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Novému Peugeot 206+ s modernizovaným dizajnom 
a skvelými jazdnými vlastnosťami neodoláte. 
Tak si ho vychutnajte, legenda pokračuje...

Pre tých, čo nešrotujú, špeciálna cena od 8 250 € 
(248 539,50 Sk).

NovýUŽ OD

6 750 € *
(203 350,50 Sk)

206 +
EŠTE NEODOLATEĽNEJŠÍ

Kombinovaná spotreba: 4,2 – 6,3 l/100 km, emisie CO2 110 – 150 g/km. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK. *  Pri uplatnení šrotovného. Ilustračné foto.

www.peugeot.sk

Neodolateľný, ako nikdy predtým.
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Vo všetkých automobilkách sveta vlani vyrobili 70,2 
miliónov vozidiel (vrátane úžitkových a autobusov). Pri 
pohľade na graf 1 vidno, že to bolo o 4,1 % menej ako 
v roku 2007. Najväčší pokles zaznamenali automobil-
ky v Kanade a USA, o 19,4 % resp. 19,3 % (vyrobili 
2 077 589, resp. 8 705 239 vozidiel). Citeľný medzi-
ročný pokles výroby bol aj v „európskej pätnástke“ (pô-
vodní členovia EÚ), o 9,1 % (pri výrobe 15 169 190 vozi-
diel) a v Južnej Kórei o 6,8 % (pri výrobe 3 806 682 vo-
zidiel). Medziročný nárast výroby automobilov dosiahli 
automobilky v Číne o 5,1 % (pri výrobe 9 323 587 vozi-
diel), v Mexiku o 4,6 % (2 191 230 vozidiel), v nových 
členských štátoch EÚ o 4 % (3 201 276 vozidiel), v In-
dii o 2,7 % (2 314 662 vozidiel). Na celkovom poklese  

výroby mal najväčší podiel pokles objednávok úžitko-
vých vozidiel, pretože osobných automobilov sa vlani 
vyrobilo na svete len o 1,2 % menej ako v roku 2007. 
Najväčší pokles výroby osobných áut bol v štátoch „EÚ 
15“, vyrobili o 9,7 %  menej osobných áut a v Kana-
de, o 10,9 % menej.  Nárast výroby bol teda len v štá-
toch, kde sa automobilová výroba rozvíja vďaka no-
vým investíciám do tohto odvetvia a kde je lacná pra-
covná sila. 
 Graf 2 zobrazuje počty vyrobených automobilov 
na Slovensku. Do roku 2006 je v grafe prakticky len 
výroba v spoločnosti Volkswagen Slovakia, od roku 
2007 sa už rozbehla výroba v závodoch PSA Peugeot 
Citroen v Trnave a Kia Motors Slovakia v Tepličke nad  
Váhom.
 Na grafe 3 je vývoj obratu celej priemyselnej vý-
roby Slovenska a automobilového priemyslu od roku 

1998. Vlani dosiahol automobilový priemysel o 5,4 % 
menšie príjmy ako v roku 2007. Spôsobilo to najmä pre-
rušenie výroby v bratislavskom závode Volkswagenu 
v závere roka po dramatickom poklese objednávok ich 
športovo-úžitkových automobilov na americkom, ale aj 
západoeurópskom trhu. 
 Pre vnímanie prínosu štátnej podpory obnovy au-
tomobilových parkov v štátoch Európskej únie pre slo-
venský automobilový priemysel je dôležité vedieť, že 
z minuloročného obratu tohto odvetvia (594 miliárd 
Sk) pripadalo na výrobu komponentov, ktoré nevyuží-
vajú len  finálni výrobcovia áut na Slovensku, ale sa vo 
veľkom rozsahu exportujú, 304 miliárd Sk. Škoda, že 
niektorí naši politici „nechcú vidieť súvislosti“. Napriek 
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Vlaňajšie výsledky 
automobilového priemyslu
Začiatkom apríla predstavitelia Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) informo-
vali novinárov o výsledkoch automobilového priemyslu na svete aj u nás. Aj o pravdepodobnom vývoji tohto 
odvetvia na Slovensku. Keďže automobilový priemysel má pre našu ekonomiku mimoriadne veľký význam, 
uverejňujeme najdôležitejšie informácie, prevažne vo forme názorných grafov a schém. 

 Graf 1

 Graf 2

 Graf 3
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zrejmým faktom (o bilancii 1. vlny „šrotovného“ na Slo-
vensku píšeme na str. 14) donekonečna omieľajú, že za-
vedením „šrotovného“ na Slovensku „z daní našich ob-
čanov“ podporujeme automobilovú výrobu a zamest-
nanosť v českých automobilkách. O niečo viac ako 40 
tisíc áut, ktoré sa u nás predá vďaka „šrotovnému“, by 
veľký rozruch na odbytových oddeleniach českých au-
tomobiliek neurobilo. O ten sa postaral  najmä podiel z 
860 tisíc objednávok  vďaka zošrotovaným autám v Ne-
mecku a podiel zo státisícov objednávok vyvolaných 
„šrotovným“ v ďalších veľkých štátoch Európskej únie. 
Práve vďaka zavedeniu „šrotovného“ v týchto štátoch 
sa začiatkom jari začal dvíhať slovenský automobilo-
vý priemysel z veľkej biedy, do ktorej upadol na prelo-
me rokov 2008/2009. Viacerí dodávatelia komponen-
tov pre automobilový priemysel tak nemuseli prepúš-
ťať pracovníkov. V martinskom závode Volkswagenu  

vyrábajúcom najmä prevodovky a komponenty podvoz-
kov musia napríklad v tomto období už organizovať aj 
mimoriadne pracovné zmeny, aby mohli uspokojiť ob-
jednávky automobiliek.
 Odborníci začiatkom roka odhadovali „prepad“ au-
tomobilovej výroby v Európskej únii asi na úrovni 15 %. 
V apríli už došli k záveru, že ak by štátnu podporu for-
mou „šrotovného“ zaviedli všetky členské štáty, bude 
pokles automobilovej výroby v regióne EÚ tohto roku 
v porovnaní s vlaňajškom nepatrný.  
 Graf 4 znázorňuje vývoj zamestnanosti v elektro-
technickom a automobilovom priemysle na Slovensku 
aj s prognózou vývoja v tomto a v nasledujúcom roku. 
Doplníme ho ešte informáciou, že k 1. 1. 2008 celá prie-
myselná výroba dávala prácu 536 tisícom osôb, na kon-
ci roka vplyvom krízy už v priemysle pracovalo o 30 ti-
síc osôb menej. A 1. februára 2009 už náš priemysel  Graf 4

 Obr. 5

 Obr. 6
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zamestnával len 497 tisíc osôb.
 V mape Slovenska (pre zachovanie poradia s graf-
mi označenej ako obr. 5) sú bodkami vyznačené miesta 
výroby komponentov pre automobilový priemysel. Pod-
mienkou pre vznik nových závodov vo východnej časti 
nášho štátu je dobudovanie diaľničnej siete. Vyplýva to 
z vyjadrení väčšiny investorov, ktorí sa kvôli chýbajú-
cej vhodnej cestnej infraštruktúre na východe radšej 
„tlačia“ na území medzi Bratislavou a Banskou Bystri-
cou. Z obr. 6 vidno, čo všetko z konštrukcie osobných 

automobilov sa v súčasnosti vyrába na území Sloven-
ska. Vedenie ZAP SR charakterizuje súčasný stav 
automobilového priemyslu na Slovensku v struč-
nosti takto:
•	Zvládnuté	procesy	výroby
•	Výhodná	geografická	poloha	v	strede	Európy,	umožňu-

júca byť súčasťou rozvoja automobilového priemyslu 
na východ od našich hraníc (Ukrajina, Rusko) 

•	Na	našom	území	pôsobia	tri	rozdielne	kultúry	produ-
centov automobilov

•	Pôsobia	tu	tri	rozdielne,	vzájomne	sa	prelínajúce	sku-
piny subdodávateľov. 

Hlavnou úlohou Združenia automobilového prie-
myslu SR (ale aj všetkých politikov) pre zabezpe-
čenie budúcej prosperity tohto odvetvia na našom 
území je napomôcť prechodu zo súčasných výrob-
ných organizácií na výrobno-vývojové, až výskumné 
organizácie.  

Spracoval: Samuel BIBZA

Výstav sa zúčastnilo 219 vystavovateľov, návštevníci 
si mohli pozrieť autá 38 značiek. V porovnaní s minu-
lým rokom pôsobili expozície skromnejším dojmom, čo 
je z ohľadom na potrebu šetriť, logické. 
 Predstavitelia všetkých značiek, s ktorými sme 
sa počas autosalónu rozprávali, oceňovali, že sa  

Slovensko pripojilo k  štátom Európskej únie, ktoré za-
viedli „šrotovné“. Aj vďaka nemu sa u nás oživil nie-
len automobilový priemysel, ale pozoruhodne aj pre-
daj automobilov. Kým v januári a februári tohto ro-
ka boli predaje osobných automobilov slabšie asi 
o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška,  

zavedenie „šrotovného“ v marci pomohlo prekonať 
výborný predajný výsledok z marca 2008. Kým vla-
ni v marci sa u nás predalo 5490 automobilov, teraz 
6488. A „šrotovné“ v apríli poriadne zamiešalo aj tra-
dičným poradím značiek. Za prvých 20 aprí lových 
dní dosiahla najlepší predajný výsledok Kia, pričom  

Bratislavský autosalón
Od 21. do 26. apríla sa vo výstavnom areáli spoločnosti Incheba uskutočnilo niekoľko výstav. Dominantný me-
dzi nimi, najviac lákajúci návštevníkov, bol  19. ročník výstavy automobilov. Kto na výstavisko prišiel a mal zá-
ujem aj o ďalšie výstavy súvisiace s autami, mohol si pozrieť aj stánky 15. ročníka výstavy autopríslušenstva 
a servisnej techniky, 5. medzinárodného veľtrhu výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel a lo-
gistiku a 4. medzinárodný veľtrh plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel. 
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dovtedy historicky nikdy nebola vyššie ako na 5. mies-
te. Jej najpredávanejšími autami boli všetky tri mo-
dely typu ceé d, teda autá vyrábané v Tepličke nad  
Váhom.    
 Peugeotu 1. vlna „šrotovného“ pomohla k ras-
tu jeho podielu na slovenskom trhu až o 40 %. Počas 
prvých 20 dní apríla sa dostal na 2. miesto v predaji, 
pričom najpredávanejším typom bol Peugeot 207 vy-
rábaný v Trnave. Aj nový generálny riaditeľ obchodné-
ho zastúpenia značky Citroen na Slovensku oceňoval  

prínos zavedenia štátnej podpory pri predaji niektorých 
skupín automobilov. Chce so svojimi spolupracovník-
mi dôsledne využívať nielen bohatú škálu automobilov 
z momentálne najpredávanejších segmentov na našom 
(i celoeurópskom) trhu, ale usilovať sa i o to, aby oby-
vatelia Slovenska vnímali Citroën aj ako vlastnú znač-
ku. Veď horúca novinka, Citroën C3 Picasso, sa vyrá-
ba v Trnave exkluzívne pre celý svet...

 Počasie v čase konania spomínaných výstav bolo 
priam nádherné, ale asi v porovnaní s vlaňajškom lákalo 
viac ľudí do prírody ako do Incheby. Okrem prvého, „no-
vinárskeho“ dňa sme sa boli pozrieť na autosalón ešte 
dvakrát, ale zdalo sa nám, že vlna pesimizmu valiaca sa 
od začiatku roka z médií schladila aj vášeň priaznivcov 
motorizmu a na autá sa ich prišlo pozrieť menej.

Samuel BIBZA
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Najdôležitejšie zistenia tohoto prieskumu sú tieto:
V roku 2009 sa očakáva pokračovanie trendu  “objavo-
vania vlastnej krajiny” – 48 % ľudí chce tráviť dovolen-
ku vo vlastnej krajine (v roku 2008 to bolo 43 %).
 Väčšina má prostriedky na financovanie dovolen-
ky – okolo 40 % opýtaných odpovedalo, že má jedno-
znančne dostatok financií, ďalších 40 % uviedlo, že mu-
sia prehodnotiť výdavky, ale určite vycestujú. Len 11 % 
uviedlo, že majú finančné problémy, ktoré sa odrazia aj 
v plánovaní dovolenky.
 Narastajú požiadavky na kvalitu – 33 % Európa-
nov preferuje kvalitu pred “nízkonákladovou” ponu-
kou (16 %). Narastá počet tých, ktorí sú rozhodnu-
tí cestovať – len 19 % opýtaných uviedlo, že nikam  

nepocestujú (v roku 2008 to bolo 32 %). Cieľ cesty sa 
ponecháva viac na ponuky “last minute” – až 28 % eš-
te nevie, kam a na ako dlho pocestuje. Narastá počet in-
dividuálne plánovaných dovoleniek oproti ponuke ces-
tovných kancelárií – v roku 2009 chce až 59 % opýta-
ných samostatne organizovať svoju cestu. Významnú 
úlohu pritom hrá internet.
 Pretrváva trend navštevovať poznané miesta – 54 
% chce navštíviť tradičné turistické destinácie, 28 % 
chce hľadať “nové cesty a ciele”. 
 Klasické destinácie pre Európanov sú Španielsko 
(14 %), Taliansko (11,9 %), Francúzsko (11,1 %) a Gréc-
ko. Dôvod voľby týchto destinácií je predovšetkým 
atraktivita týchto  lokalít (31 %), nasleduje kultúrne 

bohatstvo (24 %), na treťom mieste je zábavná ponu-
ka (15 %).
 Dôležitú úlohu hrá počasie – viac ako polovica Eu-
rópanov cestuje v júli a auguste, 42 % opýtaných uvie-
dlo, že sa v pripade limitovaných financií skôr zrieknu 
zimnej dovolenky, 23 % uviedlo, že v prípade potreby 
šetrenia si zvolia obdobie  s mimosezónnymi zľavami.
 Medzinárodná automobilová federácia FIA komen-
tuje tento prieskum hlavne konštatovaním, že osobný 
automobil ostáva ako dopravný prostriedok na dovo-
lenku číslom jedna (odhad je 70 % v roku 2009 pre do-
máce dovolenky a 49 % pre zahraničné) – dokonca aj 
v prípadoch, ak sa v rámci EÚ a aj mimo EÚ cestuje lie-
tadlom – stúpa totiž počet prenajatých vozidiel v cieľo-
vých krajinách.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu je dôležitým sti-
mulom pre európskych výrobcov pneumatík a ich sub-
dodávateľov. „Asi 75 percent všetkých pneumatík 
predaných v Európe sa využíva ako náhrada za staré 
a ojazdené pneumatiky,“ vysvetľuje Axel C. Heitmann, 
predseda predstavenstva spoločnosti LANXESS AG, vý-
robcu špeciálnych kaučukových zmesí, ktoré sú základ-
nou surovinou pre výrobu ekologických pneumatík. 
 Podľa údajov Európskej komisie sú len samotné 
pneumatiky zodpovedné za 20 percent spotreby pali-
va automobilu, čo  znamená každú piatu plnú nádrž. 
„Pretože sa v priebehu nasledujúcich 25 rokov počet 
vozidiel na svete zdvojnásobí, je široké využívanie ino-
vatívnych technológií pneumatík nevyhnutnosťou. Eko 
pneumatiky by len v Európe v prípade všetkých vozidiel 
usporili ročne takmer šesť miliárd litrov paliva a asi 15 
miliónov ton vylučovaného CO2,“ dodal Heitman. 
 Členovia Európskeho parlamentu hlasovali už v 
strede marca za to, aby sa v európskych krajinách od 
roku 2011 stali pneumatiky, šetriace palivo, v nových 
vozidlách povinnými. Len v minulom roku bolo v Európe 
zaregistrovaných viac ako 15 miliónov nových vozidiel. 
Dnes parlament pridal rozhodnutie, že od roku 2012 
sa pneumatiky rozdelia do 7 tried od najúspornejšej,  

označenej ako „trieda A“ až po najhoršiu, „triedu G“. 
Tento informačný systém poskytne spotrebiteľovi dôle-
žitú pomôcku na rozhodnutie sa pri kúpe nových pneu-
matík. Cieľom týchto nariadení je zlepšenie bezpečnosti 
a ochrany životného prostredia. Aby mal automobilový 
priemysel dostatok času na prispôsobenie sa, je naplá-
nované prechodné obdobie. Obe rozhodnutia potrebu-
jú ešte schválenie Rady Európskej únie.

Špeciálna chémia pre 
úspornejšie pneumatiky 

Základnou zmesou, ktorá redukuje valivý 
odpor pneumatiky, a tým zmenšuje spot-
rebu, je tzv. vysokovýkonný kaučuk. Ten 
obsahuje kyselinu kremičitú, ktorá sa po-
užíva ako výplň jazdných plôch (behú-
ňov) pneumatík. Napríklad spoločnosť 
LANXESS vyvíja nové roztoky kaučuku s 
obsahom styrénu a butadiénu, ktoré do-
kážu kyselinu kremičitú efektívnejšie na-
viazať na kaučukovú sieť, a tým zlepšiť 
priľnavosť k vozovke a zároveň zmenšiť 
valivý odpor a opotrebenie pneumatík.  

Takzvané butylové kaučuky sa zase používajú ako vnú-
torná gumená vrstva pneumatík a zabraňujú tak unika-
niu vzduchu, a tým k zmenšovaniu spotreby. Ďalším prí-
kladom špeciálnych zmesí LANXESS chrániacich život-
né prostredie je  látka Vulcuren, ktorá sa stará o to, aby 
jazdné plochy pneumatík aj pri maximálnom zaťažení 
pomalšie vytvrdli a zostarli. Pneumatika tak dosahuje 
konštantnejšie priľnavostné vlastnosti po mokrej a su-
chej vozovke počas celej doby svojej životnosti. 

Eurobarometer Európskej 
komisie – kam pocestujeme?

Povinné úsporné pneumatiky od roku 2011

Viac ako 27 000 respondentov z členských štátov Európskej únie sa vo 
februári 2009 zúčastnilo prieskumu orientovaného na ciele cestovania.  
Minimálne 50 % občanov EÚ cestuje každoročne, v niektorých krajinách 
sú to až ¾, ktorí vycestujú na dovolenku aspoň raz ročne. 

Európsky parlament na zasadnutí v Štrasburgu rozhodol, že všetky nové vozidlá budú mať povinne od roku 
2011 ekologicky šetrné pneumatiky a od roku 2012 budú pneumatiky podľa dosiahnutej úspory paliva, priľna-
vosti na mokrej vozovke a hodnoty valivého hluku rozdelené do „energetických tried“ podobne ako dnes do-
máce spotrebiče. Tieto opatrenia majú viesť k zmenšeniu spotreby paliva až o 20% a k výraznému zmenše-
niu emisií CO2.
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Najväčším systémom technických slu-
žieb na cestách v Európe je nemecký 
ADAC. Má viac ako 16 miliónov členov, 
ktorí v prípade problémov volajú žltých 
anjelov ADAC. V roku 2008 mal tento 
systém viac ako 3,6 milióna zásahov. 
Aké boli najčastejšie poruchy? 
 Až 40 % všetkých porúch  boli po-
ruchy elektrických zariadení. Rôzne me-
chanické poruchy tvorili 16 %, poruchy 
zapaľovania 10 %, poruchy vstrekovania 
a motora po 8 %, problémy s kolesami 
a pneumatikami 7 %, chladenie/vetra-
nie/ klimatizácia zlyhali v 5 %,  spojka 
a prevodovka v 4 %. Výfuk mal „na sve-
domí“ len 2 % porúch na ceste. 
 Tieto údaje môžu byť podnetom k to-
mu, čomu by sme pri údržbe auta mali 
venovať pozornosť. Keďže sú to sumár-
ne údaje o všetkých typoch, modeloch 
a ročníkoch áut, ťažko určiť, aký poten-
ciál spoľahlivosti má naše auto. Preto 
ADAC každoročne zverejňuje štatistiku 
poruchovosti podľa typov a ročníkov, 
pričom sú zverejnené len typy a roční-
ky, kde bolo v Nemecku registrovaných 
v jednom roku minimálne 7500 vozidiel 
jedného typu. V prehľadovej tabuľke je 
počet porúch na 1000 vozidiel v roku 
2008, vrátane farebného hodnotenia 
(kde sa berú do úvahy nielen kvantita-
tívne, ale aj  kvalitatívne údaje závaž-
nosti porúch). Štatistika nemôže však 
zohľadňovať počet najazdených kilo-
metrov, je možné, že napríklad v kate-
górii vanov je väčšia frekvencia porúch 
spôsobená aj tým, že sú podstatne viac 
na cestách ako napríklad kabriolety.  
V každom prípade táto informácia posky-
tuje veľmi cennú informáciu aj pre nás, 
napríklad aj pri voľbe kúpy nového ale-
bo jazdeného auta.

Zdroj:ADAC

Spoľahlivosť našich áut
Všetci sadáme do auta s tým, že nás spoľahlivo dovezie do cieľa. I keď sa poruchovosť áut stále významne 
zmenšuje, stáva sa, že auto vypovie službu. Čo sa najčastejšie môže stať?



Bezpečnosť premávky

10 máj  2009

Celodenné svietenie na cestách prináša popri pozití-
vach aj rýchlejšie opotrebenie autožiaroviek vyvinu-
tých na svietenie prevažne v noci, nakoľko  sa  ich ži-
votnosť výrazne skracuje. Aby ich nebolo treba me-
niť príliš často, je užitočné dodržať pár zásad, ktoré 
navyše prispejú k zlepšeniu bezpečnosti a ušetria tiež 
náklady. 

1. Výmena autožiaroviek súčasne na oboch stranách 
napriek tomu, že je vypálená iba jedna, šetrí čas
Ak boli žiarovky namontované v rovnakom čase, je 
veľká pravdepodobnosť, že majú aj rovnakú životnosť 
a keď sa vypáli jedna, čoskoro prestane fungovať aj 
tá druhá. Výmena často býva náročný úkon, a preto 
sa týmto spôsobom dá ušetriť opakovaná cesta do  
servisu.

2. Výmenou autožiaroviek súčasne na oboch stra-
nách napriek tomu, že je vypálená iba jedna, je  

možné predísť rozdielom medzi nimi
Ak by sa vykonala výmena iba na jednom reflektore, 
je možné, že by boli použité dva rôzne druhy žiaroviek, 
čo by malo za následok rôznu intenzitu svietivosti jed-
notlivých reflektorov. V konečnom dôsledku by ich ži-
votnosť uplynula opäť v rôznom čase.   

3. Časté výmeny žiarovky v rovnakom reflektore 
môže spôsobovať chybná elektroinštalácia
Ak sa v kratšom čase za sebou vypáli vždy žiarovka 
v tom istom reflektore, chyba zrejme nebude v samot-
nej žiarovke. Príčinou môže byť rozdielne napätie v 
oboch svietidlách spôsobené rôznou dĺžkou káblov ve-
dúcich k jednému a druhému svietidlu. Ako „ochrana“ 
žiarovky pred prudkým zväčšením napätia pri jej za-
pnutí môže pôsobiť aj väčší odpor v obvode jedného zo 
svietidiel. V tomto prípade je najspoľahlivejšie zveriť 
auto do rúk autoservisu, kde skontrolujú elektroinšta-
láciu a odstránia chybu. 

4. Žiarovky LIGHT@DAY určené na celodenné svie-
tenie majú 3x dlhšiu životnosť
Azda najuniverzálnejšou radou, ako aj v období celoden-
ného svietenia predísť častej výmene, ušetriť peniaze 
za servisné úkony a jazdiť aj naďalej bezpečne, je od-
porúčanie voľby kvalitných žiaroviek špeciálne urče-
ných na celodenné svietenie. Spoločnosť OSRAM pre-
to ponúka autožiarovky radu LIGHT@DAY, ktoré majú 
trojnásobne dlhšiu životnosť ako konvenčné typy. Pre-
to aj pri celodennom svietení ostáva frekvencia výme-
ny nezmenená oproti stavu, keď auto svieti len v noci. 
Okrem toho disponujú výbornými svetelnými vlastnos-
ťami, takže zásada „vidieť a byť videný“ sa stáva reali-
tou. Sú ideálne ako alternatíva všetkých v aute použí-
vaných žiaroviek vrátane osvetlenia evidenčného čís-
la alebo prístrojovej dosky. Ich použitie je povolené bez 
obmedzení v celej Európe. 

Úspora nákladov s autožiarovkami LIGHT@DAY

Europsky parlament 10. marca 2009 odsúhlasil po-
vinné vybavenie všetkých nových vozidiel systémom 
ESP®. V súlade s nariadením musia byť od novembra 
2011 všetky modely osobných a úžitkových vozidiel 
registrovaných v Európskej únii vybavené systémom 
aktívnej bezpečnosti ESP®. Od novembra 2014 to bu-
de platiť už pre všetky nové automobily. Nariadenie ča-
ká ešte na záverečné schválenie Radou ministrov. Vý-
skum v oblasti nehôd ukázal, že šmyk je hlavnou prí-
činou nehôd so smrteľnými následkami. „ ESP® môže 
zabrániť až 80 procentám všetkých nehôd vzniknu-
tých z dôvodu šmyku“, tvrdí Dr. Werner Struth, prezi-
dent divízie Riadenie podvozkových systémov spoloč-
nosti Bosch, a zhrňuje tak výsledky medzinárodných 
štúdií. „Ihneď po bezpečnostných pásoch je tento sys-
tém druhou nejdôležitejšou bezpečnostnou technoló-
giou vo vozidle“. Bosch vyvinul program elektronic-
kej stability a v roku 1995 sa stal prvou spoločnos-
ťou na svete, ktorá začala s jeho sériovou výrobou. 
Podľa analýzy Bosch bolo v prvých šiestich mesia-
coch roku 2008 vybavených ESP® až 53 % všetkých 
nových registrácií v Europe; v Nemecku dosahovali 
takto vybavené novoregistrované autá podiel 81 %. 

Nové nariadenia zlepšujú bezpeč-
nosť a sú ekologické 

Povinná inštalácia ESP® je súčasťou komplexného ba-
líčka opatrení, ktorý hodlá Európska únia zaviesť pre 
zlepšenie bezpečnosti na cestách a zmenšeniu spotre-
by paliva. Okrem ESP® budú od novembra 2013 (pri no-
vých modeloch) a od novembra 2015 (pri nových regis-
tráciách) povinné napríklad aj systémy prediktívneho 
núdzového brzdenia a varovania pred opustením jazd-
ného pruhu pre úžitkové vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 
tony a pre minivany a autobusy s viac ako ôsmimi se-
dadlami. Začínajúc novembrom 2012 budú ešte viac 
zmenšovať spotrebu paliva povinné pneumatiky s ma-
lým odporom valivého trenia a systémy pre monitoro-
vanie tlaku v pneumatikách. Dôjde k zrušeniu a nahra-
deniu viac ako 50 existujúcich nariadení Europskej únie 
a viac ako 100 doplňujících nariadení novými nariade-
niami OSN/EHS. Národný úrad pre dialničnú prevádzku 
a bezpečnosť v USA, NHTSA, už vydal v roku 2007 zá-
konné nariadenie, podľa ktorého musia byť od modelo-
vého roku 2012 všetky osobné automobily do celkovej 
hmotnosti 4,5 tony vybavené systémom ESP®.

Aktívne po celej Európe pre väčšiu 
bezpečnosť na cestách

V roku 2001, kedy sa počet ľudí usmrtených na ces-
tách vyšplhal na 50 000, si dala Európska komisia za 

cieľ zmenšiť počet úmrtí na cestách pri nehodách v 
rámci EÚ do roku 2010 na polovicu. Bosch ako popred-
ný dodávateľ ESP® a ostatných bezpečnostných tech-
nológií podporuje už roky programy zamerané na do-
siahnutie tohoto cieľa. Spoločnosť Bosch bola jedným 
zo zakladajúcich členov „Charty bezpečnosti na ces-
tách EÚ v roku 2004 a intenzivne sa angažuje v infor-
mačnej kampani „Choose ESC!“ („Zvoľte ESC!“), kto-
rej zámerom je zvýšiť úroveň vybavenia prostredníc-
tvom poskytovania informácií o výhodách ESP®. V roku 
2006 bol počet úmrtí na cestách v rámci EÚ 39 500. 
 Elektronický program stability ESP® zahrňuje funk-
cie protiblokovacieho systému ABS a systém riadenia 
pohonu TCS. Taktiež detekuje a aktívne vyrovnáva kĺ-
zavé pohyby vozidla. Asociácia Euro NCAP (European 
New Car Assessment Programme), ktorá vykonáva tes-
tovanie a hodnotenie bezpečnosti vozidiel za použitia 
simulácie nehodových situácií, zahrnula od februára 
2009 systém aktivnej bezpečnosti do svojho nového 
vyhodnocovacieho postupu. V súlade s novými smer-
nicami tak budú môcť modely vozidel od roku 2010 ob-
držať najvyššie päťhviezdičkové hodnotenie asociacie 
iba v prípade, ak  budú štandardne vybavené systémom 
ESP®.

-bch-

Zásady starostlivosti o autožiarovky 
pri celodennom svietení

ESP®
 bude od novembra 2011 povinným vybavením áut

Nový cestný zákon by mal dopomôcť k väčšej bezpečnosti na cestách. V rámci neho sa stala povinnou aj jazda 
so zapnutými svetlami počas celého dňa, ktorá má však za následok výrazné skrátenie životnosti bežne po-
užívaných autožiaroviek. Dodržiavaním niekoľkých zásad starostlivosti, ako napríklad výmenou žiaroviek 
v oboch ref lektoroch súčasne, je možné predísť časovo a aj finančne náročným úkonom a zabezpečiť efek-
tívnejšie využívanie autožiaroviek. Optimálnym riešením je použiť produkty špeciálne určené na celodenné 
svietenie. Spoločnosť OSRAM vyvinula na tento účel autožiarovky radu LIGHT@DAY.
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Nové rady nákladných pneumatík Goodyear a Dunlop 
priniesli niekoľko unikátnych technológií a patria medzi 
pneumatiky s najväčším kilometrovým priebehom, naj-
menším valivým odporom a vďaka tomu výrazne zmen-
šujú spotrebu motorových palív. Zásadne tak prispieva-
jú k úspore nákladov dopravných spoločností a ochra-
ne životného prostredia.

Spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Slovakia dlhodobo 
smeruje všetky svoje aktivity a produkty tak, aby jej 
vplyv na životné prostredie bol čo možno najpriaznivej-
ší. Od tohto smeru sa neodkláňa ani v tejto ťažkej dobe, 
keď je význam ekológie často v ústraní. Goodyear Dun-
lop zároveň taktiež stále myslí na svojich zákazníkov, 
ktorým by práve v ekonomicky nepriaznivom období 
chcel pomôcť k úsporám nákladov. Preto zavádza z au-
tomobilového priemyslu už známe „šrotovné“.

Príspevok získa každý koncový užívateľ – dopravca, 
ktorý v období od 22. 4. 2009 do 30. 6. 2009 odovzdá 
opotrebované nákladné pneumatiky akejkoľvek značky 
na ekologickú likvidáciu u niektorého z autorizovaných 
predajcov Goodyear Dunlop. Technický stav opotrebo-
vanej pneumatiky nie je určujúci a hodnota príspevku 
je odvodená od veľkosti diskového kolesa likvidova-
nej pneumatiky. Pri následnom nákupe novej náklad-
nej pneumatiky zákazník získa príspevok v hodnote až 
30 eur. Počet takto nakúpených pneumatík jedným zá-
kazníkom nie je limitovaný. Akcia platí v Českej a Slo-
venskej republike.

Viac informácií o podmienkach pre získanie „šrotov-
ného“ môžu zákazníci získať na infolinke Goodyear  
Dunlop: +421-232-111-112

Goodyear Dunlop zavádza príspevok na 

nákup nových nákladných pneumatík, tzv. „šrotovné“
Značky Goodyear a Dunlop si dobre uvedomujú dopad terajšej ekonomickej recesie na svojich zákazníkov, 
predovšetkým z radov dopravcov. Prichádzajú preto s akciou, ktorá má za úlohu pomôcť dopravcom zmenšiť 
náklady a zároveň podporiť ekoló- giu. Všetci koncoví užívatelia – do-
pravcovia, ktorí v dobe trvania akcie odovzdajú na ekologickú likvidáciu 
opotrebované nákladné pneumatiky, získajú príspevok na nákup nových 
nákladných pneumatík Goodyear a Dunlop v hodnote až 30 eur.

Model SPLASH 1,2 SE za výbornú cenu len 8 490 €. Model SWIFT 1,3 5dv. SE stojí len 9 260 €.

Ak vás od využitia šrotovného odrádza nedostatok 
modelov priamo na skladoch predajcov, váš 
problém je vyriešený. Spolo nos  Suzuki prišla 
s ponukou výborne vybavených modelov za super 
ceny, a o je ešte dôležitejšie, všetky sú pripravené 
k okamžitému odberu!

Suzuki pre vás v tomto období pripravila 
špeciálne edície (SE) vozidiel Splash a Swift. 
Oba sú výborne vybavené a za skvelé ceny, 
navyše zvýhodnené šrotovným, ktoré predstavuje 
dodato nú z avu až 2 000 € (60 252,00 Sk).

Nový SPLASH má viaceré presved ivé bene ty: 
úsporný motor s objemom 1,2 l, atraktívny dizajn 
a ve ký vnútorný priestor s vyvýšeným sedením 
a super výh adom. Ur ite oceníte kvalitu, 
ktorú garantuje Suzuki - líder japonskej výroby 
kompaktných automobilov.

Model SPLASH 1,2 SE je vybavený ABS a EBD, 
4 airbagmi, rádiom s CD/MP3 a ovládaním 
na volante, vyhrievanými prednými sedadlami, 
vyhrievanými a el. ovládanými spätnými zrkadlami, 
prednými hmlovými svetlami a diskami z ahkej 
zliatiny. Tento model stojí pri využití šrotovného 

len 8 490 € ( o predstavuje 255 769,74 Sk). 

Alebo sa rozhodnite pre inovatívny SUZUKI 
SWIFT, jedine né auto pre Európu, dokonale 
bezpe né a s vynikajúcimi jazdnými vlastnos ami 
a modernou technikou. Ak si vyberiete Swift, 
budete si musie  zvyknú  na obdivné poh ady – 
- je to jednoducho auto s výnimo ným dizajnom, 
za ktorým sa každý oto í.

Sú asná ponuka Suzuki prináša model SWIFT 
1,3 5 dv. SE vybavený klimatizáciou, elektricky 
ovládanými prednými oknami, vyhrievanými 
a elektricky ovládanými spätnými zrkadlami, 
vyhrievanými prednými sedadlami, ABS, EBD, 

šiestimi airbagmi a centrálnym uzamykaním 
na dia kové ovládanie. Využite možnos  získa  
šrotovné  až 2 000 € a môžete ma  tento model 
za skvelú cenu len 9 260 € (278 966,76 Sk).

V oboch prípadoch získate 3-ro nú záruku 
a asisten né služby zdarma. Emisie vášho vozidla 
nepresiahnu 140 g/km. Kombinovaná spotreba 
je 5,5 l na 100 km pri vozidle Splash a 5,8 l 
na 100 km pri modeli Swift. Informujte sa o kúpe 
akciových vozidiel Suzuki u svojho najbližšieho 
autorizovaného predajcu, akcia trvá len do vypre-
dania zásob. Zoznam autorizovaných predajcov 
v SR a alšie informácie získate na infolinke Suzuki 
02 / 5363 3306 alebo na www.suzuki.sk.

Využite šrotovné na kúpu 
Suzuki – a jazdite okamžite!

Finan né hodnoty boli prepo ítané konverzným kurzom 30,1260 SKK / EUR.
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R a d a  a d v o k á t a

Som jedným z prvých zákazníkov, ktorí v tomto roku využi-
li šrotovné. Mal som šťastie, lebo nové auto, o ktoré som 
mal záujem, mal  predajca v sklade a už od polovice mar-
ca ho  používam. Tu sa však moje šťastie skončilo, lebo 
po odjazdení pár kilometrov sa na ňom prejavili viaceré 
menšie chyby. Zať, ktorý je automechanik, sa mi ponúkol, 
že by mi ich opravil. Vybral som sa teda do predajne, kde 
som si auto kúpil a chcel som to riešiť tak, že opravu si 
zabezpečím sám a oni nech mi dajú zľavu z pôvodnej ce-
ny, lebo auto je poruchové. Na moje veľké prekvapenie mi 
pracovník v predajni povedal, že zľavu 2000.-€ som dostal 
už vo forme šrotovného a na ďalšiu preto nemám nárok. 
Ak je to naozaj tak, prečo nás na to pred kúpou nikto ne-
upozornil? Keď mi odrátali z ceny šrotovné, znamená to, 
že auto si musím opraviť za vlastné?

Boris G., Bratislava

Každý, kto rovnako ako vy kúpil nové motorové vozidlo 
s využitím tzv. šrotovného, teda štátnej dotácie a zľavy 
predajcu, má zachované všetky práva kupujúceho pod-
ľa Občianskeho zákonníka. Máte právo, aby vami kúpe-
né vozidlo bolo bez chýb a aby zodpovedalo záväzným 
technickým normám. Predávajúci nesie zodpovednosť 
za chyby, ktoré malo auto pri jeho predaji i za tie, kto-
ré sa vyskytnú v záručnej dobe. Táto doba nesmie byť 
v prípade nového vozidla kratšia ako 24 mesiacov. Vaše 
práva zo zodpovednosti za chyby auta zaniknú, ak ich 
neuplatníte v záručnej dobe. Trvajte preto na tom, aby 
s vami predávajúci spísal reklamačný protokol resp. po-
tvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom bude uvede-
né, aké chyby vozidla reklamujete. Snažte sa špecifi-
kovať ich čo najkonkrétnejšie, aby v budúcnosti nebo-
lo možné zameniť ich s inými poruchami. Budete mať 
doklad potvrdzujúci, že ste postupovali pri reklamácii 
včas a riadne, lebo na vašu ústnu reklamáciu, ktorá bo-
la ústne odmietnutá, si pracovníci v predajni po dlhšej 
dobe nemusia vôbec spomenúť. 

 Ďalší postup by mal závisieť od druhu chýb vozi-
dla, ktoré môžu byť odstrániteľné alebo neodstráni-
teľné. V prípade odstrániteľnej chyby máte právo, aby 
bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci 
vám môže namiesto opravy vozidla ponúknuť jeho vý-
menu za nové, ak by vám tým nespôsobil závažné ťaž-
kosti. Vy môžete požadovať namiesto odstránenia chy-
by výmenu auta (alebo ak sa chyba týka len súčasti au-
ta, výmenu súčasti), ak tým predávajúcemu nevzniknú 
neprimerané náklady vzhľadom na cenu auta alebo zá-
važnosť chyby.
 Keď má vaše auto väčší počet chýb, ktoré sú sí-
ce odstrániteľné, ale bránia jeho riadnemu užívaniu,  
prípadne ak by ste nemohli auto riadne užívať pre  

opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave, mohli by ste 
žiadať výmenu auta alebo odstúpiť od zmluvy, teda vrá-
tiť predávajúcemu auto a pýtať od neho späť zaplatenú 
kúpnu cenu. Takéto možnosti by ste mali aj vtedy, ak 
by vaše vozidlo malo chybu, ktorú nemožno odstrániť a 
ktorá bráni tomu, aby sa auto mohlo riadne užívať ako 
auto bez chyby. Zľavu z kúpnej ceny poskytuje predáva-
júci tomu, kto kúpil auto, na ktorom sa vyskytla neod-
strániteľná chyba, ktorá nebráni užívaniu vozidla. 
 Ak teda sám konštatujete, že chyby na vami kúpe-
nom aute je možné opraviť, nemôžete sa domáhať zľa-
vy z kúpnej ceny, lebo na tú máte nárok len v prípade 
neodstrániteľnej chyby. Predávajúci síce poskytnutie 
zľavy odmietol s nesprávnym odôvodnením – keďže vy-
užitie šrotovného nemá na jeho zodpovednosť za chy-
by auta vplyv – ale jeho záver by bol v podstate správ-
ny, ak by ho doplnil o ponuku iného spôsobu vybavenia 
vašej reklamácie – teda ak by vám ponúkol bezplatnú 
opravu auta alebo jeho výmenu.
 Pracovník v predajni si možno zľavu pri šrotov-
nom zamenil za zľavu, ktorú predávajúci poskytu-
jú v prípade predaja vozidla, o ktorom vedia, že má 
nejakú chybu. Keď ide o chybu, ktorá nebráni užíva-
niu auta, musí ho predávajúci predávať len za men-
šiu cenu, ako je obvyklá cena auta. Dôležité je, že ku-
pujúceho treba upozorniť, že vozidlo má chybu, a aká 
konkrétne je. V takýchto prípadoch potom predáva-
júci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojedna-
ná menšia cena, zodpovedá len za iné chyby auta.  

 Nový cestný zákon stanovil viacero dôvodov na za-
držanie vodičského preukazu (i medzinárodného vodič-
ského preukazu vydaného orgánom iného štátu). Poli-
cajt vám môže zadržať vodičský preukaz, ak vám bol 
súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz 
viesť motorové vozidlo, alebo ak vám súd uložil ochran-
né liečenie. O vodičský preukaz prídete aj vtedy, keď 
vám v dôsledku porušenia právnych predpisov možno 
uložiť trest (sankciu) zákazu činnosti spočívajúci v zá-
kaze vedenia motorového vozidla. Policajt ho zadrží i to-
mu vodičovi, u ktorého polícia rozhodla o preskúmaní 
zdravotnej či psychickej spôsobilosti na vedenie moto-
rového vozidla. Samozrejme, medzi dôvody na zadrža-
nie vodičského preukazu patrí aj jeho neplatnosť.
 Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského pre-
ukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný 
deň zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru 
príslušnému podľa miesta, kde bol zadržaný. V potvr-
dení vám môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozid-
lom najviac na 15 dní, ak bol preukaz zadržaný z dôvo-
du, že polícia rozhodla o preskúmaní vašej zdravotnej 
alebo psychickej spôsobilosti na vedenie motorového  

vozidla  a ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť 
alebo plynulosť cestnej premávky. Toto povolenie platí 
len na území Slovenskej republiky.
 Polícia je po zadržaní preukazu povinná v každom 
štádiu konania skúmať odôvodnenosť jeho zadržania 
z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
Ak dôvody zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť 
vodičský preukaz vodičovi bezodkladne vrátený.

 Zákon stanovuje ešte jeden dôvod na zadržanie 
vodičského preukazu – ak bola vodičovi uložená po-
kuta v blokovom konaní za priestupok proti bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premávky alebo za prie-
stupok spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie 
diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, tento je 
ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste. 
V takomto prípade policajt na mieste vydá o zadrža-
ní vodičského preukazu  potvrdenie, v ktorom povo-
lí ďalšiu jazdu na 15 dní (platí len na území SR). V po-
tvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičské-
ho oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. 
Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vo-
dičský preukaz zadržal, aby zadržaný vodičský preu-
kaz postúpil orgánu Policajného zboru v mieste jeho 
pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely je-
ho vrátenia; policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť. 
Ak páchateľ dopravného priestupku preukázateľne za-
platil uloženú blokovú pokutu v 15-dňovej lehote, zadr-
žaný vodičský preukaz sa mu bezodkladne vráti po tom, 
čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty dozvie.  
Kto však blokovú pokutu v stanovenej lehote neza-
platí, príde o preukaz na dlhší čas, lebo v takomto 
prípade orgán Policajného zboru vydá rozhodnu-
tie o zadržaní vodičského preukazu a postúpi vec 
na výkon rozhodnutia. Zadržaný vodičský preukaz 
sa vráti jeho držiteľovi až po výkone rozhodnutia. 

 Policajt zadrží vodičský preukaz a vydá rozhod-
nutie o zadržaní vodičského preukazu aj vtedy, ak 
vodič motorového vozidla spáchal priestupok pro-
ti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ná-
sledne nezaplatil uloženú pokutu prípadne nevykonal 
verejnoprospešné práce v lehote určenej v rozhodnutí  
o priestupku.

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

12 máj  2009

Šrotovné a reklamácia chýb auta; 
zadržanie vodičského preukazu
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Spoločnosť TOYOTA MOTOR CORPORATION (TMC) 
oznámila, že ako prvá na svete vyvinula stredový bez-
pečnostný vankúš SRS, ktorý by mal napomôcť zmen-
šiť závažnosť druhotných poranení osôb cestujúcich na 
zadných sedadlách v prípade bočnej kolízie. Nový bez-
pečnostný vankúš je zabudovaný do veľkej pevnej kon-
zoly montovanej do zadných sedadiel, ktorá sa objaví v 
novom type značky Toyota, uvádzanom v blízkej budúc-
nosti na japonský trh. Ak dôjde k nárazu do vozidla zbo-
ku, bezpečnostný vankúš vystrelí z hornej časti konzo-
ly a vytvorí bariéru zmierňujúcu poranenia spôsobené 
vzájomným stretom cestujúcich, prípadne nárazom osôb 
do konzoly. V rámci svojho úsilia o dosiahnutie trvalo  

udržateľnej mobility sa TMC chce zamerať na posilňo-
vanie bezpečnosti premávky. S týmto cieľom vyvíja 
činnosť v rôznych oblastiach: 
1) vývoj ešte bezpečnejších vozidiel a technológií zalo-

žených na koncepcii integrovaných bezpečnostných 
technológií TMC2, 

2) aktívna účasť na formovaní bezpečného prostredia 
premávky, 

3) činnosti zamerané na vzdelávanie ľudí v oblasti bez-
pečnosti premávky, s cieľom prispieť k úplnému od-
stráneniu nehôd so smrteľnými následkami, čo je 
samo o sebe najvyššou métou, ktorú si spoločnosť 
usilujúca sa o mobilitu môže stanoviť.  -ta-

V dôsledku svetového spomalenia ekonomiky zazname-
nala Bosch Group v obchodnom roku 2008 zmenšenie 
obratu a zisku. Obrat 45,1 miliárd eur bol o 2,6 percent 
menší ako predvlani, po očistení od vplyvov výmenných 
kurzov činil pokles 0,5 percent. Zisk pred zdanením do-
siahol 940 miliónov eur, po 3,8 miliardách eur v pred-
chádzajúcom roku. Výnos z obratu vo výške 2,1 percent 
zostal pod dlhodobým cieľom siedmich až ôsmich per-
cent. I napriek nepriaznivému ekonomickému prostrediu 
spoločnosť v roku 2008 výrazne investovala do budúce-
ho rozvoja. Celkovo bolo len v uplynulom roku vynalože-
ných asi desať miliárd eur na investície do budúcnos-
ti. „Výskum, vývoj a investície ostávajú aj v zložitých 
dobách základom nášho zabezpečenia budúcnosti“, po-
vedal Franz Fehrenbach, predseda predstavenstva Ro-
bert Bosch GmbH, na výročnej tlačovej konferencii. 
Na výskum a vývoj opäť smerovala značná čiastka 
3,9 miliárd eur. Koncom roka 2008 pracovalo celosve-
tovo viac ako 32 500 zamestnancov na témach zabez-
pečujúcich podnikovú budúcnosť. Na akvizície vynalo-
žila spoločnosť Bosch špičkovú sumu 3,2 miliárd eur a 
posilnila tak všetky tri obchodné oblasti. Ďalšie 3,3 mi-
liardy eur boli investované do základných prostriedkov. 

 Bosch Group očakáva rok 2009 ako jeden z naj-
zložitejších rokov vo svojej histórii, so značnými rizika-
mi pre obrat a zisk. „Počítame s hlbokou recesiou po-
čas veľkej časti roku 2009. Prvý štvrťrok tento pred-
poklad potvrdil, keď došlo k citeľnému poklesu tržieb“, 
oznámil Fehrenbach. Situácia si vyžiadala zložité balan-
sovanie medzi úsporami a dôležitými investíciami do bu-
dúcnosti. „Podľa nášho odhadu by sa ale v druhom pol-
roku mali ukázať prvé známky stabilizácie, avšak na 
nízkej úrovni.“ Dopyt klesajúci od jesene roku 2008 si 
vyžiadal zodpovedajúcu úpravu personálnych kapacít. 
V súčasnosti pracuje v Nemecku asi 32 000 zamest-
nancov na skrátený pracovný úväzok, u ďalších 26 
000 bola pracovná doba skrátená v súlade s kolektív-
nymi zmluvami. V zahraničí je skrátením pracovnej do-
by postihnutých okolo 35 000 zamestnancov. Fehren-
bach: „Kde ide o konjunkturálne výkyvy v zamestnanos-
ti, chceme zachovať náš kmeňový personál ako to len 
bude možné. Zároveň však platí, že sa dôsledne venuje-
me už predtým plánovaným štrukturálnym úpravám a 
musíme tiež odbúrať predvídateľné nadmerné kapacity.“ 
V automobilovom priemysle zatieňujú slabé obchody do-
siahnuté úspechy. 

 Jednotlivé obchodné divízie vykázali v roku 2008 
rozdielne výsledky. Značné straty zaznamenala Automo-
bilová technika s poklesom obratu o 6,9 percent na 26,5 
miliárd eur. Bez kurzových vplyvov by pokles bol len 5,1 
percent. Podstatná príčina sa nachádza na severoameric-
kom trhu, ktorý v priebehu roku klesol asi o 16 percent. 
K tomu sa od polovice roku pridalo značné ochladenie v 
automobilovom priemysle aj v Európe a z toho vyplýva-
júce zmenšovanie výroby. Operatívny výnos v automobi-
lovej technike bol 1,2 percenta po 5,8 percentách v pred-
chádzajúcom roku. Značný pokles v automobilovom prie-
mysle zatieňuje úspechy, ktoré boli dosiahnuté vďaka 
inovačným výrobkom a vďaka ktorým bolo možné ďa-
lej upevniť pozíciu spoločnosti Bosch na trhu, ako naprí-
klad pri výrobkoch zmenšujúcich spotrebu alebo výrob-
koch zlepšujúcich bezpečnosť. I napriek jasne najlepším 
hodnotám spotreby a CO

2
, klesá podiel vznetových mo-

torov na západoeurópskom trhu s osobnými vozidlami v 
dôsledku posuvu dopytu k cenovo dostupnejším kategó-
riám. Aby si spoločnosť zabezpečila svoju rolu technolo-
gického priekopníka, vynaložila v predchádzajúcom roku 
3,2 miliárd eur výhradne na výskum a vývoj v automobi-
lovej technike.   -bch-

Nemecká spoločnosť EDAG, ktorá je najväčším nezávis-
lým podnikom na svete, poskytujúcim služby v oblasti 
vývoja nových automobilov a ich komponentov, pred-
stavila na posledných ženevských autosalónoch vždy 
nejaké originálne koncepčné vozidlo. Tak to  bolo aj na 
tohtoročnom autosalóne, na ktorom EDAG predstavil štú-
diu, ktorej plný názov je „Light Car – Open Source“, čo 
by sme mohli preložiť ako „Svetelné vozidlo – otvore-
ný zdroj“. Ťažko povedať, či už z tohto trochu zvláštne-
ho názvu možno usúdiť, čo nové toto vozidlo vlastne pri-
náša. Pravdu povediac, na tejto štúdii, celej čiernej, ne-
bolo možné navonok na prvý pohľad rozoznať prakticky 
žiadne detaily, teda ani polohu a tvar predných či zad-
ných svetiel či okien. Štúdia takpovediac „ožila“ až po jej 
„zapnutí“. Svetelné zdroje, tvorené sústavami organic-
kých svietiacich diód (OLED), vyznačia kontúry predných  

i zadných svetiel. Vodič pritom môže tvar týchto kontúr 
podľa svojho vkusu meniť. Podobne môže vodič meniť 
aj konfiguráciu informácií prezentovaných na prístrojo-
vom paneli auta. Zaujímavosťou je aj možnosť projekcie 
rôznych informácií na zadné okno. Ide o informácie, kto-
ré môžu byť užitočné pre vzadu idúceho vodiča – je to  

napríklad stupnica informujúca o intenzite brzdenia, či in-
formácia o tom, že vozidlo sa blíži ku koncu kolóny stoja-
cich vozidiel, či ďalšie doplnkové informácie. 
 Unikátny je materiál, z ktorého je zhotovená nos-
ná časť vozidla. Ide o materiál na báze čadičových (ba-
zaltových) vlákien, ktoré vyrába spoločnosť ASA.TEC. 
Čadič je k dispozícii v takmer neobmedzenom množstve 
a je plne recyklovateľný. Je to oveľa lacnejší materiál 
ako napríklad hliník či uhlíkové kompozity, pričom jeho 
pevnostné vlastnosti sú porovnateľné s konvenčnými 
materiálmi. Nová päťmiestna štúdia EDAG je postavená 
na podvozku s rázvorom náprav 290 cm a jej dĺžka je 4 
m, výška 1,7 m. O hnacej sústave tohto originálneho vo-
zidla je známe len toľko, že všetky štyri kolesá sú pohá-
ňané elektromotormi umiestnenými v nábojoch kolies. 
Zdrojom elektrickej energie je lítiovo-iónový akumulátor. 
Štúdia má maximálnu rýchlosť okolo 150 km/h a s plne 
nabitým akumulátorom prejde viac ako 200 km. 

(RM)

Stredový bezpečnostný vankúš pre zadné sedadlá

Zložitý rok 2009 aj pre Bosch Group

Štúdia EDAG
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 Do  30. marca (vráta-
ne) bolo predaných alebo 
rezervovaných 16 985  vozi-
diel (reálny predaj začal 16.  

marca 2009). Celková hod-
nota  predaných alebo re-
zervovaných vozidiel do 30. 
marca (vrátane) dosiahla 

153,91 miliónov eur. 
 Ministerstvo hospodár-
stva SR dotovalo nadobud-
nutie týchto vozidiel sumou 
25,42 miliónov eur. Štátny 
rozpočet získa prostredníc-
tvom DPH za tieto vozidlá 
28, 63 miliónov eur. Pred-
pokladáme, že zvyšných 

5115 vlastníkov si vyberie 
vozidlá do  začiatku druhej 
vlny šrotovného. Kolky za 
vyradenie starého vozidla,  

poplatk y za pr ihlásenie  
a vydanie evidenčných čí-
sel pre 22 100 nových vo-
zidiel prinesú  do štátneho 
rozpočtu ďalších 1,48 mili-
óna eur. 

Ing. Mária NOVÁKOVÁ
ZAP SR

zdroj údajov: ezap

V jarnom období sa v blízkosti cestných komunikácií vy-
skytuje množstvo potulujúcej sa zveri, a to najmä v no-
ci a ráno, kedy môže byť viditeľnosť a aj pozornosť vo-
dičov menšia. Allianz – Slovenská poisťovňa zazname-
náva aj počas tohtoročnej jari zvýšený počet takýchto 
škôd na motorových vozidlách.
 Potvrdzujú to aj niekoľkoročné štatistiky Allianz – 
SP, ktorá v mesiacoch marec až máj pravidelne zazna-
menáva nárast počtu hlásení škôd na vozidlách spô-
sobených kolíziou so zvieraťom. V havarijnom poiste-
ní to predstavuje približne 3,3 percenta zo všetkých  
hlásených škôd. Ak má klient uzatvorené havarijné  

poistenie, je postup pri hlásení škody rovnaký, ako pri 
akejkoľvek inej poistnej udalosti. Klient nahlási ško-
du poisťovni, ktorá preskúma okolnosti vzniku škody 
a jej rozsah a po potvrdení oprávneného nároku klien-
tovi vyplatí náhradu škody v zmysle dojednaných po-
istných podmienok. 
 Náhradu škody v poisťovni si môže motorista 
uplatniť aj z poistenia skiel a vybraných rizík. Už v zá-
kladnom poistení je kryté aj riziko stretu alebo zráž-
ky so zvieraťom. Toto poistenie uprednostňujú skúsení  
vodiči, ktorí sa neobávajú havárie, ale chcú svoje vozi-
dlo výhodne poistiť proti ďalším rizikám.

 Na kolízie vozidla a zvieraťa sa v špecifických si-
tuáciách vzťahuje aj povinné zmluvné poistenie, a to v 
prípade, ak sa preukáže zodpovednosť vodiča za spô-
sobenú škodu, najčastejšie majiteľovi hospodárskeho 
zvieraťa. Vtedy je škoda uhradená z povinného poiste-
nia motoristu. Takéto situácie predstavujú v rámci po-
vinného zmluvného poistenia len 0,05 percenta z cel-
kového počtu hlásených škôd. 
 Podrobné informácie k poisteniu motorových vo-
zidiel je možné získať na bezplatnej infolinke Allianz 
– SP 0800 122 222 alebo na internetovej stránke  
www.allianzsp.sk.

Vernostný bonus až 333 € získajú teraz všetci býva-
lí majitelia starých automobilov Škoda, ktorí pri kúpe 
niektorého z nových automobilov značky Škoda využi-
jú štátnu dotáciu na kúpu nového motorového vozidla 
(tzv. „šrotovné“). Spolu so Škoda bonusom vo hodno-
te minimálne 1000 € a dotáciou na kúpu nového osob-
ného motorového vozidla (tzv. „šrotovným“) v maxi-
málnej hodnote štátneho príspevku 1000 € tak môže 
zákazník pri kúpe nového modelu značky Škoda získať 
zľavu  2333 € nad rámec aktuálnej akčnej ponuky. Na-
vyše, pre zákazníkov, ktorí nemôžu využiť tzv. „šrotov-
né“ pri kúpe automobilu vo verzii N1, pripravila spoloč-
nosť ŠKODA AUTO Slovensko mimoriadnu ponuku – prí-

platok za verziu N1 zdarma. Táto mimoriadna ponuka 
platí od 21. 4. 2009 do 31. 5. 2009 pre typy Škoda Fa-
bia, Roomster, Octavia, Octavia Tour a Superb. 
 Po odpočítaní „šrotovného“ vo výške 1000 € a Ško-
da bonusu vo výške 1000 € zaplatí zákazník pri kúpe 
novej Škody Fabie cenu od 6166 €. Zákazník, ktorý si 
vyberie jarnú ponuku ICE+, dostane navyše doplnko-
vú výbavu v hodnote 2029 € (poloautomatická klima-
tizácia Climatic, elektrické ovládanie okien vpredu + 
centrálne zamykanie SAFE system) za zvýhodnenú ce-
nu. To znamená, že napríklad model Škoda Fabia Clas-
sic ICE+ 1.2 44 kW teraz zákazník získa za cenu už od 
7136 €.

Spomínané mimoriadne cenové zvýhodnenie pre zá-
kazníkov, ktorí nemôžu využiť „šrotovné“ na kúpu no-
vého automobilu Škoda s možnosťou odpočtu DPH na 
uvedené typy vozidiel môže dosiahnuť, v závislosti od 
zvoleného typu, 527 až 872 € nad rámec platnej akč-
nej ponuky.
 Podrobnejšie informácie o týchto dvoch špeciál-
nych ponukách, ale aj o akčných cenách, podmienkach 
využívania štátnej dotácie („šrotovného“) a akčných 
balíkoch v aktuálnej ponuke môžu záujemcovia získať 
u autorizovaných predajcov vozidiel značky Škoda ale-
bo na internetovej stránke www.skoda-auto.sk.

Prvá vlna šrotovného

Bezpečnosť vodičov ohrozujú zrážky so zvieratami

Vernostný bonus 333€

V prvej vlne šrotovného, ktorá trvala od 9. marca do 25. mar-
ca.2009, bolo odovzdaných autorizovaným spracovateľom 
celkom 22 100 vozidiel.
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Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. (TFSSK) sa 
dohodla s Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. na spolu-
práci pri vytvorení produktu Toyota Poistenie.  TFSSK 
sa zaoberá poskytovaním finančných služieb pre zákaz-
níkov Toyota, resp. Lexus, pričom tieto služby sú tvore-
né   produktmi na báze finančného lízingu, alebo na bá-
ze rôznych úverových modelov.
 Neoddeliteľnou súčasťou ponuky je aj poistenie, 
a to predovšetkým tie druhy poistenia, ktoré kryjú rizi-
ko pri prevádzke vozidla (havarijné poistenie, povinné 
zmluvné poistenie, doplnkové havarijné poistenia). Po-
nuku poistných produktov zákazníci TFSSK využívajú 
ako súčasť lízingových alebo úverových splátok, alebo 

ako poistenie sprostredkované – pre zákazníkov riadne 
alebo predčasne končiacich svoj zmluvný vzťah s Toyo-
ta Financial Services a majúcich záujem si naďalej svo-
je vozidlá ponechať. 
 V súlade so svojou strednodobou stratégiou chce 
Toyota Financial Services osloviť ponukou poistenia 
aj iných zákazníkov Toyota (Lexus), a to predovšetkým 
tých, ktorí doposiaľ nevyužívali jej služby. Týmito zá-
kazníkmi sú tí, čo si obstarávajú svoje vozidlá bez  fi-
nancovania cez Toyota Financial Services.
  „Vznik Toyota Poistenia bude jednou z častí logic-
kého vyústenia našej snahy o ponuku komplexných fi-
nančných služieb“, hovorí Vladislav Šrojta, obchodný 

manažér Toyota Financial Services a dodáva: „Nejde 
ale iba o to, vytvoriť iba čistú ponuku. Jedným z našich 
cieľov v rámci tohto produktu je, aby klient, ktorý sa 
rozhodne našu ponuku využiť, mal istotu, že o neho bu-
de v prípade akejkoľvek kolíznej situácie dobre posta-
rané. Chceme, aby naša ponuka, ako aj následné služ-
by, boli odlišné od štandardov, ponúkaných na trhu.“ 
 Toyota Poistenie bude primárne ponúkané cestou 
siete autorizovaných partnerov Toyota a Lexus, ďalej cez 
webové stránky TFSSK a samozrejme, bude tiež zarade-
né do ponuky už skôr uvedenej – ako súčasť splátok pre 
existujúcich zákazníkov Toyota Financial Services. Bliž-
šie informácie: vladislav.srojta@toyota-fs.com

„Som veľmi rád, že objem výroby v roku 2008 me-
dziročne vzrástol o 38 %. Dôležité je, že vynikajúce  
výrobné výsledky boli potvrdené špičkovou kvalitou 
u nás vyrábaných vozidiel ako aj  veľkou efektivitou 
výroby, keď jej priemer dosiahol v 2008 úroveň 98 %. 
Za úspechom stoja predovšetkým zamestnanci Kia Mo-
tors Slovakia, ktorí každodenne pracujú s najvyspelejšou 
technológiou v automobilovom priemysle,” povedal In-
Kyu Bae, prezident spoločnosti Kia Motors Slovakia.
 Produkcia bola v roku 2008 rozdelená medzi ty-
py Kia cee’d a Kia Sportage, pričom typ Kia cee‘d tvo-
ril až 81 % z celkového množstva vyrobených áut. Kým 
v roku 2007 bola väčšina produkcie distribuovaná do 
štátov západnej Európy, v 2008 došlo k výraznému ná-
rastu počtu vozidiel exportovaných do východnej časti 
kontinentu. Viac ako jedna tretina z celkového objemu 
vyrobených vozidiel smerovala práve do východoeuróp-
skych krajín. V roku 2008 tak bolo najviac áut, celkovo 
18 % produkcie, vyexpedovaných do Ruska. Nasledova-
lo Nemecko (7,8 %), Veľká Británia (6,8 %), Poľsko (5,2 
%), prvú päťku uzatvárala Ukrajina (5 %). Najväčšej ob-
ľube sa medzi zákazníkmi tešili dve karosárske verzie 

Kia cee’d, 5-dverový hatchback a kombi verzia Kia ce-
e’d_sw, z ktorých každá predstavovala približne treti-
nu z celkového počtu vyrobených automobilov.
 Kia Motors Slovakia je jediná automobilka na Slo-
vensku, ktorá vyrába aj motory. V roku 2008 vyrobila 
viac ako 176 tisíc motorov, čo predstavuje medziroč-
ný nárast 54 %. S podielom až 61 % pritom prevláda-
la výroba zážihových motorov. Najobľúbenejším moto-
rom bol však vznetový so zdvihovým objemom 1,6 litra, 
ktorý bol namontovaný do približne 27 % automobilov 
vyrobených v roku 2008. 
 Kia Motors Slovakia patrí medzi najväčších za-
mestnávateľov v žilinskom regióne. Uvedomuje si svoj 
význam a vplyv na život v regióne, preto je jedným z jej 
hlavných cieľov aj napĺňanie princípov zodpovedného 
podnikania. Spoločnosť sa správa transparentne a zod-
povedne ku všetkým svojim partnerom, dodávateľom a 
životnému prostrediu, v ktorom pôsobí. Špeciálnu sta-
rostlivosť venuje svojim zamestnancom, ktorým posky-
tuje príjemné a bezpečné pracovné prostredie, aj boha-
tý sociálny program.  Ako súčasť zodpovedného podni-
kania Kia Motors Slovakia minulý rok založila vlastný 

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis, ktorý tento rok re-
alizuje už dva programy v žilinskom regióne. Fond je za-
meraný na ochranu životného prostredia, podporu zne-
výhodnených skupín a rozvoj mobility.
 Kia Motors Slovakia je prvým európskym závodom 
spoločnosti Kia. V dvoch pracovných zmenách pre spo-
ločnosť pracuje viac ako 2600 kvalifikovaných zamest-
nancov. V súčasnej dobe sa v závode Kia Motors Slo-
vakia vyrábajú tri modely typu Kia cee’d – 5-dverový 
cee’d hatchback, kombi verzia cee’d_sw a 3-dverová 
športová verzia pro_cee’d, rovnako ako aj športovo-ú-
žitkový automobil (SUV) Kia Sportage.  

-ka-

Nový produkt Toyota Poistenie

Rok 2008 – rast Kia Motors Slovakia 
Rok 2008 bol pre spoločnosť Kia Motors Slovakia úspešným rokom rastu. Potvrdzujú to hospodárske výsledky 
spoločnosti za dané obdobie. Aj počet vyrobených automobilov, ktorý prvýkrát prekročil hranicu 200 tisíc za 
rok. Tržby spoločnosti za minulý rok dosiahli 2,228 miliardy eur (67,144 miliardy Sk), čo predstavuje takmer 
24 % nárast oproti roku 2007. Tržby z exportu spoločnosti tvorili 97,8 % z celkových tržieb.

Distribúcia vyrobených vozi-
diel z Tepličky nad Váhom 

Testovacia jazda automobilovZáver výroby modelu Kia pro_ceed 
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Značka Jaguar uvoľnila prvú fotografiu zobrazujú-
cu nový luxusný sedan Jaguar XJ novej generácie. 
Vo svojom príhovore na aprílovom autosalóne Auto 
Shanghai 2009 generálny riaditeľ značky Jaguar, Mi-
ke O‘Driscoll potvrdil niekoľko kľúčových krokov:
• Jaguar XJ novej generácie sa začne predávať už 

koncom tohto roka – oficiálnu premiéru absolvu-
je 9. júla 2009 v Londýne

• Limuzína XJ bude prvým automobilom značky, pri 
ktorom sa uplatní nová generácia hliníkovej karosé-
rie, využívajúca technológie z leteckého priemyslu 

• Pre Jaguar XJ budú k dispozícii všetky zážiho-
vé a vznetové motory novej generácie s veľkou  
účinnosťou, vrátane výkonného „turbodiesla“ V6 

3,0 l a mechanickým kompresorom prepĺňaného 
zážihového motora V8 s objemom 5,0 l (375 kW)

• Na výber bude karoséria s normálnym aj s predĺ-
ženým rázvorom kolies 

• Limuzína XJ novej generácie prinesie najvyššiu úro-
veň luxusu a nové prvky vybave-
nia, ako napríklad panoramatickú 
sklenú strechu

Ďalšie podrobnosti o sedane Jagu-
ar XJ novej generácie budú zverej-
nené 9. júla 2009, kedy začne vý-
robca prijímať aj objednávky. Predaj 
na jednotlivých trhoch sa začne od  

konca roka 2009, vtedy autorizovaní predajcovia 
značky Jaguar v Európe dostanú prvé vozidlá do svo-
jich výstavných sál. Predaj sa naplno rozbehne za-
čiatkom roka 2010.  

-jr-

AKO AJ „OFiCIÁLNYM AUTOMOBILOM“  
MS V ĽADOVOM HOKEJI 2009

Škoda Auto je hlavným oficiálnym sponzorom 73. MS 
v ľadovom hokeji 2009 IIHS - už 17. rok po sebe. V his-
tórii športu ide o neprekonaný rekord zapísaný v Gui-
nessovej knihe rekordov ako Najdlhšie pôsobiaci hlav-
ný sponzor majstrovstiev sveta.
 Okrem klasického obrieho loga v centrálnom kru-
hu ľadovej plochy, ktoré dnes predstavuje už takmer 
tradičný znak MS, sa Škoda objaví na mantineloch, 
helmách a dresoch českého a slovenského tímu. 
Najatraktívnejšou však bude prezentácia celkom no-
vého automobilu Škoda Yeti. Yeti je inteligentnou od-
poveďou spoločnosti na stále dôležitejšie ekologic-
ké nároky v  triede SUV a zároveň rozšírením palety  

automobilov Škoda. Škoda Yeti, ktorá má za sebou 
svetovú premiéru na ženevskom autosalóne, bude na 
majstrovstvách vystavená na zimných štadiónoch v 
Berne a Zürichu. V záberoch televíznych kamier ju uvi-
dia milióny televíznych divákov po celom svete.
 Flotila 40 strieborných automobilov Škoda - Su-
perb, Octavia Combi a Octavia Scout - bude plniť úlohu 
„oficiálneho automobilu MS v ľadovom hokeji 2009 II-
HF“. Je určená predovšetkým na prepravu funkcioná-
rov a hostí šampionátu medzi dvoma usporiadateľský-
mi mestami – Zürich a Bern.
 MS v ľadovom hokeji budú pre Švajčiarsko naj-
väčšou športovou udalosťou roku 2009. Organizač-
ný výbor očakáva účasť viac ako 300 000 divákov 
na tribúnach štadiónov a asi 700 miliónov divákov 
bude sledovať 56 zápasov v televízii. Viac ako 190  

televíznych staníc bude vysielať približne 3000 hodín 
špičkového svetového ľadového hokeja do viac ako 
100 štátov po celom svete. „Ako dlhodobý hlavný 
sponzor sme významnou mierou prispeli k senzačné-
mu nárastu popularity ľadového hokeja. Táto enorm-
ná pozornosť medzinárodných médií a verejnosti pri-
rodzene ponúka jedinečnú príležitosť pre budovanie 
povedomia o našej značke a predstavenie našich auto-
mobilov širokej verejnosti,“ hovorí Martin Lauer, vedú-
ci podnikovej komunikácie spoločnosti Škoda Auto, a 
dodáva: „Viditeľná prítomnosť našej značky a produk-
tov a udržovanie úspešných a spoľahlivých vzťahov 
vysiela veľmi významný signál našim zákazníkom, za-
mestnancom, partnerom a samozrejme priaznivcom 
ľadového hokeja na celom svete.“ 

-ša-

Nová verzia ecoFLEX Opela Insignia prináša dynamic-
ké zážitky z jazdy a súčasne nízku úroveň emisií za prí-
stupnú cenu. Emitujúc len 136 gramov CO

2
, čo zodpo-

vedá spotrebe 5,2 l/100 km podľa metodiky MVEG/
NEDC, poháňa Insigniu ecoFLEX výkonný prepĺňaný 

vznetový motor so zdvihovým objemom 2,0 l, výko-
nom 118 kW  s   najväčším krútiacim momentom 380 
Nm (pri využití funkcie overboost).
 K dispozícii bude najprv s karosériami typu se-
dan a liftback. Ku klientom sa dostane začiatkom le-

ta 2009. 
Dizajnér i eš te v iac 
zlepšili aerodynamiku 
verzie ecoFLEX prida-
ním panelov pod ná-
drž a zmenšením svet-
lej výšky o 10 mm. 
Súčiniteľom aerody-
namického odporu s 
hodnotou 0,26  sa tá-
to verzia stala jedným 
z najaerodynamickej-
ších automobilov na 
svete. Medzi ďalšie 

zlepšenia patrí pridanie flexibilného dolného okra-
ja predného spojlera a zmenšenie horných otvorov 
chladenia. Navyše, konštruktéri optimalizovali stá-
ly prevod šesťstupňovej ručne ovládanej prevodov-
ky a pridali špeciálne navrhnuté pneumatiky Michelin  
Primacy HP.
 Inovatívny spaľovací proces Clean Tech, ktorý vy-
užíva vznetový motor, zabezpečuje malé emisie a zlep-
šuje interiérovú akustiku prostredníctvom elektronic-
kého systému pracujúceho na princípe uzatvorenej 
sľučky, ktorý prispôsobuje vstrekovanie paliva prie-
behu spaľovania v reálnom čase. To umožňuje dyna-
mickú jazdu pri extrémne malej spotrebe paliva. 
 Insignia ecoFLEX zrýchľuje z nuly na 100 km/h 
za 9,5 sekundy a dosahuje najväčšiu rýchlosť až 221 
km/h. Najväčší krútiaci moment 350 Nm je k dispo-
zícii už od 1750 ot./min. a môže príležitostne na 15 se-
kúnd narásť až na 380 Nm vďaka funkcii „overboost“.

-ol-

Jaguar XJ novej generácie

ŠKODA AUTO JE HLAVNÝM SPONZOROM

Opel Insignia ecoFLEX



Zo sveta

17www.mo t .sk

Športové automobily Ford Capri sú dnes ozdobou stretnutí automobilových vete-
ránov. História tohto typu začala pred 40 rokmi – svetovú premiéru mal v januári 
1969 na bruselskom autosalóne a jeho predaj začal ďalší mesiac. Cieľ, ktorý ty-
pom Capri sledovala spoločnosť Ford bol veľmi jednoduchý: mal na európskom tr-
hu zopakovať úspech, aký dosiahol typ Mustang na americkom trhu. 
 Technicky bol Ford Capri odvodený od úspešného sedanu Cortina. Dvojdve-
rový štvormiestny Ford Capri mal atraktívny športový  dizajn. Základné verzie 
typu Capri sa však sotva dali nazvať športovými vozidlami, pretože na ich pohon 
slúžili pomerne slabé motory. Verziu 1300 poháňal motor s výkonom len 37 kW, 
verzia 1500 mala motor s výkonom 44 kW. Vo verzii Capri 2000 bol namonto-
vaný vidlicový šesťvalec, ktorého výkon bol 62,5 kW. Špičkovým modelom bol  

Capri 2300 GT/R, ktorého motor vyvíjal výkon 79 kW. Už v septembri 1969 
bol výkon tohto motora zväčšený na 92 kW. Neskôr automobilka Ford pred-
stavila model Capri 2600 RS, ktorý sa stal základom pretekárskych vozidiel. 
Aj cestnú verzia poháňanú motorom s výkonom 110 kW. 
 K prvej generačnej zmene Fordu Capri došlo vo februári 1974. Ford Ca-
pri II bol vystrojený  sklopnými operadlami zadných sedadiel. Rozchod vza-
du sa zväčšil o 5,7 cm a podvozok bol novo „vyladený“. Motor zdvihového 
objemu 2,6 litra bol nahradeným trojlitrovým vidlicovým šesťvalcom výko-
nu 102 kW. Týmto motorom poháňané Capri dosahovalo maximálnu rých-

losť 200 km/h. V marci 1978 bola dokončená modelová výmena na Capri III, kto-
ré navonok rozoznať podľa dvojitých halogénových reflektorov a integrovaného 
predného spojlera. Do Capri tretej generácie sa už nemontoval 1,3-litrový motor. 
Od februára 1983 boli všetky verzie Capri vystrojené päťstupňovou prevodovkou. 
Špičkovým modelom v tej dobe bol 2,8-litrový motor výkonu 118 kW. O rok a pol 
neskôr sa prestala vyrábať verzia s ľavostranným riadením, verzia s pravostran-
ným riadením sa vyrábala až do decembra 1986. V závodoch Ford v britskom Da-
genhame a Halewoode, v belgickom Genku a v nemeckom Saarlouis a Kolíne bolo 
celkovo vyrobených viac ako 1,9 milióna vozidiel Capri. Fordy Capri slávili v ro-
koch 1971 až 1981 aj mnohé úspechy v automobilovom športe, v majstrovstvách 
cestovných automobilov.     -RM-

Pre nadchádzajúcu letnú sezónu prezentuje MINI nielen 
nové kabrio, ale odvažuje sa tiež poskytnúť pohľad na 
štylistickú budúcnosť cestovania. Spoločne so známy-
mi značkami Airstream a Republic of Fritz HansenTM 
sa výrobca automobilu ujal témy „mobilný život“ a vy-
vinul inovatívnu dizajnovú štúdiu s atmosférou pláže. 
Výsledkom je jedinečná kombinácia 6,8 metra dlhé-
ho Airstream karavanu s prebudovaným MINI Cooper 
S Clubman, ktorá by mohla vyvolať záujem aj mimo  

oblasti vodných športov. Kara-
van bol vybavený dánskou znač-
kou dizajnového nábytkového 
Republic of Fritz HansenTM nie-
len novo interpretovanými kla-
sikami, ale rovnako ako pri MI-
NI bol od základov zmenený je-
ho dizajn. Použitie neoprénu, 
typického pre surfovanie, svie-
žich farieb a kvetinovej potlače 

alebo možnosť karavan úplne na jednej strane otvoriť 
a urobiť si pohodlie na ležadle, sú len niektoré z mno-
hých detailov. Mobilný dom napĺňa vytúžený sen o mý-
te surfovania a vodných športov, poľovačke na doko-
nalú vlnu a pocite domova kdekoľvek na svete. Dizajn 
sa v tom najlepšom snúbi s funkcionalitou. Podlaha 
prívesu má ušľachtilú vzhľad podobne ako podlaha 
v jachte. Zadnú stenu zdobia kvetinové potlače a dve  
surfovacie dosky rozdelené na polovicu, ktoré sa dajú 

použiť ako skrinka. Za pomoci elektromotora sa dá ka-
ravan na pozdĺžnej strane vyklopiť. Integrovaná posteľ 
pozýva poležať si na slnku. Pre teplý letný večer pred 
karavanom boli špeciálne vyvinuté dve stoličky EGGTM 
s pristaveným stolom. Na vonkajších stenách karava-
nu sú ako pocta surfovaciemu športu použité početné 
neoprénové aplikácie. Kvôli komplexnému konceptu bol 
MINI Cooper S Clubman špeciálne upravený, kedže nie 
je bežne dodávaný so závesným zariadením prívesu. 
Elegantný tvar matne čierneho vozidla MINI bol zvý-
raznený neoprénovými doplnkami a zeleným akcentom. 
Dizajnová štúdia bola po prvý krát predstavená verej-
nosti na výstave INTERNI Design Energies v rámci me-
dzinárodne známeho veľtrhu nábytku Salone del Mobi-
le (22. - 27. apríla 2009) v Miláne. Obytný príves umož-
ňuje zažiť ľubovoľné miesto na zemi medzi vlastnými 
štyrmi stenami. Interiér s novými interpretáciami kla-
sikov dizajnu Republic of Fritz HansenTM pozýva k od-
dychu po výlete v prírode.   -mi-

Vedenie automobilky Audi sa spoločne s manažmen-
tom  VW Group rozhodlo, že nové športovo-úžitkové 
Audi Q3 sa bude vyrábať vo fabrike Seatu v meste 
Martorell neďaleko Barcelony. Audi Q3 bude pravde-
podobne používať rovnaký podvozok ako Volkswa-
gen Tiguan a bude mať podobu štúdie Audi Cross Co-
upé quattro (na obr.) známej už viac ako rok. Toto roz-
hodnutie je výsledkom pokroku, ktorý urobil SEAT  
v posledných rokoch v otázke kvality a kontroly ná-
kladov. “Sme veľmi radi, že sme schopní rozvíjať  

veľmi dobré vzťahy s Audi, ktoré za posledné roky 
máme a  budeme pokračovať v tomto úsilí aj v budúc-
nosti produkovaním nového typu v našej fabrike” po-
vedal prezident SEAT-u Eric Schmitt. Vďaka výrobe 
nového Audi A_SUV bude SEAT schopný zaručiť as-
poň 1200 pracovných miest a spraviť tak aj dôleži-
tý krok k naštartovaniu odvetvia dodávateľov pre 
automobilový trh v Španielsku. Toto rozhodnutie je 
tiež jasným dôkazom dôvery,  ktorú má SEAT od VW 
Group. SEAT tak pozitívne reaguje na klesajúci trend  

v španielskom automobilovom priemysle udržaním 
a vytváraním nových pracovných miest. 

40-ročný Ford Capri

Dizajnový hotel na kolesách

SEAT bude vyrábať nové Audi Q3



 

18 máj  2009

Kuga má takmer rovnaký pôdorys ako Ford Focus pat-
riaci do nižšej strednej triedy. Vďaka podstatne väč-
šej výške (o 21 cm) však pôsobí mohutnejším dojmom. 
Vyššie položená podlaha, tým aj sedacia časť sedadiel, 

uľahčuje nastupovanie aj vystupovanie na predné aj 
zadné sedadlá. Celková dĺžka na úrovni hatchbackov 
nižšej strednej triedy limituje priestor pre nohy vyšších 
osôb sediacich na zadných sedadlách, s dostatkom  

voľného miesta nad hlavami problém nemajú. Vodič sa 
môže vďaka dostatočnému rozsahu prestavenia seda-
dla aj multifunkčného volantu usadiť do optimálnej po-
lohy pre bezpečné vedenie vozidla. Trochu viac opatr-
nosti vyžaduje  pomerne hrubý prvý stĺpik karosérie, 
pred zmenou smeru preto  treba dôkladnejšie očami 
„zmapovať“ priestor, do ktorého vedie auto, aby v žiad-
nej fáze odbočovania neprehliadol nejakú štíhlu prekáž-
ku, potenciálne skrytú za stĺpikom karosérie. Aj keď je 
ťažisko Fordu Kuga podstatne vyššie ako napríklad v už 
spomínanom Focuse, prejavuje sa to len o niečo väčším 
bočným náklonom karosérie. Ale inak má vodič rovna-
ký pocit dokonalej kontroly nad vozidlom, a to opráv-
nene. Aj keď pruženie Kugy nie je tvrdé, aby mohlo po-
sádku čo najhladšie prenášať cez nerovnosti spevne-
ných ciest, stabilita vozidla je príkladná, typická pre 
všetky súčasné automobily Ford vyrábané v Európe. 
Na mokrej ceste sme sa presvedčili, že ESP stabilizačne 
zasahuje pomerne skoro, takže sme nepocítili ani náznak 
nedotáčavého šmyku po rýchlejšom nájazde do zákru-
ty. Prvotriedne je aj riadenie, presné a rýchlo reagujúce, 

Vyskúšali sme
Ford Kuga 2.0 TDCi 4WD Titanium

Európska vetva značky Ford sa neponáhľala vstúpiť na trh   v kategórii 
malých športovo-úžitkových automobilov. Pretrvávajúci záujem zákaz-
níkov o tieto vozidlá však zrejme vedenie spoločnosti presvedčil, že sa 
im vyplatí vyvinúť vozidlo, s ktorým by mohli konkurovať japonským 
a kórejským automobilkám, najúspešnejším v kategórii malých SUV aj 
v Európe. S názvom Kuga ho verejnosti predstavili na minuloročnom že-
nevskom autosalóne. Vyskúšali sme model s pohonom prednej aj zadnej 
nápravy poháňaný dvojlitrovým vznetovým motorom, s vyššou úrovňou 
výbavy Titanium.

Príkladná ovládateľnosť 
- pravý európsky Ford
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Vyskúšali sme
Ford Kuga 2.0 TDCi 4WD Titanium

z jednej krajnej polohy do druhej stačí otočiť volantom 
len o málo viac ako 2,5 krát. 
 Pomerne dlhý rázvor náprav a neveľké nájazdové 
uhly vpredu aj vzadu naznačujú, že tvorcovia Kugy ne-
chceli vybočiť z osvedčeného  konceptu malých SUV 
a postavili proporčne pekné auto, s ktorým sa len vý-
nimočne schádza z upravených ciest. Nie je stavané na 
prekonávanie výraznejších nerovností terénu.  
 Už základná výbava stupňa Titanium uspokojí väč-
šinu náročnejších zákazníkov, obsahuje napríklad auto-
matickú dvojzónovú klimatizáciu, automatické zapína-
nie svetiel, stieračov čelného skla, monochromatické 
vnútorné spätné zrkadlo  či tempomat.
 Dvojlitrový prepĺňaný vznetový motor s výkonom 
100 kW nie je pre auto s pohotovostnou hmotnosťou 
1,6 t výkonovo predimenzovaný, ale nie je ani slabý. 
Naoko šalamúnske hodnotenie vychádza z potenciálu 
podvozka, ktorý je stavaný aj na motory väčších vý-
konov (zážihový 2.5 T Duratec dosahuje 162 kW), po 
čom túžia vodiči preferujúci dynamický štýl jazdy. To, 
že vznetový dvojliter nie je slabý, dokumentuje jeho 

schopnosť zrýchliť Kugu z pokoja na 100 km/h za 
10,7 sekúnd. Pri pokojnej, ale nie vyslovene defen-
zívnej jazde je spotreba nafty veľmi príjemným pre-
kvapením, mimo miest sa dá jazdiť aj za menej ako 
5,5 l/100 km. Kto bude prevažne jazdiť pri otáčkach 
motora v rozmedzí 3000 až 4000 za minútu, dosiahne 
spotrebu okolo 9 l/100 km. Hluk motora ani pri tomto 
režime nebude pre posádku otravný, ale zásoba nafty 
v nádrži nevystačí na celodenné vozenie sa...
 Od SUV sa očakáva praktickosť aj v jeho zad-
nej časti. Batožinový priestor so základným obje-
mom 410 litrov má nakladaciu hranu len nepatrne 
nad dnom s dĺžkou 85 cm. Po sklopení zadných se-
dadiel a ich operadiel vznikne rovná úložná plocha 
s dĺžkou 155 cm a nad ňou objem pre náklad s obje-
mom 1405 litrov. Pod podlahou batožinového priesto-
ru je vyberateľná hlboká plastová schránka s oddele-
nými segmentami na odkladanie menších predmetov.
 Cena modelu Ford Kuga 2.0 TDCi 4WD Titanium 
bola v závere apríla 31 840 eur.

Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

lový rozvod 2xOHC, kompresný pomer  18:1, zdvihový ob-

jem 1997 cm3, najväčší výkon 100 kW pri 4000ot./min., 

krútiaci moment 320 Nm pri 2000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná  prevodovka, pohon 

kolies prednej aj zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a priečnych trojuholníkových ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinu-

té pružiny, priečny skrutný stabilizátor , kotúčové brz-

dy, ABS, ESP, hrebeňové riadenie s  posilňovačom, pne-

umatiky rozmeru 235/55 R 17

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4541/1842/1710, 

rázvor náprav 2690 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 

1574/1584 mm, svetlá výška 195 mm, pohotovostná/

celková hmotnosť 1613/2130 kg, objem batožinového 

priestoru 410/1405 l, objem palivovej nádrže 55 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 180 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,7 s, spotreba naf-

ty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

8,1/5,4/6,4 l/100 km, CO
2
 169 g/km.



Vyskúšali sme
Renault Mégane 1.6 16V 81 kW 
Dynamique

V tvarovaní karosérie novej generácie Mégane mož-
no vypozorovať niektoré dizajnové prvky o triedu väč-
šej Laguny, hlavne v prednej časti. Výrazným prvkom 
sú najmä reflektory a vpredu zaoblený prelis veka mo-
torového priestoru. Zvyšok karosérie má viac oblín 
ako Laguna, ale rozhodne zo žiadneho uhla pohľadu  

nepripomína zvyčajný, fádny  tvar mydla. Potešujúce 
je, že podobnosť s novou Lagunou sme našli aj v inte-
riéri hatchbacku Mégane. Nielen v tvarovaní viacerých 
prvkov, ale cítili sme ju aj z použitých materiálov a kva-
litného zlícovania vzájomne sa dotýkajúcich dielcov. 
Zdá sa, že slová predstaviteľov Renaultu o posunutí  

sledovania kvality ich vozidiel medzi prioritné úlohy 
súčasnosti, sa prejavujú nielen v novej Lagune, ale aj 
v menšom Mégane. Materiál prístrojovej dosky s kvalit-
ne pôsobiacim povrchom, dômyselné tvarovanie stredo-
vej konzoly prístrojovej dosky v mieste, kde by mohlo do-
chádzať k nepríjemným stretom pravého kolena vodiča  

Bez kontroverznosti

20 máj  2009

Predchádzajúca generácia zástupcu Renaultu v trhovo významnej nižšej strednej triede rozdelila motoristickú 
verejnosť. Jej pomerne významná časť nebola nadšená z prílišného vybočenia zaužívaného tvarovania zadnej 
časti hatchbackov Mégane. Technický pokrok a nadpriemernú úroveň najmä pasívnej bezpečnosti, ktorú pri-
niesli, nikto nepopieral, a prináša ich aj nastupujúca generácia, ktorá mala premiéru vlani. Jej dizajn je však 
bez akýchkoľvek kontroverzných tvarov.Vyskúšali sme päťdverový hatchback poháňaný 1,6-litrovým zážiho-
vým motorom vyladeným na výkon 81 kW.



s plastom, dobre tvarované predné sedadlá, poskytu-
júce dostatočnú oporu osobám rôzneho vzrastu, dobre 
vyzerajúce  plastové vnútorné kľučky s kovovo hodnot-
ne pôsobiacim povrchom – to sú len prvé dojmy po po-
sadení sa na sedadlo vodiča.
 Čalúnenie sedadiel je pomerne mäkké, ale vďaka 
vhodnému tvarovaniu sedadiel nevytvára miesta, ktoré 
by priškrcovali prietok krvi v stehnách. Vzrastom vyso-
kí členovia posádky by ocenili o niečo dlhšie sedacie čas-
ti sedadiel, ale nie je to naliehavá požiadavka na zmenu. 
Kratší „sedák“ sme vnímali viac-menej len bezprostred-
ne po presadnutí si z iného vozidla. Pohodlie na zadných 
sedadlách odpovedá štandardu nižšej strednej triedy – 
osoby s výškou do asi 180 cm majú dosť miesta, vyšší, 
s dlhšími nohami, majú kontakt kolien s rubom operadla 
predného sedadla. 
 Batožinový priestor je dostatočne veľký, pri nesklo-
pených zadných sedadlách a nakladaní po kryt má ob-
jem 372 litrov. Jeho pôdorys je široký 1100 mm a pre-
kvapivo dlhý – až 800 mm. Nakladacia hrana je však po-
merne vysoko, asi 75 cm nad vozovkou. A potom treba 
nakladaný predmet položiť asi o 20 cm nižšie, na dno 
batožinového priestoru. Sklopením priečne delených se-
dadiel (s menším „schodom“) medzi pôvodnou a pridanou  

úložnou plochou je k dispozícii pre náklad objem 1129 
litrov (pri nakladaní po strop).
 Podvozok celkom účinne tlmí nárazy vznikajú-
ce pri prejazde nerovností cesty. Pri veľmi rýchlom 
prejazde zákrut na cestách s nekvalitným povrchom 
nie je pre vodiča signálom na uvoľnenie tlaku na pe-
dál plynu prirodzená tendencia auta s motorom vpre-
du a pohonom predných kolies vybočovať zo zákru-
ty prednou časťou, ale skôr náznak „nervozity“ kon-
štrukčne jednoduchšej zadnej vlečenej nápravy. Ak by 
na to včas nezareagoval vodič, podvozok by upokojil re-
gulačný zásah elektronického stabilizačného systému 
(ESP), ktorý je súčasťou bohatej štandardnej výbavy. 
 Zážihový 1,6-litrový motor s najväčším výkonom 
81 kW je pružný, vozidlo s pohotovostnou hmotnosťou 
1,3 t dokáže rovnomerne zrýchľovať už po prekročení 
2000 otáčok za minútu. Pri pokojnej jazde možno do-
siahnuť aj výrobcom deklarovanú spotrebu v kombino-
vanej jazde pod 7 l/100 km. Vďaka pružnosti motora 
vodič nemusí pri zrýchľovaní prúdu vozidiel príliš čas-
to preraďovať na nižší prevodový stupeň. Ak dopravná 
situácia vyžaduje preradenie, tak dráhy pri preraďova-
ní prevodov šesťstupňovej ručne ovládanej prevodov-
ky sú príjemne krátke a presné.

 V aprí li platila pre 
Renaul t Mégane 1.6 
16V 81 kW Dynamique 
akciová cena 15 490 eur 
(s možnosťou odrátania 
ďalších 2000 eur pri re-
alizácii „šrotovného“).

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Renault Mégane 1.6 16V 81 kW 

Dynamique
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VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

2xOHC, kompresný pomer 10:1, zdvihový objem 1598 cm3, 

najväčší výkon 81 kW pri 6000 ot./min., krútiaci moment 

151 Nm pri 4250 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných priečnych ramenách, priečny skrutný stabilizá-

tor, zadná vlečená náprava s pružne skrutnou priečkou, vi-

nuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými ko-

túčmi, ABS, ESP,  hrebeňové riadenie s elektrickým posil-

ňovačom, obrysový priemer otáčania 11 m.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4295/1808/1471 

mm, rázvor náprav 2641 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1546/1547 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1290/1734 kg, objem batožinového priestoru 372/1129 

l, objem palivovej nádrže 60 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 195 km/h, 

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

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

prevádzke  9,3/5,6/6,9 1 l/100 km, CO
2
 163 g/km.



Vyskúšali sme
Toyota Avensis WG 2.2D-4D 110 kW Sol

22 máj  2009

Pohľad, najmä šikmo spredu na nový Avensis presvied-
ča, že snaha dizajnérov dať novinke nádych  športovos-
ti, nebola márna. Aj interiér má „súčasný„ vzhľad, blí-
žiaci sa konkurencii, i keď autám strednej triedy prémi-
ového segmentu ešte nemôže konkurovať. Má však už 
plasty s mäkčeným povrchom, dobre vyzerajúce ovlá-
dače  s dobrou ergonomikou - až na umiestnenie tlačidla 
elektronickej parkovacej brzdy, ktoré je „zašité“ vpra-
vo pod volantom, na veľmi nešikovnom mieste pre jeho 

ovládanie. Oveľa menším, len estetickým nedostatkom 
je, že v noci žiari podsvietenie prístrojov na prístrojovej 
doske a jej stredovej konzole rôznymi odtieňmi oranžo-
vej farby. Krajší by bol jeden odtieň, a to optitrónového  
podsvietenia otáčkomera a rýchlomera.  
 Po otvorení predných aj zadných dverí vzniknú veľ-
ké nástupné otvory pre pohodlné nastupovanie, vzadu 
však nie je veľká priestorová rezerva pre kolená vy-
sokých cestujúcich. Kto si kupuje kombi kvôli potrebe 

prevážať objemnejšiu batožinu, tak bude s Avensisom 
Wagon mimoriadne spokojný. Už pri nesklopených zad-
ných sedadlách má objem  545 litrov, pod jeho dnom 
v takmer jednej rovine s tzv. nakladacou hranou je eš-
te objemná schránka na odloženie menších predmetov. 
Sklopením zadných sedadiel vznikne príkladne  rovná 
a veľká úložná plocha. Medzi ňou a stropom je objem 
1610 litrov. Kabína Avensisu je kvalitne odhlučnená. 
Súčasťou základnej výbavy úrovne Sol je napríklad aj 

Toyota je desaťročia známa výrobou prevádzkovo spoľahlivých, pohodlných a cenovo dostupných áut. Väčši-
nou však nemali „iskru“, šarm. Preto neboli pri výbere nového auta favoritmi zákazníkov vyžadujúcich výni-
močný dizajn. Ako prvý v  ére ofenzívy Toyoty na celoeurópskom trhu približne pred desaťročím vybočil z to-
ho zaužívaného hodnotenia malý Yaris. Snahu o sviežejší vzhľad nemožno uprieť ani dizajnérom upravujú-
cim typ Avensis pri jeho minuloročnej generačnej zmene. Ako prvý sme vyskúšali model s karosériou kombi 
poháňaný 2,2 litrovým vznetovým motorom s výkonom 110 kW, 6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou, 
vystrojený kvalitnou úrovňou výbavy Sol.  

Viac vzrušenia
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tempomat s obmedzovačom rýchlosti, dažďový sní-
mač, vyhrievanie predných sedadiel, zadné parkova-
cie snímače a ďalšie užitočné a hodnotné prvky. 
 Podvozok nás ani pri mimoriadne dynamickom 
štýle prejazdu zákrut nedostal do neočakávanej si-
tuácie, ostatne, nad stabilitou bdie elektronický an-
jel  strážny, v Toyote označovaný skratkou VSC+.  
 Vznetové motory Toyoty už pár rokov nie sú „exo-
tikou“, Japonci rýchlo dobehli zdanlivo nedostižný eu-
rópsky náskok pri ich vývoji. Toyota ponúka pre Aven-
sis až štyri výkonové úrovne vznetových motorov. 
V nami skúšanom vozidle bol motor vyladený na naj-
väčší výkon 110 kW. Pracoval ticho, zrýchľoval vozidlo 
s hmotnosťou pohybujúcou sa medzi 1,6 t až 2 t (podľa 
počtu cestujúcich) plynule a dostatočne razantne (z 0 
na 100 km to dokáže za 8,9 s). Vodičov, ktorí sa nera-
di často zastavujú na čerpacích staniciach poteší ma-
lou spotrebou nafty, pri prevažne mestskej prevádzke 
sme dosiahli spotrebu 6,5 l/100 km.
 Toyota Avensis WG 2.2D-4D 110 kW Sol so šesť-
stupňovou ručne ovládanou prevodovkou stála v aprí-
li 30 500 eur.   Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Toyota Avensis WG 2.2D-4D 110 kW Sol

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 15,7:1, zdvihový objem 2231 cm3,  

najväčší výkon 110 kW pri 3600 ot./min., krútiaci mo-

ment 340 pri 2000 až 2800 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadné kolesá zavesené na dvoji-

ciach priečnych trojuholníkových ramien, vinuté pruži-

ny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, ABS, 

ESP,  hrebeňové riadenie s  elektrickým posilňovačom, 

obrysový priemer otáčania 10,8 m, pneumatiky rozme-

ru 225/45 R 17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4765/1810/1480 

mm, rázvor náprav 2700 mm, rozchod kolies vpredu/ 

vzadu  1560/1550  mm, pohotovostná/celková hmot-

nosť 1620/2140 kg, objem batožinového priestoru 

545/1610 l, objem palivovej nádrže 60 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 210 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,9 s, spotreba nafty 

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

7,0/4,7/5,6  l/100 km, CO
2
 150 g/km.



V porovnaní s predchádzajúcou generáciou sa navo-
nok najvýraznejšie zmenila predná časť vozidla, tro-
chu podobná na VW Scirocco, zadné združené svetlá 
akoby mali vzor v SUV Touareg, Golfu pristanú. Zme-
ny na bokoch nie sú zásadné. Nastupovanie na pred-
né či zadné sedadlá je pohodlné, kvalita najmä pred-
ných sedadiel je tradične príkladná, zásadne meniť 
ich konštrukciu aj dizajn pri generačnej zmene by bol 
hriech, už dlho patria k silným stránkam Golfa. Predné  

sedadlá v stupni výbavy Highline sú športovo ladené, 
s výbornou oporou chrbta aj stehien, s veľkým rozsa-
hom prestavenia v každom potrebnom smere. Osoby 
s výškou neveľmi nad 180 centimetrov budú pohodl-
ne cestovať aj na zadných sedadlách. Strecha sa od 
stredných stĺpikov karosérie dramaticky neskláňa do-
zadu, takže majú aj dosť miesta nad hlavami. Priemer-
ne veľký batožinový priestor, za nesklopenými zadný-
mi sedadlami po kryt 305 litrov, možno sklopením se-

dadiel zväčšiť o 1000 litrov (pri nakladaní po strop). 
Trojramenný multifunkčný volant má výborne tvaro-
vaný veniec, za ním je elegantný prístrojový panel 
s analógovými prístrojmi, z ktorých sa aktuálne hod-
noty dobre odčítavajú cez deň i v noci. Priznávame, no-
vý Golf sa nám páčil zvnútra, z miesta vodiča, viac ako 
kým sme doň nenastúpili. Dobre tvarované a ergono-
micky vhodne rozmiestnené prístroje a  ovládače (aj 
ovládače okien a vonkajších zrkadiel sú teraz osadené  

24 máj  2009

Vyskúšali sme
Volkswagen Golf 2.0 TDI 6-DSG Highline

Nastúpila šiesta generácia
Etalón, podľa ktorého sa kedysi porovnávala kvalita automobilov nižšej strednej triedy v Európe, Volkswa-
gen Golf, má od záveru minulého roka na trhu svoju šiestu generáciu. V priebehu generačných zmien mal ten-
to kráľ viacero schopných korunných princov, nečudo, že neotrasiteľná pozícia najlepšieho mu zostala jedno-
značne len doma. Azda nikto však nespochybňoval výborné vlastnosti piatej generácie, na ktoré nadväzuje aj 
aktuálna generácia Golfa. Vyskúšali sme paťdverový hatchback poháňaný dvojlitrovým vznetovým motorom 
s najväčším výkonom 103 kW, šesťstupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou a kvalitnou úrovňou 
výbavy Highline.
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vhodnejšie, šikmo hore), kvalitné povrchové úpravy 
všetkých prvkov interiéru budú tiež vážnym argumen-
tom pre výber práve tohto vozidla v nabitej konkuren-
cii vozidiel nižšej strednej triedy. 
 Podvozok je tiež jednou z konštrukčných skupín, 
ktorú nebolo treba pri generačnej zmene meniť. Sta-
bilita Golfu je veľmi dobrá na akomkoľvek povrchu 
(samozrejme, s rešpektovaním adhézie). Medzi jeho 
prednosti patrí dobrý útlm prechádzaných nerovností 
cesty (napriek športovému podvozku skúšaného mo-
delu) a len veľmi slabý prenos hluku a vibrácií do in-
teriéru. Kabína je  výborne odhlučnená aj voči prieni-
ku tzv. aerodynamického hluku.
 Dvojlitrový vznetový motor so vstrekovaním 
common rail neobťažuje posádku hlukom ani bez-
prostredne po uvedení do chodu. V kombinácii s dvoj-
spojovou automatickou prevodovkou je to voľba vy-
hovujúca širokému spektru zákazníkov, i keď v ponu-
ke pre Golf sú aj lacnejšie a tiež nie zlé kombinácie 
pohonu. Volkswagen Golf 2.0 TDI 6-DSG Highline 
stojí 25 220 eur. Skúšaný model mal viacero prvkov  

voliteľnej výbavy, napríklad „Park Assist“, strešné 
okno, „športový podvozok“ či tempomat, čo cenu 
zdvihlo na 29 538 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Volkswagen Golf 2.0 TDI 6-DSG Highline

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, 

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

najväčší výkon 103 kW pri 4200 ot./min., krútiaci mo-

ment 320 pri 1750 až 2500 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon ko-

lies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinu-

té pružiny,priečne skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, 

ABS, ESP,  hrebeňové riadenie s  elektrickým posilňova-

čom, obrysový priemer otáčania 10,9 m, pneumatiky roz-

meru 225/45 R 17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4199/1785/1464 

mm, rázvor náprav 2574 mm, rozchod kolies vpredu/ 

vzadu  1540/1513  mm, pohotovostná/celková hmot-

nosť 1397/1930 kg, objem batožinového priestoru 

305/1305 l, objem palivovej nádrže 55 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 207 km/h, 

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

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

7,1/4,5/5,4  l/100 km, CO
2
 142 g/km.



 

V minulosti sme (v roku 2006 a 2007)  Lexus IS skú-
šali s tým istým motorom, ktorý mal už vtedy teraj-
šie výkonové parametre, teda najväčší výkon 130 kW 
a krútiaci moment 400 Nm začínajúci touto hodnotou 
pri 2000 otáčkach za minútu. Keď sme si pozerali fo-
tografie modelov spred dvoch-troch  rokov, veľa zmien 

v porovnaní so súčasným modelom sme nenašli. Iná 
je maska chladiča aj tvar nasávacieho otvoru v pred-
nom nárazníku. Zadné združené svetlá obsahujú bie-
le „cúvacie“ svetlo v tvare štylizovaného písmena „L“, 
čo je aj znak Lexusu. Klasické žiarovky v zadných svet-
lách nahradili svietiace diódy, užitočnou a estetickou  

zmenou je integrovanie smerových svetiel do vonkaj-
ších spätných zrkadiel.
 V interiéri sú zmeny ešte menej zreteľné, nepatr-
ne iná je stredová konzola a výduchy klimatizácie. Te-
raz sa nám však zdal byť interiér Lexusu IS menší ako 
predtým, azda preto, že sme ho takmer bezprostredne 
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Vyskúšali sme
Lexus IS 220d Luxury

Najmenší Lexus po inovácii
Vedenie Toyoty už dávno rozhodlo, že „vstupným“ typom v ponuke jej luxusnej značky Lexus bude sedan 
strednej triedy a zatiaľ sa na tom nič nemení. Lexus IS mal premiéru v jeseni 1996, v roku 2005 bola jeho ge-
neračná obmena a od začiatku tohto roka má tento typ mierne inovovanú podobu. Vyskúšali sme model po-
háňaný 2,2-litrovým vznetovým motorom s vyššou úrovňou výbavy Luxury.



mohli porovnávať s interiérom kombi aj sedanom Toy-
oty Avensis. Do nižšej cenovej úrovne posadený Aven-
sis bol nepochybne aj pocitovo priestrannejší.
 O niečo významnejšie zmeny ako vzhľadové, ale 
pri bežnej jazde viac tušené ako pociťované,  sú v kon-
štrukcii niektorých skupín vozidla. Nový je stály prevod 
v rozvodovke, čo prispelo k zmenšeniu oficiálne uvádza-
ných hodnôt spotreby nafty na 8,6 l/100 km v mest-
skom cykle, na 5,9 l/100 km v mimomestskom cykle 
a v kombinovanej prevádzke 6,9 l/100 km. Predtým vý-
robca pre tieto režimy uvádzal spotreby 9,5/6,2/7,4 
l/100 km. Vďaka „ťažšiemu“ sprevodovaniu sa otáč-
ky motora pri jazde po diaľnici (130 km/h) pri zarade-
nom šiestom prevodovom stupni držia na úrovni 2200 
za minútu. Mierne stúpanie nevyžaduje na udržanie 
rýchlosti podradenie, veď maximálna hodnota krútia-
ceho momentu sa udržiava v rozsahu otáčok 2000 až 
2600 za minútu. Preraďovanie prevodových stupňov je 
vzorové, s krátkymi a presne vymedzenými dráhami. 
Vďaka doladenie podvozku pri inovácii je správanie sa  

zadnej nápravy pokojné aj pri jazde ceste s  menej 
kvalitným povrchom.
 Kultivovane pracujúci 2,2-litrový vznetový mo-
tor je stále jedinou možnosťou výberu „na strane naf-
ty“. Pravdepodobne to neprekáža nikomu, pretože si 
udržiava konkurenčné parametre a vozidlu poskytuje 
dostatočnú živosť pohybu pri očakávane dobrej spot-
rebe paliva. Komu sa výkonové parametre vznetové-
ho motora mália, má možnosť výberu z dvoch vidli-
cových zážihových šesťvalcov. Slabší (153 kW) má 
zdvihový objem 2,5 l a výkonnejší (234 kW).  
 „Prémiovosť“ Lexusu IS je zrejmá nielen z hodnot-
ného vizuálneho a v interiéri aj hmatového dojmu, ale 
aj z rozsahu a kvality výbavy. Už v základnej výbave je 
napríklad automatická klimatizácia,  systém regulácie 
jazdnej dynamiky VDIM, tempomat, osem bezpečnost-
ných vankúšov, audiosystém s CD-meničom a 13 repro-
duktormi s možnosťou ovládania na volante. Lexus IS 
220d Luxury sa predáva za 29 500 eur.

Samuel BIBZA
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Vyskúšali sme
Lexus IS 220d Luxury

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 15,8:1, zdvihový objem 2231 cm3,  

najväčší výkon 130 kW pri 3600 ot./min., krútiaci mo-

ment 400 pri 2000 až 2600 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach prieč-

nych trojuholníkových ramien a prúžiacej vzpere, prieč-

ny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vi-

nuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové 

brzdy, ABS, ESP, hrebeňové riadenie s  posilňovačom, 

obrysový priemer otáčania 10,2 m, pneumatiky rozme-

ru 245/45 R 17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4585/1800/1440 

mm, rázvor náprav 2730 mm, rozchod kolies vpredu/ 

vzadu 1535/1545 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1655/2075 kg, objem batožinového priestoru 398 l, ob-

jem palivovej nádrže 65 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 220 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,9 s, spotreba nafty 

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

8,6/5,9/6,9  l/100 km, CO
2
 168 g/km.



Vyskušali sme
Škoda Octavia 1.9 TDI PD 77 kW 
Elegance
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Aj keď na rozdiel od kombi poháňaného dvojlitrovým 
vznetovým motorom s výkonom 103 kW, vybaveného  
šesťstupňovou automatickou prevodovkou a najkvalit-
nejšou úrovňou výbavy Laurin & Klement, bol liftback 
skromnejšie vybavený, potvrdzoval náš dojem, že ino-
vovaná Octavia opäť postúpila z pôvodného rozhrania 
nižšej strednej a strednej triedy. V tejto pozícii začína-
la v roku 1996.  Inovácia z jesene minulého roka, v pia-
tom roku existencie druhej generácie typu  Octavia na 
trhu, dala vozidlu elegantnejšiu tvár, zmeny v interiéri 
a pridané hodnotné prvky výbavy. Z vlajkovej lode Ško-
dy, nového Superbu,  dostala Octavia napríklad vonkaj-
šie spätné zrkadlá s integrovanými smerovými svetla-
mi, vo výbavovej úrovni Elegance a L&K aj s funkciou 
priklopenia ku karosérii, kvalitné materiály v interiéri, 
nový volant, upravené stredy sedadiel, nová „palubná 
elektronika“, to sú zmeny, ktoré potešia aj náročných 
zákazníkov. V nami skúšanom vozidle nechýbalo ani vy-
hrievanie predných sedadiel, automatická dvojzónová 
klimatizácia. Zo zmien, ktoré nevidno, možno spome-
núť nové opierky hlavy, ktoré účinnejšie chránia krčnú 
chrbticu osôb sediacich na predných sedadlách pri prí-
padnom náraze zozadu. Nová, kvalitnejšia je aj riadia-
ca jednotka  ABS, ale rozdiely v účinnosti a bezpečnos-
ti brzdenia by sme zistili iba pri priamom porovnávaní  

pôvodnej a inovovanej Octavie na mimoriadne klzkom 
povrchu. Medzi zmeny, ktoré  zmyslami nemožno po-
strehnúť, patrí aj nový elektronický znehybňovač, rov-
naký, aký montujú do Superbu.
 Aj keď interiér kombi v najkvalitnejšej výbavovej 
úrovni L& K s koženými poťahmi sedadiel, najkvalit-
nejším audiosystémom a navigáciou pôsobil honosnej-
šie ako v neskôr skúšanom liftbacku, aj „skromnejšie“ 
vybavená kabína na nás pôsobila veľmi dobrým doj-
mom. Zámena trojramenného volantu v kombi štvorra-
menným v liftbacku nezmenila priaznivé vnímanie „pra-
coviska vodiča“ v oboch modeloch. Jazdné vlastnosti 
oboch modelov sú prakticky identické, rokmi osvedče-
ný podvozok ani v inovovanom liftbacku nás ničím ne-
prekvapil. Stabilita vozidla, kvalita pruženia, presnosť 
riadenia, citlivosť a účinnosť bŕzd, to všetko je na veľ-
mi dobrej úrovni.
 Vznetový motor 1.9 TDI PD s výkonom 77 kW do-
káže zabezpečiť Octavii väčšine motoristov vyhovujú-
cu dynamiku jazdy. Zrýchľovanie z 0 na 100 km/h zvlá-
da pod 12 sekúnd, čo vodiča nedrží pri bežných pred-
biehacích manévroch v napätí, či ich bezpečne dokončí 
pred protiidúcim vozidlom. Drsný zvukový prejav po 
spustení studeného motora sa v kabíne výrazne zmier-
ni po pár sto metroch jazdy a potom už posádka zvuk  

motora nevníma ako rušivý. Motor poteší malou spotre-
bou nafty, aj v meste možno jazdiť nim vybavenou Oc-
taviou so spotrebou na úrovni „šiestich litrov“.
 Škoda Octavia 1.9 TDI PD 71 kW Elegance sa v zá-
vere apríla predávala za 20 499 eur.   Samuel BIBZA

Hlbší prienik do strednej triedy
S krátkym časovým odstupom sme po odskúšaní inovovanej Škody Octavia Combi, o ktorej sme písali v pred-
chádzajúcom čísle, mali možnosť spoznať vlastnosti aj liftbacku poháňaného 1,9-litrovým vznetovým mo-
torom vyladeným na výkon 77 kW, päťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou a kvalitnou úrovňou výbavy 
Elegance.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém čerpadlo-dýza, ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 18,5:1, zdvihový objem 1896 cm3,  

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

ment 250 pri 1900 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4569/1769/1449 

mm, rázvor náprav 2575 mm, rozchod kolies vpredu/ 

vzadu  1541/1514  mm, pohotovostná/celková hmot-

nosť 1385/1970 kg, objem batožinového priestoru 

560/1420 l, objem palivovej nádrže 55 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 192 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,8 s, spotreba nafty 

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

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



Omladená Octavia RS zaujme novo tvarovanou maskou 
chladiča s logom RS a výraznými reflektormi. Tie môžu 
byť prvýkrát pri tejto verzii osadené xenónovými vý-
bojkami s natáčacím modulom. Inovovaný nárazník so 
širším a výraznejším nasávacím otvorom ponúka ďal-
šie dve novinky; okrem hmlových reflektorov s „cor-
ner“ funkciou sú pre modely Octavia RS k dispozícii aj 
LED svetlá pre denné svietenie. 
 Atraktívnejší tvar dostali aj združené kryty zad-
ných svetiel. V ponuke je nová metalická farba Anthra-
cite a 18“ kolesá Neptune. Športový podvozok znížený 
na 127 mm, znížená hmotnosť vozidla (o 20 kg pri „zá-
žihovej“ resp. 15 kg pri „vznetovej“ verzii) a menšia 
hodnota koeficientu odporu vzduchu pozitívne ovplyv-
nili výkonnostné parametre. Vzrástla maximálna rých-
losť a zlepšili sa tiež hodnoty pružnosti a zrýchlenia. 

Pohonné jednotky modelu Octavia RS spĺňajú emisnú 
normu EU 5. Zážihový motor 2,0 TSI/147 kW má spot-
rebu benzínu v kombinovanej prevádzke 7,5 l/100 km a 
emisie CO

2
 175 g/km. Vznetový motor 2,0 TDI CR/125 

kW spotrebuje v rovnakom režime na 100 km  5,7 l naf-
ty s emisiami CO

2
 na úrovni 150 g/km.

 Oba motory budú k dispozícii výlučne so šesťstup-
ňovými ručne ovládanými prevodovkami a dvojspojko-
vými DSG prevodovkami. Octavia RS si od roku 2000 
našla viac ako 60 000 majiteľov, pričom 70 % z nich si 
vybralo verziu s karosériou kombi.
 Dizajnová línia Scout si v ponuke modelov Ško-
da vybudovala pevné miesto a model Octavia Scout je 
popri automobiloch Roomster Scout a Fabia Scout vr-
cholom ponuky. Omladená silueta vozidla dostala tvár, 
ktorá je špecifická pre celý modelový rad Octavia:  

prepracovaná maska chladiča je lemovaná výraznými  
reflektormi. Masívny predný nárazník s hmlovými 
reflektormi s „corner“ funkciou zvýrazňuje terénny 
vzhľad vozidla. Robustné ochranné prvky karosérie har-
monicky dopĺňa nová metalická farba Rosso Brunello.
 Dobrá priechodnosť – 179 mm svetlej výšky a 
ochrana podvozku - sú postačujúce i pre jazdu po ne-
spevnených cestách. Pohon všetkých kolies je riešený 
štvrtou generáciou spojky Haldex, ktorá dokáže pre-
niesť až 85 % krútiaceho momentu na jedno koleso.  
O dostatok výkonu sa starajú dva výkonné motory 
v spojení so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodov-
kou: zážihový 1,8 TS/118kW (EU 5) a vznetový 2,0 TDI 
PD DPF/103 kW (EU 4). 
 Model Octavia Scout si doposiaľ vybralo viac ako 
22 000 zákazníkov.   -ša-
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Typu Octavia pribudli dva modely 
Škoda Auto predstavila novú tvár modelov Octavia RS a Scout. Po modernizácii typu Octavia, predstavenom 
na konci minulého roka,  sa inovácie dočkali aj športovo ladená Octavia RS a Octavia Scout. Oba modely po-
núknu zákazníkom okrem dizajnových zmien aj technologické novinky, medzi ktoré patria napríklad snímač 
kvality vzduchu pre klimatizáciu Climatronic či nové prvky svetelnej techniky. 



Ale naznačuje to veľké sebavedomie vedenia Fiatu. Po-
pravde, je opodstatnené, pretože koncern „neprejedol“ 
pomoc talianskej vlády spred pár rokov, ale umne zra-
cionalizoval všetky svoje činnosti a začal vyrábať nie-
len pekné, ale aj prevádzkovo spoľahlivé, kvalitné  au-
tá. Medzi mimoriadne vydarené novinky tohto ozdravo-
vacieho obdobia patrí aj Fiat Bravo, ktorý mal premiéru 
v roku 2007. 
 Vlani sme z tohto typu postupne vyskúšali mode-
ly poháňané 1,4-litrovými zážihovými prepĺňanými mo-
tormi s výkonmi 88 a 110 kW, napokon aj s 1,6-litro-
vým prepĺňaným vznetovým motorom s výkonom 77 
kW.  Začiatkom apríla tohto roka sa nám dostal do rúk 
aj model poháňaný výkonnejším 1,6-litrovým motorom 
1.6 JTD 16v, vyladeným na najväčší výkon 88 kW. 
 Ak sme chválili na predchádzajúcich modeloch Bra-
va príjemné prostredie v kabíne vozidla, ergonomicky 
správne rozmiestnenie prístrojov a ovládacích prvkov, 
nemusíme teraz k tomu nič pridávať ani uberať. Bravo 
patrí medzi najvzrušujúcejšie autá nižšej strednej trie-
dy. Vzhľadom, aj vlastnosťami. Ani s výkonnejším vzne-
tovým motorom hluk v kabíne nepresahuje úroveň, kto-
rá by znervózňovala posádku. Vozidlu dáva dynamiku 
porovnateľnú so slabším z dvojice skúšaných modelov 
poháňaných zážihovým motorom 1.4 Turbo. S tým do-
kázal zrýchľovať z 0 na 100 km/h za 9,6 s a dosahoval 

najväčšiu rýchlosť 197 km/h. Bravo poháňané mo-
torom 1.6 JTD 16v 120 s rovnakou šesťstupňovou 
ručne ovládanou prevodovkou potrebuje na zrýchle-
nie z 0 na 100 km/h 10,5 s a zrýchľovanie končí po 
dosiahnutí rýchlosti 195 km/h. Rozdiel je v spotrebe 
paliva, „zážihový model“ spotrebuje v kombinovanej 
prevádzke podľa výrobcu 6,7 l/100 km, „vznetový“ 
len 4,5 l/100 km (údaj z osvedčenia o evidencii nami 
skúšaného vozidla, na internete dovozcu automobi-
lov Fiat je hodnota 4,9 l/100 km). Ak by sme porov-
návali vznetové motory, tak Bravo 1.6 JTD 16v 105 
zrýchľuje z 0 na 100 km/h za 11,3 s a dosiahne naj-
väčšiu rýchlosť 187 km/h. Spotrebuje v kombinova-
nej prevádzke 4,9 litrov nafty na 100 km. Všetky tri 
modely sú teda veľmi zaujímavé z hľadiska dynamiky 
jazdy a tak pri výbere konkrétneho motora bude pre zá-
kazníkov možno rozhodujúca cena. Za veľmi dobre vy-
bavené Bravo s úrovňou výbavy Emotion (okrem iného 
obsahuje ESP, 6 bezpečnostných vankúšov, automatic-
kú dvojzónovú klimatizáciu) treba pri motore 1.4 T 16v 
120 zaplatiť 16 500 eur a pri motore 1.6 JTD 16v 105 
je cena 17 990 eur.
 Cena modelu Fiat Bravo 1.6 JTD 16v Emotion (bez 
„šrotovného“ , ktoré je 2000 eur) bola v apríli 19 320 
eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Fiat Bravo 1.6 JTD 16v 120 Emotion
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Pokušenie
Vo Fiate majú s riešením krízových javov veľké skúsenosti, veď celý 
koncern Fiat prednedávnom len-len „utiekol hrobárovi z lopaty“ a mož-
no práve preto si dnes môže vedenie koncernu dovoliť uvažovať o vy-
tvorení aliancie s veľmi ohrozenými výrobcami automobilov. Najprv sa 
hovorilo o koncerne Chrysler, teraz o európskej časti koncernu General 
Motors (Opel, Vauxhall a Saab). Či sa niektoré z týchto spojení aj zrea-
lizuje, bolo v čase uzávierky tohto čísla vo hviezdach. 

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

lový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 16,5:1, zdvihový 

objem 1598 cm3, najväčší výkon 88 kW pri 4000 ot./

min., krútiaci moment 300 Nm pri 1500 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

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

Hmotnosti: pohotovostná/celková 1395/1830 kg. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 195 km/h, 

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

kombinovanej prevádzke 4,5 l/100 km, CO
2

1́19 g/km.



Konštruktéri sa pustili do systémovej náhrady dielcov 
z ocele dielcami z materiálov s menšou mernou hmot-
nosťou všade, kde to len trochu išlo – samozrejme aj 
s ohľadom na výrobné náklady. Cieľom ich práce však 
nebolo iba zmenšenie hmotnosti vozidla, ale aj zníženie 
jeho ťažiska, pretože pri výkonnom aute je veľmi dôle-
žitá aj jeho jazdná stabilita. Zle ovládateľné, nestabil-
né auto by nemohlo dosiahnuť obchodný úspech a ro-
biť dobré meno automobilke. Laminát vystužený uhlí-
kovými vláknami nahradil oceľ pri zhotovení strechy, 

zadného spoilera a krytov vonkajších spätných zrka-
diel. Z hliníka sú zase viaceré časti brzdového systé-
mu a závesov kolies. Podvozok konštruktéri znížili o 20 
mm, vytvorili plochý spodok vozidla, úpravou predné-
ho spoilera, deflektora na zadnej strane kapoty a „di-
fúzora“ na  spodku zadnej časti karosérie zmenšili v po-
rovnaní so „sériovým“ MiTom aerodynamický odpor 
a zväčšili prítlak na kolesá.
 Väčšie nasávacie otvory v prednom nárazníku 
s čiernou mriežkou, čierne vonkajšie spätné zrkadlá 

a čierne lemovanie predných bi-xenónových reflekto-
rov aj zadných združených svetiel naznačujú mimo-
riadne športový charakter štúdie. Podporujú ho aj no-
vé nadstavce prahov dverí na bokoch karosérie a dizajn 
odlievaných 19-palcových diskových kolies.
 Štúdia MiTo GTA nemá byť cvičením vývojárov 
Alfa Romeo a Fiatu, už v septembri na autosalóne vo 
Frankfurte nad Mohanom by verejnosť mala vidieť au-
to odvodené z tejto štúdie určené pre sériovú výrobu. 
Iste to nebude veľká séria, ale keďže v Alfe Romeo 
chcú uspieť v konkurencii akú dnes predstavujú Mini 
John Cooper Works 1,6 turbo (155 kW), Renault Clio 
2,0 16V RenaultSport 145 kW a Abarth Grande Punto 
1,4 T-Jet (114 kW, alebo 132 kW vo verzii Esseesse), 
nemôže ísť o pár vyrobených kusov. V štúdii MiTo GTA 
bol nový štvorvalcový zážihový prepĺňaný 1,75-litro-
vý motor Fiat Powertrain Technologies z nového radu 
B s priamym vstrekovaním benzínu do valcov a variabil-
ným časovaním ventilov. Výkon 169 kW a krútiaci mo-
ment s vrcholnou hodnotou 350 Nm sú parametre ty-
pické pre trojlitrové neprepĺňané zážihové motory. Ria-
diaca jednotka motora spolupracuje so systémom Alfa 
D.N.A., ktorý patrí so štandardnej výbavy všetkých mo-
delov Alfy Romeo MiTo. Tento systém spolupracuje aj 
s riadiacou jednotkou riadenia, to má byť v modeli MiTo 
GTA „strmejšie“ a „citlivejšie“. Systém Alfa D.N.A. ak-
tívne zasahuje aj do ďalších systémov, ovplyvňovať bu-
de aj činnosť adaptívnych tlmičov pruženia vyvinutých 
v spolupráci so spoločnosťou Magneti Marelli, samo-
zrejme, aj brzdový systém. Kolesové brzdy od spoloč-
nosti Brembo budú mať kotúče vyrobené kombináciou 
hliníka a liatiny, čím sa ušetrí takmer 20 % hmotnosti 
v porovnaní s klasickými liatinovými kotúčmi. 
 Športovému interiéru dominujú športovo tvarova-
né sedadlá s výbornými bočnými oporami. Rýchlomer 
má stupnicu do 300 km/h, výrobca zatiaľ neuvádza, 
aký rozsah z nej vozidlo reálne využije.

-ao-
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Odľahčené GT
V automobilke Alfa Romeo sa rozhodli, že budú vyrábať najvýkonnej-
šie malé auto. Za základ im poslúžila minuloročná novinka, typ MiTo. 
Na autosalóne v Ženeve mohli návštevníci vidieť štúdiu MiTo GTA, kde 
„GTA“ znamená Gran Turismo Alleggerito, pričom „alleggerito“ mož-
no z taliančiny preložiť ako „odľahčené“. 



 

Vany C4 Picasso a Grand C4 Picasso sa stali v roku 
2008 najpredávanejšími typmi vo svojej triede a na 
ich úspechy chce nadviazať aj C3 Picasso. Ten bude 
schádzať len z výrobných liniek v slovenskom závo-
de v Trnave. Ročne by sa malo dostať k zákazníkom 
110 000 vozidiel tohto očakávaného hlavného hrdinu 
svojho segmentu.
 Citroën C3 Picasso spája vďaka svojej novátorskej 
architektúre kompaktné vonkajšie rozmery a štedrý vnú-
torný priestor. S dĺžkou 4,08 m, šírkou 1,73 m a výškou 
1,62 m vstupuje do hry s kompaktnou prednou časťou 
a vertikálnou zadnou časťou, ktorá predznamenáva ne-
bývalý vnútorný priestor, vrátane priestoru pre batožinu. 
S 500 litrami (podľa normy VDA) pod krytom batožino-
vého priestoru a v 5-miestnej konfigurácii sa dostáva 

na čelo vo svojom segmente. Po sklopení zadných se-
dadiel narastie objem batožinového priestoru na 1506 
litrov. V batožinovom priestore je do čalúnenia zabudo-
vaná lampa. Osvetľuje batožinový priestor,  a keď sa 
vytiahne, na 45 minút poslúži ako prenosný lampáš. 
Opätovne sa nabije z elektrickej sústavy vozidla pri be-
žiacom motore.

Nápady na zjednodušenie života
Citroën C3 Picasso prichádza s niekoľkými prepra-
covanými nápadmi v oblasti možností prispôsobenia 
vnútorného priestoru podľa aktuálnych potrieb za čo 
najkratší čas. Delené zadné sedadlá sa môžu nezávis-
le posúvať v rozpätí 150 mm, aby sa do auta pohodlne 
dostal všetok náklad a cestujúci. Pomocou sklápacieho  

mechanizmu na vrchu zadných sedadiel sa sedadlá da-
jú jedným pohybom ruky sklopiť do podlahy. Ovládanie 
je natoľko prepracované, že môže prebiehať aj z bato-
žinového priestoru, samostatne pre každú časť opera-
dla. Presun sedacej časti pri sklápaní operadiel prebie-
ha úplne automaticky a simultánne. V spolupráci s me-
niteľným dnom batožinového priestoru vznikne úplne 
plochá rovná podlaha až po sedadlá prvého radu. Po-
mocou jednoduchej manipulácie sa môže dno nastaviť 
do dvoch rôznych úrovní. V hornej polohe dosahuje úro-
veň nakladacej hrany a šetrí tak majiteľov chrbát pri 
nakladaní batožiny. Pri sklopených zadných sedadlách 
vytvára dokonale rovnú plochu až po sedadlá prvého 
radu. Rovnú plochu zlepšujú aj magnetické úchytky na 
zadnej strane operadiel zadných sedadiel. Podľa polohy 

Predstavujeme
Citroën C3 PICASSO

32 máj  2009

« SPACEBOX »
Najnovšie ovocie kreativity značky Citroën je zhmotnené do novátorských tvarov a pri minimálnych vonkaj-
ších rozmeroch ponúka maximum presvetleného vnútorného priestoru. Jeho schopnosť variability vnútorného 
priestoru je mimoriadne účinná a zároveň intuitívna. Rýchlo sa prispôsobí všetkým potrebám užívateľov a po-
skytne im prekvapujúci priestorový luxus. Citroën C3 Picasso ponúka budúcim zákazníkom plné priehrštie ra-
dosti z jazdy vďaka výkonným, úsporným a ekologickým motorom a výborným jazdným vlastnostiam.



sedadiel môže trojdielny kryt batožinového priestoru 
schovávať jeho obsah, alebo sa dá, v prípade potreby, 
skryť pod podlahu. V spodnej polohe zväčšuje premen-
livá výška podlahy objem batožinového priestoru.
 Balík výbavy Voyage je k dispozícii podľa stup-
ňa výbavy. Vďaka sklopnému operadlu sedadla spolu-
jazdca vedľa vodiča môže narásť dĺžka batožinového 
priestoru medzi nakladacou hranou a prístrojovou do-
skou až na 2,41 metra. Sklápanie prebieha taktiež jed-
ným pohybom ruky po odistení ovládača na vrchu ope-
radla. Ďalšou výhodou Pack Voyage je tunel na lyže. 
Obsahuje dva moduly. Prvý, plne integrovaný do ope-
radla, sa môže sklopiť, aby tak vytvoril dvojdielnu plo-
chu na umiestnenie napríklad prenosného DVD-prehrá-
vača. Druhým modulom sú otváracie dvierka na prevoz 
dlhých predmetov bez potreby sklápania sedadiel, teda 
sa zároveň môžu v aute prepravovať štyri osoby. V ba-
líku Voyage sa nachádzajú aj stolčeky v operadle pred-
ných sedadiel, s otvorom na umiestnenie pohárov, zná-
me z lietadiel a čítacia lampička.

Ako v bublinke
Vodič a spolujazdec majú z nového C3 Picasso pano-
ramatický výhľad na okolitý svet. Vďaka novátor-
skej technológií trojdielneho čelného skla, skrytým  

predným stĺpikom a vyššiemu posedu, má vodič z no-
vého C3 Picasso bezkonkurenčný výhľad a vládne nad 
cestnou premávkou.
 Karoséria má také veľké presklenie, že vodič aj po-
sádka si užívajú slnečný kúpeľ. Plocha presklenia zabe-
rá aj s panoramatickou strechou 4,52 m2.
 Pohodu na palube zlepšujú aj jedinečné komfort-
né sedadlá a vynikajúce odhlučnenie priestoru pre po-
sádku. Vnútorná dĺžka je 1663 mm, čo je na vrchole 
kategórie. Predné sedadlá s výškou 370 mm umožňujú 
podsunutie časti chodidiel osôb  sediacich na  zadných 
sedadlách a tým zlepšenie ich pohodlia. Priestor v zad-
nej časti ťaží z použitia tenkých sedadiel vodiča a spo-
lujazdca vpredu. V oblasti pozdĺžneho priestoru znesie 
tento typ porovnanie aj s mnohými vanmi z vyšších tried. 
Komfortný priestor na kolená zlepšuje aj posuvná zad-
ná lavica. Šírka v oblasti lakťov je najlepšia v segmente. 
Vpredu dosahuje 1,43 metra, vzadu 1,40 metra. 
 C3 Picasso ponúka na palube niekoľko premys-
lených a dôkladne navrhnutých odkladacích priesto-
rov. Skrinka pred spolujazdcom má objem 9 litrov, čo 
je jedna z najlepších hodnôt v segmente a  okrem iné-
ho pojme aj fľašu s objemom 1,5 litra. Vďaka otočné-
mu ovládaču môže využívať aj klimatizáciu, ak je vo 
výbave vozidla. C3 Picasso má aj dve malé odkladacie  

priehradky v blízkosti vodiča a spolujazdca. Menšia, 
vľavo na spodnej strane prístrojovej dosky, slúži na 
umiestnenie drobností ako napríklad diaľkové ovlá-
danie na garážovú bránu. Druhá, oveľa väčšia, je nad 
dvierkami skrinky pred spolujazdcom. Obe priehradky 
majú protišmykový povrch, ktorý spĺňa dekoratívnu 
aj úžitkovú funkciu. Farba a štruktúra povrchu sa lí-
šia podľa stupňa výbavy vozidla. Odkladacie priesto-
ry v dosahu vodiča dopĺňa ďalšia zatváracia skrinka 
v strede vrchnej časti prístrojovej dosky. Jej dvierka 
majú povrch svetlej farby a otvárajú a zatvárajú sa 
stlačením na určenom mieste. V aute sú aj držiaky na 
fľaše, dvierka, háčiky, vrecká. 

Viac ako minivan, naozajstné plno-
hodnotné vozidlo

Kompaktné rozmery a minimalizovaný polomer otáča-
nia robia z C3 Picasso obratné vozidlo, ktoré si s ľah-
kosťou poradí s každou nástrahou na cestách. Pokojné 
správanie sa karosérie je typické skôr pre väčšie au-
tá. V ponuke motorov pre C3 Picasso sú   dva nové zá-
žihové motory novej generácie, VTi 95 a VTi 120, kto-
ré dopĺňajú osvedčené vznetové motory HDi 90 a HDi 
110 FAP so známymi výkonmi. Modely s motormi HDi 

spadajú pod environmentálny 
program Airdream, ktorý má 
za úlohu vytvárať maximálne 
ohľaduplné autá voči životné-
mu prostrediu.
Citroën C3 Picasso má tr i 
úrovne výbavy – Style, Con-
fort a Exclusive. Cena tohto 
typu začína (s výbavou Style 
a motorom 1.4 VTi) pri sume 
11 650 eur, z ktorej možno eš-
te odrátať 2000 eur pri akcii 
„šrotovné“.

-cn-
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Mégane Grandtour má o 263 mm dlhšiu karosériu ako 
päťdverový hatchback tohto typu. Dĺžka kombi je teda 
4558 mm. O 62 mm je dlhší aj rázvor náprav, pri kom-
bi teda 2702 mm. Šírka je zhodná s hatchbackom – 
1808 mm. Za priečne delenými sklápateľnými zadný-
mi sedadlami je batožinový priestor so základným obje-
mom  524 l, po sklopení sedadiel vznikne rovná úložná 
plocha a objem pre náklad narastie na 1595 litrov.  

Tzv. nakladacia hrana  je len 56 cm nad vozovkou, čo 
uľahčuje nakladanie objemných predmetov alebo bato-
žiny s väčšou hmotnosťou. 
 Tak ako v hatchbacku či kupé, v konštrukcii vozi-
dla konštruktéri použili viacero prvkov zriedkavejšie 
používaných v autách nižšej strednej triedy. Platí to aj 
o spracovaní interiéru, v ktorom je dostatok rôznych 
odkladacích priestorov. Renault si už tradične zakladá 

na tom, aby jeho nové typy patrili medzi najlepšie v hod-
notení bezpečnosti. Aj Mégane Grandtour vybavili boha-
tou ponukou bezpečnosť zlepšujúcich systémov, obsahu-
je napríklad ABS a kontrolu stability (ESC), tempomat s 
obmedzovačom rýchlosti, signalizáciu nezapnutých bez-
pečnostných pásov pre všetkých päť sedadiel, monito-
rovanie tlaku vzduchu v pneumatikách, automatické za-
pínanie stieračov.   Kombi určite nebude mať horšiu úro-
veň bezpečnosti ako päťdverový hatchback, ktorý podľa 
metodiky EuroNCAP, ktorá platila do konca minulého ro-
ka získal pri nárazových skúškach najväčší počet 37 bo-
dov a samozrejme aj päť hviezdičiek. 
 Vo výbave novej generácie typu Mégane, teda 
aj modelu s karosériou kombi môžu byť okrem iného 
aj viaceré zaujímavé prvky zlepšujúce pohodlie jazdy 
a tzv. kondičnú bezpečnosť vodiča (ale aj ostatných 
členov posádky). Obsahuje napríklad štartovaciu čipo-
vú kartu s automatickým centrálnym zamykaním, ktoré 
sa aktivuje, keď sa vodič vzdiali od vozidla. Mégane má 
v ponuke  bi-xenónové reflektory, dvojzónovú klimatizá-
ciu s tromi možnosťami nastavenia (Soft, Auto a Fast). 
V základnej výbave je automaticky sa aktivujúca par-
kovacia brzda, USB konektor pre pripojenie externého 
zdroja hudby. Za príplatok (menej ako  500 eur) je vo 
vozidle integrovaný navigačný systém Carminat Tom 
Tom s displejom s uhlopriečkou 5,8 palcov, v ponuke je 
aj drahší Carminat Bluetooth DVD s bezdrôtovým roz-
hraním. Podvozok kombi je rovnaký ako v hatchbacku 
či kupé, predné kolesá sú teda zavesené na vzperách 
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Po hatchbacku, kupé aj kombi
Francúzska automobilka Renault predstavila v auguste minulého roka z novej generácie typu Mégane najprv 
hatchback, v decembri kupé, a začiatkom marca tohto roka mal výstavnú premiéru na autosalóne v Ženeve aj 
model s karosériou kombi. Na trhoch kontinentálnej Európy si zrejme ponechá označenie Grandtour, vo Veľ-
kej Británii bude opäť „Estate“. 



McPherson a trojuholníkových ramenách, zadná ná-
prava je vlečená. Mierne upravenú charakteristiku má 

elektrický posilňovač riadenia. V ponuke motorov majú  
najväčšie zastúpenie vznetové, so zdvihovým objemom 

1,5–litra:  dCi 85, dCi 90 DPF, dCi 105 a dCi 110 DPF.  
Varianty s výkonom 66 kW (90 k) a 81 kW (110 k) sú, 
ako to vyplýva aj z označenia „DPF“, vybavené filtrom 
pevných častíc. So vznetových motorov budú k dispozí-
cii aj dCi 130 (zdvihový objem 1,9 l)  a v druhej polovici 
roka aj dCi 150 aj dCi 160 (zdvihový objem 2 l). 
 V sortimente zážihových motorov sú známe 1,6-
litrové motory s najväčším výkonom 74 alebo 81 kW. 
Spolupracujú s päť a šesťstupňovými ručne ovládaný-
mi prevodovkami. Dvojlitrový motor s výkonom 103 
kW je v ponuke s automatickou prevodovkou s plynu-
lou zmenou prevodu (CVT). Prepĺňaná verzia dvojlitro-
vého motora má označenie TCe 180, s najväčším  vý-
konom 132 kW. Novinkou medzi zážihovými motormi 
je 1,4-litrový prepĺňaný motor TCe 130 s najväčším vý-
konom až 96 kW. Jeho spotreba má byť menšia ako pri 
neprepĺňaných 1,6-litrových zážihových motoroch.
 Renault Mégane Grandtour už začali vyrábať v špa-
nielskom meste Palencia, na európsky trh príde v júni.

-rt-

Celková dĺžka vozidla je 498 cm. Sklopením detských 
sedačiek do podlahy vznikne veľký batožinový priestor. 
Zadné veko je otvárané elektricky. Ďalší batožinový 
priestor je pod prednou kapotou. Prakticky celá stre-
cha je presklená, pričom stredná časť strechy sa dá 
otvoriť. Hlavné časti podvozku a karosérie sú zhotove-
né z hliníka. Na pohon vozidla slúžia kvapalinou chla-
dené elektromotory na zadnej náprave. Výkon týchto 
elektromotorov však výrobca zatiaľ nezverejnil. Zdro-
jom elektrickej energie sú lítiovo-iónové akumulátory, 
umiestnené pod podlahou K dispozícii sú tri rôzne ty-
py akumulátorov. V závislosti na použitom type je do-
jazd vozidla od 260 km do 480 km. Podľa výrobcu by 
životnosť akumulátorov mala byť najmenej päť rokov.  

Nabíjanie vybitého akumulátora zo štandardnej zásuv-
ky na 220 V trvá približne štyri hodiny. Systém rýchle-
ho dobíjania umožní dobiť akumulátor za 45 minút. Do-
bíjať akumulátor možno aj zo zásuviek na 110 V a 440 
V. Pri terajších cenách elektrickej energie v USA stojí 
dobíjanie na plnú kapacitu približne štyri doláre.
 Dominantným prvkom prístrojového panelu je mul-
tifunkčný 17-palcový hlavný displej. Limuzína Tesla S je 
svižný automobil, ktorý na rýchlosť 96 km/h zrýchli za 
5,6 sekundy. Maximálna rýchlosť vozidla je viac ako 190 
km/h. Veľkou nevýhodou tohto vozidla je však jeho ce-
na.  Aj po daňovom bonuse 7500 dolárov bude základný 
model limuzíny S stáť 49 900 dolárov. Ten, kto už vlast-
ní roadster Tesla, dostane zľavu 10 000 dolárov. 

 Limuzína Tesla S by sa mala predávať aj v Kana-
de a Európe. So sériovou výrobou tejto bezpochyby za-
ujímavej limuzíny by sa malo začať koncom roka 2011. 
Výrobca plánuje uviesť na trh aj verziu s pohonom 
všetkých kolies.     (RM)
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Elektrická limuzína Tesla S
Po športovom roadsteri predstavila nedávno americká firma Tesla svoje druhé vozidlo s elektrickým poho-
nom. Tentoraz ide o štvordverovú limuzínu s jednoduchým označením Tesla S. Limuzína, ktorá vďaka profi-
lu strechy zboku pripomína kupé, je postavená na podvozku s rázvorom náprav 296 cm. Výsledkom tohto veľ-
kého rázvoru je veľký vnútorný priestor, v ktorom sú dva rady sedadiel (pre päť cestujúcich) a ešte dve doza-
du otočené sedadlá pre deti. 
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Dosiaľ najlepším rokom pre C-MPV segment (minivany 
alebo viacúčelové vozidlá) v Európe bol rok 2005, keď 
na západoerópskych trhoch na kompaktné minivany 
pripadlo až 9,3 % nových registrácií. Vlani to bolo už 
len 8,4 %, ale aj to predstavovalo piaty najvýznamnej-
ší segment automobilového trhu. Takže mať konkuren-
cie schopný typ v tejto kategórii automobilov má urči-
te význam, zvlášť pre značku, ktorá má aj v tomto seg-
mente na čo nadväzovať. 
 Pri porovnaní predchádzajúcej Corolly Verso a no-
vého typu Verso cítiť z tvarovania karosérie Versa vý-
razne väčšiu dynamiku. Predná časť má naznačený ší-
pový tvar, pri pohľade zboku je zreteľný prelis, ktorého 
horná hrana nadväzuje na prelis v prednom nárazníku 

a na konci zadných dverí dramaticky stúpa až po stre-
chu a nadväzuje na líniu strešného spoilera. Nie je to 
len očiam lahodiaci prvok dizajnu, tento prelis má aj 
funkciu usmernenia vzduchu obtekajúceho   bok vozi-
dla  počas jazdy. Aj vďaka tomu je súčiniteľ čelného od-
poru vzduchu Toyoty Verso s hodnotou 0,295 momen-
tálne najlepší v tejto kategórii automobilov.  
 Podľa prieskumu trhu vraj nezanedbateľná skupi-
na európskych zákazníkov uprednostňuje aj v kategórii 
kompaktných viacúčelových automobilov sedemmiest-
ne modely. Aby im čo najlepšie vyhovovalo aj Verso, 
medzigeneračne narástlo do dĺžky o 70 mm na 4440 
mm, do šírky o 20 mm na 1790 mm. Výška sa v po-
rovnaní s Corollou Verso nezmenila, zostala na 1620 

mm. Predĺženie rázvoru náprav o 30 mm na 1780 mm 
prispelo k zlepšeniu pohodlia sedenia na druhom rade 
sedadiel. Na dve sklopné sedadlá v treťom rade sa síce 
dokážu usadiť aj osoby s výškou okolo 180 cm, ale pri 
dlhotrvajúcej jazde by sa asi radšej premiestnili „bliž-
šie k vodičovi“. Sú to, ako pri všetkých autách so sklop-
nými sedadlami v treťom rade, ktoré sme doteraz skú-
šali, viac-menej sedadlá pre deti, ktoré práve vyrástli 
z potreby sedieť v detských sedačkách. Ak sa použí-
va všetkých sedem sedadiel, pre batožinu je k dispo-
zícii objem len 155 litrov. Je to síce špičková hodnota 
v tejto kategórii vozidiel, ale na odvezenie batožiny na 
víkendový výlet pre sedemčlennú rodinu to bude asi 
málo. Po zapustení tretieho radu sedadiel do podlahy 

Nadväzuje na úspech predchodcov
Zákaznícky záujem o minivany s pôdorysnými rozmermi automobilov nižšej strednej triedy v Toyote vyriešili 
v roku 2002 postavením takéhoto vozidla na konštrukčnom základe úspešnej Toyoty Corolla. V Japonsku ho 
predávali pod názvom Spacio, v Európe to bola Corolla Verso. Náhrada typového radu Corolla Aurisom (s vý-
nimkou sedanu, vďaka ktorému aj v Európe „žije“ meno Corolla) zrejme spôsobila, že nová generácia mini-
vanu má už v typovom označení len Verso. Po prvom vzhliadnutí nového Versa začiatkom marca na autosaló-
ne v Ženeve sme mali príležitosť vyskúšať si ho o pár týždňov aj na portugalských cestách.
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je pri sedemmiestnej verzii (dováža sa aj päťmiestne 
Verso) objem pre batožinu 440 litrov pri nakladaní do 
výšky operadiel druhého radu sedadiel, alebo 699 lit-
rov pri nakladaní po strop. Ak prevádzkovateľ Versa  

potrebuje zmeniť vozidlo na „dodávku“, sklopením aj 
druhého radu sedadiel a nakladaní až po strop bude 
mať k dispozícii objem 1696 litrov. Sklápanie sedadiel 
je rýchle a nevyžaduje veľkú silu. Keby ešte bola tzv. 
nakladacia hrana zarovno s dnom batožinového priesto-
ru, konštruktérov Versa by chválili do neba najmä fyzic-
ky slabšie osoby pri nakladaní a hlavne vykladaní ťaž-
ších kúskov batožiny...  
 Požadovaná variabilnosť v usporiadaní sedadiel 
viacúčelových vozidiel prináša jednu nevýhodu, ktorú 
si všimnú len nadpriemerne vysokí členovia posádky. 
Aby sa sedadlá druhého a tretieho radu ľahko sklápali 
a splynuli s rovinou základného batožinového priesto-
ru, musia byť osadené čo najnižšie nad podlahou. A tak 
aj  systém Toyota Easy Flat-7 vyhovuje dokonale ľah-
kosťou manipulácie so sedadlami, ale opora pre steh-
ná „dlháňov“  nie je celkom ideálna. Predné sedadlá sú 
rozmerné, pohodlné a keďže od tohto druhu auta asi len 
málokto očakáva športové vlastnosti, bočné opory se-
dadiel sú málo výrazné. 
 Rodinnému charakteru vozidla je prispôsobené aj 
vyladenie pruženia. Podvozok Versa plavne prenáša po-
sádku cez bežné nerovnosti ciest, prejazd výraznejších 
nerovností  však posádka aj počuje. Napriek mäkšiemu 
pruženiu Verso nebude autom, na ktorom sa budú môcť 
vodiči učiť vyrovnávať nechcené bočné šmyky. Aj keď 
sme do niektorých zákrut vchádzali rýchlejšie ako pri 

„bežnej jazde“, kolesá Versa neuhýbali z volantom vytý-
čenej stopy. Stabilite Versa iste trochu pomohlo aj roz-
šírenie rozchodu kolies na prednej náprave o 23 mm (na  
1535 mm) a na zadnej až o 48 mm (na  1545 mm). Bo-
hatá výbava obsahuje aj systém regulácie dynamickej 
stability jazdy, takže bočný šmyk  Versa je reálny len 
pri veľkom ignorovaní fyzikálnych zákonov zo strany 
vodiča.
 Marketingoví odborníci Toyoty predpokladajú, že 
európski zákazníci budú mať najväčší záujem o mode-
ly poháňané vznetovým motorom 2.0 D-4D 125 s vý-
konom 93 kW.  Výrobu vo svojom  tureckom závo-
de v meste Adapazari organizujú tak, aby asi 40 % 
z 57 000 automobilov Verso naplánovaných pre európ-
ski trh na tento rok mohlo mať spomínaný motor. Jazda 
s ním sa nám páčila, mala dostatočnú dynamiku a keď 
sme jazdili plynulo, nebol problém dosahovať spotrebu 
aj pod 6 litrov nafty na 100 km. Až 30 % klientov sa 
vraj rozhodne pre 1,8-litrový zážihový motor s najväč-
ším výkonom 108 kW.  V ponuke je aj 1,6-litrový záži-
hový motor s výkonom 97 kW.  O ten bude asi záujem 
aj u nás, ale lákadlom budú iste aj ďalšie dva výkonnej-
šie vznetové motory – 2.2 D-4D 150 s výkonom 110 kW 
a 2.2 D-4D s výkonom 130 kW.
 Cena Toyoty Verso na našom trhu (so zážihovým 
1,6-litrovým  motorom) začína pri 20 000 eurách.

Samuel BIBZA



 

Nová, tretia, generácia Lexusu RX dokázala zladiť ná-
padný vzhľad moderného crossovera so zachovaním 
kompaktných proporcií. Vonkajšie rozmery narástli 
iba minimálne (nová generácia je oproti predchodco-
vi o 35 mm dlhšia, o 40 mm širšia a o 10 mm vyššia – 
4770x1885x1685 mm) a rázvor náprav sa predĺžil o 25 
mm (2740 mm). To napomohlo zachovať výbornú obrat-
nosť vozidla a manévrovanie pri jazde v meste.
 Starostlivé  „spasovanie“ jednotlivých panelov a 
dômyselne riešené prúdenie vzduchu v spodnej časti 
karosérie je zladené s niekoľkými multifunkčnými ae-
rodynamickými prvkami, ktorých úlohou je minimalizo-
vať vírenie vzduchu a zlepšiť dynamickú stabilitu vozi-
dla. Nový RX sa tak môže pochváliť špičkovým súčini-
teľom aerodynamického odporu, ktorý predstavuje iba 
0,32. Ide tu napríklad o nápadne plastické kľučky dve-
rí, vonkajšie spätné zrkadlá so zabudovanými ukazo-
vateľmi smeru LED, osvetlenie nástupného priestoru  

alebo parkovaciu kameru, ktorá smeruje dolu a zmen-
šuje hluk vetra za jazdy o 20 %, ale aj zadný spojler, do 
ktorého je hladko zabudovaný stierač zadného okna, 
tretie brzdové svetlo a anténa audio sústavy. 
 Zmeny sú aj v interiéri. Celková výška prístrojovej 
dosky sa znížila vďaka použitiu zmenšených ventilač-
ných otvorov na stredovej konzole. Prístrojová doska je 
pritom rozdelená na dve samostatné zóny: horná časť  
slúži k zobrazovaniu – obsahuje „Head Up“ displej s pro-
jekciou na predné sklo s multifunkčnou farebnou obra-
zovkou LCD s uhlopriečkou 8“ umiestnenou ideálne v 
zornom poli vodiča, zatiaľ čo spodná časť prístrojovej 
dosky  slúži k ovládaniu – sprístupňuje ovládacie prv-
ky vozidla, napríklad multifunkčný prepínač na volante 
alebo systém ovládania „Remote Touch“. „Remote To-
uch“, ktorý sa v tretej generácii radu RX predstavuje 
celosvetovo vôbec prvý raz, je novátorské multifunkč-
né zariadenie, ktoré umožňuje jednoduché a intuitívne 

ovládanie najrôznejších funkcií nového crosssovera, na-
pr. audiosústavy, navigácie, klimatizácie, telefónu, alebo 
systémov pre nastavenie jazdných parametrov vozidla. 
Ovládač „Remote Touch“, ktorý sa nachádza na stredo-
vom tuneli hnacieho ústrojenstva, zlepšuje hmatové vne-
my reakčnou silou, ktorá slúži ako spätná väzba pre uží-
vateľa. Princíp fungovania pripomína počítačovú myš, 
ktorá umožňuje rýchle a jednoducho pohybovať kurzo-
rom a voliť medzi rôznymi ikonami na obrazovke.  Výber 
ikon uľahčuje automatické “priťahovanie“ kurzoru k naj-
bližšej ikone na obrazovke. Vďaka tejto intuitívnej funk-
cii je systém rýchly a jednoducho použiteľný, pričom ob-
medzuje rozptyľovanie vodiča na minimum.
 Do zorného pola vodiča v spodnej časti čelného sk-
la sa premietajú dôležité hodnoty, ako napr. rýchlosť 
vozidla, pokyny navigácie k odbočovaniu, informácie 
audiosústavy a adaptívneho tempomatu, či prípadné 
varovanie prednárazového bezpečnostného systému. 
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Najpredávanejšie SUV prémiovej triedy
Uvedením typu RX v roku 1998 vytvorila značka Lexus novú kategóriu luxusných športovo-úžitkových vozi-
diel (SUV), kde sa prvý raz spája prispôsobivosť, praktickosť a trvanlivosť SUV s ovládateľnosťou, jazdnými 
výkonmi a kultivovanosťou sedanov prémiovej triedy. Celosvetové predajné úspechy zaznamenali aj ďalšie ge-
nerácie tohto typu vďaka schopnosti ponúknuť atraktívny pôžitok z jazdy na vozovke, ale aj jazdy v ľahkom 
teréne s istotou pohybu vozidla 4x4. Doteraz sa predalo viac  ako milión vozidiel Lexus radu RX.



Premietanie hodnôt v bielej farbe je novo riešené inten-
zívne svietiacimi diódami LED, ktoré zabezpečujú dobrú 
čitateľnosť a viditeľnosť pri všetkých svetelných pod-
mienkach okolia.
 Vedľa prístrojového štítu je aj multifunkčný displej, 
ktorý využíva technológiu organických elektroluminis-
cenčných diód (OLED). Jeho prepojenie s multifunkčným 
prepínačom na volante výrazne zmenšuje rozptyľovanie 
vodiča v dôsledku používania ovládacích prvkov na prí-
strojovom paneli. Vodič môže prepínačom aktivovať či 
upravovať najrôznejšie funkcie aj informačné systémy 
vozidla bez toho, aby zložil ruky z volantu. 
 Jedným z kľúčových prvkov filozofie značky Lexus 
je diskrétna pohostinnosť. V tomto prípade ju podporu-
je aj prvý kontakt s novým modelom RX vďaka nastú-
peniu do vozidla bez použitia kľúča a špeciálna postup-
nosť rozsvecovania a zhasínania rôznych svetelných 
zdrojov pri nastúpení do vozidla. Diskrétnu pohostin-
nosť na palube vozidla umocňuje elektricky ovládané 
sedadlo vodiča s automatickým odjazdom a návratom 
do prednastavenej polohy, ktorá sa ukladá do pamäti. 
Po vypnutí pohonnej jednotky RX sa volant aj sedadlo 
vodiča automaticky stiahnu, aby bolo vystupovanie aj 
nastupovanie do vozidla čo najjednoduchšie. Len čo sa 
pohon opätovne spustí, volant aj sedadlo sa vrátia do 
nastavenej pozície. 
 Interiér nového RX je viditeľne priestornejší ako 
u predchodcu. K tomu napomohlo rozšírenie kabíny  
o 52 mm medzi opierkami rúk, zväčšenie rozstupu me-
dzi prednými a zadnými sedadlami o 10 mm a tiež pre-
dĺženie úložného priestoru o 10 mm. Nové sedadlá  

s kompletným koženým čalúnením sú pohodlnejšie vďa-
ka zvýšeniu a rozšíreniu operadla, hrúbky aj šírky čalú-
nenia a doplnenia možnosti nastavovať dĺžku „sedač-
ky“ (elektricky nastaviteľná). V sústave vyhrievania 
a ventilácie sú použité nové články kúrenia, ktoré za-
bezpečujú rôznu teplotu vyhrievania v rôznych oblas-
tiach sedačky (výbava na želanie).  Zadné sedadlá sú 
delené a sklopné v osvedčenom pomere 40:20:40. Mož-
no ich pozdĺžne posúvať podľa toho, či je uprednost-
ňovaný priestor pre nohy cestujúcich na zadných se-
dadlách alebo veľkosť batožinového priestoru. Nasta-
vovať možno aj sklon operadiel. 
 Vďaka novému usporiadaniu lichobežníkových zá-
vesov zadnej nápravy sa výrazne obmedzilo prenikanie 
konštrukcie zavesenia kolies do batožinového priesto-
ru, čím sa podlaha nákladového priestoru rozšírila o 
150 mm a jeho celkový objem sa zväčšil na 496 l. Zad-
né sedadlá je možné teraz jednoducho sklopiť jediným 
dotykom za pomoci páčok umiestnených na bokoch ba-
tožinového priestoru. V modeloch RX   s pneumatickým  
pružením je na boku batožinového priestoru aj spínač 
pre nastavenie svetlej výšky vozidla, ktorý umožňuje 
znížiť vozidlo o 30 mm, a tak zjednodušiť nakladanie 
ťažkých predmetov. 
 Nová generácia RX obsahuje množstvo prvkov 
a systémov zlepšujúcich aktívnu aj pasívnu bezpečnosť 
a komfort jazdy. Spomenieme aspoň niektoré z nich.
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS) využíva mik-
rovlnný radar pre zistenie prekážok pred vozidlom a 
rozpoznanie potenciálne nebezpečných objektov. Pod-
ľa potreby potom systém napomáha vodičovi, aby sa 

kolízii vyhol. Ak PCS vyhodnotí zrážku ako veľmi prav-
depodobnú, upozorní vodiča, a keď vodič začne brzdiť, 
aktivuje sa prednárazový brzdový asistent, ktorý zväč-
šuje brzdný účinok celej sústavy. V priebehu  núdzové-
ho brzdenia sa tiež aktivuje funkcia pritiahnutia bezpeč-
nostných pásov. Toto tiež platí pri  situácii, kedy hrozí 
strata stability vozidla. 
 V súčinnosti so systémom PCS pracuje adaptív-
ny tempomat (ACC), ktorý funguje v rozsahu rýchlos-
ti od 50 do 170 km/h. Tento systém automaticky udr-
žuje zvolené rozostúpenie od vozidla, ktoré ide vpredu. 
Keď sa cesta vpredu uvoľní, nové RX sa automaticky 
rozíde pôvodnou prednastavenou rýchlosťou. Nový RX 
je vybavený aj novým systémom pre jednoduchý roz-
jazd v kopci (Hill Start Assist). Keď vodič pri rozjazde 
do kopca prešliapne z brzdového pedálu na plyn, ten-
to systém ešte krátko pribrzďuje, aby vozidlo nezača-
lo cúvať dozadu. 
 Jedinečný systém integrovaného riadenia dyna-
miky vozidla (VDIM) spracováva najrôznejšie stavové 
údaje zo snímačov rozmiestnených po celom vozidle. 
Do VDIM tak smerujú údaje zo systému ABS, systému 
riadenia trakcie (TRC), systému riadenia stability vozi-
dla (VSC) a elektronického riadenia bŕzd (ECB) aj elek-
trického posilňovača riadenia (EPS). VDIM v nového RX 
ďalej koordinuje systém Lexus Hybrid Drive a pohon 
všetkých kolies pomocou elektromotorov. 
 VDIM zabezpečuje ‘integrované’ riadenie všetkých 
prvkov, ktoré súvisia s pohybom vozidla, vrátane krú-
tiaceho momentu elektromotora, bŕzd a riadenia. Opti-
malizuje tak aktiváciu systémov riadenia bŕzd, stabili-
ty a trakcie, ale súčasne je schopný ďalej zlepšiť cel-
kové dynamické vlastnosti modelu RX.
 Zážihový 3,5-litrový V6 motor pod kapotou nové-
ho modelu RX 350 je výrazne zdokonaleným variantom 
osvedčeného a spoľahlivého agregátu 2GR-FE. Krivka 
jeho krútiaceho momentu je teraz výrazne širšia, pri-
čom nad 90 % najväčšieho momentu (346 Nm) je v 
pásme od 2300 do 6100 ot./min. K tomu sa pridáva 
mohutný výkon 204 kW. Výsledkom je hladká akcele-
rácia, kultivovaná jazda ustálenou rýchlosťou a viac 
ako dostatočný krútiaci moment pri malých otáčkach, 
využiteľný pri ťahaní prívesov alebo pri jazde v teréne. 
RX 350 zrýchľuje z 0 na 100 km/h iba za 8 sekúnd.
 Systém stáleho pohonu všetkých kolies v type 
RX druhej generácie bol postavený na stálom rozdele-
ní krútiaceho momentu v pomere 50:50. Systém aktív-
neho riadenia momentu AWD v novom modeli RX 350 
umožňuje pružné a optimálne rozdeľovanie krútiaceho 
momentu medzi prednú a zadnú nápravu v ľubovoľnom 
pomere od 100:0 až po 50:50, v závislosti na jazdnej 
dynamike a momentálnom stave vozovky. 
 Nový systém AWD je zárukou dokonalejšieho dr-
žania stopy a stability pri prejazde zákrut. Prideľova-
nie potrebného hnacieho momentu na zadné kolesá iba 
v prípade potreby sa naopak odráža v zmenšení spotre-
by paliva. 
 Novú generáciu modelu RX 350 si zákazníci na Slo-
vensku mohli začať objednávať už v apríli, model RX 
450h s hybridným pohonom tento mesiac.

-ls-
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Dacia zaznamenala v roku 2008 nárast predaja o 11,7 
%, zatiaľ čo trh poklesol o 5,7 %. Odvtedy ako Daciu 
kúpil v roku 1999 Renault, a v roku 2004 spustil pre-
daj typu Logan, pokračuje neustály nárast predaja au-
tomobilov tejto značky. Od 96 300 vozidiel predaných 
v roku 2004 v 12 štátoch vzrástol objem na 257 000 
predaných vozidiel v roku 2008 v 50 štátoch. Aj štúdia 
Duster je akousi demonštráciou výhodnosti investície 
Renaultu do Dacie, je spoločným dielom Renault Design 
Central Europe v Bukurešti a hlavného dizajnérskeho 
strediska automobilky Renault vo Francúzsku.
 Štúdia Duster sa nepodobá na žiadny zo súčasne 
vyrábaných typov Dacie. Zvláštnosťou jej karosérie je 
pri pohľade zľava vzhľad kupé, pri pohľade sprava pri-
pomína viacúčelové vozidlo (MPV). Na ľavej strane má 
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NOVÝ PRÍSTUP K POUŽÍVANIU 
AUTOMOBILU
Dacia sa od predstavenia typu Logan v roku 2004 stala synonymom nového prístupu k používaniu automo-
bilov. Zákazníkom priniesla spoľahlivé, robustné, priestranné, ekonomicky a ekologicky výhodné vozidlá za 
primeranú cenu. Momentálne ponúka päť typov: Sandero, Logan, Logan MCV, Logan van a Logan pick-up. 
Začiatkom marca na autosalóne v Ženeve prekvapila návštevníkov výstavy štúdiou s názvom Duster, futuris-
tickým „crossoverom“, ktorý by vraj mal byť nositeľom budúceho imidžu značky.



len jedny dvere, na pravej sú dvoje, pričom zadné dvere 
sa otvárajú proti smeru jazdy, aby bol do vozidla dobrý 
prístup. Vysoká silueta (1,49 m), minimálne previsy ka-
rosérie (65 cm vpredu a 80 cm vzadu), veľkorysý ráz-
vor (2,80 m) a kompaktné rozmery (dĺžka 4,25 m a šír-
ka 1,64 m) robia z konceptu Duster športové a robust-
né vozidlo.
 Vpredu vysiela pocit sily široká perforovaná pred-
ná časť s dvoma jemnými pozdĺžnymi vstupmi chla-
diaceho vzduchu. Na oboch stranách masky chladiča, 
s jednoznačnou príslušnosťou k značke Dacia, sa nachá-
dzajú svetlá zasahujúce do blatníkov a tvoriace svetel-
nú linku, ktorá sa tiahne až k dverám.
 Profilu dominujú výrazné blatníky a vysoká línia 
dvier, ktorá vyvoláva pocit, že vozidlo dobre sedí na ko-
lesách. Šedý nádych laku odráža všetky krivky karosé-
rie a veľká nerušená presklená bočná plocha (bez stre-
dového stĺpika) zvýrazňuje bočnú líniu a posilňuje gra-
fickú identitu konceptu Duster. 
 Duster ostáva vďaka svojej dĺžke iba 4,25 m, zhod-
nej s Loganom, agilným vozidlom, ktoré si vie poradiť 
s mestskou džungľou a nájsť si v nej svoje miesto. 
Športovú dušu koncepčného vozidla podporujú aj 21-
palcové päťramenné diskové kolesá z ľahkých zliatin 

a štvoruholníkové hliníkové koncovky výfukov.
 Konštruktéri venovali dostatok úsilia aj aerody-
namike konceptu Duster (cx 0,30). Vďaka plynulým lí-
niám bokov karosérie nemá vzduch obtekajúci vozidlo 
na svojej ceste veľa prekážok a opúšťa ho v priestore 
zadných svetiel. Spätné zrkadlá vo forme krídeliek po-
sielajú prúdiaci vzduch priamo na zadnú časť vozidla.
 Pomocou tohto riešenia sa zmenšuje aj spotreba. 
Motor 1,5 dCi 105 (77 kW) s filtrom pevných častíc 
umožňuje dynamickú jazdu a nevypýta si za ňu viac ako 
5,3 litra nafty na 100 km, pričom do ovzdušia unikne 
139 g CO

2
/km.

 Interiér konceptu Duster má   kombináciu dvoch fa-
rieb – čokoládovej a modrej - čím chce podčiarknuť po-
cit priestrannosti a pohodlia. Presklená kabína zaplavu-
je cestujúcich a interiér dostatkom svetla. Tenké pred-
né sedadlá vyvolávajú pocit ľahkosti. Vodičovo sedadlo 
začína pri blatníku a jeho štruktúra sa tiahne až k stre-
dovej konzole.  Prístrojová doska dostala plynulé a ex-
presívne línie. Jej koncepcia kombinuje jednoduchosť 
a priestrannosť.
 Čelný bezpečnostný vankúš sa dostal do spod-
nej časti volantu, čím v jeho strede vznikol priestor 
na umiestnenie obrazovky s ovládacími prvkami.  

Na prístrojovej doske sa tým uvoľnil bohatý odkladací 
priestor. Ustupujúca línia prístrojovej dosky v priesto-
re pred spolujazdcom vytvorila priestor s „hĺbkou“ 280 
mm, čím ponúka mimoriadne komfortné sedenie. V ori-
ginálnom dvojfarebnom poťahu prístrojovej dosky vzni-
kol odkladací priestor s objemom 20 litrov. Odkladacie 
priestory v predných dverách ponúkajú ďalších 8 lit-
rov úložného priestoru. Praktická odkladacia skrinka 
je aj na zadnej strane pravého predného sedadla. Tá-
to skrinka sa dá odňať a presúvať až do batožinového 
priestoru. Aj batožinový priestor verne vystihuje vlast-
nosti Dacie. Duster disponuje až 470 litrami (VDA) úlož-
ného priestoru. 
 Interiér je modulárne koncipovaný, v  priebehu 
pár sekúnd sa premení zo „4-miestneho každodenné-
ho“ usporiadania na „2-miestne športové“. Po stlače-
ní tlačidla na zadných dverách sa spolujazdcovo seda-
dlo posunie po koľajniciach v podlahe a schová sa pod 
sedadlo vodiča. Z dvoch sedadiel sa tak stane iba jed-
no a k dispozícii je úložný priestor s objemom 2 m3 na 
umiestnenie horského bicykla. Ten sa jednoducho uchy-
tí do drážky pod zadným sedadlom a do výsuvného dr-
žiaku zapusteného v podlahe.

-da-
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Obidva modely majú rovnako ladený vzhľad predných 
častí s rozmernými vstupnými vzduchovými otvormi. 
Majú identickú grafiku kapoty motora, vzduchových 
otvorov a predných svetiel, prevzatú z BMW X6. Majú 
aj rovnaké pohotovostné hmotnosti, až 2305 kg. Pro-
porcie oboch vozidiel však charakterizujú typickým spô-
sobom svoje segmenty: Sports Activity Vehicle v prípa-
de BMW X5 M, resp. Sports Activity Coupé v prípade 
BMW X6 M. Obidva modely pri pohľade zboku odhalia 
špeciálne žiabrovité vzduchové vstupné otvory, zakom-
ponované do špecifického dizajnu každého z nich. Indi-
viduálny dizajn je typický pre štandardné 20-palcové 
diskové kolesá z ľahkej zliatiny. Typické znaky BMW M 

sú zreteľné aj na zadných partiách. Neprehliadnuteľné 
sú  dva páry koncoviek výfuku pod zadným spodným 
spojlerom, pričom ten je obzvlášť markantný v prípa-
de BMW X6 M. 
 V porovnaní s „bežnými“ modelmi BMW X5 
a BMW X6 je pri modeloch M výrazne menší podiel 
čiernych plastových komponentov v dolnej časti karo-
série. V rámci funkčnosti dizajnu sú zvýraznené prvky, 
ktoré majú veľký význam pre aerodynamiku vozidiel 
a pre prúdenie chladiaceho vzduchu. 
 Pohonná jednotka BMW X5 M a BMW X6 M pri-
náša nový konštrukčný princíp, patentovaný automo-
bilkou BMW. Výfukový trakt tohto vidlicového motora 

je spoločný pre oba rady valcov. Medzi radmi valcov 
sú umiestnené turbodúchadlá a katalyzátory, čo umož-
nilo skrátiť dĺžku potrubí a zväčšiť ich priemer. Vďaka 
tomu sa podarilo výrazne minimalizovať tlakové stra-
ty na strane výfuku aj nasávania. 

42 máj  2009

Výnimočná dynamika 
aj segmente „BMW X“
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V BMW umožnili náročným zákazníkom vychutnať si unikátny výkonný charakter BMW M aj v segmente ty-
pov BMW X: BMW X5 M a BMW X6 M sú prvými modelmi s pohonom všetkých kolies, ktoré prinášajú špič-
kovú dynamiku, športový dizajn a prémiovú kvalitu, typické pre vozidlá BMW M. Obidva modely poháňa no-
vo vyvinutý 4,4-litrový motor V8 s výkonom 408 kW a krútiacim momentom 680 Nm. 

BMW X5 M



 Technológia Twin Scroll Twin Turbo privádza prúd 
výfukových plynov samostatne ku každému z turbod-
úchadiel. Ich maximálny plniaci tlak je 150 kPa. Špe-
cialitou nového pohonného agregátu je jeho chladenie. 
Zaujímavým prvkom je predovšetkým nepriamy efekt 
chladenia stlačeného vzduchu, slúžiaci na optimalizá-
ciu výkonu pri veľkom dynamickom zaťažení motora. 
 Prvýkrát sa v modeli BMW M objavuje športová 
automatická prevodovka - so spontánnymi reakciami, 
priamym prepojením s motorom a veľkým komfortom 
preraďovania. Ovláda sa buď voliacou pákou na stredo-
vej konzole, ktorá ponúka okrem automatického režimu 
D aj režim S alebo režim M pre ešte športovejšie prera-
ďovanie, alebo hliníkovými preraďovacími segmentami 
na volante.  
 Pri režime M zostáva zaradený prevod aktívny, až 
kým nezasiahne obmedzovač otáčok.  Prevodovka te-
da nepreradí samočinne na vyšší stupeň pri určitých 
otáčkach. Režim M má aj funkciu Launch Control na 
rozjazd s maximálnou možnou akceleráciou. V tom-
to režime prevodovka sama preraďuje vyššie stupne 
v tom najideálnejšom okamihu, pričom je zároveň ria-
dená aj ideálna miera preklzu kolies. Zaujímavá je aj no-
vá technológia, ktorá selektívne na krátke časové úse-
ky počas preraďovania odpája spaľovanie v jednotlivých 
valcoch. 
 Úspech systémov BMW na distribúciu krútiace-
ho momentu spočíva nielen v  zabezpečení trakcie na 
klzkom povrchu, ale zároveň sa starajú aj o umocne-
nie jazdnej dynamiky na kvalitnej ceste. Vďaka sys-
tému xDrive, ktorý prerozdeľuje hnací moment medzi  

prednú a zadnú nápravu a vďaka jeho spolupráci so 
snímačmi Dynamickej kontroly stability (DSC) je po-
tlačená aj tá najmenšia tendencia k pretáčavému ale-
bo nedotáčavému šmyku skôr, než musí samotné DSC 
zasiahnuť. Systém Dynamic Performance Control sa 
stará o zlepšenie jazdnej stability pri mimoriadne ná-
ročných jazdných manévroch. Variabilitou distribúcie 
pohonnej sily medzi jednotlivé kolesá zadnej nápravy 
podstatne zlepšuje presnosť reakcií vozidla na riadenie 
a precíznosť vedenia stopy pri každej rýchlosti. Systém 
DSC musí stabilizovať vozidlo iba pri extrémne veľkých 
hodnotách priečneho zrýchlenia. Potenciál oboch sys-
témov je v BMW X5 M aj v BMW X6 M využitý štýlom 
špecifickým pre BMW M. Vodič v nich dokáže tlačidlom 
elektronickej stabilizácie DSC aktivovať režim M Dyna-
mic Mode (MDM), ktorý priblíži jazdné vlastnosti vozi-
diel s pohonom všetkých kolies dynamickej špecifickos-
ti automobilov s pohonom zadnej nápravy. Navyše, zá-
sahy elektronickej stabilizácie sa dajú úplne vypnúť. 
 Elastokinematika zavesenia kolies bola špeciálne 
novo vyvinutá pre požiadavky BMW X5 M a BMW X6 
M. Predná náprava s dvojitými ramenami má tuhšie 
uchytenia, tuhšie sú aj úchyty ramien zadnej nápravy 
typu Integral IV. Oba modely sú štandardne vybavené 
vzduchovým pružením, ktoré dokáže samočinne udržia-
vať konštantnú svetlú výšku zadnej nápravy. 
 BMW X5 M aj BMW X6 M majú v štandardnej vý-
bave aj Adaptive Drive s elektronickým riadením účinku 
tlmičov EDC a elimináciou nakláňania karosérie v zákru-
tách prostredníctvom aktívnych stabilizátorov. Svetlá 
výška vozidla je o 10 mm menšia oproti „štandardnému“  

BMW X5 a BMW X6, tuhšie sú nosné pružiny, modifi-
kované pomocné pružiny, podporné úchyty a  ukotve-
nie tlmičov do karosérie. 
 Špeciálne pre BMW X5 M a BMW X6 M bol vyvi-
nutý aj posilňovač riadenia s variabilným účinkom Ser-
votronic. Z režimu Normal prepnutím do režimu Sport 
systém regulácie podvozka zmení riadiacu krivku po-
silňovača Servotronic, zároveň však aj nastavenie cha-
rakteristiky tlmičov. 
 Filozofia, typická pre BMW M, je aj v dizajne pra-
coviska vodiča. Oba modely sú vybavené M-špecific-
kým kokpitom. Jeho charakteristikami sú okrem iné-
ho variabilné pásmo kritických otáčok motora pomo-
cou zhasínajúcich segmentov otáčkomera, zobrazenie 
špecifických funkcií vozidla, biela farba podsvietenia, 
či špeciálny M kožený volant. Suverénny jazdný štýl 
nachádza podporu v inovatívnych asistenčných systé-
moch vodiča. Oba modely sú štandardne vybavené tem-
pomatom s funkciou brzdenia, parkovanie uľahčuje sys-
tém Park Distance Control. 
 Pre BMW X5 M aj pre BMW X6 M je možné siah-
nuť po množstve exkluzívnych prvkov doplnkovej vý-
bavy. Patria k nim napríklad sofistikovaný navigačný 
systém Professional, štvorzónová klimatizácia s odde-
lenou reguláciou teploty na ľavej a pravej strane kabíny 
aj pre osoby na zadných sedadlách, aktívna ventilácia 
sedadiel, plné kožené čalúnenie z kože Merino, panora-
matická sklená strecha pre BMW X5 M, alebo elektric-
ky ovládané strešné okno pre BMW X6 M. Obidve vo-
zidlá prídu na trh túto jeseň.

-bw-
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 V Anglicku  sa najprv venoval konštrukcii parní-
kov. Neskôr začal vyrábať motocykle, ktoré nazval La-
gonda, a to podľa indiánskeho názvu údolia pri americ-
kých Veľkých jazerách. Po motocykloch prišli na rad 
trojkolesové vozidlá a napokon skutočné, teda štvor-
kolesové automobily. Prvý automobil Lagonda vyrobil 
Gunn v roku 1909, aj keď niektoré pramene uvádza-
jú iný rok. Už v roku 1910 sa vozidlá Lagonda začali 
vyvážať do Ruska. Spoločnosť Lagonda bola v medzi-
vojnových rokoch známa výrobou výkonných cestov-
ných automobilov, ale venovala sa aj automobilovému 
športu. V roku 1935 zvíťazilo vozidlo Lagonda, odvo-
dené od sériovo vyrábaného typu M45, v 24-hodino-
vých pretekoch v Le Mans. V roku 1947 došlo k spo-
jeniu spoločnosti Lagonda s ďalšou britskou tradičnou 
automobilkou, Aston Martin (obe spoločnosti následne 
pohltil koncern David Brown Ltd.). Lagonda ako samo-
statná značka tak vlastne prestala existovať. Až v ro-
ku 1976 sa názov Lagonda objavil vo futuristicky tva-
rovanej limuzíne Aston Martin Lagonda, ktorá sa vyrá-
bala do roku 1989 (vyrobilo sa však len 645 kusov). Na 
tohtoročnom ženevskom autosalóne automobilka Aston  

Martin oznámila, že pri príležitostí stého výročia zho-
tovenia prvého automobilu značky Lagonda sa rozho-
dla túto značku obnoviť. Hmatateľným dôkazom rene-
sancie tejto značky bolo v Ženeve vystavené koncepč-
né vozidlo s názvom Lagonda. Podľa šéfa spoločnosti 
Aston Martin Dr. Ulricha Beza predstavuje nová Lagon-
da luxusný cestovný automobil budúcnosti. 
 Štúdia Lagonda sa vyznačuje veľmi „svalnato“ pô-
sobiacou karosériou s mohutnou prednou maskou. Zá-
kladom vozidla je podvozková plošina z typu Merce-
des-Benz GL. O štúdii však neboli zverejnené praktic-
ky žiadne technické údaje. Vie sa len toľko, že všetky 
štyri 22-palcové kolesá sú poháňané vidlicovým dva-
násťvalcovým motorom, ktorého zdvihový objem ani 
výkon však neboli zverejnené. Podľa neoficiálnych in-
formácií ide o motor zo športového automobilu Aston 
Martin DB9, ktorého výkon je okolo 368 kW. V interié-
ri sú štyri pohodlné sedadlá, pričom predné sú potiah-
nuté tmavohnedou kožou, zadné bielou. Od tohto kon-
cepčného vozidla bude odvodený automobil pre sério-
vú výrobu, ktorý by sa na trhu mal objaviť v roku 2012. 
Automobilka Aston Martin chce novou luxusnou limu-
zínou Lagonda podstatne rozšíriť svoj trh, a to najmä 
o také štáty akými sú Rusko, Čína, India či Mexiko. Za-
tiaľ čo doteraz sa vozidlá Aston Martin predávajú v 32 
štátoch, v budúcnosti by to malo byť až sto krajín. Li-
muzína by mala prispieť aj k zväčšeniu celkovej ročnej 
produkcie automobilky Aston Martin z minuloročných 
5500 na 6000 až 7000 automobilov.

-rm-
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Renesancia značky Lagonda
Značka Lagonda zrejme hovorí niečo len tým motoristom, ktorí sa zaujímajú o históriu britskej automobilo-
vej výroby. Ide pritom o značku, ktorá má viac než storočnú históriu. Jej zakladateľom bol Američan Wilburn 
Gunn, ktorý sa koncom 19. storočia vysťahoval do Anglicka.



 Zatiaľ čo na pohon modelu GTI slúži zážihový mo-
tor výkonu 155 kW, model GTD je poháňaný vzneto-
vým motorom. Je nim dvojlitrový prepĺňaný vznetový 
štvorvalec novej generácie, ktorý je vystrojený vstre-
kovacím systémom common rail. Tento systém použí-
va piezoelektrické injektory a vstrekovacie dýzy s ôs-
mimi otvormi, umožňujúcimi veľmi jemné rozptýlenie 
paliva. Motor so štyrmi ventilmi na valec má najväčší 
výkon 125 kW pri 4200 otáčkach za minútu a krútiaci 
moment 350 Nm (v rozsahu od 1750 do 2500 ot./min.). 
Štandardne sa montuje šesťstupňová ručne ovládaná 
prevodovka, na želanie sa vozidlo dodáva s dvojspoj-
kovou šesťstupňovou prevodovkou. Golf GTD zrýchli 
z 0 na 100 km/h za 8,1 sekundy a dosiahne maximál-
nu rýchlosť 222 km/h. Napriek týmto športovým jazd-
ným vlastnostiam je priemerná spotreba vozidla len  
5,3 l/100 km. S plnou palivovou nádržou môže preto 

vozidlo prejsť približne tisíc kilometrov. 
 Opticky je Golf GTD takmer na nerozlíšenie od mo-
delu GTI. Model GTD má však priečne rebrá masky chla-
diča chrómované, zatiaľ čo na modeli GTI sú červené. 
V zadnej časti je odlišnosťou modifikovaný tvar difúzo-
ra. V interiéri nájdeme športové sedadlá a trojramenný 
kožou potiahnutý volant (dolu sploštený). Strop a stĺ-
piky sú čalúnené čiernou látkou. Do sériového výstro-
ja vozidla patrí aj sedem bezpečnostných vankúšov 
(vrátane kolenného vankúša pre vodiča), automatický 
klimatizačný systém, hmlové reflektory, denné svet-
lá, stabilizačný systém i vyhrievané predné sedadlá. 
Zaujímavosťou je špeciálny zvukový generátor, ktorý 
ocenia tí, ktorým pri vznetových motoroch chýba ty-
pický „športový“ zvuk. Tento elektromagnetický ge-
nerátor vyhodnocuje otáčky motora a požiadavky na 
jeho výkon (podľa stlačenia pedálu akcelerátora) a na  

základe to vytvára v interiéri počuteľný zvuk „moto-
ra“. Bez tohto zvukového generátora by nový Golf GTD 
patril k najtichším vznetovým vozidlám svojej triedy. 
Už asi nevieme, čo chceme: keď je auto hlučné, preká-
ža nám to, keď ho už môžeme mať tiché, generujeme 
v ňom umelý zvuk.... 

(RM)

Predstavujeme
VW Golf GTD

45www.mo t .sk

Na nedávnom medzinárodnom autosalóne v Lipsku automobilka Volkswagen predstavila ďalšiu verziu mo-
delu Golf. Má označenie GTD – už samotné toto označenie umožňuje rozšifrovať, o aký model ide. Nový Golf 
GTD je totiž akýmsi „pokrvným“ príbuzným nedávno predstaveného modelu Golf GTI. Povedané celkom 
stručne, model GTD je modelom GTI medzi Golfami so vznetovým motorom. 

VW Golf GTD



Variabilitu interiéru do istej miery zdedila od malého 
hatchbacku Honda Jazz, s ktorým mala veľa spoloč-
ných konštrukčných prvkov. Umiestnením palivovej ná-
drže medzi nápravy sa konštruktérom uvoľnilo miesto 
vzadu, takže mohli navrhnúť zadné sedadlo, ktoré sa 
vtipným mechanizmom dalo „jednodotykovo“ sklápať 
dvoma spôsobmi, takže v kabíne bolo možné prepravo-
vať buď dlhé, alebo pomerne vysoké predmety. Predpo-
kladáme, že tento sedan si len málo zákazníkov kupova-
lo kvôli variabilite usporiadania zadných sedadiel. Iste 

aj preto v druhej generácii, ktorá teraz prichádza aj na 
náš trh, už druhý rad sedadiel nemá čarovnú variabili-
tu a City sa nesnaží konkurovať malým MPV. Umiest-
nenie nádrže však zostalo medzi nápravami, čo má aj 
priaznivý bezpečnostný vplyv, pri prípadnej nehode je 
nádrž mimo nárazom najohrozenejších, deformujúcich 
sa častí vozidla.
 Aj keď je nová generácia Hondy City opäť posta-
vená na čiastočne modifikovanej podlahovej plošine sú-
časnej Hondy Jazz, dizajn karosérie City je teraz oveľa 

bližší väčším súrodencom, Honde Civicc a Accord. Pri 
zachovaní celkovej dĺžky 4390 mm  má novinka o 100 
mm dlhší rázvor náprav (2550 mm) a je o 15 mm nižšia 
(1470 mm). V Honde sa rozhodli, že novú generáciu Ci-
ty budú vyrábať vo svojom závode v Thajsku, prvú ge-
neráciu kompletizovali v Turecku, ale karosárske dielce 
lisovali v thajskom závode a dovážali do Turecka. Tento 
posun – geografický aj obchodno-strategický – má logi-
ku. Od čias uvedenia prvej generácie City významne zo-
silneli ázijské trhy a malé sedany sú na formujúcich sa 

Predstavujeme
Honda City

Prvú generáciu malého sedanu s názvom City predstavila automobilka Honda v roku 2005. Reagovala tak na 
vkus niektorých zákazníkov najmä v chudobnejších štátoch východnej a strednej Európy, ale aj Turecka, kto-
rí túžili mať auto aspoň tvarom naznačujúce istý spoločenský status. Honda City síce limuzínou nebola, ale 
mala na sedan prekvapujúco variabilný interiér.

Bližšie k väčším súrodencom
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„megatrhoch“, akým je napríklad Čína, žiadanejšie ako 
v Európe. Aj od malého auta tu, podobne ako aj u nás, 
požadujú čo najväčší objem batožinového priestoru. Ci-
ty ho má – 508 litrov je príťažlivých a je o 8 l viac ako 
pri prvej generácii. 
 Konštrukčné aj tvarové zmeny zlepšili vodičov 
výhľad z vozidla. Predné stĺpiky karosérie sú štíhlej-
šie, ich šírka je miesto 132 mm len 118 mm a v „pontó-
ne“ karosérie už nekotvia rozvidlením, takže odpadli aj 
malé trojuholníkové okienka, cez ktoré vodič toho i tak 

veľa nevidí. Zapustením opierok hlavy na 
zadných sedadlách do operadiel, ak na se-
dadlách nik nesedí, je výhľadová plocha 
vodiča cez zadné sklo vraj väčšia o 14,3 
%.  Sledovanie premávky za vozidlom, po 
jeho stranách, zlepšuje aj o 15 % väčšia 
plocha vonkajších spätných zrkadiel.
 Podvozok je pre autá tejto veľ-
kosti klasický – vpredu je náprava typu 
McPherson, vzadu vlečená so skrutne 
pružnou priečkou. Kolesá prednej aj zad-
nej nápravy majú kotúčové brzdy. 
 Štvorvalcový zážihový motor 
si zachoval zdvihový objem 1339 cm3 aj 

kompresný pomer 10,5:1, ako mal motor predchádza-
júcej generácie Hondy City. Ale nie je to už i-DSI, te-
da nemá dve zapaľovacie sviečky pre duálne sekvenč-
né (postupné) zapaľovanie zmesi vo valcoch. Prednosť 
dostala konštrukcia motora i-VTEC, kde optimalizáciu 
spaľovania v celom režime pracovných otáčok zabez-
pečuje najmä premenlivá výška zdvihu jedného z dvoji-
ce nasávacích ventilov (pre každý valec sú dva nasáva-
cie a dva výfukové ventily). V hlave každého z valcov je 
teraz len jedna sviečka. Konštruktéri sa zamerali aj na 

zmenšenie vnútorného trenia motora, ľahší pohyb pies-
tov vo valcoch a tým aj menšie opotrebovanie oboch 
dielcov napríklad zabezpečuje povlak stien piestov zo 
zlúčeniny molybdénu a síry. Kým rovnako veľký motor 
1.4 i-DSI dosahoval v prvej generácii City najväčší vý-
kon 61 kW pri 5700 otáčkach za minútu a krútiaci mo-
ment 119 Nm pri 2800 ot./min., motor 1,4 i-VTEC má 
najväčší výkon až 73 kW pri 6000 ot./min. a krútiaci 
moment 127 Nm pri 4800 ot./min. Rozdiely sa preja-
vujú aj v dynamických vlastnostiach – prvá generácia 
City zrýchľovala z 0 na 100 km za 13,4 s (s 5-stupňo-
vou ručne ovládanou prevodovkou, k dispozícii bola aj 
CVT, s ňou akcelerovala pomalšie), teraz za 11,5 s, naj-
väčšia rýchlosť bola 175 km/h, v druhej generácii Ci-
ty 182 km/h. 
 Nová generácia Hondy City sa bude dodávať 
v troch úrovniach výbavy s označením S, LS a ES. Ser-
visný interval vozidla bude 20 000 km alebo 1 rok, zá-
kladná záruka na vozidlo bude 3 roky alebo menej, ak 
vozidlo skôr najazdí 100 000 km. Výrobca poskytuje aj 
ďalšie čiastkové záruky, na prehrdzavenie karosérie na-
príklad až 12 rokov.

-ha-
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Na tohtoročnom autosalóne v Ženeve Hyundai okrem 
iného predstavil štúdiu kompaktého športovo-úžitkové-
ho vozidla s názvom ix-onic.  A o pár dní neskôr Hyun-
dai predstavil ďalšiu štúdiu s názvom Nuvis, ktorej di-
zajn je však už dielom amerického dizajnérskeho centra 
tejto automobilky. Obidve štúdie majú byť predobrazom 
„mestského nomáda“.

ix-onic
Pri návrhu dizajnu eu-
rópskej štúdie ix-onic sa 
vraj jej tvorcovia inšpiro-
vali multikultúrnou atmo-
sférou veľkomiest aký-
mi sú Berlín, Paríž alebo  

Predstavujeme
Hyundai ix-onic, Nuvis
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Významnou súčasťou kórejského koncernu 
Hyundai je aj výroba automobilov. V Eu-
rópe jeho ostatné aktivity ani príliš nepo-
známe, ale na automobily značiek Hyun-
dai a Kia sa už v súčasnosti ani európski 

automobiloví odborníci nepozerajú s dešpektom. Ani 
nemôžu, pretože na vývoji viacerých typov obidvoch 
značiek sa podieľali aj ich uznávaní kolegovia, kto-
rí prešli pracovať vývojového strediska automobilky 
Hyundai v nemeckom meste Rüsselsheim (kde má už 
roky veľké vývojové stredisko a súčasne aj veľký mo-
derný závod automobilka Opel).

Pôvabné štúdie

ix-onic



Londýn. Vozidlo je dlhé 4400 mm, široké 1850 mm 
a vysoké 1650 mm a ak sa do sériovej výroby dosta-
ne v takejto podobe, bude na ceste neprehliadnuteľné. 
Štúdia pôsobí dojmom vyzývavosti, najmä pri pohľade 
na jej prednú časť, pri pohľade zboku a zozadu  jej ne-
chýba elegancia a dojem  stability. Predná časť vyze-
rá akoby bola spletená z viacerých rebier, medzi ktorý-
mi je rozmerná maska chladiča. Reflektory majú svet-
lá pre denné svietenie zo svietiacich diód (LED), ktoré 
sa zasúvajú smerom dolu v okamihu rozsvietenia stre-
távacích svetiel. 
 Zadné okno má výrazne trojrozmerný tvar, čo si 
mohli dizajnéri dovoliť len preto, že nie je vyrobené zo 
skla, ale z plastu Lexan. Navrhli a vyrobili v spoluprá-
ci so spoločnosťou QarmaQ-partner SABIC Innovative 
Plastics. Po stranách zadného skla sú zvislé spoilery, 
k zmenšeniu aerodynamického odporu prispieva aj hor-
ná časť zadného skla s výrazne konkávnym tvarova-
ním, čo umožnilo do neho integrovať strešný spoiler. 
V hornej časti zadného skla je zakomponované aj tre-
tie brzdové svetlo.
 Päťmiestny interiér pôsobí športovým dojmom, 
príjemné je svetlé kožené čalúnenie v kontraste s in-
tenzívnym modrým podsvietením prístrojov.
 Štúdiu konštruktéri vybavili novým prepĺňaným 

štvorvalcovým zážihovým motorom 1.6 GDI s najväč-
ším výkonom 125 kW.  Je vybavený kvôli úspore pa-
liva systémom ISG (Idle Stop & Go). Krútiaci moment 
motora sa cez šesťstupňovú dvojspojkovú prevodov-
ku dostáva na kolesá prednej aj zadnej nápravy, inteli-
gentný systém pohonu 4x4 zabezpečuje vozidlu dobrú 
trakciu aj pri jazde po nespevnených, málo kvalitných 
cestách. Pre nás je táto štúdia zaujímavá aj preto, že 
by z nej mal byť odvodený nástupca kompaktného SUV  
Hyundai Tucson. A ten by sa mal vyrábať v závode Kia 
v Tepličke nad Váhom.

Nuvis
Premiéru už jedenásteho koncepčného automobilu kali-
fornského dizajnérskeho strediska automobilky Hyun-
dai, ktorému dali tentoraz názov Nuvis, naplánovali pre 
autosalón v New Yorku. Motív rebier v dizajne prednej 
časti vozidla je podobný ako na štúdii ix-onic, podob-
ná je aj základná bočná línia. Nuvis však nemá na bo-
koch dvere s klasickým otváraním, ale nahor výklop-
né „krídla“.  Hlavné aj hmlové reflektory majú farebne 
modro tónované sklá, pri pohľade zboku najviac zaujmú 
dlhé nedelené sklá, ktoré sú súčasťou rozmerných dve-
rí. Až takmer celú spodnú polovicu zadnej časti štúdie 
tvorí nárazník, horná časť patrí nahor výklopnému ve-

ku batožinového priestoru s dosť úzkym pásom zadné-
ho okna. Hyundai Nuvis je 4783 mm dlhý,  až 1971 mm 
široký a 1659 mm vysoký. Posadili ho na 22-palcové 
kolesá, štúdia má  pohotovostnú hmotnosť 1542 kg.
Interiér je štvormiestny, na výrobu futuristicky tvaro-
vanej prístrojovej dosky, jej stredovej konzoly, sedadiel 
a výplní dverí vraj tvorcovia štúdie využili recyklova-
né materiály. Štúdia má hybridný pohon Hybrid Blue 
Drive, ktorý využíva zážihový 2,4-litrový štvorvalco-
vý motor Theta II v spojení so šesťstupňovou automa-
tickou prevodovkou   a elektromotor s výkonom 30 kW 
a krútiacim momentom 205 Nm. Tento systém s celko-
vým výkonom 168 kW umožňuje pohyb vozidla s vyu-
žitím len spaľovacieho motora  alebo len elektromoto-
ra, a pri potrebe napríklad výraznejšieho zrýchľovania 
aj oboch motorov súčasne. 
 Elektromotor odoberá elektrický prúd z lítium-ió-
nových akumulátorov, ktoré možno dobíjať prúdom zo 
siete alebo čiastočne rekuperáciou kinetickej energie 
pri spomaľovaní vozidla.
 Obidve štúdie naznačujú, akým smerom sa prav-
depodobne bude uberať dizajn a konštrukcia nových 
typov automobilov značky Hyundai, a pravdepodobne  
aj Kia.

-hi-
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V predchádzajúcich častiach tohto príspevku sme si po-
písali systémy elektronickej regulácie smerovej dyna-
miky automobilu, ktoré pracujú na základe automatic-
kého pribrzďovania jednotlivých kolies (ESP) brzdovou 
sústavou vybavenou rozšíreným systémom ABS, ale-
bo na základe cieleného rozdeľovania hnacieho momen-
tu medzi prednú a zadnú nápravu, prípadne medzi ľavé 
a pravé koleso jednej (zadnej) nápravy (Torque Vecto-
ring), či na základe automatického natáčania predných 
kolies bez zásahu vodiča (aktívne riadenie, dynamické 
riadenie). Žiadny z týchto systémov sa nezaobíde bez 
monitorovania rozhodujúcich pohybových veličín vozi-
dla, z ktorých je možné sledovať jeho momentálny jazd-
ný stav a identifikovať možnosť vzniku kritickej situá-
cie. Jednou z najdôležitejších veličín z uvedeného hľa-
diska je uhlová rýchlosť stáčania sa vozidla okolo jeho 
zvislej osi. Snímače, ktoré sú schopné monitorovať túto 
veličinu, popíšeme v dnešnej záverečnej časti.

 V predchádzajúcom čísle nášho časopisu som sa 
už zmienil, že snímače uhlovej rýchlosti stáčania sa vy-
užívajú na svoju činnosť tzv. Coriolisov efekt. Tento 
efekt je pomenovaný po francúzskom fyzikovi Gaspar-
d–Gustavovi Coriolisovi, ktorý ho popísal v roku 1835. 
Aký je to jav? Na teleso o hmotnosti m, ktoré sa po-
hybuje relatívnym translačným (posuvným) pohybom 
vzhľadom k inému telesu, ktoré sa otáča (unášavý 
pohyb), pôsobí v obecnom prípade sila, ktorá spôso-
bí odchýlku tohto telesa od predpokladanej dráhy je-
ho pohybu. Táto sila je spôsobená tzv. Coriolisovým 
zrýchlením a

C
, ktorého veľkosť závisí od rýchlosti  

(relatívneho) pohybu nášho telesa v a od uhlovej rých-
losti rotačného (unášavého) pohybu otáčajúceho sa te-
lesa Ω. Toto zrýchlenie sa vypočíta pomocou vzorca  
a

C
 = 2Ω x v. Všetky veličiny v rovnici, a

C
 , Ω , aj v, sú 

vektorové veličiny (tzn., že okrem svojej veľkosti ma-
jú aj určitý smer). Operátor  násobenia „x“ značí, že ide 
o tzv. vektorový súčin, ktorého výsledok, vektor Cori-
olisovho zrýchlenia a

C
 , je kolmý na smery obidvoch 

ďalších vektorov, a jeho zmysel sa riadi pravidlom pra-
vej ruky. Veľkosť Coriolisovho zrýchlenia a

C
 je závislá 

okrem veľkostí vektorov Ω a v aj na veľkosti uhla, kto-
rý tieto vektory zvierajú; pri nulovom uhle (vektory Ω 
a v sú navzájom rovnobežné) je a

C
 nulové, pri uhle 90o 

(vektory navzájom kolmé) je a
C
 maximálne. Obr. 1 zná-

zorňuje súradnicový systém s označením jednotlivých 
uvedených veličín.
 Pre nás najznámejšou rotujúcou sústavou je naša 
Zem. Vektor jej uhlovej rýchlosti Ω leží v jej osi rotá-
cie.  Na objekty, ktoré sa voľne pohybujú na jej  povr-
chu, pôsobia Coriolisove sily, ktoré stáčajú ich pohyb 
na severnej polguli doprava a na južnej doľava. Masy 
vzduchu v atmosfére a masy vody v oceánoch sú to-
ho pozoruhodnými príkladmi. Namiesto toho, aby tiekli 
priamo z oblastí s vysokým tlakom do oblastí s nízkym 
tlakom, ako by tomu bolo na nerotujúcej planéte, stá-
ča sa ich prúdenie doprava od tohto smeru severne od 
rovníka a doľava južne od rovníka. Tento efekt je zod-
povedný za rotačný pohyb veľkých cyklónov a tornád. 
S výrazným vplyvom Coriolisovho zrýchlenia a z neho 
vyplývajúcich síl treba počítať v balistike - napríklad 
pri výpočte dráhy balistických rakiet alebo štartujúcich 

nosných rakiet kozmických telies. Vráťme sa však k na-
šej problematike uhlovej rýchlosti stáčania sa automo-
bilu. V tomto prípade je tou rotujúcou sústavou teleso 
vozidla a vektor uhlovej rýchlosti stáčania sa leží v je-
ho zvislej osi prechádzajúcej ťažiskom. Ak v tejto sú-
stave vozidla umiestnime nejaké teleso, ktoré sa bu-
de vzhľadom k nej priamočiaro pohybovať, bude naň 
pri stáčavom pohybe vozidla (napr. pri jazde v zákru-
te alebo pri vybočení vozidla z jeho dráhy) pôsobiť Co-
riolisovo zrýchlenie, ktoré dráhu tohoto telesa vychýli 
z pôvodného smeru. Veľkosť tejto výchylky, pri známej 
rýchlosti pohybu telesa, bude úmerná veľkosti uhlovej 
rýchlosti stáčania sa vozidla. 
 Keďže vozidlo nie je zemeguľa, ťažko si je pred-
staviť, že by sa v jeho priestore malo voľne pohybo-
vať nejaké teleso, ktorého pohyb by bolo potrebné eš-
te aj merať. V počiatkoch vývoja týchto snímačov, vy-
užívajúcich Coriolisov efekt, bolo navrhnuté riešenie, 
pri ktorom bolo pohybujúce sa teleso nahradené ten-
kým lúčom ionizovaného plynu. Tento lúč sa účinkom 
Coriolisovho zrýchlenia vychýlil zo svojej pôvodne pria-
mej dráhy a miesto jeho dopadu na protiľahlú stenu prí-
stroja, registrované pomocou skupiny kontaktov, určo-
valo veľkosť uhlovej rýchlosti stáčania sa vozidla. Na-
šťastie, vývojári dostali lepší nápad. Uvedomili si, že 
môžu priamočiary pohyb telesa v sústave vozidla na-
hradiť kmitavým pohybom, ktorý sa bude odohrávať 
v nepatrnom priestore okolo rovnovážnej polohy. A na 
tomto princípe fungujú všetky dnes známe systémy sní-
mačov uhlovej rýchlosti stáčania sa, ktoré sa používa-
jú na monitorovanie tejto veličiny pre potreby regulá-
cie smerovej dynamiky. Pre účely presnejších meraní, 

ABS A ĎALŠIE OD NEHO ODVODENÉ SYSTÉMY 
PRE PODPORU BEZPEČNOSTI JAZDY OSOBNÝCH 
AUTOMOBILOV (11. časť)
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 Obr. 1 Súradnicový systém x, y, z a Coriolisovo 
zrýchlenie: m – hmotný bod (teleso), Ω – uhlová rých-
losť otáčajúcej sa sústavy (unášavý pohyb – vektor 
uhlovej rýchlosti je totožný s osou z), v – posuvná 
rýchlosť telesa vzhľadom na otáčajúcu sa sústavu 
(relatívny pohyb), a

C
 – Coriolisovo zrýchlenie

 Obr. 2 Piezoelektrický snímač uhlovej rýchlos-
ti stáčania sa v tvare ladičky: a – kmitanie ramien 
v ich rovine pri priamej jazde, b – vychýlenie kmita-
júcich ramien z pôvodnej roviny pri stáčaní sa vozi-
dla, 1 – smer vychýlenia ramien, 2 – smer stáčania 
sa vozidla, 3 – výsledný smer kmnitania ramien pri 
priamej jazde, 4 – Coriolisove sily, 5 – horné piezoe-
lektrické prvky (snímanie), 6 – dolné piezoelektrické 
prvky (budenie), 7 – smer budiaceho kmitania, Ω – 
uhlová rýchlosť stáčania vozidla

 Obr. 3 Piezoelektrický snímač uhlovej rýchlosti 
stáčania sa v tvare dutého valca: 1 ... 4 –  páry piezo-
elektrických prvkov, 5 – kmitajúci valec, 6 – základ-
ná doska, 7 – kontaktné kolíky, Ω – uhlová rýchlosť 
stáčania sa vozidla 
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napríklad pri experimentálnom výskume smerovej dy-
namiky automobilu, sa samozrejme používajú klasic-
ké gyroskopické prístroje, ktoré ovšem pre bežné po-
užitie v každodennej prevádzke vozidla nie sú vhodné. 
Snímače s kmitavým pohybom hmoty sa niekedy nazý-
vajú „kmitavé gyroskopy“.
 Prvým je piezoelektrický snímač v tvare ladičky, 
znázornený na obr. 2. Merací prvok snímača tvorí oce-
ľové teleso pripomínajúce svojím tvarom ladičku, na 
ktorom sú umiestnené štyri piezoelektrické prvky (pí-
sali sme o nich v predchádzajúcej časti). Prvé dva prv-
ky (tzv. budiace) v spodnej časti (pri „koreni“) ladičky 
po privedení striedavého elektrického napätia vybudia 
kmitanie ramien ladičky v navzájom opačnom zmysle 
(proti sebe, v protifáze) podľa šípok, pozícia 7 na obráz-
ku. Pri priamej jazde vozidla, keď nepôsobí Coriolisovo 
zrýchlenie, kmitajú ramená ladičky v spoločnej rovine 
(šípky poz. 3) a ich pohyb predstavuje relatívny posuv-
ný pohyb telesa vzhľadom k systému vozidla. Ak sa vo-
zidlo stáča uhlovou rýchlosťou Ω okolo jeho zvislej osi 
(poz. 2), kmitajúce ramená ladičky sa vplyvom Corioli-
sových síl (poz. 4), ktoré pôsobia kolmo na vektory uh-
lovej rýchlosti stáčania sa vozidla a rýchlosti kmitania 
ramien ladičky, vychýlia svojimi hornými časťami z pô-
vodnej spoločnej roviny kmitania a „ohýbajú sa“ navzá-
jom v opačných smeroch podľa šípky, poz. 1. Druhé dva 
piezoelektrické prvky (tzv. meracie) sú umiestnené vyš-
šie na ramenách ladičky a situované tak, že pri kmita-
ní a súčasnom ohýbaní sa ramien sa v nich generuje 
striedavé elektrické napätie, ktorého amplitúda je pri 
známej konštantnej frekvencii kmitania ramien úmer-
ná veľkosti uhlovej rýchlosti stáčania sa vozidla.
 Druhým je piezoelektrický snímač v tvare duté-
ho valčeka („hrnčeka“) podľa obr. 3. Princíp činnos-
ti tohto snímača je podobný tomu predchádzajúce-
mu. Dutý kovový valec je na svojom obvode vybave-
ný štyrmi pármi piezoelektrických prvkov, pričom dva 
prvky v páre sú umiestnené naproti sebe (o 180o). Po-
mocou prvého piezopáru (poz. 1 – 1’ na obr. 4), na kto-
rý sa privádza striedavé elektrické napätie, sa valec  

uvedie do kmitavého stavu, pričom sa radiálne deformuje  
(striedavo stláča a rozťahuje) v smere osí piezodvojíc 
1 – 1’ a 2 – 2’. Druhý piezopár (poz. 2 – 2’) reguluje am-
plitúdu kmitania na konštantnej úrovni. Kmitavý pohyb 
valca, ktorý je schematicky vyznačený na obr. 3 preru-
šovanou čiarou, vykazuje  v štyroch miestach pootoče-
ných o 45o vzhľadom k smeru budenia (v osiach piezo-
párov 3 – 3’ a 4 – 4’) tzv. uzly kmitania, teda miesta 
s nulovou amplitúdou. Pri priamej jazde vozidla, keď ne-
pôsobí Coriolisovo zrýchlenie, ďalší piezopár (poz. 3 – 3’) 
umiestnený v uzlovom bode nedetekuje žiadne napätie. 
V prípade stáčavého pohybu vozidla okolo jeho zvislej osi 
sa vplyvom pôsobiacich Coriolisových síl uzly kmitania 
nepatrne posúvajú po obvode valca, takže na piezoelek-
trických prvkoch 3 – 3’ vzniká striedavé elektrické napä-
tie úmerné veľkosti uhlovej rýchlosti stáčania sa vozidla 
Ω. Úlohou štvrtého piezopáru (poz. 4 – 4’) je toto napä-
tie regulovať na referenčnú nulu a akčná veličina, ktorá 
je na to potrebná, slúži po spracovaní vyhodnocovacou 
elektronikou ako veľmi presný výstupný signál.
 Obidva vyššie popísané snímače uhlovej rýchlos-
ti stáčania sa vozidla patria do kategórie jemnomecha-
nických snímačov. Moderné výrobné technológie, vy-
užívajúce postupy leptania potrebných tvarov činných 
častí snímača z plného kremíkového plátku, o ktorých 
som sa zmienil v predchádzajúcej časti tohto príspevku 
v súvislosti so snímačmi zrýchlenia (technológie bulk 
mikromechanika“ alebo „povrchová mikromechanika“), 
umožňujú ďalšie výrazné zmenšenie rozmerov meracích 
prvkov a zmenšenie výrobných nákladov. V súčasnosti 
sa aj snímače uhlovej rýchlosti stáčania sa vozidla vy-
rábajú prevažne týmito technológiami. Taký snímač je 
schematicky znázornený na obr. 5. Na základnej doske 
sú pomocou pružín uložené dve kremíkové doštičky, 
ktoré kmitajú v protifáze svojou rezonančnou frekven-
ciou, ktorá je určená ich hmotnosťou a tuhosťou záves-
nej pružiny. Toto kmitanie, ktorého smer je na obrázku 
vyznačený šípkou (poz. 3), predstavuje relatívny posuv-
ný pohyb telesa v sústave vozidla. Budenie tohto kmita-
vého pohybu sa realizuje pomocou jednoduchej vodivej 
dráhy na povrchu každej doštičky. Do tejto vodivej drá-
hy sa privádza striedavé elektrické napätie príslušnej 
frekvencie, ktoré v magnetickom poli B permanentné-
ho magnetu, kolmom na plochu doštičky, spôsobí vznik 
striedavých elektromagnetických síl v smere kmitania. 
S pomocou podobných jednoduchých vodičov na povr-
chu doštičky sa s využitím rovnakého magnetického 
poľa meria indukčnou metódou frekvencia a amplitúda 
jej kmitavého pohybu a tieto veličiny sú elektronicky 
regulované na konštantnú hodnotu.
 Ak sa snímač otáča spoločne s vozidlom okolo je-
ho zvislej osi uhlovou rýchlosťou Ω, vznikne Corioli-
sovo zrýchlenie v smere kolmo na smer kmitania kre-
míkových doštičiek, tak ako je šípkou vyznačené na 
obrázku (poz. 6). Každá z obidvoch kmitajúcich došti-
čiek nesie na svojom povrchu miniatúrny mikromecha-
nický snímač zrýchlenia, ktorý bol popísaný v predchá-
dzajúcej časti príspevku, obr. 5 a 6, v našom časopise 
č. 4/2009. Meracia os tohto snímača je situovaná kol-
mo na smer kmitania kremíkovej doštičky, takže sní-
mač detekuje Coriolisovo zrýchlenie, ktoré má vplyvom 

kmitavého pohybu doštičky taktiež kmitavý priebeh  
s rovnakou frekvenciou a určitou amplitúdou. Striedavé 
elektrické signály týchto snímačov sú teda pri známej 
konštantnej rýchlosti kmitania doštičiek úmerné veľ-
kosti uhlovej rýchlosti stáčania sa vozidla Ω. 
 Obr. 6 znázorňuje detail popísaného snímača, pri-
čom v pravom hornom rohu uvedená mierka (0,2 mm) 
umožňuje urobiť si predstavu o jeho celkovej veľkosti. 
Masová výroba mikromechanických snímačov, zná-
mych pod medzinárodnym označením MEMS (Micro-
Electro-Mechanical-Systems), umožnila v uplynulých 
niekoľkých rokoch hromadné nasadenie regulačných 
systémov smerovej dynamiky (ESP) v osobných auto-
mobiloch, ktorého výsledkom je znateľný pokles do-
pravnej nehodovosti, ako aj ďalších systémov. Spoloč-
nosť Bosch, ako dominantný európsky výrobca tých-
to snímačov, uviedla začiatkom roka 2006 zaujímavé 
štatistické údaje, z ktorých vyplýva, že zatiaľ čo pri 
nábehu ich výroby v roku 1995 sa vyrobilo 1,35 milió-
na kusov, v roku 2000 už 49 miliónov a v roku 2005 až 
100 miliónov kusov. Za desať rokov, od 1995 do 2005, 
sa vyrobilo spolu 500 miliónov kusov mikromechanic-
kých snímačov všetkých typov. V súčasnosti sa dodáva 
pre použitie v systémoch ESP kombinovaný dvojitý sní-
mač, ktorý meria uhlovú rýchlosť stáčania sa a priečne 
zrýchlenie vozidla. Výstupné elektrické signály týchto 
snímačov sa využívajú aj v moderných vozidlových na-
vigačných systémoch.

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

 Obr. 4 Schéma kmitania a meracieho obvodu sní-
mača z obr.3: 1 ... 4 – piezoelektrické prvky, 5, 6, 7, 8 
– prvky meracieho obvodu, UA – výstupné napätie, 
Uref  – referenčné napätie (v normálnej prevádzke je 
nulové, nenulové len v prípade testovania funkcie), 
Ω – uhlová rýchlosť stáčania vozidla

 Obr. 5 Mikromechanický snímač uhlovej rých-
losti stáčania: 1 – závesné pružiny, 2 – permanent-
ný magnet, 3 – smer kmitania doštičiek, 4 – kmita-
júca doštička, 5 – snímač Coriolisovho zrýchlenia, 6 
– smer Coriolisovho zrýchlenia, 7 – závesná pružina, 
Ω – uhlová rýchlosť stáčania sa vozidla, v – rýchlosť 
kmitavého pohybu doštičky, B – magnetické pole per-
manentného magnetu

 Obr. 6 Detail štruktúry snímača z obr. 5: 1 – zá-
vesná pružina, 2 – časť kmitajúcej doštičky, 3 – časť 
snímača Coriolisovho zrýchlenia
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Štvormiestna päťdverová Ampera patrí do kategórie 
E-REV (Extended-Range Electric Vehicle), má rozmery 
odpovedajúce vozidlám pri hornej hranici nižšej stred-
nej triedy. Je dlhá 4404 mm, široká 1798 mm a vyso-
ká 1430 mm. Závesy kolies sú typické pre vozidlá tejto 
veľkosti, predné kolesá majú vzpery McPherson a spod-
né trojuholníkové ramená, vzadu je vlečená náprava so 
skrutne pružnou priečkou. Rázvor náprav je dlhý 2685 
mm. Na 17-palcových kolesách z ľahkej zliatiny sú 
špeciálne pre tento typ vozidla (aj pre Chevrolet Volt)  

vyvinuté pneumatiky s veľmi malým valivým odporom. 
Na predných aj zadných kolesách sú kotúčové brzdy.
 Ampera má viac ako 220 lítium-iónových člán-
kov usporiadaných do batérie tvaru T, ktorých celková 
hmotnosť je 180 kg.  Batéria má kapacitu 16 kWh, po-
skytuje energiu pre jazdu vozidla v priemere na 60 ki-
lometrov. To väčšine majiteľov vozidiel stačí na denné 
dochádzanie do zamestnania, podľa výskumu v Nemec-
ku až 80 % užívateľov automobilov denne najazdí me-
nej ako 50 km. Batériu možno dobiť počas noci na plnú  

kapacitu zo siete elektrického prúdu s napätím 220 – 
230 V. Ak je potrebný väčší dojazd vozidla ako ho umož-
ňuje zásoba energie v batérii, do chodu sa uvedie spa-
ľovací motor, schopný spaľovať nielen benzín, ale aj 
palivo E85, čo je zmes liehu a benzínu (populárne pa-
livo napr. vo Švédsku). Poháňa generátor vyrábajúci 
elektrický prúd, čím sa akčný rádius vozidla predĺži na 
500 kilometrov.  
 Výkonný hnací elektromotor zabezpečuje vozidlu 
schopnosť zrýchľovať z 0 na 100 km/h za 9 sekúnd 

Dvojča Chevroletu Volt
Hlavnou novinkou automobilky Opel na tohtoročnom autosalóne v Ženeve bol elektromobil s názvom Ampe-
ra. Opel, patriaci do amerického koncernu General Motors, využil výsledky končiaceho sa vývoja typu Che-
vrolet Volt, (písali sme o ňom v č. 12/2008) a postavil dvojičku tohto vozidla, pričom sa jeho odborníci podie-
ľali na vývoji oboch vozidiel. Systém pohonu Voltec (tak ho nazvali v GM) využíva na pohon kolies prednej 
nápravy elektromotor s výkonom až 111 kW a krútiacim momentom 370 Nm. Na predĺženie dojazdu má vozi-
dlo 1,4-litrový zážihový motor poháňajúci generátor, nepodieľa sa teda priamo na pohone kolies ako pri vo-
zidlách s hybridným pohonom. 
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a najväčšiu rýchlosť 161 km/h. Náklady na ki-
lometer jazdy tvoria len pätinu nákladov po-
rovnateľne veľkého auta poháňaného spaľo-
vacím motorom (pri súčasných cenách uhľovo-
díkových palív). Opel Ampera má batožinový 
priestor s objemom 301 litrov. Sériovo vyrá-
baný automobil postavený na základe v Žene-
ve vystaveného prototypu by sa mohol dostať 
na trh v roku 2011 (britská verzia s pravostran-
ným riadením – a pod značkou Vauxhall - o rok 
neskôr). General Motors plánuje uviesť Chevro-
let Volt na americký trh už v roku 2010.

-ol-



Nový Mercedes-Benz SLS AMG ponúka puristický, vý-
razný dizajn, premyslenú dynamiku jazdy a pre Merce-
des-Benz charakteristickú každodennú použiteľnosť a 
bezpečnosť. Počas vývoja nového vozidla s krídlovými 
dverami dôverovali vývojári AMG cennému know-how 
špecialistov z Mercedes Technology Center (MTC) v Sin-
delfingene. Cieľom sieťovo poprepájaného vývoja bolo 
vytvoriť z SLS AMG s krídlovými dverami dokonalú 
syntézu silných stránok značiek Mercedes-Benz a AMG. 
Radikálna koncepcia superšportového automobilu 
so v strede (a nízko) uloženým motorom určuje pro-
porcie karosérie s optimalizovanou ľahkou konštruk-
ciou. Po prvýkrát prezentujú Mercedes-Benz a AMG 
automobil, ktorý má podvozok a karosériu vyrobené 
z hliníka. Oproti tradičným oceľovým konštrukciám  

ponúka výrazné úspory hmotnosti vozidla, „prázdna 
hmotnosť DIN“ je len 1620 kg bez vodiča. Novovyvi-
nutá nosná kostra pozostáva z hliníkového rámu Spa-
ceframe. Napriek nízkej polohe sedenia, typickej pre 
športové vozidlá, umožňujú doširoka otvárané kríd-
lové dvere pohodlné nastupovanie i vystupovanie. 
Zlepšený 6,3-litrový zážihový motor V8 AMG poskytuje 
maximálny výkon až 420 kW pri 6800 otáčkach za mi-
nútu. Maximálny krútiaci moment 650 Newtonmetrov 
dosahuje osemvalcový motor pri 4750 otáčkach. 
 Z nuly na 100 km/h auto zrýchli za 3,8 sekundy, 
najväčšia dosahovaná rýchlosť je 315 km/h (všetky 
hodnoty sú predbežné). Vysokootáčkový motor V8, in-
terne nazvaný M159, so zdvihovým objemom 6208 
cm3 bol oproti základnej pohonnej jednotke M156  

kompletne prepracovaný a má typické znaky výkon-
ných pretekárskych motorov.
 Na zväčšení výkonu sa podieľa kompletne novo vy-
vinutá nasávacia sústava, prepracované ovládanie ven-
tilov a rozvodových hriadeľov, použitie zberného potru-
bia výfukových kanálov z oceľových rúr s optimalizo-
vaným prúdením a otvorenie výfukovej sústavy. Tým 
je možné dosiahnuť výrazne zlepšené plnenia valcov. 
Osemvalec agilne reaguje na pohyby plynového pedá-
la a v celom rozsahu otáčok prejavuje jednoznačne vý-
raznejší krútiaci moment. Prechodom na mazanie so su-
chou kľukovou skriňou sa dosiahla výrazne nižšia po-
loha pohonnej jednotky vo vozidle. Z toho vyplývajúci 
pokles ťažiska vozidla umožňuje veľké priečne zrých-
lenie a vedie ku strhujúcej jazdnej dynamike. 
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Cestná raketa
„V SLS AMG zažijú naši zákazníci viac ako 40 rokov skúseností našej dielne na športové vozidlá Mercedes-A-
MG v motoristickom športe a fascinujúci dizajn, aký môže mať dnes iba superšport značky Mercedes-Benz“, 
tvrdí Volker Mornhinweg, predseda vedenia spoločnosti Mercedes-AMG GmbH.



 Použitie konštrukčných prvkov s veľkou pevnos-
ťou umožňuje väčšie  záťaženie súčiastok motora spô-
sobené nárastom výkonu. Kované piesty, spevnené ulo-
ženie kľukového hriadeľa, optimalizácia štruktúry kľu-
kovej skrine ako aj zlepšené mazanie prostredníctvom 
výkonného olejového čerpadla riadeného v závislosti 
od potreby zaručujú spoľahlivosť motora.  Napriek ná-
rastu výkonu má motor M159 menšiu hmotnosť (206 
kg).  Nákladná technológia katalyzátora umožňuje spl-
nenie aktuálnych aj budúcich hraničných hodnôt vý-
fukových plynov ako EU 5, LEV 2 a ULEV. LDS vrstva 
trecích plôch valcov s optimalizovaným trením, kto-
rá je ako až doteraz v AMG exkluzívna, vedie k výho-
dám v oblasti spotreby. K jej zmenšeniu prispieva aj od 
potreby regulované zásobovanie olejom a regulovaný  

manažment alternátora. Spotreba SLS AMG sa pohybu-
je okolo 13 litrov benzínu Super plus na 100 kilometrov. 
Krútiaci moment  odovzdáva 6,3-litrový motor V8 AMG 
cez obzvlášť ľahký hnací hriadeľ z karbónu na zadnú 
nápravu – podobne ako pri cestných pretekárskych 
vozidlách DTM triedy C. Prevodovka je umiestnená na 
zadnej náprave (princíp Transaxle) a cez „Torque Tu-
be“ je pevne spojená so skriňou motora. V Torque Tube 
(angl. „Torque“ = krútiaci moment, „Tube“ = rúra) rotu-
je karbónový hriadeľ rýchlosťou otáčok motora. Výho-
dy tohto nákladného riešenia ležia v tuhom spojení me-
dzi motorom a prevodovkou, a tým v optimálnom pod-
chytení tzc reakčných síl a momentov. Za prenos sily 
zodpovedá nová dvojspojková 7-stupňová prevodovka 
AMG. Vyznačuje sa rýchlym preradením bez prerušenia 

trakčnej sily. Vodič má k dispozícii štyri rôzne progra-
my jazdy od komfortnej až po extrémne športovú, ako 
aj funkciu RACE START. Optimálnu trakciu zaručuje me-
chanická uzávierka diferenciálu, ktorá je integrovaná 
do kompaktnej skrine prevodovky. Uloženie hnacieho 
ústrojenstva typu Transaxle  zabezpečuje vhodné roz-
delenie hmotnosti vozidla na nápravy: 48 % na pred-
nú a 52 % na zadnú. Polohou motora za prednou ná-
pravou sú dané tie najlepšie predpoklady pre dokonalú 
jazdnú dynamiku s precíznym správaním sa pri zatáča-
ní, prvotriednou agilitou, nízkou zotrvačnosťou hmoty 
pri spontánnych zmenách smeru a vynikajúcou trak-
ciou. Tieto nároky má na zreteli aj konštrukcia podvoz-
ka: kolesá sú zavesené na dvojitých priečnych rame-
nách z kovaného hliníka. Automobil s krídlovými dve-
rami disponuje 3-stupňovým ESP®, vodič má stlačením 
tlačidla k dispozícii tri režimy „ESP ON“, „ESP SPORT“ 
a „ESP OFF“. 
 Výkonná brzdová sústava AMG s brzdovými ke-
ramickými kotúčmi s veľkou  tepelnou bezpečnosťou 
a asi o 40 % menšou hmotnosťou zabezpečujú spoľahli-
vé spomaľovanie rýchleho vozidla. Pneumatiky 265/36 
R 19 (vpredu) a 295/30 R 20 (vzadu), vyvinuté exklu-
zívne pre AMG, ručia za najlepšiu priľnavosť.
 Fáza konceptu a vývoja pre superšportové vozi-
dlo začala v poslednom štvrťroku 2006. Do konca ro-
ku 2009 bude ukončené intenzívne testovanie vozidiel. 
Nová interpretácia legendárneho automobilu s krídlo-
vými dverami oslávi svoje uvedenie na trh začiatkom 
roka 2010.        -mz-
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Mercedes-Benz SLS AMG



Najnovšia modernizácia, ktorá sa prejavila v typovom 
označení znamienkom „+“, má Peugeotu 206 priniesť 
ďalšie obdobie života na trhu.
 PEUGEOT 206+ logicky preberá väčšinu vlastností 
206, ale vyššie posúva kvalitu. Badať v ňom  štylistic-
ké prelínanie typov 207 a 206, vyznačuje sa novou ka-
potou, novými blatníkmi, novým predným nárazníkom 
a novou maskou chladiča, novými hlavnými a hmlový-
mi svetlami, novými kolesami a lištami, novým zadným 
nárazníkom, novými zadnými svetlami... A v novej origi-
nálnej kabíne 206+  s novou zvlnenou prístrojovou do-
skou, kombinovaným prístrojom akoby zo sveta moto-
cyklov, inovovaným čalúnením a  novým povrchom  sa 
vynára mladý a moderný priestor. Starostlivo koncipo-
vaná nová prístrojová doska zmenšuje napríklad riziko 
vzniku neželaného zdroja hluku. 

Rozdiel medzi 206+ / 206
Dĺžka  :  3872 mm + 36 mm  
Predný previs  : 807 mm + 22 mm
Zadný previs   : 622 mm + 14 mm

Predstavujeme
Peugeot 206+

56 máj  2009

Evergreen
Peugeot 206 je najúspešnejším typom v histórii automobilky. Vyrába sa 
bez podstatných tvarových zmien od roku 1998 a za ten čas sa predalo 
6,5 miliónov automobilov tohto typu. 



57www.mo t .sk

Predstavujeme
Peugeot 206+

Rázvor  : 2443 mm
Šírka s lištami  : 1655 mm
Šírka so spätnými zrkadlami :
Výška  : 1446 mm
Rozchod kolies vpredu : 1445 mm + 20 mm
Rozchod vzadu :  1433 mm + 20 mm

K dispozícii pre tento typ budú dva zážihové a jeden 
vznetový motor. Všetky tri majú priaznivú spotrebu pa-
liva, produkujú málo emisií. Zážihový motor 1.1 l 44 kW 
predstavuje nový „základ“ tohto typového radu. Peuge-
ot 206+ s ním dosiahne najväčšiu rýchlosť 159 km/h 
a z 0 na 100 km/h zrýchľuje za 16,1 s. V kombinovanej 

prevádzke spotrebuje 5,7 l benzínu na 100 km. S dru-
hým so zážihových motorov, 1.4 l 55 kW, má spotrebu 
v kombinovanej prevádzke 6,3 l/100 km. Najžiadanej-
ším pravdepodobne bude modernizovaný  motor  1.4 l  
HDi  50 kW s deklarovanou spotrebou nafty v kombino-
vanej prevádzke na úrovni 4,2 l/100 km a emisiami CO

2
 

zmenšenými na 110 g/km. Motory spolupracujú s ruč-
ne ovládanou päťstupňovou prevodovkou, jej sprevo-
dovanie je prispôsobené vlastnostiam každého z moto-
rov. „Kratšie“ prvé prevodové stupne sú pre zážihový 
motor 1,1 l, dlhšie pre motor 1,4 HDi , aby sa využil je-
ho krútiaci moment.
 Nový rad motorov oprávňuje Peugeot 206+  stáť 
na  konkurencieschopnom mieste na začiatku segmen-
tu B2 s výraznou úsporou pri kúpe aj prevádzke vozidla 
vďaka priaznivej spotrebe , emisiám a intervalu údrž-
by 30 000 km alebo dva roky.Typ 206+ sa bude vyrá-
bať s dvoma úrovňami výbavy, URBAN a TRENDY, kto-
ré sú k dispozícii v obidvoch vyhotoveniach karosérie 
– trojdverovom aj päťdverovom. Na Slovensku bude 
dostupná len prvá výbavová úroveň Urban, u nás bude 
mať označenie Magic. Obsahuje okrem iného dva čel-
né bezpečnostné vankúše, ABS, vyhrievané vonkajšie 
spätné zrkadlá, centrálne zamykanie, elektricky ovlá-
dané okná v predných dverách. Cena tohto typu (s mo-
torom 1.1 l) začína sumou 8250 eur. Peugeoty 206+ bu-
dú vyrábať  vo francúzskom meste Mulhouse, halavným 
trhom pre tento typ bude Európa.      -pt-

Ide o superšportové vozidlo, ktorého základom je zrej-
me Ferrari F430 (aj keď to výrobca oficiálne neuvádza). 
Výrazný dizajn vozidla je výsledkom spolupráce spoloč-
nosti Novitec s talianskym dizajnérskym štúdiom Lu-
ca Serafini Style v Modene. Tvary vozidla boli navrh-
nuté na počítači metódou CAD a finalizované skúška-
mi v aerodynamickom tuneli. Vozidlo TuLesto je dlhé 
462 cm, široké 204 cm a vysoké 122 cm. Predné i zad-
né kolesá sú zavesené na dvojitých priečnych rame-
nách. Vodič môže podľa potreby meniť tuhosť tlmičov. 
Stlačením tlačidla možno prednú časť vozidla zdvihnúť 
o 4 cm, čo uľahčuje jazdu cez nájazdové rampy alebo 

po nerovných cestách. Diskové kolesá z ľahkej zliatiny 
môžu mať priemer 20 alebo 21 palcov. Zadné pneuma-
tiky môžu mať šírku až 355 mm. Brzdový systém má 
kotúče z keramických kompozitov a je vystrojený šesť-
piestikovými  strmeňmi. Karoséria je zhotovená v hliní-
ka, takže hmotnosť vozidla je len 1260 kg. 
 Na pohon vozidla slúži 4,4-litrový vidlicový osem-
valcový motor, uložený pred zadnou nápravou. Motor 
so štyrmi ventilmi na valec je prepĺňaný dvoma tur-
bodúchadlami a jeho maximálny výkon je 572 kW pri 
8200 otáčkach za minútu, dosahuje  krútiaci moment 
727 Nm pri 6300 otáčkach za minútu. Poháňa zadné  

kolesá prostredníctvom šesťstupňovej poloautomatickej 
prevodovky, ktorá sa ovláda páčkami za volantom. 
 V interiéri vozidla sú dve športové sedadlá, kto-
ré sú prispôsobené požiadavkám kupujúceho. Vozidlo 
TuLesto zrýchli z 0 na 100 km/h za 3,4 sekundy a na 
rýchlosť 300 km/h za 22,6 sekundy. Maximálna rých-
losť je viac ako 350 km/h. Podľa spoločnosti Novitec 
je jej najnovší výtvor TuLesto najexkluzívnejším su-
peršportovým vozidlom na svete, pretože bude vyro-
bených len jedenásť vozidiel tohto typu. 

(RM)

Novitec TuLesto
Nemecká spoločnosť Novitec, ktorá bola založená v roku 1989, sa venuje športovým úpravám vozidiel talian-
skych automobiliek Fiat, Lancia, Alfa Romeo a Ferrari. Pri príležitosti 20. výročia svojho založenia predstavil 
Novitec svoj prvý vlastný automobil, nazvaný TuLesto. 



58 máj  2009

Najrýchlejšie 
hybridné auto na svete

Predstavujeme
Italdesign Giugiaro Namir

Koncepčné vozidlá či štúdie boli kedysi skôr akýmsi dizajnérskym cvičením než prezentáciou nových tech-
nológií a inovatívnych technických riešení. Situácia sa však zmenila a veľké štúdiá, ktoré sa kedysi venovali 
takmer výlučne len takpovediac tvarovému dizajnu, prešli ku komplexnejšiemu ponímaniu dizajnu vozidla, a to 
ako súhry tvarov a moderného technického riešenia. Takýmto komplexným koncepčným vozidlom je aj štúdia 
Namir, ktorú na ženevskom autosalóne predstavila renomovaná talianska spoločnosť Italdesign Giugiaro. 

Štúdia Namir predstavuje ďalšiu etapu vo vývoji špor-
tových vozidiel s hybridným pohonom, ktorý turínska 
spoločnosť začala v roku 2004 projektom Alessandro 
Volta. Pokračovaním bola štúdia Quaranta, predstave-
ná minulého roku, pri príležitosti 40. výročia vzniku Giu-
giarovho podniku. Slovo namir znamená v arabčine tiger 
(aj keď sme sa stretli s vysvetlením, že ide o leoparda) 
a naznačuje, že nová štúdia je spojením atribútov, kto-
rými sa táto šelma vyznačuje, teda elegancie a sily, ag-
resivity a harmónie línií. Základným motívom dizajnu je 
diamant, ktorého tvary možno v jednotlivých štylistic-
kých prvkoch rozoznať pri akomkoľvek pohľade na vo-
zidlo. Symbol diamantu bol inšpirovaný historickým lo-
gom legendárnej anglickej spoločnosti Frazer-Nash, za-
loženej v roku 1923. Štúdia Namir totiž vznikla v úzkej 
spolupráci s týmto podnikom, ktorý dnes už nevyrába au-
tomobily, ale je jednou z popredných svetových spoloč-
ností v oblasti vývoja a výroby hybridných pohonných 
systémov pre automobily. 
 Spoločnosť Frazer-Nash bola zodpovedná za vývoj 
celej hnacej sústavy, zatiaľ čo dizajn exteriéru a inte-
riéru i celá mechanická časť vozidla je dielom spoloč-
nosti Italdesign. Nosnú časť štúdie Namir tvorí podlaho-
vý rošt z uhlíkových kompozitov, ktorého hmotnosť 
je len 110 kg. Typickým prvkom karosérie je obrovské  
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predné okno tvaru V a krídlové dvere. Vpredu sú bixenónové reflek-
tory, parkovacie, smerové a brzdové svetlá sú tvorené diódami LED. 
Vozidlo je postavené na podvozku s rázvorom náprav 2630 mm, jeho 
dĺžka je 4560 mm, šírka 1972 mm a výška len 1186 mm. Batožinový 
priestor má objem 400 litrov. Štúdia má 20-palcové diskové kolesá 
OZ, na ktorých sú namontované pneumatiky Vredestein Ultrac Ses-
santa rozmeru 245/40 (vpredu) resp. 275/40 (vzadu).    
 Na pohon štúdie slúži sériový hybridný hnací systém, vyvinutý 
spoločnosťou Frazer-Nash. Ide o systém rovnakej koncepcie, aká je 
použitá v sériovo vyrábanom type Chevrolet Volt. Zdrojom elektric-
kej energie je lítiovo-polymérová akumulátorová batéria s výstupným 
napätím 400 V, ktorá má 108 článkov. Táto batéria zásobuje elektric-
kou energiou páry jednosmerných bezkefkových elektromotorov na 
každej náprave (každé koleso poháňa jeden motor). Celkový výkon 
hnacej sústavy je 270 kW. Na dobíjanie akumulátora slúži generá-
tor  poháňaný malým rotačným (Wankelovým) motorom, umiestne-
ným za sedadlami. Palivová nádrž má objem 50 litrov. 
 V interiéri vozidla, ktorý je čalúnený kožou a alcantarou, nájde-
me šesťhranný volant s ovládacími prvkami informačno-zábavného 
(infotainment) systému a tri displeje s dotykovými ovládacími prvka-
mi. Na strednom displeji sa zobrazuje rýchlosť, otáčky a údaje o jaz-
de, na pravom sú informácie z navigačného systému, audiosystému 
a klimatizačnej sústavy, ľavý zobrazuje rôzne technické informácie. 
 Pozoruhodné sú dynamické vlastnosti štúdie Namir. Zrýchlenie 
z 0 na 100 km/h  trvá len 3,5 sekundy a jeho maximálna rýchlosť je 
viac ako 300 km/h. Ešte pozoruhodnejšia je spotreba vozidla: podľa 
amerického vyjadrovania spotreby je to 39 km na liter paliva, čo je 
„našich“ 2,56 l/100 km. Inovatívna štúdia Italdesign už debutovala 
na národnom okruhu v Monze, pričom jedno kolo absolvovala za jed-
nu minútu a 51 sekúnd. Treba ale doplniť, že išlo o virtuálnu simulá-
ciu jazdy na počítači. 

(RM)

Predstavujeme
Italdesign Giugiaro Namir
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Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 159 Sportwagon

Alfa Romeo 166

Alfa Romeo GT

Audi TT

Audi A3 Sportback

Audi A6

Audi A8

BMW 1

BMW 3 

BMW 5

BMW X3
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

BMW 7

Citroën C2

Citroën C4

Citroën C5

Citroën C8

Citroën Jumpy Combi

Citroën C-Crosser

Citroën C4 Picasso

Dacia MCV

Dacia Logan

Fiat Panda 4x4

Fiat Grande Punto
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Cenníky automobilov
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



63www.mo t .sk

XXX
Xxx

Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

63www.mo t .sk

Hyundai Santa Fe

Chevrolet Spark

Chevrolet Kalos

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Evanda

Dodge Caliber

Dodge Journey

Dodge Nitro

Chrysler Grand Voyager

Jaguar X-Type

Jaguar X-Type Kombi

Jaguar S-Type
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Jaguar XJ

Jaguar XK

Jeep Wrangler

Jeep Cherokee

Jeep Grand Cherokee

Kia Picanto

Kia Ceè d

Kia Carens

Kia Sportage

Lada 110

Lada Niva

Land Rover Defender
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Land Rover Freelander

Land Rover Discovery 3

Range Rover

Lexus IS 200

Lexus IS 300

Lexus GS 300

Lexus RX 300

Maybach 57

Mazda 2

Mazda 3

Mazda 6

Mazda RX-8
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Mercedes-Benz A

Mercedes-Benz E-T

Mercedes-Benz SLK

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz ML

Mini Cooper

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero

Nissan Micra

Nissan X-Trail
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Opel Signum

Peugeot 307 SW

Opel Astra

Opel Vectra Caravan

Peugeot 407 SW

Peugeot 607

Peugeot 807

Porsche Cayenne

Renault Clio

Renault Koleos

Renault Mégane

Renault Kangoo
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Renault Thalia

Saab 9-3 Cabrio

Saab 9-3

Saab 9-5

Saab 9-5 Wagon

Seat Altea

Seat Ibiza

Seat Leon

Seat Alhambra

Smart Fortwo

Smart Forfour

SsangYong Kyron
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Subaru Impreza

Subaru Station Wagon

Suzuki Swift 3 dv

Suzuki Swift 5 dv

Suzuki Ignis

Suzuki SX 4

Suzuki Jimmy

Suzuki Grand Vitara

Škoda Roomster

Škoda Superb

Škoda Superb GreenLine

Škoda Fabia
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Škoda Fabia Combi

Škoda Octavia

Škoda Octavia Tour Combi

Toyota Corolla

Toyota Yaris

Toyota Corolla Verso

Toyota Avensis

Toyota Prius

Toyota Land Cruiser

Volkswagen Polo

Volkswagen Golf

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

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

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

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

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

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

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

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

Ventily:  Počet ventilov v jednom valci

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

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

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

Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku
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Volkswagen Pheaton

Volkswagen Touareg

Volvo S 40

Volvo V 50

Volvo V 70

Volvo XC 90
Doplňovačka

História trojbodového bezpečnostného pása sa začala písať v roku 1959.
Inžinier automobilky Volvo (tajnička) vynašiel trojbodový bezpečnostný 
pás s popruhom v tvare písmena V, ktorý bezpečne držal telo sediaceho 
človeka v automobile (MOT ór č. 3/09).
1- časť vozidla, ktorá spája paralelné kolesá s karosériou, 2- lepiaca páska 
s polyvinylchloridovým základom, 3- časť spaľovacieho motora slúžiaca 
na uloženie kľukového hriadeľa, 4- súčiastka používaná na rozoberateľné 
spoje, 5- skupina vhodne pospájaných galvanických článkov, 6- jedna zo 

strán pravouhlého trojuholníka, 7- zariadenie na motorovom vozidle vy-
dávajúce zvukový výstražný signál, 8- vrstvená látka vystužená vlákna-
mi a impregnovaná živicami, 9- materiál, ktorý zle vedie alebo vôbec ne-
vedie elektrický prúd, 10- pracovný prostriedok.

Riešenie 

Tajnička: Nils Bohlin, 1- náprava, 2- izolepa, 3- ložisko, 4- skrutka, 5- baté-
ria, 6- odvesna, 7- húkačka, 8- laminát, 9- izolant, 10- nástroj.

-jo-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ZISTENIE ŠMYKĽAVOSTI CESTY - obr. 8
Súčiniteľ priľnavosti pneumatík k ceste „mí“ pri zná-
mej rýchlosti na začiatku brzdenia „v (m/s)“ a brzd-
nej dráhe „s

b
 (m)“ určíme takto: Nakreslíme si vodo-

rovnú priamku „k“ - krok (1). Vyznačíme si na nej bod 
„D“ - krok (2).
 Od bodu „D“ nanesieme vpravo brzdnú dráhu „s

b
“. 

Tak dostaneme bod „B“ - krok (3).
 V bode „D“ vztýčime kolmicu „z“ na priamku „k“ - 
krok (4).
 Na kolmicu „z“ nanesieme od bodu „D“ smerom ho-
re rýchlosť „v“. Tým dostaneme bod „C“ - krok (5)
 Nakoniec priložíme celuloidový pravouhlý troju-
holník na papier tak, aby jeho vrchol bol v bode „C“  

a jeho pravá odvesna „a“ aby 
prechádzala bodom „B“.
Ľavá odvesna trojuholníka „b“ 
nám potom na priamke „k“ vy-
značí bod „A“ a tým aj veľko-
sť výrazu „2.a = 2.mí,g“ - krok 
(6). Ak tento výraz vydelíme s 
„2.g“, dostaneme hodnotu sú-
činiteľa priľnavosti pneumatík 
k ceste „mí“.

Príklad 5 - obr 9:
Chceme zistiť súčiniteľ priľna-
vosti „mí“ medzi pneumatika-
mi a cestou pri známej rýchlos-
ti v = 5 m/s a brzdnej dráhe sb 
= 3,2 m.
Najprv si nakreslíme vodorov-
nú priamku „k“ - krok (1). Vy-
značíme si na nej bod „D“ - 
krok (2).
O d  b o d u  „ D “  n a n e s i e -
me v pr avo br z dnú dr áhu  
„s

b
 = 3,2 m“. Tak dostaneme 

bod „B“ - krok (3).
V bode „D“ vztýčime kolmicu 
„z“ na priamku „k“ - krok (4).
Na kolmicu „z“ nanesieme od 
bodu „D“ smerom hore rých-
losť „v = 5 m/s“. Tým dosta-
neme bod „C“ - krok (5)
Nakoniec priložíme celuloido-
vý pravouhlý trojuholník na 
papier tak, aby jeho vrchol bol 
v bode „C“ a jeho pravá od-
vesna „a“ aby prechádzala bo-
dom „B“.
Ľavá odvesna trojuholníka „b“ 
nám potom na priamke „k“ vy-
značí bod „A“ a tým aj veľko-
sť výrazu „2.a = 2.mí,g = 8 m/
s2“ - krok (6). Ak tento výraz 
vydelíme s „2.g“, dostaneme 
hodnotu súčiniteľa priľnavos-

ti pneumatík k ceste „mí = 0,4“.

Poznámka: Pre náročnejších čitateľov uvádzame, 
že spomínané grafické hry vyplývajú z rovnice (7):  
„s

b
 = v2/(2.mí.g)“, (Hry s fyzikou č. 8/2008), po jej vy-

násobení výrazom „2.mí.g“.
 Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

AKO MOŽNO NATÁČANÍM TROJUHOLNÍKA ZISTIŤ 

BRZDNÚ DRÁHU, RÝCHLOSŤ A ŠMYKĽAVOSŤ CESTY 
(nadväzujeme na hru s fyzikou z minulého čísla) UROBME SI Z BRZDNÝCH 
DRÁH KYVADLO (dokončenie)

Hry s fyzikou
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 Obr. 8

 Obr. 9



 Nové vozidlo, nazvané Nano, bolo verejnosti  prvý raz 
predstavené na autosalóne v New Delhi v januári 2008.  
Typ Nano bol na indický trh uvedený 23. marca 2009, 
pričom prvé autá dostanú zákazníci v júli tohto roka. 
Cena vozidla v základnom vyhotovení je v prepočte pri-
bližne 1700 eur, čo je podstatne menej, ako stojí dote-
raz najlacnejšie auto v Indii (Maruti 800). 
 Vozidlo Tata Nano je postavené na podvozku s ráz-
vorom náprav 2230 mm, je dlhé len 3100 mm, širo-
ké 1500 mm a vysoké 1600 mm. Batožinový priestor 
má objem len 15 litrov. Na pohon vozidla slúži vzadu 
uložený dvojvalcový hliníkový motor zdvihového obje-
mu 624 kubických centimetrov. Motor má maximálny 
výkon 24 kW a poháňa zadné kolesá prostredníctvom 
štvorstupňovej ručne ovládanej prevodovky. Na jazdu 
pripravené vozidlo má hmotnosť len 580 kg.
 Napriek tomu, že spoločnosť Tata pôvodne ne-
uvažovala o vývoze typu Nano na európske trhy,  

prehodnotila napokon svoj zámer. A tak sa jedným 
z prekvapení tohtoročného ženevského autosalónu 
stal aj model Nano Europe. Zachováva si síce základné 
črty indickej verzie, ale vyznačuje sa mnohými novin-
kami. Európske Nano je postavené na podvozku s ráz-
vorom zväčšeným na 228 cm, pričom dĺžka vozidla na-
rástla na 329 cm a šírka sa zväčšila na 158 cm. Eu-
rópske Nano bude poháňané trojvalcovým hliníkovým 
motorom, o ktorom však zatiaľ neboli zverejnené žiad-
ne podrobnejšie údaje. Spoločnosť Tata však tvrdí, 
že emisie kysličníka uhličitého toho motora budú pod  

hranicou 100 g na 100 km. Motor bude poháňať zad-
né kolesá prostredníctvom päťstupňovej automatickej 
prevodovky. V porovnaní s indickou verziou sa však 
podstatne rozšíril bezpečnostný výstroj vozidla. Vo-
zidlo má antiblokovací brzdový systém , stabilizač-
ný systém ESP i bezpečnostné  vankúše. Cena mode-
lu Nano Europa by sa mala pohybovať okolo 5000 eur.  
Zatiaľ však nikto nevie, kedy sa nový indický miniau-
tomobil objaví na európskom trhu. Podľa nemeckej  

automobilovej tlače sa Nano na nemecký trh nedosta-
ne skôr ako koncom roka 2012. 
 Na ženevskom autosalóne automobilka Tata pred-
stavila aj štúdiu luxusného sedanu Prima, ktorú navrh-
lo talianske štúdio Pninfarina.  O tomto vozidle je zatiaľ 
známe len to, že je postavené na podvozku s rázvorom 
náprav 270 cm a má priestranný interiér. Možno ešte 
spomenúť, že spoločnosť Tata Motors je štvrtým naj-
väčším výrobcom nákladných vozidiel a druhým najväč-
ším výrobcom autobusov na svete. 

(RM)

Predstavujeme
Tata Nano

73www.mo t .sk

Mieri do Európy
V roku 2003 oznámil Ratan Tata, šéf spoločnosti Tata Motors, ktorá je najväčším indickým výrobcom auto-
mobilov, že jeho spoločnosť plánuje vyvinúť a vyrábať najlacnejšie osobné auto na svete. Cieľom spoločnos-
ti bolo vyvinúť auto, ktoré by si mohli dovoliť kúpiť aj tie indické rodiny, ktorých príjem postačoval doteraz 
len na kúpu dvojkolesového motorového vozidla, teda motocykla alebo skútra.   

Tata Prima
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Danej príležitosti sa v roku 1925 chytil Ing. František 
Mackrle a za pár mesiacov skonštruoval úplne nový au-
tomobil s označením Z-18 (obr. 1), ktorý na rozdiel od 
Disku bol naozaj prvým sériovo vyrábaným autom s 
dvojtaktným motorom v Európe. Na jednom z prvých ta-
kýchto áut absolvoval bývalý vojenský pilot Karel Sto-
hanzel cestu vedúcu všetkými Alpskými priesmykmi, 
talianskymi Dolomitmi a krížom cez Euópu od Terstu až 
na sever Nemecka do Hamburgu. Vozidlo túto viac ako 
16 000 kilometrov dlhú a namáhavú cestu zvládlo bez 
najmenších problémov a bolo teda dostatočne odskú-
šané. Vedenie správnej rady menovalo Ing. Mackrleho 
vedúcim konštrukcie a výroba „osemnástky“ sa moh-
la naplno rozbehnúť.
 V tom čase boli vozidlá zdaňované podľa výkonu 
vypočítaného podľa úradného vzorca, ale ich namera-
ný výkon na brzde býval obvykle väčší. „Zetke“ vtedy 
namerali osemnásť koní (13,2 kW), avšak podľa vzor-
ca mala iba štyri „daňové kone“. Jej oficiálne označe-
nie teda znelo Z4/18 HP.
 Ing. Mackrle skonštruoval toto auto veľmi jednodu-
chým, ale účelným spôsobom. Obdĺžnikový rám z oce-
ľových U profilov bol vpredu aj vzadu ukončený štvrťe-
liptickými listovými pružinami, na koncoch ktorých boli 
zavesené obidve tuhé nápravy. Zadná nemala diferen-
ciál, bola hnaná pozdĺžnym hriadeľom, ktorý bol s pre-
vodovkou spojený iba pružnou Hardy-spojkou a okrem 
prenosu krútiaceho momentu tlmil aj brzdný moment 

nápravy. Vozidlo brzdili iba zadné kolesá a to tak, že 
nožný pedál brzdy pôsobil na pravé zadné koleso a ruč-
ná, parkovacia brzda obstarávala funkciu brzdenia na 
ľavej strane vozidla.
 Toto nenáročné, ale veľmi odolné vozidlo s hmot-
nosťou 780kg poháňal dvojtaktný trojkanálový dvoj-
valec zdvihového objemu 1004 cm3 s výkonom 13,2 
kW (18 k) pri 2200 otáčkach za minútu. Zmesou oleja 
s benzínom sa mazali iba ojničné ložiská. Všetko ostat-
né sa mazalo ručne, cez tlakový lis. V bloku s motorom 
bola uložená aj jednokotúčová suchá spojka a robustná 
trojstupňová prevodovka. Automobil dosahoval rých-
losť okolo 70 kilometrov za hodinu. Vyrábal sa počas 
šiestich rokov a denne sa vyrobilo dva a pol auta. Mi-
moriadnej obľube sa tešil malý valníček na rovnakom 
podvozku, ktorý vynikal nepatrnými nárokmi na pre-
vádzku a údržbu. Aj z týchto dôvodov si ho ako osobnú 
verziu ku svojej ceste do Bagdadu zvolil redaktor Strán-
ský a Ing. Novák do severských štátov, až za polárny 
kruh. Nesmieme zabudnúť na jeho víťazstvo v ťažkej 

alpskej súťaži v roku 1928.
 Ohlásili sa tridsiate roky. Hospodárska kríza uro-
bila svoje aj na poli automobilového predajného trhu 
a v brnenskej Zetke na to doplatilo aj práve pripravo-
vané nové auto. Vedúci inžinier Vladimír Souček praco-
val na vývoji nového motora tak intenzívne, ako to len 
bolo možné. Využíval k tomu pretekárske automobily, 
ale nádej na dobrý, sériovej výroby schopný motor sa 
s pribúdajúcim časom rozplývala.
 Správna rada podniku pri pohľade na plný dvor 
nových karosérií pripravovaného auta Z-9 rozhodla, 
že nový automobil bude vybavený litrovým dvojtakt-
ným dvojvalcom s posúvačovým rozvodom, podobným 
osvedčenému motoru z „osemnástky“.
 Typ  Z-9 sa len ťažko predieral na svet a nakoniec 
sa narodil v tú najnevhodnejšiu chvíľu. Hmotnosťou 
ťažké, výrobne drahé a pomalé auto, aj keď veľmi po-
hodlné a nadpriemerne spoľahlivé, nemalo u zákazní-
kov najpriaznivejší ohlas.
 Krátke prepojenie brnenskej Zbrojovky s Českomo-
ravskou Kolben Daněk v Prahe začalo tiež spoločným 
autom Praga-Z. Spomínala sa montáž brnenských mo-
torov do podvozkou s karosériami zhotovenými v ČKD. 
Takto vzniklo aj 500 kusov štvordverových sedanov 
Z-9 s typovým označením K-19. Autorom omnoho kraj-
šej dvojdverovej verzie K-21 bol kmeňový pracovník br-
nenskej Zbrojovky, pán L. Bezouška. Okrem tu spome-
nutých áut sa na trhu objavili aj valníčky a iné varian-
ty týchto karosérií z celkového počtu 850 zhotovených 
kusov do konca roku 1932, kedy sa výroba tohto typu 
auta oficiálne skončila.
 Nepredajné auto však vynikalo svojou spoľahli-
vosťou. Dva roky sa s ním jazdci Kahle, Divíšek, Vlašín 
a Muttermuller úspešne zúčastňovali Súťaží spoľahli-
vosti 10 000 kilometrov so zaplombovanou motorovou 

Malé československé 

automobily od  po 

 Obr. 1

O začiatkoch výroby automobilov v Brne sme spolu rozprávali v kapitolách o Disku a Omege. Inak toho, čo 
v Brne ostalo z bývalého c.- k. viedenského zbrojného arzenálu, neostalo v roku 1918 mnoho. Dielne na novej 
ulici a rozostavané objekty v Zábrdoviciach, kde sídlila pôvodne drevovýroba. A navyše, bolo viac ako potreb-
né znova vyrábať a opravovať zbrane, tentoraz však pre obranu novovzniknutého štátu Čechov a Slovákov. Ve-
denie podniku, už dostatočne poučené nepríjemnými skúsenosťami spomínaných dvoch typov áut rozhodlo, 
že automobil, ktorý tu budú v budúcnosti vyrábať, najskôr svedomite a dôkladne odskúšajú. 

 Obr. 2
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kapotou. Napriek tomu perspektíva ďalšieho vývoja vo-
zidla bola brzdená aj jeho výrobnou cenou 42 000 ko-
rún, ktorá sa už nedala zmenšiť. Začalo sa povrávať o 
zatvorení automobilky, alebo o kúpe licencie. 
 Náhle však prišlo k radikálnej zmene. Do vedenia 
konštrukcie prišli mladí inžinieri Bořivoj Odstrčil a An-
tonín Voženílek, ktorí správnej rade navrhli, že vytvo-
ria úplne nový automobil, podobný vozidlu DKW, ale vy-
hnú sa pritom patentom a licenčným zmluvám tejto ne-
meckej spoločnosti. 
 Za takýchto podmienok sa zrodil návrh vozidla ZA 
32. Zakrátko vyrobili prvý prototyp a hneď aj ďalšie 
dva. Jeden na skúšky a druhý ako predvádzací. Na za-
čiatku roka 1933 po úspešných skúškach prototypov 
spustili výrobu prvej série. 
 Typ Z-4 sa stal prvým československým autom 
s pohonom kolies na prednej náprave a patril aj me-
dzi prvé sériovo vyrábané autá takejto koncepcie  
v Európe. 
 Verejnosť bola spočiatku rozpačitá a nedôverovala 
príliž tejto novej koncepcie auta, ale napriek tomu bola 
prvá päťstokusová séria rozpredaná skôr, ako ju stači-
li fyzicky vyrobiť. Motor mal zdvihový objem 905 cm3 
a disponoval s výkonom 14 kW (19 k). Nasávanie pali-
va do valcov bolo riešené piestami s deflektormi, teda 
priečnym vyplachovaním. Pri hmotnosti vozidla 820 kg 
mu motor udeľoval rýchlosť 80 kilometrov za hodinu. 
 Jediné, čo na prvej sérii bolo diskutabilné, bol tvar 
jej karosérie, kde hlavne maska chladiča veľmi pripomí-
nala nemecké DKW.
 Pri druhej sérii, ktorá nenechala na seba dlho ča-
kať, sa už vážne s týmto problémom zaoberali a zme-
ny boli zreteľné na celej karosérii, ale hlavne na mas-
ke chladiča, ktorá sa neskôr stala typickou pre brnen-
ské „zetky“. Takéto zdokonaľovanie tvaru karosérie 
pokračovalo pri tomto type veľmi rýchlo a prakticky 
každá nasledujúca séria vyrobených áut bola zaoblenej-
šia a narastala hlavne pri vnútorných rozmeroch. Naj-
lepšie to dokumentuje (obr. 2), na ktorom je všetkých 
päť sérií vyrobených pomerne v krátkom čase, po do-
bu dvoch rokov.
 Medzi tým sa zabudila aj domáca konkurencia a na 
trhu sa objavilo AERO 30 a JAWA 700.
 V tretej sérii dostala „Silná štvorka“, ako ju medzi-
časom nazvala reklamná agentúra, zväčšený objem mo-
tora na 980 cm3 s výkonom 18,5 kW (25 k), ktorý s vo-
zidlom uháňal už 100 kilometrov za hodinu. Na upra-
venej karosérii s tenkým dverovým stĺpikom a čoraz 
zaguľatejšími tvarmi sa objavili vtedy módne výklopné 

klapky na bokoch moto-
rovej kapoty. Blatníky 
sa elegantne zapúšťali 
do bokov karosérie, čím 
vznikol charakteristický 
tvar týchto populárnych 
áut. 
Pri štvrtej sérii s pre-
dĺženým rámom o 100 
mm automobil rozšírili 
najmä v partii zadných 
sedadiel. Tento podvo-

zok dostal hrebeňové riadenie novej konštrukcie a zdvo-
jené rovnobežné hnacie kĺby.
 Piata séria sa opäť predĺžila o 150 mm a celkovo 
sa zaoblila, čím chceli len zákazníkom povedať, že aj jej 
väčší brat, známy Z 5 – Express, pochádza z tejto rodin-
ky elegantných brnenských automobilov.   
 Pripomeňme si aj športové úspechy hliníkových 
aerodynamických „kupátok“ z typu Z-4, ktoré na na-
šich najobtiažnejších pretekoch - 1000 míľ českoslo-
venských - slávili prenikavé úspechy. Továrenský jaz-
dec Josef Mamula tu zvíťazil v kategórii do 1100 cm3 
a v celkovom poradí obsadil tretie miesto pred oveľa 
výkonnejšími autami. Jeho priemerná rýchlosť 95 ki-
lometrov za hodinu hovorí za všetko.
 „Zet štvorka“ šírila slávu brnenskej továrne po na-
šich cestách, ale žiaľ, so zdokonaľovaním a zväčšova-
ním sa tiež zreteľne predražovala. Zákazníci, ktorí chce-
li niečo skutočne lacnejšie, museli počkať na nový malý 
automobil, ktorý prišiel na trh v roku 1935 pod názvom 
„Hurvínek“. Oficiálne bol označený ako Z-6 (obr. 3).
 Koncepciu Hurvínka naskicoval Ing. Odstrčil eš-
te pred svojim odchodom do konštrukčného oddelenia 
dvojtaktných letec-
kých motorov. V na-
črtnutej línii pokra-
čoval Ing. Miksch 
s kolektívom a už 
pri prvých výkre -
soch sa ukázalo, že 
ich názory na tú is-
tú vec sa diametrál-
ne líšili. Z pôvodné-
ho návrhu ostala 
len polovica motora 
zo Z-5 s pohonom 
predných kolies kĺ-
bovými hriadeľmi. Ostatok sa zmenil, predovšetkým 
pre dosiahnutie čo možno najmenšej výrobnej ceny au-
ta. Rám tvorila centrálna nosná rúra s rozvidlením vpre-
du, ktoré slúžilo k upevneniu celého hnacieho agregátu. 
Obidve nápravy tvorili dvojice priečnych listových pru-
žín usporiadaných do pararelogramu, čo vylúčilo drahé 
výkyvné polnápravy s množstvom čapov. Zjednoduši-
lo sa aj prevodové ústrojenstvo, a to všetko v snahe 
ušetriť výrobné náklady, aj čas. 
 Motor, ako už bolo spomenuté, bol polovicou štvor-
valca, teda dvojtaktný dvojvalec 735 cm3 s výkonom 
14 kW (19 k).
 Karosárske oddelenie pôvodne navrhlo pre tento 

automobil veľmi avantgardnú karosériu, ktorá sa už na 
výkresoch zdala byť až prehnane moderná (obr. 4), na 
tomto jej zobrazení stojí za povšimnutie veľké zaoble-
nie povrchových kriviek strechy, do ktorej z obidvoch 
strán vozidla zasahovali svojou vrchnou časťou vlast-
né bočné dvere! Takéto riešenie sa objavilo podstatne 
neskoršie na nízkych športových karosériách. A práve 
toto sa nepozdávalo predajcom, ktorí sa obávali zápor-
ných reakcií svojich zákazníkov a vyjadrili sa za jedno-
duchšie riešenie pri sériovej karosérii. Tá mala byť jed-
noduchšia, bez akýchkoľvek extrémnych prvkov a mož-
ného prepychu. Nakoniec bola kompromisom, a aj keď 
na nej ostali aerodynamické prvky, prevládla  praktic-
kosť, čo potvrdilo aj udelenie jej strieborného venca na 
brnenskom Concours d́ Elegance.
 „Hurvínek“ išiel hneď do výroby a záujemcov si 
získaval predovšetkým svojou malou cenou, ktorá bo-
la 19 600 korún. Lacnejšia bola už len mladoboleslav-
ská „Liduška“. Ale snaha rýchlo zaplniť trh novým ma-
lým autom sa Brňanom nie veľmi vydarila. Auto malo 
síce celý rad výhod, ale nebolo poriadne odskúšané, čo 
sa prejavilo v jeho vratkosti, menšej stabilite, ktorú ne-
dokázal vyvážiť ani predný pohon. Malo aj slabý účinok 
bŕzd a nedokonalosti prevodového ústrojenstva. To sa 
nakoniec stalo hrobárom tohto auta. 
 V konštrukcii áut už vtedy pracovali na nových ty-
poch Z 5 II. série a na type Z 7, ktorý mal nahradiť „Hur-
vínka“. Z čista-jasna však prišlo rozhodnutie Minister-
stva národnej obrany o zastavení výroby automobilov. 
Nové vozidlá sa už nikdy nedostali do sériovej výroby 
a väčšina zamestnancov bola prevelená do zbrojárskej 
výroby. Dátum konca výroby automobilov v brnenskej 
zbrojovke bol 15. október 1936.

Text a kresby: Ján ORAVEC 
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Oznam redakcie:
S veľkou ľútosťou oznamujeme všetkým priazniv-
com článkov pána Janka Oravca, že zomrel pred prí-
chodom tohtoročnej jari. Nadaný dizajnér, poctivý a 
veľmi skromný človek, sa nikdy nepchal do popre-
dia.  Iba tým, že nám vždy odovzdal niekoľko hoto-
vých článkov zo „svojho“ seriálu dopredu. Žiaľ, po-
užili sme teraz posledný z nich. Existuje ešte pár 
rozpracovaných, ale na ich dokončenie sa môže 
podujať len jeho syn, Janko...

 Obr. 3

 Obr. 4



Ďalším vývojom tohto typu vznikla mimoriadne úspeš-
ná Tatra 57. Pre svoj typický tvar kapoty dostala ná-
zov žehlička. Vyrábala sa v rokoch 1932-1935. V roku 
1935 v Tatre radikálne zmodernizovali karosériu, no-
vý typ, ktorý bol vo výrobe v rokoch 1936-1938 dostal 
označenie Tatra 57 A. Pred začiatkom sériovej výroby 
bolo vyrobených niekoľko vozidiel, ktoré boli označe-
né ako medzityp. K týmto vozidlám patrí aj predstavo-
vaný model. Dodnes sa zachovali tri takéto vozidlá, na  
Slovensku je tento jediný. Na týchto medzitypoch ko-
přivnickí odborníci zisťovali prípadné nedostatky, ale-
bo potrebné úpravy typu pre sériovú výrobu. Na prvý 
pohľad poznáme medzityp podľa tvaru zadnej časti ka-
rosérie, ktorá je kolmejšia.  Má menšie zadné okienko. 
Najmarkatnejší rozdiel je, že  náhradné koleso je upev-
nené na povrchu karosérie a Tatra 57A má koleso za-
pustené už v karosérii.

Technické parametre:

Motor: plochý štvorvalcový s protibežnými piestami 
(tzv. Boxer) chladený vzduchom, zdvihový objem 
1155 cm3, priemer valcov x zdvih piestov 70 x 75 
mm. Kompresný pomer 1:4,9, najväčší výkon 14,7 
kW /20k/ pri 3500ot./min.

Prevodovka: mechanická štvorstupňová + 1 stupeň 
dozadu. Prevodovka nemá synchronizáciu.

Podvozok: nosnú časť tvorí typická „ tatrovácka“ rú-
ra. Predná náprava je výkyvná, zadné polosi sú tiež 
výkyvné. Pruženie vpredu tvoria dve priečne ulože-
né listové pružiny, vzadu jedna prične uložená pru-
žina. Brzdy pôsobia na predné aj zadné kolesá, sú 
bubnové, s mechanickým ovládaním. Ručná brzda 
pôsobí na zadné kolesá. Kolesá sú diskové, lisova-
né z plechu.

Karoséria: dvojdverová, štvorsedadlová typu cabrio-
let, s plátenou zhrňovacou strechou.

Rozmery a hmotnosť: d/š/v 3880/1550/1500mm,  
rozchod kolies vpredu i vzadu 1200 mm, rázvor ná-
prav 2550 mm. Prevádzková hmotnosť 900kg.

Prevádzkové vlastnosti: max. rýchlosť 90 km/h, 
spotreba paliva /benzín UNI 91-95/ 8,5 l /100km.

 Majiteľom tejto netypickej Tatry je pán Ing. Stani-
slav Trebatický, člen VCC Piešťany. Renovácia trvala 
dva roky, premiéru toto vozidlo malo 8. 5. 2007 na klu-
bovom výjazde, celoslovenskú výstavnú premiéru ab-
solvovala na autosalóne  v Nitre v roku 2007, odkiaľ sú 
aj fotografie. Odvtedy sa pravideľne zúčastňuje podu-
jatí s historickými vozidlami.

Historické vozidlá
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TATRA 57 A (medzityp), rok výroby 1935
Tatra 57 je pokračovateľom typickej „tatrováckej“ koncepcie - nosnú časť podvozku tvorí rúra, na jej začiat-
ku je  upevnený hnací agregát a na konci zadná náprava. Táto koncepcia vznikla v automobilke Tatra už v ro-
ku 1923. Prvým typom tejto konštrukčnej koncepcie bola Tatra 11. Po Tatre 11 koncom dvadsiatych rokov mi-
nulého storočia prišla Tatra 12.

Počas mojej zimnej dovolenky na Floride, som nav-
štívil výstavu historických vozidiel na ostrove Mar-
co Island. Na veľkom parkovisku výstavu usporiadal 
KIWANIS KLUB, ktorý organizuje neformálne stret-
nutia majiteľov historických, rôzne upravených a ne-
obvyklých osobných áut. Pyšní majitelia radi predvá-
dzajú svoje neobvyklé stroje. Logo klubu je na obr. 
1. Na výstave bolo asi 150 vozidiel. Prevládali rôz-
ne customy, vozidlá prerobené a upravené z 20. - 
40. rokov minulého storočia. Medzi nimi exceloval  

trojmotorový Panter. Bolo to vozidlo postavené na bá-
ze Fordu z roku 1934. Motorovú časť tvorili tri moto-
ry z Chevrolet Corvette, ktore boli spriahnuté, tak pô-
sobili ako 24-valcový motor. Každý z motorov má ob-
jem 5700 cm3 a spoločný výkon 809 kW /1100 k/obr 
2 a 3. Na výstave  prevládali autá vyrobené po roku 
1955. V parčíku pod palmami parkovalo asi 40 auto-
mobilov Corvette. Medzi nimi bolo aj niekoľko vozidiel 
Ferrari rôznych ročníkov, obr 4. S európskych áut tu bo-
li vozidlá Jaguar , všetko kabriolety rôznych ročníkov. 

Výstava historických vozidiel 
na Marco Island na Floride
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Galéria veteránov
na Slovensku

Tiež tu bol jeden Porsche 911 Targa z roku 1970. Zaují-
mal som sa predovšetkým o autá predvojnovej výroby. 
Medzi nimi bol nazaujímaveší AUBURN 852 Superchar-
ged. Podobný bol vtedy predaný za 200 000 USD, obr 
5. Vedľa neho stál dvojsedadlový kabriolet AUBURN 
V 12, vybavený dvanásťvalcovým motorom, obr. 6. Ca-
dillac, štvordverový cabriolet z roku 1942 bol posledný 
typ vyrobený pred začiatkom vojenskej výroby – obr. 7. 
Z tohto obdobia je aj Ford Mercury sedan, ideálny ro-
dinný automobil, obr 8.
 Z vozidiel povojnovej výroby ma najviac okúzlil 
kabriolet Chevrolet BelAir z roku 1957, obr. 9. Z tohto 

obdobia je aj luxusný kabriolet Ford Thunderbird vyba-
vený motorom V 8, obr 10.
 Pri odchode z výstavy som si všimol pri východe 
zaujímavý Packard z roku 1937. Bolo to dvojsedadlo-
vé kupé s radovým osemvalcovým motorom, obr 11. 
Výstava trvala celý deň /sobota 14. februára/. Stá-
le sa tam hemžilo množstvo divákov. Stretol som tam 
aj Slovákov aj Čechov žijúcich na ostrove Marco Is-
land. Milým prekvapením pre mňa bolo, že pri večeri  

v hoteli Hilton obsluho-
vali slovenské servírky 
zo Spiša. 
Všetky historické vozi-
dlá boli dokonale zreš-
taurované a úplne v ori-
ginálnom stave. Upra-
vované a prestavané či 
modernizované autá bo-
li dielensky bezchybne 
spracované. Laky boli 
dokonalé, niektoré po-
užité  laky pochádzali 
z kozmických lodí. Me-
nili odtieň farby podľa 

slnečného svetla. Ostročervený Panter keď naň dopa-
dlo priame slnečné svetlo bol tmavočervený. Všetky 
exponáty bez výnimky mali dokonalý chróm, bezchyb-
né obutie a iné doplnky. Na druhý deň som bol so zá-
ujemcom o kúpu jachty na výstave jácht v Miami Be-
ach. Tiež krásne exponáty, to je už ale iná dovolenková  
kapitola.

K. Nikitin
Rubriku vedie: Ing. Konštantín NIKITIN

 Obr. 2 - Na báze Fordu z roku 1934 postavený voz 
v retro štýle s tromi motormi o výkone 1100K

 Obr. 5 - Auburn 852 Superchar Bcd r. 1936

 Obr. 8 - Ford Mercury Sedan r. 1948

 Obr. 11 - Packard Coupé z roku 1937

 Obr. 3 - Pohľad na tri spriahnute osemvalce o ob-
jeme 5700 cm3 každý

 Obr. 6 - Auburn V-12 Salon Cabriolet r. 1934

 Obr. 9 - Chevrolet Bel Air Convertible. Dvojdvero-
vý cabriolet z roku 1957

 Obr. 4 - Flotila vozov Chevrolet Corvette a Ferrari

 Obr. 7 - Cadillac Convertible, štvordverový cabrio-
let r. 1942

 Obr. 10 - Ford Thunderbird, mohutný konkurent 
Chevroleta Bel Air



Začnime anjelmi: Za lásku býva obviňovaný Amorko. 
Teda žiadny anjel podľa starého, či nového zákona! Me-
dzičasom už mnohokrát i tak kadekým novelizovaný... 
Ani nie tak, ako o nich zvykne rečniť Alenka z ríše di-
vov... Reč totiž nebude o anjeloch virtuálnych, lež - dre-
vených! Z dreva  poctivého, aj znútra zdravého, dobre 
vysušeného a... (vy)sústruženého! S vkusom a citom 
pre vec - tak do veľkosti troch centimetrov. A kto je zas 

za týchto zodpovedný? Verte či nie - baníci! Najprv však 
k Amorkovi, ktorý anjelom nikdy nebol: Vďačíme za ne-
ho - starým Rimanom.  Hoci tí až takí malicherní neboli: 
Svojho boha lásky nazvali Amor. Potom, čo ho sprivati-
zovali starým Grékom... Tým, ktorým vďačí celý svet za 
dnešnú západnú kultúru. S ktorou sa dodnes vyrovnáva 

každý po svojom. Títo vynálezcovia svojho boha lásky, 
Érosa (ale až po Homérovi!) však boli - už podľa jeho me-
na - bližšie k samotnej podstate. No i tak ho opisovali 
(podľa Hésiogonovej „Theogonie“) ako najkrajšieho zo 
všetkých bohov. Vraj, dokáže premôcť všetko! Aj keď 
sám splodený nebol... Totiž, spolu s matkou Zeme Ga-
iou a otcom Tartarom (toto Homér stotožnil s bezodnou 

priepasťou, hoci alkoholu neholdoval) vzišiel... rovno z 
Chaosu! Príhodnejšie, ako tá tma hneď na začiatku - no 
nie? I keď Gé (Gaia) to mala popletené: Hoci bola mat-
kou najstaršieho boha Úrana (grécky = Nebo), sudičiek 
Hór i Pontu (= more), pokrvná príbuznosť ju nerušila: 
So synom Úranom splodila Ókeana, starý rod bohov Ti-
tánov (na čele s Kronom) plus Kyklópov (= kruhookých) 

Svet v miniatúre
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O LÁSKE, ANJELOCH 
I TAKZVANOM „ŠROTOVNOM“
A je tu opäť máj, vraj - lásky čas... Lež, ako sa zbaviť toho „vraj“? Hovorme radšej o anjeloch! Nie ako Alen-
ka z ríše divov, lež, skôr na motoristickú nôtu. Pre istotu ale patrične (z)miniaturizovanú... Keď už je tu raz tá 
nová svetová finančná a hospodárska kríza, ktorej sa ale nikto nechce pozrieť rovno do očí. Takže o nej všetci 
radšej len rozprávajú... Od veci. Tí, ktorí ju pociťujú najmenej... A ešte chcú na nej zarobiť! Isteže, u nás nie! 
A keby aj?  No a čo...

Tak neviem: Mal som zle-
tieť až k bavoráku a jedné-
ho z tých dvoch trafiť rovno 
do srdca! Lež... je toto naozaj 
srdce? A či zas len čosi obrá-
tené opäť raz naruby?  

 Obr. 1 - BMW 3. radu s novým typom modelo-
vých kolies (novinka Herpa, M 1:87)

Milé dámy, drahý pán: Usmejte sa! Aby všetci videli, že ste naozaj úspešní podnikatelia - aj keď kríza hučí!

 Obr. 2 - Predloha ťahača MAN TGX XXL s návesom s plachtou zdobenou „sedemcentimetrovými“ figúrkami z plastu jazdí pre najúspešnejšieho výrobcu hračiek, ne-
meckú spoločnosť Playmobil. Tá ich vyrába už viac ako tridsať rokov

Očuj anjel! Prestaň sa už vychvaľovať tým svojím zrýchlením 9,81 m.s-2 a rátaj: Keď v roku 1989 stál dvojkilový 
bochník 8 korún a dnes stojí polkilový 2 eurá, v čom hlavne spočíva prednosť globalizácie?

No dobre: Korune z nášho cirkusu je odspievané! A teraz ukáž, či si za tie nové drobné aj čosi kúpil...

 Obr. 4 - Spomienky, len spomienky: Mini Cooper ´96 a Citroën 2 CV Charleston ´86. Ešte z čias, kedy sa aj 
mníšky smiali a policajt zo Saint Tropez zas rozčuľoval (Herpa, M 1:87)

 Obr. 3 - Scania 143M „Hauber“ ako vozidlo cirkusu Krone (Herpa, M 1:87)



- s jediným okom na čele. Hoci za syna i manžela Úrana 
(kto by sa čudoval, keď Úranos = Nebo?) už môže že-
na nežných a vášnivých veršov, ľudská poetka Sapfó 
(okolo 630 pr. n. l.). A od čias  Simónida (asi 556 - 468) 
sú zas jeho rodičmi Aréos a Afrodita... Proste chaos! 
Čo už, keď všetci, vrátane božskej omladiny na Olym-
pe (na čele so záletníkom Diom s krycím menom Ze-
us v prvom páde) vzišli z Chaosu?! A propos, Afrodita; 
tú tí hnusní Rimania premenovali na Venušu! A či ne-
vznikla z peny (afros = pena)? Ale až potom, čo do mo-
ra spadol Úranov úd! Ten Úranovi odšmykol jeho vlast-
ný syn Kronos - kosákom, ktorý si neskôr čoby symbol 
zvolili aj Sovieti.. Najvyšší z bohov, otec Dia i celej tej  

„skupinky“ z Olympu. Kde sa napchávali ambróziou, za-
píjajúc ju nektárom - kvôli nesmrteľnosti. Vlastnej! A 
prečo Kronos svoj nehanebný čin spáchal? Preto, že ot-
ca Úrana z duše nenávidel! No prv, ako ho dorazil úpl-
ne, Úranos ho preklial! Takže napokon bolo všetko na 
zvracanie. O tom ale už hovoriť nebudeme, niet mies-
ta; i keď vieme, že Kronos všetky deti Rhey - až na Dia 
- v jaskyni v krétskom pohorí Ida hneď po ich narodení  
prehĺtal. No keďže bol ťulpas, neskôr ich zas vydávil - 
Rhea ho totiž prekabátila... Škoda, že viac o tom sa nám 
sem nezmestí... Ale, na čom sa zhodli všetci už v sta-
roveku bolo, že Éros bol nudista - len s krídelkami. A v 
rukách luk a šíp... Čo mu tak židia, ako neskôr aj kres-
ťania zazlievali. A tak ho, jasné, len šetrne, no obliekli. 
A aj zmenšili tak, aby ho nikto ani nevidel. Nanajvýš, 

v dočasnom citovom pominutí - iba ak pocítil... Ešte-
že mu ponechali aspoň vek lezúňa! Takže z Erósa alias 
Amora nám zostal už len ten Amorko. Tak, ako sa v báb-
kovom divadle môže stať aj z kráľa Gašpara - Gašparko. 
A keďže aj tá láska sa dnešným ľuďom medzičasom ka-
dejako pomiešala, neraz ešte aj svojich potomkov rad-
šej ťahajú - už len zo sterilizovanej skúmavky. Preto zo-
staňme pri baníkoch! Z nemeckého Rudohoria (česky = 
Krušné Hory, nemecky = Erzgebirge). Tí už pred pár sto-
ročiami vydolovali všetky poklady svojej zeme, a tak 
stáli pred otázkou: A čo teraz? Ešteže mali okolo seba 
lesy, v nich stromy, a dreva z nich nadostač: Dali sa na 
výrobu drevených hračiek. Sústružených. A hľa: Sú tu 

aj tí len trojcentimetroví an-
jeli! Tak malí preto, aby pri-
padali ľuďom milučkí až tak, 
aby pre jednom či len dvoch 
nezostali. A ešte, aby sa ne-
plytvalo surovinou. Skrátka 
centimeter za tri-štyri eurá... 
Zaslúžene. Vari ste videli prí-
ťažlivejšie suveníry z dreva 
ako sú tieto so značkou GR? 
(Žiadny generálny riaditeľ, lež  
ich výrobca - Günter Reichel!). 
No dobre, a čo to „šrotovné“? 
Nuž, to si aktuálne  priblížila 
zas spoločnosť HERPA, sve-
tová jednotka miniautomobi-

lov v  mierke 1:87. Sériou hneď piatich modelov osob-
ných automobilov v jednom obale. I keď tieto vyrábala 
už pred desaťročiami. Na predné sklo každého z nich te-
raz umiestnila tabuľku s údajmi o tom, kedy bol ten-kto-
rý „ojazdený“ automo-
bil vyrobený. A aj, čo 
za to... ako pri predlo-
he. Ešte pred zošroto-
vaním... Lebo za „šro-
tovné“ vám dnes za-
platí aj štát. Ak váš 
miláčik dovŕšil svoj 
desiaty rok. Čo mno-
hých nadchlo. Ako 
toho pána, čo si dal  

svoje milované, zachovalé, spoľahlivé autíčko zošro-
tovať - už v prvej vlne. Aby ho iní nepredbehli. Tak mu 
ho aj zošrotovali: Až potom zistil, že do desiatich naro-
denín jeho milovanej hračke chýbali tri mesiace. Takže 
„šrotovné“ nedostal, no jeho miláčik bol fuč. Asi mu z 
toho bolo poriadne teplo! Ako všetkým penzistom, kto-
rí sa na „odporúčanie“ akože domových dôverníkov dali 
zas nachytať - na „zatepľovanie“. Vraj im panelák oble-
pia penovým polystyrénom. Čo im už nikto nepovedal, 
že za veľmi, veľmi drahé peniaze. Aby solili až do smr-
ti. Vlastnej, aj s úrokmi. No tešiť ich môže, že tentoraz 
to bude slovenský polystyrén - zo Žiliny. A, že im z toho 
všetkého ešte len bude teplo! Dovtedy, kým už nebudú 
mať ten oblepený polystyrén z čoho ďalej splácať. Lebo 
potom ich už exekútor pošle rovno na ulicu. Ako náhra-
du za bezdomovcov, ktorí tam počas ostatnej zimy už 
pomrzli. No a čo! Veď je kríza! Svetová. No nie?

Ing. Štefan Štrauch
Foto: The World en miniature 

(Branislav Koubek, Maňo Štrauch) 
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Drahé ojazdené automobily! Ako nestranná bytosť z iného sveta vám ozna-
mujem, že Nový svet vytlačil priveľa bezcenných nazelenalých papieri-
kov. Aby sa sám mal lepšie, a ostatní sa o to pričinili. Čo otriaslo aj Sta-
rým svetom - o zvyšku sveta škoda hovoriť! Keďže ten je aj tak už dávno 
pod sutinami... Čím sa mieni, že už zajtra zošrotujú aj vás tak, že vám už 
nepomôže ani váš anjel strážny! Len aby sa vytváral zisk, a ešte aj na vás 

ktosi zarobil. A aby ostatným bolo horúco aj uprostred zimy. Kvôli ich za-
dlženosti: Lebo uverili, že za svoje teplé pocity vďačia len na betón lepe-
nému polystyrénu -  plyn z Ruska im môže byť ukradnutý. A história skon-
štatuje, že po šrotovaní prišlo zas zatepľovanie... Vďaka polystyrénu - ale 
slovenskému! Zo Žiliny.

 Obr. 6 - Novinka 2009: Séria piatich „už používaných“ osobných automobilov (s vytlačenou tabuľkou za predným sklom) v spoločnom obale. Staršie modely značky 
Herpa v nej reprezentujú: červený VW Gold, čierny Opel Kadett, sivý BMW 325i, višňovo sfarbený Audi Coupé a zelený bicolor Mercedes-Benz E 320 (Herpa, M 1:87)

Pane! Majitelia oboch vehiklov síce za svoj život najazdili dohromady milión ki-
lometrov bez nehody, ibaže ich už dávno vraj odviezli preč! Jedného kvôli aké-
musi policajtovi Alzheimerovi, druhého zas k sociálne cítiacej Hosipe. Tak komu-
že tú kyticu? 

 Obr. 5 - Nemecký MB 300SL a britský Jaguár typ E. Spomeniete si ešte na 
ich prvý rok výroby? (Herpa M 1:87)

No prosím! A potom, že vraj 
Eva s Adamom...

 Obr. 7 - Audi A6 a Audi Q5 (Herpa, M 1:87)

Predstav si, namiesto spevníka tu 
mám akési predpisy! A z nich vy-
plýva, že keď tí traja vyjdú z krčmy, 
mám im ešte zaspievať uspávanku 

- na rozlúčku! A ty máš potom kaž-
dú dušičku upevniť na jeden špa-
gátik, a poslať rovno hore... Ale bez 
záruky, že ich Peťo vpustí dnu! 

 Obr. 8 - MB CLS, Mini Cooper S a BMW M6 Cabrio (Herpa, M 1:87)
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V stredoveku sa právo skladu, ius depositionis, ius 
stapuli, či Stapelrecht, pre život miest považovalo za 
veľmi dôležité. Okrem prestíže a hlavne ekonomické-
ho prospechu úzko súviselo aj s výsadami trhovými, 
colnými a mýtnymi a bolo aj účinným protikonkurenč-
ným opatrením. Právo skladu sa vyvinulo z tridsiatku 
na hlavných zahraničných cestných spojoch počas 13. 
storočia. Mohlo sa uplatniť len tam, kde bol rozvinu-
tý domáci trh a kde sa dostávali i tovary cudzích kra-
jín. A Kežmarok (popri Levoči) takým miestom rozhod-
ne bol.
 Právo skladu s čiastočným predajom tovarov spo-
čívalo v tom, že v meste disponujúcom týmto právom, 
boli cudzí obchodníci povinní zastaviť sa, zložiť svoj to-
var na určenom mieste a istý čas tu svoj tovar aj pre-
dávať. Obyčajne išlo o dobu troch dní, prípadne však aj 
jeden, či dva týždne. Až po uplynutí predpísanej lehoty 
a po zaplatení za váhu, mýtnych a colných poplatkov, 
sa mohli cudzí obchodníci pobrať s nepredaným tova-
rom ďalej. Právo skladu s čiastočným predajom tova-
rov  dostala Levoča už v roku 1321 od Karola I. Róber-
ta. Roku 1364 jej toto právo potvrdil aj Ľudovít I. Veľký. 
Právo sa vzťahovalo na všetok tovar, ktorý sa vyvážal 
cez Spiš do Poľska alebo Sliezska ako aj na tovar do-
vážaný opačným smerom. V Levoči sa musel tovar vy-
baliť, prevážiť na mestskej váhe a potom dva týždne 
vystaviť na predaj. Cudzinci však mali dovolené pre-
dávať iba vo veľkom, z čoho značne profitovali bohatí 
mešťania, ktorí lacno odkúpený tovar vo veľkom mohli 
predávať v malom so značným ziskom. Počas pobytu 
v meste obchodníci minuli veľkú časť svojich finanč-
ných prostriedkov v hostincoch a u miestnych meš-
ťanov, kde boli ubytovaní, pretože si nesmeli doniesť 
stravu ani krmivo pre kone. A to bol ďalší štedrý príjem 
pre mešťanov. S právom skladu súviselo aj “právo zlo-
menej osi“. Ak sa na voze v katastri mesta alebo na je-
ho hranici zlomila os, tovar na ňom naložený prepadol 
v prospech mesta. Za nedodržiavanie práva skladu bo-
la prichyteným kupcom, ktorí chceli mesto obísť boč-
nými cestami, udeľovaná značná pokuta.
 Levočské právo skladu sa vzťahovalo na svojom 
začiatku len na cudzozemských kupcov. Levoča si toto 
právo zlepšila získaním privilégia od Žigmunda Luxem-
burského v roku 1411, ktoré jej umožnilo uplatňovať 
právo skladu nielen voči zahraničným, ale aj domácim, 
uhorským obchodníkom, špeciálne voči bratislavským, 
šopronským, trnavským a trenčianskym.
 Ešte prísnejšie však bolo plné právo skladu. Podľa 
tohto práva cudzí obchodníci museli v skladovom mes-
te zastaviť, všetok tovar predať alebo vymeniť a vrá-
tiť sa domov. 
 Nech už bolo právo skladu akékoľvek, do mest-
ských pokladníc a do pokladníc mešťanov z neho ply-
nuli ohromné zisky. Nečudo, že takéto významné hospo-
dárske privilégium Levoče bolo pre jej susedov na Spi-
ši tŕňom v oku. Navyše mestu Levoča roku 1406 udelil 
uhorský kráľ a cisár  Žigmund privilégium, na zákla-
de ktorého mohli levočskí kupci slobodne obchodovať 
po celom Uhorsku bez ohľadu na právo skladu, či iné  

mestské privilégiá. Roku 1419 ten istý panovník oslo-
bodil Levočanov aj od platenia tridsiatku na uhorských 
colných staniciach.
 Samozrejme aj Kežmarčania dostávali od uhor-
ských kráľov výsady. Začiatkom 15. storočia získali 
napríklad oslobodenie od cla na území Uhorska či prá-
vo konať dva jarmoky ročne. Právo skladu ako zdroj 
značnej prosperity si cenili mešťania Kežmarku zrejme 
najviac. Inak by sa toto právo nepokúsili získať aj ris-
kantným úskokom. Keď Kežmarčania informovali krá-
ľa Žigmunda Luxemburského o zničení listín po dobytí 
mesta husitami v apríli 1433, je evidentné, že už v tom 
čase mali pripravený plán na využitie situácie v svoj 
prospech „rozmnožením“ si počtu privilégií. A tak do 
zoznamu privilégií, ktoré Kežmarčania predložili panov-
níkovi na potvrdenie, jednoducho pridali aj právo skla-
du. Špionáž fungovala vždy a keď sa o čine Kežmarča-
nov dozvedeli Levočania, ostro u Žigmunda protesto-
vali. Zmätený cisár a jeho „administratíva“ si musel 
teda najskôr overiť situáciu. Mandátom z 2. septembra 
1434 poveril cisár predstaviteľov Spišskej stolice, aby 
zistili skutočnosť a pred Spišskou kapitulou ako hod-
noverným miestom vydali o tom svedectvo. Kapitula 
vyslala na stoličný súd zvolaný na ten účel svojho zá-
stupcu kanonika Jána, ktorý po návrate kapitulu infor-
moval, že pod prísahou na ňom vypovedalo v prospech 
Kežmarku 23 zástupcov zo Zväzu 24 spišských miest, 
odvolávajúc sa na staré privilégiá spišských miest. Zo 
zástupcov chýbali len Hrabušice. Že Žigmund s rozhod-
nutím váhal, dosvedčuje skutočnosť, že mu trvalo viac 
ako rok, kým vydal rozhodnutie. Listinou z 11. októbra 
1435 medzi ostatnými privilégiami potvrdil Kežmarku 
aj právo skladu.
 Je to nádherný historický príklad, ako sa doká-
žu ľudia spojiť proti niekomu a niečomu. Evidentne tu 
došlo k spolupráci Kežmarku s ostatnými spišskými 
mestami proti obchodnej hegemónii Levoče, ktorá ich 
„štvala“.  Výrečným svedectvom toho je skutočnosť, 
že podobný manéver so zaradením práva skladu medzi 
údajne zničené privilégiá husitmi využila aj Spišská No-
vá Ves.
 Levoči tak vznikla v bezprostrednej blízkosti kon-
kurencia. Kežmarok je bližšie k strategickej poľskej hra-
nici, skôr tam mohli kupci doraziť a tak Levoči to robilo 
veľké vrásky na čele. Kežmarčania si do privilégia da-
li zakomponovať i jednotlivé druhy, o ktoré im predo-
všetkým šlo, a to vosk, loj, meď, olovo, oceľ a železo. 

Síce právu skladu v Kežmarku podliehali len ľahké vo-
zy, ťahané maximálne 4 koňmi, a tovary boli tak určené 
na predaj len v malom, ale aj tak táto skutočnosť jed-
noznačne poškodzovala obchodné záujmy Levočanov a 
stenšovala ich mešce. Začal boj medzi oboma mestami. 
Levoča sa nevzdávala a svoj monopol v práve skladu na 
Spiši okamžite začala obhajovať pred uhorským pala-
tínom Vavrincom z Héderváru. Palatín jej dal za pravdu 
súdnym rozhodnutím napísaným v Budíne 14. novem-
bra 1437. Stalo sa tak len necelý mesiac pred Žigmun-
dovou smrťou a ktovie, či sa chorý cisár o tom vôbec 
dozvedel. Súdne rozhodnutie dokladuje jedna z mála 
papierových listín, ktoré sa zachovali v archíve mesta 
Levoče spred požiaru v roku 1550. Z listiny  ostalo len 
obhorené torzo. Levočania si listinu napriek tomu veľ-

mi cenili, pretože jej zvyšky podlepili pergamenom, aby 
ju mohli ďalej využívať ako dôkaz svojej pravdy na sú-
de. Na rubovej strane listiny, dorze, sa nachádza veľa-
vravná poznámka „Res est invicta veritas“ čo v prekla-
de zanamená „Výsledok je nepremožiteľná pravda“. Po-
známku podľa humanistického písma možno datovať do 
2. polovice 16. storočia, teda do obdobia, keď spor už 
doznieval. 
 V 15. storočí Levočania však nemali vyhrané, a 
to napriek tomu, že držali v rukách palatínovo rozhod-
nutie. Príčina spočívala v udalostiach druhej štvrti-
ny 16. storočia, kedy do osudov Spiša významne za-
siahli dynastické spory Zápoľskovcov s Ferdinandom 
Habsburským o uhorský trón. Uhorské kráľovstvo sa 
vtedy rozdelilo na dva tábory. Časť podporovala Ferdi-
nanda a časť Jána Zápoľského. Levoča ostala na strane 
Habsburgovcov, Kežmarok zostal verný svojmu zeme-
pánovi. Spor o právo skladu takto nabral nové dimen-
zie, pretože na Spiši sa v 20. až 30. rokoch 16. storo-
čia pohybovali vojenské oddiely oboch znepriatelených  
táborov.
 O boji o právo skladu, ako aj o ďalších osudoch Kež-
marku, si povieme v nasledujúcich Potulkách.

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Ius depositionis, právo skladu

80 máj  2009

1. Priestor Starý trh v Kežmarku

V prírode sa  každoročne odohrávajúci boj zimy s jarou skončil v prospech jari na väčšine územia Slovenska 
už pred Veľkou nocou. Jar už vtedy ukázala svoju nádheru vzniku nového života v prírode. Aj ľudia tvoria sú-
časť prírody. Ich činy sa však nie vždy dajú označiť za prospešné všetkým...

2. Novodobý trh umeleckých remesiel
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Banská Bystrica, PRO AUTO, Tel.: 048/412 5076 • Bardejov, ACK AUTO, Tel.: 054/486 8720 • Bratislava, MIKONA, Tel.: 02/6241 0734 • Bratislava, 
AUTO - IDEAL SERVIS, Tel.: 02/4446 2314 • Dunajská Streda, TURDUS, Tel.: 031/551 5021 • Komárno, GÉRINGER AUTO, Tel.: 035/770 5350
• Košice, AUTO–MOKRÁ�, Tel.: 055/674 8878 • Malacky, AUTO TEAM 4X4, Tel.: 034/773 1493 • Martin, MIKONA, Tel.: 043/428 1491
• Michalovce, STAVENA MICHALOVCE, Tel.: 056/688 8841 • Nitra, BMC, Tel.: 037/692 6824 • Pieš�any, ELA CAR, Tel.: 033/774 4133 • Poprad, 
ROADEX, Tel.: 052/449 2570 • Prešov, ACK AUTO, Tel.: 051/748 0951 • Prievidza, MARIÁN GRI� - MOTOPRES, Tel.: 046/543 0792 • Ša�a, PANONIA, 
Tel.: 0917 534 938 • Tren�ín, AUTOTREND, Tel.: 032/640 1257 • Trnava, AUTO TT, Tel.: 0910 888 190 • Zvolen, ZV AUTO, Tel.: 045/532 2334
• Žilina, A-AUTO, Tel.: 041/700 3183

Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ro�nú záruku a asisten�né služby zdarma.  infolinka: 02/5363 3306
Emisie CO2 165 g/km, kombinovaná spotreba paliva 6,8 l na 100 km.  Akcia platí do vypredania zásob.
Finan�né hodnoty boli prepo�ítané konverzným kurzom 30,1260 SKK / EUR. *Cena v prípade uplatnenia šrotovného vo výške 2000 € / 60 252,00 Sk.

Vaša limuzína SX4 1,6 Sedan v limitovanej ponuke 
s bohatou výbavou. � predné hmlové svetlá

� rádio s MP3 a ovládaním na volante
� vyhrievanie predných sedadiel 
� disky kolies z �ahkej zliatiny
� vyhrievané a el. ovládané spätné zrkadlá

� batožinový priestor 515 l
� klimatizácia 
� ABS, EBD a 6x airbag
� el. ovládané okná

Za jedine�ných 

11 833 €*

356 480,96 Sk

Vaša rodinná
priate�ka

S bonusom a šrotovným 

ušetríte 3 867 € / 116 497,24 Sk

Viac o podmienkach získania šrotovného na www.mhsr.sk.

je spo�ahlivá, 
túži po rodine 

a má poriadny kufor

inzercia SX4 sedan_210x297_final.indd   1 21.4.2009   15:09:19
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1Cenové zvýhodnenie platí pri využití dotácie na kúpu nového motorového  vozidla za podmienok príslušného Výnosu Ministerstva hospodárstva. 

“Šrotovné“ 
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VŠETKY cenové 
bonbóniky od Hyundai

             Cena od 11 499 EUR  
/ 346 418,87 SKK*

             Cena od EUR  
/ 346 418 87 SKK*
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