. A ukázalo sa, že oprava by bola takmer taká drahá, ako bola
cena celého auta. Je veľmi pravdepodobné, že ak sa pokazil napríklad motor, po jeho oprave sa pokazia brzdy,
prevodovka... Nikoho takto nechceme strašiť a odrádzať od kúpy staršieho auta v zahraničí, len nabádame
k opatrnosti. Už niekoľkokrát sme počuli argument, že
kúpa v zahraničí napríklad šesťročného BMW5 s najazdenými tristo tisícmi kilometrov je určite výhodnejšia
4
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predalo 81 055 nových automobilov obidvoch kategórií. Je teda
veľmi pravdepodobné, že sa zopakuje situácia spred roka, keď
vlani prvý raz v našej histórii polícia zaevidovala viac používaných ako nových automobilov. ,,

ako kúpa u nás rovnako drahého, napríklad, Fordu Focus. Nuž, takýto názor môžu rešpektovať len ľudia milujúci hazardné hry. Kúpa používaného auta zo zahraničia môže byť výhodná len vtedy, ak nie je príliš staré (viac ako štvorročné je už zvyčajne rizikové), nebolo
opravované po vážnejšej havárii a nemá najazdených
veľa kilometrov. Ten posledne spomínaný faktor nemožno jednoznačne určiť, lebo stotisíc najazdených kilometrov pre malé auto je zvyčajne veľmi veľa, ale pre
auto strednej triedy je to ešte prijateľné.
Druhým predpokladom výhodnosti kúpy používaného auta v zahraničí je zachovanie terajšej legislatívy
vzťahujúcej sa na poisťovanie vozidiel v štátoch ich nového používania. Už sme na to v minulosti upozorňovali, že keď sa pôvodné štáty Európskej únie zbavia väčšiny starých áut plniacich len emisné normy Euro 1 až
3, a takých tam majú ešte až-až, je veľké riziko, že budú
náchylné akceptovať „zelené“ hlasy o odstupňovaní sadzieb poistného za autá podľa množstva emisií. Možno
po prijatí takejto normy v EÚ bude pre nové štáty únie
platiť dvoj-trojročné prechodné obdobie, kým ju budú
musieť aplikovať...
Pre urýchlenie prijatia takejto jednotnej normy je
viac dôvodov. Spomínali sme už, že niečo podobné už
majú alebo čoskoro budú mať v legislatíve niektorých
štátov EÚ. Nie sú to vraj zhodné predpisy (čo je chyba).
V niektorých štátoch poistné pre autá s veľkou produkciou emisií má rásť veľmi progresívne, takže motoristi sa budú musieť takýchto áut čím skôr zbaviť

a kúpiť si auto s ekologickejšími parametrami. Starších áut bude teda už asi čoskoro v bazároch Západnej Európy (aj v predajnej sieti nových áut, kde ich odkupujú „na protiúčet“) ešte viac, ako teraz. Prebytok
akéhokoľvek tovaru, teda aj používaných áut, stláča
ceny nadol, budú teda pre chudobnejších zákazníkov
z nových členských štátov EÚ ešte lákavejšie. A keďže u nás, ani v ostatných nových štátoch únie neexistujú predpisy pre zdaňovanie áut podľa produkcie emisií, ani právne prekážky pre dovoz takýchto áut, budeme tam chodiť pre autá podobne ako nakupujú našinci
z prihraničných oblastí potraviny a spotrebný tovar na
trhoviskách v Poľsku, na Ukrajine alebo v rakúskych
obchodoch.

,, Nemali by sme čakať na
pomoc EU ,,
Naša vláda by mala veľmi rýchlo konať, aby sa na Slovensko nepresťahovalo priveľa nadmerne starých áut
zo zahraničia. Vyhneme sa tak veľmi vážnym problémom v budúcnosti - možno ani nie tak vzdialenej, ako
sa to zdá byť teraz. Našim krédom by nemalo byť „auto pre každého dospelého člena rodiny“ – a to ani keby sme mali na nové autá. Už teraz je väčšina ciest
v dopravných špičkách prepchatá, počet nehôd s tragickými následkami je stále veľký a so zväčšujúcim
sa počtom áut by ešte rástol. Keď budeme raz musieť

Ekonomika

pod tlakom Európskej únie prijať spomínanú „ekologickú“ legislatívu zdaňovania vozidiel, majitelia áut s nevýhodnými sadzbami poistenia nebudú za to viniť seba za nepredvídavosť, ale vládu, ktorá také predpisy
uvádza do života.
Aj u nás potom bude prudko narastať počet starších
vozidiel, ktorých by sa chceli ich majitelia zbaviť. Ale
keďže ich už zrejme nebude kam ďalej „posunúť“, bude ich treba len odhlásiť z evidencie a odovzdať na
recykláciu.
To bude asi ďalší problém pre vládu, ktorá tu bude možno už v nasledujúcom volebnom období. Aj keď
sa niekto z odvetvia recyklácie „automobilových vyslúžilcov“ vyjadril, že už máme vybudovaných dosť
kapacít na recyklovanie vyradených automobilov,

pravdepodobne by terajšie recyklačné prevádzky nestíhali spracovávať veľký počet narýchlo odhlasovaných
áut z evidencie. Budovať ďalšie už asi z Recyklačného
fondu dlho nebudeme môcť, pretože jeho štatút nie je
v súlade s legislatívou Európskej únie. Nebude do neho
natekať také enormné množstvo peňazí od zákazníkov
kupujúcich si autá, ako doteraz. Ostatne, ak je naozaj
pravda, že máme dostatok prevádzok na recyklovanie
vozidiel, bolo by morálne zmenšiť odvody do Recyklačného fondu z predaja áut ešte skôr, ako nás Európska
únia donúti ho zrušiť, alebo zmeniť jeho status.
Európska únia sa pod tlakom finančnej krízy, ktorá
vážne ohrozuje ekonomiku aj jej najsilnejších členských
štátov, rozhodla hľadať múdrych odborníkov z rôznych
hospodárskych odvetví, technických aj spoločenských

vied, aby určili smery, ktorými by sa mal vývoj Európskej únie ako inštitúcie, ale aj štýl života jej obyvateľov uberať. Ak sa to podarí, bolo by dobre. Nemožno
sa však spoliehať, že v zahraničí nájdu recept na odstránenie súčasných neduhov. Predpokladáme, že len
čo sa ukáže, že strach vedúcich úradníkov EÚ z hroziacej hospodárskej krízy bol väčší ako kríza sama, budú opäť najmúdrejší a nebudú potrebovať žiadne „kolégium múdrych“. Preto by bolo dobre, aby naša súčasná vládna koalícia využila veľkú podporu obyvateľstva,
ktorú má a vyzvala odborníkov z rôznych oblastí na
verejnú diskusiu napríklad aj o dopravnej politike štátu, kde patrí i prípadná regulácia dovozu používaných
áut.
Samuel BIBZA

Opel/Vauxhall Insignia –
Auto roka 2009

,, Opel/Vauxhall Insignia vyhlásila za

Auto roka 2009 (COTY; Car of the Year)
porota zložená z motoristických novinárov z 23 európskych štátov, označiac tento automobil strednej triedy za revolučný
pre svoju značku.

„Aktívna a pasívna bezpečnosť, komfort a široká ponuka hospodárnych motorov charakterizujú tento automobil. Bohatá výbava sa dá ešte rozšíriť sofistikovanými
doplnkami ako ‘Opel Eye’, ktorý číta dopravné značky,
podvozok FlexRide a adaptívne svetlá Adaptive Forward Lighting, pracujúce v deviatich módoch.”
Hans Demant, výkonný riaditeľ spoločnosti Opel
a viceprezident pre engineering General Motors Europe, povedal: „Sme extrémne hrdí, že Insigniu vymenovali za Auto roka 2009. Je to potvrdením tvrdej práce
našich dizajnérov, konštruktérov, inžinierov a robotníkov; ich zanietenie pre kvalitu urobilo z Insignie skutočnú vlajkovú loď našej značky.“
Motoristickí novinári vybrali Insigniu z 37- členného zoznamu tohtoročných uchádzačov o tento titul.

„Mnohí členovia poroty ocenili vzhľad
a vizuálnu kvalitu Insignie, no nový typ
strednej triedy z Rüsselsheimu je oveľa
viac, než len štýlový,“ vyhlásila nezisková organizácia COTY. ,,

Dvadsať novinárov dalo Insigniu na prvé miesto. Pri
udeľovaní titulu najlepšieho auta roka 2009 musia brať
novinári do úvahy kritériá ako dizajn, bezpečnosť, ovládateľnosť a výkonnosť. „Technická inovácia a pomer

cena/hodnota sú obzvlášť dôležité faktory,“ vyhlásila COTY.
Svojim príťažlivým dizajnom a špičkovou technológiou nový Opel Insignia, k dispozícii na trhu ako sedan, liftback a kombi, vynikajúco spĺňa tieto kritériá.
Elegantný styling Insignie možno charakterizovať
ako splynutie sochárskeho umenia a nemeckej precíznosti. Vozidlo disponuje obzvlášť vynikajúcou aerodynamikou s koeficientom aerodynamického odporu len
0,27, čo pozitívne ovplyvňuje hospodárnosť, ako aj jeho dynamické a akustické kvality. Navyše, inovácie
ako Opel Eye (oko), ktoré dokáže čítať dopravné značky a upozorňuje vodiča na vybočenie z jazdného pruhu,
sú tiež v tomto segmente špičkovými technológiami.
Nový automobil dorazí do európskej predajnej siete
Opel koncom tohto a začiatkom budúceho roka s ponukou deviatich motorov. Všetky spĺňajú emisnú normu
Euro 5 a sú prepojené so 6-stupňovými prevodovkami,
ručne ovládanými, alebo automatickými.
Päť zážihových motorov zahŕňa škálu od štvorvalca s výkonom 85 kW po V6 s výkonom 191 kW. Štyri nové prepĺňané vznetové motory s priamym vstrekovaním, vyvinuté špeciálne pre
Insigniu, majú zdvihový objem
2 litre, ponúkajú výkony od 81
do 140 kW a vynikajúce hodnoty krútiaceho momentu od 260
do 400 Nm. Všetky kombinácie
sú výborné aj pokiaľ ide o emisie CO 2 . Variant ecoFLEX s významne menšou spotrebou paliva
a emisiami CO2 sa pripojí v blízkej
budúcnosti.
Insignia sa stala tretím typom
Opel/Vauxhall, ktorý získal toto
prestížne ocenenie. V roku 1985 to bol Kadett; Omega
o dva roky neskôr. Navyše, Insignia sa stala prvým víťazným sedanom strednej triedy od roku 1998.
-olwww.mot.sk
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EURÓPSKA OLYMPIÁDA
MECHANIKOV MITSUBISHI 2008
,, V polovici októbra (16.-17.10.2008) sa v holandskom meste

Nieuwegein konala Európska Olympiáda Mechanikov Mitsubishi, z ktorej najvyššie ocenenie získal mechanik zo Slovenska.
Olympiády sa zúčastnili autoopravári zo 17 štátov, aj Českej republiky a Slovenska. Práve Miroslav Glos zo spoločnosti H&M
autoopravy-predaj, s.r.o., ktorá je autorizovaným predajcom

Víťazstvo Miroslava Glosa zo Slovenska nebolo jeho
prvým odborným triumfom, z rovnakej olympiády pred
dvoma rokmi si už domov priniesol titul najlepšieho
autoelektrikára Európy (pozn.: celkovo skončil v roku
2006 na treťom mieste). Okrem pohára absolútneho
víťaza tento rok získal aj zaujímavú finančnú odmenu
vo hodnote 2500 eúr a hodnotné ceny.

,, Európska olympiáda mechanikov ,,
Samotnému finále olympiády predchádzajú národné
kolá v jednotlivých štátoch. Na nich sa môžu zúčastniť všetci opravári autorizovaných servisov Mitsubishi danej krajiny s kvalifikáciou „Technik“ (pozn.: táto
sa získava v školiacom systéme Mitsubishi Technical
Training Academy), ktorí najskôr absolvujú teoretický
test. Traja najlepší následne postupujú do národného
kola s praktickou skúškou. Do celoeurópskeho finále
olympiády mechanikov Mitsubishi postupuje iba ten
najlepší.
Účastníci olympiády, ktorá sa koná pravidelne
každé dva roky, riešia rozmanité úlohy v oblasti diagnostiky porúch a ich opravy ako aj v oblasti bežnej
údržby vozidla pri jeho prevádzke, čo vyžaduje široký
odborný záber súťažiaceho od elektrických až po mechanické poruchy. Súťažiaci odstraňujú štyri simulované poruchy na vozidle v časovom limite iba 50 minút na

značky Mitsubishi v Banskej Bystrici, opätovne dokázal, že vo
svojom „fachu“ je naozajstným majstrom. Svojich kolegov mechanikov totiž porazil s výrazným náskokom 33 bodov a stal sa
jasným víťazom. Rozdiel bodov medzi druhým a tretím miestom bol pritom iba 17 bodov. ,,

všetky poruchy a 5 simulovaných porúch na komponentoch, pričom na každú majú stanovený časový limit iba 20 minút. Zaujímavosťou je, že na víťazstvo
nestačí vyriešiť úlohu čo najrýchlejšie, ale je potrebné dodržať diagnostický postup, a to všetko v stanovenom časovom limite
„Čerešničkou na torte“ tohtoročnej olympiády mechanikov Mitsubishi a zároveň príjemným uvoľnením
adrenalínu bol pre jej účastníkov slalom na čas za volantom najostrejšieho člena rodiny Mitsubishi – Lancera Evolution desiatej generácie. Prvé miesto obsadil jeden zo sponzorov olympiády, druhé už však patrilo Miroslavovi Glosovi a tretie jeho kolegovi z Českej
republiky Miroslavovi Turekovi.

,, Kto je víťaz Európskej Olympiády Mechanikov - Miroslav Glos ,,
Miroslav Glos pracuje u autorizovaného predajcu značky Mitsubishi v Banskej Bystrici, v spoločnosti H&M
autoopravy-predaj, s.r.o., už od roku 1998. Postupne
prechádzal všetkými pozíciami až k dnešnej pozícii autoelektronika - diagnostika.
O autá sa zaujímal už od útleho detstva, pričom vzťah k elektronike podľa všetkého zdedil po
otcovi, ktorý vyštudoval vysokú školu elektrotechnickú. On sám vyštudoval stredné odborné učilište

elektrotechnické v Banskej Bystrici, štvorročný odbor
autoelektronik s maturitou. U svojho terajšieho zamestnávateľa praxoval dva roky ešte ako študent odborného učilišťa. S podnikom zrástol natoľko, že sa v ňom
po skončení štúdia rozhodol zostať a pôsobí v ňom až
podnes.
Ku každej oprave vozidla sa Miroslav Glos snaží
pristupovať s maximálnou zodpovednosťou. Aj preto
získal titul Najlepší autoopravár roka 2007 na Slovensku*, titul najlepšieho autoelektrikára Európy na Európskej Olympiáde Mechanikov v roku 2007 a nakoniec
najvyššie ocenenie z tohtoročnej olympiády Najlepší
Mechanik Európy v roku 2008.
* Súťaž Najlepší autoopravár roka vyhlasuje motoristický mesačník Nový Automagazín a Profi Auto v spolupráci so spoločnosťou Allianz – Slovenská
poisťovňa.

Nová expozícia cestnej dopravy
,, Na Slovensku pribudlo ďalšie múze-

um, v ktorom si návštevníci môžu pozrieť krásne automobilové veterány, staré motocykle i ďalšie exponáty z histórie
motorizmu. Nejde vlastne o samostatné múzeum, ale o nedávno otvorenú

expozíciu cestnej dopravy, umiestnenú
v jednej hale v areáli košického Múzea letectva, patriaceho pod Slovenské technické múzeum. Nová expozícia bola pripravená v spolupráci s košickým veteranistickým klubom Cassovia Retro. ,,
V expozícii sú vystavené
historické automobily a motocykle, ktoré múzeu požičali členovia spomenutého
klubu. Väčšina exponátov
je pojazdná a pravidelne sa
zúčastňuje stretnutí historických vozidiel, pričom sa
uvažuje s obmenou vystavených vozidiel. V súčasnosti
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je v expozícii 18 automobilov a 6 motocyklov. Medzi
exponátmi nájdeme napríklad nákladnú Tatru 12 z roku 1929, známy Tatraplán, Škodu 440, Wartburg, Volgu i Chevrolet z roku 1940. Možno ešte dodať, že Múzeum letectva sa nachádza na košickom letisku.
(RM)

Z domova

Matador Group
bankárom

prezentoval svoju stratégiu

,, Vrcholní predstavitelia Skupiny Matador prezentovali 25. novembra dlhodobú stratégiu skupiny a aktuálne opatrenia v súvislosti s krízovým vývojom v automobilovom piemysle predstaviteľom dvanástich bankových inštitúcii na Slovensku ,,

Tradičná banková prezentácia výsledkov podnikov
v Skupine Matador poskytuje pravidelne predstaviteľom bánk ucelené informácie o hospodárení spoločnosti v uplynulom období a predstavuje ďalšiu stratégiu
podnikov skupiny na najbližšie obdobie. Záujem predstaviteľov bánk sa sústredil predovšetkým na aktuálne
opatrenia v súvislosti s krízou v automobilovom sektore a na reštrukturalizáciu skupiny po výstupe s gumárskeho priemyslu. Prezident skupiny Ing. Štefan Rosina
PhD podrobne vysvetlil všetky aspekty výstupu skupiny zo štruktúry Matador Rubber a predstavil aktuálnu štruktúru podnikov skupiny Matador. Podčiarkol,
že podniky skupiny ostávajú výrobne-obchodnými
podnikateľskými subjektami, ktoré sú aktívne hlavne v automobilovom strojárskom priemysle. Viceprezident skupiny pre Automotive Ing. Rudolf Rusnák spolu
s riaditeľmi podnikov Matador vo Vrábľoch a v Dubnici
informovali o vývoji v sektore automobilového priemyslu, potvrdili pripravenosť podnikov na prechodný útlm
a informovali o opatreniach, ktoré manažmenty riešili
včasnou redukciou pracovných pozícií, novými obchodnými aktivitami a úpravou zmennosti vo výrobe. Potvrdili pokračovanie v investovaní do rozbehnutých projektov v súvislosti s budovaním nových priestorov vo

Vrábľoch a o nákupe najmodernejšej lisovacej technológie v strednej Európe. Tá spoločnosti umožní uchádzať
sa v budúcnosti aj o najnáročnejšiu strojársku výrobu,
ktorá môže konkurovať produktivitou práce vyspelým
západoeurópskym strojárskym podnikom. Základom
týchto investícií sú získané nominácie na výrobu dielcov pre nasledovníka VW Touareg – projekt Colorado
a na nový typ automobilky Suzuki v Maďarsku. Investície kryje Matador z vlastných zdrojov z vlastnej výroby, dopĺňa ich zdrojmi z predaja gumárskeho podnikania
a primeraným úverovým dofinancovaním. Realistický
pohľad na vývoj vo svete, možnosti skupiny Matador,
zdravý pomer medzi vlastnými a cudzími zdrojmi v skupine sú hlavnými zámermi akcionárov Matadoru. Prezident spoločnosti na záver deklaroval aj okamžité rozhodnutie upraviť koncoročné prémie topmanažmentu,
rovnako ako rozhodol o zrušení pripravovanej koncoročnej podnikovej kultúrno-spoločenskej oslavy. „Nechceme v tomto období iba hovoriť ako je zle, treba konať
principiálne. Toto má zmysel - tieto prostriedky investujeme radšej do prípravy nových pracovných miest,
a nám ide o každé“ – ukončil Štefan Rosina.
-mr-

Kvalitné zimné pneumatiky
aj na splátky

Je najvyšší čas na výmenu letných pneumatík za zimné.
Pri rozhodovaní sa o ich kúpe by sa motoristi však nemali riadiť len ich cenou. Už dávno neplatí, že sada kvalitných zimných pneumatík je luxusom. Vodiči by mali mať
predovšetkým na mysli, že zimné pneumatiky poskytujú
v zimnom období vyššiu bezpečnosť pre vodiča a spolujazdcov. Spoločnosť Home Credit ponúka možnosť rozložiť si ich financovanie do mesačných splátok.
„Vodič, ktorý v zime používa letné pneumatiky, neohrozuje iba vlastnú bezpečnosť, ale aj zdravie a životy ostatných účastníkov premávky. Finančné náklady by
v tomto prípade určite nemali hrať hlavnú rolu pri rozhodovaní sa. Variantom, ktorý môžu spotrebitelia uvážiť, je
nákup zimných pneumatík na splátky. Sadu štyroch kvalitných pneumatík možno kúpiť už od približne 500 korún
mesačne (16,60 €),“ uviedol Vojtěch Ščevík, obchodný riaditeľ spoločnosti Home Credit Slovakia, a. s.
Na nákup kvalitnej sady zimných a letných pneumatík môže vodič myslieť už pri nákupe automobilu. „Home Credit poskytuje u vybraných predajcov popri lízingových produktoch a spotrebiteľských úveroch na financovanie nákupu vozidla aj špeciálny produkt IDEAL Credit+,
prostredníctvom ktorého môžu klienti financovať nielen
nákup pneumatík, ale celej výbavy a príslušenstva pre
vozidlá,“ dodal František Klincko, obchodný a marketingový riaditeľ pre financovanie vozidiel Home Credit
Slovakia.

www.mot.sk
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Bezpečnosť premávky
SATC

Diaľničné nálepky 2009
Novinka
Rakúsko (do 3,5t)
Ročná
73,80 €
2-mesačná
22,20 €
10-dňová
7,70 €
Česko
do 3,5t
42,00 €
14,00 €
9,50 €

Ročná
Mesačná
7-dňová

3,5 – 12t
333,50 €
83,50 €
31,50 €

v susednom Česku

S platnosťou od 10. 11. 2008 sa na D1
(Praha – Brno) na úseku medzi Humpolcom a Jihlavou zaviedla povinnosť
používať zimné pneumatiky v období
od 1. 11. do 30. 4. bez ohľadu na poveternostné podmienky. Nové dopravné značky označujú začiatok a koniec
tohto úseku.

Slovinsko (do 3,5t)
Ročná
55,00 €
½ ročná
35,00 €
Slovensko
Do 3,5t 3,5 – 12t
nad 12t
Ročná
36,50 €
Mesačná
9,90 €
55,00 €
90,00 €
7-dňová
4,90 €
24,00 €
40,00 €
1-dňová
8,60 €
10,00 €
(pre nákladné vozidlá nie sú ročné nálepky, keďže sa od
októbra očakáva zavedenie elektronického mýta)
Švajčiarsko
Ročná (do 3,5t)		 40,00 CHF
Maďarsko
Cena ešte nie je určená

Obmedzenie

nových vodičov v Taliansku
,, S účinnosťou od 1.1.2009 zaviedli v Taliansku ďalšie obmedzenie pre nových držiteľov vodičských oprávnení kategórie B.
Počas prvého roku môžu viesť vozidlo len
do výkonu 50 kW na 1 tonu hmotnosti. Už
platí, že počas prvých 3 rokov môžu noví
vodiči jazdiť rýchlosťou max. 100 km/h

na diaľnici a max. 90 km/h na ostatných
cestách. V prípade porušenia dopravných
predpisov strácajú dvojnásobný počet bodov ako skúsenejší vodiči.
Toto obmedzenie vyvolalo značne negatívny
ohlas nielen motoristickej verejnosti, ale aj výrobcov áut.

,,

Pri kúpe automobilu
,, Až na druhom mieste pri výbere nového vozidla by mali byť technické parametre automobilu. Najdôležitejšie je individuálne posúdenie a celkový pocit z vozidla.
Dobrý predajca by preto mal zákazníkovi umožniť prvý bezprostredný kontakt s automobilom. Zákazník by si mal v prvom rade vyskúšať, ako sa vo vozidle cíti. Tento materiál pripravilo predajné oddelenie spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko, ale
má univerzálnu platnosť pre akúkoľvek značku. ,,
„Každý, kto uvažuje o kúpe nového vozidla, by si
mal do auta najskôr sám sadnúť a odviezť sa v ňom.
Počas predvádzacej jazdy by mal človek zostať sám
sebou a jazdiť tak, ako je zvyknutý. Kontakt s automobilom u predajcu by mal potenciálny zákazník využiť a vyskúšať všetko to, čo robí s autom a v aute bežne každý deň,“ zdôraznil pán Ing. Matej Bugár, konateľ
spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.
Pre konečné rozhodnutie zákazníka sú dôležité aj
technické parametre vozidla, ako napríklad výkon motora, krútiaci moment, presnosť preraďovania, či priemerná spotreba paliva. Z hľadiska pasívnej bezpečnosti a pohodlia vodiča hrá dôležitú úlohu aj charakteristika podvozka, priebeh brzdného účinku alebo aj rozsah
8
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pre

a možnosti nastavenia sedadiel či volantu.
Odborní predajcovia spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko na základe dlhoročných skúseností navrhli štyri základné laické testy pre záujemcov o nové vozidlo:
1. Zaujatie pozície vodiča - nastavenie sedadla, ukotvenia bezpečnostného pásu a volantu tak, aby sa
v ňom budúci vodič cítil pohodlne a následne subjektívna kontrola výhľadu z vozidla všetkými smermi.
2. Test komfortu ovládacích prvkov – je zameraný na
zistenie dostupnosti všetkých ovládacích prvkov zo
sedadla vodiča.

sú dôležité detaily

3. „Slepý test“ – test, pri ktorom vodič dvakrát po sebe zapne autorádio, pričom druhýkrát so zavretými
očami (pri jazde v noci sú ovládacie prvky vypnutého autorádia slabo viditeľné).
4. Zvukový test kvality dielenského spracovania – opakované otvorenie a zatvorenie dverí, veka batožinového priestoru a kapoty motora s cieľom zistiť, či nevydávajú pre zákazníka nepríjemné zvuky.
Mnohým zbytočným problémom zákazník predíde, ak vozidlo kupuje u autorizovaného predajcu. Tomu dodáva nové vozidlá priamo importérska organizácia, ktorá je autorizovaným zástupcom výrobcu.
Pri „naceňovaní“ vybraného modelu a doplnkovej
výbavy by mal predajca zákazníka informovať aj o
aktuálne prebiehajúcich akciách na podporu predaja
a taktiež o formách financovania a poistenia nového vozidla. Pre zákazníka je dôležitá aj dostupnosť
a celkový rozsah popredajných služieb autorizovanej autoopravovne.

Bezpečnosť premávky
SATC

Zimná výbava v Európe

www.mot.sk
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Ekonomika

Master of Business Administration
automobilového priemyslu – Preraďte na vyšší stupeň
,,

V marci budúceho roka (presne 6.
marca 2009) sa otvára nová vzdelávacia
možnosť pre pripravených na ďalšie štúdium. V spolupráci Technickej Univerzity Viedeň, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a združenia podnikateľských subjektov automobilového odvetvia
v regióne Viedeň - Automotive Cluster

Vienna Region bude realizovaný jedinečný vzdelávací program „Professional
MBA Automotive Industry”. Vytvorili ho
odborníci zo susediacich najväčších technických univerzít vo forme cezhraničnej
spolupráce podľa výsledkov prieskumu
a potrebného orientovania sa pre ďalší
rozvoj. ,,

Stredoeurópsky priestor v ostatných 15–tich rokoch je poznačený viac ako 20-násobným nárastom objemu výroby modulov, systémov a komponentov pre
automobily montované na Slovensku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku, ktorých sú spolu
takmer 3 milióny za rok. Jedinečnosť multikultúrneho
teritória výrobcov na rovnakom produkte, podobných
procesov a veľkej deľbe práce medzi dodávateľmi a výrobcami pre náročné (mechatronické) stroje si vyžaduje výber a ďalšie vzdelávanie všetkých pracovníkov.
V období keď platí „Global best“ – voľne komentované
„najlepší globálne“ vo všetkých kritériách – od kvality, ceny, času, ponúkaných úžitkových vlastností i plnenia ekologických kritérií, sústredenie sa na človeka
v tvorbe produktu i v realizácii procesov je rozhodujúce. Osobitná pozornosť je venovaná obom skupinám
pracovníkov - nositeľom poznatkov (od kvalifikovaného robotníka po experta) a riadiacim pracovníkom (od
vedúceho skupiny vo výrobe až po TOP manažéra).
Professional MBA automobilového priemyslu je

Bratislava). Spoločne s Continuing Education Center

,, Nov ý post g radu á l ny M aster program s medzinárodným
formátom. ,,
zameraný na sprostredkovanie informácií (vedomostí) a ďalší rozvoj zručností hlavne v riadení podnikateľských procesov v automobilovom a dodávateľskom
priemysle. Účelné zoskupenie teórie, praxe a prípadových štúdií, aktívny kontakt s predstaviteľmi výroby,
expertmi i práca na vlastných projektoch v rámci plánovaných štvordňových sústredení bude umožňovať
priame využitie získaných vedomostí vo vlastnom podniku už počas štúdia. Tímová spolupráca študujúcich,
podporená prednáškami a seminárnymi diskusiami so
špičkovými (globálne pôsobiacimi) profesormi, doplnená výberom monografií a jedinečnými materiálmi „šitými na mieru“ ponúka od všeobecných ekonomicko–hospodárskych modulov prechod ku štúdiu v moduloch odborne–automobilového zamerania. Návštevy podnikov,
orientované na poznanie procesov a podnikovej kultúry,
umožnia študujúcim aktívne rozvíjať priamo na mieste potrebné poznatky ako aj ich dopĺňanie v diskusiách
s odborníkmi z navštíveného prostredia.
Akademickými riaditeľmi dvojročného dištančného vzdelávania sú Univ. Prof. Dr.-Ing., dr.h.c. Wilfried
Sihn (TU Wien) a doc. Ing. Ján Lešinský, PhD. (STU
10
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,, Zastúpenie budú mať aj globálne
podniky ,,

,, Je jedinečný a je pre Vás – z malých
a stredných podnikov ,,
tre, popri zamestnaní, 15 modulov – od štvrtka do nedele raz mesačne, individuálny výskumný projekt (záverečná práca)
Začiatok programu: 6. marca 2009
Uzávierka prihlášok : 9. januára 2009
Akademickí vedúci: Univ. Prof., Dr.-Ing., dr.h.c.
Wilfried Sihn (TU Wien), doc. Ing. Ján Lešinský, PhD.
(STU Bratislava)
Kontakt a ďalšie informácie:
Technická Univerzita Viedeň			
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Continuing Education Center			
Inštitút celoživotného vzdelávania
Mag. Verena Seitinger, Ing. Miroslav Babinský

z TU Viedeň a Inštitútom celoživotného vzdelávania
STU v Bratislave vytvorili medzinárodný kolektív, ktorý ponúka príslušné technické, ekonomické a právnické
vzdelávanie.
Operngasse 11/017, Vazovova 5
Professional MBA automobilového priemyslu trA-1040 Viedeň, SK 812 43 Bratislava
vá 4 semestre. Štúdium je organizované v moduloch
T: +43 (0)1 58801-41701 , T: +421 (0) 2 572 94 548
a prebieha popri zamestnaní (externé) v anglickom
F: +43 (0)1 58801-41799, F: +421 (0) 2 572 94 678
jazyku v 4-dňových blokoch približne raz za mesiac.
e-mail: automotive@tuwien.ac.at
Po úspešnom ukončení akreditovaného štúdia získae-mail: automotive@stuba.sk,
http://automotive.tuwien.ac.at
jú absolventi titul „Master of Business Administrahttp://automotive.stuba.sk
tion Automotive Industry“ (MBA) od TU Viedeň a STU
Bratislava.
Podmienkou účasautomotive.tuwien.ac.at
ti je aspoň 2-ročná prax,
automotive.stuba.sk
vysokoškolské vzdelanie
(aspoň bakalárske) a znaProfessional MBA
losť angličtiny na úrovni
umožňujúcej aktívne zaAutomotive Industry
pojenie sa do štúdia. Vyučovanie sa bude konať vo
Viedni a v Bratislave. Poplatok je 20 000,- EUR (v
cene nie sú zahrnuté poReady to speed up your career?
platky za cestovné a ubyContents
tovanie). Prijatí účastníci
Accounting & Controlling • Management Science • Organizational Behavior &
zo Slovenska a Rakúska
Human Resource Management • Marketing & Competition Strategy • Corpozískajú štipendium CENrate Finance • European & International Business Law • Managerial Economics •
TROPE, ktoré pokryje poCommunication Skills & Social Competence • Process & Quality Management in
the Automotive Industry • Automotive Production & Logistics • Master’s Thesis
lovicu študijného poplatku. Projekt je finančne
Modalities
podporený programom
4 semesters, part-time, organized in modules & in English
cezhraničnej spolupráAdmission Requirements
ce Slovensko - Rakúsko
Academic degree & a minimum of 2 years of professional experience
2007-2013.

Fakty:
Titul: Master of Business
Administration (MBA) TU
Viedeň a STU Bratislava
Vyučovací jazyk: Anglický jazyk
Doba štúdia: 4 semes-

Program Start
March 06, 2009

Info-Session
December 11, 2008
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Z domova

Náskok vďaka technike www.audi.sk

Výbava rovnaká ako vzhľad.
Nekompromisná.

Nové Audi Q7 s originálnym S-line paketom.
Audi Q7 prichádza s výbavou, ktorá spája suverénnosť luxusného automobilu vyššej
triedy s nekompromisnými športovými schopnosťami. Exkluzívne športové pakety
s doplnkovou výbavou sú synonymom dynamiky. Výkonný motor 3,0 TDI
a pohon quattro®, pôsobivé dizajnové prvky z exteriérového aj interiérového paketu
S-line, nárazníky a bočné prahy výrazného športového vzhľadu, športové sedadlá,
S-line podvozok, 20-palcové štýlové disky z ľahkej zliatiny. Audi Q7 prináša odpovede
na všetky otázky. Presvedčte sa u svojho predajcu.
www.mot.sk
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Rada advokáta
Chystám sa predať auto, a keďže som starší, chcel by som
touto úlohou poveriť môjho vnuka. Čo bude pri predaji potrebovať – počul som, že mu mám napísať plnú moc. Prosím o právnu radu.
Gustáv, Levice
Vážený čitateľ, v tomto prípade by som odporúčala
vystaviť pre vnuka plnomocenstvo na všetky právne
a iné úkony, ktoré sú potrebné a súvisiace s prevodom
vlastníckeho práva k vášmu vozidlu na inú osobu, vrátane úkonov súvisiacich s prepisom vozidla v príslušnej
evidencii. Čo sa týka formy plnomocenstva, je potrebné ho vyhotoviť v písomnej forme a policajné orgány
pri prepise vozidla vyžadujú, aby podpis splnomocniteľa (teda vás) na plnomocenstve bol úradne osvedčený (podpis si môžete dať osvedčiť u notára, prípadne na matrike).
Či už máte kupca alebo budete predávať vozidlo
prostredníctvom autobazáru, dôležitý je najmä obsah
plnomocenstva. Pokiaľ ide o jeho obsah, tak ako v každom inom plnomocenstve je potrebné uviesť presnú
identifikáciu osôb, teda splnomocniteľa (vás) a splnomocnenca (vášho vnuka), a to napríklad v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo. Pri splnomocnencovi je možné namiesto rodného čísla alebo dátumu narodenia uviesť
napríklad číslo občianskeho preukazu, kde sú tieto údaje obsiahnuté, pričom v tomto prípade by sa pri právnych úkonoch na základe plnomocenstva splnomocnenec identifikoval i občianskym preukazom (identifikácia
občianskym preukazom je potrebná pri zmene vlastníka/držiteľa vozidla v evidencii vozidiel na príslušnom
dopravnom inšpektoráte).
Ďalej je potrebné identifikovať v tomto prípade vozidlo, na ktoré sa splnomocnenie vzťahuje (nie je však

Oživenie
Na obnovu a zlepšovanie turistických značených chodníkov a turistickej infraštruktúry v národných parkoch
Slovenska je zameraný program Živé chodníky, ktorého druhý ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Toyota Motor Slovakia.
O podporu do výšky 180 tisíc korún na projekt sa
môžu uchádzať mimovládne neziskové organizácie a neformálne skupiny občanov. Toyota podporila projekty
celkovou sumou 900 000 korún. Uzávierka prijímania
žiadostí je 30. januára 2009. Víťazné nápady by mali
byť zrealizované do konca októbra 2009.
Cieľom programu Živé chodníky je podporiť citlivú obnovu krajiny vo Vysokých a Nízkych Tatrách a ostatných národných parkoch Slovenska, skvalitniť ich
ochranu a zveľadiť rekreačné a poznávacie funkcie
prírody.
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vylúčené vystaviť plnomocenstvo i všeobecnejšie, kde
konkrétne vozidlo nebude identifikované a plnomocenstvo by sa vzťahovalo na všetky vozidlá vo vlastníctve
splnomocniteľa). Vozidlo môžete identifikovať továrenskou značkou, typom vozidla, farbou, rokom výroby,
evidenčným číslom vozidla (ŠPZ) a najmä VIN číslom
karosérie, prípadne ďalšími identifikačnými znakmi.
Ak neudelíte generálne plnomocenstvo na všetky
právne úkony, v plnomocenstve je ďalej potrebné vymedziť úkony, ktoré môže splnomocnenec za vás robiť. Takýmito úkonmi môžu byť napríklad rokovanie s potenciálnym kupujúcim a uzatvorenie kúpnej zmluvy; prevzatie kúpnej ceny za vozidlo; úkony súvisiace s prepisom
vozidla, najmä odhlásenie vozidla splnomocniteľa z príslušnej evidencie na dopravnom inšpektoráte; právne
úkony súvisiace s ukončením povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
vozidla a podobne. Ak udeľujete generálnu plnú moc na
všetky právne úkony, je vhodné v plnomocenstve vymedziť oprávnenia splnomocnenca negatívnym spôsobom, teda uviesť, čo všetko robiť na základe plnomocenstva nemôže: napríklad že nemôže uzatvoriť s autobazárom sprostredkovateľskú zmluvu o odpredaji
vozidla; prevziať kúpnu cenu v hotovosti; zaťažiť vozidlo napríklad záložným právom; ponúknuť ho ako zabezpečovací prostriedok pri ručení a podobne.
V plnomocenstve môžete tiež priamo uviesť i minimálnu cenu, za ktorú splnomocnenec môže vozidlo
predať a tiež číslo vášho účtu, kam sa má kúpna cena za vozidlo uhradiť. Uvedenie minimálnej kúpnej ceny býva v plnomocenstvách zriedkavé, skôr sa uvádza
v dohodách o plnej moci medzi splnomocniteľom a splnomocnencom, ktoré predchádzajú vystaveniu plnomocenstva, pretože plnomocenstvo je primárne určené pre tretie osoby a obvykle nerieši vzájomné vzťahy splnomocniteľa a splnomocnenca. Plnomocenstvo

je tiež možné vymedziť len na dobu určitú, napríklad do
konkrétneho dátumu, do ktorého predpokladáte, že splnomocnenec úkony zrealizuje. Ak chcete, aby okrem splnomocnenca (vo vašom prípade vnuka) mohla za vás konať i iná osoba (napr. váš syn), je
potrebné v plnomocenstve uviesť, že splnomocnenec je
oprávnený v rozsahu udeleného plnomocenstva splnomocniť i tretiu osobu (túto osobu možno tiež konkretizovať identifikačnými údajmi).
V súvislosti s prevodom vlastníckeho práva k vozidlu je potrebné myslieť i na to, že k nemu patria i doklady. Preto je potrebné splnomocnencovi a tiež neskôr
nadobúdateľovi vozidla okrem technického preukazu a
dokladu o zaplatení povinného zmluvného poistenia za
vozidlo odovzdať všetky doklady, ktoré k vozidlu patria. Ide napríklad o návod na obsluhu, servisnú knižku,
doklady o technickej a emisnej kontrole, doklady k autorádiu (najmä pri novších vozidlách, kde je autorádio
do vozidla pevne zabudované a vyžaduje si PIN kód).
Pri prepise vozidla je potrebné počítať s nákladmi, ktoré vzniknú, či už ide o províziu autobazáru, ak splnomocnenec ponúkne vozidlo na predaj autobazáru, alebo o náklady na správne poplatky za úkony policajného
zboru spojené so zmenami v evidencii vozidiel. Je preto
vhodné splnomocnenca vopred usmerniť, kto má tieto
náklady znášať (podľa zákona o správnych poplatkoch
poplatok za zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla
do evidencie znáša nový držiteľ motorového vozidla).
Na záver by som všetkým čitateľom rada zaželala
príjemné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku
veľa šťastia, zdravia a rodinnej pohody.
JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

turistických chodníkov v národných parkoch
“Prvý ročník ukázal, že Slovensko potrebuje takýto program. Projekty, ktoré sme podporili, sa ukázali
ako veľmi užitočné. Úspešní žiadatelia nielen prečistili turistické chodníky a obnovili na nich značenie, ale
vybudovali aj nové objekty pre turistov – odpočívadlá,
mostíky, informačné panely a podobne. V druhom ročníku chceme nadviazať na tento úspech a sme radi, že
popri Vysokých a Nízkych Tatrách, na ktorých stále leží priorita programu, dostanú príležitosť aj ostatné národné parky,“ povedal Ján Roháč, programový manažér Nadácie Ekopolis.
„Toyota zohráva v oblasti ochrany životného
prostredia významnú rolu už dlhé roky. Jej filozofia nestojí výhradne na aplikácii moderných šetrných technológií, ale snaží sa súčasne rešpektovať prírodu aj v rámci celého životného cyklu automobilu. Neoddeliteľnou

súčasťou je tiež snaha zaujať so širokou verejnosťou
spoločný názor vo veci ochrany životného prostredia,“
dodáva Marián Hoffer, riaditeľ spoločnosti Toyota Motor Slovakia.
Žiadosti bude posudzovať odborná grantová komisia zložená z odborníkov v oblasti udržateľného rozvoja, turizmu a dobrovoľníctva.
Viac informácií získate na www.
ekopolis.sk alebo u programového manažé ra Jána Roháča,
0905 240 137.

Ponuka služieb
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Suzuki Splash medzi najlepšími v nákladoch na prevádzku
pri výbave GC. Splash vyniká aj
vÑaka Ñalším vlastnostiam. Je to
napríklad veĀkosħ interiéru, dobrý
výhĀad vodiÏa a bohatá bezpeÏnostná výbava. Nie náhodou sa
Splash v európskych porovnaniach
zaradil medzi autá s najlacnejšou
prevádzkou a bol nominovaný na
európsky titul „Auto roka 2009“.

Automobily japonskej spoloÏnosti Suzuki sú na Slovensku veĀmi
obĀúbené. Potvrdzuje to jej druhé
miesto v predajnosti osobných
automobilov už druhý rok za sebou. V tomto roku si už viac ako
4000 Slovákov kúpilo automobil
znaÏky Suzuki.
Aktuálnou novinkou Suzuki je model Splash, ktorý bol uvedený na
trh na jar tohto roku. Splash vyniká okrem iných parametrov aj
svojou mimoriadne ekonomickou
a ekologickou prevádzkou. S motorom 1,0 spotrebuje na 100 km
len 5 litrov benzínu a pri prevádzke
mimo mesta je to dokonca len 4,4
litra. Na jedno natankovanie dokáže zvládnuħ až 900 kilometrov.

Naftový motor s objemom 1,3 litra
je ešte úspornejší: kombinovaná
spotreba je 4,5 litra a mimo mesta
spotrebuje len 4 litre. Pritom namerané emisie CO sú pri oboch
motoroch na úrovni len 120 g/km.
Pri ekonomike prevádzky je nezanedbateĀná aj cena auta, ktorá
je už od 260 000 Sk (8 630,42 €)

Kasko total
PR Suzuki_splash_MOT'or_185x126_zr.indd 1

K havarijnému poisteniu v akejkoľvek poisťovni ponúka Allianz – Slovenská poisťovňa produkt KASKO TOTAL na nové aj ojazdené vozidlá. Ide o doplnkové poistenie finančnej straty. Pripoistenie je určené pre klientov, ktorí majú záujem o poistenie finančnej straty,
ale havarijné poistenie majú uzatvorené u externého
poisťovateľa.
Predmetom poistenia je finančná strata, ktorá vznikne poistníkovi v súvislosti so vznikom totálnej škody alebo odcudzením vozidla. Štandardne poisťovňa vyplatí

Technická asistencia pre vozidlá je bezplatnou súčasťou produktov poistenia vozidiel Allianz - Slovenskej
poisťovne. Služby spoločnosti Mondial Assistance využíva vodič a osoby prepravované v poistenom vozidle.
Služby sú určené pre dvojstopové vozidlá s najväčšou
prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony s platným slovenským osvedčením o evidencii, resp. technickým preukazom.
Pri povinnom zmluvnom poistení majú motoristi možnosť využívať asistenčnú službu poskytovanú
spoločnosťou Mondial Assistance, ktorá organizuje
a hradí pomoc v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy alebo nehody, ako aj v prípade odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí, a to nepretržite,

3.11.2008 10:46:11

z havarijného poistenia maximálne všeobecnú hodnotu, ktorú malo vozidlo v čase, kedy došlo k poistnej
udalosti. Doplnkové poistenie finančnej straty pomôže
preklenúť túto stratu a poskytnutím ďalšieho poistného plnenia nad rámec havarijného poistenia vykompenzuje rozdiel medzi obstarávacou cenou nového vozidla
a jeho všeobecnou hodnotou. Poistenie KASKO TOTAL
možno uzatvoriť s pripoistením náhrady spoluúčasti,
ktorá je odpočítateľnou položkou z poistného plnenia
v havarijnom poistení (maximálne 5 %, 100 000 Sk zo

Asistenčné

Konverzný kurz 30,1260 Sk/€.

všeobecnej hodnoty), alebo bez. Toto doplnkové poistenie ponúka Allianz - SP nielen na 3 roky, ale aj na 4
alebo 5 rokov. Tento fakt ocenia najmä tí, ktorí uprednostňujú dlhodobejší lízing.
Ďalšie informácie získate v pobočkách Allianz
– SP po celom Slovensku, na bezplatnej infolinke
0800 122 222, na stránke www.allianzsp.sk a u obchodných zástupcov.

služby pri nehode, poruche i odcudzení vozidla

24 hodín denne. Medzi najčastejšie prípady, v ktorých
asistenčná služba zasahuje, patria:
- po dopravnej nehode odťah vozidla,
- v prípade poruchy ide najčastejšie o poruchu elektroniky, poruchu spojky, problémy so štartérom, defekt a zlomená polos,
- v prípade odcudzenia vozidla asistenčná služba zabezpečí ubytovanie vodiča a posádky a ich návrat
domov, resp. pokračovanie v ceste, ak sa vozidlo
nenájde.
Bežne asistenčná služba rieši aj stratené a „zabuchnuté“ kľúče v aute, zámenu a vyčerpanie paliva, vybitú batériu a tiež pri odcudzení dvoch a viac kolies
poskytne odťah do servisu.

Modial Assistance garantuje dojazd na miesto nehody alebo poruchy do 40 minút. Veľkou výhodou pre
klientov, ktorí majú uzatvorené aj havarijné poistenie,
je možnosť spočítania limitov na asistenciu z oboch
poistení. Ak sa klient ocitne v inej nepriaznivej situácii, ktorá nie je poistením krytá, asistenčná služba
mu v poskytne pomoc a upozorní ho, že daná služba je
spoplatnená.
Asistenčné služby k povinnému zmluvnému poisteniu v Allianz – Slovenskej poisťovni má k dispozícii
takmer 100 % klientov. V module poistenia Optimal sú
asistenčné služby zadarmo.

www.mot.sk
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Ovocie snahy byť „domácou značkou“
,, Kým vedenie automobilových závodov Volkswagen a PSA Peu-

geot Citroen na Slovensku akoby nemalo záujem budovať si u nás
povedomie domácej značky, automobilka KIA sa o to snaží. Podstatne väčšia aktivita kórejskej značky na tomto poli marketingu
možno vyplýva z veľkej geografickej vzdialenosti od sídla automobilky. Európske značky sú pod väčším tlakom domácej, teda nemeckej a francúzskej tlače aj nemeckých a francúzskych

odborových organizácií, investície do rozvoja slovenských podnikov a ich prosperita občas výraznejšie kontrastujú so situáciou
„doma“, čo odbory aj novinári neradi vidia. Značka KIA vlani
na našom trhu zaznamenala mimoriadny medziročný rast predaja
automobilov a rastový trend pretrváva aj tento rok. Aj o tom sme
sa rozprávali s generálnym riaditeľom KIA Motors Sales Slovensko s.r.o., pánom Ing. Pavlom Šilhom. ,,

Kia Rio
záruku, ale i skúsenosti prvých zákazníkov s ním a priaznivý
ohlas odbornej tlače spôsobili, že už na počiatku roku 2007
sa predával výborne. Dokázali sme, že je to výborné auto za
priaznivú cenu, je dlhodobo tretím najpredávanejším typom
na slovenskom trhu bez rozdielu tried.
- Naše dobré výsledky predaja ovplyvnili aj cielené a efektívne výdavky na reklamu, naša komunikácia so zákazníkmi je
na oveľa vyššej úrovni ako pred pár rokmi, investujeme do
nej oveľa viac financií.
- A v neposlednom rade je to výkonnosť našej spoločnosti, ako
aj predajno-servisnej siete. Bez problémov zvládla uvedenie
viacerých nových alebo inovovaných modelov na trh. V januári sme rozšírili rodinu cee’d o novú verziu pro_cee’d - trojdverové športové kupé, ktoré sa tvarovo dostatočne odlišuje
od svojich súrodencov. V júli sme predstavili inovovaný domáci typ Kia Sportage a na nitrianskom autosalóne sme predstavili obľúbený typ z A-segmentu - inovované Picanto a z
B-segmentu Rio Sedan.

Kia cee´d 5HB
Do spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko,
ktorá je importérom automobilov Kia na Slovensku, ste nastúpili v októbri 2006. Odvtedy
neuplynulo veľa času, ale postavenie značky Kia
sa dramaticky zmenilo. Ktoré boli podľa Vás tie
hlavné faktory priaznivého obratu?
- V odpovedi zájdem ešte o niečo hlbšie pred rok 2006. Automobily KIA sa na Slovensku predávali už v deväťdesiatych rokoch, ale technicky ani dizajnom príliš nespĺňali nároky európskych zákazníkov. Nová fáza predaja na Slovensku sa začala
v roku 2002, keď funkciu importéra začala plniť spoločnosť
Motor-Car Group. Vtedy už KIA vyrábala aj viacero konkurencie schopných typov automobilov, takže zlepšenie predaja nedalo na seba dlho čakať. V roku 2005 si už autá značky KIA
kúpilo na Slovensku 1090 zákazníkov.
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Koncom roka 2005 začala rozvíjať svoje aktivity spoločnosť KIA
Motors Sales Slovensko. Za pomyselnú štartovaciu čiaru považujeme rok 2006, keď táto spoločnosť fungovala ako „fabrické zastúpenie“ počas celého roka. Rok
2006 bol teda vlastne tým „rokom
jeden“ v novodobom predaji automobilov KIA na Slovensku. Potešil nás 57-percentný nárast oproti roku 2005, v tomto trende sme
Počas tohto roku je zatiaľ našim najpredávanejším typom
pokračovali aj v roku 2007, ktorý
práve cee’d (január až september 2008 predaných 2223 vozisa zapísal veľkými písmenami do histórie značky KIA na Slodiel, z toho viac ako 49 % pripadá na 5-dverový hatchback). Veľvensku. Predali sme 4669 vozidiel, čo predstavovalo neuvemi dobre sa predáva aj Rio. Tretím najpredávanejším je Sportariteľný nárast o 173 %, čím sme sa stali značkou s jednoznačge, ktorý je najúspešnejším SUV bez rozdielu podsegmentov na
ne najväčším rastom predaja na slovenskom trhu. Z pozície
Slovensku. S týmto „mixom“ môžeme byť spokojní, pretože sa
6. značky na slovenskom automobilovom trhu sme vkročili
v ňom stretávajú menšie autá i SUV.
do roku 2008, kde sa nám darí pokračovať v náraste predaja
vozidiel. Za prvých desať mesiacov tohto roku sme predali 4555 vozidiel, pričom v rovKia Sportage (2009)
nakom období minulého roku ich bolo 3485,
čo predstavuje nárast o 30,7 %. Rok 2008 sa
však ešte stále neskončil, takže aj tento bude pre nás rekordný.

Za týmto úspechom stoja tri hlavné
faktory:
- Významne nám pomohol cee´d. Cielená
komunikácia na slovenský pôvod, 7-ročnú

Ekonomika

Kia Carens

Kia Carnival

Považujete už predajno-servisnú sieť Kie na
Slovensku za dobudovanú?
- V súčasnosti máme 33 zmluvných partnerov, každý z nich zabezpečuje predaj aj servis automobilov. Pokrývajú vhodne celé územie Slovenska. Zahusťovať túto sieť by nateraz nebolo
vhodné z hľadiska zachovania rentability jednotlivých predajcov. Jedine na južnom Slovensku nám ostáva posledný „otvorený bod“ a ten pokryjeme na začiatku budúceho roka. Z hľadiska kvantity máme teda predajno-servisnú sieť dobudovanú. I z hľadiska kvality hodnotím našu dílerskú sieť na veľmi
vysokej úrovni, ale samozrejme je tu stále čo zlepšovať, je to
nikdy nekončiaci proces. Už aj preto, že s plynúcim časom prichádzajú nielen nové výrobky, ale aj nové formy ich predaja
a popredajných služieb, ktoré si treba čo najskôr osvojiť.

Ako ovplyvňuje výrobný závod Kie na Slovensku činnosť spoločnosti Kia Motors Sales?
- Náš úžasný nástup na slovenskom trhu v roku 2006 a najmä vlani by nebol možný bez prítomnosti výrobného závodu.
Pomohol značku Kia dostať do povedomia slovenskej verejnosti oveľa účinnejšie, ako by sme to dokázali len pomocou
veľkých investícií do reklamy. Médiá priebežne informovali
o výstavbe závodu, tisíce ľudí v ňom našlo prácu, má na Slovensku viacerých dodávateľov komponentov. Minimálne príslušníci ich rodín sa dozvedeli, ako Kia úzkostlivo dbá o kvalitu výroby. A keď prišli na trh prvé autá zo závodu v Tepličke nad Váhom, a boli pekné i dobré, bola to výborná podpora
predaja automobilov Kia na Slovensku. V porovnaní so zahraničnými odberateľmi automobilov z tohto závodu však nemáme žiadne výhody – dodacie lehoty sú pre všetkých rovnaké.
Jedným dychom však treba dodať, že veľmi výhodné, krátke
– výroba v Žiline je skutočne veľmi flexibilná.

Novinka z tohtoročného parížskeho autosalónu, Kia Soul, nie je jednoznačne zaraditeľná do žiadnej zo zaužívaných kategórií vozidiel.
Ako by ste Soul charakterizovali a kedy sa začne
u nás predávať?
- Kia Soul vzbudila v Paríži značný záujem verejnosti. Nie je to
hatchback, nie je to SUV, ani MPV. Je to mestský „crossover“ segmentu B, ktorý vyzýva zákazníkov, aby si „oslobodili

Kia Opirus

Kia Picanto

Kia cee´d SW

svoju myseľ“. Vyznačuje sa dôvtipnými a oslobodzujúcimi črtami, úplne iným, sviežim dizajnom, ktorý pre značku Kia doteraz
nebol typický. Soul ponúka zákazníkom taký široký výber v oblasti dizajnu, komfortu a výbavy, že definuje nový význam slova sloboda. Ide o celkom nový mestský automobil nabitý nápadmi. Automobil, ktorý zákazníkov nabáda prehodnotiť všetko,
čo doteraz vedeli o značke Kia. Vidíme veľký potenciál v tomto
vozidle, lebo nám ponúka možnosť získať nových zákazníkov,
trendových ľudí, ktorí sú dizajnovo zameraní. Uvedenie vozidla
na náš trh je plánované na začiatok budúceho roka.
Okrem tejto novinky nás v roku 2009 čaká aj nová verzia Kia
Sorento a upravená „podnikateľská limuzína“ Kia Magentis.
Príliv noviniek bude určite nasledovať i v nasledujúcich rokoch a Kia sa bude etablovať aj v ďalších segmentoch, v ktorých zatiaľ nefiguruje. To nám ďalej umožňuje získavať nových zákazníkov a bude to jeden z predpokladov úspechu
značky Kia v budúcnosti – vedľa súčasných vlastností, ktorými je napríklad výnimočná záruka našich vozidiel. Veď 7-ročná záruka na automobily „Made in SlovaKIA“ je doteraz na
Slovensku bezkonkurenčná, pričom aj na ostatné typy ponúkame oveľa viac ako základnú, 2-ročnú záruku.

Kia sa aktivizuje aj v oblasti ochrany životného prostredia, aj na autosalóne v Paríži
vystavovala niekoľko „eko“ vozidiel...
- V Paríži Kia predstavila štyri nové modely vo svojej tzv. Zelenej zóne. Kia cee’d ISG, Soul Hybrid, cee’d Hybrid a Sportage FCEV (elektrické vozidlo s palivovými článkami). Sú to
najnovšie výsledky sústavných masívnych investícií spoločnosti do ekologických technológií budúcnosti. Tieto technológie budú postupne uvádzané do sériovej výroby, a to už začiatkom budúceho roka. Autá vyrábané v blízkej budúcnosti budú mať niektoré z prvkov, ktoré boli v dvoch „zelených“
koncepčných automobiloch eco_cee’d vystavovaných v tomto roku na autosalóne v Ženeve a v modeli Rio Hybrid v roku
2007. Víziou spoločnosti Kia Motors je cesta „k zelenšej budúcnosti“. Naše eko-prvky potvrdzujú záväzok vyrábať ešte
ekologickejšie a úspornejšie autá – ale tak, aby nesklamali
zákaznícke očakávania áut so športovým dizajnom, zábavným
jazdením a silným apelom na ľudí mladých srdcom.
Nová technológia ISG (Idle Stop & Go) sa stane realitou už vo
veľmi blízkej budúcnosti, bude aplikovaná v typovom rade Kia

Kia pro_cee´d

Kia Magentis

cee’d od roku 2009. Moderný systém ISG automaticky vypne motor, keď sa auto zastaví, alebo pri jazde vpred menšou
rýchlosťou ako 4 km/h so zaradeným neutrálom, zošliapnutou spojkou a motorom na voľnobehu. V typických podmienkach jazdy v meste v hustej premávke s neustálym zastavovaním a rozbiehaním sa systém ISG dramaticky zmenší spotrebu paliva a emisie – až o 15 %.

Kia sa už aj u nás venuje sponzorstvu. Aké
sponzorské aktivity mala na Slovensku v roku 2008 a aké máte plány pre rok 2009?
- V marci tohto roku sme slávnostne podpísali trojročný kontrakt so Slovenským futbalovým zväzom, čím sme sa stali jeho platinovým partnerom. Kia je veľmi aktívna v podporovaní
futbalu na globálnej úrovni, bola aj jedným z hlavných partnerov na ME 2008, navyše máme dlhodobú zmluvu s FIFA a budeme participovať aj na MS 2010 v Juhoafrickej republike.
Podpora slovenskej futbalovej reprezentácie je plánovaným
pokračovaním v našej sponzorskej stratégii. Našim cieľom je
upevniť si imidž domácej značky a zároveň stáť pri športových výkonoch našich futbalistov, podporovať ich pri kvalifikačných zápasoch na svetový šampionát, ktoré veríme, že
budú pre Slovensko úspešné.
Tento rok sme žili aj letnými Olympijskými hrami, kde sme pôsobili ako generálny partner Slovenského olympijského výboru. Veľmi nás tešia úspechy slovenských športovcov, ktorí
svojimi výkonmi vyslali pozitívny signál do sveta.
Náš lokálny sponzoring sa však netýka len športu. Zaujímame sa aj o umenie produkované slovenskými umelcami. V lete
sme sa spojili s najväčšími slovenskými hudobnými festivalmi, kde sme mali možnosť prezentovať značku Kia ako značku , ktorá je naozaj určená pre všetkých ľudí mladých srdcom. Sprievodnou aktivitou bola aj „roadshow“ po všetkých
väčších slovenských mestách, ktorá nám zase pomohla dostať sa bližšie k ľuďom, naším aktuálnym aj novým zákazníkom. Okrem domácej hudobnej produkcie sa zaujímame aj
o iný druh umenia, tanečno-divadelný, ktorý prezentuje Slovenské divadlo tanca Jána Ďurovčíka. Jeho oficiálnym partnerom sme už druhý rok.
Zhováral sa: Samuel BIBZA

Kia Sorento
www.mot.sk
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TMC

na kongrese o inteligentných dopravných systémoch

TOYOTA MOTOR CORPORATION (TMC) sa zúčastnila
na 15. svetovom kongrese o inteligentných dopravných systémoch (ITS), ktorý sa tento rok konal od
16. do 20. novembra v New Yorku. Na kongrese mala
TMC vlastný výstavný stánok a zúčastnila sa aj praktických ukážok technológií ITS.
V rámci témy Harmonická mobilita: ľudia, vozidlá a životné prostredie Toyota predstavila

svoje riešenia trvalo udržateľnej mobility v budúcnosti – s osobitným zameraním na prostredie dopravy, na
bezpečnosť a pohodlie. Na to poslúžili videá, výstavné panely a ďalšie exponáty, ale aj praktická ukážka
systémov. Jedným z takýchto exponátov bola štúdia
„i-REAL“, ktorá je predstavou vozidla zabezpečujúceho
osobnú mobilitu. TMC plánuje túto štúdiu už čoskoro
dopracovať na úroveň praktickej použiteľnosti.
V oblasti životného prostredia v kontexte dopravy TMC prezentovala okrem iného informácie o technológiách napomáhajúcich zlepšovať spotrebu paliva
a plynulý tok dopravy. V oblasti bezpečnosti predstavila videá a úplne nový jazdný simulátor, pomocou ktorých vysvetľovala stav vývoja systémov TMC na spoluprácu medzi vozidlom a dopravnou infraštruktúrou. Na
uzavretom úseku 11. avenue v New Yorku potom prakticky ukázala systémy na podporu komunikácie medzi
vozidlom a dopravnou infraštruktúrou a bezpečnosti, i systémy komunikácie medzi vozidlami navzájom.

Táto ukážka bola zároveň súčasťou amerického projektu VII (Vehicle Infrastructure Integration – integrácia vozidiel a dopravnej infraštruktúry). V oblasti
pohodlia v doprave TMC prostredníctvom videoprezentácií a výstavných panelov predstavila najnovšie
pokroky v technológiách na podporu vodiča a na poskytovanie informácií pri vedení vozidla.
Svetový kongres o inteligentných dopravných
systémoch je celosvetovo vôbec najväčšou a najvplyvnejšou konferenciou v oblasti ITS. Kongres organizovaný každoročne striedavo v Európe, v regióne
Ázie a Oceánie a na americkom kontinente pozýva záujmové skupiny venujúce sa ITS (vládne a výskumné
organizácie aj komerčné subjekty) z mnohých štátov
a regiónov. TMC sa odboru inteligentných dopravných
systémov aktívne venuje už dlhý čas, zúčastňuje sa
na kongresoch ITS a prezentuje na nich svoje technológie – už od prvého stretnutia, ktoré sa konalo v roku 1994 v Paríži. 			
-ta-

Trojkolesový Can-Am
Spoločnosť Bombardier Recreational Products nedávno predstavila trojkolesové vozidlo, ktoré je čosi ako obrátený „trike“. Vozidlo s označením Can-Am
Spyder Roadster má totiž vpredu dve kolesá a vzadu
jedno („trike“ má vpredu jedno koleso a vzadu dve).
Vodič riadi toto vozidlo, určené na rekreačné účely,
pomocou typických motocyklových prvkov, teda pomocou riadidiel s otočnou rukoväťou „plynu“ a nožnej
páky na preraďovanie prevodových stupňov. Pákou
nožnej brzdy sa ovládajú brzdy na všetkých troch kolesách. Spolujazdec sedí za vodičom. Na pohon tohto

kuriózneho vozidla slúži jednolitrový vidlicový dvojvalec spoločnosti Rotax, ktorý slúži aj na pohon motocykla Aprilia RSV 1000. Výkon motora bol však zmenšený na 79 kW pri 8500 ot./min. Najväčší krútiaci
moment motora je 104 Nm pri 6250 ot./min. Motor
poháňa zadné koleso prostredníctvom ozubeného remeňa, ktorý nevyžaduje údržbu. Nové trojkolesové
vozidlo, ktoré možno podľa vlastného uváženia považovať za auto či motocykel, je dlhé 267 cm, široké
151 cm a vysoké 115 cm. Can-Am zrýchli z 0 na 100
km/h za 4,5 sekundy a jeho maximálna rýchlosť je

elektronicky obmedzená na 190 km/h. Spotreba benzínu v kombinovanej prevádzke je 5,6 l/100 km. Nová trojkolesová „hračka“ sa na nemeckom trhu predáva za 17 299 eúr.
(RM)

Koncepčný Renault Sand´up

Francúzska automobilka Renault si zvolila nedávny
autosalón v brazílskom Sao Paulo za miesto svetovej premiéry svojho nového koncepčného vozidla nazvaného Sand´up. Je odvodené od „mestského športového“ vozidla Sandero Stepway, ktoré sa predáva
len v Brazílii a Argentíne. Svoje nové koncepčné vozidlo označuje výrobca ako modulárne kupé 2+2, ktoré kombinuje potešenie z jazdy v kabriolete s praktickosťou pikapu. Štúdia sa vyznačuje avantgardne riešenou karosériou, na ktorej upútajú najmä
sklené dvere, zvýraznené okraje blatníkov, červené
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ochranné prvky vpredu a vzadu i strešné hliníkové
nosníky. Na tieto nosníky, ktoré sa tiahnu od začiatku strechy až po koncové svetlá, možno upevniť tuhú
striešku, čím sa z vozidla stane uzavreté kupé. Ak sa
pri vozidle s nenasadenou strechou sklopí zadná lavica, vznikne praktický pikap s úložnou plochou dlhou
1300 mm. Pomocou inovatívneho mechanizmu možno úložnú plochu predĺžiť na 1700 mm. Na nej možno
prepravovať náklady hmotnosti až 500 kg, a to napríklad skútre, bicykle a surfbórdy. Prepravovaný náklad
možno zakryť tuhým čiernym krytom. Klasické vonkajšie zrkadlá sú nahradené dvoma malými kamerami, z ktorých sa obraz prenáša na displej na prístrojovej doske. Interiér vozidla je zariadený veľmi prakticky. Na zadnej strane predných sedadiel sú upevnené
malé kufríky, ktoré možno vyberať. Vozidlo má 18-palcové diskové kolesá z ľahkých zliatin. Dĺžka nového
koncepčného vozidla Renault je 4100 mm, šírka 1800
mm a výška 1620 mm. Na pohon tejto zaujímavej

multifunkčnej štúdie slúži 1,6-litrový štvorvalcový
motor, ktorý môže spaľovať benzín alebo biopalivo (v
podstate alkohol). Pri spaľovaní benzínu má najväčší
výkon 80 kW, pri spaľovaní biopaliva je výkon vraj o
niečo väčší. Motor poháňa predné kolesá prostredníctvom päťstupňovej ručne ovládanej prevodovky. Koncepčné vozidlo Sand´up navrhli dizajnéri brazílskeho
dizajnérskeho štúdia Renault Design America Latin,
ktorých ovplyvnilo aj to, že pikapy sú v Brazílii mimoriadne módnou záležitosťou.
(RM)

Zo sveta

Stredová konzola z krištáľu

Spoločnosť Volvo Cars zapojila švédske sklárne Orrefors do prác na najnovšej štúdii automobilu, ktorá poskytne prvý pohľad na budúcu generáciu sedanu Volvo S60. Dielo vzniknuté z tejto spolupráce
- v priestore sa vznášajúca stredová konzola z ručne
vyrobeného krištáľového skla Orrefors - bude prvý raz
vystavené na autosalóne v Detroite v januári 2009.
V štúdii bude graciózna stredová konzola z krištáľového skla vytvárať jemnú, pokojnú vlnu, prechádzajúcu
od prístrojového panelu až po operadlo zadného sedadla: „Vyzerá celkom ako vodopád plynúci z prístrojovej dosky cez stred vozidla,“ povedal Steve Mattin,
riaditeľ dizajnu Volvo Cars.

Krištáľový panel obsahuje rozličné inteligentné
ovládacie prvky. Panel mäkko spočíva na gumových
plochách a pomocou neviditeľných zdrojov svetla sa
dá dosiahnuť trblietavá žiara podľa momentálnej nálady vodiča. Vyrobiť konzolu s presnosťou na desatiny milimetra z takého veľkého kusa skla bolo neobyčajnou výzvou aj pre skúsených expertov spoločnosti Orrefors. Tradične sa formy pre krištáľ najprv
ručne brúsia hrubými doskami zo starého dreva.
Po odliatí sa sklo opatrne leští, aby vo finále získal
krištáľovo číry vzhľad. Aby sa dosiahli potrebné hodnoty pevnosti, konzola je vytvorená z troch kusov,
ktoré sa spoja navzájom až v ateliéri Volvo Cars pri

finálnej montáži štúdie.
Krištáľová konzola vniká rovno do prístrojového panelu vedľa sedadla
vodiča a jej horná časť
vytvára obrazovku navigačného systému presne vo výške združeného
prístroja pred vodičom.
V spodnej časti štyri charakteristické otočné ovládače prenikajú z elegantných matne leštených
lôžok do skleného panelu. V strednej časti je vyberateľný diaľkový ovládač.
Voliaca páka prevodovky má nový tvar. V horizontálnej polohe umožňuje jazdu v automatickom režime.
Ak chce vodič radiť ručne, páka sa dá vyklopiť hore do zvislej polohy. Vedľa voliacej páky prevodovky je aj tlačidlo spúšťača a parkovacia brzda. Stredová konzola prebieha dozadu až po operadlo zadného
sedadla a pod krištáľovým panelom medzi individuálnymi zadnými sedadlami sú dva držiaky na nápoje, ktoré sa v prípade potreby elegantne vysunú d
opredu.
-vo-

Lamborghini pre taliansku políciu

Cestní piráti, pre ktorých je dodržiavanie najväčšej
povolenej rýchlosti a iných dopravných predpisov
len akousi zbytočnou komplikáciou pri ich agresívnom spôsobe jazdy, sa vyskytujú viac či menej prakticky vo všetkých európskych štátoch (azda okrem
Švajčiarska). Prichytiť takýchto pirátov priamo v „akcii“ nie je však jednoduché, pretože polícia potrebuje
na sledovanie nezodpovedných vodičov a na preukázanie ich protiprávneho konania veľmi rýchle a špeciálne vystrojené vozidlá.

Talianska diaľničná polícia
mala doteraz k dispozícii dve vozidlá Lamborghini Gallardo prvej generácie, špeciálne vystrojené na
patrolovanie po talianskych diaľniciach. K týmto dvom vozidlám nedávno pribudlo najnovšie Gallardo
LP560-4 Polizia, ktoré automobilka Lamborghini darovala talianskej
štátnej polícii. Toto vozidlo bude slúžiť v diaľničnom
oddelení v Laziu a bude sa využívať najmä na diaľnici medzi Salernom a Reggio Calabria. Policajné Gallardo je poháňané rovnakým motorom ako sériové vozidlá. Ide o nový 5,2-litrový vidlicový desaťvalec, ktorého maximálny výkon je 412 kW pri 8000 ot./min.
Najväčší krútiaci moment 540 Nm dosahuje motor pri
6500 ot./min. Napriek zväčšeniu výkonu v porovnaní
s doterajším Gallardom je nový motor úspornejší a jeho priemerná spotreba je 13,7 l/100 km, čo je pokles

o 18 %. Interiér nového policajného Gallarda je vystrojený najmodernejšou sledovacou a záznamovou technikou. Videokamera umiestnená pri vnútornom spätnom zrkadle sleduje prevádzku pred vozidlom a jej obraz sa môže online prenášať na príslušnú policajnú
stanicu. Tam sa zo záznamu automaticky vyhodnotia
poznávacie značky sledovaných vozidiel, čo prispeje
k okamžitej identifikácii ukradnutých áut. V interiéri
nechýba klasická „plácačka“ na zastavovanie vozidiel
(v taliančine ju nazývajú paletta). Na streche vozidla
je špeciálne vyvinutý veľmi nízky a aerodynamicky
optimalizovaný výstražný maják, tvorený sústavou
modro svietiacich diód LED. Na prednej, bočnej a zadnej časti karosérie zhotovenej z hliníka sú ďalšie výstražné svetlá. V prednej a zadnej časti sú inštalované celkovo štyri sirény. Policajné Lamborghini sa bude využívať aj na urgentné medicínske transporty.
V batožinovom priestore v prednej časti vozidla
je preto umiestnený špeciálny chladený priečinok na
bezpečnú dopravu orgánov určených na transplantáciu. Vo vozidle je aj defibrilátor, ktorý posádka môže
použiť pri oživovaní obetí dopravných nehôd. Policajné Gallardo bude môcť viesť len 30 policajných dôstojníkov, ktorí absolvovali špeciálny tréning pod dohľadom skúšobných jazdcov Lamborghini. Talianske
policajné Gallardo je vystrojené pohonom všetkých
kolies a jeho maximálna rýchlosť je 325 km/h.
(RM)
www.mot.sk
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Suzuki Splash 1.3 DDSiS GLX

Príjemné aj na dlhé trasy
,, Malé autá v bohatých štátoch plnia zvyčajne funkciu druhého alebo tretieho auta v rodine, ktoré sa používa len na krátkych trasách. V chudobnejších, akým je stále aj Slovensko, plnia neraz i funkciu rodinného auta, ktorým treba chodiť nielen
do neďalekého nákupného strediska, ale občas aj na návštevu príbuzných na druhom konci republiky. Ich podvozok
Nástupca typu Suzuki Wagon R+, Splash, mal výstavnú premiéru minulú jeseň na autosalóne vo Frankfurte. Už Wagon R+ bol súrodencom typu Opel Agila,
a zostalo to tak aj po siedmich rokoch pri ich druhej
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a kvalita odhlučnenia kabíny nie vždy zodpovedajú predstavám
náročnejších klientov o dopravnom prostriedku vhodným na
niekoľkohodinové nepretržité cestovanie. Najmenší typ Suzuki
predávaný na Slovensku, Splash, poháňaný 1,3-litrovým vznetovým motorom nás príjemne prekvapil. ,,

generácii – v prípade malého Suzuki však s premenovaním na Splash. Tentoraz sa však prvé z dvojičiek, páve
Splash, dostalo na trh polroka pred svojím súrodencom.
S archaicky pôsobiacim predchodcom už Splash nemá

veľa spoločného ani v dizajne a našťastie, ani z hľadiska dielenského spracovania.
Prístrojová doska má tvar písmena T. Za kožou
obšitým multifunkčným trojramenným volantom je

Vyskúšali sme

Suzuki Splash 1.3 DDSiS GLX

prístrojový panel obsahujúci len rýchlomer s veľkým
priemerom stupnice. Po obvode rýchlomeru sú kontrolné svetlá, v spodnej časti stupnice je displej zobrazujúci digitálne stav paliva v nádrži a informácie z palubného počítača. Ak niekto pri jazde využíva otáčkomer, v úrovni výbavy GLX mu to konštruktéri umožnili
– otáčkomer posadili na stopku na vrch prístrojovej
dosky. Vedľa neho je veko odkladacej schránky, pod
ňou stredová konzola s ovládačmi audiosústavy s CD/
MP3 prehrávačom, klimatizácie a na spodku stredovej
konzoly je ergonomicky vhodne umiestnená preraďovacia páka päťstupňovej ručne ovládanej prevodovky.
Volant je prestaviteľný výškovo, takúto možnosť ponúkajú aj predné sedadlá. Majú dobré tvarovanie a primeranú tuhosť čalúnenia, nikde nás nadmerne netlačili
ani po troch hodinách nepretržitej jazdy. Splash, podobne ako všetky moderné malé autá, má vyššiu karosériu, aby posádka mohla sedieť takmer „kolmo“, čím sa
myslí poloha chrbta voči podlahe. Takéto sedenie šetrí priestor v pozdĺžnom smere, ktorého v malom aute

je poskromne. Vďaka tomu ani vyšší cestujúci na zadných sedadlách netlačia kolenami do chrbtov osôb sediacich pred nimi. A aj keď línia strechy nad zadnými
sedadlami už zreteľne klesá, i tak vnútri zostáva dostatočný odstup hláv osôb s výškou okolo 180 cm od stropu. Splash je síce otypovaný ako päťmiestne vozidlo,
traja dospelí sa však budú pri dlhšie trvajúcom cestovaní cítiť veľmi stiesnene kvôli malej vnútornej šírke.
Narábanie konštruktérov s vnútorným priestorom autíčka s celkovou dĺžkou len 3715 mm je hodné obdivu,
dôraz na priestrannosť kabíny im však ubral z možností vytvoriť objemný priestor pre batožinu. Má základný
objem 178 litrov, po sklopení oboch častí priečne deleného (v pomere 60/40) zadného lavicového sedadla
vznikne priestor s objemom 583 litrov. Vstupný otvor
po zdvihnutí veka batožinového priestoru je 720 mm
vysoký a široký v hornej časti 740 mm, dolu 1020 mm.
Tzv. nakladacia hrana je 700 mm nad vozovkou. Pod podlahou batožinového priestoru je schránka a až pod ňou
je uložené rezervné koleso.

Nami skúšaný Splash poháňal 1,3-litrový vznetový
motor s najväčším výkonom 55 kW. Neposkytuje vozidlu ohromujúcu dynamiku jazdy, zrýchlenie z 0 na 100
km/h za 13,9 s nikoho iste neohúri, ale subjektívne
sme nemali pocit, že autíčku chýba výkon. Spotrebou
5 litrov nafty na 100 km s veľkým podielom jazdy po
diaľnici a v meste nás tento model potešil, a ešte viac
svojimi jazdnými vlastnosťami. „Sedením“ na ceste bez
poskakovania na nerovnostiach - aj pri veľkej rýchlosti
sme mali pocit, že sedíme v oveľa väčšom aute.
Suzuki Splash 1.3 DDiS sa u nás predáva so strednou úrovňou výbavy GLX, stojí 379 000 Sk.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, vstrekovací systém common rail, kompresný pomer 17,6:1, zdvihový objem 1248 cm3, najväčší výkon 55 kW pri 4000 ot./
min., krútiaci moment 190 Nm pri 2000 ot./min.
Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon
kolies prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava s pružne skrutnou
priečkou, vinuté pružiny, kotúčové brzdy s ventilovanými
kotúčmi vpredu, bubnové vzadu, ABS, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer otáčania 9,6 m, pneumatiky rozmeru 165/70 R 14.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3715/1680/1590
mm, rázvor náprav 2360 mm, rozchod kolies vpredu/
vzadu 1470/1480 mm, pohotovostná/celková hmotnosť
1160/1530 kg, objem batožinového priestoru 178/583
l, objem palivovej nádrže 45 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 165 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 13,9 s, spotreba nafty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke
5,5/4/4,5 l/100 km, CO2 120 g/km.
www.mot.sk
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Vyskúšali sme

Kia Carens 2.0 CRDi EX

Pohodlný prepravník
,, Automobilka Kia predstavila súčasnú generáciu viacúčelo-

vého automobilu (MPV) Carens v jeseni 2006. S predchádzajúcim Carensom má ten súčasný spoločný skutočne len názov.
Terajší Carens už nemusí lákať zákazníkov podpriemernou cenou, aby uspel na európskom trhu v súboji s konkurenciou.

Podobne ako spotrebná elektronika aj autá či motocykle musia dizajnom aj úžitkovými vlastnosťami vyhovovať zákazníkom z Ameriky, Ázie, Európy a z ďalších častí sveta. Výrazné odlišnosti pre každý z regiónov by
neprimerane dvíhali náklady na vývoj a výrobu. Aj súčasný Carens má už požadovanú podobu „globálneho“
auta, ktoré sa dokáže uplatniť nielen na domácom alebo americkom trhu, ale zaujme aj európskych zákazníkov. Toto konštatovanie nie je výsledkom akéhosi
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Dizajnom, jazdnými vlastnosťami, dielenským spracovaním aj
pohodlím posádky sa Carens dostal na rovnocennú pozíciu s výrobkami uznávaných výrobcov MPV. Vyskúšali sme model poháňaný 2-litrovým vznetovým motorom s päťmiestnou karosériou (predáva sa aj sedemmiestna verzia). ,,

malicherného pocitu nadradenosti Európana, ale vychádza z reálnych potrieb prispôsobiť zámorské autá napríklad našim väčším dovoleným rýchlostiam.
Vonkajšími rozmermi 4545x1820x1720 mm je Carens najväčším spomedzi priamych konkurentov vo svojej triede (napríklad Opel Zafira, Renault Scénic, VW Touran) a konštruktéri Kie tento rozmerový „základ“ nepremrhali neefektívnym konceptom interiéru.
Nastupovanie na predné aj zadné sedadlá je

vďaka veľkým dverám a vyššie osadeným sedadlám
nad podlahou vozidla fyzicky nenáročné. V Carense sa
sedí vzpriamenejšie, tak je to bežné vo vyšších autách,
sedadlá majú priemerne tuhosť čalúnenia a tvarovanie vyhovujúce väčšine zákazníkov. Rozsah prestavenia sedadla vodiča je taký veľký, že si vhodnú polohu voči ovládacím prvkom auta nájde nižší aj vyšší vodič. Nebude mu prekážať, že volant sa dá prestavovať
len výškovo.

Vyskúšali sme

Kia Carens 2.0 CRDi EX

Prístrojová doska má takmer rovnú hornú časť a
má takú povrchovú úpravu, že sa žiadny jej prvok nepríjemne nezrkadlí v čelnom skle. Prístrojový panel s analógovými prístrojmi je účelný a vkusný, displeje na stredovej konzole, najmä horný, informačný s digitálnymi
hodinami, mohol mať o niečo väčšie rozmery. Na polohu alebo funkčnosť žiadneho z ovládacích prvkov Carensu sme si nemuseli dlhšie zvykať, vyhovujú súčasným ergonomickým požiadavkám. V kabíne je dostatok
odkladacích priestorov na rôzne drobnosti, čo je pre rodinný viacúčelový automobil nezanedbateľný faktor.
Dostatok voľného priestoru majú aj cestujúci na
zadných sedadlách. A to aj keď sú traja a dokonca aj
nadpriemerne vysokí. Nad sedadlom po strop majú
priestor vysoký, šírka kabíny vo výške lakťov je 1520
mm a odstup zadných sedadiel od predných je v rozmedzí 730 až 950 mm.
Batožinový priestor päťdverového Carensa má „základný“ objem 430 litrov, čo nie je až tak veľa, ale pod
dnom je ešte jedno „poschodie“ členené na niekoľko

odkladacích schránok. Sklopením zadných sedadiel
vznikne rovná plocha s dĺžkou takmer 1,8 m, pri nakladaní po strop je potom k dispozícii pre náklad objem
2106 litrov. Tzv. nakladacia hrana je v prijateľnej výške 68 cm, takže ani manipulácia s objemnejšími a hmotnejšími predmetmi nie je príliš náročná.
Carens je rodinné viacúčelové auto, tomu je prispôsobený aj jeho podvozok. Účinne absorbuje nárazy
od prejazdu nerovností cesty, má dostatočnú stabilitu
pri „normálnom“ štýle jazdy. Extrémne rýchle prejazdy
zákrut od tohto druhu auta asi nikto neočakáva, vtedy
vodiča najprv varujú pred ďalším nárastom rýchlosti
výraznejšie bočné náklony karosérie. A ak to s nájazdovou rýchlosťou do zákruty príliš neprehnal, náznak
nedotáčavého šmyku sa do fázy nechceného opustenia
cesty nerozvinie aj vďaka zásahu elektronického stabilizačného systému (ESP), ktorý je štandardom výbavy
stupňa EX.
Dvojlitrový vznetový motor nie je v súčasnej
konkurencii špičkou, ale posádku neruší nadmerným

hlukom ani vibráciami. Približne od 2000 otáčok za
minútu si už vie dobre poradiť s nemalou hmotnosťou
tohto vozidla. Dokazuje to aj len 11 sekúnd potrebných
na zrýchlenie auta z pokoja na 100 km/h. Carens sme
pri testovacích jazdách používali tentoraz viac v meste ako mimo neho, takže spotrebou nafty tesne pod 7,5
l/100 km sme sa viac priblížili k výrobcom uvádzanej
spotrebe v mestskom cykle (7,8 l/100 km) ako k spotrebe v kombinovanej prevádzke (6,1 l/100 km).
Kia Carens 2.0 CRDi EX so šesťstupňovou ručne
ovládanou prevodovkou sa predáva za 732 700 Sk.
Samuel BIBZA
VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, ventilový rozvod OHC, kompresný pomer 17,3:1, zdvihový objem
1991 cm3, najväčší výkon 103 kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 305 Nm pri 1800 až 2500 ot./min.
Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon
kolies prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny
skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy,
vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, ESP, hrebeňové
riadenie s posilňovačom, obrysový priemer otáčania 11
m, pneumatiky rozmeru 205/60 R 16.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu van.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4545/1820/1720
mm, rázvor náprav 2700 mm, rozchod kolies vpredu/ vzadu 1573/1569 mm, pohotovostná/celková
hmotnosť 1741/2155 kg, objem batožinového priestoru 430/2106 l, objem palivovej nádrže 55 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 187
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11 s, spotreba
nafty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 7,8/5,2/6,1 l/100 km, CO2 163 g/km.
www.mot.sk
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Vyskúšali sme

Nissan NP 300 PICKUP BASIC

Húževnatý „pracant“
,, Japonská automobilka Nissan patrí medzi najuznávanejších

výrobcov osobných a malých nákladných automobilov s pohonom všetkých štyroch kolies, ktoré si viac-menej úspešne poradia aj s nástrahami ťažšieho terénu. Nissan NP 300 PICKUP je
úžitkovým autom a pokiaľ ide o priechodivosť, patrí medzi tie
Po asi dvojročnej prestávke sa v ponuke Nissanu na našom trhu znova objavil typ PICKUP, tentoraz s označením NP300 PICKUP. Navonok sa od svojho predchodcu
takmer vôbec nelíši, hlavná zmena je skrytá v motorovom priestore. Zostal v ňom síce štvorvalcový prepĺňaný vznetový 2,5-litrový motor, ale už schopný plniť emisnú normu Euro 4, čo jeho predchodca s nezmeneným zdvihovým objemom nedokázal. Teraz má štyri

22

december 2008

Nissany, pre ktoré platí z nejednoznačného „viac-menej“ tá prvá časť príslovkového určenia. Tento typ sa vyrába sa vyrába
s tromi rozličnými kabínami označenými ako Single Cab, King
Cab a Double Cab. Vyskúšali sme model s dvojmiestnou kabínou Single Cab. ,,

ventily pre každý valec, predtým len dva, ale na výkone
a krútiacom momente mu to nepridalo, dokonca mierne klesli, spotrebu nafty má o poznanie menšiu v tzv.
mestskom cykle, v kombinovanej prevádzke zostala nezmenená, 9,1 l/100 km. Na takejto úrovni sme ju dokázali držať aj my, ale jazdili sme bez nákladu, približne s rovnakým podielom pripadajúcim na mestské komunikácie a cesty 1. a 2. triedy. Skúšky v teréne sme

tentoraz absolvovali len krátke, „z povinnosti“, lebo
podvozok ani nič iné podstatné sa na tomto vozidle nezmenilo v porovnaní s jeho predchodcom, ktorého sme
v minulosti dôkladne preverili.
Nami skúšaný model mal základnú úroveň výbavy „Basic“, nad jej štandard mal ručne ovládanú klimatizáciu. Väčšina otvorov na prístrojovej doske a podlahovom tuneli pred sedadlami preto mala miesto

Vyskúšali sme

Nissan NP 300 PICKUP BASIC

prepínačov len plastové kryty. Počas jazdy nás teda
„nevyrušovalo“ ani rádio, mohli sme sa plne sústreďovať na zvuky motora, podvozku a svišťanie vyvolávané obtekaním kabíny vzduchom počas rýchlej jazdy.
Žiadny zo spomínaných zdrojov hluku nebol extrémne
rušivý, najviac bol v kabíne počuteľný motor. Nie je to
však ani pri väčších otáčkach a pomalej jazde v teréne
ušné bubienky trhajúce ručanie.
Nissan NP 300 je na jazdu v teréne dobre vybavený. Má veľkú svetlú výšku, až 230 mm, predný aj zadný nájazdový uhol majú rovnakú hodnotu 31 stupňov,
prejazdový uhol má limit 25 stupňov, potom už terénny hrboľ drie spodok auta medzi nápravami. Na ceste
aj v ľahšom teréne stačí používať pohon zadnej nápravy, priradenie pohonu prednej nápravy alebo redukovaný prevod 4x4 už zabezpečí posádke tohto auta zvládnutie aj stredne ťažkého terénu. Na prekonávanie vysokých kamenných prahov alebo iných prekážok, kde
sa na dlhší čas dostane niektoré z kolies do vzduchu,

by boli potrebné uzávierky diferenciálov.
Interiér príliš nezakrýva, že patrí úžitkovému autu. S hľadaním vhodnej „pracovnej“ polohy by mohli
mať problém vodiči nižšieho vzrastu, lebo výškovo sa
dá meniť len poloha volantu, sedadlo nie. A keďže vrch
prístrojovej dosky je pomerne vysoko, priestor pár metrov pred autom by nevideli. Pri jazde po ceste to neprekáža, ale v členitom teréne by to už vodičovi na pokoji asi nepridávalo.
Jazda po upravených cestách nie je taká komfortná ako v športovo-úžitkových autách tohto výrobcu,
ale ani niekoľko sto kilometrov dlhá trasa určite nikoho nadmerne neunaví. Nás neunavila. Pri prejazde zákrut treba myslieť na to, najmä pri nezaťaženom vozidle, že prudké stlačenie pedála akcelerácie pri výjazde zo zákruty je bezpečné až vo chvíli, keď je volant už
v polohe pre priamu jazdu. Inak musí byť vodič pripravený na korigovanie pretáčavého šmyku. S volantom
pri tom rozhodne nemusí zápasiť, pretože posilňovač

riadenia zmenšuje potrebnú silu na točenie volantom
na úroveň obvyklú pri osobných autách. Precízne je aj
dávkovanie brzdnej sily, od začiatku úmerné veľkosti
tlaku na brzdový pedál.
Cena Nissanu NP 300 PICKUP Basic (s DPH) začína pri sume 781 485 Sk. Nami skúšané vozidlo malo
metalizovaný lak s príplatkom 12 000 Sk a cenu ešte
o 14 280 Sk zdvihla ručne ovládaná klimatizácia.
Samuel BIBZA
VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový s priamym vstrekom, vstrekovací sytém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 18:1, zdvihový objem 2488 cm3, najväčší výkon 95 kW pri 4000 ot./min.,
krútiaci moment 294 Nm pri 2000 ot./min.
Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon
kolies prednej aj zadnej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach priečnych ramien , pruženie vinutými pružinami, priečny
skrutný stabilizátor, zadná tuhá náprava, pozdĺžne listové pružiny, kotúčové brzdy vpredu, bubnové vzadu,
ABS, hrebeňové riadenie s hydraulickým posilňovačom
riadenia , obrysový priemer otáčania 12 m, pneumatiky
rozmeru 205 R 16.
Karoséria: 2-dverová, 2-miestna typu pic-up na rebrinovom ráme.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 5020/1825/1700
mm, rázvor náprav 2950 mm, rozchod kolies vpredu/
vzadu 1525/1505 mm, svetlá výška 230 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1725/2860 kg, hmotnosť brzdeného/nebrzdeného prívesu 2800/750 mm, rozmery
priestoru pre náklad d/š/v 2235/1465/430 mm, objem palivovej nádrže 75 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 160 km/h,
spotreba nafty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej
prevádzke 10,4/8,4/9,1 l/100 km, CO2 241 g/km.
www.mot.sk
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Vyskúšali sme
Opel Corsa GSi

Malý blesk
,, Štvrtá generácia typu Opel Corsa pri-

šla na trh v lete 2006, je teda asi v polovici svojho životného cyklu, ale ešte nestratila nič s príťažlivosti pre zákazníkov.
Priebežné „prikrmovanie“ trhu novými
variantami Corsy upriamuje pozornosť
záujemcov o malé autá stále aj na tento produkt s bleskom v znaku. O skúsenostiach s ním sme už písali v decembri
2006, marci 2007 a naposledy o trojdverovej Corse s nosičom bicyklov zakomponovanom do zadného nárazníka v tohtoročnom marcovom čísle. Tento rok Opel
výrazne podráždil zmysly vyznávačov
športového štýlu jazdy, keď uviedol na trh
modely Corsa GSi a Corsa OPC. Vyskúšali sme päťdverovú Corsu GSi. ,,
Model OPC nemusí o svoju reputáciu príliš bojovať, pretože „OPC“ pripojené k názvu ktoréhokoľvek typu Opel
aj v minulosti prinášalo vzrušujúce jazdné vlastnosti.
Corsa GSi by mala mať v porovnaní s modelom OPC
o stupienok slabší športový naturel. Vyskúšali sme zatiaľ len Corsu GSi, dokonca s ešte nezabehnutým motorom, ale to, čo naznačila, že dokáže po slušnom
24
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zábehu, bolo krásne. Obidva spomínané modely majú
rovnaký koncept podvozku ako ostatné modely Corsa,
ale zadná náprava je upravená, má o 25 % tuhšiu skrutne pružnú priečku, tuhšie pružiny aj tlmiče pruženia, má
strmší prevod v riadení, kotúčové brzdy aj vzadu. Nové
vyladenie podvozku bolo potrebné, pretože prepĺňaný
1,6-litrový zážihový motor použitý v obidvoch modeloch dokáže spraviť z autíčka s pohotovostnou hmotnosťou ani nie 1,3 t skutočnú strelu. Konštruktéri úpravami podvozku zabezpečili, aby bola riaditeľná. Či bude
aj vždy správne riadená, záleží len a len od schopností
a súdnosti toho, kto ju ovláda.
Motor v Corse GSi je vyladený na najväčší výkon 110 kW, v OPC až 141 kW. Už ten 110 kilowattový v spojení so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou s presnou kulisou dokáže krvné riečisko vodiča a prípadných spolujazdcov milujúcich športovú jazdu
zaplaviť množstvom adrenalínu. My sme motor šetrili, takže sme sa cez sériu zákrut prešmykli len tak „na
pol plynu“, ale i tak to bolo príjemné. Ani náznak straty
stability, veľmi mierne bočné náklony karosérie. V plnej sile na vhodnej ceste dokáže tento model nádherne
zrýchľovať (z 0 na 100 km/h za 8,1 s) a dosiahne najväčšiu rýchlosť až 210 km/h.
Špor tov ý charak ter za cenu 689 900 Sk

(trojdverový model za 674 900 Sk) musí byť odlíšiteľný od ostatných, lacnejších súrodencov aj vizuálne.
Zvonku je najvýraznejšou zmenou predĺžená odtrhová
hrana v streche a koncovka výfuku, zvnútra prahové
lišty s nápisom GSi, hliníkové pedále, predné športové
sedadlá, krásne tvarovaný volant so striebristým krúžkom v hornej časti venca (OPC ho má modrý).
Športové úpravy tohto modelu neubrali nič z „úžitkových vlastností“, aké ponúkajú ostatné päťdverové
Corsy. Zadné priečne delené sedadlo možno sklopiť, čím
základný objem batožinového priestoru vzrastie z 285
litrov na 700 litrov. Cestovanie posádke spríjemňuje aj
ručne ovládaná klimatizácia, na prvkoch zlepšujúcich
bezpečnosť výrobca tiež nešetril, okrem kompletnej
sady bezpečnostných vankúšov vystrojil tento model
okrem iného aj dynamickou reguláciou stability (ESP),
ktorý si vodič, ak si trúfa, môže aj vypnúť.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný zážihový, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 8,8:1, zdvihový objem 1598 cm3, najväčší výkon 110 kW pri 5000 ot./min.,
krútiaci moment 210 Nm pri 1850 až 5000 ot./min.
Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon
kolies prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny
skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu
s ventilovanými kotúčmi, ABS, ESP, hrebeňové riadenie
s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer otáčania
10,55 m, pneumatiky rozmeru 215/45 R 17.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3999/1737/1485
mm, rázvor náprav 2511 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1485/1478 mm, pohotovostná/celková hmotnosť
1280/1720 kg, objem batožinového priestoru 285/700
l, objem palivovej nádrže 45 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 210 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,1 s, spotreba 95-oktán.
benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 10,5/6,4/7,9 l/100 km, CO2 189 g/km.

Predstavujeme
Saab 9-X Air Concept

Nová predstava kabrioletu
Od zvyčajných kabrioletov sa líši tým, že v samostatnom ráme tvorí presklenie vozidla súvislý ovál okolo
priestoru pre posádku, ktorý sa postupne znižuje smerom k zadnému stĺpiku karosérie. Nad štvormiestnou
kabínou je v nepriaznivom počasí natiahnutá plátená
strecha, toto riešenie je teda akýmsi krížencom kabrioletu a targy. V Saabe túto strechu označili ako Canopy Top. Mechanizmus sťahovánia a naťahovania trojdielnej strechy je podobný ako pri kupé-kabrioletoch
s kovovou strechou, ale textília má podstatne menšiu
hmotnosť. Toto riešenie vraj ubralo z hmotnosti vozidla
až 100 kg (slabšie dimenzované môžu byť aj elektromotory a mechanizmus sťahovania). Strecha Canopy Top
je menšia ako klasická textilná sťahovacia strecha,

,, Automobilka Saab akoby pre nás neexistovala, jej aktivity na slovenskom trhu sú
takmer nulové. Ale stále vyrába autá a na autosalónoch vystavuje aj štúdie, z ktorých
aspoň niektoré prvky sa neskôr prenesú aj do sériovo vyrábaných vozidiel. V Paríži
predstavila štúdiu kabrioletu Saab 9-X Air Concept. ,,
sklený ovál po jej stiahnutí významne zmierňuje turbulenciu vzduchu v priestore pre posádku. Konštrukcia štúdie 9-X Air je odvodená od konceptu 9-X BioHybrid.
V štúdii je nová generácia hybridného pohonu GM.
Základom pohonu je prepĺňaný zážihový motor s priamym vstrekom 1,4 BioPower spaľujúci zmes benzínu
a etanolu (E85). Má najväčší výkon až147 kW a najväčší krútiaci moment 280 Nm si drží v širokom rozsahu
otáčok od 1750 do 5000 za minútu. Tieto parametre

dosahuje aj vďaka (na prepĺňaný motor) veľkému kompresnému pomeru 10,2:1 a plniacemu tlaku turbodúchadla až 160 kPa. Bez škodlivého detonačného horenia
môže takto konštruovaný motor pracovať najmä preto, že oktánové číslo paliva E85 je až 104 (RON). Motor má variabilné časovanie sacích aj výfukových ventilov. Motor BioPower môže spalovať aj čistý benzín,
ale vtedy jeho výkon klesne na 125 kW a krútiaci moment na 230 Nm.
Elektromotor hybridného pohonu GM je poháňaný remeňom od kľukového hriadeľa spaľovacieho motora a nahrádza aj alternátor. Zabezpečuje spúšťanie
motora, slúži ako prídavný pohon pri rozjazde a predchádzaní a tiež ako generátor pre rekuperáciu kinetickej energie pri brzdení. Elektrická energia sa ukladá v lítium-iónových akumulátorových batériách pod
podlahou batožinového priestoru. Šesťstupňová robotizovaná prevodovka umožňuje aj ručné sekvenčné
preraďovanie.
Pri spaľovaní zmesi alkoholu a benzínu (E85) toto
vozidlo zrýchľuje z 0 na 100 km/h za 8,1 s a dosiahne
najväčšiu rýchlosť 231 km/h. Vzrušujúca je aj spotreba paliva a emisie CO2 v kombinovanej prevádzke. Pri
používaní E85 je to 6,5 l/100 km a 107 g CO2/km, pri
spaľovaní benzínu je spotreba ešte menšia, 5,0 l/100
km, emisií CO2 je o niečo viac, 119 g/km.
-sb-
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Vyskúšali sme

Mazda MX-5 2.0i Softtop Revolution Plus

Rýchla hračka
,, Keď v Mazde rozhodli o výrobe malého roadstera, ktorému dali typové označenie

MX-5, sotva tušili, že dávajú život veľmi vydarenému produktu, ktorý sa stal najpredávanejším autom všetkých čias s otvorenou karosériou. Od roku 1989, keď prišla na trh jej
prvá generácia sa už predalo viac ako osemstotisíc týchto vozidiel. V súčasnosti sa vyrába druhá generácia Mazdy MX-5 s „plátennou“ (Softtop) aj pevnou skladacou strechou
(Hardtop, alebo Roadster – Coupé), ktorá je na trhu od jari 2006. Model s pevnou strechou sme vyskúšali v závere minulého roka, písali sme o ňom v č. 12/2007. ,,

Začiatkom tohtoročnej jesene sme mali možnosť vyskúšať aj „klasiku“, roadster s doplnkom v označení „Softtop“, čo už dávno neznamená husté pevné plátno z nejakého rastlinného vlákna, ale je to niekoľkovrstvová tkanina zo syntetických vlákien. Obidva modely poháňal
dvojlitrový zážihový motor s najväčším výkonom 118
kW. Obidvom dáva úžasné dynamické vlastnosti. Vidieť maličké auto uháňať rýchlosťou okolo 200 km/h,
je úžasné. A sedieť za jeho volantom pri takej rýchlosti, je ešte fantastickejšie. Škoda len, že za takým zážitkom musíme cestovať do zahraničia. Nevoláme po zrušení limitu rýchlosti na diaľniciach, ale vybudovanie
okruhu by nebolo márnym projektom už aj preto, že na
Slovensku máme troch finálnych výrobcov automobilov a okruh s vhodnými parametrami by možno inšpiroval niektorého z nich, aby na Slovensko presunul aj
nejakú časť svojho vývoja.
Textilná strieška sa po odistení „zámky“ strede hornej časti rámu čelného skla jednoducho a bez
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väčšej námahy sklopí jednou rukou smerom dozadu
a zasunie sa do schránky medzi kabínou a batožinovým priestorom. Keďže do neho sa strieška neskladá,
má stály objem 150 litrov bez ohľadu na to, či je karoséria otvorená, alebo ju zakrýva strecha. Vírenie vzduchu
ochladzujúce nepríjemne zátylky vodiča a spolujazdca
pri jazde bez strechy významne zmierňuje mriežka za
operadlami sedadiel, ktorú treba vyklopiť smerom nahor. Úplne bezproblémový je aj opačný postup – natiahnutie strechy.
Dvojlitrový výkonný motor samozrejme nielen cítiť tlačením chrbtov do operadiel pri prudkom zrýchľovaní, ale aj počuť, najmä pri jazde bez strechy. Má však
príjemný, sýty hlas v celom režime otáčok, takže keby
mu ho motorári Mazdy viac utlmili upraveným výfukovým systémom, nebolo by to už ono.
Táto pôvabná hračka s kvalitným športovým podvozkom stojí 1 002 900 Sk.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 16-ventilový zážihový, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 10,8:1, zdvihový objem
1999 cm 3,˝najväčší výkon 118 kW pri 6700 ot./min.,
krútiaci moment 188 Nm pri 5000 ot./min.
Prevody:6 stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon
kolies zadnej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na pružiacich vzperách
a dvojici priečnych ramien , priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, priečny
skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, DSC, hrebeňové riadenie s hydraulickým posilňovačom, obrysový priemer otáčania 10 m,
pneumatiky rozmeru 205/45 R 17.
Karoséria: 2-dverová, 2-miestna typu roadster.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v3995/1720/1245
mm, rázvor náprav 2330 mm, rozchod kolies vpredu/
vzadu 1490/1495 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1100/1355 kg, objem batožinového priestoru 150
l, objem palivovej nádrže 50 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 210 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,9 s, spotreba 95-oktán.
benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 11,2/6,5/8,2 l/100 km, CO2 199 g/km.

Predstavujeme
Mazda3 5HB

Premiéra
v Bologni
,,

Spoločnosť M a zda predst av ila v svetovej premiére novú Mazdu3 (v Japonsku pod názvom Mazda
A xela) v 5 - dverovom v yhotovení (hatchback) na autosalóne v Bologni 3. decembra 2008. Druhá generácia 5-dverového hatchbacku typu Mazda3 prichádza po predstavení

Dôraz na ochranu životného prostredia bol jedným
z hlavných cieľov pri vývoji motorov pre tento typ.
Automobilka sa zároveň sústredila na aerodynamiku vozidla, ktorá je jedna z najlepších v segmente, a taktiež už tradične na použitie odľahčených
materiálov.

4-dverovej verzie (sedan) na nedávnom
autosalóne v Los Angeles. Nová 5-dverová verzia Mazdy3 ponúka rovnaké
charakteristiky ako jej 4-dverová verzia,
a to športovú jazdu a dynamický dizajn
pri zachovaní najprísnejších bezpečnostných a environmentálnych kritérií. ,,

Všetky zážihové motory novej Mazdy3 budú mať
ešte menší škodlivý vplyv na životné prostredie. V ponuke budú s prvým katalyzátorom na svete skonštruovaným pomocou nanotechnológií. Tento nový produkt
vývoja dovolí Mazde zmenšiť používanie vzácnych kovov, napríklad platiny v katalyzátore.
Nový rad motorov ponúkne európskym zákazníkom
aj nový 2,2-litrový prepĺňaný vznetový motor – v súčasnosti predstavený v novej Mazde6 – ktorý doplní
ponuku existujúcich zážihovým motorov so zdvihovým
objemom 1,6 a 2,0 l, ako aj 1,6litrový „turbodiesel“. Nový 2,2-litrový vznetový „turbodiesel“ je čistý motor.
Výkonom, spotrebou a kultivovanosťou patrí k špičke
svojej triedy. Bude sa ponúkať v dvoch variantoch – High Power s výkonom 136 kW a Standard Power s výkonom 110 kW. Oba dosahujú výborné výsledky pri meraniach emisií a, samozrejme, spĺňajú emisné limity Euro
5. Spotreba aj emisie CO2 sa v porovnaní s pôvodným
dvojlitrovým vznetovým motorom výrazne zlepšili.
-mawww.mot.sk
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Vyskúšali sme

Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 4x4

Viacnárodný pôvod
,, Automobilka Fiat nemohla donedáv-

na ponúkať čoraz žiadanejšie športovoúžitkové autá (SUV), lebo žiadne nevyrábala. Ani dnes vlastne autá tohto druhu
nevyrába, ale jeden taký typ už predáva.
Trochu zamotaný úvod teraz rozmoceme.
Pred pár rokmi sa Fiat dohodol s japonskou automobilkou Suzuki na spolupráci pri vývoji malého športovo-úžitkového
auta. Bolo to ešte v časoch, keď vo Fiate
doznievala zlá ekonomická situácia a tak
celý vývoj prakticky „odtiahli“ v Suzuki.

Možno aj preto sa Suzuki SX4 predáva
už dva roky a jeho súrodenec, Fiat Sedici, prišiel na náš trh až koncom tohto leta.
Obidva typy sa vyrábajú v jednej fabrike,
v závode Suzuki v maďarskom Ostrihome. Fiat však do svojho vozidla nedal len
fabrické logo, dizajn Sedici je dielom spoločnosti Italdesign, ktorú vedie Giorgetto Giugiaro a do svojich vozidiel dodáva
do Ostrihomu vlastné motory. Nami skúšaný model poháňal vznetový 1.9-litrový
motor s výkonom 88 kW. ,,

Päťdverový Fiat Sedici určite nie je tvarovaný fádne,
keď sme však mali vpísať do technických údajov typ

karosérie, rozhodli sme sa pre „hatchback“, napriek
tomu, že je tento typ asi o 10 cm vyšší ako väčšina
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hatchbackov s porovnateľným pôdorysom. Nie je to
žiadna dehonestácia, bolo by ostatne aj divné, keby
malé „mestské SUV“ malo drsný tvar.
Fiat Sedici sa dodáva buď s pohonom len kolies
prednej nápravy, alebo s pohonom 4x4. Skúšali sme
model s pohonom 4x4. S tým má automobilka Suzuki bohaté skúsenosti, aj preto si ju zrejme Fiat vybral
za partnera pre tento projekt. Pri jazde na ceste s dostatočným súčiniteľom trenia možno využívať len pohon predných kolies, čo je výhodné aj kvôli úspore paliva. Ak má vodič dojem, že povrch cesty by mohol viesť
k preklzovaniu hnacích kolies, tlačidlom na stredovom
tuneli môže zapnúť aj pohon kolies prednej nápravy,
a to v dvoch režimoch. „Preventívny“, v polohe prepínača „AUTO“, kedy riadiaca jednotka systému 4x4

Vyskúšali sme

Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 4x4

rozdeľuje krútiaci moment na prednú a zadnú nápravu
podľa aktuálnych adhéznych podmienok, alebo v pomere 50:50, ak je prepínač v polohe LOCK. V polohe AUTO sa krútiaci moment prednostne prenáša na predné
kolesá a len pri ich preklze dochádza automaticky k deleniu krútiaceho momentu aj v prospech zadnej nápravy. Polohu prepínača LOCK je vhodné zapnúť len pred
prekonávaním vyššieho záveja na ceste alebo vážnejšej prekážky v teréne. Stabilné rozdelenie hnacieho momentu medzi prednú a zadnú nápravu viac mechanicky
namáha systém pohonu a vyvoláva aj väčšiu spotrebu
paliva. Aj preto ho riadiaca jednotka automaticky vypína pri prekročení rýchlosti 60 km/h, kedy sa automaticky dostáva do polohy AUTO. Prepínanie si vodič ani
nevšimne.
Podvozok je dobrý aj z hľadiska kvality pruženia
a stability jazdy - Fiat Sedici aj v tomto smere pripomína hatchback nižšej strednej triedy. V zákrutách sa
dramaticky nenakláňa napriek tomu, že na výšku meria 1620 mm. Spokojní sme boli aj s účinnosťou bŕzd

a presnosťou riadenia. Prekvapil nás však motor, ktorého zvuk dosť intenzívne prenikal do interiéru – tým
sa Sedici líši od spomínaných hatchbackov. Kto sa pre
toto auto rozhodne, lebo má nesporné prednosti, asi sa
rozhodne pre iný motor, i keď tu ponuka nie je taká bohatá ako v iných typoch značky Fiat. Môže to byť len
1,6-litrový zážihový štvorvalec.
Interiér Sedici je striedmy, nie však nepohodlný
alebo neútulný. Nastupovanie na predné aj zadné sedadlá je pohodlné, keďže obidva páry dverí majú úctyhodné rozmery a otvárajú sa pod veľkým uhlom. Predné
sedadlá sú pohodlné, zadné sú takmer celkom ploché,
takže v zákrutách na nich sediace osoby musia trochu
bojovať s odstredivou silou, aby sa neposúvali zo svojho miesta. Najvyššia úroveň výbavy Emotion ponúka
nielen kožou potiahnuté sedadlá, ale aj ručne ovládanú klimatizáciu, slušnú audiosústavu a ďalšie zaujímavé prvky zlepšujúce pohodlie cestovania.
Batožinový priestor nie je príliš veľký, má základný objem 270 litrov, sklopením zadných sedadiel ho

možno zväčšiť na 670 litrov. Pohon všetkých štyroch
kolies a snaha konštruktérov zväčšiť svetlú výšku auta tak, aby zvládalo aj ľahší terén, viedlo k vyššie položenej podlahe batožinového priestoru. Je 680 mm nad
povrchom cesty a tzv. nakladacia hrana je až trištvrte
metra nad cestou.
Cena Fiata Sedici 1.9 JTD 8v 4x4 Emotion podľa
cenníka bola v novembri 618 000 Sk, pri aj v decembri
aktuálnom cenovom zvýhodnení je 588 000 Sk.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 8-ventilový prepĺňaný vznetový, vstrekovací systém common rail, ventilový rozvod OHC, kompresný pomer 18:1, zdvihový objem 1910 cm3, najväčší výkon 88 kW pri 3500 ot./min., krútiaci moment 280
Nm pri 2000 ot./min.
Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon
kolies prednej aj zadnej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny
skrutný stabilizátor, zadná náprava s vlečnými ramenami a skrutne pružnou priečkou, vinuté pružiny, kotúčové
brzdy vpredu, bubnové vzadu, ABS, hrebeňové riadenie
s elektickým posilňovačom, obrysový priemer otáčania
11 m, pneumatiky rozmeru 205/60 R 16.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4230/1755/1620
mm, rázvor náprav 2500 mm, rozchod kolies vpredu
i vzadu 1495 mm, pohotovostná/celková hmotnosť
1405/1790 kg, objem batožinového priestoru 270/670
l, objem palivovej nádrže 50 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 180
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,2 s, spotreba
nafty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke
8,1/5,7/6,4 l/100 km, CO2 170 g/km.
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Vyskúšali sme

Chevrolet Aveo 1.2 16V LS

Prispieva k obľube značky
,, Americkej automobilke Chevrolet sa v Európe nedarilo ce-

lé roky, aby jej autá bolo vídať na cestách „starého kontinentu“.
Až keď koncern General Motors kúpil potápajúcu sa kórejskú
automobilku Daewoo, pomohol ju ekonomicky ozdraviť a zmeniť jej výrobný program, autá z nej pod značkou Chevrolet začali úspešne tiahnuť na vyššie pozície v predajoch niektorých

Chevrolet medziročne zlepšil predaj svojich automobilov v Európe o viac ako 30 %, na čom majú zásluhu najmä autá dovážané z bývalého kórejského závodu Daewoo, ktoré zmenili svoju pôvodnú podobu tak, aby
vyhovovali „globálnemu trhu“. Aj súčasné Aveo stratilo charakteristické črty dizajnu starších súrodencov, podľa ktorých sa dal identifikovať jeho pôvod. Teraz vyzerá rovnako dobre ako väčšina jeho priamych
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východoeurópskych a stredoeurópskych štátov. Medzi najlepšie
predávajúce sa typy Chevroletu aj u nás patrí Aveo. Vyskúšali
sme päťdverový model poháňaný novým 1,2-litrovým zážihovým motorom a strednou úrovňou výbavy LS, zlepšenou niekoľkými prvkami (napr. odlievané diskové kolesá) štandardne
dodávanými len s najkvalitnejšou výbavou LT. ,,

konkurentov prichádzajúcich na náš trh z európskych
či japonských automobiliek.
Interiér je koncipovaný jednoducho, dizajnéri sa
prednú časť snažili oživiť výrazným dekórom s povrchom imitujúcim hliník. Nič v aute nehrkalo, nevŕzgalo
ani pri jazde po cestách s nie práve rovným povrchom.
Prístroje aj ovládače boli tam, kde majú byť. Ovládače na
stredovej konzole prístrojovej dosky sú vytvarované tak,

aby sa s nimi ľahko manipulovalo, vrátane zabudovanej audiosústavy. Ovládačov nie je tak veľa, aby vodič
počas jazdy „siahol“ omylom na iný, ako potrebuje. Volant možno prestavovať výškovo, do istej miery aj sedadlo vodiča. Predné sedadlá sú tvarované anatomicky,
s výraznejšími bočnými oporami. Tie však majú výplň
z príliš mäkkého penového plastu na to, aby funkčne
splnili to, čo na pohľad sľubujú. Ak by sme z toho chceli

Vyskúšali sme

Chevrolet Aveo 1.2 16V LS

spraviť prednosť, lebo „všetko sa dá“ – do takéhoto sedadla sa môže ponoriť aj abnormálne tučný zadok a chrbát bez toho, aby ho výrazné bočné výstuhy nadmerne
tlačili. Našťastie, u nás je to len okrajová skupina motoristov, ale kto patrí do nej a uvažuje o kúpe malého
auta, mal by vyskúšať aj Aveo. Ak vpredu sedia vyššie
osoby, za nimi už veľa miesta pred zadnými sedadlami nezostáva. Kým nie sú deti v rodine veľké, dokáže
bez problémov plniť úlohu rodinného auta. Pri odrastenejších by mala ísť skúšať do predajne vhodnosť kúpy
Avea radšej celá rodina. Ak sú deti vysoké, „na tesno“
budú mať na zadných sedadlách nielen kolená, ale aj s
odstupom hlavy od stropu to bude rovnako.
Batožinový priestor má základný objem 220 litrov,
po sklopení zadných sedadiel a nakladaní až po strop
je k dispozícii 980-litrový priestor, ak sú sklopené nielen operadlá, ale smerom dopredu, „v druhom kroku“,
kompletné sedadlá. Veko batožinového priestoru nemá ovládanie otvárania na tradičnom mieste v strede

spodnej časti nad nárazníkom, ale mierne vpravo od
stredu. To samozrejme nie je chyba, majiteľ auta si na
to bez problémov zvykne.
Podvozok Avea veľmi dobre tlmí nerovnosti cesty,
ale je príliš mäkký na to, aby výraznejšie potlačil bočné nakláňanie karosérie pri rýchlejšom prejazde zákrut
alebo pozdĺžne pohyby pri zabrzdení či rezkejšej akcelerácii. Nie sú to samozrejme v žiadnom prípade pohyby
vyvolávajúce morskú nemoc. Kto má rád auto s mäkším
podvozkom a jazdí pokojným štýlom, bude mu Aveo vyhovovať.
Nový 1,2-litrový zážihový motor s výkonom 62
kW je dobrou voľbou pre malé Aveo. Výkonu má dosť,
je schopný autu napríklad zabezpečiť zrýchlenie z 0
na 100 km/h za 12,8 s, pracuje dostatočne ticho a aj
úsporne. Výrobcom uvádzaná spotreba benzínu v kombinovanej prevádzke 5,5 litrov na 100 kilometrov nie
je podľa našich skúseností z týždňovej prevádzky tohto
auta príliš vzdialená realite, takže to je ďalšia prednosť

Chevroletu Aveo 1.2 16V LS, za ktorý bolo treba v novembri zaplatiť 304 900 Sk.
Samuel BIBZA
VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Motor: 4-valcový, 16-ventilový zážihový, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 9,3:1, zdvihový objem
1206 cm3, najväčší výkon 62 kW pri 6000 ot./min., krútiaci moment 114 Nm pri 3800 ot./min.
Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon
kolies prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na pružiacich vzperách
a priečnych ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy vpredu, bubnové vzadu, ABS,
hrebeňové riadenie s posilňovačom, obrysový priemer
otáčania 9,8 m, pneumatiky rozmeru 185/55 R 15.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3920/1680/1505
mm, rázvor náprav 2480 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1450/1410 mm, pohotovostná/celková hmotnosť
1105/1503 kg, objem batožinového priestoru 220/980
l, objem palivovej nádrže 45 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 170 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 12,8 s, spotreba 95-oktán. benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej
prevádzke 7,2/4,6/5,5 l/100 km, CO2 132 g/km.
www.mot.sk
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Toyota Auris 1.4 D-4D Exclusive

Úsporný, tichý a dostatočne výkonný...
,, ... tak možno charakterizovať najmenší z ponuky vznetových motorov pre minulo-

ročnú novinku Toyoty – typ z nižšej strednej triedy, Auris. Toto vozidlo sme už v minulosti vyskúšali s viacerými motormi. Naposledy, v tohtoročnom septembrovom čísle, sme uverejnili naše skúsenosti s modelom poháňaným najvýkonnejším vznetovým
motorom, model 2.2 D-4D 180. Dokázal pri zrýchľovaní spraviť z Aurisa takmer stíhačku, zrýchlenie z 0 na 100 km/h zvládal za 8,1 s. Preto sme boli veľmi zvedaví, aký
bude Auris poháňaný protipólom „výkonového spektra“ vznetových motorov. ,,

Použitie iného motora nevyvolalo nijaké vonkajšie zmeny vzhľadu karosérie, všetko nám bolo dôverne známe
aj z vnútra. V Aurise nemá vodič problém nastaviť si
vhodnú polohu pre ovládanie auta a zabezpečenie dobrého výhľadu zo svojho sedadla. S ničím sme sa pri
preberaní auta nemuseli zoznamovať, po prvom otočení kľúčika v spínacej skrinke sa kontrolka žeravenia
len blysla a už bol motor pripravený na spustenie. Zistili sme, že veľmi krátky čas žeravenia sa opakoval
aj pri prvom štartovaní motora po chladných nociach.
Štartovať teda možno prakticky okamžite. Ani vo fáze
nadobúdania prevádzkovej teploty motora do interiéru
nepreniká žiadne klepotanie, necítiť žiadne vibrácie zo
vzdoru kľukového hriadeľa proti zvôli piestov nútiacich
ho do otáčania. Po niekoľkých minútach jazdy je zvukový prejav motora ešte kultivovanejší.
To už môžeme smelšie šliapnuť na plynový pedál
bez výčitiek svedomia, že motoru uškodíme. Jeho silu cítiť, keď sa otáčky dostanú nad 1500 – 1600 za
32

december 2008

minútu. A aj keď podľa výrobcu vrcholnú hodnotu krútiaceho momentu 190 Nm motor dosahuje v rozsahu
1800 až 3000 otáčok za minútu, plný nábeh účinnosti plnenia valcov stlačeným vzduchom z turbodúchadla sa pri prudkej akcelerácii neprejavuje žiadnym skokom v náraste rýchlosti – zrýchľovanie je takmer lineárne až po dosiahnutie otáčok, pri ktorých motor
vyvíja najväčší výkon.
S týmto motorom dokáže Auris bez nadmernej snahy vodiča o úspornú jazdu na cestách s bežnou frekvenciou premávky mimo miest dosiahnuť priemernú spotrebu nafty okolo 4,5 l/100 km. Na diaľnici, pri neprekračovaní rýchlostného limitu a bez pomalých kolón asi
o liter viac a aj v mestskej premávke – mimo dopravných špičiek – sa dá jazdiť so spotrebou na hranici 6
l/100 km.
Ak by sme teda chceli model s týmto motorom porovnávať s modelom poháňaným 2,2-litrovým vznetovým motorom s najväčším výkonom 130 kW, Auris so

slabším určite nemá očarujúcu dynamiku vrcholného
modelu. Určite však ani 1,4-litrový motor nebude príčinou nervozity vodiča spôsobenej nedostatkom výkonu
motora na predchádzanie pomalších vozidiel alebo citeľnou stratou rýchlosti pri jazde v stúpaní cesty. Tieto necnosti jednoducho Auris s týmto motorom nemá,
jeho výkonnostný potenciál je na zvyčajnej úrovni pre
túto triedu vozidiel.
Toyotu Auris s týmto motorom a s kvalitnou úrovňou výbavy Exclusive si možno kúpiť za 514 900 Sk.
Samuel BIBZA
VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 8-ventilový prepĺňaný vznetový, vstrekovací systém common rail, ventilový rozvod OHC, kompresný pomer 17,8:1, zdvihový objem 1364 cm3, najväčší výkon 66 kW pri 3800 ot./min., krútiaci moment 190
Nm pri 1800-3000 ot./min.
Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon
kolies prednej nápravy.
Pohotovostná/celková hmotnosť 1355/1760 kg.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 175
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 12 s, spotreba
nafty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 5,8/4,5/5 l/100 km, CO2 132 g/km.

Predstavujeme
Suzuki Grand Vitara

Dvadsaťročné jubileum

,, Keď v roku 1988 automobilka Suzuki uviedla na trh typ Vitara a pred desiatimi rokmi debutovala Grand Vitara, azda nikto
netušil, akú budúcnosť zažije segment SUV (Sport Utility Vehicle) aj u nás. Dnes ešte stále patrí vo svete k tým, čo si pripisujú najväčšie medziročné nárasty v predaji. Ak sa zákazníkov opýtate, prečo si vybrali auto z tohto segmentu, v odpovedi
Momentálne sa predáva inovovaná Grand Vitara
s významne upravenou ponukou motorov a s miernou
modernizáciou karosérie. Smerové svetlá umiestnené
v spätných zrkadlách jej dodávajú sviežejší vzhľad, nová je mriežka chladiča a predný nárazník. S novou „tvárou“ narástol o 30 mm aj predný previs. Celková dĺžka
pri trojdverovej karosérii dosahuje 4,06 m (s motorom
1,6 l je to 4,03 m) a 4,5 m pri päťdverovej karosérii. Nové diskové kolesá z ľahkých zliatin s rozmerom 17´´
a päťlúčovým dizajnom umocňujú jej športový vzhľad.
Aj v interiéri sa Grand Vitara podrobila malej omladzovacej kúre. Nový je informačný displej integrovaný v rýchlomeri, ktorý informuje vodiča okrem iného
o spotrebe a zostatku paliva v nádrži a zobrazuje dôležité varovania. K tomu bol zmenený aj dizajn ovládania
klimatizácie, ktorej obsluha je ešte jednoduchšia. Medzi
dvoma otočnými ovládačmi na ovládanie teploty a veľkosti prúdenia vzduchu je umiestnený okrúhly displej
s aktuálnymi nastavenými hodnotami.
V oblasti bezpečnosti nerobí Suzuki žiadne kompromisy. Grand Vitara má ABS s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily, asistenčný systém núdzového brzdenia, šesť bezpečnostných vankúšov, uchyty detskej sedačky systémom Isofix, aktívne opierky hláv vpredu,
pedále, ktoré sa v prípade nehody sklopia a vo vyšších
úrovniach výbavy aj ESP.

budú najčastejšie skloňovať tieto vlastnosti svojho vozidla: variabilné a všestranné, priestranné a praktické. K tomu treba určite pripočítať dobrú ovládateľnosť na ceste, vyššiu pozíciu sedenia spojenú s dobrým výhľadom. Potom sa niet čo čudovať,
že z typu Grand Vitara bolo od jeho uvedenia na trh predaných
doposiaľ viac ako 2,4 milióna vozidiel. ,,

Všetky modely Grand Vitara disponujú permanentným pohonom štyroch kolies. V náročnom teréne je možné elektronicky uzavrieť medzinápravový diferenciál a
zaradiť redukciu (okrem modelu s motorom 1,6 l).

,, Nové motory pre Grand Vitaru ,,
Suzuki modernizuje svoje pohonné jednotky, preto v ponuke pre Grand Vitaru pribudli nové moderné zážihové
motory so zdvihovým objemom 2,4 l a 3,2 l, ktoré sa pri
tomto obľúbenom SUV postarajú o ešte lepšie jazdné
výkony. Radový štvorvalec je vybavený variabilným časovaním ventilov so štyrmi ventilmi na valec. Pri zdvihovom objeme 2,4 l má výkon 122 kW , najväčší krútiaci moment 225 Nm je k dispozícii pri 3800 otáčkach za
minútu. Kombinovaná spotreba modelu s päťdverovou
karosériou je 9,0 l na 100 km, je o dve percentá väčšia ako pri dvojlitrovom motore, ale krútiaci moment
stúpol až o 23 percent. Aj vďaka modernému nasávaciemu potrubiu je možné pri päťdverovom modeli dosiahnuť zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,7 sekúnd
a maximálnu rýchlosť 185 km/h.
Grand Vitara s motorom V6 z ľahkých zliatin
so zdvihovým objemom 3,2 l sa stala najrýchlejšou
Grand Vitarou od uvedenia typu na trh pred dvadsiatimi rokmi. Motor má najväčší výkon 171 kW pri 6200

otáčkach za minútu a najväčší krútiaci moment 291 Nm
dosahuje pri 3200 otáčkach za minútu. „Šprint“ z 0 na
100 km/h zvláda za 9,3 sekúnd a dosahuje maximálnu
rýchlosť 200 km/h.
Plnenie spaľovacích komôr vzduchom zabezpečujú štyri ventily na valec, ktorých časovanie na strane
nasávania aj výfuku je variabilné. Palivo je dodávané
viacbodovým vstrekovaním. Motor pracuje tak efektívne, že spotreba benzínu v kombinovanej prevádzke je
10,6 l/100 km.
Motor V6 spolupracuje výhradne s päťstupňovou
automatickou prevodovkou.
Prevodové stupne mení rýchlo a takmer nepozorovane. Až na základný model s motorom 1,6 l disponuje Grand Vitara kotúčovými brzdami na zadnej náprave vo všetkých výbavách.
-si-
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Renault Thalia

Thalia – Symbol
,, Automobilka Renault predstavila druhú generáciu seda-

nu Thalia v auguste na autosalóne v Moskve. Jej konštrukčným základom je typ Clio druhej generácie. V porovnaní s prvou generáciou má dôkladne prepracovaný dizajn, nová Thalia pôsobí oveľa elegantnejším dojmom ako jej predchodkyňa.

Druhú generáciu Thalie vyvíjali 26 mesiacov inžinierske tímy viacerých automobilových závodov Renaultu
(vo Francúzsku, Turecku a Rumunsku). Vývoj a príprava výroby stáli 100 miliónov eúr, v tejto sume sú aj investície do výrobného procesu závode Oyak-Renault
v v tureckom meste Bursa.
Nová Thalia je o 7 cm dlhšia (4261 mm) a asi o 1
cm nižšia (1439 mm) ako pôvodná Thalia. Tvarovaním
sa vzdialila od Clia II oveľa viac ako Thalia prvej generácie, rozhodne nepôsobí „lacným dojmom“. Orientácia
na pôvodné trhy Thalie však zostala, pretože majú stále potenciál veľkého rastu a nemení sa ani fakt, že ich
obyvatelia zostávajú v porovnaní so Západoeurópanmi

Je určená pre zákazníkov z rovnakých regiónov ako pôvodná
Thalia, ale Renault im teraz ponúka viac ako predtým. V Rusku,
ktoré je pre Thaliu významným trhom, sa bude tento malý sedan predávať pod názvom Symbol. ,,

chudobní. V Rusku, Turecku, Rumunsku a Alžírsku by
sa malo predať 80 % celkovej produkcie Thalie, zvyšok je určený pre niektoré stredo- a východoeurópske
štáty, teda aj pre nás, pre štáty Stredného Východu
a niektoré ďalšie štáty Afriky.
Thalia má teraz harmonický profil, zadná časť už
nepôsobí ako „prilepená“ k pôvodnej karosérii Clia,
prispieva k tomu aj tretie bočné okno za zadnými dverami, ktoré zlepšuje aj presvetlenosť zadnej časti interiéru vozidla. Nárazníky a vonkajšie spätné zrkadlá
sú lakované vo farbe karosérie (s výnimkou najnižšej úrovne výbavy), chrómovanie zdobí masku chladiča, pás v zadnom čele karosérie a vnútorné kľučky

v závislosti od stupňa výbavy).
Zmeny k hodnotnejšiemu vzhľadu a užívateľského komfortu sú zrejmé aj v interiéri. Prístrojovú dosku
zdobí nová lišta, prístrojový panel obsahuje aj displej
palubného počítača, volant s chrómovaným kruhom (v
závislosti od výbavy) možno prestavovať výškovo. Sedadlo vodiča je tiež prestaviteľné aj výškovo. Batožinový priestor má objem 506 litrov, má praktický tvar, šírku medzi podbehmi kolies až 1,1 m.
Pri výbere motorov tvorcovia novej Thalie opäť
vychádzali z požiadavky na malé prevádzkové náklady tohto vozidla. Za „základný“ sa považuje zážihový
motor 1,2 16V s výkonom 55 kW pri 5500 otáčkach
za minútu a krútiacim momentom 105 Nm pri 4250
34
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Renault Thalia

otáčkach za minútu, pričom 90 % tejto hodnoty je dostupných v rozsahu 1750 až 5750 otáčok za minútu.
Model s týmto motorom má spotrebu benzínu v kombinovanej prevádzke 5,9 l/100 km. Na Slovensko sa
ešte bude dovážať Thalia s 1.4 16V zážihovým motorom, ktorý má výkon 72 kW a krútiaci moment 127
Nm. V ponuke vznetových motorov pre Thaliu na našom trhu budú dva varianty motora 1,5 dCi vybaveného druhou generáciou vstrekovania common rail

s najväčším vstrekovacím tlakom 160 MPa. Menej výkonný variant má najväčší výkon 48 kW a krútiaci moment 160 Nm, výkonnejší 62 kW a 200 Nm. V kombinovanej prevádzke majú v Thalii spotrebu 4,3 l nafty
na 100 km a 116 g emisií CO2 na 1 km jazdy.
Osvedčený podvozok z Clia Storia, dobre odhlučnená kabína, účinné vykurovanie aj vetranie kabíny,
dôležité pre drsné klimatické podmienky v niektorých
častiach Ruska aj Turecka – najdôležitejších trhov pre

Thaliu – a možnosti doplnenia výbavy vozidla hodnotnými prvkami zlepšujúcimi komfort prevádzky, dávajú
predpoklady pre výborné uplatnenie sa novej Thalie.
U nás sa nový Renault Thalia predáva s tromi úrovňami výbavy (Authentique, Expression a Privilege) od
začiatku novembra, jej cena začína pri 225 644 Sk. Má
predĺženú záruku na 4 roky.
-rtwww.mot.sk
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Audi Q5

Zlatý volant pre Audi Q5
,, Ešte ani nie je na trhu a už v Nemecku získalo ocenenie: noviny „Bild am Sonntag“

udelili novému Audi Q5 cenu „Zlatý volant“ ako najlepšiemu vozidlu triedy SUV. Cena
„Zlatý volant“ sa udeľuje od roku 1975 najlepšej automobilovej novinke roka. Ocenenie pre Audi Q5 je za uplynulých 33 rokov už 17. víťazstvom značky so štyrmi kruhmi.
Najmä v Nemecku je zisk tejto ceny pre dobré uvedenie sa na trhu významnou pomocou, novinka Audi však má potenciál zaujať zákazníkov aj v ďalších štátoch. ,,

Audi Q5 je športovým automobilom medzi SUV, autom
pre aktívny životný štýl – je progresívne a dynamické,
priestranné, multifunkčné a komfortné.
Audi Q5 má dĺžku 4,63 metra, šírku 1,88 metra
a výšku 1,65 metra – a tým má najšportovejšie proporcie spomedzi svojich konkurentov. Aj koeficientom aerodynamického odporu 0,33 dosahuje najlepšiu hodnotu vo svojej triede. Na prednej časti dominuje veľká
jednodielna maska chladiča; reflektory môžu byť na želanie vybavené bi-xenónovými systémami Xenon plus
a dennými svetlami zo svietiacich diód LED. Vtedy sú aj
zadné svetlá vytvorené zo svietiacich diód LED.
Veľké kolesá a stúpajúce hrany definujú bočný pohľad; elegantná línia strechy, korunovaná pozdĺžnymi
lištami strešného nosiča zvýrazňuje štíhle línie, pripomínajúce kupé. Do bokov zabiehajúce dvere batožinového priestoru sú vyrobené z hliníka, rovnako ako aj
predná kapota. Pre vonkajšie plastové prvky karosérie
sú na výber tri rozličné vyhotovenia – v čiernej farbe
(štandardne), lakované v kontrastnej farbe alebo celkové lakovanie vo farbe vozidla. Exteriérový balík výbavy „S line“ zvýrazňuje športový vzhľad, balík „Offroad
style“ s nájazdovými štítmi vpredu i vzadu a 19-palcovými kolesami dodáva vozidlu rustikálny výzor.
Rázvor 2,81 metra zabezpečuje veľkorysé priestorové pomery v kabíne Audi Q5. Sedadlá sú ergonomicky tvarované a flexibilne koncipované. Operadlá zadných sedadiel majú nastaviteľný sklon a dajú sa veľmi
pohodlne sklápať – stačí potiahnuť uvoľňovacie páčky
v batožinovom priestore, aby sa operadlá sklopili dopredu. Navyše, k sériovej deliacej sieti sa dá objednať
36
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súprava na fixovanie nákladu, ochranná vaňa a elektricky ovládané dvere batožinového priestoru.
Audi Q5 je multitalent pre šport, voľný čas a rodinu. Na želanie Audi dodáva takzvané zadné sedadlo
plus, ktoré sa dá pozdĺžne posúvať o 100 milimetrov,
má i dvierka na prestrčenie dlhých predmetov z batožinového priestoru do kabíny. Sedadlo spolujazdca
vpredu môže byť vybavené sklopným operadlom. Sériovo má Audi Q5 v kabíne mnoho odkladacích priehradiek a niekoľko elektrických zásuviek; klimatizovaný
držiak na nápoje (na želanie) udržiava nápoje chladné
alebo teplé. Ďalším inteligentným detailom je fixačný
bod v priestore pre nohy spolujazdca, na ktorý sa dajú
upevniť rozličné odkladacie systémy.
Karoséria Audi Q5 je vyrobená s veľkým podielom komponentov z ocele vysokej a najvyššej pevnosti navzájom pospájaných s maximálnou presnosťou.
Tieto komponenty zmenšujú hmotnosť a zväčšujú pevnosť karosérie, pričom zlepšujú bezpečnosť pri náraze
a zlepšujú aj celkové mechanické vlastnosti karosérie
– Audi Q5 pôsobí neotrasiteľne solídne, komfortne a ticho. Na predných sedadlách sú obmedzovače sily bezpečnostných pásov a bezpečnostné vankúše zladené
novým, zvlášť inteligentným spôsobom.
V interiéri Q5 alternujú jasné, elegantné výrazové
prostriedky dizajnu Audi. Ušľachtilé materiály ako hliník, drevo, chróm, koža a alcantara dodávajú interiéru
osobitný lesk.
Elektromechanická parkovacia brzda, inteligentný kľúč s mikročipom, automatická klimatizácia a informačný displej v združenom prístroji sú súčasťou

sériového vybavenia; pri Audi Q5 2.0 TDI s ručne ovládanou prevodovkou displej zobrazuje aj momentálne
ideálny prevodový stupeň ako odporúčanie pre úspornú jazdu. K sériovému vybaveniu patrí aj veľký centrálny monitor. Ak je vozidlo vybavené navigačným systémom MMI Navigation plus, mnohé ovládacie funkcie
sú sústredené do ovládacieho terminálu MMI na stredovom tuneli. Tento najdokonalejší ovládací systém na
trhu v Audi Q5 prichádza v novej generácii – jeho grafika a ovládanie kombinovaným veľkým otočným ovládačom sú ešte intuitívnejšie ako boli doteraz.
Audi Q5 prichádza na štart s tromi motormi, s jedným zážihovým a s dvoma vznetovými (TDI). Všetky
motory sú vybavené priamym vstrekovaním paliva
a prepĺňaním turbodúchadlom.
Zážihový motor 2.0 TFSI bol od základu prepracovaný. Štvorvalec spája hneď tri technické prvky hightech – prepĺňanie, priame vstrekovanie benzínu a inovatívny systém Audi valvelift na reguláciu zdvihu ventilov. Veľký krútiaci moment 350 Nm je k dispozícii už
od otáčok 1500 za minútu a do otáčok 4200 za minútu
zostáva konštantný, maximálny výkon dosahuje 155
kW. Audi Q5 2.0 TFSI akceleruje z pokoja na 100 km/h
za 7,2 s, maximálna rýchlosť je 222 km/h. Normovaná
spotreba v kombinovanej prevádzke je 8,5 litra benzínu
na 100 km.
Zdvihový objem 2 litre má aj štvorvalcový vznetový motor 2.0 TDI, ktorému nový systém priameho
vstrekovania common rail zabezpečuje kultivovaný
chod. Rovnako ako zážihový motor má dva vyvažovacie hriadele. Najväčší krútiaci moment 350 Nm dosahuje od 1750 do 2500 otáčok za minútu, najväčší výkon má hodnotu 125 kW. S motorom 2.0 TDI zrýchľuje
Audi Q5 z 0 na 100 km/h za 9,5 s, maximálna rýchlosť
je 204 km/h a spotreba v kombinovanej prevádzke 6,7
litra nafty na 100 km.
Najvýkonnejším motorom v súčasnej ponuke je
šesťvalec 3.0 TDI. Vznetový motor s usporiadaním
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valcov do V dosahuje výkon 175 kW a v rozpätí otáčok od 1500 do 3000 za minútu krútiaci moment 500
Nm. S týmto suverénnym výkonnostným potenciálom
udeľuje Audi Q5 zrýchlenie z pokoja na 100 km/h za
6,5 sekundy a maximálnu rýchlosť 225 km/h. V kombinovanej prevádzke sa tento motor uspokojí so 7,5 litra nafty na 100 km.
Motor 2.0 TDI prenáša svoj krútiaci moment
prostredníctvom šesťstupňovej ručne ovládanej prevodovky. Pre motory 3.0 TDI a 2.0 TFSI Audi vyvinulo
novú generáciu dynamickej prevodovky S tronic – inovatívnej prevodovky s dvoma spojkami, ktorá dokáže
uskutočniť zmenu prevodového stupňa za niekoľko stotín sekundy, pričom súčasne zabezpečuje veľkú účinnosť a komfort. Vodič môže nechať prevodovku S tronic preraďovať plne automaticky, alebo ju ovládať ručne voliacou pákou, na želanie ovládačmi na volante.
Rovnako ako pri novej generácii Audi A4 je aj pri
Audi Q5 diferenciál uložený pred spojkou, bezprostredne za motorom. Tým sa predná náprava posunula ďalej
dopredu, čo vytvorilo dlhý rázvor a ideálne rozdelenie
hmotnosti na jednotlivé nápravy. To je základ silných
stránok Audi Q5 – vynikajúcej smerovej stability, veľkého komfortu a výbornej jazdnej dynamiky.
Audi vyrába Q5 zásadne s permanentným pohonom všetkých kolies quattro. Rozdeľuje krútiaci moment na jednotlivé nápravy v pomere 40 : 60 – táto
charakteristika s dôrazom na zadnú nápravu dodáva
vozidlu športové jazdné vlastnosti. V prípade potreby
dokáže systém pohonu quattro preniesť až do 65 percent krútiaceho momentu na prednú nápravu alebo až
do 85 percent na zadnú nápravu.
Aj podvozok podčiarkuje dynamický charakter
Audi Q5. Päťprvková predná náprava a zadná náprava s dvojicami priečnych ramien sú kompletne vyrobené z hliníka, prevodovka riadenia uložená na najnižšom mieste bezprostredne prenáša impulzy z volantu
na kolesá. Veľké kotúčové brzdy zabezpečujú mimoriadne hodnoty spomalenia. Diskové kolesá priemeru 17
palcov z ľahkej zliatiny s pneumatikami 235/65 patria k sériovému vybaveniu, na želanie dodáva Audi ešte väčšie kolesá až do priemeru 20 palcov.
Performance-SUV od Audi sa ovláda športovo precízne, reaguje spontánne a bezpečne, pričom súčasne
poskytuje vysokú úroveň komfortu. Elektronický stabilizačný systém ESP novej generácie je doplnený viacerými inovatívnymi funkciami, ktoré konkurencia zatiaľ neposkytuje. Pomocou špeciálneho snímača ESP
rozozná, ak je na vozidle namontovaný strešný nosič

a tým je zvýšené ťažisko vozidla – Audi Q5 má povolené zaťaženie strechy až 100 kg.
V takomto prípade ESP zasahuje v hraničnej oblasti trochu skôr. Povolená hmotnosť prívesu 2,4 tony (brzdený príves pri stúpaní 8 %) robí z Audi Q5 potentné ťažné vozidlo.
Sériový systém na reguláciu zjazdu zo strmého
svahu zlepšuje bezpečnosť tým, že automaticky reguluje predvolenú rýchlosť do 30 km/h. ESP a ABS majú
špeciálne regulačné polia pre jazdu v teréne. Pri jazde
v teréne je ťažisko regulácie zamerané na zabezpečenie maximálnej trakcie. ABS samočinne rozozná charakter podkladu a zvolí optimálny regulačný algoritmus
pre piesok, štrk alebo „šotolinu“.
Audi Q5 sa suverénne vyrovná aj s drsným terénom.
Má stúpavosť s hodnotou 31 stupňov, nájazdový uhol
vpredu a vzadu 25 stupňov, „uhol rampy“ (prejazdový
uhol), ktorý je podmienený rázvorom, dosahuje 17,6 stupňov. Svetlá výška je 20 centimetrov, vozidlo je schopné
brodiť sa cez vodu do hĺbky 50 centimetrov.
Aj na ceste komplexný balík technológií high-tech,
dodávaných na želanie, robí zážitok z jazdy v Audi Q5
ešte fascinujúcejším. Regulačný systém Audi drive select riadi reakciu motora na zmenu polohy pedála akcelerátora, účinok posilňovača riadenia a body preraďovania prevodovky S tronic v automatickom režime.
Stlačením ovládača si vodič zvolí, či má systém pracovať v komfortnom, v zvlášť vyváženom alebo v športovom režime. Ak je vozidlo vybavené systémom MMI
Navigation plus, pristupuje k tomu ešte ďalšie, štvrté
regulačné pole, ktoré sa dá individuálne programovať.
Audi drive select sa dá doplniť dvoma ďalšími inovatívnymi technickými prvkami – elektronickou reguláciou
charakteristiky tlmičov pruženia a dynamickým riadením Audi. Toto riadenie, vybavené osobitným prídavným prevodom, plynulo mení celkový prevod riadenia
a účinok posilňovača podľa rýchlosti jazdy – pri malej
rýchlosti je presné a pri veľkej má menej priamy prevod. V hraničnej oblasti dynamické riadenie stabilizuje
Audi Q5 v súčinnosti s ESP bleskurýchlymi malými korektúrami riadenia.
Audi veľkoryso vybavilo svoje nové SUV – okrem
iného je súčasťou sériového vybavenia automatická klimatizácia a audiosystém s ôsmimi reproduktormi. V oblasti multimediálnych systémov je k dispozícii zvlášť
atraktívny moderný modulárne koncipovaný systém.
V najvyššom stupni MMI Navigation plus s pevným
diskom a DVD-prehrávačom môže integrovať telefón
cez Bluetooth, televízny tuner, systém inteligentného

hlasového ovládania, terminál pre prehrávač iPod s rozhraním USB a audiosystém high-end dánskeho špecialitu Bang & Olufsen. Najdokonalejší navigačný systém
využíva monitor s veľkým rozlíšením na trojrozmerné
zobrazovanie mapy. Na pevný disk navigačného systému sa dá nahrať aj hudobný záznam vo formáte MP3.
Na želanie môže byť Audi Q5 vybavené celou paletou rozličných systémov high-tech prevzatých z luxusnej triedy, ktoré zlepšujú komfort a bezpečnosť jazdy.
Audi parking system advanced je parkovací asistenčný
systém s kamerou na cúvanie, Audi lane assist pomáha udržiavať jazdný pruh, Audi side assist varuje pred
možným nebezpečenstvom pri zmene jazdného pruhu. A
radarový tempomat adaptive cruise control automaticky udržiava konštantný odstup od vozidla idúceho vpredu, prídavná funkcia braking guard varuje nepozorného
vodiča pred kolíziou s vozidlom idúcim vpredu.
Aj ďalšie prvky vybavenia dokumentujú osobitný status Audi Q5. Patrí k nim systém na odomykanie
a zamykanie bez kľúča, sériový systém na monitorovanie tlaku vzduchu v pneumatikách, veľké panoramatické strešné okno, trojzónová automatická klimatizácia, rolety proti slnku na zadných bočných oknách, dynamické reflektory Audi adaptive light natáčajúce sa
do zákrut. Asistenčný systém pre diaľkové svetlá automaticky prepína diaľkové a stretávacie svetlá. Predné sedadlá sa dajú elektricky nastavovať, vyhrievať
a chladiť.
Cena Audi Q5 (2.0 TFSI so 6-st. prevodovkou) začína pri 1 260 773 Sk (41 850 eurách). Najdrahší model – Audi Q5 3.0 TDI S tronic DPF - stojí 1 464 124 Sk
(48 600 eúr).
-ai-
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rámikom (štandard okrem základnej verzie). Nový a úplne integrovaný predný nárazník je v rovine s karosériou a prispieva k harmonickému dizajnu prednej časti spolu s väčšími reflektormi a lemovaním hmlových
svetiel v čiernej farbe alebo vo farbe karosérie (v závislosti od verzie).

DOSTUPNEJŠIA A PRÍŤAŽLIVEJŠIA

,, Dacia po uvedení Sandera v júni a novej generácie Loganu v

júli postupne uvádza od novembra na európsky trh novú verziu Loganu MCV (Multi Convivial Vehicle). Nová Dacia Logan
MCV s novým dizajnom exteriéru v súlade s novou vizuálnou

Dacia Logan MCV má prirodzene silné stránky, ktoré pomohli k úspechu jej prvej generácie, z ktorej predali od
októbra 2006 takmer 150 000 vozidiel. Sú to najmä vynikajúci pomer priestor/cena, extrémne modulárny interiér, všestrannosť a kladne hodnotená spoľahlivosť.
Dacia Logan MCV sa vyrába v továrni Dacia s certifikátom ISO 14001 v rumunskej Pitešti. Niektoré modely Logan MCV môžu niesť označenie Dacia eco², lebo
okrem ekologického certifikátu závodu plnia aj ďalšie
38
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identitou značky a modernizovanou verziou Arctica má hrať dôležitú úlohu nielen v modernizácii ponuky Dacie, ale aj v ďalšom zlepšovaní imidžu značky. ,,

požiadavky: 95 % použitých materiálov je recyklovateľných, pričom
v stavbe vozidla je aspoň 5 % recyklovaných
plastov a hodnoty emisií CO2 týchto modelov
neprekračujú hranicu
140 gramov na kilometer jazdy. Hodnoty emisií pri verziách dCi 70k
a dCi 85k novej Dacie Logan MCV dosahujú 140 g a
137 g CO2/km.

,, Súčasnejší dizajn exteriéru ,,
Nová Dacia Logan MCV čerpá s rovnakých dizajnových
trendov, ktoré bolo možno pozorovať už pri type Dacia
Sandero a novej generácii Dacie Logan. Väčšia mriežka s novým logom značky je vybavená chrómovaným

Nový zadný nárazník je tiež zarovnaný s karosériou a obsahuje reflektory. Tieto dva nové nárazníky
zväčšujú celkovú dĺžku vozidla na 4,47 m (o 2 cm viac
ako predchádzajúce verzie). Zmeny dizajnu tiež zahŕňajú novú ponuku krytov kolies, rovnako ako širší výber
farieb karosérie, medzi ktoré teraz patria aj farby šedá Basalte, modrá Electrique, modrá Extrême a čierna
Nacré.

,, Ďalšie zlepšenie pre verziu Arctica ,,
Prvá generácia Loganu MCV mala výrazný úspech
hneď od svojho uvedenia na trh. Zákazníci Loganu
MCV si vyberali lepšie vybavené verzie a výbava Arctica tvorila 60 až 80 % predaja, v závislosti od trhu.
Táto verzia je dnes ešte žiadanejšia vďaka modernizácii výbavy. Verzia Arctica novej Dacie Logan MCV má
podobnú, ale modernejšiu a funkčnejšiu prístrojovú dosku, akou bol vybavený už typ Sandero, a má aj novú
stredovú konzolu prístrojovej dosky. Moderný dojem
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z kabíny posilňuje aj dizajn nových panelov dverí, ktoré sú vybavené praktickejšími držadlami a elegantným
obložením. Vodiči zistia, že všetky ovládacie prvky dobre „padnú do ruky“, pričom pozornosť bola venovaná
tomu, aby údaje a informácie na prístrojovej doske boli dobre čitateľné.
Vďaka výškovo nastaviteľnému volantu je prostredie vodiča ešte priateľskejšie a pohodlnejšie. Výhľad
z miesta vodiča dozadu vo verzii Arctica je lepší vďaka
nainštalovaniu nových opierok hlavy pre stredné sedadlo lavice v druhom rade (priečne delenej v pomere
60/40) a na oboch sedadlách lavice v treťom rade (delenej v pomere 50/50).

sedadiel. Taktiež je možné delené sklopenie v pomere
50/50, alebo dokonca jej kompletná demontáž. Delená lavica v druhom rade v pomere 60/40 (v závislosti
od verzie) môže byť tiež sklopená dopredu. Tri detské
sedačky je možné nainštalovať na všetky tri sedadlá v
druhom rade (vrátane systému Isofix pre bočné sedadlá), univerzálne detské sedačky možno nainštalovať
aj na obe sedadlá v treťom rade.
Vďaka rôznym kombináciám je modulárny interiér
novej Dacie Logan MCV obzvlášť praktický a užívateľsky pohodlný pre každodennú jazdu. Vozidlo možno premeniť z prepravy osôb na vozidlo schopné prepravovať
veľké náklady v priebehu niekoľkých sekúnd.

,, Výnimočná priestrannosť a modularita kabíny ,,

,, Bezpečnosť: nevyhnutný predpoklad ,,

Nová Dacia Logan MCV so siedmimi sedadlami umožňuje pohodlnú jazdu nielen dvom osobám na predných
sedadlách, ale aj trom vysokým dospelým cestujúcim
(viac ako 1,90 m) sediacim na druhom rade sedadiel,
plus ďalším dvom priemerne vysokým na treťom rade
sedadiel. Šírka interiéru vo výške pliec osôb sediacich
v druhom a treťom rade sedadiel je 1421 mm a 1287
mm, dostatočný je aj priestor pre ich kolená (170 mm
a 174 mm).
Nová Dacia Logan MCV má úložné priestory v kabíne, ktorých celkový objem je väčší ako 54 litrov. V batožinovom priestore pri päťsedadlovom usporiadaní
môže je objem pre náklad až 700 litrov, pri dvojsedadlovom usporiadaní až 2350 litrov.
Modely s tromi radmi sedadiel umožňujú lavicu v
treťom rade sklopiť a zložiť celú dopredu na druhý rad

Nová Dacia Logan MCV je vybavená najnovšou generáciou ABS Bosch 8.1, elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily (EBD) a asistenčným systémom núdzového
brzdenia (EBA).
Prvky pasívnej bezpečnosti novej Dacie Logan
MCV (verzie Arctica) zahŕňajú novú plastovú konštrukciu prístrojovej dosky, ktorá zmenšuje pravdepodobnosť zranení kolien pri nehode, a tiež vypchávku pod
nohami (štandard), rovnakú ako u svojho predchodcu,
ktorá má za cieľ ochrániť dolné končatiny vodiča a vedľa neho sediaceho spolujazdca. Úplne nové sedadlá novej Dacie Logan MCV sa dodávajú s trojbodovými bezpečnostnými pásmi a opierkami hlavy, aj pre dve sedadlá v treťom rade pri sedemmiestnom usporiadaní.
Nová Dacia Logan MCV môže byť vybavená až štyrmi
bezpečnostnými vankúšmi pre osoby sediace na predných sedadlách (čelné a bočné).

,, Rovnaké typy úsporných motorov ,,
K dispozícii pre Logan MCV sú aj 1,4 a 1,6-litrové osemventilové zážihové motory s jednoduchou údržbou. Obidva majú spotrebu benzínu v kombinovanej prevádzke
6 l/100 km (v päťmiestnom usporiadaní). Tretí zážihový motor 1,6 16V je oceňovaný pre svoju plynulú a živú
akceleráciu, spotrebúva 7,5 l/100 km benzínu (kombinovaná spotreba, päť alebo sedem sedadiel).
Vznetový motor 1,5 dCi je k dispozícii s výkonmi
50 alebo 63 kW. Spotrebujú v Logane MCV (päť a sedem sedadiel) 5,3 a 5,2 litrov nafty na 100 km.
Nová Dacia Logan MCV sa u nás predáva s tromi
úrovňami výbavy: Logan, Ambiance a Arctica - so zárukou tri roky alebo 100 000 km. Cena najlacnejšej (päťmiestnej) verzie začína už pri 240 707 Sk.

,, Logan Pick-up ,,
Vo februári by mala Dacia uviesť na náš trh aj ďalší model – Logan Pick-up. Ten sa zatiaľ predáva len v Rumunsku a v Bulharsku. Tento model je 4496 mm dlhý, 1735
mm široký a 1554 mm vysoký. Zaujímavé sú parametre jeho „úžitkovosti“: úložná plocha je dlhá 1807 mm,
široká 1374 mm (medzi podbehmi zadných kolies 1024
mm), bočnice sú vysoké 640 mm, zadné, 1200 mm široké čelo možno sklopiť do vodorovnej polohy a využiť ho
pre uľahčenie nakladania. Užitočné zaťaženie tohto vozidla je 800 kg. V kabíne za sedadlami je úložný priestor
s objemom 300 litrov. Logan Pick-up bude mať pri uvedení na trh v ponuke jeden zážihový motor (1.6 l s výkonom 64 kW) a vznetový motor 1.5 dCi s dvoma úrovňami výkonu – 50 a 63 kW.
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Koncepty Citroëna v Paríži
,, Automobilka Citroën ukázala, že jej mimoriadne záleží na

priazni domácich motoristov a pre jesenný autosalón v Paríži pripravila viacero atraktívnych exponátov. Do istej miery to
možno chápať aj ako zdvihnutú rukavicu jednej z významných

Citroën Hypnos
Štvormiestna štúdia Hypnos je „hybridom“ nielen systémom pohonu, ale aj koncepciou karosérie. Hybridný
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európskych automobiliek na súboj so zámorskými, najmä japonskými a kórejskými automobilkami, ktoré na prestížnych autosalónoch v poslednom čase vystavujú mimoriadne často zaujímavé koncepčné automobily. ,,

systém s označením HYmotion4 kombinuje prepĺňaný
vznetový štvorvalcový motor 2.0 HDi DPFS s výkonom 147 kW a krútiacim momentom 420 Nm s elektromotorom s výkonom 37 kW a krútiacim momentom

200 Nm. Karoséria má línie bežné pre kupé, priestrannosť kabíny je však na úrovni veľkého kombi.
Tvarovaním prednej časti Hypnos nadväzuje
na štúdiu kupé C-Métisse, ktorú Citroën predstavil
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v Paríži v roku 2006. Karoséria Hypnosu, ako „crossovera“, však pôsobí svalnatejším dojmom. Hypnos
je 4900 mm dlhý, až 2036 mm (a to bez vonkajších
spätných zrkadiel) široký a 1580 mm vysoký. Rázvor
náprav s dĺžkou až 3000 mm a karoséria bez stredného stĺpika zabezpečujú pohodlné nastupovanie
do vozidla.
Interiér je vyrobený z prvotriednych materiálov,
štyri samostatné dúhovo zafarbené sedadlá poskytujú posádke dokonalé pohodlie, vrátane možnosti masírovania hornej aj spodnej časti chrbta. Využitím svietiacich mikrodiód je interiér Hypnosu schopný aj „farebnej
terapie“ – prispôsobuje sfarbenie interiéru momentálnej nálade vodiča. Kamera sníma výraz tváre vodiča
a získaný obraz porovnáva s prednastavenými datami.
Riadiaca jednotka tohto systému zmenou teploty mikrodiód zmení aj farbu decentného osvetlenia interiéru tak, aby zmenená farebnosť kabíny priaznivo vplývala na vodičovu náladu. Farbu menia aj niektoré prvky prístrojového panelu, najmä v závislosti od toho,
aká časť dňa práve je. Hypnos postavili na 22-palcových kolesách, má poháňané obidve nápravy (zadnú

elektromotorom) a, ako v štúdii Citroena inak, má
hydropneumatické pruženie. Vznetový motor je uložený vpredu, spolupracuje so šesťstupňovou robotizovanou prevodovkou, elektromotor je zakomponovaný do
zadnej nápravy. Štúdia s hmotnosťou 1800 kg sa môže pohybovať aj výlučne iba s niektorým z motorov, nemusí vždy využívať oba motory súčasne. Pri používaní iba elektromotora umožnia batérie vozidlu dojazd 3
km (rýchlosťou 50 km/h). Prevažujúci bude teda režim
spolupráce obidvoch motorov, alebo len pohon vznetovým motorom. Aby boli vtedy emisie CO2 a spotreby
paliva čo najpriaznivejšie, je Hypnos vybavený aj systémom vypínania motora pri zastavení (Stop & Start).
Používaním vznetového motora (2.0 HDi DPFS) miesto
zážihového v hybridnom pohone je spotreba paliva o 20
% menšia, v kombinovanej prevádzke dosahuje hodnotu 4,5 l na 100 km a emisie CO2 majú hodnotu 120 g/
km. Hypnos má pritom aj zajímavé dynamické parametre, dokáže zrýchľovať z 0 na 100 km/h za 9,4 s, z 0 na
400 m zrýchli za 16,8 s, z 0 na 1000 m za 31 s. Štúdia
dosiahne najväčšiu rýchlosť 212 km/h.

GTbyCitroën
Štúdia GTbyCitroën vznikla v spolupráci automobilky Citroën a spoločnosti Sony, tvorcu simulátora Gran
Turismo 5 na Play Station 3. Pohľad na mimoriadne
vzrušujúco tvarovanú karoserii konceptu naznačuje,
že táto štúdia sa sotva dočká sériovo vyrábaného nástupcu v dielňach Citroena. Reaálnejšie je, že štúdiu využije společensť Sony, aby takýto „automobil“ ovládali
majitelia hry Gran Turismo 5. V hre Gran Turismo má
tento automobil poháňať výkonný elektromotor, elektrický prúd preň budú vyrábať palivové články.
Rozmerné výklopné dvere umožňujú prístup do interiéru s dvojicou pretekárskych sedadiel potiahnutých
čiernou kožou. Kvalitná koža je aj na výpniach dverí
a na ďalších miestach interiéru. Ani táto štúdia nebola malá, je 4960 mm dlhá, 2080 mm široká a 1090 mm
vysoká (či skôr nízka). Atraktívne odlievané diskové kolesá veľkého priemeru (21 palcov) kontrastujú s malou
výškou vozidla, čím zdôrazňujú jeho športový naturel.
-cnwww.mot.sk
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zážihovými motormi – s výkonom 48 kW (1,2 litra), 55
kW a 70 kW (1,4 litra 8v a 16v), 88 kW pri 1,4 Turbo
T-Jet, a dvoma vznetovými motormi: 1,3 Multijet s výkonom 55k a 66 kW. Verzia v štandarde okrem iného
ponúka klimatizáciu, vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie, rádio s CD a MP3-prehrávačom, kožený
volant, športový spojler a 15“ kolesá z ľahkých zliatin. Verzia RACING poskytuje maximálnu aktívnu aj pasívnu bezpečnosť. S ABS, EBD a so súpravou čelných,
bočných a okenných bezpečnostných vankúšov zaručuje výbornú úroveň bezpečnosti. Fiat Grande Punto MY
2008 ponúka nové textílie a materiály, ktoré v priestore pre cestujúcich umocňujú pocit kvality a pohodlia. Vo
verziách Dynamic, Racing a Sport je horizontálne tiahnuca sa časť prístrojovej dosky navrhnutá tak, aby ladila s interiérovými farbami a aby na nej vynikol efekt
uhlíkového vlákna. Prístrojový panel vo vetve “ConfortLife” je tiež nový, pôsobí honosnejším dojmom s pochrómovanými krúžkami spolu s prvkami na čiernom
pozadí s bielou grafikou a vo vetve výbavy „SportLife” so športovejším pozadím a širokou grafikou. Rovnako pri športových verziách je okrem športových sedadiel s vloženými spájanými časťami v ponuke volant
potiahnutý perforovanou kožou, aj vďaka čomu vozidlo pôsobí športovo a sviežo. Grande Punto MY 2008
uvádza štyri nové farby karosérie, ako aj nové mriežky

Bližšie k svetu mladých
,, Fiat Grande Punto mal výstavnú premiéru na autosalóne vo

Frankfurte nad Mohanom v roku 2005. Pre značku Fiat je mimoriadne dôležitý, od uvedenia na trh predali z tohto typu 850 000
vozidiel. Túto jeseň prišiel Fiat aj na náš trh s inováciou Grande Punta (označenou ako MY 2008), ktorá zákazníkom prináša
Prichádza s najnovšou generáciou systému ESP (+ASR/
MSR, HBA a Hill Holder) a v neposlednom rade so systémom Blue&MeTM (vyvinutým v spolupráci so spoločnosťou Microsoft), ktorý umožňuje počas jazdy bezpečnejšie telefonovať, prijímať „sms“, počúvať hudbu,
vo vyššej úrovni výbavy aj so satelitnou navigáciou.
S cieľom uľahčiť zákazníkom výber najvhodnejšej verzie, sú modely Grande Punto MY 08 rozdelené do dvoch
línií: prvá “ConfortLife”, verzia Dynamic určená pre zákazníkov, ktorí hľadajú pohodlie, štýl a praktickosť.
Tých, ktorí hľadajú automobil s vnútorným aj vonkajším športovým temperamentom, viac priláka druhá línia, “SportLife”, ktorá zahŕňa verziu Sport a celkom novú verziu Racing. Grande Punto MY 2008 má aj verziu
Active. Všetky verzie sú dostupné s 3 alebo 5-dverovou karosériou, s cieľom čo najlepšie kopírovať potreby
zákazníka. Preto sa najmä vetvou “SportLife” Grande
Punto uváženejšie zameriava na mladú cieľovú skupinu: ľudí, ktorí si napríklad želajú prispôsobiť automobil svojim predstavám použitím originálnych polepov
a zrkadiel v rôznych farbách. Medzi ďalšie prvky pri
verziách Racing a Sport patria zatmavené svetlá
a atraktívne 16 a 17-palcové diskové kolesá z ľahkých
zliatin. Ponuka motorov sa rozrástla o verziu 1,6 MTJ
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podstatne zmenené interiérové prvky, výbavy, motorizácie, verziu
CNG (stlačený zemný plyn) a zaujímavé personalizačné prvky.
Úpravami chce Fiat dosiahnuť, aby Grande Punto bolo ešte lákavejšie pre mladých ľudí, ale aj pre ostatných zákazníkov, ktorým
ponúka väčšiu pridanú hodnotu. ,,

(prepĺňaný vznetový) s výkonom 88 kW a krútiacim
momentom 320 Nm spolupracujúci s ručne ovládanou
6-stupňovou prevodovkou. Určite zaujímavou alternatívou pohonu je aj 1,4 Natural Power CNG. Novinky, ktoré
ponúka Fiat Grande Punto MY 2008 Výnimočnou je nová verzia Racing, ktorá je naozaj osobitá. Je vhodná pre
mladých, dobrodružstva chtivých zákazníkov, ktorí hľadajú športový, bezpečný a cenovo dostupný automobil
s množstvom prvkov vytvárajúcich pohodlie Fiat
Grande Punto MY 2008 Racing je k dispozícii s piatimi

chladiča: mriežky „ConfortLife” s novou, jasnejšou farbou zintenzívňujú dojem elegancie siahajú až po spodnú
časť nárazníka, pričom mriežky vo verzii „SportLife” sú
charakteristické čiernou farbou mriežky, poskytujúcou
vyzývavejší imidž. Po úspechu, ktorý zaznamenali polepy Fiatu 500, je aj Fiat Grande Punto možné personalizovať prostredníctvom množstva vlastných polepov.
Tento produkt je k dispozícii len pre výbavovú vetvu
“SportLife” a umožní klientom vybrať si svoj najobľúbenejší polep v štýle „art nouveau“, a tak sa osobne

Predstavujeme
Fiat Grande Punto

podieľať na dizajne karosérie svojho automobilu, zdôrazňujúc podstatu Fiatu Grande Punto MY 08. Veľký
úspech zaznamenalo aj digitálne laboratórium Grande
Punto Sticker Lab kde, mladí ľudia v priebehu niečo
viac ako jedného mesiaca navrhovali svoje vlastné nápady na zosobnenie vonkajšieho vzhľadu Grande Punta.
Deväťsto najlepších príspevkov, navrhnutých prostredníctvom webovej stránky www.stickerlab.fiatpunto.
it, bolo takých originálnych a zaujímavých, že Fiat Group Automobiles Style centre udelil ceny nielen trom
najlepším nápadom, ako to vyžadovali pravidlá laboratória, ale aj ďalším finalistom súťaže a osobitné ocenenie odovzdal ďalším 8. „ESP na palubu!” V súlade
so stratégiou posledných mesiacov je možné všetky

verzie Fiatu Grande Punto MY 2008 (ako štandard pre
verziu Sport a motorizáciu 1,4 T-Jet) vybaviť systémom ESP (elektronickým stabilizačným programom)
určeným na zabezpečenie maximálnej kontroly dynamického správania sa vozidla. Osobitným prvkom systému ESP je systém Hill Holder, ktorý pomáha vodičovi pri rozjazdoch do kopca. Aktivuje sa, keď kontrolný
systém ESP zaregistruje zmenu uhla vozidla prostredníctvom snímača pozdĺžneho zrýchlenia. Počas rozjazdov do kopca je kontrolná jednotka pripravená zasiahnuť. Brzdy sú aktivované ešte 1,5 sekundy po uvoľnení
brzdového pedálu tak, aby sa vodič mohol ľahko rozbehnúť. Systém Hill Holder nie je funkčný, ak je zaradený prvý rýchlostný stupeň pri rozjazde dolu kopcom.

Systém sa správa rovnako pri zaradenej spiatočke, kedy
pri rozjazde hore kopcom je systém aktivovaný. Nakoniec, hydraulický asistenčný brzdový systém HBA automaticky zvyšuje tlak v brzdovom okruhu pri núdzovom
brzdení. Systém ESP vo Fiate Grande Punto MY 2008
tiež zahŕňa systém ASR (Anti Slip Regulation). Obsahuje
aj systém MSR (Motor Schleppmoment Regelung), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou systému ASR, aktivuje
sa pri možnej skokovej zmene rýchlosti pri zaradení nižšieho prevodového stupňa, čo by mohlo viesť k preklzu
kolies hnacej nápravy a strate stability vozidla na klzkej ceste – systém optimálne zmenší krútiaci moment
motora.
-ft-

“Superšportiak” na červené tlačidlo
,, Na tohtoročnom salóne premiér špeciálnych automobilov, ich úprav a príslušenstva

v americkom Las Vegas predstavili nový koncept - Dodge Challenger SRT10. Poháňa
ho výkonný V10 motor zdvihového objemu 8,4 litrov s výkonom 450 kW, známy z
legendárneho Dodge Viper s krútiacim momentom 760 Nm. Pracuje v kombinácii so
šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou Tremec TR-6060. ,,
Exteriér štúdie Dodge Challenger SRT10 Concept sa vyznačuje novým lakom s odtieňom Tornado Red a príťažlivými kovanými diskovými kolesami z ľahkých zliatin.
Z mohutnej prednej kapoty vyčnieva neodmysliteľný
„periskop,“ ktorý zlepšuje „dýchanie“ motora V10 s výkonom 450 kW a môže vyvolať nostalgické spomienky
na legendárny Plymouth Barracuda HEMI z roku 1970.

Zároveň poskytuje neuveriteľný pohľad na to, čo to urobí s motorom, keď vodič pridá plyn.
Pre zmenšenie hmotnosti vozidla a úpravu celkového vzhľadu vozidla sú veká motorového a batožinového priestoru zhotovené z uhlíkových vlákien. Z uhlíkových vlákien sú tiež aerodynamické prvky, ktoré držia vozidlo v stope aj pri veľkých rýchlostiach. Použitie

technických prvkov odskúšaných na vozidle Dodge Viper ACR, ako je prítlačné krídlo vpredu a zadný spojler zväčšením prítlačnej sily zlepšujú celkovú stabilitu
vozidla.
Pretekársky ladený interiér má kožené sedadlá
s masívnym čalúnením a červeným prešívaním, ktoré zvýrazňuje líniu sedadiel a volantu. Združený prístroj obsahuje štyri meracie prístroje, ktoré zobrazujú
najdôležitejšie parametre vozidla, vrátane otáčkomera a rýchlomera s maximálnou rýchlosťou 290 km/h
(180 mph). Dodge Challenger SRT10 Concept prichádza
vybavený nastaviteľným displejom RCD (Reconfigurable Display) vyvinutým špeciálne pre vozidlá SRT, na
ktorom sa zobrazujú aktuálne informácie s prevádzkovými údajmi. Tento systém poskytuje vodičovi okamžitú spätnú väzbu vo forme údajov o zrýchlení z 0 na 100
km/h (60 mph), resp. brzdení zo 100 km/h (60 mph)
na 0, o sile preťaženia G (násobku gravitačného zrýchlenia) a čase, za ktoré vozidlo prejde 400 m (1/4 míle). Výrazné doplnky z uhlíkových vlákien sa nachádzajú v celom interiéri vozidla. A, samozrejme, Dodge Challenger SRT 10 Concept zdedil z vozidla Dodge Viper aj
červené tlačidlo štartovania na prístrojovej doske.
-dewww.mot.sk
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akumulátorových batérií. Lítiovo-iónová energetická jednotka má maximálnu kapacitu 35 kilowatthodín (kWh)
a elektromotoru bude dodávať jednosmerný prúd, ktorého napätie bude 380 V. Dobíjateľné akumulátory budú
pozostávať z 5088 buniek zoskupených do 48 jednotiek.
Tieto jednotky sú spájané do troch článkov, čo zabezpečuje kompaktné usporiadanie vo vnútri MINI E.
Energetické jednotky sú postavené na rovnakom
technologickom princípe ako batérie v mobilných telefónoch alebo prenosných počítačoch. Lítiovo-iónové
akumulátory v MINI E môžu byť napájané zo všetkých
štandardných elektrických sietí. Nabíjací čas je veľmi
závislý na elektrickom napätí a prúde pretekajúcom
rozvodnou sieťou. V USA preto dostanú užívatelia nástennú skrinku, prostredníctvom ktorej dokážu kompletne vybitý akumulátor nabiť za kratší časový úsek.
Skrinka bude inštalovaná v zákazníkovej garáži, kde bude prebiehať dobíjanie. Vďaka väčšiemu prúdu zo skrinky budú akumulátory dobité za dve a pol hodiny.

,, Elektrický pohon – spoľahlivosť, cenová výhodnosť, nulové emisie ,,
Na plné dobitie akumulátorov je potrebných maximálne
28 kilowatthodín z elektrickej rozvodnej siete. Vychádzajúc z dojazdu, pripadá na jednu kilowatthodinu okolo
8,7 kilometrov. Okrem nulových emisii tak MINI E ponúka aj významné ekonomické výhody oproti vozidlu poháňanému konvenčným spaľovacím motorom.
Vysokovýkonné akumulátory dodávajú svoju energiu
elektromotoru, ktorý ju pretaví do vzrušujúcej živosti.
Elektromotor je namontovaný vpredu naprieč a dokáže „nakopnúť“ stojace auto veľmi razantne. Intenzívna skúsenosť z riadenia MINI E je ešte podčiarknutá zážitkom zo spomalenia, ktorý prichádza. len čo vodič dá
nohu dolu z plynového pedála. Ak dá vodič nohu dolu,
elektromotor začne fungovať ako generátor elektrickej energie, čo má za následok značnú brzdnú silu a rekuperovaná energia sa zase odvádza späť do akumulátorov. Zvlášť v strednom rozsahu rýchlostí poskytuje tento systém neobyčajne pokojný pohon. V mestskej

Potešenie z jazdy bez emisií
,, BMW Group ako prvý prémiový výrobca automobilov na svete vybuduje 500 exemplárov vozidiel na čistý elektrický pohon pre bežné použitie v dennej premávke. MINI
E bude poháňať elektromotor s výkonom 150 kW napájaný z vysokovýkonných lítiovo-iónových akumulátorov, ktorého krútiaci moment sa bude prenášať na zadné kolesá cez jednostupňovú prevodovku s čelným súkolesím takmer nehlučne a bez akýchkoľvek emisií. Špeciálne pre použitie v automobiloch skonštruované akumulátory budú zabezpečovať dojazd 240 kilometrov. ,,

MINI E bude spočiatku v rámci pilotného programu sprístupnené pre vybrané súkromné osoby a spoločnosti
v Kalifornii, New Yorku a New Jersey. Možná ponuka
MINI E v Európe sa v súčasnosti zvažuje. Svetovú premiéru toto vozidlo malo na autosalóne v Los Angeles
19. novembra 2008.
Elektrické hnacie ústrojenstvo MINI E, ktoré dosahuje maximálny krútiaci moment 220 Nm, dodáva
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autu zrýchlenie z nuly na 100 km/h za 8,5 s. Maximálna rýchlosť je elektronicky obmedzená na 152 km/h.
Systém pruženia je nastavený podľa nového rozloženia
zaťaženia, čo značke so športovým puncom zabezpečuje agilnosť a výbornú ovládateľnosť.
Auto vychádza zo súčasného MINI, ale k dispozícii bude zo začiatku ako dvojsedadlové. Priestor zadných sedadiel bude využitý na uloženie lítiovo-iónových

premávke až 75 percent zo všetkých spomalení sa dá vykonať bez použitia bŕzd. Navyše, rekuperácia elektrickej
energie predlžuje dojazd automobilu o 20 percent.

,, Typická agilnosť MINI v novej
forme ,,
S hmotnosťou 1465 kilogramov má MINI E dokonca
podvozok zmenený podľa zaťaženia. Elektronický stabilizačný program (DSC) bol prispôsobený novému zvislému zaťaženiu kolies. Brzdný systém MINI E má novo vyvinuté elektrické podtlakové čerpadlo, jeho elektrický
posilňovač (EPS) je rovnaký ako v sériových vozidlách
MINI. Posilňovač bŕzd aj posilňovač riadenia berú energiu len v prípade potreby, a tak zlepšujú hospodárnosť
prevádzky vozidla. Dokonca aj elektrický kompresor klimatizácie sa vypína, ak nie je práve potrebný.

Predstavujeme
MINI E

tak vznikol realistický obraz vozidla s elektrickým pohonom v bežnej premávke.

,, Špeciálna nabíjacia stanica a plný
servis pre každé MINI E ,,

,, Dizajn – jednoznačné MINI, bezpochyby nové ,,
Na prvý pohľad je MINI E podobné bežným MINI. Jeho dizajn však podčiarkuje niekoľko doplnkov, ktoré
majú odlíšiť jeho revolučnú koncepciu pohonu. Všetky exempláre vytvorené pre pilotný projekt budú mať
rovnaké lakovanie a na predných blatníkoch budú niesť
sériové číslo.
Športová karoséria MINI E dostala exkluzívnu metalickú tmavo-striebornú farbu na všetkých paneloch
okrem strechy, ktorá je v čistej striebornej. MINI s nulovými emisiami má aj špeciálne navrhnuté nové logo
v žltej farbe Intercharge. Logo symbolizuje energiu pochádzajúcu zo zástrčky a kombinuje ho s písmenom „E“.
Bolo aplikované na strechu, v menších rozmeroch na
prednú aj zadnú stenu, na veku nabíjačky, na palubnej
doske a upravené v kombinácii s logom MINI aj na stĺpiku dverí. Žltú farbu z loga dostali aj vonkajšie spätné

zrkadlá, doplnky v interiéri a švy na sedadlách. Navyše, centrálny prístroj a indikátor úrovne nabitia akumulátorov, ktoré nahradili otáčkomer, tiež charakterizujú
žlté čísla na sivom podklade. Úroveň nabitia akumulátorov je zobrazená v percentách. Centrálny prístroj zahŕňa LED displej, ktorý červene ukazuje spotrebu energie a na zeleno rekuperovanú energiu.

,, Zákazníci MINI E budú súčasťou
priekopníckej misie ,,
Limitovaná produkcia 500 vozidiel MINI E bude vyrobená do konca tohto roka. Projekt tak dosiahne početnosť
prevyšujúcu obvyklé množstvá vozidiel testovacej série. Pribúdanie MINI E na cestách bude priekopníckym
činom vodičov aj inžinierov prvého MINI s nulovými
emisiami. Zákazníci MINI E spoja sily s expertmi BMW
Group pri vedeckom vyhodnocovaní projektu. Inžinieri
budú v pravidelnom kontakte s vodičmi a budú analyzovať ich skúsenosti a reakcie pri vedení vozidla, aby

Vozidlá pôjdu z ruky do ruky na základe jednoročného
prenájmu s možnosťou jeho predĺženia. Mesačný prenájom bude pokrývať akúkoľvek technickú podporu vrátane údržby a výmeny opotrebovaných častí. Na konci
programu budú všetky vozidlá vrátené do inžinierskej
flotily BMW Group, kde sa budú podrobovať porovnávacím testom.
Vysokonapäťová technika elektrického pohonu vyžaduje, aby boli servisné práce vykonávané len kvalifikovanými odborníkmi, ktorí používajú špeciálne nástroje. Tieto služby nedokážu poskytovať v štandardnej sieti servisov MINI. Preto budú zriadené servisné
základne na oboch pobrežiach, kde budú špeciálne vyškolení odborníci pracovať na elektrických častiach MINI E. V prípade poruchy poskytnú profesionálnu podporu v mieste zákazníkovho MINI servisu. Technické prehliadky sa budú vykonávať po 5000 kilometroch alebo
po šiestich mesiacoch prevádzky.

,, Výroba v Oxforde a Mníchove ,,
MINI E absolvovalo už väčšinu fáz vývoja sériovo vyrábaného vozidla a podrobilo sa aj množstvu nárazových
testov. Tie skúmali okrem bezpečnosti posádky aj dopad zrážky na lítiovo-iónové akumulátory a hľadalo sa
ich najoptimálnejšie uloženie. Energetická jednotka MINI E úspešne absolvovala všetky testy a vyhovela aj
normám US, ktoré sú zvlášť prísne.
Výroba 500 exemplárov bude realizovaná v Oxforde a Mníchove. Továreň MINI UK bude zodpovedná za
celú výrobu auta okrem pohonu a akumulátorov. Vozidlá budú schádzať z rovnakého pásu ako štandardné
MINI. Celky ako elektromotor, akumulátor, výkonová
a prenosová elektronika sa budú montovať v špeciálne postavenom výrobnom komplexe situovanom v továrni BMW.
www.mot.sk
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VSTUP DO DRUHÉHO
STOROČIA

,, Koncern General Motors práve slávi 100 rokov od svojho založenia –
a do druhého storočia svojej existencie vstupuje uvedením netrpezlivo očekávanej produkčnej verzie typu Chevrolet Volt – automobilu, ktorý prejde
až 60 kilometrov bez spotreby jedinej kvapku benzínu alebo nafty a bez
toho, aby do ovzdušia vypustil jediný gram CO2 alebo iných plynných emisií, pretože na pohon využíva elektrickú energiu. ,,
„Predstavenie produkčnej verzie Chevroleta Volt
je skvelým momentom pre vstup do ďalšieho storočia,“ povedal Rick Wagoner, šéf koncernu General
Motors. „Volt je jasným dôkazom nášho záujmu o budúcnosť – deklaruje naše zaujatie inováciami, novými technológiami a dokladá i našu zodpovednosť za
využívanie prírodných zdrojov a v ochrane životného
prostredia.“
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,, Forma sleduje funkciu ,,
Dizajn Chevroletu Volt vychádza z konceptu uvedeného v roku 2007 na autosalóne v Detroite v USA. Pretože aerodynamika hrá veľmi významnú úlohu pri maximalizácii dojazdu, konštruktéri a dizajnéri koncernu GM pripravili vozidlu mimoriadne aerodynamicky
efektívnu karosériu. Celý rad kriviek a dizajnérskych

detailov konceptu sa objavil i na produkčnom vozidle,
vrátane masky vozidla, „atletickej“ siluety, grafiky zadných partií, stylingu vonkajších spätných zrkadiel, atď.
Tvar prednej časti vozidla a jeho bokov uľahčuje obtekanie vzduchom, rovnako ako ostro rezané krivky zadnej časti a starostlivo tvarovaný zadný spoiler. Agresívne štylizovaný rám čelného okna a tvar zadného okna
znižujú turbulencie vzduchu pri rýchlej jazde. Špecialisti

Predstavujeme
CHEVROLET VOLT

Akumulátory tohto vozidla možno dobíjať z bežnej
domácej siete s napätím 230 V – na úplné nabitie postačia necelé tri hodiny. Čas dobíjania sa zmenšuje, ak
nie sú akumulátory úplne vybité. Špecialisti koncernu
GM predpokladajú, že úplné nabitie cez noc bude stáť
menej než 1 euro, pričom načerpaná energia postačí na
absolvovanie až 60 km v plne elektrickom režime.

,, Pôžitok z jazdy ,,

koncernu GM strávili stovky hodín v aerodynamickom
tuneli GM pri testovaní a tvarovom ladení zásadných
karosárskych partií, ako sú napríklad predné a zadné
blatníky, zadný spoiler, okná alebo bočné zrkadlá. Všetky aerodynamické zlepšenia umožnili konštruktérom
GM dosiahnuť stanovený cieľ: zaručiť typu Volt akčný
rádius až 60 km (podľa metodiky MVEG) bez emisií.
Vo svojom interiéri Volt ponúka priestor, komfort
a bezpečnosť, ktoré zákazníci očakávajú od súčasného
štvormiestneho sedanu. Moderné prístroje a ovládače,
atraktívne materiály, dvojica informačných displejov a
dotykom ovládaný infotainment s integrovanou pákou
voliča, odlišujú Volt od ostatných vozidiel na trhu.
K najvýznamnejším interiérovým technologickým
prvkom tohto vozidla patria:
• Adaptívny prístrojový displej z tekutých kryštálov
• Sedempalcový dotykový informačný displej
• Dotykové ovládanie klimatizácie a infotainmentu
• Na prianie dodávaný navigačný systém so vstavaným hard-diskom na uloženie digitalizovaných máp
a hudby

• Štandardne dodávané rozhranie Bluetooth pre mobilný telefón a USB/Bluetooth pre ukladanie hudby

,, Nová éra automobilovej mobility ,,
Volt je priekopníkom novej éry využívania elektrickej
energie v automobilovom priemysle – de facto vytvára celkom novú automobilovú triedu elektromobilov
s predĺženým dojazdom E-REV (Extended-Range Electric
Vehicle).
Kolesá Voltu sú v každej situácii poháňané elektrinou. Pri jazdách do vzdialenosti 60 km čerpá Volt
energiu výhradne zo sady svojich lítium-iónových batérií s celkovou kapacitou 16 kWh. Po vybití akumulátorov sa spustí „palubný“ zážihový motor (popri benzíne spaľujúci i palivo E85), ktorý poháňa generátor dodávajúci elektrickú energiu trakčnému elektromotoru a
dobíja akumulátory. Tento režim predlžuje akčný rádius
vozidla na niekoľko sto kilometrov – vďaka dobíjaniu
akumulátorov. Na rozdiel od konvenčných akumulátorových elektromobilov sa tak vodič Voltu nemusí stresovať, či dokáže absolvovať celú potrebnú vzdialenosť.

Volt ponúka pozoruhodnú dynamiku jazdy a veľmi tichú
prevádzku. Viac ako 220 lítium-iónových buniek tvorí sadu akumulátorov, z ktorej čerpá energiu trakčný
motor. Ten má výkon 110 kW a jeho stály krútiaci moment je 370 Nm. Volt dosahuje rýchlosť až 161 km/h.
Pohon elektromotorom a špeciálne izolačné materiály
robia z Volta extrémne tichý automobil.
Špecialisti koncernu GM predpokladajú, že 1 km
s automobilom Volt v plne elektrickom režime bude stáť
asi 2 centy, kým pri jazde na benzín bude stáť 1 km asi
12 centov (pri cene 1,50 eúr za liter benzínu). V prípade vodičov, ktorí denne najazdia asi 60 km (teda asi 22
000 km za rok) to znamená úsporu približne 2200 eúr
ročne. Pri využívaní nočného prúdu na dobíjanie akumulátorov sa dá predpokladať, že prevádzkové náklady
na 1 kilometer absolvovaný s automobilom Volt v elektrickom režime budú asi šesťkrát menšie v porovnaní s
automobilom so zážihovým motorom.
Volt by se mal vyrábať v továrni GM v DetroiteHamtramcku. Výroba modelov určených pre trh USA
by sa mala rozbehnúť koncom roka 2010. Cena doteraz nebola stanovená.
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Porsche Boxster a Cayman

Porsche Cayman

Modernizácia

,, Nemecká automobilka Porsche, ktorá zatiaľ pláva cez finančnú krízu bez vážnejších

problémov, si zvolila nedávny medzinárodný autosalón v Los Angeles za miesto svetovej premiéry druhej generácie typov Boxster a Cayman. Novinky sa od doterajších
navonok odlišujú inak tvarovanou prednou a zadnou časťou i pozmenenými prednými a zadnými svetlami. ,,

Oba typy sú teraz sériovo vystrojené hmlovými reflektormi, ktoré majú na Boxsteri hranatý tvar a na Caymane sú okrúhle. Za príplatok možno po prvý raz tieto
typy vystrojiť aj bixenónovými reflektormi, dennými
svetlami na báze diód LED a dynamickými reflektormi,
ktoré sa natáčajú do zákrut.

Porsche Boxster
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Novinky sú aj pod kapotou týchto vozidiel. Nové ploché motory (boxer) majú väčší výkon pri menšej
spotrebe paliva. Základný 2,9-litrový motor vyvíja v
Boxsteri maximálny výkon 188 kW, v Caymane má výkon 195 kW. To je približne o 7,5 resp. 15 kW viac ako
doteraz. Na pohon športových verzií S slúži 3,4-litrový

motor, vystrojený systémom priameho vstrekovania
benzínu. V modeli Boxster S vyvíja tento motor výkon
228 kW, v modeli Cayman S je to až 235 kW. Cayman
S, vystrojený dvojspojkovou prevodovkou PDK, zrýchľuje z 0 na 100 km/h za 4,9 sekundy, Boxsteru vystrojenému šesťstupňovou prevodovkou to trvá o sekundu
dlhšie. Obidva modely, vystrojené základným motorom
a prevodovkou PDK, majú spotrebu benzínu v kombinovanej prevádzke 8,9 l/100 km, čo je o 11 percent menej ako mali predchádzajúce modely. Modely poháňané
výkonnejším 3,4-litrovým motorom spotrebujú v priemere 9,2 l/100 km, čo je menej až o 16 % v porovnaní
s predchádzajúcimi modelmi.
Úpravy sa dotkli aj podvozka oboch vozidiel, ktoré sú vystrojené najnovšou generáciou stabilizačného
systému PSM. Majú aj výkonnejšie brzdy.
V štandardnej výbave bude audiosústava s CD
a MP3 prehrávačom, za príplatok si možno objednať
multimediálny systém PCM s novým užívateľským rozhraním.
Nové modely Boxster a Cayman prídu na trh vo februári budúceho roka. V Nemecku sa Boxster so slabším
motorom bude predávať za 46 142 eúr.
Ďalšou významnou novinkou spoločnosti Porsche
je to, že od februára bude táto štuttgartská automobilka ponúkať typ Cayenne aj so vznetovým motorom.
Pôjde o prvé sériový model spoločnosti Porsche vystrojený vznetovým motorom. Na pohon novej verzie Cayenne bude slúžiť trojlitrový prepĺňaný vznetový vidlicový šesťvalec vyrábaný automobilkou Audi. Motor má
maximálny výkon 176 kW a jeho najväčší krútiaci moment je 550 Nm. Priemerná normovaná spotreba nafty modelu Cayenne Diesel je 9,3 l/100 km.
(RM)
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Nástupca štúdie Fluence
,, Automobilka Renault uviedla nedávno aj na náš trh atrak-

tívny model Laguna Coupé. Na pôsobivo tvarovanej karosérii sú zreteľne badateľné črty obdivovanej štúdie Fluence z roku 2004, ktoré prevzal už priamy predchodca terajšej novinky, koncept Laguna Coupé. Uvedením tohto modelu sa Renault

Pre úspech na trhu má veľmi dobré predpoklady – má
elegantnú karosériu, podvozok so systémom 4Control
a účinný motor V6 dCi. Využíva špičkové technológie,
ktoré sú aktuálne k dispozícii v tomto segmente, napríklad Bose® Sound System, navigačný systém Carminat
Bluetooth® DVD, inteligentnú „kartu“. Tento model mal
premiéru začiatkom jesene na autosalóne v Paríži. Výbava Premium, ktorej tvorcovia tohto modelu venovali
veľkú starostlivosť pri finalizácii tvarov a kvality materiálov, zvukovému a tepelnému komfortu, ponúka to
najlepšie z Renaultu.
Vlajková loď typového radu Laguny prispieva k posilneniu značky Renault na trhu vo vyššom segmente.
Pri stavbe karosérie konštruktéri použili aj niekoľko menej známych materiálov. Veko batožinového
priestoru je napríklad z SMC (Sheet Moulding Compound), kompozitného pružného materiálu, ktorý sa ľahko prispôsobí dizajnérskym predstavám. Na jeho otváranie využili mechanizmus nazývaný «labutí krk», ktorý umožňuje otváranie dverí v dostatočnej vzdialenosti
od zadného skla a uľahčuje prístup do batožinového
priestoru. Toto obmedzenie prinieslo vynález: dôvtipnú konštrukciu integrovanú do zmenšeného priestoru
pre navíjač bezpečnostného pásu a « labutí krk » na
tom istom mieste. Svetlá sú výstavnou skriňou technických vlastností vozidla. Zadné svetlá využívajú

vracia do segmentu prestížnych kupé strednej triedy. Po liftbacku v októbri 2007, kombi v januári 2008 a verzii GT vyvinutej na podvozku 4Control so štyrmi riadenými kolesami v apríli 2008, je Laguna Coupé štvrtým modelom tretej generácie typu Laguna. ,,

elektroluminiscenčné (svietiace) diódy (LED), ktoré poskytujú kvalitný rozptyl svetla a umožňujú natiahnuť
ich tvar. Zaručujú jedinečné osvetlenie, identifikovateľné na vzdialenosť až 400 m. LED poskytujú výhodu malej spotreby elektrickej energie a oveľa dlhšiu životnosť
oproti klasickej žiarovke. Vpredu sú bi-xenónové svetlá, použitý systém má v každom reflektore len jednu
„žiarovku“ pre stretávacie aj diaľkové svetlá, nezaberá teda veľký priestor a necháva voľné pole pôsobnosti
dizajnérom.
Aerodynamika má značný vplyv na produkciu emisií CO2 a spotrebu paliva. Získať 0,02 m² SCx (súčin čelnej plochy auta a koeficientu aerodynamického odporu) umožní ušetriť 1g CO2 na 1 km a 0,2 l paliva na 100
km pri rýchlosti 130 km/h. Laguna Coupé má SCx na
úrovni 0,66 m² aj vďaka optimalizácii nadstavby (difúzor, spojler …), spodnej časti a deflektorom na predných
kolesách.
Predná časť interiéru Renaultu Laguna Coupé preberá prvky liftbacku. Dizajn zadných sedadiel Renaultu Laguna Coupé je charakteristický. Bez prostredného miesta na sedenie sa krajné k sebe priblížili, pri
šírke na úrovni lakťov 1440 mm majú obaja cestujúci hojnosť miesta aj v tomto smere. Renault Laguna
Coupé ponúka na výber 5 farebných odtieňov kože.
Klient si podľa svojho vkusu môže vybrať a vytvoriť

vlastnú kombináciu medzi farbou karosérie a vyhotovením interiéru. Renault Laguna Coupé prináša rýdze
potešenie z jazdy a disponuje množstvom okrokových
konštrukčných riešení zabezpečujúcich výnimočnú jazdu a pokoj. Podvozok 4Control vďaka štyrom riadením
kolesám zaručuje výnimočné dynamické výkony a manévrovateľnosť, spolu s precíznym a istým zatáčaním
vo všetkých situáciách a za akýchkoľvek podmienok.
Podvozok 4Control je štandardným prvkom výbavy pri
všetkých verziách Renault Laguna Coupé. V oblasti aktívnej bezpečnosti podvozok 4Control so štyrmi riadenými kolesami exceluje nielen pri brzdení v zložitých
podmienkach (asymetrická priľnavosť, zásah ESP), ale
predovšetkým pri vyhýbacích manévroch (losí test).
Pre Lagunu Coupé sú k dispozícii zážihové motory
s výkonmi 125 až 175 kW a vznetové motormi s výkonmi od 110 do 173 kW.
Rovnako ako pri ostatných automobiloch Renault
vyššej triedy, aj pri Lagune Coupé výrobca poskytuje
záruku 3 roky alebo 150 000 km. Zákazník v ponuke
nájde bohatú škálu výbavy, motorizácie, farieb, materiálov a príslušenstva, s ktorou dokáže svoje vozidlo viac
personifikovať.
-rt-
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ABS A ĎALŠIE OD NEHO ODVODENÉ SYSTÉMY

PRE PODPORU BEZPEČNOSTI JAZDY OSOBNÝCH
AUTOMOBILOV (6. časť)
,, V predchádzajúcej časti príspevku sme začali popisovať niektoré asistenčné systémy, ktoré sú podľa stupňa vybavenia vozidla
dodávané ako prídavné funkcie k základnému systému ESP (príp.
ABS/ASR), a ktorých úlohou je pomáhať vodičovi ľahšie zvládať
niektoré jazdné situácie, prípadne udržiavať „kondíciu“ vozidla
v každom okamihu na dostatočnej úrovni. V týchto prípadoch

väčšinou ide len o softvérové modifikácie základného regulačného systému ABS/ASR, ktorého popis čitateľ nájde v októbrovom
čísle nášho časopisu, vozidlo však musí byť v niektorých prípadoch vybavené okrem snímačov otáčok kolies ďalšími snímačmi. Dnes budeme pokračovať v popise ďalších prídavných regulačných systémov. ,,

brzdovej sústavy vozidla do pohotovostného stavu pred samotným začiatkom brzdenia. Tento systém je
známy pod označením RAB (Ready
alert brake). Vieme, že vodič potrebuje na začiatku brzdenia určitý čas
na to, aby preložil pravú nohu z plynového pedála na brzdový pedál
a vyvinul na ňom potrebnú silu, a že
brzdy potrebujú tiež určitý čas na vymedzenie vôle medzi brzdovým obložením a kotúčom, kým začnú skutočne brzdiť. Tieto „jalové“ časové
úseky spôsobujú oneskorený nábeh
brzdenia a predĺženie efektívnej brzdnej dráhy vozidla, čo v prípade núdzovej situácie môže viesť ku kolízii.
Ak vodič náhle (rýchlo) uvoľní plynoObr. 2 Časový priebeh brzdného momentu a krútiaceho momentu mový pedál, systém RAB predpokladá tora systému HHC
možnosť následného prudkého brzrýchlostiach 70 až 120 km/h, rozkývať v priečnom
denia, brzdová sústava sa pomocou dopravného čersmere, obr. 1. Tieto jeho pohyby sa prenášajú aj na
padla mierne natlakuje asi na 200 kPa a „čaká“. Tým
ťažné vozidlo, čím zvyčajne vznikne kritická situása podstatne skrátia stratové časy pri nasledujúcom
cia. Elektronická riadiaca jednotka ESP rozpozná, že
nábehu brzdenia. Ak sa systém „pomýlil“ a brzdenie
príves je pripojený, a rozpozná jeho kmitavý pohyb
sa neuskutoční, tlak brzdovej kvapaliny asi po piatich
na základe signálov snímača uhlovej rýchlosti stáčasekundách automaticky klesne na nulu a pohotovosť
nia vo vozidle. V prvej fáze zásahu periodicky striedaskončí. Tento systém, podobne ako brzdový asistenčvo pribrzďuje predné kolesá vozidla, aby sa kmitanie
ný systém popísaný v predchádzajúcej časti príspevutlmilo. Ak to nestačí, v druhej fáze zariadi v spolupráku, patrí do kategórie aktívnych (inteligentných) reguci s riadiacou jednotkou motora redukciu krútiaceho
lačných systémov, ktoré sú schopné predvídať naslemomentu motora a zabrzdí vozidlo pomocou hydraudujúce konanie vodiča.
lického systému ABS/ASR až do ukončenia kmitavého
Niektoré osobné automobily, ktoré majú závespohybu.
né zariadenie na ťahanie prívesu, bývajú vybaveOsobné automobily vybavené systémom ACC
né funkciou stabilizácie prívesu. Ten sa pri jazde voĎalšou prídavnou funkciou, veľmi potrebnou a
(Adaptive cruise control) na sledovanie vzdialenosti od
zidla môže za určitých podmienok, najčastejšie pri
užitočnou z hľadiska bezpečnosti jazdy, je uvedenie
predchádzajúceho vozidla, môžu byť okrem optickej a
zvukovej signalizácie vybavené aj prídavnou funkciou
automatického brzdenia (Braking guard), ktorá sa aktivuje pri priblížení sa na kritickú vzdialenosť v dvoch
stupňoch – natlakovanie brzdovej sústavy (RAB) a samotné brzdenie pomocou hydraulického systému ABS/
ASR.
Ďalším výdatným pomocníkom je asistenčný systém rozjazdu do kopca, známy ako HHC (Hill hold control). Systém uľahčuje rozjazd do kopca bez počiatočného cúvania vozidla. Vychádza zo systému ESP, navyše
Obr. 1 Stabilizácia prívesu pribrzďovaním kolies ťažného vozidla

Jedným z nich je systém, ktorý zabezpečuje plný brzdný účinok zadnej nápravy v prípade, že na prednej náprave je v činnosti regulácia ABS. Je známy pod označením HVV (Hinterachsvollverzögerung), príp. MBS
(Maxi brake support). Ako vieme, pri brzdení vozidla
vzniká vplyvom momentu zotrvačnej sily v jeho ťažisku k rovine vozovky prídavné zaťaženie prednej nápravy a odľahčenie zadnej nápravy. Brzdová sústava vozidla je z dôvodu zabezpečenia jeho smerovej stability
pri brzdení konštrukčne riešená tak, že v určitom rozsahu brzdného spomalenia musí zaručiť nadmerné brzdenie (prebrzdenie) predných kolies a nedostatočné brzdenie (nedobrzdenie) zadných kolies. Tak sa môže stať,
že zatiaľ čo prebrzdené predné kolesá dosiahnu hranicu
regulácie ABS, teda brzdia za daných podmienok s maximálnym účinkom, nedobrzdené zadné kolesá brzdia
pod hranicou regulácie ABS, teda s menším účinkom.
Úlohou systému HVV je zväčšiť tlak brzdovej kvapaliny v zadných brzdách pomocou dopravného čerpadla
systému ABS/ASR na takú úroveň, až aj na zadných
kolesách začne účinkovať regulácia ABS. V tom prípade bude vozidlo ako celok brzdiť s maximálne možným
účinkom na danom povrchu vozovky. V hydraulických
okruhoch zadných kolies je v tomto prípade prepínací
ventil zatvorený a vysokotlakový prepínací ventil otvorený. Zjednodušene možno povedať, že systém HVV je
opakom systému elektronického rozdeľovania brzdných
síl EBV. Zatiaľ čo EBV má za cieľ potlačiť prebrzdenie
zadných kolies pri veľkých hodnotách brzdného spomalenia (aby nedošlo k pretáčavému šmyku vozidla),
HVV naopak zväčšuje brzdný účinok zadných kolies až
na hranicu regulácie ABS.
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alebo vzad). Obsahuje nasledovné asistenčné funkcie :
Funkcia „Stop-andgo“ – ovláda automaticky brzdy, keď
vodič zabrzdil do pokojového stavu. To
odľahčuje vodiča obzvlášť v mestskej
pr emávke, pr e to že sa nemusí starať
o brzdy, kým vozidlo
stojí.

Obr. 3 Regulačný systém ABS pri cúvaní zo svahu a brzdení
sa používa snímač pozdĺžneho zrýchlenia, ktorý v tomto prípade identifikuje sklon vozidla na stúpajúcej vozovke. Systém sa aktivuje, keď vozidlo stojí, stúpanie
je väčšie ako približne 5 %, dvere vodiča sú zatvorené
a motor beží. Systém pracuje vždy v smere rozjazdu do
kopca, rozjazd je možný aj pri zaradenom spätnom prevodovom stupni. Funkcia systému prebieha v štyroch
fázach, ako je zrejmé z obr. 2.
1. fáza – nárast tlaku. Vodič zabrzdí v stúpaní. Prepínací ventil a plniaci ventil ABS sú otvorené, tým je zabezpečené priame prepojenie medzi hlavným brzdovým valcom a kolesovou brzdou, ostatné dva ventily
sú zatvorené. Prebehol režim normálneho brzdenia,
vozidlo stojí zabrzdené, pokiaľ je to potrebné (prekážka pred vozidlom, kolóna vozidiel, semafor).
2. fáza – držanie tlaku. Vozidlo stále stojí, vodič prestal ovládať brzdový pedál a presunul nohu na plynový pedál. Prepínací ventil sa zatvorí, HHC podrží tlak brzdovej kvapaliny v kolesových brzdách asi
2 sekundy na úrovni 1. fázy, aby sa zabránilo cúvaniu vozidla.
3. fáza – uvoľňovanie tlaku. Vozidlo ešte stojí, vodič
stláča plynový pedál, HHC postupne zmenšuje tlak
brzdovej kvapaliny v kolesových brzdách súčasne
s nárastom krútiaceho momentu motora. Prepínací ventil sa postupne (stupňovito) otvára, brzdová
kvapalina sa postupne vracia z kolesovej brzdy do
hlavného brzdového valca cez otvorený plniaci ventil ABS (teda bez podpory dopravného čerpadla).
4. fáza – zrušenie tlaku. Keď je moment motora dostatočne veľký na zrýchlenie vozidla do kopca, HHC
redukuje tlak brzdovej kvapaliny v kolesových brzdách na nulu. Prepínací ventil aj plniaci ventil ABS
sú otvorené.
Auto Hold (AHA) je súbor troch asistenčných funkcií, ktorý sa používa pri vozidlách vybavených elektromechanickou parkovacou brzdou. Umožňuje automatické a regulované zabrzdenie vozidla v pokojovom stave
bez ohľadu na to, ako sa vozidlo do tohto stavu dostalo, a podporuje vodiča pri následnom rozjazde (vpred

Funkcia HHC – podporuje rozjazd do
stúpania

Automatické parkovanie – aktivuje parkovaciu brzdu,
ak vozidlo zastavilo, vodičove dvere alebo zámka jeho
pásu sa otvorili alebo zapaľovanie bolo vypnuté.
Systém vyžaduje zabudovanie ESP a elektromechanickej parkovacej brzdy.
Prvé tri minúty po zastavení je vozidlo brzdené
hydraulicky systémom ESP. Potom sa uvedie do činnosti elektromechanická parkovacia brzda a tlak brzdovej kvapaliny automaticky klesne na nulu. Tým sa
bráni prehriatiu ventilov v hydraulickej jednotke.

ESP k svojej činnosti.
Asistenčný systém jazdy z kopca HDC (Hill descent
control) oslobodzuje vodiča od nutnosti brzdiť pri jazde v klesaní. Funkcia sa zapína pri rýchlosti menšej ako
20 km/h, klesaní väčšom ako 20 %, pri chode motora
a keď plynový a brzdový pedál nie sú ovládané. Riadiaca jednotka rozozná situáciu podľa toho, že rýchlosť
vozidla narastá bez toho, že by bol stlačený plynový
pedál. Vysokotlaké prepínacie ventrily a plniace ventily ABS sú otvorené, ďalšie zatvorené, čerpadlo dodáva tlakovú kvapalinu a vozidlo brzdí. Rýchlosť, na ktorej systém udržiava vozidlo na klesaní, je závislá od
rýchlosti na začiatku klesania a od zaradeného prevodového stupňa.
Niektoré asistenčné systémy sú určené najmä pre
osobné automobily kategórie SUV a majú vodičovi uľahčiť jazdu v terénnych podmienkach. Ide najmä o aktiváciu regulácie ABS pri cúvaní zo svahu a brzdení, obr.
3, kedy je na rozdiel od bežnej jazdy preťažená zadná
náprava, a teda môže prenášať značne väčšiu brzdnú
silu ako predná náprava. Ďalej ide o asistenciu pri jazde malou rýchlosťou (asi do 20 km/h) z prudkého svahu (10 – 15 %), obr. 4, ktorá sa aktivuje na základe
zistených rozdielov v otáčkach jednotlivých kolies, napríklad následkom nesúdržnosti podkladu alebo straty
kontaktu kolies s nerovným podkladom. Cieľom je, aby
vozidlo zvládlo nebezpečný úsek bez zásahov vodiča
s konštantnou rýchlosťou. Niektoré vozidlá SUV sú vybavené aj tzv. offroad – modusom, ktorého základnou
funkciou je optimalizovať zásahy ESP, ASR, EDS a ABS
z hľadiska trakcie a brzdenia na nesúdržných podkladoch (off-road). Prahové hodnoty, pri ktorých sa aktivujú uvedené systémy, sa menia v závislosti od rýchlosti jazdy. V terénnych podmienkach sa napríklad pripúšťajú väčšie hodnoty sklzu kolies, pri ktorých nastane
regulácia ASR a ABS, naopak, funkcia EDS sa aktivuje
už pri menších hodnotách rozdielu otáčok kolies.

Dynamický systém rozjazdu DAA (Dynamischer Anfahrassistent) je tiež špeciálna funkcia pre vozidlá
s ESP a elektromechanickou parkovacou brzdou. Je to
softvérové rozšírenie v riadiacej jednotke elektromechanickej parkovacej brzdy. Pri rozjazde na semaforoch
alebo do kopca systém s pridávaním plynu vodičom automaticky uvoľňuje parkovaciu brzdu. DAA sa aktivuje,
keď vodičove dvere a zámka jeho pásu sú zatvorené,
motor beží a systém zaznamená želanie rozjazdu zaradením prevodového stupňa a ovládaním plynového pedála. DAA pred uvoľnením elektromechanickej parkovacej brzdy kontroluje
uhol stúpania, moment
motora, polohu plynového pedála, polohu
spojkového pedála (pri
automatických prevodovkách predvolený
prevodový stupeň),
želaný smer jazdy (dopredu alebo dozadu pri
automatických prevodovkách podľa predvoleného stupňa, pri
ručne ovládaných prevodovkách podľa spínača cúvacích svetiel). Systém nepracuje s hydraulickou
brzdovou sústavou,
Obr. 4 Asistenčný systém pre jazdu zo svahu
len využíva signály

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.
(pokračovanie)

www.mot.sk
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Minivan má 25 rokov
,, Bol rok 1983. Ronald Reagan bol prezidentom USA, Lech Walesa dostal Nobelovu
cenu za mier, bol vynájdený internet a na verejnosť sa dostali prvé mobilné telefóny…
a Chrysler trafil do čierneho uvedením prvého minivanu na trh. Chrysler Corporation
(ako sa spoločnosť vtedy volala) zaviedla ako prvá na trh minivan práve v roku 1983.
Vývoj minivanu sa však začal už skôr, a to v roku 1977, ako odozva na nové požiadavky zákazníkov zistené pri prieskumoch trhu. ,,

Koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia si ľudia zo silnej generácie povojnových rokov, tzv. „baby
boomers,“ začali vo veľkom počte zakladať rodiny a
hľadali ekonomický spôsob automobilovej dopravy. Tradičné sedany a vozidlá kombi sa neustále zmenšovali v
dôsledku snahy o menšiu spotrebu paliva a znečisťovanie. Preto sa klasické dodávkové automobily konštrukčne upravovali na osobné vozidlá, ale zlé jazdné vlastnosti, veľké rozmery a pohon zadnej nápravy ich znevýhodňovali pri funkcii rodinných vozidiel. Konštruktéri
v Chrysleri pochopili nedostatky veľkých dodávok a začali prvé vývojové štúdie vozidla, ktoré by splnilo potreby mladých rodín. Vozidlo malo mať takéto vlastnosti: malú spotrebu paliva, ľahké nastupovanie, vhodné
na prepravu rodiny a byť menšie ako vtedajší pick-up
Dodge Ram.
Po mnohých návrhoch sa dizajnéri v Chrysleri
zhodli na platforme, ktorá využívala rovnú podlahu
a celú hnaciu sústavu má umiestnenú pred kabínou pre
cestujúcich. Umiestnením motora vpredu a použitím pohonu prednej nápravy vytvorili platformu vozidla, do
ktorého sa ľahko nastupuje a vystupuje, sedadlá poskytujú vodičovi dobrý výhľad z vozidla. Vozidlo s pohonom
zadnej nápravy by si vyžadovalo buď vyššie umiestnenú podlahu alebo zdvihnutý stredový tunel prebiehajúci po celej dĺžke vozidla, aby bol vytvorený priestor pre
spájací hriadeľ k rozvodovke zadnej nápravy.
Nové „magické vozidlo“ z Chrysleru predstavujúce
rodinné vozidlo s pohonom prednej nápravy čelilo pri
svojom vzniku veľkej neistote v dôsledku vtedajších
ťažkých hospodárskych podmienok v USA. Chrysler získal prostriedky na nový projekt až vtedy, keď v roku
1980 federálny Výbor pre ručenie pôžičky pre Chrysler
schválil 1,5 miliardy USD na vývoj nových produktov.
S novým kapitálom na investovanie a hospodárskym
rozpočtom 660 miliónov USD pre nové programy stavil
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Chrysler všetko na výrobu magického vozidla. Program
s oficiálnym interným označením „T-115“ zaznamenal
úspech. Lee A. Iacocca, výkonný riaditeľ spoločnosti
a nastávajúci prezident Harold „Hal“ K. Sperlich riadili vývoj magického vozidla – „minivanu,“ – súčasne s
prebudovaním montážneho závodu vo Windsore (provincia Ontario, Kanada) na výrobu nového rodinného
vozidla. Prvý minivan z montážnej linky vo Windsore
zišiel 2. novembra 1983. Typy Dodge Caravan a Plymouth Voyager pre rok 1984 sa rýchlo rozšírili po predajnej sieti v USA spolu s vozidlami Dodge Aries a Plymouth Reliant, postavenými na platforme K. Obmedzené
technické a finančné možnosti nútili Chrysler zamerať
svoj marketing a podporu predaja na vozidlá postavené na platforme K, ale minivany Dodge a Plymouth boli produkty, ktoré najviac priťahovali zákazníkov do
predajní.
Spustenie výroby minivanov v roku 1983 vytvorilo
úplne nový segment vozidiel. Podľa popredného amerického automobilového časopisu Road & Track „Chrysler
stavil na to, že existuje veľký trh pre vozidlá tejto kategórie a zameral sa na súčasných majiteľov veľkých
vozidiel typu kombi (Sportwagon), na tých, ktorí vlastnia veľké dodávky s veľkou spotrebou, na rozrastajúce sa rodiny, na tých, ktorí potrebujú veľké kombi, ale
prekáža im vidiecky imidž týchto vozidiel, na ženy, ktoré nerady jazdia na veľkých dodávkach, na ľudí, ktorí
sú zvyknutí na veľké sedany, ale chceli by mať viac
priestoru vo vozidle a tiež na tých, ktorým sa nové vozidlo jednoducho páči.“ Minivany sa v osemdesiatych
rokoch minulého storočia stali kultovou ikonou v celej
Severnej Amerike, ich uvedenie na medzinárodné trhy
pomohlo upevniť pozíciu značky Chrysler vo svete. Bolo to v roku 1987, keď Chrysler začal predávať v Európe
svoj nový minivan označovaný tiež ako viacúčelové vozidlo alebo MPV (Multi-Purpose Vehicle).

Minivany poháňané vznetovým motorom boli uvedené na trh v roku 1993 s cieľom ešte viac posilniť prítomnosť Chryslera v Európe. V roku 1996 sa začali vyrábať vozidlá s pravostranným riadením, čím sa otvorili možnosti predaja na trhoch ako je Veľká Británia,
Japonsko, Austrália a Južná Afrika.
V súlade s pôvodnou požiadavkou na malú spotrebu paliva vytvoril Chrysler Voyager SE poháňaný 2,5
litrovým vznetovým motorom typu CRD (Common-Rail
Diesel) s turbodúchadlom v roku 2000 nový svetový rekord v spotrebe paliva. Na jedno natankovanie prešiel
1724 kilometrov, čo je prvé miesto medzi minivanmi.
Najnovšia, piata generácia minivanov – Chrysler Town & Country, Chrysler Grand Voyager a Dodge
Grand Caravan – v sebe zhmotňuje viac ako 65 inovácií a viac ako 25 rokov skúseností na čele vývoja minivanov. S viac ako 12 miliónmi minivanov predanými po
celom svete a viac ako 260 cenami, vrátane ceny „Minivan of the Year 2008“ a „International Truck of the
Year“ za rok 2008 udelených organizáciou International Car of the Year, minivany Chrysler a Dodge pokračujú vo vytváraní automobilovej histórie.

,, Časový sled inovácií a predajnosti ,,
Koncepcia minivanu
V roku 1977 malá skupina dizajnérov a konštruktérov v Chrysleri začala pracovať na niečom, čo nazývali „magické vozidlo.“ Program bol oficiálne schválený
v roku 1980 a jeho výsledkom bol „minivan“ – vozidlo
rovnako pohodlné ako klasické veľké americké kombi, ale priestrannejšie, mnohostrannejšie využiteľné a
hospodárnejšie, pričom sa vošlo do priemernej americkej garáže.

1983 – 1984
Prvý minivan uvedený na trh (prvá malá dodávka s pohonom prednej nápravy na platforme „T-115“). Druhého
novembra 1983 výkonný riaditeľ Chryslera Lee A. Iacocca spustil výrobu prvého minivanu v montážnom závode Chryslera vo Windsore v provincii Ontario v Kanade. Prvými typmi boli Dodge Caravan, Dodge Caravan
C/V a Plymouth Voyager. V prvom roku výroby minivanov bolo predaných celkom 210 000 vozidiel Caravan a
Voyager. Pri prahu rentability 155 000 vozidiel ročne to
znamenalo, že minivany hrali dôležitú úlohu pri obnove

Predstavujeme
Minivany Chrysler

ziskovosti Chryslera. Prvé ocenenie bolo udelené minivanu Plymouth Voyager v roku 1984 za ochranu proti
korózii použitím pozinkovaných plechov.

1987
Predaný jeden milión minivanov. Spoločnosť začala
exportovať minivan Chrysler Voyager do Európy. Premiéru mali najväčšie modely pre osem cestujúcich s
krátkym aj dlhým rázvorom.

držiakov nápojov, detských sedačiek s nastaviteľným
sklonom a tvarovaným sedákom, a dvojčinných zadných bubnových bŕzd, pričom všetky tieto prvky boli
na minivanoch použité po prvýkrát.

1997

Predané dva milióny minivanov.

Predaných šesť miliónov minivanov. V rakúskom
závode Eurostar v Grazi začali vyrábať prvé minivany s pravostranným riadením. Predaj minivanu Chrysler Voyager s pravostranným riadením sa začal v marci, pričom vo Veľkej Británii za prvý mesiac predali viac
ako 2000 vozidiel.

1991

1998

Spoločnosť uviedla na trh úplne novú generáciu najviac
predávaných minivanov v Amerike (platforma „AS“) s
novým dizajnom a s niektorými prvkami, ktoré sa po
prvýkrát objavili na minivanoch, akými sú štandardne
dodávaný bezpečnostný vankúš pre vodiča, detské bezpečnostné poistky na posuvných dverách a na objednávku dodávané prvky, akými sú ABS na všetkých štyroch kolesách, sedadlá so systémom Quad Command a
pohon všetkých štyroch kolies.

Predaných sedem miliónov minivanov.

1992

2001

Predané tri milióny minivanov. Spoločnosť ako prvá ponúkla integrované detské bezpečnostné sedačky.
Chrysler spolu so spoločnosťou Steyr-Daimler-Puch (Eurostar) začal výrobu minivanov s krátkym aj dlhým rázvorom v závode v rakúskom Grazi.

Deväťmiliónty minivan - vyrobili ho v rakúskom závode Eurostar v Grazi. Spoločnosť uviedla na trh štvrtú
generáciu minivanov (platforma „RS“). Mala viacero prvenstiev, vrátane elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru, dvojitých elektricky ovládaných posuvných dverí, systému na zisťovanie prekážok pri otváraní a zatváraní elektricky ovládaných posuvných dverí,
odnímateľnej stredovej konzoly s elektrickým ovládaním, pop-up organizéra batožinového priestoru, trojzónovej regulácie teploty a zadných delených sedadiel v
pomere 50/50 so systémom Easy-Out Roller Seats.

1990

1993
Predané štyri milióny minivanov. Chrysler urobil ďalší krok vpred uvedením prvého minivanu s elektrickým
pohonom – TEVan. Bolo vyrobených približne 56 minivanov TEVan predaných výlučne pre podnikovú klientelu. Chrysler Voyager získal mimoriadnu príťažlivosť pre
európskych zákazníkov uvedením ekonomickej verzie
vozidla so vznetovým motorom s turbodúchadlom, ktorý sa predával výlučne na trhoch mimo Severnej Ameriky. Chrysler Voyager a Grand Voyager obsadili 23 %
európskeho trhu s minivanmi.

1999
Predaných osem miliónov minivanov.

2000
Minivany Chrysler sú ako prvé vybavené audiovizuálnym zábavným systémom so 6,4-palcovou obrazovkou
LCD a bezdrôtovými slúchadlami.

Predaných desať miliónov minivanov. Na objednávku
sa dodávajú aj hlavové bezpečnostné vankúše pre tretí
rad sedadiel a systém klasifikácie cestujúcich OCS (Occupant Classification System). Okrem mnohých iných
noviniek a jedinečných vlastností sa minivany Chrysler začínajú dodávať aj so systémom Uconnect založenom na bezdrôtovej technológii Bluetooth.

2005
Predaných jedenásť miliónov minivanov.

2007
Predaných dvanásť miliónov minivanov.
Piata generácia minivanov zahŕňa niektoré novinky ako
odnímateľnú dvojdielnu posuvnú prednú konzolu s napäťovou zásuvkou, dvojitý systém DVD umožňujúci súčasne prehrávať rôzne médiá, zásuvky so striedavým
elektrickým prúdom s napätím 115 V a jednosmerným
prúdom s napätím 12 V umiestnené na strednom stĺpiku, prenosné signálne a bodové svietidlo LED alebo
prenosné nabíjateľné signálne svietidlo LED, na objednávku dodávaný vyhrievaný prvý a druhý rad sedadiel
s látkovými alebo koženými poťahmi. Koncept „rodinných obývačiek na kolesách“ sa dostal na novú úroveň,
keď sa v minivanoch po prvýkrát použil systém sedadiel Swivel ‘n Go™. Prvýkrát sa v minivanoch použili
látkové poťahy sedadiel odpudzujúce nečistoty.

2008
Na minivane pre rok 2009 boli zavedené štyri nové prvky, vrátane systému na monitorovanie slepého uhla
(Blind Spot Monitoring System), systému na monitorovanie križovania dráhy vzadu (Rear Cross Path System), predných reflektorov typu SmartBeam® a otočného monitora pre tretí rad sedadiel.
-chr-

2003

1995
Predaných päť miliónov minivanov.

1996
Spoločnosť uviedla na trh minivany tretej generácie,
ktoré mali dopredu posunutú kabínu (platforma „NS“)
a viac ako tucet zlepšení, vrátane 16 palcových pneumatík zlepšujúcich jazdné vlastnosti, sedadiel so
systémom Easy-Out Roller Seats ®, nastaviteľných
www.mot.sk
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Prémiový koncept Faurecie
,, Zložité obdobie pre automobilový priemysel prišlo dávno

pred súčasnou finančnou krízou. Legislatívny tlak na zlepšovanie bezpečnosti automobilov, zmenšovanie spotreby paliva
a emisií a prísne požiadavky na recyklovateľnosť automobilov výrazne ubralo z rentability automobilovej výroby. Pre automobilky z ekonomicky rozvinutých štátov sa ukazuje ďalšia

Zákazníci však nechcú autá „na jedno kopyto“ už ani
pri masovo vyrábaných typoch, rastie trh tzv. prémiových automobilov. V súčasnosti už tvorí takmer 10
% z celkovej výroby, v roku 2006 predali v Severnej
Amerike asi 2 milióny takýchto áut a v Západnej Európe viac ako 2,5 milióna. Revolučný koncept interiéru takýchto automobilov vystavovala spoločnosť Faurecia na autosalóne v Los Angeles. Koncom októbra
tohto roka koncept „Premium Attitude“ predstavili aj
na Slovensku.
Francúzska spoločnosť Faurecia je popredným dodávateľom komponentov pre viaceré automobilky, má
výrobné závody a vývojové strediská aj mimo Francúzska. Pôsobí aj na Slovensku. Vyrába napríklad nárazníky automobilov, ale špecializuje sa najmä na interiérové konštrukčné prvky, ako sú sedadlá či prístrojové
58
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potenciálna hrozba – expanzia produktov automobiliek z Číny
a Indie, ktoré vyrábajú autá s menšími nákladmi okrem iného aj
preto, že ich výrobné procesy nie sú zatiaľ pod tlakom prísnych
environmentálnych predpisov. To všetko núti automobilky čo
najviac unifikovať výrobu, aby zmenšili výrobné náklady. ,,

dosky. Na zhmotnenie predstavy svojich odborníkov
o tom, ako by mohol vyzerať interiér auta z prémiového
segmentu, si Faurecia vybrala Tatru 603-2 z roku 1972.
Výber tohto „nosiča“ vedenie Faurecie zdôvodnilo tým,
že interiér klasického sedanu Tatra 603 je priestorovo
veľmi podobný súčasným automobilom ako sú Mercedes-Benz E, BMW 5 či Audi A6. A keďže Tatra Kopřivnice už nemá divíziu výroby osobných áut, neexistuje
ani riziko možných sporov o vlastnícke práva.
Štúdia Premium Attitude nemá na rozdiel od pôvodnej Tatry 603 stredný stĺpik karosérie, zadné dvere sa otvárajú proti smeru jazdy. čo má prispieť k ľahšiemu nastupovaniu. A nepochybne aj k názornejšiemu predstaveniu novo stvárnených prvkov interiéru.
Miesto motora v zadnej časti vozidla je teraz priestranný batožinový priestor s vysúvateľnou podlahou.

Veľkú úlohu v stvárnení interiéru hrá osvetlenie,
zdrojom svetla sú svietiace diódy, dobre to vidno aj na
niektorých fotografiách. Faurecia má špičkových odborníkov na spracovanie plastov, ale iste aj pod tlakom
na recyklovateľnosť čoraz väčšieho podielu z hmotnosti vozidla sa začala orientovať aj na drevo. Z tenkej
dyhy bieleho duba vlisovanej do „škrupiny“ z MDF, čo
je takisto drevo, najprv rozložené na vlákna, ktoré sú
následne pod tlakom spojené svojím vlastným „biolepidlom“- lignínom, sú napríklad vyrobené obklady rubu
operadiel predných sedadiel, výplne dverí a ďalšie dekoratívne prvky interiéru.
Sedadlo vodiča je asymetrické, v jeho lakťovej opierke je multifunkčný ovládač podobný mobilným telefónom. Ovládacie prvky nie sú spojené s
displejom na stredovej konzole klasickými vodičmi,
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zabezpečuje ho bezdrôtová technológia Bluetooth. Podobne sa tento systém dokáže pripojiť k zariadeniam,
ktoré Bluetooth využívajú. Pri vystupovaní z vozidla sa
sedadlo posunie tak, aby to bolo pre vodiča čo najpohodlnejšie. Sedadlo je schopné prestavenia sa do niekoľkých režimov (mesto, športová jazda, „voľná“ jazda),
pričom optimalizuje účinnosť fungovania bezpečnostného pásu pri dopravnej nehode. Pri presune sedadla
sa súčasne pohybujú aj ovládacie prvky v dverách a
multifunkčný ovládač v lakťovej opierke. Bezpečnostné pásy nerušia dojem voľnosti v interiéri, ich úchyty sú skryté v stredovom tuneli, podobne ako vodiace

drážky sedadiel. Zadné sedadlá vyzerajú ako priečne
nedelená lavica bez opierok hlavy pre tri osoby. Je to
však len zdanie, keď sa na ne niekto posadí, dômyselný systém prispôsobí jeho postave uhol sklonu sedacej
časti a driekovú oporu v operadle. Lakťová opierka sa
nevyklápa zhora, ale je sa vysunie zdola, pričom pod sebou necháva priestor. Opierka hlavy sa tiež automaticky vysunie, keď sa niekto posadí na sedadlo.
Prístrojová doska nie je príliš hlboká, navyše je
konštruovaná tak, že nahrádza aj priečnu výstuhu karosérie, ktorá je súčasťou súčasných automobilov. Interiér sa dokáže chovať podobne ako chameleón. Keď je

rýchlosť jazdy veľká, „zbytočné informácie“ dovtedy zobrazované na prístrojovej doske zmiznú, aby nerozptyľovali pozornosť vodiča a sedadlá idú automaticky do nižšej polohy. Kryty čelných bezpečnostných vankúšov nie
sú z kovu alebo tvrdých plastov ako zvyčajne, ale z mäkčených plastov, ktoré pri aktivácii vankúšov nemôžu poškodiť napríklad čelné sklo, preto ich možno umiestniť
aj bližšie k sklu, čo umožňuje najmä pred spolujazdcom
účelnejšie využiť túto časť interiéru.
Ovládacie prvky klimatizácie nie sú len na stredovej konzole prístrojovej dosky ako zvyčajne, dostupné
sú každému členovi posádky. Teplotu si tak môže každý
nastaviť podľa svojich potrieb. Optimálnemu prúdeniu
vzduchu v kabíne pomáha aj jej tvar, pre ktorý hľadali
odborníci Faurecie inšpiráciu v konštrukcii lietadiel.
Všetky prvky konceptu Premium Attitude od spoločnosti Faurecia sú už dnes vyrobiteľné, takže ich
uplatnenie sa v sériovo vyrábaných autách prémiového segmentu nemusí byť až v ďalekej budúcnosti.
-fawww.mot.sk
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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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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

www.mot.sk

61

XXX
Cenníky
automobilov
Xxx
predávaných
na Slovensku

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 Cee`d

Kia Carens

Kia Sportage

Lada 110

Lada Niva

Land Rover Defender
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Land Rover Freelander

Land Rover Discovery 3

Range Rover

Lexus IS 200

Lexus IS 300

Lexus GS 300

Lexus RX 300

Maybach 57

Mazda 2

Mazda 3

Mazda 6

Mazda RX-8
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Mercedes-Benz A

Mercedes-Benz E-T

Mercedes-Benz SLK

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz ML

Mini Cooper

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero

Nissan Micra

Nissan Almera
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Nissan Primera

Nissan 350 Z

Nissan X-Trail

Opel Agila

Opel Astra

Opel Vectra Caravan

Opel Signum

Peugeot 206

Peugeot 307 SW

Peugeot 407 SW

Peugeot 607

Peugeot 807
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Porsche Boxster

Porsche Cayenne

Renault Modus

Renault Clio

Renault Megane

Renault Laguna

Renault Scenic

Saab 9-3 Cabrio

Saab 9-3

Saab 9-5

Saab 9-5 Wagon

Seat Altea
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Seat Ibiza

Seat Leon

Seat Alhambra

Smart Fortwo

Smart Forfour

SsangYong Kyron

Subaru Impreza

Subaru Station Wagon

Suzuki Swift 3 dv

Suzuki Swift 5 dv

Suzuki Ignis

Suzuki SX 4

www.mot.sk
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Suzuki Jimmy

Suzuki Grand Vitara

Škoda Fabia

Škoda Fabia Combi

Škoda Octavia Tour Combi

Škoda Octavia

Škoda Superb

Toyota Yaris

Toyota Corolla

Toyota Corolla Verso

Toyota Avensis

Toyota Prius
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Toyota Land Cruiser

Volkswagen Polo

Volkswagen Golf

Volkswagen Passat

Typ karosérie:
Pohon:
Prevodovka:
Výbava:

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

Volkswagen Pheaton

4x4 - štyroch kolies, Z - zadný, P - predný
M – mechanická / počet prevodových stupňov, A – automatická / počet prevodových stupňov, CVT - plynulá zmena prevodu
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:
Motor valce:
Ventily:
Zmes:

Volkswagen Touareg

Podľa normy EU 93/116 pre zmiešanú prevádzku (l/100 km)
R - radový, V - vidlicový, B - boxer, O - rotačný, počet valcov
Počet ventilov v jednom valci
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:

1

- bez prepĺňania, T - turbodúchadlo, K - kompresor

2

3

4

5

Volvo S 40

6

7

Doplňovačka
Automobilka Toyota naplánovala na tohtoročný autosalón v Paríži tri svetové premiéry. Tretiu generáciu typu Avensis, ďalej typ iQ a typ (tajnička), ktorý je určený nielen do mesta. Má pohon všetkých kolies a vznetový spaľovací motor s hladinou emisií CO2 na úrovni 133 g/km. 1- poloha
piesta v spaľovacom motore, kde sa obracia smer jeho pohybu, 2- vhodne tvarovaný kovový prstenec na uloženie pneumatiky, 3- mechanizmus na

spomalenie alebo
na zastavenie pohy8
9
10
11
12
bu bicykla, 4- kladná
elektróda akumulátora, 5- prípojné vozidlo, ktoré sa prednou
časťou pripevňuje na
ťažné vozidlo, 6- pás
zeme upravený na
premávku, 7- pohyblivo spojený rad kovových článkov - súčasť bicykla, 8- chemický prvok značky
C, 9- zástrčný skrutkový kľúč, 10- osobný automobil s uzavretou štvordverovou a najmenej štvormiestnou karosériou, 11- vrchná náterová farba, 12- otáčavá časť alternátora.

Volvo V 50

Volvo V 70

Volvo XC 90

Riešenie
Urban Cruiser, 1- úvrat, 2- ráfik, 3- brzda, 4- anóda, 5- náves, 6- cesta,
7- reťaz, 8- uhlík, 9- imbus, 10- sedan, 11- email, 12- rotor.
-jo-
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VÝPOČET

CELKOVEJ DRÁHY POTREBNEJ NA ZASTAVENIE,
RÝCHLOSTI VOZIDLA A ŠMYKĽAVOSTI CESTY Z KVADRATICKEJ ROVNICE
,,

Niekedy sa stane, že poznáme celkovú vzdialenosť „sc“, na ktorú máme zastaviť, napíklad vzdialenosť, na ktorú vidíme pred seba, a chceme vedieť, akou
max i má l nou bezpečnou r ých losťou
smieme ísť. K tomu nám veľmi pomôže

dobre známa kvadratická rovnica zo
strednej školy. Vtedy sme sa ju zväčša učili čiste teoreticky, a tak si nás táto rovnica asi veľmi nezískala. Preto si dnes niečo povieme o troch z jej dôležitých praktických významov. ,,

- súčiniteľ priľnavosti
medzi pneumatikami
a cestou (súčiniteľ
šmykového trenia)
a „g“ je gravitačné
zrýchlenie „9,81 m/
s2“.

CELKOVÁ DRÁHA POTREBNÁ NA
ZASTAVENIE VOZIDLA
Celková vzdialenosť, potrebná na zastavenie vozidla „sc
(m)“ sa skladá z reakčnej vzdialenosti „sr (m)“ a z brzdnej
dráhy „sb (m)“ - rovnica (1). Pritom „v (m/s)“ je rýchlosť
vozidla na začiatku brzdenia, „tr (s)“ - reakčný čas, „mí“

Príklad výpočtu celkovej dráhy, potrebnej na zastavenie
vozidla:
Predpokladajme rýchlosť jazdy „v = 36 m/s“ (čo je približne 130 km/h) a suchý povrch cesty so súčiniteľom priľnavosti pneumatík
„mí = 0,8“ a reakčný čas „t r = 1 s“. Po dosadení týchto
hodnôt do rovnice (1) nám vyjde celková dráha potrebná na zastavenie vozidla „sc = 102 m“.

RÝCHLOSŤ VOZIDLA NA ZAČIATKU BRZDENIA
Ak vynásobíme rovnicu (1) výrazom „2.mí.g“ a po malej
úprave dostaneme rovnicu (2) - a to je vlastne kvadratická rovnica, ktorú si možno ešte zo školy pamätáme

v tvare (3). Z tejto rovnice sme zvykli vypočítavať „x“
podľa rovnice (4). Šípky ukazujú, aký praktický význam
majú jednotlivé symboly „ax 2“, „bx“ a „c“.
Na základe toho môžeme zostaviť praktickú kvadratickú rovnicu (5) na výpočet rýchlosti na začiatku
brzdenia. V rovnici pred odmocninou použijeme znamienko plus, lebo to bude reálne pre náš praktický výpočet.
Ak budeme v rovnici (5) uvažovať s reakčným časom „t r = 1 s“, dostaneme jednoduchšiu rovnicu (6),
ktorá po vynásobení známych čísiel prejde do ešte jednoduchšieho praktického tvaru (7).
Keď si pozrieme rovnicu (6) zistíme, že v každom
jej člene sa vyskytuje výraz „mí.g“, čo je stredné brzdné spomalenie „a“. Tak nadobudne rovnica (6) jednoduchší tvar (8).
Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.
(pokračovanie)

Franklin s „falošným“ chladičom
Na súťaži Bankovský kopec, ktorá bola posledným
podujatím tohtoročnej košickej veteránistickej sezóny, sa po prvý raz zúčastnil unikátny automobil Franklin 11B z roku 1927, jediný exemplár tohto typu v
Európe. Americkú spoločnosť Franklin založil v roku 1902 podnikateľ H.H.Franklin, ktorý sa rok predtým zoznámil s Johnom Wilkinsonom, konštruktérom
vzduchom chladených motorov. Spoločnosť Franklin
sa postupne stala najúspešnejším americkým výrobcom automobilov poháňaných vzduchom chladeným
motorom. Pretože takéto motory nepotrebujú chladič, vyzerali vozidlá Franklin spredu inak, než ostatné automobily. Nevšedný vzhľad sa však nie každému
72

december 2008

páčil a tak sa spoločnosť Franklin rozhodla od
roku 1923 montovať na prednú časť vozidla „falošný“ chladič. To však tak nahnevalo konštruktéra motorov Wilkinsona tak, že podnik opustil.
Model Franklin 11B, ktorý sa predstavil v Košiciach, je poháňaný 4,5-litrovým radovým šesťvalcovým motorom. Vzduchom chladený motor
výkonu 73,6 kW poháňa zadné kolesá. Hmotnosť
vozidla, ktoré má drevený rám a eliptické pružiny, je takmer dve tony. V čase veľkej hospodárskej krízy sa podniku prestalo dariť a v roku
1934 automobilka Franklin zanikla.
(RM)

Zo sveta

Xxx

Cesta okolo sveta

,, Držiteľ Guinnessového rekordu z roku 2007 Matthias Jeschke v dosiahnutí najvyššie

položeného miesta na svete sériovo vyrábaným automobilom Jeep Wrangler Unlimited
(6646 m n.m.) sa opäť odhodlal na ďalšiu zo svojich extrémnych expedícií. Spolu so
svojím tímom 12 ľudí a v sprievode 3 špeciálne upravených automobilov Jeep Wrangler
Unlimited sa odhodlal na nezvyčajnú cestu autom okolo sveta dlhú 43 000 km. ,,
Za štart si vybral Paríž a popri 16 európskych zastávkach (vrátane Bratislavy) pokračuje jeho výprava cez
ruskú Sibír, Kanadu a Aljašku až do New Yorku. Kritickým bude prechod cez Beringov prieliv, ktorý sa doteraz nepodaril úspešne zvládnuť ešte žiadnej výprave.

zážihový šesťvalec so zdvihovým objemom 3,8 litra a ako palivo bude spaľovaný bioetanol, ktor ý bude mať expedícia po celý čas v zásobe.
Medzinárodný tím expedície sa vydal na cestu 3. októbra a do cieľa by mal doraziť na prelome mesiacov

,, Kým sa tím extrémnych jazdcov dostane do cieľa v New Yorku, bude
musieť dosiahnuť tri historické prvenstvá ,,

Na prechod tohto bodu má expedícia vyvinutý špeciálny plávací systém, ktorý umožní posádke v prípade prelomenia sa ľadu preplávať tento úsek priamo na používaných autách. Okrem toho má Jeschkeho expedícia aj
ekologický podtón, keďže jeho snahou je čo najmenšia
produkcia CO2 a to použitím biopalív a bioolejov druhej
generácie pochádzajúcich z obnoviteľných a ľahkoodbúrateľných zdrojov spolu s efektívnym využitím ich
energie. Expedícia má zároveň v pláne sadiť stromy
vždy v spolupráci so zástupcami danej krajiny, cez ktorú budú prechádzať a napomáhať tak zmenšovaniu CO2.
Spomínané vozidlá poháňa štandardný

máj/jún 2009. Zimné obdobie na expedíciu si jej členovia vybrali zámerne, lebo ich cieľom je tiež čo najmenej narúšať prírodu a “zanechávať po vozidlách stopy”
a tak hlavná časť trasy vedie práve po zamrznutých a
ľadom pokrytých územiach, kde teplota bežne klesá aj
na mínus 60 oC.
Kým sa tím extrémnych jazdcov dostane do cieľa
v New Yorku, bude musieť dosiahnuť tri historické prvenstvá:
• Dosiahnuť Uelen na samom východe Ruska na kolesových vozidlách bez cudzej pomoci.

Paríž - New York 2009
• Prekonať Beringovu úžinu.
• Ako prvý prejsť vozidlom z Walesu na Aljaške do
Fairbanksu pozdĺž severného pobrežia Ameriky.
Ako hlavný druh paliva pre expedíciu boli vybrané biopalivá a biooleje druhej generácie. Celá produkcia jediného švajčiarskeho výrobcu bioetanolu - spoločnosti
Borregaard v Luterbachu - je vyrobená z drevného odpadu a teda patrí medzi biopalivá druhej generácie. Neoberá teda o potravu ani ľudí ani zvieratá. Medzi ďalšie
výhody tohto typu biopaliva patrídostatok surovín na
výrobu, väčšia výnosnosť z hektára, najmä ak surovina pochádza z rýchlo rastúcich stromov a rastlín obsahujúcich lignocelulózu (napr. tŕstie), resp. lepšie využitie v súčasnosti využívanej drevnej suroviny. Nezanedbateľnou výhodou je aj menšia náročnosť na prácu v
porovnaní s poľnohospodárskymi plodinami a prakticky
žiadne umelé hnojivá ani pesticídy. Ročne táto spoločnosť spracuje 1,5 milióna kubických metrov smrekového dreva a 0,3 milióna kubických metrov bukového dreva, z čoho vyrobia 3 milióny litrov bioetanolu.
Vybrané autá vychádzajú zo štvordverového modelu Wrangler Rubicon. Všetky tri autá expedície prešli viacerými zmenami, aby dokázali “prežiť” nehostinné podmienky ruskej Sibíri a Aljašky. Úpravy vozidiel
sa dotkli hlavne podvozka, vrátane náprav, elektrického systému, pneumatík a diskov, sacieho a výfukového potrubia. K špeciálnej výbave vozidiel patria „offroadové“ nárazníky a navijáky, osvetlenie, solárne panely
na dobíjanie, komunikačný a satelitný navigačný systém, plávací záchranný systém, dvojité vodotesné okná odolné voči mrazom, prídavné palivové nádrže, meniče napätia a mnohé iné…
Viac informácii ako aj priebeh tejto dobrodružnej výpravy môžete sledovať na web stránke
www.pny2009.com.
-jp-
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Malé československé
automobily od
po
| Tatra |

,, Písal sa rok 1919, keď sa za mimoriadne ťažkých poveternostných podmienok a po

dovtedy neprejazdnom úseku cesty zo Štrby do Tatranskej Lomnice dostala kolóna veľkých osobných áut. Boli to automobily typu „U“ poháňané šesťvalcovými motormi
a ich výrobca si týmto spôsobom overoval nové upravené brzdové kľúče, ktoré vtedy
po prvý raz sériovo montovali aj na kolesá prednej nápravy, čo bola v tom čase technická novinka svetového významu. ,,

Obr. 1
Písmená NW na chladičoch týchto áut predstavovali
logo spoločnosti NESSELSDORFER WAGENBAU FABRIKS GESSELLSCHAFT A. G., a pre vysvetlenie treba
uviesť, že za Rakúsko-Uhorska sa malé severomoravské mestečko Kopřivnice menovalo Nesselsdorf.
Spomínaná príhoda z Tatier sa odohrala krátko po
vzniku Československej republiky. Keď autá ostali stáť
pred hotelom v Lomnici, miestni ľudia nešetrili chválou
a prirovnávali ich výkon k okolitému vysokému horstvu. Pamätná veta: „To by boli autá pre naše Tatry!“,
sa vedeniu spoločnosti zapáčila natoľko, že ešte v tom
roku vyrobené nákladné autá niesli na dverách svojich
kabín veľký nápis TATRA.
Skoro súčasne sa začala aj rozsiahla výstavba novej továrne, v ktorej sa pod vedením Ing. Hansa Ledwinku rozbehli vývojové práce na novom aute, ktoré malo
vyhovovať vtedajším nárokom na malé ľudové vozidlo.
Malo byť po konštrukčnej stránke čo najjednoduchšie,
nenáročné na údržbu a obsluhu a popritom malo byť
úsporné a lacné.
Geniálny konštruktér Ing. Ledwinka si už v Rakúsku u Steyera, odkiaľ sa už po tretí raz vrátil do Kopřivnice, začal skicovať prvé nápady na konštrukciu
malého auta. Ich postupným zdokonaľovaním vznikol
automobil TATRA 11, typ 4/12 (obr. 1 v pozadí). Ešte
v tichosti odskúšali prvé vyrobené prototypy a na jubilejnom XV. Pražskom autosalóne dňa 28. apríla 1923
predstavili návštevníkom okrem vozidiel vystavených
na stánku aj prvých päť predvádzacích automobilov.
Tieto malé autá znamenali v tom čase úplný prevrat
v pohľade konštruktéra na daný problém. Verejnosť,
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ale aj odborníci ostali v šoku!
Pod jednoduchou hranatou kapotou podobnou
žehličke bol vpredu uložený plochý žažihový dvojvalec
s rozvodom OHV, ale čuduj sa svete, bol chladený vzduchom! Mal zdvihový objem 1056 cm3 (priemer valcov x
zdvih piestov: 82x100 mm) a dával výkon 8,8 kW (12
k) pri 2800 otáčkach za minútu. Prírubou bol prichytený na skriňu suchej trojlamelovej spojky a štvorstupňovú mechanickú prevodovku so „spiatočkou“, ktorá
nadväzovala na centrálnu nosnú rúru s hrúbkou steny
3 mm a priemerom 110 mm. Vo vnútri tejto rúry sa otáčal spájací hriadeľ, vzadu prechádzajúci do diferenciálu
so súkolesím, ktoré malo čelné ozubenie. Tento diferenciál rozvádzal pohon dvoma nerovnako veľkými pármi
kužeľových pastorkov a tanierových kolies s rovnakým počtom zubov. Tanierové kolesá boli pevne spojené s hriadeľmi kolies tvoriacimi kyvadlové polnápravy,
ktoré boli uchytené v skrini rozvodovky vidlicovými nosičmi a umožňovali nezávislé kývanie obidvoch polnáprav okolo spoločnej pozdĺžnej osi rozvodovky a nosnej
rúry, odpruženie obstarávala priečna listová pružina zvrchu upevnená na skriňu rozvodovky, ktorá bola odliata
z hliníka a jej bočné otvory,
ktorými prechádzali kyvadlové polnápravy prekryli koženými manžetami. Centrálna
rúra niesla ešte dva menšie
priečne nosníky slúžiace na

Vysvetlenie a ospravedlnenie sa
Autor tohto seriálu, pán Ján Oravec, nám
v marci odovzdal sériu článkov, ktoré mali končiť v tomto, decembrovom čísle. Nevšimli sme si, že sa u nás v redakcii materiály
na posledné dve pokračovania pomiešali. Do
grafického štúdia sme nedali správne podklady, takže text v novembrovom vydaní nekorešpondoval s obrázkami. Ospravedlňujeme sa
najmä pravidelným čitateľom článkov o historických vozidlách za uverejnenie zmätočných
informácií. A samozrejme, aj nášmu spolupracovníkovi a priateľovi, pánovi Oravcovi. Teraz uverejňujeme správny článok.
šéfredaktor
upevnenie karosérie. Takto nejako by asi vyznel stručný popis noviniek, ktorými sa hrdila konštrukcia tohto
malého auta. Medzi odborníkmi aj v laickej verejnosti
si našla svojich prívržencov, ale aj presvedčených odporcov, ktorých bolo treba nejakým spôsobom presvedčiť o tom, že sa mýlia.
Hneď na autosalóne, a potom aj v niektorých predajniach, ponúkali záujemcom bezplatné a nezáväzné
odskúšanie si nového vozidla tak, aby sa sami mohli
presvedčiť o výhodách nového riešenia. Nedôveru
vzbudzoval najmä vzduchom chladený dvojvalcový
motor, ktorému vytýkali možnosť prehriatia sa v letných horúčavách. Darmo zástupcovia automobilky ľuďom vysvetľovali, že lopatky dúchadla spojeného so zotrvačníkom cez potrubie takzvaných parohov budú privádzať chladiaci vzduch k šikmo rebrovaným valcom,
sčasti krytých plášťom z ľahkej zliatiny aj vtedy, keď
auto stojí a motor pracuje na voľný chod.
Ale výhrady boli aj voči ostatným častiam podvozku. Vpredu bola náprava „tuhá“ a obidve nápravy boli
odpružené poleliptickými listovými pružinami. Bubnové brzdy mali mechanické ovládanie a pôsobili iba na
zadné kolesá. Hmotosť vozidla sa podľa výbavy pohybovala okolo 580 kg a pri spotrebe paliva 9 – 10 l/100
km dosahovalo auto rýchlosť 60 – 70 km/h.
Obr. 2
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Automobilke neostávalo nič iné, iba účasťou na
športových podujatiach dosiahnuť zopár dobrých výsledkov. Mali sa o to pričiniť „kopřivnickí“ športovci, z ktorých v tom čase bol najúspešnejším Josef Veřmiřovský (1896 – 1983). Ten hneď na druhý týždeň po
predvedení vozidla na autosalóne získal v medzinárodných pretekoch na letmý kilometer pri Brne hlavnú cenu vo svojej kategórii.
„Tatrička“ ešte nestihla vychladnúť, a už sa ten istý jazdec spolu s motoristickými novinármi, pánmi Heinzom a Kalvom vydali na propagačnú cestu okolo republiky. A zúčastnili sa aj na III. medzinárodnej automobilovej súťaži spoľahlivosti v Československu.
Správnosť koncepcie malej „jedenástky“ sa v prvých domácich pretekoch natoľko potvrdila, že sa v továrni rozhodli postaviť tri špeciálne dvojvalcové motory, na ktorých realizovali nasledujúce úpravy: Motory
dostali odnímateľné trojventilové hlavy valcov, v ktorých pracovali dva sacie a jeden výfukový ventil. Kľukové hriadele boli s ojnicami spojené pomocou ihlových
alebo valivých ložísk. Výkon takto upravených motorov s vyleštenými kanálmi stúpol z pôvodných 8,8 kW
až na 20 kW, otáčky z 2800 na 5000 za minútu a najväčšia dosiahnutá rýchlosť zo 70 na 127 km/h. Tieto
pretekárske špeciály dostali aj delenú prednú nápravu.
Motorovú kapotu vymenili za hliníkovú a nadväzujúce
bočnice karosérie vytvorili z preglejky, takže jej hmotnosť nepresiahla 27 kg!
Dva tieto špeciály prihlásili na vtedy najslávnejšie
automobilové preteky Targa Florio na Sicílii. Tretí automobil slúžil ako záložný. Podujatie sa konalo 25. apríla
1925 a obidve Tatry vo svojej triede skončili na prvých
dvoch mietach, keď prekonali rekordné časy vozidiel
Amilcar z predchádzajúceho roka. Prvý o 26 a druhý
o 25 minút. Zvíťazil Fritz Hückel a na druhom mieste
skončil Karel Sponer. V celkovej klasifikácii obsadili 6.
a 7. miesto.
Nasledovalo víťazstvo v pretekoch do vrchu Solitude pri Štuttgarte, kde Veřmiřovský na sériovom vozidle prišiel do cieľa neopakovateľným spôsobom. Až
takým, že keď sa prihlásil na nasledujúci ročník týchto
pretekov, tak ho pre vypletané špicové kolesá preradili
do vyššej triedy, kde sa umiestnil na vynikajúcom druhom mieste.
Malé tatrovky zvíťazili aj vo Württenbergu, v Ecce
Homo pri Šternberku, v Brne – Soběšiciach a na mnohých iných pretekoch u nás aj v zahraničí. Zvlášť by
som chcel spomenúť úspech malej „jedenástky“ s jazdcom Veřmiřovským vo Veľkej ruskej jazde spoľahlivosti, ktorá sa konala v dňoch 18. augusta až 19. septembra toho istého roku. Súťaž mala 19 etáp s celkovou
dĺžkou 5300 km, z čoho bolo asi 60 % poľných ciest
v neudržovanom stave. Preteky mali povesť najťažšieho podujatia a organizátori vôbec nerátali s tým, že by
sa naň mohol niekto prihlásiť s takým malým autom.
Veřmiřovského preto zaradili do kategórie so zdvihovým objemom 2,4 l!
Štart bol v Leningrade a trať viedla cez Moskvu, Charkov, Rostov, Vladikavkaz do Tbilisi. Na štarte sa zišlo 78 áut skoro všetkých významných svetových značiek a hneď v prvej etape odstúpilo sedem

posádok. S pribúdajúcimi kiObr. 3
lometrami a v nepriaznivom
počasí so silným dažďom sa
cesty premenili na rozbahnené močariská, v ktorom
ťažšie vozy zapadali až po
nápravy. Malá a ľahká tatrička obchádzala zapadnuté autá mnohoráz po posekaných kukuričných poliach
a nestrácala čas ani na kontrolných stanovištiach, kde
boli pripravené plné kade s vodou určenou na dopĺňanie chladičov. A to na nich čakal ešte horský masív
v Gruzínsku, kde sa ostatným vozidlám „varili“ motory. Čakaním na vychladnutie strácali drahocenný čas
a postávajúci vodiči len smutne pozerali na vzďaľujúcu sa tatričku.
Vysnívaného cieľa sa nepodarilo dosiahnuť 29
automobilom, ktorých značky tu radšej nebudem spomínať. Ich vodiči, ktorí si na štarte robili z malej Tatry posmech, v cieli uznanlivo kývali hlavami a chválili jej výkon. Veřmiřovský nepotreboval nič iné, lebo
okrem uznania voči svojmu autu, získal prvú cenu za
konštrukčnú spoľahlivosť a malú spotrebu paliva, ktorá počas celej súťaže neprekročila 7,6 l/100 km. V takýchto ťažkých podmienkach, ale nakoniec aj v každodennej prevádzke, sa konštrukčné riešenia tohto auta
osvedčili natoľko, že sa stali základom celého ďalšieho radu áut značky Tatra.
V roku 1926 zišiel z montážnej linky modernizovaný typ tohto vozidla s označením TATRA 12 (na obr. 1
v popredí). Jeho úpravy spočívali vo zväčšenom výkone motora na 10,3 kW (13 – 14 k). Spojka dostala štyri lamely a mechanické brzdy pôsobili už na všetky štyri kolesá. Hmotnosť vozidla stúpla na 700 až 800 kg podľa druhu a výbavy karosérie. To boli všetky zmeny,
ktoré sa udiali na „dvanástke“ a neboli navonok viditeľné. Jedine malé zaoblenie na konci strechy bolo akýmsi určujúcim prvkom. Znalci však na prvý pohľad rozpoznajú limuzínový nadstavec hranatej „jedenástky“
od fixnej limuzínky neskoršieho typu. Modernizované
„dvanástky“ sa robili až do roku 1934 a boli považované za etalón spoľahlivého rodinného automobilu. Mnohé mali najazdené aj viac ako milión kilometrov a sú ešte aj dnes ozdobou veteránskych podujatí.
Najväčšou turistickou, aj keď nie veľmi známou
akciou s Tatrou 12, bola diaľková výprava zoológa Dr.
Jiřího Bauma a sochára Františka Vladimíra Foita naprieč africkým kontinentom v roku 1931 z Alexandrie
do Kapského Mesta v trvaní 8 mesiacov a 6 dní. Za tento čas najazdili v najťažších podmienkach 24 000 km.
Boli síce prví, čo prešli naprieč Afrikou, ale preto, že túto výpravu oficiálne neohlásili na príslušných miestach,
nebola nikdy registrovaná ako športový výkon hodný
obdivu.
Musím spomenúť ešte cestu dvoch automobilových nadšencov – veteránistov pánov Mílu Urbana
a Františka Valšubu, ktorí na svojich T 11 a T 12 prešli
v roku 1978 naprieč severnou Amerikou až na Aljašku
ku rieke Tanana a ostal im len kúsok nezjazdnej cesty

k Behringovej úžine. Niet asi krajšieho vyznania lásky
k svojim staručkým autám Ťapine a Čochte, ale iste aj
všetkým nesmrteľným výrobkom tejto severomoravskej automobilky.
Jedným z mála pokusov vyrobiť v Tatre lacné ľudové auto bola aj trojkolieska T 49 z roku 1929. Toto
úžitkové vozidlo dodávali na trh pre drobných podnikateľov, poštu a rôzne servisné služby. Pár kusov vyrobili
tiež v osobnej verzii (obr. 2). Trojkoliesku poháňal stojatý, vzduchom chladený jednovalec zdvihového objemu
528 cm3 (82 x 100 mm) s výkonom 5 kW (7 k) umiestnený pred zadným kolesom na nosnej rúre, ktorá zároveň slúžila ako tlmič výfuku a na prednom konci niesla tuhú nápravu. Zadné koleso poháňal hriadeľ prechádzajúci výkyvným ramenom. Odpruženie riešili vpredu
priečne položenou, vzadu tiež jednou pozdĺžnou poleliptickou listovou pružinou. Brzdy boli mechanické, pričom
nožná pôsobila na obidve predné kolesá a ručná parkovacia iba na jedno zadné koleso. Hmotnosť samotného
podvozku bola 325 kg a s užitočným zaťažením do 500
kg dosahovalo vozidlo rýchlosť 60 km/h pri spotrebe
6 – 8 l benzínu na 100 km. Trojkolieska mala uzatvorený úložný priestor nad prednou nápravou, riadila sa volantom a štartovala mechanicky iba nožnou pákou.
Začiatkom tridsiatych rokov sa v Kopřivnici začali zaoberať myšlienkou na výrobu malého auta, ktoré
by poháňal vzduchom chladený dvojvalec uložený vzadu. Prvý prototyp odvodený z T 57 postavili ešte v roku
1931. „Hadimrška“, ktorú si predstavíme v budúcom pokračovaní, mala vtedy označenie V-470. A pretože bola
stále obchodne úspešná, vedenie podniku stratilo záujem o druhý postavený prototyp takéhoto auta s podobným typovým označením V-570 (obr. 3), ktorý vznikol
v roku 1933. V tomto časovom období, akoby sa boli
spoločne dohodli, vznikli okrem kopřivnickej V-570, na
ktorej pracovali inžinieri otec a syn Ledwinkovci spolu s Überlackerom, aj nemecké prototypy Zündapp 12,
NSU 32 a VW typ 60, na ktorých mal svoj podiel zase
Dr. Ferdinand Porsche.
Aerodynamická karoséria V-570 mala za postrannými oknami šikmo nasekané otvory slúžiace pre vstup
chladiaceho vzduchu k motoru so zdvihovým objemom
854 cm3 (80 x 85 mm), ktorého výkon nebol nikdy zverejnený. Rozhodnutie o zastavení jeho ďalšieho vývoja
bolo ovplyvnené aj tým, že pre dosahovanú rýchlosť 80
km/h nebola aerodynamická karoséria spolu s ostatnými ešte nedoriešenými problémami až taká výhodná.
Text a kresby: Ján ORAVEC
www.mot.sk
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GAZ 69A,

rok výroby 1970

,, Gaz 69 bolo najrozšírenejšie osobné terénne vojenské vozidlo v bývalom Sovietskom zväze, v štátoch Varšavskej zmluvy, ako aj v desiatkach rozvojových krajín. Dnes
je GAZ 69 veľmi obľúbeným historickým vizidlom u milovníkov vojenských vozidiel. Jeho obľúbenosť vyplýva z vynikajúcich jazdných vlastností, jednoduchej údržby, veľkej spoľahlivosti a ešte stále z dostatku náhradných dielcov. Vyrábali ho v meste Gorkij /Nižnyj Novgorod/. Názov GAZ je skratka výrobcu, Gorkovskij Automobiľnyj Zavod. ,,

História tohto vozidla siaha do roku 1932, kedy v USA
bola zastavená výroba vozidla FORD typu A. Nahradili ho modely s osemvalcovým motorom V8. Vtedy Sovietský zväz získal licenciu na Ford A. Motor Ford A
používali v osobných, nákladných a iných vozidlách.
Po napadnutí ZSSR Nemeckom vznikla potreba malého
terénneho vozidla pre armádu, niečo podobné ako bol
v USA Jeep Willys, alebo v Nemecku KdF-82. Tak vznikol typ GAZ 67, vybavený variantom motoru Ford A.
Tieto vozidlá používali spriatelené armády ešte 10 rokov po skončení vojny.
GAZ 67 bol modernizovaný a zlepšený, čím vznikol GAZ 69. Do bývalého Československa sa dovážal
už v roku 1956. Verne slúžil armáde, aj v civilnom sektore, až do osemdesiatych rokoch minulého storočia.
Potom ho nahradil UAZ 461, ktorý je v armáde dodnes.

V prvej polovici päťdesiatych rokov minulého storočia
bol motor pochádzajúci z Fordu A modernizovaný. Najväčšou zmenou bola náhrada pôvodného ventilového
rozvodu SV rozvodom OHV. Týmito motormi boli vybavené ako prvé autá Volga M21. Tento typ bol vo výrobe až do roku 1968. Tento motor má aj UAZ 461. Vozidlá GAZ 69 mali verzie A a B. Verzia A je štvordverový vojenský automobil so sedadlami usporiadanými za
sebou /ako bežné sedany/. Verzia B má dvoje dverí a
sklápacie zadné čelo, kade sa dá nastupovať, alebo nakladať tovar. Vpredu sú dve sedadlá a vzadu dve pozdĺžne lavice pre 6 osôb.

Technické údaje:

valcov x zdvih piestov 88x100 mm. Najväčší výkon
47,8 kW /65k/ pri˝3800 ot./min.
Prevody: trojstupňová ručne ovládaná prevodovka
+ 1 stupeň pre jazdu dozadu, redukčná prevodovka pre jazdu „dopomala“. Vypínateľný pohon prednej nápravy.
Podvozok: rebrinový oceľový rám zváraný z lisovaných profilov. Obe nápravy sú tuhé, pruženie zabezpečujú listové pružiny. Tlmiče pruženia sú pákové,
hydraulické.

Karoséria: 5-sedadlová otvorená so skladacou plátennou strechou. Skladacie sú aj bočné okná upevnené v dverách. Strecha je upevnená na skladacej
rúrkovej konštrukcii. Predné okno je výklopné ako
celok smerom ku kapote, alebo sú výklopné obe
okná s rámom smerom nahor. Dajú sa stabilizovať
v ľubovoľnej polohe.
Rozmery a hmotnosť: d/š/v 3850/1750/1920 (s natiahnutou strechou) mm. Diskové kolesá s rozmerom
4,50 x 16“, rozmer pneumatík 6,50 -16“. Hmotnosť
vozidla je 1535 kg.
Prevádzkové vlastnosti: Najväčšia rýchlosť 95 km/h,
priemerná spotreba paliva UNI 91 je na ceste 15,3
l/100 km pri rýchlosti 60 km/h.
Dlhoročným majiteľom tohto vozidla je známy slovenský zberateľ vojenskej techniky pán Ing. Igor Ballo, prezident Slovenského klubu historických vozidiel. S týmto výborným „gazíkom“ sa zúčastňuje všetkých vojenských podujatí historických vozidiel.

Kvapalinou chladený radový štvorvalec s ventilovým
rozvodom SV. Zdvihový objem 2430 cm 3, priemer

-K.N.-

Fantastická spanilá jazda historických áut

,, Konečne som zažil jazdu historických
vozidiel takú, akú som si vždy predstavoval. Malý počet áut, ale kvalitných, jazdci, ktorí sú v priateľskom vzťahu, hotely na úrovni, krásna trasa Slovenskom
a Poľskom. ,,
Ale čo je hlavné, žiadne zbytočné a prihlúple „testy“, ktoré nemajú nič spoločné s veteránizmom, žiadne lacné gýčové poháre talianskej produkcie pre víťazov, nehovoriac o meraní času na sekundu presne. Vozidlá boli označené, ale nie štartovacím číslom.
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Majitelia týchto veteránov sa nemusia hrať na pretekárov. Každé vozidlo malo vpredu tabuľku (pozrite fotografiu), kde bol uvedený názov akcie a trasa s mapkou a dátum konania. Uvediem presný zoznam štartujúcich vozidiel, keďže táto klenotnica veteránizmu iste každého
poteší, alebo aspoň upúta. Na štarte boli historické autá:
Mercedes SSK /1928/, tri vozidlá Lagonda z rokov 1932
až 1936, 4 vozidlá Rolls Royce, z toho dva z roku 1913, jeden z roku 1921 a najmladší z roku 1927, dva automobily
Delahaye 135 /1938/. BMW 335 /1939/, ďalší Mercedes
SSK bol z roku 1930 a Mercedes 500K /1936/. Americké

1. Všetky vozidlá boli jednotne označené

Galéria veteránov
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2. Najstaršie vozidlo pred štartom - Rolls Royce z roku 1913

3. Mercedes SSK na parkovisku

4. ...a pri štare

5. Bugatti 50, osemvalec s kompresorom, zdvihový objem 5000 cm3

6. Bugatti 50 štartuje

7. Vozidlá Invicta S (zdvihový objem 4500 cm3)

Martin 2l Speed z roku 1937. Nechýbala ani nemecká legenda
BMW 328 a Bugatti 50. Takáto
hviezdna zostava sa stretáva každý rok koncom septembra v Bratislave v hoteli Devín. Jazdci prišli z Anglicka, Nemecka, Švajčiarska, Francúzska a Rakúska. Bolo
zaujímavé, že žiadne z vozidiel neprišlo na vlečke, ale po vlastnej
osi. Účastníci nemali žiadny itinerár, alebo inú pomôcku, podľa ktorej sa dá dokonale zablúdiť. Mali v mape označenú trasu a podľa nej išli. Názov tohto dokonalého
podujatia je K.u.K. Grenzland Rallye. Pre vysvetlenie K.u.K. Zanamená Konig und Kaiser (označenie
cisársko-kráľovský). Čo u nás za
monarchie sa písalo C.K.
Veterány sprevádzalo servisné
vozidlo a mikrobus organizátorov.
Toto podujatie by malo byť vzorom pre našich organizátorov veteránskych akcií. Ešte z dôb socializmu sa akosi nevieme vymaniť
s nelogického hodnotenia výsledkov jázd veteránov. Vyhráva ten,
kto najlepšie odpovie na často
zbytočné otázky (napr. výška kopca Martin), alebo hodiť najviac guľôčok do vedra. Kým niekto nevymyslí optimálne hodnotenie akcií,
tak ich radšej nehodnoťme. Zatiaľ úplne stačia súťaže elegancie

8. Posledná konštrukcia W.O. Bentley-ho – dvanásťvalcová
Lagonda z roku 1938

9. Americký Auburn 8-90 z roku 1929

10. BMW 335 z roku 1939 – vtedajšia vlajková loď automobilky

značky zastupovali 3 automobily, a to Auburn 8-90 z roku 1929,
športový Chrysler 75 Le Mans a
Packard 115/6 z roku 1937. Na
parkovisku stáli pri sebe anglické superautá Invicta S /1931/,
Bentley 4 ¼ /1936/ a Aston

hodnotené komisiou, aj divákmi. Členovia Classic Car
Clubu v Bratislave navštívili účastníkov tejto spanilej
jazdy a prediskutovali s nimi rôzne otázky týkajúce sa
historických vozidiel.
K. Nikitin
predseda CCC BA
www.mot.sk
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Svet v miniatúre
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VIANOCE TAKMER

,, Náš ľud, zdá sa, miluje rozprávky: prostonárodné, i všelija-

ké cudzie. No vedomý si, že sú to všetko len bájky - realita je a
bude krutá. Napríklad tú o hlúpom Janovi: Pásol svine, no keď
nastal jeho čas, vzal si princeznú. Sprivatizujúc pritom aj polovicu kráľovstva. Isteže, pre seba. To, že od nej už šerednejšej nebolo, prehliadol rád - až tak zadarmo zas na tomto svete
predsa len nie je nič! A žiaľ, i to, že kráľovstvo po jeho nástupe

Spomínate? 19. decembra 2007 nám naše premúdrené médiá zvestovali, že na Santu sa strieľalo! Na počudovanie, nie u nás, ale v najkrajšom meste sveta, v Riu
de Janeiro. Akurát vtedy, keď sedel v helikoptére, nesúc tamojším dobrým deťom darčeky. V počte 700. No
a vidíte, tí cariocas po ňom strieľali... Žeby ich štvalo,
že sa až tak oneskoril? Či preto, že ich v tom meste na
Januárovej rieke (ktorá ale nikdy neexistovala; to len
istý Gašpar de Lemos mal v januári 1502 opäť raz akési videnie) žije zo desať miliónov obyvateľov. Väčšina
vo favelách, plechových búdach. Hm, žeby sa im videl
Santa lakomý? Alebo si naozaj mysleli, ako odôvodňovala tamojšia tlač, že ide len o policajnú helikoptéru?
Ph, vraj sane a soby! Keď sa celý svet modernizuje...

Obr.1 - „Krištáľový“ monopost Auto Union typ C
z roku 1936. (Limitovaná séria BUSCH, M 1:87)
No neviem, mňa osobne zaujalo najmä to, že sa Santa
pri plnení si služobných povinností vozil - v helikoptére. A keď navzdory takto vyjadrenej ľudovej podpore
šťastne pristál, preložil tie darčeky - do auta. Nuž, ako
je to potom s tými sánkami a sobmi? Odpoveď som hľadal na internete, aj keď dobre viem, že sa tam dá nájsť
všetko - okrem toho, čo naozaj potrebujete. Napríklad
som sa dozvedel, že skôr ako Santa, bol tu už malý Ježiško. Ten rozdáva darčeky u nás tiež. Vraj blonďavý,
modrooký... v jasličkách. (Nečudoval by som sa, keby

zostalo načisto bez hotovosti - ako tie americké banky a zvyšok
sveta s nimi dnes. Ešteže je tu aj tá svetoznáma, marketingová,
rozprávka o Santovi! No Clausovi, ktorý prvý ohromil svet tým,
že je jedno, či sú peniaze špinavé či čisté, hlavná vec, že sú „tu“!
Aj keď sa potom stal skeptikom... naďalej si vytrvalo obhajujúc
svoju výsostnú funkciu. A to navzdory skutočnosti, že už vlani,
keď sedel v helikoptére, na neho ktosi strieľal... ,,

Lion Feuchtwanger, syn bohatého výrobcu margarínu
a oficiálny autor historických románov z oných čias,
okamžite bežal k Múru nárekov...). Faktom už zostane,
že Ježiško mal za tých triatridsať rokov svojho života
aj iné starosti, ako roznášať darčeky - ako vieme, napokon ho jeho vlastní ukrižovali. Takže Mikuláš? A ktorý, preboha? Nuž ten, z ktorého niekoľko storočí po jeho
smrti urobila cirkev aj svätého. Narodil sa vraj v Patrase, čo poniektorí nazývajú aj Paterou. Na území dnešnéObr.3 - Zázrak pre modelárstvo: Namiesto osvetho Grécka, niekedy medzi rokmi 280 - 286. Už ako mlaľovania modelov miniatúrnymi horúcimi žiarovkami s
dý bol biskupom v Myre, na území dnešného Turecka.
ohraničenou životnosťou je tu odteraz novinka, svieA vraj, osobne sa zúčastnil aj na Nicejskom koncile v
tivá studená svetelná dióda v kombinácii s mikroeroku 325, čo ale ja rozvádzať ďalej nebudem, keďže to
lektronikou - s prakticky nekonečnou životnosťou, invo svojom románe Da Vinciho kód nedávno už rozvietegrovateľná na bežný zdroj 16V (novinka 2008, FALdol jeho autor, Dan Brown. S tým, že just tam sa príLER). Zatiaľ len s bielym „neónovým“ svetlom, ktoré
tomní uzniesli, čo bude, a čo zas nie v oficiálnej kresvšak možno špeciálnymi farebnými lakmi zmeniť aj
ťanskej biblii... Nečudo, že sa vzápätí ohradil aj Vatikán!
na inak farebné
Proti Danovi, nie proti najnovšej verzii. Takže Mikuláš z
pokoj aj my - s pripomienkou, že vstúpil aj do našich
Patrasu, alias svätý Mikuláš z Patery, keďže mal veľmi
ľudových zvyklostí. Hoci už predtým, ešte čoby pohabohatého otca, mohol robiť aj zázraky. Napríklad vtenia, sme už svojho zimného deda mali! Na oslavu sldy, keď tým trom neviestkam hádzal oknom opakovanovratu. Rozdiel? No, ten náš pôvodný dedo vraj začíne zlaté mince. Len aby s tým remeslom už prestali a
nal zimu už na Ondreja. Lebo v tých časoch už bolo po
radšej sa vydali. Ale - zachránil aj tých troch mladíkov
odsúdených neprávom, a teda už po smrti. Proste ich vzkriesil. A keďže mal cif- Cha-cha, vraj MERY CHRISTMAS! Viem ja, že po Vianociach budem
ru 3 tak rád, spasil aj troch námorníkov. žať už len ja!
Alebo to na tom internete zasa raz ktosi
poplietol? Tak či onak, napokon ho cirkev
s odstupom storočí vyhlásila za svätého.
Nielen to: Hoci jeho ostatky v myrskom
kostole odpočívali až do roku 1027, keď
na jeho mieste chceli moslimovia stavať
ornamentmi vyzdobený chrám aj s minaretom, previezli ich radšej do mesta BaObr.4 - (Smart Fortwo s lyžami, snehuliak, smrtka a truhla:
ri v Taliansku. Takže mu dajme konečne BUSCH, M 1:87)

Obr.2 - Odkiaľ prichádza Santa, alias veľký Ukko? Predsa z fínskeho Korvatunturi v Laponsku, keďže v susednom Švédsku majú svojho Jultomtena a v Nórsku zas berie na seba
podobu kozy... Diorámu na ploche 33 x 15 cm sme oživili produktmi spoločnosti BUSCH vrátane už „zasnežených“ ihličnanov a osvetlenia prostredníctvom svetelných diód s nekonečnou životnosťou. (Za osvetlenie cesty nimi - i čelnej lišty - vďačíme tohtoročnej novinke
spoločnosti FALLER. Sane s figúrkami spoločnosti PREISER ťahá osvedčený Smart Fortwo
(BUSCH, M 1:87)
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Svet v miniatúre
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tov pri nich. Aj keď
nás nedávno jeden
mladý čitateľ (s)kritizoval, že v ostatnom čase píšeme
„už len“ tak o štyroch výrobcoch takýchto špičkových
modelových hračiek.
Celosvetovo. V liste
Obr.5 - Spoločnosť HERPA každoročne obohacuje zberateľský trh o svoj špičkový vianočný ťahač s návesom v mierke 1:87. V roku 2007 je to MB sme mu vysvetlili,
že ak už, potom iba
Actros LH 08 zhotovený v limitovanej sérii iba 2000 kusov - celosvetovo
o tom najlepšom, čo
dnes svet ešte ponúka. I to, že z tých štyroch spoločbielo-červenom habiSanta, zobuď sa! Do cesty sa nám postavilo akési indivíduum s červeným nosom, vraj
ností a značiek, ktoré sám uviedol ako našu prípadnú
te Mikuláša síce namu je zima! A ak mu nedáš fľašu drienkovice, veruže nás nepustí ďalej! Ba mňa vraj ešinšpiráciu do budúcnosti, dve vďaka globalizácii od vlamaľoval
už
v
19.
stote vyšľahá s metlou - zato, že aj uprostred zimy nosím minisukňu...
ni neexistujú, tretia predstavuje v skutočnosti len dvaročí istý Móric von
tri modely (hoc aj v mnohých farbách laku - čo o tom
Schwinda v Nemecku,
asi tak na/písať?), a štvrtá, čínska, vyrába len hračky
no Američanom to nepre malé deti - nie modely. Keďže do tých investovať
stačilo: V roku 1931,
nedokáže. Takže na jej obaloch nestojí, že „Toto nie je
v službách Coca-Cohračka, ale model určený zberateľom starším ako štrly, obliekli ho do černásť rokov!“. Čo dodať? Osobitne vtedy, ak sme sa už
vených teplákov. A na
pred rokmi rozhodli, že ak už, potom budeme našim čihlavu mu dali smiešnu
tateľom na tejto dvojstrane predkladať iba to najlepbaretku s brmbolcom.
šie a najmodelovejšie na svete - slovom i obrazom!?
Medveďa, kozu, anjela
Aby sa jeden pobavil, druhý bol informovanejší, a tretí
a čerta pritom vyškrtObr.6 - Urobíte si vlastnú vianočnú mini diorámu? Tak použite ako podklad tenkú li, nahradiac ich sánsa aj prípadne inšpiroval k zmysluplnšiemu využívaniu
fóliu z jemného polystyrénu a máte - trblietajúci sa sneh! (Zasnežené jedle, snehuliak kami ťahanými až s ôsvoľného času. Ak ešte nejaký existuje. Keď sa už vraj
a Smart Fortwo: BUSCH; sane a figúrky: PREISER)
všetci muži tak radi hrajú... Ako inak, s čo najkrajšími
mimi sobmi. Lebo o ich
artefaktmi. Dokonca aj druhu auto/mobil. I vtedy, keď
existencii sa dozvedeli
Keby som nebola spoznala tvojho otca, toho lumpa, teraz
sú mnohokrát zmenšené.
z istého článku o Fínsku už v roku 1925. Výsledok? Z
by som mohla pokojne spať!
americkej marketingovej figúrky urobili aj Sovieti svojIng. Štefan ŠTRAUCH
ho Deda Mráza. A keďže ani tých kôz a medveďov poruFoto: The World en miniture
ke akosi nemali, a čert a anjel im zas ideologicky nepa(Branislav Koubek a Maňo Štrauch)
sovali, dali na ich miesto
Snehulienku. Ale bez sied- Vieš anjelik môj, keď mi poslali prvú penziu a ja som konečne zistila, ako sa u nás veci
mich trpaslíkov! Načo zby- naozaj majú, musela som začať podnikať. S vianočnými ozdobami z Číny, lebo tam ani
točne zväčšovať celkové Vianoce nepoznajú... A keďže už môj starý otec tvrdieval, že z gulí sa dá vytĺcť veľký kanáklady - hneď po osla- pitál, vsadila som len na ne! Ale tento autiak môj nie je - nechala mi ho tu len tak naoko
vách Októbrovej revolú- hovorkyňa veľkého Ukka s tým, že si obaja na chvíľu odskočia...
cie, ktorá sa musela oslaObr.7 - Detail z diorámy - z obrázka dolu/opačná
vovať až v novembri? Tustrana (figúrky: PREISER, M 1:87)
ší dnes vôbec ešte niekto,
koľko miliónov lampiónov
Martinovi, ktorý k nám po stáročia zvykol chodiť na
a sviečok sa vtedy musebielom koni. No odkedy u nás biele kone plnia celkom
lo v krajine večnej budúciné funkcie, a všade je aj akosi horúcejšie, už asi pre
Obr.8 - Audi A4 Avant (BUSCH - zo série super modelov CMD v M 1:87 plus finosti, no aj s ňou na údajistotu na bielom koni nechodí... Náš dedo vraj mával
gúrka anjela; figúrka v invalidnom vozíku a pult s vianočnými ozdobami v M 1:87 ne večné časy spriate- PREISER)
oblečenú huňu z ovčej kožušiny a vôbec nerešpektolených štátov (pomocou
val zimný spánok medveďov, lebo si jedného vodil so
Ako v parlamente: Stret záujmov...
ropy, zemného plynu a jej armády) každoročne vyrosebou. Ale neskôr sa umúdril, a namiesto živého medbiť? A potom použiť? Ale - stačilo! Otázkou je, čo nám
veďa bral so sebou až dvoch preoblečených. Jedného
(okrem tej prihlúplej americkej reklamy) z toho všetkéza toho medveďa, druhého za kozu. Vraj, aby mali naši
ho do dnešných dní okrem novej svetovej hospodárskej
predkovia z toho trápneho novoročného vinšovania askrízy s krycím prívlastkom „(len) finančná“ vôbec zopoň dáky úžitok. Skrátka, aby si mohli na vec aj siahstalo? Už som to naznačil: Rozprávka pre malé deti. Prenuť... Ba kto chcel, aj čosi cudzie podojiť - len tak. Netože tie ju ešte unesú. Ak sú vaše, radšej im ju pripravte
skôr, keď už boli všetci kresťanmi, vymenil dedo medObr.9 - Každoročne obohacuje svoju ponuku tohto
na svoj vlastný spôsob! Ale ak už vám fantázia z pochoveďa a kozu za čerta a anjela. Isteže, v preoblečení, ako
druhu v M 1:87 aj spoločnosť BUSCH - o minidiorápiteľných príčin došla, inšpirujte sa hoci - našou dioráje u nás odjakživa zvykom. No, čo už... Toto všetko sa
mu s ďalším vianočným motívom. Dôkaz, že namiesto
mou, vľavo dolu! S akože poriadnym snehom a tak...
prenieslo neskôr aj do Ameriky, kde svätého Mikuláša
drahých pohľadníc nastupujú aj efektnejšie vianočné
Podrobnosti vyčítajte aj z ostatných obrázkov a texprerobili na Santa Clausa - kvôli lepším kšeftom. V tom
suveníry
www.mot.sk
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Starobylou cestou

,, Prichádzajú jedny z najkrajších sviatkov v roku, Vianoce. Prichádzajú pravidelne každý rok a každý rok sú svojím čarom iné.
Tak, ako je vždy iné každé putovanie, hoci po upravenej, pozmenenej, ale v podstate v tom istom smere idúcej ceste v danej

Zima vo Vrbove
Pre celý Spiš a teda aj pre okolie obcí, ktorými vedie naše putovanie, platí uznávaný poznatok, že táto
časť Slovenska pod Vysokými Tatrami bola už od staršej doby kamennej až po stredovek nepretržite osídlená.
Že ide naozaj o putovanie po prastarej ceste svedčí skoro mraziaca skutočnosť, že v miestnej časti obce Janovce, v Machalovciach, kde nám treba odbočiť doprava, na
Kežmarok, sídlili ľudia v mladej dobe kamennej, v neolite, asi 5000 rokov pred našim letopočtom. Našli sa tu aj
stopy po sídlisku ľudu bádenskej kultúry s kanelovanou
keramikou, z obdobia tretieho tisícročia pred našim letopočtom. Neskôr tu sídlili ľudia pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej, asi 1500 až 1200 pred našim letopočtom, z druhej fázy železnej doby laténskej, asi 500
až 100 pred našim letopočtom a z doby púchovskej kultúry zo storočí okolo prelomu a po prelome letopočtu.
Možno to bol aj tunajší prírodný minerálny prameň Kvašnica, ktorý lákal ľudí k dlhodobému pobytu. Písomne je
obec Jánovce doložená v roku 1312, kedy prepošt Henrich daroval tunajší desiatok kláštoru na Skale útočišťa, Kláštorisku. Podobne ako neďaleká obec Abrahámovce, písomne doložená v roku 1286, patrila do Stolice X.
spišských kopijníkov. Pokiaľ zvyšky gotického krídlového oltára z pôvodne neskororománskeho kostola z 13.
storočia v Jánovciach od majstra Martina môžeme obdivovať v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, v Abrahámovciach, v gotickom kostole zo 14. storočia, možno priamo vidieť gotický oltár s plastikami a maľbami
zo 14. a 15. storočia.
Prvá písomná zmienka o obci Vlková je z roku 1278,
keď sa spomína pod názvom Farcasfolva. Obec s pôvodným názvom Farkašovce daroval kráľ Ladislav IV. komesovi Polanovi a jeho bratovi Rikolfovi z Brezovice za zásluhy v boji proti českému kráľovi Otakarovi II. pri rábskom hrade a tiež za zásluhy pri znovuzískaní Spišského
hradu. Boli to synovia Rudigera, zakladateľa šľachtického rodu Berzeviczy, ktorý prišiel do Uhorska v sprievode manželky Ondreja II, nešťastnej Gertrúdy z Merana,
spomínanej už v našich Potulkách. Obec patrila Berzeviczyovcom, v osemnástom storočí sa stali jej majiteľmi Wielandovci. K obci patrí aj osada Levkovce, ktorá sa prvýkrát písomne spomína v roku 1306. Dnešná
obec vznikla v roku 1895 administratívnym spojením
Farkašoviec s Levkovcami. Zmena názvu obce z Farkašoviec na Vlkovú sa udiala v roku 1948, kedy došlo k
poslovenčeniu názvov niektorých obcí na území ČSR.
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lokalite, ktorou kráčali od nepamäti tí, čo tu žili pred nami. Vyberme sa aj my starobylou cestou od Spišského Štvrtka do Kežmarku, dnes známou pod pojmom Gotická cesta. ,,

V obci sú dva kaštiele, renesančný zo 17. storočia, neskôr empírovo upravovaný a neskorobarokový z roku
1764. Ku kaštieľom patrí aj jazero a pomerne rozsiahly historický park, v ktorom je cintorín rodiny Wielandovcov, miestnych zemepánov a posledných vlastníkov
kaštieľov. Je tu pochovaná Barbora von Wieland, veľká láska významného slovenského dramatika Jána Chalúpku, ktorý sa s ňou zoznámil v čase, keď bol rektorom
na kežmarskom lýceu v rokoch 1818 – 1824. Ich krásny, romantický vzťah však nebol predurčený k šťastnému naplneniu pre národnostné a stavovské bariéry. Vo
Vlkovej sa narodil v šľachtickej rodine Apoc Berzeviczy prepošt Jakub, prvý prepošt v rokoch 1284 – 1301,
ktorý pochádzal priamo zo Spiša. Neskôr bol kancelárom kráľa Václava III., v Uhorsku známeho pod menom
Ladislav V. Do dejín Spiša sa zapísal predovšetkým ako
zakladateľ kostola a kláštora kartuziánov na Skale útočišťa, Lapis refugii. V roku 1580 sa v obci narodil Abrahám Cebánius, notár, archivár a humanistický spisovateľ. Od roku 1610 bol hlavným notárom Spišskej stolice
v Levoči. Ďalším významným rodákom je Juraj Wieland
(1763 – 1843), poľný maršal a hlavný veliteľ posádky
v Košiciach, ktorý bojoval aj proti Napoleonovi. V obecnom rímskokatolíckom kostole Zvestovania Pána môžeme obdivovať hlavný gotický krídlový oltár z čias okolo roku 1480. Sochy sa pripisujú dielni majstra oltára
Panny Márie snežnej v katolíckom farskom kostole v
Levoči. V interiéri kostola sa nachádza cenný inventár,
ako napríklad baroková kamenná krstiteľnica z polovice 18. storočia, plastika Ukrižovanie, polychrómovaná
drevorezba z konca 18. storočia a paramentár, polychrómovaná ľudová drevorezba z roku 1780. Organová skriňa je rokoková, z konca 18. storočia. Najstarší kostolný zvon, Urban, je z roku 1643. Odlial ho N. Bezot. Pôsobisko majstra nie je známe.
Ďalšou obcou na našej púti je Vrbov, prvýkrát sa
písomne spomína v roku 1251. Vrbov má aj impozantné
nepísané dejiny. Už od konca minulého storočia najviac
pozornosti pre archeológov vzbudzovala poloha HradBurgu, ktorá je juhovýchodne od obce, neďaleko dôležitej stredovekej cesty. V polohe Vysoký výhon sa našli
pamiatky po rozrušených príbytkoch s ohniskami a v ich
blízkosti sa koncentrovali najmä črepy z hlinených nádob z neolitu, ale aj črepy z hrncov starých Slovákov z
9.-10. storočia. Na severovýchodnom svahu kopca Kosov kruh sa zistilo, že plocha s rozlohou asi 5000 m2 bola takisto osídlená v mladšej dobe kamennej. Juhovýchodne od obce v polohe Dubový chrbát, sa nachádza
sídlisko z mladšej doby rímskej z 3. a 4. storočia. V zárezoch poľných ciest sa v piatich polohách zistili porušené praveké zemnicové príbytky. Pri jednom sa našla železná troska, ktorá vedie k oprávnenému predpokladu,
že v tejto polohe sa v dobe rímskej tavila železná ruda.

Predpokladá sa, že najstaršie jadro slovenskej stredovekej obce pred 13. storočím, v listinách pomenovanej
ako Werbew, bolo juhovýchodne od rímskokatolíckeho
farského kostola svätého Serváca. Už pravekí obyvatelia a nositelia mladšej volútovej, bukovohorskej a želiezovskej kultúry v okolí Vrbova takmer pred 7000 rokmi
začali kultivovať pôdu a zasiali do nej prvé zrnká obilia.
Je nesporné, že zistenie polôh, ktoré starí Slováci osídľovali už v čase ríše Mojmírovcov , dokazuje, že súčasný i stredoveký Vrbov začínal svoju existenciu ako sídlisko starých Slovákov.
Čarovnú atmosféru Vianoc môžeme precítiť v najvýznamnejšej a najvzácnejšej umelecko-historickej pamiatke Vrbova. Dávni predkovia dnešných obyvateľov
Vrbova ho postavili na návrší pozdĺž severnej strany námestia a zasvätili ho v roku 1222 svätému Servácovi.
Kostol pokladaný za najstarší na Spiši má výnimočné
patrocínium s nezvyčajnou výpovednou hodnotou. Je to
jediný kostol na Slovensku, ktorý má za patróna svätého Serváca. Legenda hovorí, že ho ako biskupa v belgickom Tongerne búrlivé premeny a nájazdy Húnov z mesta
vypudili do holandského Maastrichtu, kde zomrel v roku
384. Jeho hrob v maastrichtskej katedrále patril k najvýznamnejším stredovekým kultovým miestam Európy.
Svätého Serváca v stredoveku zobrazovali ako biskupa
s berlou v jednej, a kľúčom v druhej ruke. Kľúč mu podľa legendy daroval svätý Peter. Na vrbovskej neskorogotickej bronzovej krstiteľnici z roku 1484 je štyri razy
odtlačená pečať Vrbova zo 14. storočia s týmto zobrazením svätca. Kostol bol upravený v roku 1539. Rokoková výzdoba je z roku 1772. Nádherná, typicky spišská zvonica, pochádza z roku 1644. Pri neskorogotickej
Madone z Rusinkoviec sa môžeme pomodliť a v tichosti
a pokoji rozjímať o prastarom slede generácii ľudí, ktorí
kultivovali po tisícročia tento čarovný kút pod majestátnymi Vysokými Tatrami. Nech ich predkovia boli ktokoľvek, nech uctievali a verili v čokoľvek, od pradávnych
zvykov až po dnešné sviatky Vianoc, boli to oni, ktorí nám zanechali dedičstvo tejto nádhernej zeme, naše
Slovensko.
Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Vrbov, kostol Svätého Serváca

