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KAŽDÝ TÚŽI
MAŤ FAMILY

- Climatic - poloautomatická klimatizácia

- airbag vodiča a spolujazdca
- bočné airbagy- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

- delené zadné sedadlo (60/40)
- elektricky ovládané predné okná
- elektricky nastaviteľné a vyhrievané 
vonkajšie spätné zrkadlá- centrálne zamykanie s diaľkovým 

ovládaním- rádio Blues s CD a MP3 - DAY LIGHT systém- doživotná záruka mobility PREMIUM*

www.skoda-auto.sk

ŠkodaOctavia od 12 159 4/ 366 302,03 Sk

Pri využití značkového financovania na 1/3 už od 4 053 2 / 122 100,67 Sk s 0% úrokom.
Prvú tretinu zaplatíte teraz, druhú o rok a tretiu o dva.

* Bližšie informácie o doživotnej záruke mobility PREMIUM získate u najbližšieho predajcu Škoda.
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KONGRES
V pondelok ráno 29. júna v hoteli Crowne Plaza - za ne-
prítomnosti zástupcov štátu - otvoril predstaviteľ sve-
tovej federácie FISITA z Európy, pán Hohl, ako jej vice-
prezident a súčasne prezident európskej časti EAEC, 
kontinentálny kongres spolu s predsedom SAITS. Kon-
gres EAEC je vždy v nepárnom roku, od roku 1987. Do 
roku 1995 bol usporiadaný vždy v Štrassburgu (5 x), 
potom Európsky automobilový kongres usporiadali v 
Taliansku (1997), v Barcelone (1999), prvýkrát v roku 
2001 v strednej Európe – v Bratislave, potom v Paríži, 
v Belehrade, v Budapešti, a teraz opäť v Bratislave! Prí-
tomných bolo pri otvorení kongresu viac ako 100 účast-
níkov – postupne prichádzali ďalší, celkom asi 150 (de-
legáti, hostia a členovia SAITS). 
 V prvom plenárnom zasadaní si vypočuli 6 priere-
zových prednášok týkajúcich sa globálnych poznatkov 
z automobilovej sféry. Po prednesených prenikavých 
poznatkoch p. T. KUBOZUKU (32 rokov v NISSAN-e, te-
raz je predstaviteľom Japonskej organizácie automobi-
lových inžinierov JSAE) o predpokladoch pre automo-
bilové technológie do roku 2030 sa o svoje poznatky 
a pracovné skúsenosti podelili s účastníkmi kongresu 
aj ďalší vynikajúci odborníci. Pán N. SCHUBERT (15 ro-
kov BMW, teraz OMV – Centrum Excelencie) prednášal 
o zmenšovaní CO2

 a perspektívach pre automobilový 
svet z hľadiska palív. Pani profesorka E. BRATSCHIT-
SCH (Univerzita aplikovaných vied, Graz) o výskume a 
vývoji vo vzdelávaní inžinierov, páni J. Billy a K. Cibur 
z US STEEL Košice zaujali predpokladaným rozvojom v 
spotrebe ocele pre automobilový svet v Strednej Eu-
rópe, pán prof. F. Moser (viceprezident globálneho ve-
decko-výskumného AVL LIST z Grazu) o riešení poho-
nov ťažkých nákladných automo-bilov, CO2 a hybridi-
zácii, pán prof. Ch. BEIDL (15 rokov AVL List, teraz TH 
Darmstadt)  hovoril o minulosti a budúcnosti spaľova-
cích motorov z hľadiska daností Európy.
 Potom týždeň prebiehal rýchlo a aktivít bolo pri-
veľa pre každého zo zúčastnených. Vymenujem ich as-
poň heslovito: 
Kongres prebiehal v troch paralelných konferenciách, 
ktoré boli usporiadané do troch paralelných sekcií. 
Spolu odznelo 86 prednášok v celkom 24 sekciách – 
účasť 150 zahraničných a domácich delegátov (spo-
lu z 19 štátov).

KONFERENCIA O VZDELÁVANÍ
Popoludní, paralelne so sekciami kongresu prebiehala 
prvýkrát na pôde FISITA, konferencia učiteľov - vzdelá-
vačov pre automobilovú sféru. Okrem profesionálnych 

prednášok pozvaných prednášajúcich vystúpil s postoj-
mi EÚ k tejto téme aj komisár EÚ za Slovensko pán Fígeľ. 
Účastníci podujatia i niektorí delegáti z kongresu EAEC 
mali príležitosť diskutovať na mnohé témy vzdelávania 
technickej inteligencie. 
 V stredu (1. 7.) na obed bol slávnostne zakončený 
kongres. V úvode s pozvanou prednáškou vystúpil pán 
Ed Robertson (zvolený prezident na roky 2010 – 2012, 
teraz ako reprezentant globálnej spoločnosti MAGNA)  
s analýzou a stratégiou pre budúcnosť, hlavne na ame-
rickom kontinente. Viceprezident ZAP SR a delegát SR 
v európskej asociácii výrobcov ACEA, pán Ľ. Ujhelyi, 
upútal prítomných zhrnutím niektorých krokov automo-
bilového priemyslu a obchodu s automobilmi v súčas-
nej situácii. Prezident FISITA – pán Ch. HUSS (BMW) 
pozdravil prítomných a zdôraznil snahy federácie ako 
zástupcu všetkých národných organizácii automobilo-
vých inžinierov a technikov vo svete prispieť k zlepšo-
vaniu kvality, produktivity, nových technológií. Pou-
kázal na úlohy federácie z hľadiska ľudských zdrojov 
a spoločných stretnutí na pôde národných konferen-
cií i kongresov. 
 Predseda SAITS krátko zhrnul výsledky kongresu. 
Pán G. Hohl, prezident EAEC, poďakoval slovenským ko-
legom za úspešnú realizáciu kongresu v zložitých pod-
mienkach. Symbolicky odovzdal štafetu na realizáciu 
EAEC 2011 do Valencie. Zástupca španielskej STA pán 
F. BALMAS prezentoval stratégiu pre ďalší kongres  
a niektoré možnosti pre účastníkov. Všetci rečníci chvá-
lili priebeh a organizáciu (o čo sa pričinili obe organi-
začné zložky – odbornú stránku SAITS, organizačne 
INTENZÍVA). 

AUTODAY2009
Do Bratislavy už medzitým prichádzali členovia Rady 
FISITA. Aby sme prepojili zástupcov výrobcov s pozna-
ním federácie, nečlenovia výkonného výboru FISITA 
sa zúčastnili sprievodného podujatia – odborného dňa 
BiC Bratislava a SAITS – pod názvom AUTODAY2009. 
Dve úvodné prednášky – páni Š. Vrátny „k sieti spoloč-
ností a štrukturálnym fondom“, J. Lešinský „k podielu  
a významu nových štátov v hromadnej výrobe automo-
bilov“ a panelová diskusia k problematike spolupráce 
v podobe „klastrov“, priniesli mnoho nových podnetov 
aj pre prácu národných organizácii vo federácii FISITA. 
Zástupcovia piatich „klastrov“ z Talianska, Rakúska, 
Slovinska, Chorvátska a západného Slovenska zauja-
li spoločnými znakmi – majú veľké množstvo kontak-
tov s podnikmi, niekoľko už úspešne realizovaných vý-
znamných projektov pre malé a stredné podniky, majú 

kontakty s vysokými školami, spoluprácu s výskumno-
vývojovými pracoviskami a podobne. 
 Poznámka: Podujatie začalo už ráno dvojstranný-
mi stretnutiami podnikov a inštitúcii (spolu 146 stret-
nutí). Primeraná účasť podnikov a združení (katalóg 
obsahuje 58 spoločností z 10 štátov), reprezentovaná 
spolu asi 80-timi účastníkmi, predznamenala rozsiahle 
možností vopred objednaných dvojstranných rokovaní. 
Významným faktorom bola aj účasť zástupcov dvoch 
finálnych výrobcov, ktorí práve teraz hľadajú dodáva-
teľov pre začínajúce projekty. 

RADA FISITY
Radu FISITY tvoria predsedovia 39 národných organi-
zácií a ďalší delegovaní členovia podľa veľkosti orga-
nizácií. Pred zasadaním Rady zasadá Výkonný výbor 
FISITA (prezident súčasný, prezident bývalý a budúci, 
viceprezidenti – predsedovia štyroch stálych komisií, 
pokladník a  i. V Bratislave zasadal po kongrese para-
lelne s AUTODAY2009.
 Vo štvrtok ráno najprv dve hodiny rokovali iba zá-
stupcovia európskych organizácii (tých je väčšina – 26 
zo spomínaných 39) formou zasadania Rady EAEC. Hod-
notili pozitívne bratislavský kongres, pripravili niektoré 
kroky pre zviditeľnenie ďalších aktivít do najbližšieho 
rokovania v Budapešti (miesto budúceho FISITA CON-
GRESS - 2010) a vo Valencii – EAEC Congress 2011. Do 
obeda všetci členovia Rady FISITA po jednotlivých ko-
misiách (pre vzdelávanie, financie, vnútornú politiku a 
externú spoluprácu), rokovali o pripravovaných stano-
viskách pre Radu. 
 Vo štvrtok popoludní bolo 4–hodinové riadne ro-
kovanie Rady FISITA. Rada pracuje podľa málo upra-
vovaného programu, potvrdzuje kroky výkonného vý-
boru, sekretariátu, schvaľuje finančný plán, vypočuje 
si správy viceprezidentov podľa odborných tém a pod-
ľa kontinentov atď. Ďalšie rokovanie bude na jeseň vo 
Vietname. Prezident Huss ukončil rokovanie pred šies-
tou, ako to bolo naplánované. Pracovný týždeň skončil.
 K takým náročným dňom patrí aj spoločenský 
program a program pre sprevádzajúce osoby. Zahra-
niční účastníci spoznali počas dní i večerov okrem  
Bratislavy aj jej okolie. Najväčším znakom prebiehajú-
cich aktivít vo výrobných závodoch (príprava nových 
liniek, typov automobilov a i.) sú neuskutočnené dlho-
dobo plánované návštevy odborníkov v Bratislave, Tr-
nave a Žiline, ani u dodávateľov. 

Záver 
V tomto roku SAITS bude mať šestnásť rokov. Počas 

Ekonomika 
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BEZ RUCHU O BUDÚCEJ MOBILITE 
(Európsky automobilový kongres 2009)
Prechod z júna do júla bol pre automobilových inžinierov a technikov, ale aj pre Slovensko, významný. Pod názvom „Bra-
tislava 2009“ sme pripravovali a realizovali najväčšiu akciu spomínaných odborníkov v roku 2009. SAITS spolu s ďalší-
mi subjektmi realizoval 12-ty Európsky automobilový kongres, zasadanie najvyššieho orgánu svetovej federácie – Ra-
dy FISITA a AUTODAY2009 . Dnes je to už minulosť, len poznatky, kontakty a dojmy o Slovensku a so slovenskými i 
zahraničnými odbor-níkmi ostávajú pre budúcnosť. Ďakujeme všetkým zúčastneným spoluorganizátorom – zástupcom 
spoločnosti MATADOR Automotive ako jedinému sponzorovi, spoločnosti BiC Bratislava, INTENZÍVA, vicepreziden-
tovi ZAP SR pánovi Ujhelyimu a ďalším partnerom, ktorí aj osobnou angažovanosťou prispeli k úspešnému priebehu 
všetkých aktivít s pozitívnym ohlasom, hlavne zo zahraničia.



Bezpečnosť premávky 
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týchto rokov malá (na rozmery členov FISITA) dobro-
voľná organizácia prezentovala už dvakrát, pred hlav-
ne zahraničnými účastníkmi, organizačnú zrelosť, ľud-
ské i hmotné predpoklady pre budúcnosť. Dôstojná re-
prezentácia Slovenska bola pre inžinierov akýmsi maj-
strovstvom Európy i svetovým pohárom. Pomerne malý 
záujem novinárskej verejnosti poukázal na veľkú mie-
ru sústredenia sa masovokomunikačných prostried-
kov na nie pracovné výkony a toľko spomínané  

malé miesto Slovenska vo výskume a vývoji. Dnes, 
keď je veľmi potrebné, mať sa koho spýtať, ČO vyrá-
bať v tejto obrovskej skupine výrobcov na celom sve-
te, práve INŽINIER – VÝSKUMNO–VÝVOJOVÝ pracov-
ník je skutočný poklad. Malý počet zodpovedných dele-
govalo alebo prišlo na jedinečné podujatia, väčšia časť 
neponúkla rozsiahlejšiu motiváciu pre seba a možno i 
ďalšie generácie. Technik tvorí anonymne – v kolektíve, 
ale s veľmi veľkou individuálnou zodpovednosťou. Iní  

tvoria pre indivíduum, s nízkym stupňom zodpovednos-
ti. Teraz ich to nestálo nič, ale možno budúce výdavky, 
ak budú chcieť existovať, budú omnoho väčšie. A mož-
no pre budúcnosť tiež platí to známe „náš úspech je 
väčší, ako by nám mohol byť odpustený“. 

Ján LEŠINSKÝ
predseda SAITS

Ako vidno z uverejnenej tabuľky, od januára do konca 
júla nielenže klesol počet dopravných nehôd v porov-
naní s rovnakým obdobím minulého roka na menej ako  
polovicu, ale menej je aj následkov na zdraví, vrátane 
strát životov.  Skeptici môžu spochybňovať podstat-
ne menší počet evidovaných dopravných nehôd zmier-
nením podmienok (hodnota materiálnej škody na vo-
zidlách), pri ktorých sú účastníci dopravnej nehody po-
vinní ohlásiť nehodu polícii, čo štatistike v tomto sme-
re iste pomohlo. V policajných štatistikách by však ma-
li byť všetky dopravné nehody, pri ktorých došlo k ne-
jakým následkom na zdraví.  Lebo povinnosť účastní-
kov cestnej dopravnej nehody hlásiť všetky, pri kto-
rých došlo k ublížení na zdraví,  obsahuje aj súčasný  
zákon o cestnej premávke. 
 Ak za prvých sedem mesiacov na našich cestách 
zahynulo o 54 osôb menej a o 166 menej bolo ťažko 
zranených ako za prvých sedem mesiacov vlaňajška, 
je to jednoznačne veľmi priaznivý obrat. Čo ho spôso-
bilo? Nuž, určite nie „uvedomelosť“ účastníkov dopra-
vy – od chodcov, po vodičov najťažších úžitkových vo-
zidiel. Ani zlepšenie cestnej siete či dopravného znače-
nia. Sám osebe určite k obratu neprispel ani nový zá-
kon so zmenšením povolenej rýchlosti v obciach zo 60 
km/h na 50 km/h a už vôbec nie povinné celoročné 
svietenie automobilov. Prínosom nového zákona, kto-
rým sa teraz riadi dianie na slovenských cestách, je 
drastické  sprísnenie pokút za dopravné priestupky a 
veľmi dobrá účinnosť ich vymáhania (aspoň od vodičov, 
lebo ak vodič nemá pri sebe peniaze na pokutu, policajt 
mu zadrží vodičský preukaz a dostane ho nazad na prí-
slušnom oddelení polície, ak do 15 dní prinesie doklad 
o zaplatení pokuty peňažnou poštovou poukážkou). 
 Väčšie pokuty za dopravné priestupky by boli má-
lo účinným strašiakom pre vodičov, ak by polícia tento 
rok nekontrolovala dodržiavanie dopravných predpisov 
oveľa, oveľa dôslednejšie ako pred účinnosťou nového 
cestného zákona. To je ten hlavný dôvod zlepšenia bez-
pečnosti na našich cestách. Pri koncoročnom hodnote-
ní efektívnosti práce jednotlivých ministerstiev, ak ne-
hôd  na cestách s následkami na zdraví v nasledujúcich 
mesiacoch dramaticky nepribudne, bude právom vpre-
du ministerstvo vnútra za odvedenú prácu pre zlepše-
nie bezpečnosti cestnej premávky v tomto roku.

 Až 171 z celkovo 209 usmrtených osôb pri do-
pravných nehodách za tohtoročný január až júl  zomre-
lo kvôli  chybám vodičov motorových vozidiel. Zaujíma-
vé je, kde sa nehody so smrteľnými následkami stali. V 
policajnej štatistike sa uvádza, že    v obciach zahynulo 
89 osôb a mimo obce 120. Z ďalšieho členenia štatisti-
ky nehodovosti vyplýva, že na diaľniciach zahynuli pri 
nehodách len traja ľudia, na cestách I. triedy zahynulo 
najviac, až 72 osôb, na cestách II. triedy 44 a na ces-
tách III. triedy  40 osôb. Na železničných priecestiach 
zomrelo pri nehodách 18 osôb. 
 Oveľa častejšie merania rýchlosti políciou jedno-
značne priaznivo ovplyvnili nehodovosť v obciach a 
možno aj na diaľniciach, kde jazdíme podstatne pomal-
šie ako minulý rok.  Polícia má podľa nás ešte veľký po-
tenciál zmenšovania počtu dopravných nehôd s tragic-
kými následkami, ak preorientuje časť kapacít doprav-
nej polície z kontroly rýchlosti na úsekoch ciest a diaľ-
nic s minimálnou nehodovosťou na kontrolu nespráv-
neho spôsobu jazdy na cestách I., II. a III. triedy, najmä 
mimo obcí. Azda pri každej našej jazde na vzdialenosť 
dlhšiu ako 100 kilometrov na „mimomestských komu-
nikáciách“   vidíme  aj nebezpečné predchádzania vo-
zidiel v neprehľadných zákrutách alebo pred vrcholom 
stúpania. Z nich sa regrutujú nehody s najvážnejšími 
následkami. Policajti sa vedia postaviť pri meraní rých-
losti tak, aby ich vodiči prichádzajúcich vozidiel nevi-
deli. Zdokumentovať sa podobne dajú aj nebezpečné 
predchádzania, napríklad kamerou postavenou vo ve-
getácii na neprehľadnom mieste, nevhodnom na pred-
chádzanie. Úmyselne sme spomenuli vegetáciu, preto-
že niekedy práve husté kríky vedľa cesty robia zákru-
tu neprehľadnou. Správcovia komunikácií a dopravná 
polícia by mali viac dbať o to, aby všetky úseky ciest 
boli najbezpečnejšie, ako len môžu byť. Ak výhľadu vo-
dičov „za zákrutu“ nebránia práve vzácne, zákonom  

chránené stromy a kríky, treba ich zrezať na potrebnom 
úseku cesty do takej výšky, aby  sa zákruta stala pre-
hľadnou. Ľudské zdravie a životy musia mať prednosť 
pred možnými námietkami ochrancov prírody, že sa za-
sahuje do biotopu vtáctva a niektorých živočíchov. Ta-
kéto úseky sú v porovnaní s celkovou dĺžkou našej cest-
nej siete zanedbateľne malé, ak sa vegetácia upravu-
je v jeseni alebo v zime, neovplyvní to reprodukciu vtá-
kov.  Ubudlo by však úsekov ciest zbytočne spomaľu-
júcich premávku a vinou bezohľadných vodičov, kto-
rých nemožno prevychovať za pár rokov, aj veľmi ne-
bezpečných miest. 
 Vodiči by aktivitu dopravnej polície v snahe zrých-
liť premávku bez nárastu rizika nehodovosti (platí to aj 
o odstránení niektorých dopravných značiek prehnane 
obmedzujúcich rýchlosť jazdy) určite uvítali, lebo iba 
represiou sa dobré vzťahy polície s motoristami neda-
jú budovať. Na doterajšie tohtoročné zlepšenie bezpeč-
nosti na našich cestách môže byť polícia objektívne na-
ozaj hrdá. Lepšie výsledky dosiahla vďaka intenzívnej-
šej práci vedúcej k väčšiemu počtu odhalených a po-
trestaných dopravných priestupkov, čiže vďaka väčšej 
represii vodičov. Nebolo by rozumné žiadať, aby policaj-
ti boli pri trestaní dopravných priestupkov benevolent-
nejší, najmä tých vážnych. Vodiči by však iste ocenili 
častejšie ako doteraz napomenutie miesto pokuty, na-
príklad pri zabudnutí rozsvietiť svetlá auta počas dňa. 
A celkom určite by uvítali presun aktivít polície pri kon-
trolách premávky z lokalít s neveľkým rizikom vzniku 
nehôd na rizikovejšie úseky, kde by síce bola aj dnes 
neľahká služba dopravných policajtov azda ešte ťažšia,  
a výber pokút menej „efektívny“.
 Bezpečnosti cestnej premávky by to ale podľa nás 
pomohlo. A nazeraniu verejnosti na policajtov ako na 
jej ochrancov a pomocníkov, určite tiež.

Samuel BIBZA

Zlepšenie bezpečnosti na cestách
Poznáme štatistiku cestných dopravných nehôd za prvých sedem mesiacov tohto roka. Ak sa od augusta do 
decembra nič mimoriadne nestane,  Slovensko bude po skončení tohto roka patriť medzi štáty s najväčším 
medziročným poklesom dopravných nehôd a ich najvážnejších následkov. 
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Pred štyridsiatimi rokmi, po celozávodnej dovolen-
ke, začali Automobilové závody, národný podnik,  
s výrobou dlho očakávanej novinky, automobilu Ško-
da 100/110. Začiatok výroby sa neomeškal ani kvô-
li požiaru, ktorý zničil časť mladoboleslavského zá-
vodu. Škoda 100/110 sa vyrábala od roku 1969 až 

do roku 1977.  Typ 100/110 nadviazal na 
svojho predchodcu 1000/1100 MB. Pre ná-
stupcu Škody 1000/1100 MB bol na začiat-
ku 60. rokov (1960 až 1964) vybudovaný no-
vý výrobný areál - od motorárne až po karo-
sáreň. Automobilka tak bola vybavená naj-
modernejšími technológiami. Výstavba zna-
menala cenné skúsenosti pre celú generáciu 
technikov.
 Požiar, ktorý vypukol 12. augusta 1969, 
našťastie zasiahol starú časť závodu. Najni-
čivejší požiar za posledných 40 rokov zlikvi-

doval predovšetkým náraďovňu. Oheň sa rozliehal na 
ploche 24 tisíc metrov štvorcových a spôsobil priame 
škody v hodnote 320 miliónov korún.
 Začiatok výroby nového typu sa však neoneskoril 
a na konci augusta bola verejnosti predstavená nová 

Škoda, ktorá mala modernú karosériu a oproti „tisíc-
ke“ dostala nový interiér a niektoré nové konštrukč-
né prvky. V rokoch 1969-77 bolo vyrobených celkom 1 
079 708 automobilov s karosériou  sedan (100, 100L, 
110L, 110LS). V roku 1970 začal pobočný závod v Kva-
sinách s výrobou dvojdverovej verzie Škoda 110 R. To-
to kupé zostalo vo výrobe až do roku 1980.
 Z typu Škoda 100/110 bolo odvodených niekoľko 
prototypov a malosériových vozidiel, napríklad talian-
sky automobil Škoda Kirby a podobná belgická Ško-
da V.F.Buggy, Škoda 110 Super Sport, neskôr známa 
ako Upír z Feratu, alebo 1100 GT Ústavu pre výskum  
motorových vozidiel.
 Napriek štyrom desaťročiam, ktoré už uplynuli 
od začiatku výroby Škody 100/110, tieto vozidlá stá-
le stretávame na cestách. Dôkaz, že voľakedy tvorili 
základ „motorizácie“ obyvateľov Slovenska.     -ša-

Spoločnosť TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. zaviedla 
od 1. 8. 2009 pre automobily značky Toyota a Lexus 
celoeurópsku evidenciu pravidelnej servisnej údržby 
- pre novo predané vozidlá od tohto dátumu. Namiesto 
ručného zápisu a pečiatkovania „papierovej“ servis-
nej a záručnej knižky, prichádza spoločnosť s Elek-
tronickou servisnou knižkou, tzv. TESBook (Toyota  
a Lexus Electronic Service Book). Každé nové vozi-
dlo má na základe svojho identifikačného kódu ka-
rosérie (VIN) elektronický záznam bezpečne uložený 
v počítačoch. Tento záznam je aktualizovaný servi-
som po každej predpísanej servisnej údržbe, alebo po  

inštalácii príslušenstva do vozidla. Zákazník vždy do-
stane tlačený záznam o každej takejto udalosti a mô-
že si vyžiadať aj spätnú históriu vykonaných úkonov 
u servisných partnerov v celej Európe.
Pre zákazníkov to má viacero výhod:
1. Každé vozidlo má vlastný elektronický záznam  

o histórii servisnej údržby a inštalácii príslušen-
stva, bezpečne uložený v počítačoch, ktorý nemô-
že byť nikdy stratený, ukradnutý alebo falšovaný.

2. Elektronická servisná knižka  poskytuje overenie 
identity vozidla, vykonanej servisnej údržby a ga-
ranciu ubehnutých kilometrov. Najmä skutočnosť, 

že nemôže prísť k falšovaniu servisných dokladov, 
alebo k manipulácii so stavom počítadla ubehnu-
tých kilometrov, je pre kupujúceho používaného vo-
zidla istotou, ktorá zväčšuje hodnotu vozidla pri je-
ho predaji.

3. K záznamom vozidla s aktivovanou Elektronickou 
servisnou knižkou majú prístup po zadaní VIN vo-
zidla všetci autorizovaní partneri Toyota a Lexus 
v celej Európe. Zákazník môže požiadať o záznam 
histórie jeho vozidla u ktoréhokoľvek autorizované-
ho servisu Toyota a Lexus a tento záznam dostane 
vždy vo svojom jazyku.  -ta-

Spoločnosť Kia Motors Slovakia úspešne zaviedla vý-
robu novej verzie Kia cee’d, vďaka čomu obnovila pl-
nú výrobnú prevádzku na dvoch pracovných zmenách. 
Zároveň aktuálne naberá približne 100 nových pra-
covníkov do prevádzky výroby motorov a zväčší tak 
celkový počet zamestnancov na 2800. Počas pravi-
delnej letnej odstávky boli linky pripravené na spus-
tenie výroby nového typu Hyundai ix35, ktorý sa po 
automobiloch Kia cee’d a Kia Sportage stane tretím 
typom vyrábaným v závode.
 „Výroba novej verzie úspešného typu Kia cee’d 
napomohla zväčšiť dennú produkciu v závode na viac 
ako 800 automobilov, čo je pre nás pozitívny impulz. 
Počas celozávodnej dovolenky sme upravili výrobné 
linky na spustenie skúšobnej výroby nového typu Hy-
undai ix35, ktorá začne na jeseň tohto roku“, povedal 

hovorca spoločnosti pán Dušan Dvořák.
 Výroba inovovaných 1,6-litrových vznetových 
motorov, ktoré sa používajú vo všetkých verziách ty-
pu Kia cee’d, ako aj výroba motorov pre úplne nový 
typ Kia Venga, ktorého výroba bude spustená na je-
seň v sesterskom závode Hyundai v Nošoviciach na 
severe Moravy, vyžaduje prijatie približne 100 nových 
zamestnancov. Nové pozície budú vytvorené pre tre-
tiu zmenu na montážnej linke motorov od 7. septem-
bra 2009, čo znamená, že motory sa budú v závode 
Kia Motors Slovakia vyrábať 24 hodín denne.
 Nový typ Hyundai ix35 by sa mal dostať do séri-
ovej výroby začiatkom roku 2010. Ide o prvé športo-
vo-úžitkové (SUV) vozidlo značky Hyundai, ktoré bolo 
navrhnuté a vyvinuté priamo v Európe. Nové SUV na-
hrádza veľmi úspešný typ Hyundai Tucson, ktorý v Eu-

rópe dosiahol maximálny predaj viac ako 63 000 ku-
sov za rok a spolu s upravenou verziou typu Kia cee’d 
sa automobilovej verejnosti predstaví vo Franfkurte 
nad Mohanom 15. septembra 2009.
 Kompletne inovovaný rad vozidiel Kia cee’d zá-
kazníckom ponúka mnohé dizajnové zdokonalenia 
exteriéru a interiéru, obohatenie štandardnej výba-
vy ako aj viaceré technické inovácie, ktoré zlepšujú 
pocit z jazdy a zároveň významne redukujú spotre-
bu paliva a emisie CO

2
 až na úroveň 110 g/km. Upra-

vený typ Kia cee’d prešiel aj technickými inovácia-
mi v podobe technológie ISG (Idle Stop & Go), ktorá 
bude implementovaná pre zážihový a po prvýkrát aj 
pre vznetový motor. Novinkou je aj asistenčný systém 
uľahčujúci rozbiehanie vozidla do kopca a reflektory 
projektorového typu.    -ka-

ŠTYRIDSAŤ ROKOV ŠKODY 100/110

Vozidlá značiek Toyota a Lexus 
s elektronickou servisnou knižkou

Kia Motors Slovakia obnovila plnú 
výrobu a prijíma nových zamestnancov
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V školskej kronike Strednej priemyselnej školy v Snine 
bude koniec   júna 2009 zapísaný nielen ako obdobie 
ukončenia školského roka, ale aj   obdobie, kedy škola 
získala vzácnu učebnú pomôcku - vozidlo  KIA ceé d. 
 Začiatky boli spojené s prvotnými rokovaniami 
pred rokom, kedy vedenie školy navštívilo spoločnosť 
KIA v Tepličke nad Váhom a predstavilo im sninskú prie-
myslovku a jej študijné odbory. A kdesi tu sa zrodil sú-
hlas - prísľub od spoločnosti KIA na podporu aj tejto 
školy, lebo KIA na Slovensku  potrebuje a bude potre-
bovať odborníkov.
 Nasledovalo obdobie ďalších rozhovorov a spres-
ňovaní až do dňa 23. júna 2009, keď  sme sa stali sved-
kami konkrétneho naplnenia slova činmi, keď sme sa 
mohli tešiť zo slávnostného aktu preberania osobné-
ho motorového vozidla KIA ceé d na výučbové účely. 
V Tepličke nad Váhom ho prevzala riaditeľka školy pani 
PaedDr. Alena Romanová, kľúče od neho jej slávnost-
ne odovzdal viceprezident spoločnosti KIA Motors Slo-
vakia pán Young Taek Huh. Počas slávnostného aktu 
riaditeľka školy poďakovala pánovi vicepezidentovi za 
darované vozidlo a ubezpečila ho, že využívanie vozi-
dla bude v zmysle darovacej zmluvy a už teraz máme 
v tematických plánoch presne určené celky a oblasti, 
kde nosnou pomôckou bude práve darované vozidlo. 
 Za prítomnosti žiakov, zamestnancov školy a hostí 
škole predstavila darované vozidlo riaditeľka školy dňa 

30. júna 2009 a odovzdala 
ho na výučbové účely. Stred-
ná priemyselná škola v Sni-
ne poskytuje možnosť vzde-
lávania v piatich študijných 
odboroch – strojárstvo so 
zameraním na grafické sys-
témy, technika a prevádzka 
dopravy, technické a infor-
matické služby so zamera-
ním na strojárstvo, technic-
ké lýceum a elektrotechnika 
so zameraním na priemysel-
nú informatiku. 
 Darovaná KIA ceé d bu-
de slúžiť na ukážky jednotli-
vých skupín a podskupín v predmete cestné vozidlá, na 
diagnostiku a testovanie spaľovacieho motora a elek-
troniky jeho riadenia, na meranie ďalších parametrov 
vstrekovacích systémov, pre testovanie aktívnych a 
pasívnych bezpečnostných prvkov. Vozidlo sa využije 
na demontáž a montáž pri vyučovaní praxe a na iné ob-
lasti, v ktorých dôjde k prepojeniu získaných teoretic-
kých vedomostí študentov v priamej aplikácii v prak-
tických činnosti. Jeho miesto bude v odbornej učeb-
ni dopravy a praxe a bude sa využívať najmä na vy-
učovanie odborných predmetov v študijnom odbore  

technika a prevádzka dopravy, ale aj v strojárstve  
a elektrotechnike. 
 Ďakujeme vedeniu spoločnosti KIA Motors SLO-
VAKIA za takúto výraznú podporu zlepšovania kvality 
odborného vyučovania aj v čase hospodárskej krízy. 
A zvlášť oceňujeme prístup k starostlivosti o odborný 
rast mladej generácie, ktorá v krátkej budúcnosti bu-
de hnacím motorom ekonomického rastu. 

PaedDr. Alena ROMANOVÁ 
riaditeľka školy 

KIA ceé d pre Strednú priemyselnú 
školu v Snine 

Ochráňte svoje peniaze
pred infláciou!

Investujte On line
 prostredníctvom bankovej On line platformy bez sprostredkovateľa 

a lacnejšie ako v bankách.
Investovať možno už aj menšie sumy 

Investovať sa môžete naučiť  bezplatne prostredníctvom 
simulovaného účtu.

Informácie: Alliant, investičný servis, tel.:02 62529131,www.alliant.sk
E mail: alliant@alliant.sk
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Oddýchneme si rovnako všade?

Navštívili 101 odpočívadiel v 16 štátoch a podľa jed-
notnej metodiky zhodnotili úroveň tohto miesta. Vše-
obecným sklamaním bolo, že len asi 11 % odpočívadiel 
dostalo hodnotenie „veľmi dobré“. Škála kvality sa po-
hybovala od zelenej oázy oddychu až po nepríjemné 
smetisko. Predovšetkým v Čechách, na Slovensku a v 
Španielsku našli najviac negatívnych príkladov. Neprí-
vetivé neosvetlené asfaltové plochy, znečistené a za-
páchajúce toalety, žiadne alebo znečistené piknikové 
stoly. Lavičky našli skoro všade, ale veľmi často veľ-
mi blízko k vozovke. 

Len o niečo lepší obraz poskytli odpočívadlá v Ho-
landsku, Belgicku a v Slovinsku. Holandsko a Belgicko 
ponúkajú krásne zelené plochy, ale bez toaliet (čo bý-
va najčastejší dôvod zastavenia), takže celkové hodno-
tenie nemohlo byť dobré. V niektorých štátoch sa na-
šli veľmi rozdielne úrovne vybavenia (Nemecko, Nór-
sko a Dánsko). 

Najhoršie hodnotené odpočívadlo je v Taliansku na A12 
(Livorno – Janov). Na malom, veľmi hlučnom parkovis-
ku nie je prakticky žiadne zariadenie (ani toalety), len 
lúka s veľkým množstvom odpadkov. 

Nepríjemným prekvapením, napriek lepším očakáva-
niam, bola úroveň v Nemecku. Úroveň 20 navštívených 
odpočívadiel odsunulo nemecké odpočívadlá až k pod-
priemeru. Často však nie z dôvodov vonkajšieho vyba-
venia, ale pre znečistené toalety (každé druhé!), alebo 
pre nevhodné zariadenia pre hendikepovaných, prípad-
ne pre nevyhovujúce osvetlenie.

Najlepšie podmienky pre hendikepovaných majú na od-
počívadlách v Nórsku a Švédsku, hoci sa našli „rezer-
vy“ v čistote. Rovnako dobre v Nórsku i Dánsku si mož-
no urobiť piknik, nemajú však telefóny pre núdzové vo-
lania ani kontrolu videokamerami.

Vo Francúzsku, Švajčiarsku, Švédsku a v Maďarsku sa 
našlo veľa príkladov veľmi dobrej úrovne kvality, Fran-
cúzi majú osobitne veľa zelených plôch, zariadených aj 
pre fitness a hry detí.

Sezóna cestovania je už pomaly 
za nami, nemeckí kolegovia z au-
toklubu ADAC sa v rámci progra-
mu Eurotest FIA pozreli, čo nás 
čakalo na odpočívadlách na európ-
skych diaľniciach. 
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Najvyššiu kategóriu kvality predstavujú odpočí -
vadlá v Rakúsku, a (čo je veľkým prekvapením)  
v Chorvátsku.

Z odpočívadiel na Slovensku inšpektori navštívili 
len jedno – Závod na D2 s výsledkom:
•	Ohrozená	bezpečnosť	kvôli	neprehľadnosti	
•	Nie	sú	vyhradené	miesta	pre	hendikepovaných	
•	Pozdĺž	parkoviska	žiadne	chodníky	

•	Neudržiavaný	priestor	pre	piknik	
•	Žiadne	toalety	
•	Žiadne	kontrolné	videokamery,	vzdialený	telefón	pre	

núdzové volania 

Celkové hodnotenie – veľmi nízka úroveň 
 
Výsledok nie je pre nás lichotivý (a nemožno povedať, 
že náhodný). Aj tí, ktorí poznajú všetky parkoviská  

a odpočívadlá na Slovenských cestách, určite potvrdia, 
že sme sebe a našim návštevníkom v tomto smere eš-
te veľa dlžní. Len treba závidieť Chorvátom, že za pár 
rokov vedeli z krajiny bez ciest dostať služby v tomto 
smere  na špičku Európy.
 V tabuľke sú celkové výsledky, podrobné hodnote-
nia nájdete na www.eurotestmobility.com

Zdroj: ADAC 

Významným projektom FIA je rozvoj ekologicky 
únosnej mobility. Už 6 rokov sa automotokluby po-
dieľajú na programe EcoTest, ktorý sa orientuje na 
hodnotenie miery zaťaženia životného prostredia  
automobilmi.
Tento rok sa trom modelom (Passat 1.4 TSI EcoFuel 
, Toyota Prius 1.8 Hybrid a Honda Insight 1.3 Hyb-
rid) podarilo prekročiť hranicu 90 bodov – 5 hviez-

dičiek.
Pozitívnou správou je však aj to, že sa významne 
zväčšil počet áut, ktoré dosiahli 4 hviezdičky (pre 
osobné autá registrované v Nemecku). A u nás je už 
tiež vidieť, že dymiace autá (jedna, maximálne dve 
hviezdičky) naozaj pomaly vymierajú.

Zdroj:ADAC

Pravidelne, v dvojročných intervaloch, sa koná medzi-
národná konferencia zameraná na problematiku schva-
ľovania a bezpečnosti vozidiel, ich skúšania a kontrol, 
ktorú odborníci z tejto oblasti dobre poznajú. Tohtoroč-
nú, už 9. medzinárodnú konferenciu organizuje Národ-
ná asociácia STK v spolupráci s Ministerstvom dopra-
vy, pôšt a telekomunikácií SR, nad ktorou záštitu pre-
vzal minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pán 
Ing. Ľubomír Vážny. Do čestného predsedníctva konfe-
rencie zasadnú páni Ing. Milan Mojš - štátny tajomník 
MDPT SR, Ing. Peter Pelegrini - poslanec NR SR a člen 
výboru pre hospodársku politiku, Ing. Ivan Kúdela - ge-
nerálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií MDPT SR a prof. Ing. Štefan Liščák, PhD. 
zo Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty PEDAS, kated-
ry cestnej a mestskej dopravy.

Cieľom konferencie je informovať o:
•	novej	legislatíve	v	schvaľovaní	vozidiel	a	v	predpi-

soch vozidiel na konštrukciu vozidiel,
•	nových	trendoch	v	bezpečnosti	vozidiel	a	v	nových	

bezpečnostných systémoch,
•	vplyve	nových	skúšok	vozidiel	a	nových	foriem	skú-

šania vozidiel na bezpečnosť cestnej premávky,
•	činnosti	poverených	technických	služieb	overovania	

vozidiel (skúšobní),
•	vplyve	kontrol	vozidiel	na	bezpečnosť	cestnej	pre-

mávky a činnosti poverených technických služieb 
technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly ori-
ginality a montáže plynových zariadení,

•	vozidlách	na	alternatívny	pohon.

Konferencia je určená hlavne pre výrobcov a zástupcov 
výrobcov vozidiel, pre poverené technické služby ove-
rovania vozidiel, pre poverené technické služby tech-
nickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality 
a montáže plynových zariadení, pre prevádzkovateľov 
staníc technickej kontroly, pracovísk emisnej kontroly 
a pracovísk kontroly originality, pre pracovníkov štát-
nej a verejnej správy odborov dopravy, pre pracovníkov 
vykonávajúcich cestné technické kontroly, ale aj peda-
gógov stredných odborných a vysokých škôl. Účastní-
kom z verejnej a štátnej správy a pedagógom sú po-
skytnuté výrazné zľavy z účastníckeho poplatku. Kon-
ferencia sa uskutoční v príjemnom prostredí mesta Nit-
ra, v kongresovej sále Agroinštitútu (www.agroinsti-
tut.sk) v dňoch 1. a 2 októbra 2009 ako sprievodná ak-
cia Autosalónu Nitra 2009.
 Konferencia sa koná tiež v spolupráci so spoloč-
nosťami TESTEK, S-EKA, IRIS Ident, IGAS, Výskumný 
ústav dopravný, ČESMAD Slovakia, Združenie automo-
bilového priemyslu a za mediálnej podpory odborných 
časopisov TRANSPORT, MOT ór a Kilometer.
 Podrobné a aktualizované informácie o konferen-
cii, možnostiach účasti sú uvedené na www.stk-aso-
ciacia.sk a www.telecom.gov.sk.
 Medzinárodná konferencia má už svoju tradíciu a 
veľmi dobrú odozvu u jej účastníkov. Základným cieľom 
je poskytnúť najnovšie informácie, ktoré sú veľmi aktu-
álne v nadchádzajúcom období. Je nutné si uvedomiť, 
že informácie poskytnuté v správnom čase sú v kon-
kurenčnom prostredí veľmi dôležité. Informácia sa stá-
va kapitálom, ak sa správne použije. Poznatky z novej  

legislatívy a nových trendov by sa mali pravidelne do-
plňovať. Neznalosť zákonov a ich vykonávacích predpi-
sov neospravedlňuje a bohužiaľ, aj pri kontrolách niečo 
stojí. Na automobilový priemysel sú kladené stále nové 
a prísnejšie technické požiadavky, napríklad od 1. 10. 
009 emisná norma Euro V pre ťažké nákladné vozidlá, 
povinné reflexné značenie vozidiel podľa predpisu EHK 
104 a v neposlednom rade povinné ES typové schva-
ľovanie pre niektoré kategórie vozidiel.
 Po vstupe SR do EÚ nastali významné zmeny v le-
gislatíve v oblasti schvaľovania technickej spôsobilos-
ti vozidiel a bezpečnosti vozidiel. Je potrebné si uvedo-
miť, že záväzné právne akty Európskych spoločenstiev 
a EÚ majú prednosť pred zákonmi SR. Je nutné sledo-
vať okrem legislatívy SR aj nariadenia a smernice ES, 
ktoré sú prijímané s tým, že členské štáty majú vyme-
dzený časový priestor na ich transpozíciu do národnej 
legislatívy. Pri nariadeniach ES platí však jeho záväz-
nosť a priama uplatniteľnosť vo všetkých členských 
štátoch EÚ bez ohľadu na to, či boli implementované 
do národnej legislatívy členského štátu.
 Na konferencii budú prednášať odborníci nielen zo 
Slovenska, ale aj zo zahraničia. Konferencia je určená 
aj na odbornú výmenu názorov na súčasný vývoj pod-
mienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke. Touto 
cestou si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 9. medzi-
národnú konferenciu Homologizácia, skúšanie a kontro-
ly vozidiel.

Ing. Ľubomír Moravčík, MDPT SR, 
Štátny dopravný úrad

Ing. Ladislav Jelínek, Národná asociácia STK

Dymiace autá vymierajú – 6 rokov EcoTestu

HOMOLOGIZÁCIA, SKÚŠANIE A KONTROLY 
VOZIDIEL 9. medzinárodná konferencia
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V januári 2010 sa dobrovoľníci z celého sveta opäť zí-
du na horskej základni neďaleko Liptovského Mikulá-
ša, aby pod vedením skúseného výskumníka Matthiasa 
Hammera zmapovali vývoj, správanie sa a stav populá-
cie ďalšieho typického predátora, ktorého odnepamäti 
sprevádzajú predsudky o jeho nebezpečnosti až do ta-
kej miery, že sa ocitol na pokraji vyhubenia – vlka kar-
patského. Land Rover je tak na Slovensku pevne spo-
jený s ochranou našich vzácnych a typických predsta-
viteľov živočíšnej ríše – kamzíkov, rysov a vlkov. Ide 
predovšetkým o poskytnutie expedičných vozidiel Land 
Rover Defender, alebo Discovery, ktoré pomáhajú dob-
rovoľníkom a biológom zdolávať nástrahy slovenskej 
divočiny, keďže  rysy i kamzíky sa pohybujú v skutočne 
náročnom horskom prostredí. A práve to je ten správ-
ny terén pre automobily so zeleným oválom v znaku.
 Samotná značka Land Rover má rozbehnutý envi-
remontálny program Naša planéta (Our Planet), ktorý 
pozostáva zo štyroch základných bodov. V prvom rade 
je to snaha o zavádzanie enviromentálne šetrných tech-
nológií. Ich cieľom je znížiť zaťaženie životného prostre-
dia ľudskou činnosťou. Z tých najnovších môžeme ako 
príklad uviesť zavedenie systému Start/Stop do vozi-
diel Land Rover Freelander, ktorý zabezpečuje nulové 
emisie v prípade, že auto napríklad na križovatke stojí. 
Ďalším bodom je snaha o udržateľnosť výroby. Výrobné 
závody v Solihulle a Halewoode sa už niekoľko rokov 
úspešne snažia každoročne zmenšovať objem produk-
cie CO2 o 4% ročne. Rovnako Land Rover už štvrtý rok 
aplikuje program kompenzácie CO2, ktoré vyprodukuje 
každý nový automobil Land Rover programami ochrany 
prírody. Taktiež kompenzuje až do 100 % splodiny CO2 
z vlastnej výroby. Posledným programom je podpora 
viacerých medzinárodných organizácií, ktorých nápl-
ňou je práve ochrana životného prostredia – napríklad 
Biosphere Expeditions, nadácia Born Free, či Royal Ge-
ographical Society.
 Môže človek vrátiť prírode, čo jej vzal? Mal by sa 
o to aspoň snažiť. Aj táto snaha je za projektom návra-
tu dvoch v zoo narodených mláďat rysa ostrovida (Lynx 
lynx) do jeho prirodzeného prostredia. 
 Na začiatku bola snaha zistiť, či sa krásny a plachý 
dravec, akým je rys ostrovid, dokáže napriek svojmu 
narodeniu v zoologickej záhrade, vrátiť do lona príro-
dy. Prvý pokus na prelome tisícročí strážcovi v Národ-
nom parku Malá Fatra pánovi Milošovi Majdovi vyšiel, 
keď v Malej Fatre úspešne vychoval a pustil do príro-
dy rysa Mikiho z bojnickej Zoo. Druhý pokus odštarto-
val na jar roku 2008. Do prírody sa tentoraz majú vrá-
tiť dvaja rysí súrodenci, Líza a Muro, ktoré sa narodi-
li v Zoo Ostrava v máji minulého roka. Tento návrat ry-
sov, ale aj prácu strážcu Národného parku Malá Fat-
ra a ochrancu divokých dravcov Miloša Majdu, sleduje  

kamera fotografa a filmára Tomáša Hulíka. Miloš Maj-
da a jeho manželka Erika sa stali náhradnými rodičmi 
rysíčat už vo veku troch týždňov. Rysie mláďatá sú ná-
chylné na choroby, preto je starostlivosť o ne nadmie-
ru náročná. V druhej fáze  sa rodinka presťahovala do 
Národného parku Veľká Fatra na ťažšie prístupnú hor-
skú chatu, do divočiny. Na to, aby ich mohli vypustiť 
do voľnej  prírody, museli ich naučiť postrať sa o se-
ba. Stali sa vlastne „rysou matkou“, ktorá ich  naučila 
loviť a brániť sa pred nástrahami lesa. V práci Milošo-
vi Majdovi pomáhali aj divo žijúce rysy v okolí, mláďa-
tá sa napríklad učili chodiť žrať na nimi strhnutú zver.  
V období tuhej zimy sa stane korisťou rysa srna či jelen-
ča. Rysy voľne vypúšťali a vystavovali nástrahám lesa. 
Vydávali sa na prieskumy okolia, stopovali a zoznamo-
vali sa s   divou zverou v okolí. Počas roka sa z malých 
mačiatok stali divoké šelmy. Až raz sa už na chatu do 
svojej voliéry nevrátili a zostali úplne odlúčené od svo-
jej náhradnej ľudskej rodiny.
 Ústredným príbehom projektu nie je nakrútenie fil-
mového dokumentu, ale návrat rysa ostrovida do jeho 
prirodzeného prostredia divočiny. Vedecká časť projek-
tu spočíva v sledovaní pohybu rysov za pomoci satelit-
nej telemetrie. Vďaka tomu projekt prinesie podrobné 
informácie o pohybe zvierat v priebehu minimálne jed-
ného až dvoch rokov. Okrem rysích mláďat sú telemet-
ricky sledované aj dva ďalšie divé rysy. Získané úda-
je potvrdia frekvenciu pohybu po teritóriu v jednotli-
vých ročných obdobiach, veľkosť teritória samca a sa-
mice. Tieto údaje doteraz nie sú známe. Pre splnenie 
týchto cieľov nadviazali spoluprácu s kolegami z ČR a 
Slovinska, ktorí v satelitnej telemetrii a odchytoch ry-
sov majú skúsenosti od r. 1996. Ďalšou aktivitou pro-
jektu je zber trusu divých rysov na následné analýzy 
DNA. Okrem získanej DNA sa touto cestou dá sledovať 
priestorová dynamika jedincov z opakujúcich sa vzo-
riek. Ďalšou úlohou ľudí pohybujúcich sa v teréne je sle-
dovanie početnosti, pohybu ostatných druhov šeliem, a 
to medveďov a vlkov, zber čerstvých vzoriek trusu na 
účely DNA analýz.
 Rys ostrovid obýva lesnaté oblasti Eurázie od Py-
renejí po východnú Sibír, Kó-
reu, strednú a západnú Áziu. 
Nevyskytuje sa len na otvo-
rených stepiach a v tundre. 
Vo väčšej časti Európy bol 
pre ustavičné prenasledova-
nie a klčovanie lesov takmer 
vyhubený. Prežíva v zvyško-
vých areáloch v karpatskom 
horskom systéme, na Balká-
ne a v Škandinávii. Rys je 
najväčšia mačkovitá šelma, 

ktorá žije na území Slovenska. Dorastá do dĺžky tela 80 
– 105 cm, chvost má asi 10 – 30 cm dlhý a má hmot-
nosť 15 – 36 kg. Samce rysov majú  asi o 15 % väčšiu 
hmotnosť ako samice. Charakteristickým znakom rysa, 
ktorý ho odlišuje od iných mačkovitých šeliem, sú veľ-
mi dlhé nohy (zadné môžu byť až o 20 % dlhšie), vďa-
ka ktorým dosahuje výšku v kohútiku až 70 - 80 cm. 
Pôsobí tak takmer štvorcovým dojmom. Dlhé nohy sú 
vybavené mohutnými a silnými labami s relatívne veľ-
kou plochou. Vďaka tomu sa dokáže dobre pohybovať 
aj na vysokom, málo spevnenom snehu, bez výraznej-
šieho prebárania sa. Vďaka dĺžke nôh sa výborne šplhá 
po stromoch, dokáže skvele skákať a na krátku vzdiale-
nosť vyvinúť rýchlosť viac ako 50 km/h. Ostré pazúry 
dosahujú dĺžku až 4 cm a počas pohybu ich rys zaťahu-
je. Majú vynikajúci zrak a mimoriadne dobrý sluch. Naj-
vhodnejšie životné podmienky nachádza rys v hustých 
lesoch stredne vysokých hôr. Tu môže z vyhliadkových 
bodov sledovať korisť a podnikať rýchle výpady alebo 
prekvapivé skoky. U nás žije v rozsiahlych hlbokých le-
soch, v stredných a vyšších polohách hornatých oblastí 
Slovenska. Nadmerný lov a výrub lesov spôsobili jeho 
úbytok, v celoeurópskom meradle sa pokladá za ohro-
zený druh. Rysy sú aktívne najmä v nočných hodinách. 
Majú však aj fázy zvýšenej aktivity cez deň, ak sú hlad-
né alebo v oblastiach, kde nie sú vyrušované. Potrava 
rysov pozostáva od drobných cicavcov ako myši až po 
srnce a mladé jelene. Loví predovšetkým zoslabnuté a 
choré jedince, takže v prírode plní úlohu sanitára a vy-
konávateľa zdravotnej prevencie. Obdobie párenia ry-
sov začína v neskorej zime, vo februári alebo v marci. 
Po období gravidity, ktorá trvá 67 až 74 dní, vrhajú sa-
mice 1-4 rysíkov. Samice pohlavne dospievajú po 21. 
mesiaci a samce po 33. Môžu sa dožiť 14 – 17 rokov. 
Rys patrí medzi celoročne chránenú zver. 
 Projekt môže existovať vďaka podpore niekoľkých 
inštitúcií a partnerov, ktorými sú Ministerstvo životné-
ho prostredia SR, Northland, ZOO Ostrava, GEO, Ochra-
na karpatskej divočiny, Greenpeace, Rajec, Slovenská 
televízia, Land Rover, Národný park Veľká Fatra, Národ-
ný park Malá Fatra, Štátna ochrana prírody, Lesy SR.

Návrat rysov
Už niekoľko rokov je spoločnosť T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., importér 
automobilov Land Rover, partnersky spojená aj s ďalším ekologickým 
projektom -s jednou z expedícii Biosphere Expedition, ktorá na Sloven-
sku mapuje populáciu kamzíkov v Nízkych Tatrách. 
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Spoločnosť Suzuki uviedla na trh koncom júla typ 
Grand Vitara s možnosťou odpočtu DPH (verzia N1). 
Ide o všetky 5-dverové vyhotovenia, ktoré sú k dispo-
zícii so vznetovým motorom 1,9 l DDiS a so zážihový-
mi motormi objemov 2,0, 2,4 a 3,2 l. Vďaka odpočtu 
DPH je cena Grand Vitary vo verzii N1 už od 18 730  

(564 260 Sk) pri modeli 2,0 JLX-A a so vznetovým mo-
torom je cena už od 20 747  (625 024 Sk) vo výba-
ve 1,9 DDiS JLX-A.
 Suzuki Grand Vitara je tradičný reprezen-
tant vozidiel kategórie SUV (Sport Utility Vehicle). 
V roku 2008 oslávila dvadsiate výročie od prvého  

uvedenia na trh. Zároveň bola moder-
nizovaná, čím sa zlepšilo viacero dôle-
žitých vlastností a parametrov -  naprí-
klad suverénnosť na ceste a v teréne 
vďaka silným a úsporným novým mo-
torom, jednoduchšie ovládanie, viac ra-
dosti z jazdy, pohodlia, komfortu a tiež 
sa zlepšil bezpečnostný štandard. Vďa-
ka novým motorom sa stala najvýkon-
nejšou a najrýchlejšou Grand Vitarou v 
histórii. S V6 motorom 3,2 l dosahuje 
maximálnu rýchlosť 200 km/h, zrých-
lenie na 100 km/h zvláda za 9,3 s vďa-
ka  výkonu 171kW a stálemu  pohonu 
všetkých kolies. Spotreba tohto mode-
lu v kombinovanej prevádzke je  10,7 
l/100 km. Od uvedenia typu Grand Vita-
ra na trh bolo doposiaľ predaných viac 

ako 2,4 milióna vozidiel. 
 Okrem typu Grand Vitara je možné uplatniť odpo-
čet DPH aj pri type Suzuki Splash.

-si-

Klienti vedia, že cestovné poistenie od Allianz - Sloven-
skej poisťovne ponúka ako jediné na trhu pre cesty do 
zahraničia neobmedzené krytie liečebných nákladov a 
kryje tiež škody, ktoré vznikli dôsledkom teroristické-
ho činu. Cestovné poistenie však nie sú len liečebné ná-
klady, patrí k nemu aj poistenie batožiny, ktoré chráni 
majetok zbalený na cesty. Z celkového počtu uzatvore-
ných zmlúv na cestovné poistenie tvoria tie, ktoré ob-
sahujú aj poistenie batožiny 73 percent. 
 Predmetom poistenia je batožina poisteného,  
a to v rozsahu: osobné veci, cennosti, elektronické 
a optické prístroje a športové náradie. Osobnými ve-
cami sa rozumejú obvyklé veci osobnej potreby po-
isteného pre daný účel cesty, ktoré si poistený vzal 
so sebou na cestu, alebo ktoré si kúpil  počas ces-
ty. Cennosti, to sú šperky, drahé kamene, perly, ve-
ci osobnej potreby zo zlata alebo iných drahých alebo 
ušľachtilých kovov, hodinky, kožuchy a kožušiny. Elek-
tronickými a optickými prístrojmi sú prenosné  prí-
stroje  audiovizuálnej  techniky, prístroje určené na 
záznam a prenos dát alebo reprodukciu zvuku a/ale-
bo obrazu, výpočtová technika – teda  osobný počítač, 
jeho periférne zariadenia a príslušenstvo, mobilné te-
lefóny, satelitné navigačné GPS prístroje, fotoapará-
ty, videokamery, filmovacia a premietacia technika,  

ďalekohľady. Športovým náradím sa rozumejú veci po-
trebné pre vykonávanie športovej činnosti. Poistenie 
možno uzatvoriť na štandardnú výšku krytia, ale tiež 
môže klient využiť pripoistenie na zvýšené limity. Pri 
uzatvorení pripoistenia je možné napríklad žiadať ná-
hradu škody na batožine až do hodnoty 1659,70 eur.  

Z poistenia má klient právo na poistné plnenie, ak 
mu bola škoda spôsobená: 
•	krádežou	vlámaním	alebo	lúpežou,
•	poškodením,	zničením	alebo	stratou		batožiny		pri	

dopravnej nehode,
•	poškodením,	zničením	alebo	stratou	batožiny	spô-

sobenou živelnou udalosťou,
•	stratou	celej	batožiny	odovzdanej		pri	preprave	do-

pravcovi (takáto poistná udalosť patrí v rámci to-
hoto poistenia k najčastejším),

•	poškodením,	zničením	alebo	stratou	batožiny,	ku	
ktorej došlo v dôsledku ťažkého úrazu alebo náh-
leho ochorenia poisteného, ktoré znemožnili pois-
tenému disponovať batožinou a vyžiadalo si lekár-
ske ošetrenie,

•	krádež	osobných	vecí	z	batožiny	vlámaním	sa	do	mo-
torového vozidla po splnení špecifických podmienok.

Čo robiť pri poškodení, strate alebo oneskorenom 
dodaní batožiny?  
•	krádež	batožiny	(vlámaním)	okamžite	ohláste	na	

najbližšej policajnej stanici,
•	od	polície	si	vyžiadajte	policajný	protokol,	že	krá-

dež bola ohlásená,
•	dbajte,	aby	polícia	potvrdila	okolnosti	krádeže	a	čo	

bolo ukradnuté,
•	ak	dôjde	ku	škode	na	batožine	v	ubytovacom	zaria-

dení, požiadajte písomne prevádzkovateľa zariade-
nia o náhradu škody a prevzatie žiadosti si nechaj-
te potvrdiť,

•	ak	dôjde	k	strate/oneskorenému	dodaniu	batožiny	
pri doprave, vyžiadajte si u zodpovedného zástup-
cu dopravcu  vystavenie zápisu – pri leteckej pre-
prave tzv. PIR, 

•	okolnosti	vzniku	škody	podľa	možnosti	sfotografuj-
te  alebo inak zdokumentujte,

•	poškodenú	batožinu	alebo	jej	zvyšky	uchovajte,
•	poistnú	udalosť	po	návrate	ohláste	poisťovateľovi.

Cestovné poistenie je možné uzatvoriť telefonicky na 
bezplatnej Infolinke 0800 122 222, na všetkých po-
bočkách Allianz – SP, u obchodných zástupcov a onli-
ne na stránke www.allianzsp.sk.   az-

Suzuki Grand Vitara 
ešte dostupnejšia vďaka odpočtu DPH

Nezabúdajte na poistenie batožiny!
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R a d a  a d v o k á t a
Lekárske potvrdenie pre vodičov; 
detské autosedačky

V práci mi na vybavovanie služobných vecí v rámci Brati-
slavy pridelili auto, ktoré má v technickom preukaze ozna-
čenie „N“. Pri bežnej cestnej kontrole ma dopravní poli-
cajti upozornili, že pri vedení tohto auta potrebujem mať 
pri sebe lekárske potvrdenie – vraj im to hovorili na škole-
ní. Našťastie som vyviazol bez pokuty, ale záznam v karte 
vodiča vraj budem mať. Keď som o tom informoval vedú-
ceho, ten mi povedal, že žiadne potvrdenie od lekára ne-
potrebujem, ako to teda vlastne je?

Ing. B., Bratislava

Podľa zákona o cestnej premávke musia absolvovať le-
kársku prehliadku všetci vodiči, ktorí dosiahnu vek 65 
rokov (prehliadka sa po prvý raz vykoná najskôr 2 me-
siace pred dosiahnutím 65 rokov a najneskôr 2 mesia-
ce po ich dosiahnutí). Prehliadku treba potom zopako-
vať každé 2 roky. 

Osobitne - každých 5 rokov a po dosiahnutí veku 65 
rokov každé 2 roky - sa musia podrobovať lekárskej 
prehliadke a psychologickému vyšetreniu vodiči, kto-
rí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové 
vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na 
poskytovanie poštových služieb. Okrem nich sa pravi-
delným prehliadkam u lekára a psychológa v päťroč-
ných intervaloch nevyhnú ani vodiči, ktorí vedú moto-
rové vozidlá patriace do niektorej z nasledovných sku-
pín alebo podskupín:

C - motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D (motoro-
vé vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú okrem mies-
ta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie) a T 
(poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj 
iné zvláštne motorové vozidlá) a podskupiny D1 (mo-
torové vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú okrem 
miesta pre vodiča 9 až 16 miest na sedenie), kto-
rých najväčšia prípustná celková hmotnosť presa-
huje 3500 kg;

C+E - jazdné súpravy zložené z motorového vozidla sku-
piny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prí-
pustná celková hmotnosť presahuje 750 kg;

D - motorové vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú 
okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na 
sedenie;

D+E - jazdné súpravy zložené z motorového vozidla sku-
piny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prí-
pustná celková hmotnosť presahuje 750 kg;

C1 - motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D a T a 
podskupiny D1, ktorých najväčšia prípustná celko-
vá hmotnosť je 3500 kg až 7500 kg;

C1+E - jazdné súpravy zložené z motorového vozidla 
podskupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväč-
šia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg;

D1 - motorové vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú 
okrem miesta pre vodiča 9 až 16 miest na sedenie;

D1+E - jazdné súpravy zložené z motorového vozi -
dla podskupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého  
najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 
750 kg a ktoré nie je určené na dopravu osôb.

Musíte teda najskôr zistiť, do ktorej skupiny patrí pred-
metné vozidlo, lebo označenie „N“ už nie je aktuálne.
 
Vodiči, ktorí podľa starého zákona o premávke na po-
zemných komunikáciách neboli povinní absolvovať vy-
šetrenie u psychológa a podľa nového zákona už túto 
povinnosť majú, musia tak urobiť najneskôr do 31. má-
ja 2010. Doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti 
musí mať vodič pri vedení motorového vozidla vždy pri 
sebe a preukázať sa ním na výzvu policajta.

Keď posudzujúci lekár alebo psychológ pri pravidel-
nej prehliadke zistí, že vodič nie je vôbec spôsobilý ale-
bo je len čiastočne spôsobilý viesť motorové vozidlo, 
oznámi to polícii v mieste pobytu vodiča do 5 pracov-
ných dní odo dňa prehliadky. Tá môže obmedziť vodičo-
vi vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdra-
votnej a psychickej spôsobilosti (napr. len na vedenie 
niektorých skupín a podskupín motorových vozidiel, len 
niektorých motorových vozidiel alebo len motorových 
vozidiel osobitne technicky upravených). Tomu vodi-
čovi, ktorý nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre 
stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôso-
bilosti, sa vodičské oprávnenie úplne odoberie. Rozhod-
nutím o odobratí alebo obmedzení rozsahu vodičského 
oprávnenia sa jeho držiteľovi zakazuje viesť motorové 
vozidlo (resp. motorové vozidlo tej skupiny a podskupi-
ny vodičského oprávnenia, ktorého rozsah je obmedze-
ný) až do času jeho vrátenia. Vrátiť odobraté vodičské 
oprávnenie alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah možno 
len po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti alebo psy-
chickej spôsobilosti a po preskúšaní odbornej spôso-
bilosti a po splnení ostatných podmienok uvedených 
v rozhodnutí o odobratí vodičského oprávnenia alebo 
obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia. Preskúša-
nie odbornej spôsobilosti spočíva v skúške z predpisov 
o cestnej premávke, avšak vodiči, ktorí nesmeli viesť 
motorové vozidlo viac ako 2 roky, sú povinní okrem 
skúšky z dopravných predpisov vykonať i skúšku z ve-
denia motorových vozidiel a z náuky o vozidlách a ich 
údržbe (platí pre skupiny C, C+E, D, D+E,T a podskupi-
ny C1, C1+E, D1 a D1+E).
 
Po návrate z prázdnin u starých rodičov sa mi trojročný 
syn pochválil, že dedko ho vozil v autosedačke pripevne-
nej na prednom sedadle. Svokor mi to naozaj potvrdil, 
vraj mu žiadny predpis nezakazuje voziť dieťa na sedadle 
spolujazdca, keď je riadne pripútané v sedačke. Nechce 
sa mi to veriť, veď predné sedadlo je azda najnebezpeč-
nejšie miesto v aute.

Táňa L.

Starší motor is t i  s i 
možno spomenú, že 
do konca roku 1989 
platil zákaz prepravy 
na sedadle vedľa vodi-
ča pre deti mladšie ako 12 rokov. Od 1. januára 1990, 
kedy vstúpila do platnosti vyhláška č. 99/1989 Zb., sa 
zákaz prepravy na prednom sedadle rozšíril i na osoby 
nižšie ako 1,5 metra. Takáto úprava bola následne pre-
vzatá i do zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na po-
zemných komunikáciách, ktorý v § 43 stanovil, že oso-
ba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou 
menšou ako 150 cm sa nesmie prepravovať na sedadle 
vedľa vodiča. Zákon zároveň zaviedol i výnimku z tejto 
zásady pre tých, ktorí použili schválený a pre nich urče-
ný bezpečnostný systém. Platilo však, že keď bolo au-
to vybavené bezpečnostným systémom aj na iných se-
dadlách, museli byť tieto použité prednostne.

V súčasnosti už výslovný zákaz prepravy detí na pred-
nom sedadle naozaj nenájdete ani v cestnom zákone 
č. 8/2009 Z. z., ani v nariadení vlády č. 554/2006 Z. 
z., upravujúcom povinné používanie bezpečnostných 
pásov a detských autosedačiek. V nariadení vlády sa  
v súvislosti s umiestnením autosedačiek vo vozidle 
uvádza, že ak sa na sedadle vozidla vybavenom bez-
pečnostným pásom prepravuje dieťa s výškou menšou 
ako 150 cm, musí byť toto sedadlo vybavené detským 
zadržiavacím zariadením – detskou sedačkou alebo se-
dákom. Detská sedačka nesmie byť obrátená dozadu 
na sedadle, ktoré je chránené čelným bezpečnostným 
vankúšom, ak nebol vankúš vyradený z činnosti ale-
bo nebol automaticky deaktivovaný. V prípade, že sú 
na zadných sedadlách dve detské autosedačky a tretia 
sa už na zadné sedadlá nezmestí, môžeme dieťa, ktoré 
má aspoň 3 roky, pripútať na zadnom sedadle bezpeč-
nostným pásom. Za rovnakých podmienok však nemož-
no tretie dieťa prevážať na predných sedadlách. Dieťa 
trojročné a staršie môžeme prepravovať v aute bez au-
tosedačky iba vtedy, ak jazdíme v obci, dieťa sedí na 
zadnom sedadle a je pripútané bezpečnostným pásom.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke priamo ne-
vylučuje prepravu detí na prednom sedadle. Dočítate 
sa v ňom, že v osobnom motorovom vozidle sa smú na 
miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do 
prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet 
prepravovaných osôb nesmie byť väčší, ako je počet 
miest uvedených v osvedčení o evidencii alebo v tech-
nickom osvedčení vozidla. 

Ako členský štát Európskej únie sme v tejto oblasti pre-
brali do nášho právneho poriadku viacero smerníc, pod-
ľa ktorých postupujú i výrobcovia motorových vozidiel. 
Každý motorista by si preto mal preštudovať návod 
na obsluhu svojho vozidla, najmä časť o bezpečnosti 
detí vo vozidle. Súčasťou návodu je v zmysle smerníc 

12 sep t ember  2009
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EÚ tabuľka o umiestnení detských sedačiek - rozdele-
ných podľa hmotnostných kategórií detí – na jednotli-
vých sedadlách v aute. Dozviete sa z nej, ktoré miesto 
je a ktoré nie je vhodné na umiestnenie detskej sedač-
ky. U niektorých typov vozidiel som sa v návodoch 
stretla s tým, že predné sedadlo spolujazdca označujú 
ako vhodné na umiestnenie všetkých typov detských 
sedačiek, v návode na obsluhu iných vozidiel je zase 
predné sedadlo označené ako nevhodné na umiestnenie  

akejkoľvek detskej sedačky okrem tzv. „vajíčka“ pre 
najmenšie deti, otočeného proti smeru jazdy. Jedno-
značne treba dodržiavať pokyny výrobcu vozidla a 
umiestňovať sedačku na vhodné sedadlo. 

Nezabudnite pritom, že okrem platných predpisov exis-
tujú i štatistiky nehodovosti, ktoré jednoznačne preuká-
zali, že z hľadiska bezpečnosti detí je vhodnejšie prepra-
vovať ich v autosedačke upevnenej na zadnom sedadle. 

V niektorých návodoch na obsluhu vozidla  výrobcovia 
odporúčajú, aby sa sedačka umiestnila na zadné seda-
dlo za sedadlom spolujazdca kvôli bezpečnosti dieťa-
ťa pri vystupovaní z auta. Ak vám v tom teda nebrá-
nia vážne dôvody, vozte deti pripútané vo vhodnej au-
tosedačke, riadne upevnenej na zadnom sedadle auta.  

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

Spoločnosť RENAULT Slovensko, s r.o. od 16. júna 
2009 ponúka svoje automobily v kategórii N1 s mož-
nosťou odpočtu DPH bez deliacej mreže. Renault a Da-
cia sú tak okrem Škody zatiaľ jedinými značkami na 
slovenskom trhu, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom 
výhodu využitia celkového priestoru a úžitkovej hod-
noty automobilu (patrí medzi ne aj Renault Mégane 
Grandtour na obr.) . Automobily Renault a Dacia s mož-
ným odpočtom DPH: 

Výhody európskej homologizácie
Auto bez mreže, teda bez vnútorného obmedzenia 
priestoru – umožnenie prevozu dlhších predmetov, viac 
variability v interiéri, autá sú takto vyrobené už vo fab-
rike, odpadajú teda lokálne úpravy – auto je okamži-
te po dodaní pripravené na odovzdanie klientovi. Re-
nault má na Slovensku 2 typy schválenia N1 – národné  

(povinnosť mreže a bezpečnostných fólií) a európske. 
Európska homologizácia podľa ES 2007/46 umožňu-
je typové schválenie vozidiel N1 (aj vychádzajúcich z 
osobných), tzn. s možnosťou odpočtu DPH bez doteraz 
potrebnej prestavby N1 (montáž mreže, bezpečnostné 
fólie na oknách).

Ako je možné rozoznať európsku a lokálnu  
homologizáciu?
Podľa štítka výrobcu – na štítku sa objaví namiesto 
národného čísla schválenia (napr. Dacia Logan 
MCV 27MD R-01067) číslo európskeho schválenia 
(e2*2007/46*0030). Homologizačný štítok je lepený 
na karosériu auta a číslo európskeho schválenia je za-
písané v technickom preukaze.

-rt-

V prvom polroku 2009 prešetrili odborníci z Allianz – 
Slovenskej poisťovne 376 podozrivých poistných uda-
lostí, ktoré sa týkali poistenia majetku. Na týchto ško-
dových udalostiach bolo predpokladané plnenie vo výš-
ke 1 247 960 eur. Z nich bolo 14 z oblasti poistenia 
podnikateľov a 126 z oblasti poistenia súkromného ma-
jetku, 73 z havarijného poistenia motorových vozidiel, 
113 z PZP a 11 z cestovného poistenia. Na základe pre-
šetrenia týchto podozrivých škôd sa podarilo zachrá-
niť finančnú čiastku prevyšujúcu sumu 458-tisíc eur.
V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2008 celkový 
počet pokusov o poisťovacie podvody nenarástol. Mier-
ny nárast bol zaznamenaný iba v oblasti poistenia ma-
jetku. V prvom polroku 2008 prešetrila poisťovňa cel-
kovo 381 podozrivých poistných udalostí, ktoré sa tý-
kali škodových udalostí v oblasti neživotného poiste-
nia. Na týchto škodových udalostiach bolo predpokla-
dané (požadované) plnenie v hodnote 2 131 517 eur. Z 
nich bolo 69 z havarijného poistenia motorových vozi-
diel, 165 z PZP, 6 z cestovného poistenia, 26 z oblas-
ti poistenia podnikateľov a 113 z oblasti poistenia súk-
romného majetku. Na základe prešetrenia týchto po-
dozrivých škôd sa podarilo zachrániť finančnú čiastku 
prevyšujúcu sumu 555-tisíc eur.
 „Väčší výskyt pokusov o poisťovacie podvody v 
oblasti poistenia majetku sme predpokladali, a preto 

sme sa snažili vykonať preventívne opatrenia na ob-
medzenie podmienok na spáchanie poisťovacieho pod-
vodu. Tiež čo najpresnejšie indikujeme skutočnosti, kto-
ré svedčia o pokuse spáchať poisťovací podvod. Usu-
dzujeme, že súčasný stav je výsledkom spomínaných 
opatrení, aj keď naďalej očakávame mierny nárast po-
kusov o poisťovacie podvody v tejto oblasti. V súčas-
nosti však pracujeme na hĺbkovej analýze príčin a pod-
mienok páchania podvodov a predpokladáme, že na tú-
to situáciu budeme pripravení. Taktiež by som chcel 
upozorniť na skutočnosť že vyššie uvedené štatistiky 
hovoria o poistných udalostiach, v ktorých bolo podo-
zrenie indikované do tej miery, že špecialisti museli vy-
konať konkrétne úkony smerujúce k potvrdeniu alebo 
vyvráteniu podozrenia. Za 1. polrok 2009 sa naši pra-
covníci zaoberali viac ako 3600 škodovými udalosťa-
mi, v ktorých sa vyskytlo čo i len nepatrené podozre-
nie, že by mohlo ísť o poisťovací podvod. Tieto úkony, 
samozrejme vykonávame tak, aby to nemalo nepriaz-
nivý vplyv na oprávnené nároky našich klientov, “ po-
vedal pán Vojtech Kosík z Oddelenia kontroly a špeci-
álnych činností Allianz – Slovenskej poisťovne.
 V rámci poistenia podnikateľov ide najčastejšie o 
pokusy o poisťovací podvod v súvislosti s uplatnením 
si náhrady škody, ktorá vznikla na majetku podnikateľa 
z iného poistenia, najmä z poistenia zodpovednosti za 

spôsobenú škodu. Pri takomto druhu poistenia sa naj-
častejšie vyskytujú podvody, ktorých podstatou je ma-
nipulácia s dátumom vzniku škody, s dátumom účinnos-
ti poistnej zmluvy alebo s identitou osoby, ktorá je za 
škodu zodpovedná. „Najčastejší spôsob páchania pod-
vodu, ktorý sa opakoval pri poistení majetku podnika-
teľa je ten, že ak má podnikateľ poistenú iba časť stro-
jového zariadenia proti poškodeniu a vznikne mu ško-
da na nepoistenom zariadení, snaží sa zameniť identi-
tu poškodeného zariadenia s identitou poisteného za-
riadenia. Tento spôsob je veľmi ľahké odhaliť, ale na-
priek tomu sa o to niektorí podnikatelia opakovane po-
kúšajú,“ dodal Vojtech Kosík.
 Z oblasti poistenia súkromného majetku sú najčas-
tejšie podvody navyšovania skutočne spôsobenej ško-
dy a vynaložených nákladov na odstránenie následkov 
škodových udalostí, manipulácie s časom, miestom a 
príčinami vzniku škody alebo účinnosti poistnej zmlu-
vy. Trend spôsobov páchania podvodov sa v tejto ob-
lasti nemení a je priamo závislý od druhu poistenia, od 
okolnosti „vzniku“ škody a rozsahu jej následkov.
 I keď sú rozdiely medzi regiónmi minimálne, naj-
viac pokusov o poisťovací podvod zaznamenala pois-
ťovňa v bratislavskom, nitrianskom a banskobystric-
kom regióne. Košický región je v tomto na poslednom 
mieste.    -az-

ALLIANZ – SP OBMEDZILA RASTÚCI POČET POKUSOV O POISŤOVACÍ PODVOD 

RENAULT A DACIA S ODPOČTOM DPH BEZ MREŽE
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Národné šrotovacie programy v Európe pomohli pod-
poriť slabý trh a najsilnejšia ponuka Fordu, akú kedy 
mal, drží značku na druhej priečke najpredávanejších 
automobilových značiek v Európe. Štatistika predaja 
za prvý polrok spoločnosti Ford of Europe bola úspeš-
ná – zaznamenala v júni medziročný rast objemu pre-
daja o 2300 vozidiel, resp. o 1,6 %. Celkovo Ford v jú-
ni predal 142 700 nových automobilov na svojich 19 
hlavných európskych trhoch. Toto bol prvý medzi-
ročný nárast predaja od minulého decembra. Najpre-
dávanejšími typmi vozidiel Ford v júni (na trhoch Eu-
ro 19) boli Fiesta - na snímke - (43 700), Focus (31 
100) a Mondeo (13 600). Tieto boli najpredávanejšie aj  

kumulatívne v prvom polroku 2009, Fiesta 235 000, 
Focus 154 200 a Mondeo 60 300 vozidiel na trhoch 
Euro 19. Novinky Ford of Europe pokračujú zlepšením 
objemu predaja, ktorý Ford v júni zaznamenal aj na ďal-
ších trhoch, vrátane Číny, USA a Kanady, kde znovu zís-
kal pozíciu trhového lídra po 50-tich rokoch.
 „Naši zákazníci naďalej prejavujú svoju dôveru 
značke Ford ako spoločnosti a našim vozidlám. Chcem 
sa im poďakovať za ich podporu a chcem, aby vedeli, 
že cieľom všetkých tu vo Forde je zabezpečiť, aby sme 
naďalej ponúkali skvelé nové produkty, ktoré si naši 
zákazníci zaslúžia“, povedal Ingvar Sviggum, vicepre-
zident marketing, sales & service, Ford of Europe. 

 (Euro 19 : Rakúsko, Belgicko, Veľká Británia, Čes-
ká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemec-
ko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, 
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko,  
Švajčiarsko.)           -fd-

Výrazne výkonnnejší, no rovnako úsporný a ekologic-
kejší ako doteraz vstupuje smart fortwo cdi do modelo-
vého roku 2010. Odteraz poskytuje jeho moderný troj-
valcový vznetový motor o 21 percent väčší výkon (40 
kW) a o 18 percent väčší maximálny krútiaci moment 
(130 Nm). Táto silová kúra citeľne zlepšuje tempera-
ment kultového dvojmiestneho vozidla, nijako však ne-
ovplyvňuje jeho príkladnú spotrebu. Aj naďalej mu na 
100 kilometrov postačuje 3,4 litra nafty. S emisiou CO2

 
na úrovni 88 g/km dokazuje aj naďalej svoju špičkovú 

pozíciu šampióna CO
2
. Okrem toho, od modelového ro-

ku 2010 všetky varianty smart fortwo, vrátane verzií 
BRABUS, spĺňajú prísne hraničné hodnoty emisií nor-
my EU 5.Všetky varianty smart fortwo modelového ro-
ku 2010 už možno objednávať. Ceny zážihových mode-
lov ostávajú nezmenené. Smart fortwo cdi s výkonom 
40 kW  ako kupé v línii výbavy pure bude stáť 11 790 
eur (vrátane DPH).

-st-

Chevrolet Volt, elektromobil s predĺženým jazdným do-
sahom, zrejme dosiahne spotrebu v meste 1,2 l/100 
km. Toto očakávanie vyplýva z vývojových testov pod-
ľa návrhu federálnej metodológie merania spotreby pa-
liva pre zo zásuvky dobíjateľné elektromobily, vypra-
covanej U.S. Environmental Protection Agency (EPA).
Od elektromobilu Volt, ktorého plánovaný začiatok vý-
roby v USA je koncom roka 2010 (ako model 2011), 
sa očakáva schopnosť prejsť v čisto elektrickom reži-
me pohonu až 64 kilometrov na jedno nabitie batérií a 
prostredníctvom svojho vstavaného motora/generáto-
ra poháňaného systémom flex fuel predĺžiť celkový do-
jazd na viac ako 480 km.
 „Podľa údajov, k toré sme získali, by mnohí  

vodiči Chevroleta Volt mali byť schopní absolvovať  
každodenné jazdy v čisto elektrickom režime, bez pou-
žitia akéhokoľvek paliva, kľúčom k dobrej výkonnosti 
je aspoň raz denne pripojiť Volt do elektrickej zásuvky,“ 
povedal GM prezident a CEO Fritz Henderson. 

 Skutočná vzdialenosť, ktorú Volt prejde bez využi-
tia paliva, sa mení v závislosti od vzdialenosti i fakto-
rov, ako sú množstvo nákladu či cestujúcich,  od využí-
vania klimatizácie a iného príslušenstva. Metodológia 
EPA meria množstvo kilowatthodín spotrebovaných vo-
zidlom na prejdenie vzdialenosti 161 km (100 míľ), čím 
definuje elektrickú účinnosť vozidla. Aplikujúc túto me-
todológiu GM očakáva, že Volt bude mať spotrebu len 
25 kWh na 161 km (15,5 kWh na 100 km) v mestskej 
prevádzke. Pri priemernej cene elektriny v USA (približ-
ne 11 US centov [0,08 Eura] za 1 kWh), by typický vo-
dič Chevroleta Volt platil asi 2,75 dolárov (1,95 eura) za 
elektrinu potrebnú na prejdenie 161 km, resp. asi 0,01 
eura na kilometer.   -cht-

Tzv. šrotovné, čiže štátny príspevok na nákup nového vo-
zidla za predpokladu  zošrotovania starého vozidla, uplat-
ňovalo niekoľko európskych štátov a nedávno sa k ne-
mu odhodlala aj americká administratíva. Hlavným úče-
lom šrotovného (v Nemecku sa oficiálne nazýva Umwelt-
prämie, čiže ekologická prémia) je podpora predaja no-
vých vozidiel a tým aj podpora výrobcov automobilov, 
spojená s podporou zamestnanosti. Šrotovné viedlo aj  

k vyradeniu mnohých jazdiacich „vrakov“ z ciest, čo  
odborníci považujú za príspevok k zlepšeniu bezpečnos-
ti cestnej premávky. Nikto totiž nepochybuje o tom, že 
moderné automobily poskytujú v prípade havárie po-
sádke oveľa lepšiu ochranu ako staré vozidlá bez bez-
pečnostných vankúšov, deformovateľných zón karosé-
rie, antiblokovacieho a stabilizačného systému a iných 
bezpečnostných prvkov. Kvantifikovať tento príspevok 

k bezpečnosti sa pokúsil šéf vývoja Volkswagenu Dr. 
Ulrich Hackenberg. Odhadol, že nahradením starých áut 
novými sa počet usmrtených na nemeckých cestách 
zmenší ročne o 200 až 250. To predstavuje približne 
päť percent z celkového počtu obetí dopravných ne-
hôd v Nemecku (vlani tam na cestách zahynulo 4467 
ľudí, čo je najmenej od roku 1950). 

(RM)

FORD – 2. NAJPREDÁVANEJŠIA EURÓPSKA ZNAČKA 

Výkonnejší Smart fortwo cdi

Chevrolet Volt: očakávaná spotreba 
v meste 1,2 litra na 100 km

Šrotovné zachraňuje životy
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„Základné kamene politiky spoločnosti Motor-Car Bra-
tislava, spol. s r.o. tvorí naša Vízia a Misia, dohodnu-
té a prijaté záväzky voči našim zainteresovaným sku-
pinám, naše všeobecne uznávané podnikové hodnoty  
a základné princípy podnikovej politiky:
•	Chceme	nadchýnať	zákazníkov
•	Chceme	využívať	špičkové	technológie
•	Chceme	spokojných	a	motivovaných	
 spolupracovníkov
•	Chceme	efektívnu	a	interaktívnu	komunikáciu
•	Chceme	udržiavať	úspešné	partnerstvá
•	Chceme	byť	spoločensky	zodpovední
•	Chceme	byť	stále	lepší
•	Chceme	mať	zodpovedný	manažment

Zavedenie integrovaného systému v praxi však ne-
znamená automatické zlepšenie pracovných procesov  
a produktov s nulovou chybovosťou, alebo odstráne-
nie problémov, s ktorými spoločnosť zápasí. Zavede-
nie systému je dlhodobý a neustále rozvíjajúci a zlep-
šujúci sa proces, ktorého konečnými výsledkami sú:
•	 konkurenčná	výhoda	na	trhu,
•	 znižovanie	celkových	nákladov,
•	 zvýšenie	hodnoty	firmy,
•	 redukcia	možných	rizík,
•	 zohľadnenie	záujmov	zákazníkov,	majiteľov,	
 zamestnancov, partnerov a celej zainteresova- 
 nej verejnosti
•	 kontinuálny	 rast	 kvality	 našich	 produktov	  

 a služieb,  zvyšovanie bezpečnosti práce na  
 našich pracoviskách, prevencia znečisťovania,  
 ochrana životného prostredia a zvyšovanie  
 hygieny na pracoviskách.

Prvoradými cieľmi zavedeného a plne funkčného integ-
rovaného systému manažérstva sú spokojnosť zákazní-
ka, zamestnancov, majiteľov a vzájomne výhodné vzťa-
hy s okolím (dodávatelia, investori, sponzori, orgány 
štátnej správy, ostatné verejno-právne inštitúcie a ši-
roká verejnosť).
 Pri zavedení integrovaného systému manažérstva 
kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci podľa noriem ISO 9001:2008,  
ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 sme spolupra-
covali s renomovanou konzultačnou spoločnosťou EQS 
Consult, s.r.o., ktorá nás dôsledne viedla celým proce-
som prípravy a zavedenia integrovaného systému.
 Do procesu zavedenia a certifikácie integrované-
ho systému manažérstva kvality, životného prostredia 
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa noriem 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 
boli zahrnutí aj naši partneri v rámci predajnej siete au-
tomobilov (Motor - Car Nitra, s. r. o., Motor-Car Tren-
čín, s. r. o., Motor-Car Trnava, s. r. o., Motor - Car Nové 
Zámky, s. r. o., MOTOR-CAR AC, a. s., Motor-Car Poprad, 
spol. s r. o., Motor-Car Prešov, s. r. o., MOTOR-CAR Košice  
s. r. o., Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r. o., Motor-Car 
Zvolen s. r. o., Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o., Motor – 
Car Podbrezová s. r. o., KIA Bratislava s. r. o.).
 Môžeme skonštatovať, že tento náročný (ako na 
čas, tak aj na ľudí) proces u nás úspešne prebehol. Vý-
sledkom nášho snaženia bol kladný výsledok certifikač-
ného auditu, ktorý prebehol v júni 2009 a ktorý u nás 
vykonala široko uznávaná certifikačná spoločnosť SGS 

Slovakia, spol. s r.o., člen skupiny SGS, ktorá je vedú-
cou inšpekčnou, skúšobnou a certifikačnou spoločnos-
ťou vo svete. Uznanie výsledku našej snahy pri zave-
dení integrovaného systému nás mimoriadne teší.
 Vďaka tomu sme sa zaradili medzi organizá-
cie, ktoré majú cielene a komplexne riadený systém 
- to znamená od vstupov, cez ich transformáciu v jed-
notlivých  procesoch, až po dodanie našich produk-
tov konkrétnym spotrebiteľom, a to všetko v zmys-
le medzinárodných štandardov, platnej legislatívy  
v oblasti životného prostredia a bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci. Ďalším, ešte náročnejším kro-
kom bude udržanie si týchto cer tif ikátov v rám-
ci pravidelných dohľadových auditov. V záujme to-
ho manažment spoločnosti overuje efektivitu pre-
vádzky a systémov spoločnosti prostredníctvom 
ich pravidelného hodnotenia na úrovni manažmentu  
a zaručuje, že stanovené ciele podniku sú dosahova-
né v súlade s politikou integrovaného systému mana-
žérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti  
a ochrany zdravia pri práci.
 Je potrebné ale mať na pamäti, že mať certifiko-
vaný systém samo o sebe nestačí. Vybudovaný systém 
je potrebné udržiavať a v súčasnom období hlavne pri-
spôsobovať novým podmienkam tak, aby sme dosiah-
li čo najlepšie výsledky a využitie zdrojov pri čo najniž-
ších nákladoch
 Na uskutočnenie našich záväzkov a zámerov je 
však potrebná aktívna účasť všetkých zamestnancov, 
podpora vedenia spoločnosti a vzájomne výhodná spo-
lupráca so zákazníkmi a dodávateľmi.
 Plnenie našich záväzkov, uvedomenie si zodpoved-
nosti za svoju činnosť a znalosť základných princípov 
zavedenia progresívneho integrovaného systému ma-
nažérstva je neoddeliteľnou súčasťou našej každoden-
nej práce,“ povedal pán Šabo.

-mcg-

Zavedenie a certifikácia 
integrovaného systému manažérstva v spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Motor-Car Bratislava je nákup a predaj vozidiel značky  
Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge a Smart, prenájom vozidiel a opravy ako osobných, tak i nákladných 
motorových vozidiel, vrátane predaja náhradných dielcov. „Vedenie spoločnosti sa v minulosti rozhodlo za-
viesť integrovaný systém manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri prá-
ci podľa noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti  
Motor-Car Group, pán Ing. Július Šabo.

Rozmiestnenie predajných miest automobilov  spoločnosti Motor-Car Grup a jej partnerov na Slovensku 
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Škodu Superb pod názvom Hao Rui uviedli na čínsky trh. Škoda Auto začala v Čí-
ne s výrobou svojej vlajkovej lode 11. júna tohto roka. Čínskej verejnosti Superb 
oficiálne predstavili 20. apríla 2009 na autosalóne v Šanghaji.

„Čína sa stala jedným z našich kľúčových trhov v rámci globálnej straté-
gie spoločnosti Škoda Auto a hrá významnú rolu v budúcom rozvoji značky. 
Predstavenie modelu Superb Hao Rui je preto dôležitým krokom v expanzii 
na tomto dynamickom trhu. Do konca júla tohto roka sa nám podarilo dodať 
čínskym zákazníkom viac ako 56 000 vozidiel. To   predstavuje 52,7-percent-
ný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Našou stratégiou 
je uviesť každý rok na čínsky trh jeden nový typ,“ uviedol Reinhard Jung, 
predseda predstavenstva Škoda Auto. Škoda Auto dodáva automobily svo-
jim čínskym zákazníkom prostredníctvom siete, ktorá zahŕňa viac ako 200 
obchodníkov. Autá sa vyrábajú v partnerskom závode Shanghai Volkswa-
gen. Okrem typu Škoda Superb vyrába a predáva spoločnosť Škoda Auto v 
Číne už aj typy Octavia Ming Rui a Fabia Jing Rui.
 Superb Hao Rui bude čínskym zákazníkom k dispozícii v štyroch vý-
bavových variantoch – Classic, Comfort, Comfort+ a Elegance. Budú k dis-
pozícii s agregátmi 1.4 TSI, 1.8 TSI a 2.0 TSI. Od európskych sa čínska ver-

zia líši v ponuke palety farieb, motorizácii a predovšetkým veľkorysou chrómo-
vou dekoráciou vozidla.  

-ša-

Automobilka Toyota uviedla na trh svoje prvé luxusné automobily pod značkou Le-
xus v roku 1989. Lexus dnes zostáva prvým a súčasne aj jediným svetovým vý-
robcom luxusných vozidiel, ktorý ponúka ucelený rad výkonných plne hybridných 
modelov, ktoré sa skladajú z RX 450h, prvého hybridného SUV na svete; GS 450h, 
výkonného hybridného sedanu a vlajkovej lodi LS 600h, hybridnej limuzíny so stá-
lym pohonom všetkých kolies. Rastúcu obľúbenosť hybridných modelov Lexus aj 
v SR dokazuje aj ich rastúci podiel na celkových predajoch značky – 55 % v roku 
2008 oproti  40 % v roku 2007. Lexus chce v tomto trende pokračovať. V polovi-
ci leta zverejnil prvú oficiálnu škicu konceptu nového automobilu, ktorý bude mať 
premiéru tento mesiac na autosalóne vo Frankfurte. Radom úplne nových technic-
kých riešení a originálnym dizajnom chce Lexus rozvíriť vody aj v segmente prémi-
ových kompaktných automobilov.                  -ls-

 V súlade s filozofiou značky Opel jednoduchej a kom-
fortnej flexibility, bude nová Astra hatchback k dipo-
zícii s integrovaným nosičom FlexFix – optimálnym  

r iešením transpor tu bicyklov. Opel je jediným  
výrobcom ponúkajúcim inovatívny FlexFix systém, kto-
rý nevyžaduje žiadnu inštaláciu či demontáž – jednodu-

cho sa vysunie zo zadného nárazníka ako zá-
suvka. Vďaka nemu je prevoz bicyklov jedno-
duchý a pohodlný.
 Tento bonbónik konštrukcie karosérie 
umožňuje vynikajúca, kompaktná konštruk-
cia zadnej nápravy (vlečné ramená s Wat-
tovým priamovodom). FlexFix je ďalšou z 
mnohých šikovných možností, s ktorými 
bude nový Opel Astra k dispozícii. FlexFix 
je ideálny napríklad pre tých, čo autom jaz-
dia do práce, no chcú ho odstaviť na okra-
ji mesta a pokračovať do práce na bicyk-
li. Aj rodiny ocenia ponúkanú flexibilitu: 

ak napríklad deti ráno odídu do školy na bicykli, no 
cez deň začne pršať, rodičia ich môžu pokojne zobrať  
domov autom bez toho, aby museli najprv zájsť domov 
pre nosič. Všetko toto pohodlie si pritom nevyžaduje 
inštaláciu žiadneho prídavného nosiča. Stačí jednodu-
ché potiahnutie páky umiestnenej pri okraji batožino-
vého priestoru a nosič sa vysunie z nárazníka. Netre-
ba žiadne špeciálne prípravky, či náradie. Ak sa Flex-
Fix nepoužíva, jednoducho sa vtlačí späť a prakticky 
neviditeľne sa vsunie do zadného nárazníka.
 Nosič bicyklov FlexFix, ktorý využíva prídavné 
zadné svetlá, unesie až dva bicykle s priemerom ko-
lies 18 až 22 palcov. Najvyššia dovolená záťaž je 40 
kg, teda dva dvadsaťkilogramové bicykle. Kvôli opti-
málnej bezpečnosti znie pri cúvaní vozidla varovný 
signál.

ŠKODA SUPERB HAO RUI NA ČÍNSKY TRH

Lexus predstaví koncept nového 
kompaktného modelu

Nosič bicyklov FlexFix aj pre novú Astru
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SEAT Ibiza ECOMOTIVE je nepochybne najekologic-
kejší model svojej triedy, čoho dôkazom je aj jej neu-
veriteľná efektívnosť. Na prekonanie 1562 km spot-
rebovala len jednu nádrž, čo predstavuje spotrebu 
paliva na úrovni len 2,9 l/100 km. Tento vynikajúci 
výkon predviedol Rakúšan Gerhard Plattner, ktorý je 
dobre známym šampiónom v testoch zameraných na 
úspornosť spotreby paliva. Gerhard Plattner vyrazil z 
Martorellu neďaleko Barcelony v pondelok 27. apríla 
krátko potom, ako bola kapota a veko palivovej nádr-
že zapečatené. Test sa konal pod dohľadom IPMC (In-
ternational Police Motor Corporation) a naplánovaná 
bola jazda z juhu na sever po verejných cestách v pri-
meranom tempe. Plattner prešiel Ibizou ECOMOTIVE 
cez Perpignan, Avignon, Lyon, Mulhouse, Freiburg, 

Frankfurt až do Göttingenu. Na niektorých úsekoch 
v Španielsku a Francúzsku dosiahol Plattner  rých-
losť 110 km/h. Keď triumfálne vstúpil do Frankfur-
tu, SEAT Ibiza ECOMOTIVE dosiahol svetový rekord 
v spotrebe paliva vo svojej kategórií, Plattner však 
ešte mal palivo a rozhodol sa pokračovať. Zastavil 
sa až v Göttingene, kde zástupca IPMC odpečatil pa-
livovú nádrž a naplnil rovnakým objemom paliva s 
akým Ibiza ECOMOTIVE opúšťala Martorell (45,53 l). 
 SEAT Ibiza ECOMOTIVE je najekologickejším 
modelom španielskej automobilky, má normovanú 
spotrebu paliva v kombinovanej prevádzke len 3,7 
l/100 km a emisie CO

2
 len 98 g/km. Optimalizo-

vaná aerodynamika, zmenšenie hmotnosti a ďalšie 
modifikácie motora 1.4 TDI (59 kW) umožnili Ibize 

 ECOMOTIVE dosahovať takéto výborné výsledky. 
Model Ibiza ECOMOTIVE je v 5-dverovom vyhotove-
ní vybavená aj klimatizáciou. 

Ibiza ECOMOTIVE – len  2,9 l/100 km

Americké automobilové koncerny sa v rámci re-
štrukturalizácie, nevyhnutnej na ich prežitie, 
„zbavujú“ tých „najsmädnejších“ modelov, kto-
ré sa takpovediac vystatovali veľkými výkon-
mi a tým aj veľkou spotrebou paliva. Napríklad 
koncern Chrysler chcel predať prípadnému záu-
jemcovi výrobné práva na výrobu svojho špor-
tového typu Dodge Viper (zmija). Nedávno však 
Chrysler oznámil, že legendárny športový au-
tomobil bude naďalej vyrábať vo vlastnom zá-
vode. Pripomeňme, že Viper bol ako koncepč-
ný automobil predstavený na detroitskom au-
tosalóne v roku 1989 a rozhodnutie o jeho sé-
riovej výrobe padlo v máji 1990. Výroba séri-
ovej „zmije“ začala v máji 1992. V roku 2008 

uviedla automobilka Dodge na trh štvrtú gene-
ráciu vozidla, označeného Viper SRT10. Na jeho 
pohon    slúži 8,4-litrový(!) vidlicový hliníkový 
desaťvalec, ktorého maximálny výkon je 450 
kW. Viper zrýchli z 0 na 60 míľ za hodinu (96 
km/h) za necelých šesť sekúnd a za približne 
13 sekúnd dokáže zrýchliť na 160 km/h a opäť 
zastaviť. Doteraz bolo vyrobených viac ako 25 
000 športových vozidiel Dodge Viper. Model Vi-
per SRT10 ACR so špeciálne upraveným špor-
tovým podvozkom absolvoval koncom minulé-
ho roka jeden okruh v Nürburgringu (20,8 km) 
za 7 min. 22 s, čím vytvoril rekord pre sériovo 
vyrábané vozidlá. 

(RM) 

Na fóre OECD 2009, usporiadanom Organizáciou pre 
ekonomickú spoluprácu a rozvoj (Organisation for Eco-
nomic Cooperation and Development) spoločnosť Hy-
undai Motor Europe vyzvala svetové vlády, aby zohra-
li výraznejšiu rolu pri podpore ekologických pohonov 
pre automobilový priemysel.
 Počas svojho vystúpenia na fóre OECD 24. júna 
2009 v Paríži Allan Rushforth, viceprezident Hyundai 
Motor Europe, poukázal na niektoré prekážky, s ktorý-
mi sa stretávajú automobiloví výrobcovia pri svojom 
úsilí ponúknuť zákazníkom čistejšie alternatívy poho-
nu ako poskytujú tradičné fosílne palivá.
 Predaj malých automobilov Hyundai za prvých 
päť mesiacov roka 2009 vzrástol o vyše 70 percent v 
porovnaní s rokom 2008, pretože zákazníci sa sústre-
ďujú na menšie vozidlá. No Allan Rushforth zdôraznil, 
že tento jasný trend sa musí odraziť aj v legislatíve, 
aby bolo čoraz viac motoristov ochotných orientovať 

sa na ekologickejšie vozidlá.
 V európskych štátoch nie sú harmo-
nizované ekonomické stimuly motivujú-
ce zákazníkov ku kúpe vozidiel s men-
šími emisiami. Allan Rushfor t povedal: 
„Pre  Európu samotnú musia automobi-
loví výrobcovia vyví jať produkty, kto -
ré vyhovujú veľmi širokému spektru záko-
nov, upravujúcich daň z motorových vozi-
diel. Je to skľučujúca úloha a splnenie rôznorodých  
požiadaviek si vyžaduje značné náklady v oblasti vý-
voja produktu a marketingu. Riskujeme, že sa vzďa-
ľujeme od spoločného automobilového trhu a generu-
jeme zbytočné náklady, ktoré musí znášať zákazník.” 
S poukazom na špecifické technológie Allan Rush-
forth zdôraznil, že rast počtu automobilov s elektric-
kým pohonom je možný iba vtedy, ak príslušné vlády 
a verejnoprospešné organizácie prispejú k vytvoreniu  

nevyhnutnej podpornej infraštruktúry. „Znamená to 
vybudovať verejné nabíjacie stanice pri cestách a 
komplexne prepracovať predpisy, ako je vytvorenie 
parkovísk vyhradených pre elektromobily a zlacnenie 
poplatkov a daní pre vozidlá s elektrickým pohonom. 
Všetko toto je nevyhnutné pre podporenie predaja.“ 
 Spoločnosť Hyundai Motor Europe bola jediným 
zástupcom automobilového priemyslu na fóre OECD, 
ktorému predsedal H.E. Han Seung-soo, ministerský 
predseda Kórejskej republiky.  –hi-

Zmija ostáva

Hyundai na fóre OECD žiadal o podporu zelenej 
automobilovej revolúcie 
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Predná časť vozidla je rovnaká ako pri hatchbacku , 
kombi má odlišne tvarované ukončenie vozidla a o 62 
milimetrov dlhší rázvor náprav ( 2703 mm). Aj pred-
ná časť interiéru je v hlavných rysoch rovnaká, od-
lišnosti sú dané len rozdielnou úrovňou výbavy. Kým  
v hatchbacku  bol základný stupeň Expression, v 
kombi vyšší Dynamique, obsahujúci okrem iného na-
vigačný systém, vďaka čomu v strede hornej časti  

prístrojovej dosky pribudol ďalší displej a na stredovom 
podlahovom tuneli pred prednými sedadlami ovládací 
„joyctick“. Na ovládanie audio sústavy, či navigácie po-
mocou neho si možno veľmi rýchlo zvyknúť. 
 Predné sedadlá rozmermi aj tvarovaním sú na  
štandardnej úrovni konkurenčných vozidiel nižšej stred-
nej triedy. Sedadlo vodiča je prestaviteľné aj výškovo. 
Zadné sedadlá majú sedaciu časť 370 milimetrov nad 

podlahou, čo zabezpečuje dobrú oporu stehien cestujú-
cim s výškou do 180 milimetrov, mohli byť o pár centi-
metrov dlhšie. Zadné sedadlá sú priečne delené v pome-
re 60/40, kým sú nesklopené je za nimi objem pre ba-
tožinu 491 litrov, po ich sklopení vzrastie na 1493 lit-
rov.  Dno batožinového priestoru pri nesklopených se-
dadlách je dlhé 850 milimetrov, široké medzi podbehmi 
kolies 1100 milimetrov. Po sklopení sedadiel je úložná 

Vyskúšali sme
Renault Mégane Grandtour 1.9 dCi 
Dynamique

Minulý rok v lete Renault uviedol na trh novú generáciu typu Mégane. Po päťdverovom hatchbacku, o kto-
rom sme písali v májovom čísle, sme mali možnosť vyskúšať niekoľko ďalších modelov. Medzi nimi aj kombi, 
ktoré v Renaulte označujú slovom Grandtour, poháňané 1,9 litrovým vznetovým motorom s výkonom 96 kW. 

Renault Mégane Grandtour
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Vyskúšali sme
Renault Mégane Grandtour 1.9 dCi 

Dynamique

plocha dlhá 1580 milimetrov. Pod výklopnou podlahou 
batožinového priestoru sú schránky s objemom 33 lit-
rov. Sklopiť možno aj operadlo sedadla vedľa vodiča, 
čo umožní prevážať aj predmety s dĺžkou 2,7 m.  Nakla-
danie uľahčuje tzv. nakladacia hrana, ktorá je nad vo-
zovkou len 560 milimetrov a je v jednej rovine s dnom 
batožinového priestoru. Vznetový 1.9 litrový motor s 
najväčším výkonom 96 kW v interiéri takmer nepo-

čuť, pracuje kultivovane a s malou spotrebou. Výrobca  
uvádza spotrebu  5,1 litrov nafty na 100 km v kom-
binovanej prevádzke.  Nám vyšla výsledná spotreba 
5,5 l/100 km.  
 Renaul Mégane Grandtour  1.9 dCi (96 kW) Dyna-
mique má podľa cenníka základnú cenu 19 290 eur.

Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

vý rozvod OHC, vstrekovací systém common rail, kom-

presný pomer 16,6:1, zdvihový objem 1870 cm3, najväč-

ší výkon 96 kW pri 3750 ot./min., krútiaci moment 300 

Nm pri 1750 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných priečnych ramenách, priečny skrutný 

stabilizátor, zadná vlečená náprava s pružne skrutnou 

priečkou, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ven-

tilovanými kotúčmi, ABS, ESP, hrebeňové riadenie s elek-

trickým posilňovačom, stopový priemer otáčania 11 m, 

pneumatiky rozmeru 205/55 R 16. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4559/1804/1507 

mm, rázvor náprav 2703 mm, rozchod kolies vpredu/

vzadu 1543/1547 mm, pohotovostná/celková hmot-

nosť 1441/1871 kg,  objem batožinového priestoru  

491/1493 l, objem palivovej nádrže 60 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 205 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,5 s, spotreba nafty v 

mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 6,2/4,5/5,1  

l/100 km, CO
2
 134 g/km.



Vyskúšali sme
Renault Mégane Coupé 1.5 dCi 
(78 kW) Expression 

Tento model je o 50 milimetrov nižší ako päťdverový 
hatchback . Zníženie karosérie prispelo k športovejšie-
mu vzhľadu tejto verzie, ale doplácajú na to cestujúci 
na zadných sedadlách. Nemajú voľný priestor nad hla-
vami. Aj ďalšie  efektné prvky v tvarovaní karosérie - 
výrazný spojler nad zadným oknom, línia strechy efekt-
ne prechádzajúca do veka batožinového priestoru či úz-
ke zadné bočné okienka majú aj  menej priaznivý efekt 
- zhoršenie výhľadu za vozidlo z miesta vodiča. Predná 
časť interiéru je rovnaká ako v päťdverovej verzii ale-
bo v kombi. Nastupovanie na predné sedadlá je bez-
problémové, široké dvere, jednoducho sklopné opera-
dlá predných sedadiel a ich posunutie dopredu jedným 
pohybom príliš nekomplikuje ani nastupovanie na dru-
hý rad sedadiel. Podvozok je v porovnaním s päťdvero-
vým hatchbackom znížený o 12 milimetrov, závesy ko-
lies majú tuhšie pružiny aj tuhšie priečne stabilizátory, 

takže aj prudšie zmeny smeru „kupé“ zvláda suverén-
nejšie ako hatchback alebo kombi. 
 Základný objem batožinového priestoru je 344 lit-
rov, po sklopení zadných sedadiel vzrastie na 991 lit-
rov. Má však vysoko umiestnenú „nakladaciu hranu“, 
takže manipulácia s batožinou nie je až taká jednodu-
chá ako napríklad pri kombi. 
 Vznetový motor 1.5 dCi je zaslúžene pýchou Re-
naultu. Je mimoriadne vydarený a používa sa vo via-
cerých modeloch, a to nielen značky Reanault. Výkon 
78 kW, ktorý poskytoval v tomto vozidle, stačí na za-
bezpečenie priemernej úrovne dynamiky, vyjadrenej 
napríklad schopnosťou zrýchľovať vozidlo z 0 na 100 
km/h za 10,9 s.   
 Renault Mégane Coupé 1.5 dCi (78 kW) Expression 
stojí 17 490 eur.   

Samuel BIBZA

Atraktívny model 
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VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

vý rozvod OHC, vstrekovací systém common rail, kom-

presný pomer 15,2:1, zdvihový objem 1461 cm3, najväč-

ší výkon 78 kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 240 

Nm pri 2000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4299/1804/1423 

mm, rázvor náprav 2640 mm, rozchod kolies vpredu/

vzadu 1546/1547 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1280/1755 kg,  objem batožinového priestoru  344/991 

l, objem palivovej nádrže 60 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 190 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,9 s, spotreba nafty 

v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 5,5/4/4,5  

l/100 km, CO
2
 120 g/km.

Trojdverový hatchback je z rodiny Mégane vzhľadovo najatraktívnej-
ší, azda preto je v ponuke Renaultu uvádzaný ako Mégane Coupé. Vy-
skúšali sme model poháňaný osvedčeným 1,5 litrovým vznetovým mo-
torom, tentoraz vyladeným na najväčší výkon 78 kW. 
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Japonská automobilka Mazda vyrába už 
dvadsať rokov malé roadstery MX-5, kto-
ré sa na americkom trhu predávajú s do-
plnkovým označením Miata. Uvedenie 
tohto vozidla na trh v roku 1989 zname-
nalo renesanciu klasického dvojmiestne-
ho roadstera s vpredu umiestneným mo-
torom, poháňajúcim zadné kolesá. Pri 
príležitosti 20. výročia typu MX-5 pred-
staví Mazda na blížiacom sa frankfurt-
skom autosalóne novú koncepčnú verziu 
tohto vozidla. Má doplnkové označenie 
superlight, čiže superľahký. Zmenšením 
hmotnosti  došlo aj k zlepšeniu jazdných 
vlastností a zmenšeniu spotreby i emisií  

kysličníka uhličitého. Zmenšenie hmot-
nosti vozidla sa okrem iného dosiahlo je-
ho „odstrojením“. Vozidlo nemá predné ok-
no, kľučky na dverách ani rádio. Na prí-
strojovej doske je však miesto pre dnes 
módny iPod. Superľahká verzia Miaty bola 
vyvinutá v európskom výskumnom a vý-
vojovom centre spoločnosti Mazda, ktoré 
sídli v nemeckom Oberurseli. Pokiaľ ide o 
sériovú verziu typu MX-5, v súčasnosti sa 
vyrába jeho modernizovaná tretia generá-
cia. Na pohon malého roadstera slúži dvoj-
litrový štvorvalec, ktorého maximálny vý-
kon je 119 kW alebo 125 kW. 

(RM)

Predseda ruskej vlády a bývalý ruský 
prezident Vladimír Putin rád jazdí na ko-
ni, rád chodí na poľovačky a rád sa pre-

zentuje ako športovec. Putin rád jazdí aj 
na terénnych autách a tak si nedávno jed-
no súkromne kúpil. Nie že by ruský pred-
seda vlády nemal na terénne auto tej naj-
lepšej značky, ale Putin sa opäť ukázal 
ako vlastenec  a kúpil si aj u nás dobre 
známu Ladu Niva. Ide v podstate o akýsi 
symbolický príspevok k záchrane ruské-
ho automobilového priemyslu, ktorý pre-
žíva ťažkú krízu. Poklesom odbytu trpí 
najväčšia ruská automobilka Avtovaz 
(kedysi VAZ, teda Volžský automobilo-
vý závod), vyrábajúci osobné autá znač-
ky Lada, i podnik GAZ, vyrábajúci vozi-
dlá značky Volga. Vláda na čele s Putinom  

nedávno rozhodla, že koncern Avtovaz 
dostane okamžitú štátnu pomoc 25 mili-
árd rubľov, čo je okolo 550 miliónov eur. 
Nie tak štedro sa vláda zachovala k auto-
mobilke GAZ, ktorú vlastní známy ruský 
milionár Oleg Deripaška. Tá    dostane len 
štátne záruky na pôžičku vo výške 4 mi-
liardy rubľov (89 miliónov eur), pričom 
Oleg (tak ho v Rusku všetci nazývajú) 
žiadal dvaapolnásobok tejto sumy. Ešte 
horšie dopadol výrobca nákladných auto-
mobilov Kamaz i uljanovský závod UAZ – 
ich projekty nepresvedčili vládu a tak ne-
dostali nič. Možno ešte dodať, že Lada Ni-
va sa vyrába od roku 1976 a doteraz sa 
na celom svete predalo okolo  2,3 milióna 
týchto vozidiel, ktoré v Rusku stoja 7500 
eur.     (RM)

Dacia Sandero Stepway je európska verzia Renaultu 
Sandero Stepway, jedného z najmladších prírastkov 
do rodiny Renault v Brazílii, ktorý vyrábajú v továrni 
Curitiba. Sandero Stepway stavia na úspechu kom-
paktného a priestranného hatchbacku Dacia Sandero, 
ktorého predaj v Európe a v krajinách Maghrebu pre-
siahol 60 000 kusov od svojho uvedenia v júli 2008.
•	Mohutný	dizajn	Dacie	Sandero	Stepway	by	mal	

osloviť najmä mladších zákazníkov hľadajúcich do-
stupné vozidlo s veľkou dávkou osobitosti. Vďaka 
zväčšenej svetlej výške, chrómovaným ochranným 
krytom nárazníka vpredu i vzadu, chrómovaným 
prahom dverí, chrómovaným pozdĺžnym strešným 
lištám a koncovke výfuku je Dacia Sandero Step-
way pripravená vydať sa na cestu za dobrodruž-
stvom. V sérii sú dostupné tri metalické farby: si-
vá Platine, sivá Comète a červená Feu.

•	Dacia	 Sandero	 Stepway	 disponuje	 rovnakými	
kvalitami, ktorými dosiahol úspech jej súrodenec  

Dacia Sandero. Ide najmä o bezkonkurenčný vnú-
torný priestor v pomere k cene (pohodlné sede-
nie pre 5 dospelých plus 320 litrov batožinového 
priestoru), rovnako ako o  bezchybnú spoľahlivosť. 

•	Dacia	Sandero	Stepway	bude	dostupná	buď	so	zá-
žihovým motorom 1,6 64 kW  alebo so vznetovým 
1,5 50 kW. Vozidlo vyrábajú v  v rumunskom mes-
te Pitešti. Rovnako ako všetky typy Dacia predá-
vané v Európe, aj 
Sandero Stepway 
prichádza so záru-
kou na 3 roky ale-
bo 100 000km.

Dacia Sandero Ste-
pway v ychádza z 
v ýbav y Ambiance 
(centrálne uzamy-
kanie, hydraulický 
posilňovač riadenia,  

elektrické ovládanie predných okien atď ..) a obsahuje 
aj širokú paletu komfortnej výbavy vrátane klimatizá-
cie, rádia Pioneer s MP3 prehrávačom a čelným vstu-
pom USB, reflektorov do hmly a deliteľných operadiel 
zadného sedadla v pomere 1/3 : 2/3. 
 Cena Dacie Sandero Stepway u nás bude 9490 

 pri verzii 1,6 64kWa 10 890  s motorom 1,5 dCi 
50kW/70k.

„Superľahká“ Mazda MX-5

Putin si kúpil Nivu

Dacia Sandero Stepway 



Vyskúšali sme
Audi A4 Allroad quattro  2.0 TDI
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Plastové dielce na karosérii, ochranné nájazdové ští-
ty z nehrdzavejúcej ocele pod nárazníkmi vpredu i vza-
du, maska chladiča zo zvislým rebrovaním a úpravy 
podvozku zväčšili vonkajšie rozmery  Audi A4 allroad 
quattro oproti konštrukčnému základu, ktorým je A4 
Avant. Allroad je o 18 mm dlhší (4721 mm) o 15 mm 
širší (1841 mm)  a najmä o 59 mm vyšší (1495 mm). 
Výškou teda klasickým SUV konkurovať nemôže, ale 
svetlá výška 180 mm (pri nezaťaženom vozidle) umož-
ňuje jazdu aj v menej náročnom teréne. V porovnaní s 
A4 Avant vzrástla o 37 mm. A keďže je známe, že väč-
šina malých aj najväčších SUV premáva po tých istých 
trasách – v mestách i mimo nich – ako tie najmenšie 
autá, konštrukčné dispozície Audi A4 allroad quattro  

umožňujú obchodníkom Audi, aby toto vozidlo predsta-
vovali zákazníkom ako možnú alternatívu k SUV. Ráz-
vor náprav 2805 mm zostal rovnaký akomá A4 Avant, 
úpravy nábojov kolies zväčšili rozchod vpredu na 1583 
mm, vzadu na 1574 mm. 
 Interiér A4 allroad quattro  je  prakticky rovnaký 
ako má A4 Avant, až na hliníkové prahové lišty s ná-
pisom allroad, ktoré vidno pri otvorených dverách. Vo-
dič má k dispozícii prehľadný prístrojový panel aj se-
dempalcový displej, na ktorom sa zobrazujú aj infor-
mácie navigačného  systému. Ovládanie rozhraním 
MMI je veľmi praktické, intuitívne netreba ho dlho štu-
dovať. Predné, dobre tvarované sedadlá sú elektric-
ky polohovateľné aj vyhrievané, zadné by mohli byť  

osadené vyššie, teraz je ich sedacia časť len 34 cm nad 
podlahou, čo osobám s o málo vyššou postavou ako je 
priemer, odopiera optimálne podopieranie stehien. Pa-
noramatické strešné okno mierne uberá z výšky inte-
riéru, ale príjemne presvetľuje kabínu.
 Batožinový priestor má základný objem 490 lit-
rov; sklopením deleného operadla zadného sedadla sa 
zväčší na objem 1430 litrov a získa dĺžku 1,78 met-
ra. Rovná úložná plocha je široká 1000 mm, nákladová 
hrana je 668 mm nad vozovkou. Batožinový priestor 
je kompletne čalúnený kvalitným kobercom. Kryt  

Jednou z najzaujímavejších tohtoročných noviniek automobilky Audi je typ A4 allroad quattro. Na prvý po-
hľad je to „kombi s väčšími kolesami“, ale vďaka stálemu   pohonu všetkých kolies a väčšej svetlej výške je do 
istej miery konkurentom aj pre športovo-úžitkové vozidlá. Audi A4 allroad quattro disponuje všetkými inova-
tívnymi technológiami, typickými pre rad A4 – paletou výkonných motorov, systémom regulácie jazdnej dy-
namiky Audi drive select, prevodovkou S tronic, ako aj inovatívnymi komunikačnými a asistenčnými systé-
mami. Vyskúšali sme model poháňaný dvojlitrovým vznetovým motorom.

Súper aj pre SUV
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batožinového priestoru a bezpečnostná sieť sú umiest-
nené v osobitných kazetách; kryt sa po ľahkom stlačení 
automaticky vysunie dohora.  Praktická je dvojstran-
ná podlaha batožinového priestoru, ktorej spodná stra-
na je vyhotovená ako vodotesná vaňa na prepravu zne-
čistených predmetov. 
 Vznetový motor 2.0 TDI má najväčší výkon 125 
kW a v Audi A4 allroad quattro normovanú spotrebu 
nafty v kombinovanej prevádzke 6,4 l/100 km.  Pri jaz-
de   ustálenou rýchlosťou 100 km/h pracuje pri otáč-
kach okolo 2000 za minútu a podľa palubného počítača 
má spotrebu len tesne nad 6 l/100 km. Ani pri jazde 
na „diaľničnom limite“ rýchlosti  zostávala spotreba 
bezpečne pod hodnotou 7 l/100 km. Audi A4 allroad 
quattro 2.0 TDI zrýchľuje z 0 na 100 km/h za 8,9 s a 
dosiahne maximálnu rýchlosť 213 km/h. Všetky mo-
tory v tomto type sú sériovo vybavené systémom re-
kuperácie, ktorý pri spomaľovaní vozidla premieňa ki-
netickú energiu vozidla na elektrickú.
 Mechanický medzinápravový diferenciál Tor-
sen rozdeľuje krútiaci moment na nápravy v pome-
re  40:60 %, v prípade potreby môže prenášať až do 

65 % momentu  na prednú nápravu alebo maximálne 
85 % na zadnú nápravu. Pri jazde po nespevnenom 
povrchu sa uplatní špeciálna funkcia elektronického 
stabilizačného systému ESP. Funkcia Offroad Detection 
(ORD) samočinne rozozná charakter povrchu a tomu pri-
spôsobí regulačnú charakteristiku systému ESP. Pri pri-
daní plynu toleruje väčšie prešmykovanie kolies, čím 
zlepšuje prejazdnosť; keď je to potrebné, systém urobí 
bezpečné regulačné zásahy.
 Pri jazde po spevnených cestách zlepšuje pohodlie 
jazdy regulačný systém Audi drive select. Ovplyvňuje 

charakteristiku elektronického akcelerátora, intenzitu 
účinku posilňovača riadenia a body preraďovania pre-
vodovky S tronic v automatickom režime. Vodič môže 
prepínať medzi výrazne komfortnou, vyváženou a špor-
tovou charakteristikou. 
 Nami skúšané Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI so  
šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou a boha-
tou základnou aj príplatkovou výbavou  sa predáva za 
59 406 eur, základná cena tohto modelu je 39 420 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Audi A4 Allroad quattro  2.0 TDI

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

tilový rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common rail, 

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

najväčší výkon 125 kW pri 4200 ot./min., krútiaci mo-

ment 350 Nm pri 1750 až 2500 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná  prevodovka, pohon 

kolies prednej aj zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach prieč-

nych ramien a pružiacej vzpere, priečny skrutný stabili-

zátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, prieč-

ny skrutný stabilizátor , kotúčové brzdy,  vpredu s ven-

tilovanými kotúčmi, ABS, ESP, hrebeňové riadenie s  

elektrickým posilňovačom, obrysový priemer otáčania  

11,5 m,  pneumatiky rozmeru 245/45 ZR 18.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4721/1841/1495 

mm, rázvor náprav 2805 mm, rozchod kolies vpredu/

vzadu 1583/1574 mm, pohotovostná/celková hmot-

nosť 1630/2250 kg, objem batožinového priestoru 

490/1430 l, objem palivovej nádrže 65 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 213 km/h, 

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

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

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



V interiéri je podstatnejšou zmenou úprava združeného 
prístroja, v ktorom je už aj otáčkomer - ten bol pôvod-
ne  na stĺpiku volantu. Nové materiály na prístrojovej 
doske a vo výplniach dverí   sa navonok len nepatrne 
líšia od pôvodných. Nezvyčajný volant s pevným stre-
dom pri inovácií konštruktéri nezmenili. Je výškovo aj 
pozdĺžne prestaviteľný, takže pri aj výškovo nastaviteľ-
nom sedadle vodiča nebude pre nikoho problém zaujať 
voči ovládacím prvkom tohto vozidla optimálnu polohu.  
Veľké predné sedadlá nemajú výrazné bočné vedenie, 
ale neunavujú ani pri dlhotrvajúcej jazde.  

 Prekvapujúco dosť miesta pre nohy aj nad hlava-
mi majú aj osoby vysokého vzrastu sediace na zadných 
sedadlách, čo je pri aute tejto veľkosti pozoruhodné. 
 Štandardnými prvkami strednej úrovne výbavy, 
ktorú malo skúšané auto, sú okrem iného čelné, bočné 
aj hlavové bezpečnostné vankúše, tempomat, klima-
tizácia, reflektory do hmly, audio systém s CD/MP3 
prehrávačom so šiestimi reproduktormi s ovládaním aj 
na volante.  Batožinový priestor pri nesklopených zad-
ných sedadlách má objem 320 litrov, po sklopení seda-
diel 1083 litrov. 

 Spoločnosť PSA Peugeot Citroën patrí medzi naj-
uznávanejších výrobcov vznetových motorov pre osob-
né autá na svete, ale jej zážihové motory nepatrili k ab-
solútnej špičke. Preto sa spojila pri vývoji malých zá-
žihových motorov s automobilkou BMW. Štvorvalco-
vý motor 1.6 VTi 16 V, ktorý poháňal nami skúšané vo-
zidlo, je produktom tejto spolupráce. Poháňa aj niekto-
ré modely Peugeotov, ale aj automobily MINI. Dosahu-
je výkon 88 kW pri 6000 otáčkach za minútu a krútia-
ci moment 160 Nm pri 4250 otáčkach za minútu. Päť-
stupňová ručne ovládaná prevodovka umožňuje jazdiť 
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Vyskúšali sme
Citroën C4 5D 1.6 VTi Image II

Sviežejší vzhľad, nový motor
Citroën C4 patriaci do nižšej strednej triedy je na trhu od roku 2004 s dvoma verziami karosérie typu hat-
chback. Citroën trojdverový model označuje ako Coupé. Od roku 2007 existuje C4 aj s karosériou sedan, v po-
nuke je však len pre niektoré trhy. Minulú jeseň tento typový rad Citroën podrobil inovačnej kúre. Päťdvero-
vý model, ktorý sme skúšali, dostal len nový nárazník s jedným veľkým nasávacím otvorom a novými svetla-
mi do hmly, upravené veko motorového priestoru s nepatrne upravená je aj maska chladiča s dvojitými šípmi 
modernizovaného vzhľadu. Inak sa na vonkajšom vzhľade tohto modelu nič nezmenilo. 
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tak, aby otáčky motora boli prevažne v rozsahu 2000 
až 4000 za minútu, z ktorých je po šliapnutí na pedál 
akcelerácie najvýraznejšie zrýchlenie. Kto jazdí pre-
važne v tomto rozsahu otáčok, dosiahne prekvapujú-
co malú spotrebu paliva. Nie je problém dostať sa v 
mestskej premávke, ak pri jazdách nie je veľký podiel 
„plazenia sa“ v pomalých kolónach, aj o liter menej 
pod výrobcom uvádzanú spotrebu v mestskom cyk-
le, ktorá je 9,3 litra benzínu na 100 kilometrov. 
 Motor je mimoriadne pružný, má príjemný špor-
tový zvuk. Za kvalitou motora nezaostáva ani podvo-
zok. Aj keď závesy kolies sú jednoduché, obvyklé pre 
túto triedu so vzperami McPherson vpredu a jedno-
duchou vlečenou nápravou vzadu, poskytuje vozidlu 
primeranú stabilitu a pohodlie jazdy.  Zadná náprava 
mierne stráca istotu len pri rýchlom prejazde zákrut 
na cestách s nerovným povrchom.
 Päťdverový Citroën C4 1.6 VTi s úrovňou výba-
vy Image II sa predáva za 15 990 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Citroën C4 5D 1.6 VTi Image II

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Motor: 4-valcový, 16-ventilový zážihový, kompresný po-

mer 11:1, zdvihový objem 1598 cm3, najväčší výkon 88 

kW pri 6000 ot./min., krútiaci moment 160 Nm pri 4250 

ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných priečnych ramenách, priečny skrut-

ný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté pruži-

ny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy vpre-

du s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebeňové riadenie 

s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer otáča-

nia 11,3 m.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4260/1773/1456 

mm, rázvor náprav 2608 mm, rozchod kolies vpredu/

vzadu 1505/1510 mm, pohotovostná/celková hmotnosť  

1295/1731 kg, objem batožinového priestoru 320/1083 

l, objem palivovej nádrže 55 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 195 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,4 s, spotreba 95-ok-

tán. benzínu v mest./mimomest. cykle/komb. prevádz-

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



 

Pravdepodobne nemala istotu, akoby jej reprezentant 
dopadol v priamom porovnávaní so súpermi pri jazde v 
teréne, tak pre typ X5 marketing BMW vymyslel novú 
kategóriu – SAV. SAV je skratkou od anglického Sport 
Activity Vehicle. Čas ukázal, že BMW X5, či už z kate-
górie SAV alebo SUV (Sport Utility Vehicle)  zákazní-
ci prijali. Pri inovácii X5 z roku 2004 v BMW nahradi-
li mechanický stály pohon kolies prednej aj zadnej ná-
pravy elektronicky regulovaným systémom xDrive. Do-
káže precízne rozdeľovať krútiaci moment tak, že vo  

výnimočnom prípade môže celý ísť na jediné koleso, 
ktoré je v dobrom kontakte s terénom. Prejazd mäkkým 
terénom zase uľahčujú elektronicky zatvárané diferen-
ciály. BMW X5 aj napriek zlepšenej schopnosti pohy-
bu v teréne zostáva „robustne vyzerajúcou limuzínou“. 
Úspech typu X5 primäl bavorskú automobilku k tomu, 
že svoj rad s písmenom X v označení, už obsahuje šty-
ri typy. V súčasnosti predávaný BMW X5 je druhou ge-
neráciou tohto typu, zmena sa udiala v roku 2007. Vy-
skúšali sme model poháňaný trojlitrovým prepĺňaným 

vznetovým motorom s výkonom 210 kW.
 Nastupovanie aj vystupovanie do tohto auta so 
sedadlami dosť vysoko nad vozovkou si treba nacvi-
čiť, alebo utierať nečistotu z prahov dverí nohavica-
mi. Predné sedadlá s elektrickým nastavovaním a s vý-
suvným koncom sedacej časti sú ergonomicky mimo-
riadne vydareným technickým dielom. X5 je veľké au-
to nielen pri pohľade zvonku, ale aj zvnútra. A to aj 
obrazne. Zvyčajne problematická vnútorná šírka  vza-
du má v X5 hodnotu až 1540 mm – teda dosť aj pre  
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Vyskúšali sme
BMW X5 xDrive35d

Bavori vedia aj SUV
Mníchovskú automobilku akoby dosť dlho nezaujímal rastúci zákaznícky záujem o športovo-úžitkové auto-
mobily (SUV), evidentný najprv v USA, v deväťdesiatych rokoch minulého storočia neprehliadnuteľný už aj 
v Európe. Svoju predstavu o obchodne úspešnom vozidle tejto kategórie, typ X5, ukázali verejnosti prvý raz, 
kde inde, ako na autosalóne v americkom Detroite v roku 1999. „Vyčkávanie“ sa automobilke BMW vyplati-
lo, lebo zrejme bolo vyplnené usilovnou prácou konštruktérov a skúšobných technikov a na trh sa dostal kon-
štrukčne zrelý automobilov bez zjavných detských nemocí. Automobilka BMW sa typom X5 sebavedome pus-
til do súboja o zákaznícku priazeň s uznávanou konkurenciou SUV prémiového segmentu. 



tri osoby sediace na zadných sedadlách. Nad hlava-
mi cestujúcich vpredu i vzadu je tiež dostatok voľné-
ho miesta. Kabína je kvalitou materiálov a precíznos-
ťou zhotovenia každého detailu porovnateľná s tým, čo 
nachádzame v  automobiloch s karosériou kombi vyššej 
strednej triedy. Iný je len pohľad z okien. Sedenie pod-
statne vyššie nad vozovkou  dáva posádke pocit lepšej 
pasívnej bezpečnosti. Vlastne ani nie je celkom klam-
livý, pretože napríklad v prípade bočného nárazu bež-
ného osobného auta do BMW X5 ide hlavná sila ná-
razu do prahových nosníkov X5, pod životne dôležité  

orgány tiel členov posádky. Vodič má všetky prvky 
ovládania vozidla v dobrom dosahu očí aj rúk či nôh. 
Rozsah prestavovania sedadla aj volantu to umožňu-
je vodičovi akejkoľvek postavy. Kvalitná klimatizácia 
a audiosystém umožňujú v účinne odhlučnenej kabí-
ne pohodlné presúvanie sa hoci aj na tisíc kilometrov 
dlhé vzdialenosti. Nezávislé zavesenie kolies, aktívne 
tlmiče pruženia s premenlivou tuhosťou a elektromo-
toricky rozpojiteľné skrutné stabilizátory zabezpeču-
jú mimoriadne komfortnú jazdu po okresných cestách 
aj diaľniciach. Zabezpečujú plavnú jazdu aj v teréne. 
Riadenie vozidla je priame, mohutné vozidlo s poho-
tovostnou hmotnosťou viac ako dve tony okamžite 
reaguje na natočenie volantu. Pomerne veľký polo-
mer otáčania a veľké rozmery tohto auta však sťažu-
jú parkovacie manévre na zvyčajne preplnených mest-
ských komunikáciách. 
 Skúšané vozidlo poháňal osvedčený radový šesť-
valcový vznetový motor. Za označením xDrive35d sa 
skrýva pohon motorom vybaveným dvojicou turbodú-
chadiel, dômyselne spolupracujúcich v rôznych jazd-
ných režimoch podľa pokynov riadiacej jednotky moto-
ra. Vďaka tomu z inak rovnakého motora ako má model  
xDrive30d s jedným turbodúchadlom a výkonom 173 
kW, možno z motora modelu  xDrive35 vydolovať vý-
kon až 210 kW. Riadiaca jednotka šesťstupňovej auto-
matickej prevodovky s hydrodynamickým meničom roz-
bieha tento kolos celkom mäkko, preraďuje však rých-
lo, takže zrýchľovanie je plynulé a „zreteľné“. Z poko-
ja na rýchlosť 100 km/h to tento model zvláda za rov-
ných 7 sekúnd. Pri bežnej jazde riadiaca jednotka pre-
vodovky dbá o to, aby bol zaradený vždy taký prevodo-
vý stupeň, pri ktorom motor pracuje v hospodárnej ob-
lasti pod 2000 otáčok za minútu.  Neznamená to však 
„päťlitrovú“ priemernú spotrebu nafty. Jazde ustále-
nou rýchlosťou okolo 130 km/h po diaľnici odpovedá 
spotreba takmer 11 l/100 km. Takú spotrebu možno 
dosiahnuť aj pri pokojnej jazde v meste. BMW X5 xDri-
ve35d stojí 58 000 eur.

Samuel BIBZA
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Vyskúšali sme
BMW X5 xDrive35d

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Motor: radový 6-valcový, 24-ventilový prepĺňaný vzne-

tový, vstrekovací systém common rail, ventilový roz-

vod 2x2xOHC, kompresný pomer 17:1, zdvihový objem  

2993 cm3,  najväčší výkon 210 kW pri 4400 ot./min., 

krútiaci moment 580 pri 1750 až 2250 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon ko-

lies prednej aj zadnej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach prieč-

nych ramien, priečny skrutný stabilizátor, zadná viac-

prvková náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabi-

lizátor, kotúčové brzdy, ABS, ESP,  hrebeňové riadenie s  

posilňovačom, stopový priemer otáčania 12,8 m, pneu-

matiky rozmeru 255/55 R 18.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4854/1933/1776 

mm, rázvor náprav 2933 mm, rozchod kolies vpredu/

vzadu 1644/1650  mm, pohotovostná/celková hmot-

nosť 2185/2790 kg, objem batožinového priestoru 

620/1750 l, objem palivovej nádrže 85 l. 

Pr evádzkové v las t nos t i :  na j väč š ia r ý ch lo s ť 

235 km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7 s, spotreba 

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

ke 10,5/7,1/8,2  l/100 km, CO
2
 216 g/km.



Zo sveta
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Hyundai v závere augusta zverejnil  prvé ofici-
álne fotografie nového typu ix35, kompaktné-
ho automobilu kategórie SUV, pri ktorom bude 
mať súčasne svetovú premiéru nový, atraktív-
ny štýl dizajnu značky Hyundai. Typ ix35 na-
hrádza populárny Tucson – jeden z najobľúbe-
nejších automobilov kategórie SUV v Európe – 
a bude mať svetovú výstavnú premiéru na au-
tosalóne vo Frankfurte nad Mohanom.

 V porovnaní s typom Tucson má ix35 
zväčšený vnútorný priestor kabíny a poskytu-
je niekoľko úplne nových funkcií, ktoré zlepšu-
jú praktickosť a posádke poskytujú pri jazde 
väčší komfort.
 Zlepšená aerodynamika v kombinácii s do-
konalejšou tkonštrukciou pohonu zabezpečujú 
typu ix35 výrazne menšiu spotrebu paliva a 
menej emisií CO

2
.        -hi-

Spoločnosť Kia Motors predstavila svoj prvý ko-
merčný hybridný elektromobil (HEV) v podobe typu 
Forte LPI (Liquid Petroleum Injection) Hybrid. For-
te LPI Hybrid je najnovší prírastok všeobecne obľú-
benej rodiny modelov Kia Forte (na niektorých tr-
hoch známych ako „All-new Cerato“), ktorá pozostá-
va zo štvordverového sedanu poháňaného zážiho-
vým motorom a športovej verzie KOUP. Spoločnosť 
Kia Motors počas 25 mesiacov investovala do vývo-
ja ekologického automobilu Forte LPI Hybrid 240 mi-
liárd juhokórejských wonov (približne 180 miliónov  

amerických dolárov). Vzhľadom na skve-
lé výkonové parametre v kombinácii s vý-
nimočne malou spotrebou paliva len 5,6 
l/100 km je Forte LPI Hybrid ekologickým 
vozidlom ponúkajúcim vzrušenie a radosť 
z jazdy. Navyše, emisie CO

2
 sú len 99 g/

km . Toto nové vozidlo poháňa 1,6-litrový 
zážihový motor typu Gamma LPI so špeciálne vyvinu-
tou prevodovkou s plynulou zmenou prevodového po-
meru (CVT) a hybridným systémom, pozostávajúcim 
z elektromotora, meniča a 180-voltovej lítiovo-iónovej 

polymérovej batérie. Vozidlo Forte LPI Hybrid je zatiaľ 
k dispozícii len na kórejskom trhu, pričom v súčasnos-
ti sa už vypracúvajú štúdie realizovateľnosti plánov 
uvedenia tohto vozidla aj na iné trhy s infraštruktú-
rou čerpacích staníc ponúkajúcich skvapalnený plyn. 

Škoda Auto predstaví na blížiacom sa autosalóne vo 
Frankfurte nový model Superb Combi. Automobil je 
logickým pokračovaním radu Superb a ponúka ideál-
nu kombináciu všestrannosti a elegancie. Kombi ver-
zia vlajkovej lode spoločnosti nadväzuje na limuzínu, 
ktorej súčasná generácia si približne rok po uvede-
ní na trh našla viac než štyridsaťdva tisíc majiteľov. 
Model Superb Combi rozširuje tradíciu ponuky kombi 
verzií, ktorá je typická pre automobily Škoda, aj pre 

vyššie triedy. Svojím nadčasovým dizajnom a do-
statočne priestorným interiérom pre každú príle-
žitosť predstavuje Superb Combi ideálny automo-
bil pre vodičov, ktorí vyžadujú komfortné vozidlo, 
spoľahlivé za každých okolností. Nový model po-
núkne zákazníkom to, na čo sú pri automobiloch 
Škoda zvyknutí: priestorný, všestranne využiteľ-
ný interiér, veľkú úžitkovú hodnotu a nadčasový 
dizajn.                 -ša-

Pred 50-timi rokmi, 26. augusta 1959, bolo prvýkrát 
prezentované pred verejnosťou klasické Mini. Štúdia   
nekompromisného dvojsedadlového vozidla, prezen-
tujúca neštandardné poňatie dráždivej vízie pre ďal-
ší rozvoj rodiny MINI bude mať premiéru na autosa-
lóne   vo Frankfurte. MINI Coupé Concept zosobňuje  

ideál vozidiel, kto-
ré sú úplne zamera-
né na to, aby budi-
li nadšenie a z kaž-
dej jazdy robili záži-
tok. Štúdia je 3714 
mm dlhá, 1683 mm 

široká a 1356 mm vysoká. Obmedzenie na dve seda-
dlá a dôsledne ľahšia konštrukcia prinášajú orientá-
ciu na Coupé so zvlášť silným zameraním na aktív-
ne jazdenie. Kompaktné rozmery, vyvážené rozde-
lenie zaťaženia na nápravy a nízko posadené ťažis-
ko ponúkajú ideálne predpoklady k tomu, že typická  

agilnosť MINI bude zvýšená na doposiaľ nedosiahnu-
teľnú úroveň.  S motorom so zdvihovým objemom 1,6 
litra a prepĺňaním Twin-Scroll z modelu MINI ¬John 
Cooper Works   je koncepčné vozidlo pripravené po-
dávať špičkový športový výkon. Štvorvalec dosahuje 
155 kW  a maximálny krútiaci moment 260 Nm  mô-
že byť prostredníctvom funkcie Overboost krátkodo-
bo zväčšený až na 280 Nm. MINI Coupé Concept ponú-
ka ideálne predpoklady s týmto hnacím ústrojenstvom 
predstihnúť jazdné výkony samotného MINI ¬John 
Cooper Works a pritom mať menšiu spotrebu paliva. 

-mi-

Nový štýl dizajnu značky Hyundai v type ix35

Kia Forte LPI Hybrid

ŠKODA SUPERB COMBI NA AUTOSALÓNE 
VO FRANKFURTE

MINI Coupé Concept



Už pár mesiacov od začiatku predaja novej generácie sa 
Fiesta suverénne dostala na pozíciu najpredávanejšie-
ho typu Ford v Európe a úspešne konkuruje najlepším 
malým autám ostatných značiek na všetkých význam-
ných európskych trhoch. Aj model, ktorý sme skúšali 
začiatkom leta, dokazoval, prečo sa nová Fiesta dosta-
la v predajných štatistikách tak vysoko. 
 Napriek dĺžke len pár centimetrov presahujúcej 
štyri metre päťdverová Fiesta dokáže plniť aj úlohu ro-
dinného auta. Samozrejme, nie bez výhrad. Dostatočný 
priestorový komfort na predných sedadlách „splácajú“ 
osoby vysokého vzrastu sediace na zadných sedadlách 
tým, že majú kolená opreté o rub operadiel predných se-
dadiel a dlháni s výškou nad 180 cm sa temenom hlavy 
takmer dotýkajú stropu. Prevážať sa na kratšie vzdia-
lenosti aj za takýchto podmienok dokáže každý, rodina 
s odrastenými deťmi vysokého vzrastu si vyberie iný 
typ auta. Komu deti ešte len dorastajú, Fiesta ho prav-
depodobne uspokojí bez výhrad. Skúšaný model mal 
aj bohatú voliteľnú výbavu, napríklad elektronickú re-
guláciu stability,  bezkľúčové odomykanie a spúšťanie 
motora, elektrické sklápanie vonkajších spätných zrka-
diel, automatickú klimatizáciu, kvalitnú audio sústavu, 
tempomat a ďalšie prvky, na aké sme zvyknutí s auto-
mobilov vyšších tried. 
 Pruženie svojou charakteristikou tiež vyhovuje po-
užívaniu Fiesty aj ako rodinného auta. Nemá ambície 

extrémneho držania kolies na ceste až po hranicu fyzi-
kálnych možností pri pôsobení veľkých odstredivých 
síl, ktoré by vodičom Fiesty pomáhali vyhrávať jazdy 
zručnosti medzi kužeľmi. Pruženie už nie je také tvrdé 
ako mala Fiesta predchádzajúcej generácie, z hľadiska 
pohodlia jazdy je príjemnejšie, stabilita vozidla pritom 
zostáva na vysokej úrovni.
 Vznetový 1,6-litrový prepĺňaný motor s výkonom 
66 kW odoberá Ford pre Fiestu zo spoločnosti PSA Peu-
geot Citroen. Aj vo Fieste pracuje kultivovane a s mi-
moriadne malou spotrebou. Výrobca uvádza spotrebu 
v kombinovanej prevádzke len 4,2 l nafty na 100 kilo-
metrov a táto hodnota naozaj nie je  posadená propa-
gandisticky prinízko. Aj menej zruční vodiči sa pravde-
podobne dostanú na hodnotu okolo piatich litrov.
 Ford Fiesta 1.6 TDCi Duratorq Ghia má základnú 
cenu 16 070 eur. Spomínané prvky voliteľnej výbavy 
k nej pridali ešte asi 2800 eur.             Samuel BIBZA

Vyskušali sme
Ford Fiesta 1.6 TDCi Duratorq 5D Ghia
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VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

vací systém common rail, kompresný pomer 18,3:1 zdviho-

vý objem 1560 cm3, najväčší výkon 66 kW pri 4000 ot./

min., krútiaci moment 204 Nm pri 1750 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných priečnych ramenách, priečny skrutný 

stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, 

priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy vpredu, 

bubnové vzadu, ABS, hrebeňové riadenie s elektrickým 

posilňovačom, stopový priemer otáčania 10,2 m, pneu-

matiky rozmeru 195/50 R 15.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4078/1722/1481 

mm, rázvor náprav 2489 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1473/1460 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1118/1555 kg,  objem batožinového priestoru 295/965 

l, objem palivovej nádrže 40 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 175 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,9 s, spotreba nafty v 

mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 5,2/3,6/4,2 

l/100 km, CO
2
 110 g/km

Z vrcholu ponuky 
Vo februárovom čísle sme uverejnili naše prvé skúsenosti s novou, šiestou generáciou Fordu Fiesta z jázd po na-
šich cestách. Začiatkom roka sme skúšali model s päťdverovou karosériou poháňaný najslabším, 1,25-litrovým 
zážihovým motorom z ponuky pre tento typ. V júnovom čísle sme písali o trojdverovom modeli vybavenom 1,4-lit-
rovým zážihovým motorom s najväčším výkonom 71 kW. Tretí  model, ktorý sme mali možnosť vyskúšať, mal 
päťdverovú karosérie, špičkovú úroveň výbavy Ghia, poháňal ho 1,6-litrový vznetový motor s výkonom 66 kW. 



Urban Cruiser sa pod inými názvami už rok pred európ-
skou výstavnou premiérou začal predávať v Japonsku 
aj v USA. Urban Cruiser je postavený na platforme Ya-
risa. Prekvapujúco je od Yarisa o pár milimetrov nižší, 
ale dĺžkou 3930 mm a šírkou 1725 mm ho prekonáva. 
Keďže je to predovšetkým auto do mesta, pohon kolies 
prednej aj zadnej nápravy je viac-menej akýmsi štýlo-
vým doplnkom k skutočným potrebám drvivej väčšiny 
užívateľov tohto vozidla. Pohon 4x4 so systémom Ac-
tive Torque Control AWD je možný len v kombinácii so 

vznetovým motorom. So zážihovým 1,33-litrovým mo-
torom sa Urban Cruiser dodáva len s pohonom pred-
ných kolies, obidva motory spolupracujú so šesťstup-
ňovou ručne ovládanou prevodovkou. Nový systém Ac-
tive Torque Control AWD je zabudovaný spolu s ostat-
nými systémami riadenia trakcie vozidla a flexibilne 
zabezpečuje optimálne rozdelenie krútiacej sily na jed-
notlivé nápravy v rozsahu pomerov od 100:0 do 50:50 
v závislosti od dynamiky jazdy a stavu vozovky. To na-
značuje, že kvôli úspore paliva pri bežných adhéznych 

podmienkach sa krútiaci moment distribuuje na zadnú 
nápravu len zriedkavo. Vodič to však nepocíti. Pri jaz-
de zablatenej ceste s nespevneným povrchom alebo 
na bežnej ceste pokrytej hrubšou vrstvou snehu mož-
no prepínačom na stredovom tuneli „uzamknúť“ elek-
tronicky ovládanú spojku pred zadným diferenciálom 
a tak sa krútiaci moment dostáva na zadné kolesá bez 
prerušenia. Po prekročení rýchlosti 40 km/h sa toto 
blokovanie automaticky ruší a systém Active Torque 
Control AWD reguluje distribúciu krútiaceho momentu 

Vyskúšali sme
Toyota Urban Cruiser 1.4D-4D AWD Terra

30 sep t ember  2009

Mestský „crossover“
Toyota sa rozhodla osviežiť svoju európsku ponuku automobilov o trochu exotickejšie vozidlo na aké sme bo-
li u nás zvyknutí. Toyota Urban Cruiser svojim zjavom určite nebudí pozornosť v Japonsku, kde podobné vo-
zidlá ponúka nielen Toyota, ale na európskych cestách je kríženec vanu a SUV zatiaľ neprehliadnuteľný. Ur-
ban Cruiser bol európskou novinkou minuloročného parížskeho autosalónu, na slovenskom trhu ho začali pre-
dávať na jar tohto roku. Vyskúšali sme model poháňaný 1,4-litrovým vznetovým motorom a nižšou z dvoch 
možných úrovní výbav, Terra.



medzi nápravy podľa aktuálnych podmienok priľnavos-
ti predných a zadných kolies k vozovke.
 Priestor v interiéri je podobný ako v Yarise, sede-
nie je teda vzpriamenejšie, aby sa dobre hospodárilo  
s malou dĺžkou kabíny. Krátka sedacia časť predných 

sedadiel nebude prekážkou pre osoby do priemernej 
výšky ani pri dlhotrvajúcej jazde, vyšší ľudia budú po 
hodine jazdy cítiť, že by prijali aj lepšiu oporu pre steh-
ná. Vodič ocení možnosť výškového prestavenia svojho 
sedadla, aj výškové a pozdĺžne prestavovanie volantu.  

Experimentom s členením prístrojového panelu pred vo-
lantom na tri samostatné časti s rýchlomerom a integ-
rovaným otáčkomerom v strede sme rozhodne nadšení 
neboli. Zadné sedadlá sú osadené vyššie nad podlahou, 
čo je pre pohodlie cestovania dospelých osôb príjemné, 
hlavy vyšších však môžu prísť počas jazdy do kontak-
tu so stropom. Výhodou oproti napríklad Yarisu je mož-
nosť pozdĺžneho posúvania zadnej lavice v rozsahu až 
15 cm. Štandardná dĺžka batožinového priestoru 550 
mm sa dá posunutím zadných sedadiel dopredu zväčšiť 
na 700 mm, čo niekedy pri potrebe previezť rozmernej-
šie predmety, pomôže. Sklopením zadných sedadiel je 
priestor pre náklad dlhý až 1330 mm. 
 Podvozok s veľkými, 16-palcovými kolesami je 
dobre vyladený aj pre naše cesty s „nevyžehleným“ 
povrchom. To isté možno povedať aj o charakteristike 
posilňovača alebo presnosti kulisy šesťstupňovej ruč-
ne ovládanej prevodovky .
 Vznetový 1,4-litrový motor s výkonom 66 kW je 
dobre odhlučnený, Urban Cruiseru bez problémov po-
skytuje očakávané (mladšími majiteľmi) dynamické 
vlastnosti pri dobrej spotrebe paliva. Pri troche opatr-
nosti možno týmto vozidlom jazdiť po meste s priemer-
nou spotrebou 5,5 litra nafty na 100 kilometrov.
 Vybavenosť už základného modelu je veľmi dobrá, 
obsahuje napríklad elektronický systém regulácie sta-
bility VSC+TRC, čelné, bočné aj hlavové bezpečnostné 
vankúše a kolenný bezpečnostný vankúš pre vodiča, 
ručne ovládanú klimatizáciu, audiosystém s CD/MP3 
prehrávačom a šiestimi reproduktormi a dokonca aj vy-
hrievanie predných sedadiel.
 Toyota Urban Cruiser 1.4D-4D AWD Terra sa pre-
dáva za 18 490 eur.       Samuel BIBZA 

Vyskúšali sme
Toyota Urban Cruiser 1.4D-4D AWD Terra
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VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod OHC, kom-

presný pomer  16,5:1, zdvihový objem 1364 cm3, najväč-

ší výkon 66 kW pri 3800 ot./min., krútiaci moment 205 

Nm pri 1800 až 2800 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej aj zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava so skrutne 

pružnou priečkou, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpre-

du s ventilovanými kotúčmi, ABS, VSC + TRC, hrebeňo-

vé riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky roz-

meru 195/60 R 16.

R o z m e r y ,  h m o t n o s t i ,  o b j e m y :  d / š / v 

3930/1725/1540, rázvor náprav 2460 mm, rozchod 

kolies vpredu/vzadu 1485/1490 mm, pohotovostná/

celková hmotnosť 1315/1700 kg, objem batožinového 

priestoru 305/673 l, objem palivovej nádrže 42 l.

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

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 175 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,7 s, spotreba nafty 

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke  

5,8/4,4/4,9 l/100 km, CO
2
 130 g/km.



 

Mazda3 má z čias tesnejšej spolupráce a kapitálovej 
previazanosti s koncernom Ford podvozok odvodený 
z Fordu Focus, ktorý patril a patrí medzi to najlepšie 
medzi autami nižšej strednej triedy. Preto druhá gene-
rácia nemá radikálne zmeny pod upravenými, športo-
vejšie pôsobiacimi tvarmi karosérie. Keďže typickým 
predstaviteľom nižšej strednej triedy je oveľa viac hat-
chback ako sedan, dizajnéri Mazdy nechceli znevýhod-
niť sedan tým, že k hatchbacku pridajú dozadu „kufor“, 
ale obidvom karosárskym verziám dali svojbytnosť, pri-
čom nepopierajú príbuzenstvo, a to ani so súrodenca-
mi patriacimi do terajšej generácie automobilov tejto ja-
ponskej automobilky, Mazdou6 a Mazdou2.   

 Pohľad do interiéru poteší športovo-elegantným 
nádychom a pri podrobnejšom skúmaní po nasadnutí 
aj kvalitou materiálov. Vodiča vyššej postavy ako je 
súčasný priemer však privedie do rozpakov nemožnosť 
odsunúť si sedadlo tak ďaleko dozadu, aby nemal nohy 
pokrčené viac ako chce a kolená nemal bližšie pri prí-
strojovej doske ako je zvyknutý. Po pár hodinách jazdy 
sme si na takúto polohu zvykli a pri ovládaní auta nám 
neprekážala. Pasažieri si môžu v automobile vychutná-
vať svoju pohodu a užívať si jazdu. Nové predné seda-
dlá majú vystužené boky sedacej časti o 20 mm väč-
šie ako predtým, čo nohám dodáva ešte viac pohod-
lia a pevne ich drží. Nové operadlá sedadiel, rozšírené  

o 35 mm, lepšie držia telo a poskytujú dobrú oporu  
v oblasti drieku. Dobre tvarované sú aj zadné sedadlá, 
ale pri celkom dozadu posunutom sedadle vodiča už za 
ním sedí pohodlne len dospelý človek nižšej postavy 
alebo dieťa. Interiér je veľmi dobre odhlučnený, podvo-
zok nie je vyslovene športový, takže pruženie stačí do-
statočne účinne tlmiť nárazy prenášané do karosérie 
od prejazdu priečnych nerovností na ceste. Prejazd vý-
raznejších nerovností akusticky „komentuje“ predná 
náprava, ale podvozok stále dobre drží auto v želanej 
stope aj pri rýchlom prejazde zákrut, pri malých boč-
ných náklonoch karosérie. Ani väčšia hmotnosť vzne-
tového motora nevedie k nedotáčavosti v zákrutách  

Vyskúšali sme
Mazda 3 2.2 MZR-CD (110 kW) TX Plus

32 sep t ember  2009

Najúspešnejší typ Mazdy
Mazda3 prišla na trh ako nástupca obchodne úspešnej Mazdy 323 v roku 2003. Zakrátko presvedčila záujem-
cov o autá nižšej strednej triedy, že sa oplatí uvažovať o jej kúpe a do konca minulého roka sa predalo viac ako 
2 milióny týchto vozidiel, z toho v Európe takmer pol milióna. Stala sa tak najpredávanejším typom Mazdy. 
V závere minulého roka mala na autosalóne v Bologni výstavnú premiéru druhá generácia Mazdy3. Vyskúšali 
sme model s karosériou sedan, poháňaný novým 2,2-litrovým vznetovým motorom s výkonom 110 kW a kva-
litnou úrovňou výbavy TX Plus.



prechádzaných rýchlejšie ako je bežným zvykom. 
 Dobrý konštrukčný základ pre bezpečnú a po-
hodlnú jazdu tvorcovia novej Mazdy3 zdokonalili bo-
hatou škálou výbavy. Už v základe má pre osoby na 
predných sedadlách čelné a bočné i hlavové bezpeč-
nostné vankúše (hlavové sa nafukujú klasicky aj po-
zdĺž okien zadných dverí) CD prehrávač s možnosťou 
prehrávania MP3 a AUX konektor pre pripojenie MP3 
prehrávača. V úrovni výbavy TX Plus nechýba ani 
technológia Bluetooth pre telefonovanie „bez rúk“ 
a bezdrôtové prehrávanie MP3 hudby z reprodukto-
rov audio sústavy automobilu, dvojzónová klimatizá-
cia, parkovacie snímače vzadu, automaticky „zatmie-
vané“ (monochromatické) vnútorné spätné zrkadlo, 
tempomat. Nad štandard výbavy malo skúšané vozi-
dlo elektrické vyhrievanie predných sedadiel.
 Nový 2,2-litrový vznetový motor vyladili v Maz-
de do dvoch výkonových úrovní, líšiacich sa najmä 
veľkosťou turbodúchadla. Verzia High Power (len v 
športovej výbave) má  výkon 136 kW pri 3500 ot./
min. a krútiaci moment  400 Nm v rozsahu 1800 až 
3000 ot./min.; verzia Standard Power s maximálnym 
výkonom 110 kW pri 3500 ot./min. a krútiacim mo-
mentom 360 Nm v rozsahu 1800 až 2600 otáčkach 

za minútu, ktorá sa na našom trhu spája s výbavou TX 
Plus, poháňala nami skúšanú Mazdu3. Jeho silu cítiť 
najmä po prekročení hornej hranice otáčok najväčšie-
ho krútiaceho momentu. V tomto režime však v bežnej 
prevádzke málokedy pracuje, takže výrobcom uvádza-
ná spotreba v kombinovanej prevádzke 5,4 l/100 km 
nie je nedosiahnuteľná, ak vodič jazdí dostatočne pred-
vídavo a nemusí často meniť rýchlosť jazdy.
 Mazda3 2.2 MZR-CD (110 kW) TX Plus stojí  
23 490 eur.

Samuel BIBZA 

Vyskúšali sme
Mazda 3 2.2 MZR-CD (110 kW) TX Plus
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VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 16,3:1, zdvihový objem 2184 cm3,  

najväčší výkon 110 kW pri 3500 ot./min., krútiaci mo-

ment 360 pri 1800 až 2600 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinu-

té pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brz-

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

rysový priemer otáčania 10,9 m, pneumatiky rozmeru 

205/50 R 17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4580/1755/1470 

mm, rázvor náprav 2640 mm, rozchod kolies vpredu/

vzadu 1530/1515  mm, pohotovostná/celková hmot-

nosť 1465/1955 kg, objem batožinového priestoru 430 

l, objem palivovej nádrže 55 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 208 km/h, 

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

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

6,9/4,5/5,4 l/100 km, CO
2
 144 g/km.



Možno sa tento náš názor na rýchlosť generačných 
obmien bude zdať niekomu kacírsky, ale máme preň, 
aspoň podľa nás, dobré dôvody. Prvým je kvalita kon-
štrukcie vozidla. Aj keď by sme o tomto typovom rade, 
a špeciálne o skúšanom modeli mohli povedať, že je 
„skladačkou lega“, konštruktéri Volva ho pri vývoji po-
skladali veľmi vhodne. Postavili ho na všeobecne uzná-
vanom  podvozku  Fordu Focus (Volvo ešte stále patrí 
do koncernu Ford), karosérii dali striedme tvary, dlho-
dobo typické pre sedany. A motor v skúšanom modeli je 
z PSA Peugeot Citroen, u výrobcu známy ako 2.0 HDi, s 
akým sme sa už viackrát stretli v skúšaných vozidlách 
Peugeot alebo Citroen.  Šiesty rok výroby terajšej  

generácie Volva S40 bez významnejších reptaní majite-
ľov týchto vozidiel mu zabezpečuje stabilné „predajné 
čísla“. A zaradením vznetového štvorvalca do ponuky 
motorov Volvo nič neriskovalo – v PSA ich už vyrobili 
milióny, a siahajú po nich aj iné automobilky.
 Druhým dôvodom je šetrenie nákladov na vývoj 
novej generácie a nákup novej výrobnej technológie. 
To sú stovky miliónov eur, ktoré sa počas výroby da-
nej generácie auta musia „rozpustiť“ v cene predáva-
ných automobilov. Ak sa celý svet dnes „hrá na ekoló-
giu“, od najhorlivejších tribúnov tejto filozofie (ak nie 
je iba gestom, ale presvedčením bez prejavov anar-
chizmu, tak majú našu podporu) by sme očakávali, aby  

brzdili snahy o urýchľovanie generačných obmien au-
tomobiliek. To dôležité na aute, podvozok a stavba ka-
rosérie, sa tak či tak pri konštrukčných zmenách dra-
maticky nemení. A zaradiť do portfólia motorov či pre-
vodoviek počas životného cyklu daného typu auta no-
vinku, nie je zvyčajne problém. Dôkazom je aj model, 
ktorý sme skúšali. Zvyčajne ešte ľahšie to ide so za-
raďovaním rôzneho príslušenstva, ktoré zlepšuje bez-
pečnosť alebo komfort cestovania. K ABS a k proti-
šmykovému stabilizačnému systému DSTC sa do ty-
pového radu S40/V50 v niekoľkých etapách dosta-
li napríklad moderný systém núdzového brzdenia, za-
bezpečujúci aj rozblikanie sa brzdových svetiel pri  

Vyskúšali sme
Volvo S40 2.0D Summum R-Design
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Prémiová nižšia stredná
Typový rad automobilky Volvo S40/V50 debutoval v roku 1995 a generačne ho obmenili až v roku 2003. Je rok 
2009, a Volvo vyrába stále druhú generáciu sedanu S40 a kombi V50, s inováciou v roku 2007. Z obecne plat-
ného trendu skracovania životného cyklu  automobilov v posledných dvoch desaťročiach ako keby si vo Vol-
ve ťažkú hlavu nerobili. Po vyskúšaní sedanu S40 poháňaného dvojlitrovým vznetovým motorom s najvyššou 
úrovňou výbavy Summum, ich za to chválime.



intenzívnom brzdení, ktoré je varovaním pre vodičov 
automobilov vzadu, najmä v mestskej premávke veľmi 
užitočný systém BLIS uľahčujúci bezpečné prechádza-
nie do iných jazdných pruhov, ba aj inteligentný infor-
mačný systém IDIS, schopný zadržať niektoré menej 
dôležité informácie pre vodiča v čase, keď sa vozidlo 
nachádza v komplikovanej dopravnej situácii. Dokáže 
napríklad zadržať prichádzajúci telefonický hovor, i keď 
systém možno nastaviť aj tak, že prichádzajúce hovory  
neblokuje. 
 Aj keď Volvo S40 svojimi rozmermi je ešte tesne 
pod hranicou automobilov strednej triedy, nielen vyba-
vením spomínanými systémami, ale aj kvalitou materiá-
lov a vypracovaním všetkých prvkov interiéru pripomí-
na svojich väčších súrodencov, ako aj konkurenciu zo 
strednej triedy. Postavenie na rozhraní spomínaných 
tried dokumentujú aj sedadlá. Predné v skúšanom vo-
zidle boli pohodlné, elektricky nastaviteľné všetkými 
potrebnými smermi, s možnosťou nastavenie uložiť do 
pamäte riadiacej jednotky, ale ak sa pozrieme na záber 
s otvorenými prednými aj zadnými dverami, miesta pre 
kolená vzadu sediacej osoby za vodičom s výškou mier-
ne nad 180 cm už nie je veľa. Multifunkčný volant pre-
staviteľný výškovo aj pozdĺžne s dobre ovládateľnými 

tlačidlami tempomatu a audiosústavy je ďalším dôka-
zom nadčasovosti konštrukcie tohto vozidla, ktorá ne-
potrebuje naliehavú generačnú obmenu. To isté platí aj 
o kvalite podvozka. Batožinový priestor so základným 
objemom 404 litrov s pomerne úzkym vstupným otvo-
rom   nedosahuje ani priemer konkurencie z triedy, kon-
štruktéri sa to snažili zlepšiť možnosťou sklápania ope-
radiel zadných sedadiel. Sklopiť možno aj operadlo spo-
lujazdca vedľa vodiča, čo ponúka možnosť prevážať aj 
dlhé štíhle predmety.
 Spomínaný vznetový dvojliter je vyladený na 
najväčší výkon 100 kW. Vo Volve S40 má normova-
nú spotrebu v kombinovanej prevádzke 5,8 l/100 km.  
S občasným využitím jeho schopností slušne zrýchľo-
vať (z 0 na 100 km/h za 9,5 s) a približne polovičným 
podielom jázd v meste sme dosiahli priemernú spotre-
bu tesne pod 7 litrov nafty na 100 km.
 Volvo S40 2.0D Summum s balíkom výbavy R-De-
sign stojí 32 315 eur, s príplatkovou výbavou obsahu-
júcou okrem iného aktívne bi-xenónové reflektory, sní-
mače uľahčujúce parkovacie manévre, športovo vyla-
dený podvozok, spojler na veku batožinového priesto-
ru sa cena skúšaného modelu dostala na 35 299 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Volvo S40 2.0D Summum R-Design

35www.mo t .sk

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 18,5:1, zdvihový objem 1997 cm3,  

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

ment 320 pri 2000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinu-

té pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brz-

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

rysový priemer otáčania 11,1 m, pneumatiky rozmeru 

205/50 R 17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4476/1770/1452 

mm, rázvor náprav 2640 mm, rozchod kolies vpredu/

vzadu 1535/1531  mm, pohotovostná/celková hmot-

nosť 1454/1940 kg, objem batožinového priestoru 

404 l, objem palivovej nádrže 52 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 205 km/h, 

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

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

7,6/4,8/5,8  l/100 km, CO
2
 153 g/km.



Model 206+ dostal novú prednú časť karosérie podob-
nú typu 207, ktorý mal premiéru v roku 2006, v štýle 
dizajnu 207 je upravený aj interiér 206+. V prístrojo-
vom paneli sú analógové prístroje s klasickými kruho-
vými stupnicami, v strede prístrojovej dosky je displej 
zobrazujúci nastavenie autorádia. Skúšaný model mal 
vyššiu úroveň výbavy Magic Pack, ktorá obsahovala 
nad štandard základnej výbavy Magic aj ručne ovláda-
nú klimatizáciu a predné svetlá do hmly. 
 „Ekonomickejší“ typ 206+ na rozdiel od typu 207 
má pevný stĺpik volantu a ani sedadlo vodiča neposky-
tuje možnosť výškového prestavenia. Predpokladáme, 
že pre vodičov s výškou okolo 160 cm už bude poloha 
volantu dosť ďaleko od optima, ale budú si musieť na 
ňu zvyknúť. Vonkajšie spätné zrkadlá sú prestaviteľ-
né ručne, okná v predných dverách otvárajú a zatvá-
rajú elektromotory, ovládače však nie sú umiestnené 
na výplniach dverí, ale úspornejšie na stredovom tu-
neli medzi prednými sedadlami. Predné sedadlá majú 
o niečo mäkšie čalúnenie ako je priemer, ale sedí sa v 
nich príjemne aj pri dlhšie trvajúcej jazde. Osoby s výš-
kou nad 180 cm na zadných sedadlách majú pre kolená 
podstatne menej miesta ako v Peugeote 207, ktorý je  

v porovnaní s  Peugeotom 206+ o 158 mm dlhší (4030 
mm), i keď aj on ešte patrí do triedy malých áut. Zad-
ná lavica nemá priečne delenie, ale dá sa sklápať do-
predu. Treba na to však vyvinúť podstatne viac úsilia 
ako pri priečne delených sedadlách. Pri nesklopených 
sedadlách je objem batožinového priestoru 245 litrov 
(od dna po rolovací kryt), po sklopení a nakladaní po 
strop vzrastie na 1130 litrov. Typ 207 má základný ob-
jem pre batožinu 270 litrov, po sklopení zadných seda-
diel 923 litrov.  
Vznetový štvorvalcový 1,4-litrový motor je pre typ 
206+ vyladený na najväčší výkon 50 kW, pre auto s 
pohotovostnou hmotnosťou len málo nad tonu to stačí. 
Extra športové výkony by od tohto typu nebolo rozum-
né požadovať už aj preto, že podvozok je mäkší, pri-
spôsobený komfortnejšiemu tlmeniu rázov pri prejaz-
de nerovností cesty.   
 Peugeot 207 je v súčasnosti najpredávanejším ma-
lým autom v Európe, jeho najlacnejšia verzia s motorom 
1,4 HDi, aký poháňal aj nami testovaný model 206+, u 
nás stojí 12 780 eur. Peugeot 206+ 1.4 HDi Magic Pack 
je o niečo lacnejší, stojí 11 390 eur. 

Samuel BIBZA 

Vyskúšali sme
Peugeot 206+ 1.4 HDi Magic Pack
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Peugeot 206+ 
1.4 HDi Magic Pack
Automobilka Peugeot nemá samostatnú značku, pod ktorou by predávala 
konštrukčne jednoduchšie autá za menšie ceny, ako si to zariadil Renault 
odkúpením rumunskej Dacie. V Peugeote sa rozhodli súťažiť o menej 
solventných zákazníkov udržaním Peugeota 206 na trhu aj jedenásť ro-
kov po jeho premiére. Od roku 1998 z tohto typu vyrobili už 6,5 milióna 
automobilov, je teda najúspešnejším typom v histórii značky. Vo francúz-
skom meste Mulhouse začali tento rok vyrábať výrazne inovovaný mo-
del s označením Peugeot 206+. Vyskúšali sme verziu poháňanú 1,4-lit-
rovým vznetovým motorom. VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod OHC, kom-

presný pomer 17,9:1, zdvihový objem 1398 cm3, najväč-

ší výkon 50 kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 160 

Nm pri 2000 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté pru-

žiny, kotúčové brzdy vpredu, bubnové vzadu, ABS, hre-

beňové riadenie s  posilňovačom, pneumatiky rozmeru 

185/60 R 15.

R o z m e r y ,  h m o t n o s t i ,  o b j e m y :  d / š / v 

3872/1669/1444, rázvor náprav 2443 mm, rozchod 

kolies vpredu/vzadu 1445/1433 mm, pohotovostná/

celková hmotnosť 1055/1476 kg, objem batožinové-

ho priestoru 245/1130 l, objem  palivovej nádrže 50 l.

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

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 169 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 13,8 s, spotreba naf-

ty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke  

5,4/3,5/4,2 l/100 km, CO
2
 110 g/km.



Hybridný pohon má crossover 3008 HYbrid4 aj kon-
cept kupé RCZ HYbrid4. Je kombináciou vznetové-
ho motora 2.0 HDi FAP s elektromotorom. Prepĺňaný 
vznetový motor dosahuje najväčší výkon 120 kW pri 
3750 otáčkach za minútu a krútiaci moment 300 Nm 
pri otáčkach 1580 za minútu. Poháňa predné kolesá. 
Vzadu umiestnený elektromotor má najväčší výkon 27 
kW a krútiaci moment 200 Nm, ale v prevádzke má 
bežne pracovať len s výkonom 20 kW a krútiacim mo-
mentom 100 Nm. Elektromotor poháňa kolesá zadnej 
nápravy. Pri menších rýchlostiach môže byť jediným 
zdrojom pohonu, kapacita akumulátorových batérií ho 
však dokáže poháňať na vzdialenosť najviac 4,5 km. 
Zvyčajne pracuje v spolupráci so vznetovým motorom  

a prispieva k nárastu výkonu – v súčinnosti oboch mo-
torov je maximálny výkon 147 kW – a súčasne aj k 
zmenšeniu spotreby nafty aj emisií CO

2
. Obidve vozidlá 

s hybridným pohonom sú vybavené aj systémom Stop-
Štart a šesťstupňovou robotizovanou prevodovkou. Re-
alizácia tohto hybridného pohonu nie je vzdialenou vi-
dinou, sériovo vyrábaný nástupca konceptu Peugeot 
3008 HYbrid4 by sa mal dostať na trh na jar roku 2011. 
Tento koncept dokáže zrýchliť z 0 na 100 km/h za 8,8 
s a dosiahne najväčšiu rýchlosť 209 km/h. V kombi-
novanej prevádzke má spotrebu len 3,8 litra nafty na 
100 km a pritom produkuje 99 g CO

2
 na kilometer jazdy.

Koncept RCZ HYbrid4 dosahuje najväčšiu rýchlosť 215 
km/h a z 0 na 100 km/h zrýchli za 8,5 s. V kombino-
vanej prevádzke spotrebuje 3,7 litru nafty na 100 km, 
v mestskej prevádzke len 4,2 l/100 km. 
 Či sa do sériovej výroby dostane kupé RCZ s hyb-
ridným pohonom podľa predstaveného konceptu, to 
sme sa do času uzávierky tohto vydania nedozvede-
li. Už v júli však Peugeot oznámil, že vo Frankfurte  

predstaví kupé RCZ určené do sériovej výroby. Posta-
vili ho podľa štúdie odvodenej od Peugeota 308, kto-
rá mala premiéru pred dvoma rokmi na autosalóne vo 
Frankfurte. Na trh má prísť budúcu jar a spočiatku bu-
dú preň v ponuke tri motory. So vznetovým 2.0 HDi 
FAP s výkonom 120 kW v kombinácii so šesťstupňo-
vou ručne ovládanou prevodovkou bude mať spotrebu 
asi 5,4 l nafty na 100 km. Zážihové prepĺňané motory 
s priamym vstrekovaním benzínu 1.6 THP sú vyladené 
na dva rozdielne výkony: 115 a 147 kW. S výkonnejším 
z nich kupé RCZ zrýchli z 0 na 100 km/h za 7,6 s a v 
kombinovanej prevádzke má spáliť asi 7,1 l benzínu na  
100 km.
 Kupé je 4287 mm dlhé, 1845 mm široké a 1359 
mm vysoké. Aj interiér prevzal viaceré prvky z typu 
308, dve miesta vzadu sú však vraj skôr núdzové, ba-
tožinový priestor má objem 321 litrov, po sklopení zad-
ných sedadiel 760 litrov. 

-pt-

Predstavujeme
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Novinky Peugeota vo Frankfurte
Pár týždňov pred začiatkom autosalónu vo Frankfurte automobilka Peugeot uviedla prvé informácie o troch zo 
svojich noviniek. Dve z nich sú koncepčné automobily s hybridným pohonom, treťou je kupé s názvom RCZ.  

Schéma pohonu Hybrid4: 1- elektromotor poháňajúci zad-
né kolesá, 2 – vysokonapäťová akumulátorová batéria, 
3 – riadiaca jednotka pohonného systému, 4 – menič 
prúdu a napätia, 5 – vysokonapäťový systém Stop-Štart,  
6 – robotizovaná prevodovka, 7 – vznetový motor pohá-
ňajúci predné kolesá



 

A tých má opäť viac. Vyskúšali sme model s karosé-
riou sedan, poháňaný štvorvalcovým prepĺňaným 
vznetovým motorom so zdvihovým objemom 2143 
cm3 a výkonom 150 kW, s päťstupňovou automatic-
kou prevodovkou a najvyššou úrovňou výbavy Avant-
garde, doplnenou športovým balíkom výbavy AMG. 
Elegantným líniám nového „éčka“ dali prvky z vý-
bavy AMG - upravené nárazníky a osemnásťpalco-
vé kolesá s nízkoprofilovými pneumatikami  športo-
vý nádych. Ten vnútri cítiť najmä z hliníkových pe-
dálov. Karoséria je v porovnaní s predchádzajúcou  

generáciou o 16 mm dlhšia (4868 mm), o 32 mm širšia 
(1854 mm), o 20 mm je dlhší aj rázvor náprav (2874 
mm). Tento model s výbavou Avantgarde je od štan-
dardných modelov predchádzajúcej generácie nižší  
o 19 mm (1465 mm). 
 Vzhľad interiéru sa výrazne nezmenil, v Mercedese 
si tradične dávajú záležať na prvotriednej ergonomic-
kosti „pracoviska vodiča“. Jediné, čo nám na všetkých 
súčasných aj nedávnych osobných automobiloch tejto 
značky celkom nevyhovuje, je príliš ďaleko od venca 
volantu umiestnená páčka ovládania svetiel, vrátane 

smerových, nad ktorou je v dokonalom dosahu oveľa 
menej často používané ovládanie tempomatu... Vo vý-
bave Avantgarde sú klasické kruhové prístroje zapus-
tené v tubusoch, zobrazované hodnoty sú dobre „čita-
teľné“ cez deň aj v noci. Predné sedadlá s možnosťou 
dofukovania kontúr sedacej aj operadlovej časti zabez-
pečujú prvotriednu oporu vodičovi a vedľa neho sedia-
cemu spolujazdcovi, nech je chudý alebo tučný, veľ-
ký alebo malý. Automobilka Mercedes-Benz si potrpí aj 
na bezpečnosť svojich vozidiel a patrí medzi priekopní-
kov v zavádzaní nových systémov aktívnej aj pasívnej  

Predstavujeme
Mercedes-Benz E  250 CDI Avantgarde
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Najúspešnejšia „business limuzína“
Od roku 1947, keď typ 170 V založil priamy rodokmeň triedy E, vyrobila automobilka  Mercedes-Benz celko-
vo viac ako desať miliónov automobilov  tohto typu. Tým je trieda E s hviezdou v logu najúspešnejším typom 
vyššej strednej triedy na svete. Z predchádzajúcej generácie, vyrábanej od roku 2002, automobilka predala pri-
bližne 1,3 milióna vozidiel tohto typového radu – a to spočiatku predávané „éčka“ príliš nevynikali spoľahli-
vosťou. Súčasná generácia, ktorá sa predáva od marca, nadväzuje na všetky dobré vlastnosti predchodcu, ale 
vynikať má aj minimálnou poruchovosťou všetkých systémov.



bezpečnosti. V novej triede E sme očakávali sedem bez-
pečnostných vankúšov, vrátane kolenného pre vodiča, 
aj aktívnu prednú kapotu, ktorá dáva chodcovi pri zráž-
ke s týmto autom väčšiu nádej na prežitie, aj systém 
Blind Spot Assist, monitorujúci premávku na bokoch 
auta v tzv. mŕtvych uhloch vonkajších spätných zrka-
diel.  Tento varovný systém chráni vodiča pred neú-
myselným nebezpečným skrížením dráhy iného vozi-
dla pri prechádzaní z pruhu do pruhu. Predchádzajúca 
generácia triedy E ho ešte nemala, ale niektoré kon-
kurenčné vozidlá ho majú. Nový v novej generácii je 
aj systém sledovania bdelosti vodiča počas jazdy ale-
bo varovný systém nechceného vybočenia z jazdné-
ho pruhu, čo sa môže stať nielen vplyvom únavy, ale 
aj nepozornosti pri rozhovore so spolujazdcami. Nami  

skúšaný model predbehol konkurenciu zavedením adap-
tívneho tempomatu schopného udržať nastavený od-
stup od vpredu jazdiaceho auta, v prípade potreby au-
tomaticky až do úplného zastavenia. Nová trieda E je 
aj celosvetovo prvým automobilom, ktorého reflekto-
ryy sa priebežne prispôsobujú dopravnej situácii a au-
tomaticky reagujú, aby bola vozovka pre vodiča podľa 
možnosti čo najlepšie osvetlená, a aby sa pritom neo-
slepovali ostatní účastníci premávky. Dosah stretáva-
cích svetiel sa môže zväčšiť z doterajších 65 na 300 
metrov. Ak je cesta pred autom voľná, systém jemne 
prepne na diaľkové svetlá.
 Podvozok s adaptívnymi tlmičmi meniacimi tlmia-
ce sily v závislosti od jazdných podmienok, s automa-
tickým nárastom tlmiacich síl pri prudkej zmene smeru 
jazdy pre zachovanie stability vozidla má kvality oča-
kávané v aute vyššej strednej triedy. To isté platí aj 
o vlastnostiach vznetového motora. Najväčšia rých-
losť 240 km/h je u nás prakticky nevyužiteľná, dobrú 
schopnosť zrýchľovať, dokumentovanú aj časom 7,2 s 
potrebným na zrýchlenie z pokoja  na 100 km/h, v sú-
časnej hustej premávke ocení azda každý, kto si toto 
auto kúpi. Dynamika jazdy by mohla byť ešte lepšia, 
ale automatická prevodovka  dáva jednoznačne pred-
nosť jemnému preraďovaniu pred skokovým nárastom 
rýchlosti. Príliš sa to nezmení ani pri ručnom preraďo-
vaní páčkami pod volantom. Motor je dobre odhlučne-
ný, v priemere sme dosiahli spotrebu nafty tesne nad 
7 l/100 km, čo je asi o liter viac, ako uvádza výrobca 
v kombinovanej prevádzke. Ovládanie vozidla vodičovi 
uľahčuje aj obsluha navigácie, audia, telefónu či videa 

rozhraním Command APS. Pohyb v menu je jednodu-
chý, ovládanie intuitívne. Zaujímavý doplnok sme na-
šli aj v batožinovom priestore – pod jeho stropom je vý-
suvný rám, ktorého textilné dno možno ľahko rukou vy-
tlačiť k dnu batožinového priestoru. Do vzniknutej „taš-
ky“ možno uložiť predmety s celkovou hmotnosťou do  
10 kg, napríklad bežný nákup potravín pre domácnosť.
 Mercedes-Benz E 250 CDI Avantgarde s balíkom 
výbavy AMG a niektorými ďalšími luxusnými prvka-
mi výbavy zdvihol základnú cenu zo 44 505 eur na  
72 453 eur. 

Samuel BIBZA
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VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 16,2:1, zdvihový objem 2143 cm3,  

najväčší výkon 150 kW pri 4200 ot./min., krútiaci mo-

ment 500 pri 1600 až 1800 ot./min.

Prevody: 5-stupňová automatická prevodovka, pohon ko-

lies zadnej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na priečnych aj pozdĺž-

nych ramenách a pružiacich vzperách, priečny skrutný 

stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, 

priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, ABS, ESP,  

hrebeňové riadenie s posilňovačom, obrysový priemer 

otáčania 11,25 m, pneumatiky rozmeru 245/40 R 18.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4868/1854/1465 

mm, rázvor náprav 2874 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du  1600/1619  mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1753/2280 kg, objem batožinového priestoru 540 l, ob-

jem palivovej nádrže 59 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 240 km/h, 

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

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

8,1/4,7/6  l/100 km, CO
2
 159 g/km.



V roku 2004 Toyota predstavila systém pohonu Hybrid 
Synergy Drive, ktorý aplikovala v druhej generácii Priu-
sa. Odvtedy sa len v Spojených štátoch predalo viac 
ako 670 tisíc týchto automobilov. Pri návrhu tretej ge-
nerácie typu Prius sa konštruktéri Toyoty zamerali na 
doladenie dovtedajších systémov vozidla v kombinácii 
s rozsiahlym nasadením nových technológií nevyhnut-
ných pre automobily budúcnosti. 
 Nový Prius poháňa výkonnejší štvorvalcový záži-
hový motor s väčším zdvihovým objemom, 1,8 l, (v pr-
vých dvoch generáciách 1,5 l) používajúci tzv. Atkin-
sonov cyklus. Väčší objem motora je z pohľadu spotre-
by paliva v mimomestskej prevádzke výhodnejší, vďa-
ka väčšiemu krútiacemu momentu môže pri rýchlejšej 
jazde pracovať pri menších otáčkach. K výraznému po-
klesu spotreby paliva došlo najmä pri studených štar-
toch a pri väčších rýchlostiach. 
 Motor s Atkinsonovým cyklom nemá symetrický 
kompresný a expanzný zdvih. Ventily pri kompresnom 

zdvihu sa zatvárajú neskôr ako pri konvenčných moto-
roch, vstrekované palivo sa teda zapaľuje iskrou svieč-
ky pri nižších kompresných tlakoch ako pri bežných zá-
žihových motoroch. Stráca sa tým síce časť výkonu, 
ale teplota spalín je menšia ako pri konvenčných záži-
hových motoroch a spaliny obsahujú menej škodlivých 
zložiek. V porovnaní s 1,5-litrovým motorom predchá-
dzajúcej generácie je výkon 1,8-litrového motora (72 
kW) o 27 % a krútiaci moment (142 Nm) o 23 % väč-
ší. Pri jazde ustálenou rýchlosťou 120 km/h pohonný 
systém nového Priusu nielenže pracuje tichšie, ale aj so 
spotrebou benzínu menšou o 12 % ako jeho predchod-
ca. K zlepšeniu účinnosti motora prispieva aj použitie 
elektrického pohonu obehového čerpadla chladiaceho 
systému a nového systému recirkulácie výfukových 
plynov (EGR). Nový motor Priusa je vôbec prvým spa-
ľovacím motorom Toyoty, ktorý nepoužíva žiadne roz-
vodové remene, čo tiež vedie k menšej spotrebe paliva 
a k menším nárokom na údržbu. 

 Spaľovací motor spolupracuje v tandeme so syn-
chrónnym elektromotorom s permanentnými magnet-
mi, ktorý dosahuje najväčší výkon 60 kW a uvádza sa 
do činnosti pri potrebe zrýchľovať vozidlo alebo pri čis-
to elektrickom pohone vozidla. Pri spomaľovaní sa me-
ní na generátor, schopný meniť kinetickú energiu vozi-
dla na elektrickú a dobíjať ňou akumulátorové batérie. 
Elektromotor má krútiaci moment 207 Nm v rozmedzí 
otáčok 0 až 13 000 za minútu.
 Na prístrojovej doske je multifunkčný displej zo-
brazujúci spotrebu paliva a toky energií. Dodává spät-
nú väzbu o fungovaní pohonnu. 
 Na rozdiel od iných automobilov s hybridným poho-
nom na trhu je Prius „plne hybridným“ vozidlom. Zna-
mená to, že ho môže poháňať samotný spaľovací mo-
tor, môže ho poháňať len elektromotor odoberajúci prúd  
z batérií, alebo môže používať na pohon spaľovací 
motor v kombinácii s elektromotorom. Systém poho-
nu spája výhody paralelných i sériových konštrukcií  

Predstavujeme
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Prvú generáciu typu Prius automobilka Toyota uviedla na trh v roku 1997, čím si zabezpečila v histórii au-
tomobilizmu svetové prvenstvo v zavedení sériovej výroby automobilov s hybridným pohonom. Názov Prius  
v latinčine znamená „ísť dopredu, predchádzať“ - symbolicky označuje vozidlo, ktoré sa na trhu objavilo eš-
te pred tým, ako sa z ekologického myslenia stala hlavná celospoločenská téma. 

Opäť dopredu



hybridného pohonu. Patentovaný systém pohonu Hyb-
rid Synergy Drive použitý v Priuse tretej generácie je 
na 90 percent nový a oproti predchádzajúcim verziám 
má viacero zlepšení. 
 Hnacie ústrojenstvo „transaxle“ má menšiu hmot-
nosť a oproti predchádzajúcemu modelu obmezuje stra-
ty krútiaceho momentu až o 20 %. 
 Invertor meniaci jednosmerný prúd na striedavý 
má účinnejší systém priameho chladenia, vďaka čomu 
aj menšie rozmery i hmotnosť. Nový je aj elektronicky 
riadený systém rekuperačného brzdenia s optimalizo-
vanou riadiacou logikou. 
 Nový Prius ponúka vodičovi možnosť zvoliť si  
z troch rôznych režimov jazdy. Režim „EV-Drive“ umož-
ňuje jazdu na samotné baterie, a to malou rýchlosťou 
na vzdialenosť asi 1,5 km (ak to dovoľuje premávka). 
Ďalším režimom je „Power“, kedy sa zväčšuje citlivosť 
škrtiacej klapky na pokyny od pedálu akcelerácie,  
a jazda je tak športovejšia. A režim „Eco“ pomáha vo-
dičovi dosiahnuť čo najmenšiu spotrebu paliva. No-
vý Prius sme mali možnosť prvý raz vyskúšať na ces-
tách v okolí švédskeho hlavného mesta, vrátane ulíc 
Štokholmu. Výrobca pre tento typ uvádza spotrebu  

v kombinovanej prevádzke len 3,9 litrov benzínu na 100 
kilometrov, čo možno dosiahnuť, ak sa vodič kontroluje, 
jazdí predvídavo bez potreby prudko spomaľovať a ná-
sledne zrýchľovať. Aj pri „normálnom“ spôsobe jazdy 
sme dosahovali priemernú spotrebu pod 5 l/100 km. 
Na úseku mierne zvlnenej cesty dlhom asi 25 km pri 
snahe o čo najmenšiu spotrebu, keď rýchlosť vozidla 
bola v rozmedzí 45 až 70 km/h, sme v bežnej premávke 
dosiahli spotrebu len 2,8 l/100 km. Dala sa dosiahnuť 
aj menšia spotreba, ak by sme prepínali systém pohonu 
na „EV-Drive“ a následne dobíjali vyprázdnené batérie 
po prepnutí do režimu „Eco“ pri jazde na úsekoch ces-
ty s klesaním. Ak si uvedomíme, že nový Prius má von-
kajšie rozmery 4460x1745x1491mm a pohotovostnú 
hmotnosť 1390 kg, tak sú to iste zaujímavé hodnoty.
 Systém pohonu Hybrid Synergy Drive pri zrých-
ľovaní udržiava otáčky spaľovacieho motora na úrov-
ni maximálneho výkonu, nemenia sa počas zrýchľova-
nia, čo je rozdiel od pohonu vozidiel poháňaných len 
spaľovacím motorom. Nárast rýchlosti je úplne plynu-
lý a keďže pri dobrom odhlučnení kabíny sa zvuková ku-
lisa nemení, treba si častejšie všímať rýchlomer. Rých-
losť sa nezobrazuje len na prístrojovom paneli, ale aj 

„virtuálne“, na priehľadovom displeji. Nový Prius doká-
že zrýchliť z 0 na 100 km/h za 10,4 s a dosiahne naj-
väčšiu rýchlosť 180 km/h. 
 Nový Prius podrobili najdôkladnejším testom v ae-
rodynamickom tuneli, aké kedy automobily Toyota ab-
solvovali. Konštruktéri sa zamerali na tvary karoserie, 
spodné časti vozidla, obloženie podbehov kolies i tvar 
samotných kolies, a tak oproti predchádzajúcej gene-
rácii dokázali zmenšiť súčiniteľ aerodynamického od-
poru z 0,26 na 0,25. 
 Posuvné strešné okno (výbava na želanie) se do-

dává so solárnymi článkami nad zadnými sedadlami. 
Energia získaná zo solárnych panelov slúži na pohon no-
vého systému ventilácie a bráni nadmernému nárastu 
teploty v zaparkovanom vozidle. Energeticky náročný 
systém klimatizácie bol prepracovaný, aby mal väčšiu 
účinnosť chladenia. Systém recirkulácie tepla z výfu-
kových plynov konštruktéri využili aj na ohrev chladia-
cej kvapaliny motora pri studených štartoch, čo zlep-
šuje celkovú účinnosť a v studených dňoch prispieva k 
rýchlejšiemu vykúreniu interiéru. 
 Súčasťou zdokonalenia podvozka je aj náhrada bub-
nových bŕzd v zadných kolesách kotúčovými. Vhodnej-
ším uložením systému chladenia batérií bolo možné zväč-
šiť batožinový priestor nového Priusu o 10 mm na dĺžku 
a o 64 mm na šírku, čo predstavuje nárast objemu o 30 
litrov na celkovo 445 litrov. Sklopením zadných sedadiel 
vznikne objem pre batožinu na 1120 litrov. 
 Nový Prius sa u nás začne predávať tento me-
siac. V čase uzávierky tohto vydania časopisu ešte 
nebola zverejnená jeho cena. V Nemecku je to takmer  
25 000 eur. S ohľadom na kúpnu silu nášho trhu mož-
no bude cena tohto vozidla u nás asi o niečo menšia.

Samuel BIBZA
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Cieľ vývoja bol jasný: zobrať to najlepšie z aktuálnej 
generácie C3 a posunúť to všetko ešte ďalej. Novinka 
má všetky predpoklady na úspech: zaujímavý štýl karo-
série, kvalitu dielenského spracovania, inteligentnú ar-
chitektúru s enormným vnútorným priestorom, no pri-
tom si vozidlo zachovalo kompaktné rozmery, čo bola 
vždy jeho prednosť v spolupráci s pohodlím a výrazný-
mi jazdnými vlastnosťami ako v meste, tak aj mimo ne-
ho. Výkony na vrchole segmentu robia z typu C3 vozi-
dlo, ktoré sa bez problémov zhostí úlohy prvého auta 
v rodine, ale aj vozidla pre flotilový trh. Nový Citroën 
C3 toho ponúka oveľa viac. Je jedinečný svojim čel-
ným sklom Zénith. Okrem množstva svetla a výhľadu,  

ktorý so sebou prináša, ponúkne posádke nového vozi-
dla s označením Visiodrive doteraz nepoznaný automo-
bilový zážitok. Všetky kvalitatívne zlepšenia novej ge-
nerácie C3 sa prejavia na jeho koncepcii a výrobe. Bu-
de schádzať z pásov vo výrobných fabrikách vo fran-
cúzskych mestách Aulnay a Poissy a zabezpečí vyso-
kú kvalitu nového, aj používaného vozidla. Aby výrob-
ca mohol garantovať optimálnu spoľahlivosť dotiahnu-
tú do posledného detailu, najazdilo vozidlo do momen-
tu spustenia predaja 2 milióny testovacích kilometrov. 
 Vo svojich génoch si nesie odkaz oblín a ochrany 
posádky spolu s väčšou porciou dynamiky, ktorú evo-
kujú plynulé a napäté línie. Dynamika, ale iba veľmi 

jemná. Materiály špičkovej kvality, napríklad prístro-
jová doska z mäkkých plastov  podčiarknutá priečnou 
linkou so zamatovo šedou, alebo hliníkovou povrcho-
vou úpravou a viacerými chrómovanými doplnkami.  
V ponuke bude aj úroveň vyhotovenia s obzvlášť pré-
miovou kvalitou. Každý detail perfektne ilustruje re-
meselnú zručnosť a dôraz na dokonalé spracovanie 
všetkých dielcov.
 Nová generácia C3 patrí medzi najkompaktnejšie 
vozidlá vo svojom segmente. S dĺžkou 3,94 m, šírkou 
1,71 m a priemerom otáčania 10,2 m perfektne vyho-
vuje potrebám mestskej premávky. Objem batožinové-
ho priestoru narástol na 300 litrov a dopĺňajú ho aj 

viaceré odkladacie priestory v inte-
riéri (stredová konzola, skrinka pred 
spolujazdcom, stredový tunel…), po-
lovysoko ukotvené sedadlá uľahču-
jú nastupovanie a výhľad do oko-
lia, prepracovaný vnútorný priestor 
uvoľnil veľa priestoru v prospech 
miesta na kolená. 
 Nov ý a do ter az nepozna -
ný zážitok sprostredkuje čelné sk-
lo Zénith, technologicky majstrov-
ský výtvor. Svojou jedinečnou dĺž-
kou zväčšuje výhľad osôb na pred-
ných sedadlách, na výškovo po-
skytuje výhľadový uhol až 80°. 
Popri tom schováva predné stĺpiky  
a všetkým cestujúcim sprostredkú-
va jedinečný výhľad bez akýchkoľ-
vek obmedzení - úplné otvorenie sa 
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Nová generácia typu Citroën C3, ktorá sa dostane do predaja začiatkom novembra 2009, má ambiciózny cieľ: 
nahradiť predajne úspešného predchodcu, z ktorého sa predalo 2 milióny exemplárov. „Toto vynovenie je pre 
značku Citroën veľmi podstatné a je pre nás veľkou výzvou, pretože s ním chceme dosiahnuť ešte väčší trho-
vý úspech,“ povedal Frédéric Banzet, generálny riaditeľ značky Citroën.



svetlu. Svetová novinka spĺňa viacero funkcií – okrem 
toho, že ponúka všetkým členom posádky jedinečný vý-
hľad a do interiéru púšťa veľké množstvo svetla, záro-
veň aj chráni oči pred nadmerným oslnením. Vozidlo, 

ktoré má najväčšiu plochu predného skla 
a najmenšiu plochu strechy na trhu, pri-
náša nové automobilové zážitky! 
 Nový Visiodrive ťaží zo skúseností 
značky Citroën v oblasti komfortu. Po-
núka pre všetkých cestujúcich dosta-
tok pohodlia: akustický, vibračný, ale aj 
čuchový a vizuálny komfort, o ktorý sa 
stará bohaté presklenie a vlastný sys-
tém na vytváranie príjemnej vône vo vo-
zidle. Miesto na relax. Potešenie z jazdy 
vo všetkých podmienkach. Okrem toho, 
že má na palube audiosystém RD4 mp3, 
USB Box (konektor USB + jack, plnú 
kompatibilitu s iPod-om, súpravu na te-
lefonovanie s voľnými rukami pomocou 
technológie Bluetooth®) a navigáciu My-
Way, ponúka posádke zážitok „z koncert-
nej siene“, ktorý sprostredkuje Hifi System®. Okrem to-
ho, že má veľký hudobný výkon, osloví aj mimoriadne 
konkurencieschopnou cenou.
 Vďaka redukcii hmôt a prepracovanej aerodynami-
ke (CX=0,30) sa novému C3 podarilo zmenšiť spotrebu 
paliva a emisie CO2. Už od spustenia predaja bude v po-
nuke motor HDi 90 FAP, ktorý vypustí iba 99 g CO

2
 na 

kilometer jazdy. Pokles spotreby sa ešte viac prejaví 

v roku 2011, kedy sa do predaja dostanú nové pohon-
né jednotky so systémom Stop & Start 2. generácie.  
V spolupráci s 5- a 6-stupňovými ručne ovládanými pre-
vodovkami budú produkovať 95 a 90 g CO

2
 na kilome-

ter jazdy. Ponuku zážihových motorov obohatia 3-val-
cové motory, ktoré budú vypúšťať menej ako 100 g CO

2
 

na kilometer jazdy.
-cn-
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Dizajnéri novej Astry postupovali podľa rovnakej fi-
lozofie, s ktorou pristupovali k vývoju oceňovanej In-
signie – aj na novej Astre sa tak opakujú štylistické 
témy „krídla“ a „čepele“. Do bokov novej Astry je in-
tegrované efektné ostrie (čepeľ), ktoré sa tiahne sme-
rom vzad a nahor, aby sa napokon efektne a harmonic-
ky prepojilo s líniou bočných okien. „Krídlaté“ reflek-
tory, do ktorých sú integrované svetlá denného sviete-
nia, opticky zmenšujú výšku vozidla a dávajú mu špor-
tovejší charakter. 
 Splývavú siluetu zdobia muskulatúrne partie bo-
kov, ktoré zdôrazňujú športový charakter vozidla. Aj 
„tvár“ novinky svojim vzhľadom rešpektuje najnovší 
vývoj dizajnu značky Opel: menšia horná časť masky 
chladiča nesie masívne priečne rebro s výrazným  

znakom automobilky, spodná väčšia a širšia časť zvý-
razňuje široko rozkročenú dynamickú čelnú siluetu As-
try novej generácie. Splývavé línie exteriéru novej As-
try sa zreteľne odrážajú aj v jej interiéri. Návrhári čas-
to využívali výrazné dynamické krivky a starostlivo  
kombinovali aj používané materiály. Všetko, čoho sa vo-
dič či cestujúci dotýkajú, musí byť príjemné aj na dotyk 
a musí doslova vyžarovať kvalitu. Štylisti Opela pripra-
vili špeciálne pre novú Astru dve nové verzie kombiná-
cie farebného ladenia a výbavy interiéru: červenú „Spi-
ce Red“ a modrú „Ocean Blue“. 
 Aj v interiéri je zreteľne rozoznateľná inšpirá-
cia štylistov témami „krídla“ a „čepele“. Čepeľ sa dá 
ľahko rozoznať napríklad v tvare vnútorných držadiel 
dverí, základne preraďovacej páky prevodovky alebo  

v dekóre volantu. Inšpirácia krídlom je zasa okamžite 
zrejmá z rozklenutého tvaru prístrojového štítu, ktorý 
jemne obopína obidve predné sedadlá. Prístrojová do-
ska celkom plynulo prechádza na bokoch do tvarova-
ných výplní predných dverí. 
 V ponuke novej Astry sú štyri úrovne výbavy in-
teriéru - Essentia, Enjoy, Sport a Cosmo – poskytujúce 
zákazníkom široký výber dekórov prístrojového pane-
lu, stredovej konzoly, ako aj čalúnenia dverí a sedadiel. 
Essentia prináša vyrovnaný, harmonický vzhľad; Enjoy 
vytvára mladistvý, moderný pocit; Sport je veselý a dy-
namický, kým Cosmo stavia na elegantnosti prostredia.
Hlavným farebným motívom kabíny vo všetkých stup-
ňoch je neutrálna, no elegantná čierna; napríklad Enjoy 
ponúka možnosť korenistej červenej či modrej oceán na 
hornej časti prístrojovej dosky v čalúnení dverí i poťa-
hoch sedadiel. Reagujúc na odozvu od 400 potenciál-
nych zákazníkov, Opel výrazne zlepšil odkladacie mož-
nosti v kabíne Astry. Šikovné odkladacie priestory vo 
dverách sú schopné pojať 1,5- litrovú fľašu; v stredovej 
konzole je miesto pre MP3 prehrávač či iPod; na vodičo-
vej strane je malá odkladacia schránka a na želanie mô-
že byť pod sedadlom spolujazdca zásuvka.
 Konštruktéri tiež vyvinuli podlahu batožinového 
priestoru nastaviteľnú v troch smeroch prinášajúcu 
neobvyklú flexibilitu. Majiteľovi napr. umožňuje skryť 
predmety pod falošnú podlahu, alebo ak je podlaha  
v najnižšej polohe, uložiť až 370 litrov batožiny, náku-
pov a športovej výbavy.
 Sedadlá sú ďalším príkladom mimoriadnych kva-
lít - majú v celej sfére najlepší rozsah nastavenia, vrá-
tane rozsahu výškového nastavenia 65 mm a pozdĺž-
neho 280 mm. Umožňujú tak všetkým vodičom a ces-
tujúcim nájsť si svoju ideálnu polohu. Navyše, sedadlá  

Ergonomic Sports Seats majú zlepšené nastavovanie 
sklonu, v 4 smeroch nastaviteľnú oporu v driekovej 
časti, ergonomický tvar sedadiel, vrátane vynikajúce-
ho bočného vedenia a penových podporných prvkov.
 Celkom novo konštruované „inteligentné“ nárazní-
ky minimalizujú riziko vážnejšieho poškodenia nosných 
štruktúr vozidla pri nárazoch zozadu i spredu. Prepraco-
vaná konštrukcia nárazníkov navyše zmenšuje závaž-
nosť poranení chodcov pri prípadnej kolízii. A v nepo-
slednom rade inovatívne nárazníky šetria aj peňažen-
ku majiteľa pri následných opravách.  
 Dizajnéri a konštruktéri automobilky Opel sa pri 
vývoji novej Astry riadili filozofiou, že kvalitu musia 
zákazníci cítiť z každého detailu, ktorého sa dotýka-
jú alebo na ktorý sa pozerajú. Kvalita materiálov je  
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Športový šarm s nádychom elegancie 
Astra novej (štvrtej) generácie, ktorú automobilka Opel oficiálne predstaví na septembrovom autosalóne vo 
Frankfurte nad Mohanom, dostala aerodynamicky čisto riešenú splývavú karosériu s výrazne skloneným čel-
ným sklom. Aj z pohľadu do interiéru je zrejmé, že Astra novej generácie má ambície stanoviť nové štandardy 
dizajnu i kvality spracovania v nižšej strednej  triede. Okrem toho Opel pre Astru pripravil rad inovatívnych, 
vtipne riešených detailov. Astra sa teraz bude môcť môže pochváliť takými komfortnými i bezpečnostnými 
vlastnosťami, aké nie sú v triede kompaktných vozidiel bežné.



zrejmá napr. z textúrovaných interiérových dielcov, 
mäkčených povrchov, pochrómovania mnohých prv-
kov alebo tvarovania ovládačov a spínačov.

Podvozok pre viac stability 
a komfortu 

Pre prichádzajúcu generáciu Astry vyvinuli konštruk-
téri značky Opel celkom novú geometriu podvozka  
s dlhým rázvorom a širokým rozchodom. Toto usporia-
danie dodáva vozidlu citeľne viac agility a stability. Na-
vyše k tomu sa zlepšuje aj komfort.
 S rozšíreným rozchodom  kolies voči predchodky-
ni (vpredu o 56, vzadu o 70 milimetrov), ako aj o 71 mi-
limetrov predĺženým rázvorom, stojí vozidlo na ceste 
ešte pevnejšie a opticky vyzerá mocnejšie. S tým sú-
visia aj dve dôležité technické zlepšenia: nové rozme-
ry pôsobia pozitívne na ovládateľnosť a navyše umož-
nili zväčšenie vnútorného priestoru. Prostredníctvom 
Astry, ktorá oslávi svoju premiéru 17. septembra na au-
tosalóne vo Frankfurte, vstupuje do kompaktnej triedy 
ovládanie podvozka FlexRide, známe z Insignie. FlexRi-
de automaticky prispôsobuje nastavenie podvozka po-
žiadavkám vodiča.
 Zlatým klincom konštrukcie zadnej nápravy je 
šikovne umiestnený Wattov priamovod. Tým získala 
kompaktná, ľahká a efektívna konštrukcia vlečenej zad-
nej nápravy so skrutnou priečkou významne na kvalite: 
účinné zachytávanie priečnych síl pôsobiacich na zave-
senie pri prejazde zákrutami zabezpečuje, že vozidlo pô-
sobí dynamickejšie a vrtkejšie – bez ústupkov pokiaľ 
ide o stabilitu a komfort. Solídnym základom pre zlep-
šené jazdné vlastnosti v porovnaní s predchádzajúcou 
generáciou je ešte tuhšia karoséria. Do kabíny preto 
tiež preniká menej hluku a vibrácií. 
 Opel bol prvým výrobcom automobilov, ktorý 
prostredníctvom súčasnej generácie Astry priniesol 
do kompaktnej triedy pokrokový adaptívny systém tl-
menia. Teraz do tejto triedy vstupuje FlexRide: techni-
ka podvozka známa z Insignie je tu absolútnou výnim-
kou. Umožňuje vodičovi výber z troch módov – Stan-
dard, Sport a Tour. Všetky štyri tlmiče sú elektronicky 
regulované a reagujú v priebehu milisekúnd na preva-
žujúce podmienky na ceste, rýchlosť prejazdu zákrut, 
pohyby vozidla a štýl jazdy vodiča. To prináša vodičo-
vi stabilitu a bezpečnosť.
 V móde Standard sa nastavenie tlmičov kontinuál-
ne prispôsobuje podmienkam jazdy a vozovke. Vodič si 
môže prostredníctvom príslušného tlačidla na prístrojo-
vom paneli zvoliť nastavenie na komfortne nastavený 
mód Tour, alebo dynamickejší program Sport. Ak vodič 
mód Tour, alebo Sport deaktivuje, systém sa vráti späť 

do nastavenia Standard. Pre čo najlepší komfort rea-
gujú v móde Tour tlmiče mäkšie, okrem toho je aj ľah-
šie riadenie. Dlhé cesty tak budú menej únavné a stre-
sujúce. V móde Sport ponúka FlexRide temperament-
ný zážitok z jazdy s pevnejším prepojením na vozovku: 
tlmenie je tvrdšie, riadenie reaguje strmšie e elektro-
nický plynový pedál účinkuje progresívnejšie. Aby sa 
týmto športovejšie auto prejavilo aj opticky, zmení sa 
podsvietenie prístrojov z bieleho na červené. Ak je vozi-
dlo vybavené systémom osvetlenia AFL+, aj ten reagu-
je ešte rýchlejšie a automatická prevodovka preraďuje 
až pri väčších otáčkach. Navyše, vodič môže prostred-
níctvom dispeja rádia či navigačného systému prispô-
sobiť toto športové nastavenie vlastným želaniam, na-
príklad či majú tlmiče naozaj pracovať tuhšie a/alebo, 
či má ostrejšie pracovať aj riadenie, alebo nie.
 Srdcom systému FlexRide je riadiaca jednotka 
DMC (Driving Mode Control). Na optimalizáciu správa-
nia sa podvozka využíva informácie zo snímačov vozi-
dla a monitoruje neustále spôsob jazdy a jej okolnosti 
ako sú zrýchľovanie, brzdenie či prejazd zákrut.
 Okrem nárastu radosti z jazdy ponúka inteligent-
ný systém FlexRide v núdzových situáciách rozhodujú-
ce bezpečnostné plus: v prípade vyhýbacieho manévru 
pri aktivovanom móde Tour informujú snímače o tejto 
skutočnosti DMC. Tlmiče sa tak v priebehu milisekúnd 
pritvrdia a zabezpečia tým maximálnu stabilitu. 
 Nová architektúra podvozka zmenšuje aj nežela-
ný hluk i vibrácie a spája vynikajúcu ovládateľnosť s 
vysokým jazdným komfortom. Inovatívna konštrukcia  
zavesenia zadnej nápravy novej Astry disponuje 
všetkými prednosťami vlečenej zadnej nápravy voči 

viacprvkovej – kompaktnejšia a ľahšia stavba, v zá-
krutách väčšia odolnosť voči nakláňaniu kolies pri po-
hyboch karosérie okolo pozdĺžnej osi, ako aj menšie tre-
nie v závesoch. Wattov priamovod navyše dodatočne 
zlepšuje priečnu stabilitu. 
 Skrutná priečka zadnej nápravy je umiestnená me-
dzi pozdĺžnymi ramenami približne v polovici vzdiale-
nosti medzi uchytením nápravy a zadnými kolesami. 
Jej otvorený U- profil bol medzi bodmi úchytu predĺže-
ný a zväčšila sa aj hrúbka jeho steny, čím sa stal odol-
nejším voči krúteniu. Pri priamej jazde tak konštrukcia 
zadnej nápravy umožňuje voľné pruženie. Naproti tomu 
v zákrutách minimalizuje priečne nakláňanie, podobne 
ako viacprvková zavesenie.
 Konštrukcia Wattovho priamovodu je uchytená na 
malom priečniku na spodku karosérie hneď za osou zad-
ných kolies. Skladá sa z krátkej výkyvnej spojovacej 
žrde s guľovými kĺbmi na oboch koncoch, na ktorej sú 
upevnené priečniky kolies. Ďalšou z výhod tohto rieše-
nia je menšie zaťažovanie upevňovacích lôžok, ktoré 
môžu byť vďaka tomu mäkšie. To znamená menší hluk 
v kabíne a lepšie odizolovanie od vozovky.
 Na prednej náprave sú horné úchyty vzpier Mc-
Pherson riešené ako dvojcestné lôžka, sily vznikajúce 
tlmením a pružením sa tak odvádzajú do štruktúry ka-
rosérie oddelene. Aby sa zmenšili neodpružené hmot-
nosti a zlepšilo sa rozdelenie hmotnosti, je riadiaca tyč 
a dolné priečne rameno vyrobené z hliníka, stabilizátor 
z dutého oceľového profilu.
 Priečne rameno s prierezom v tvare „L“ je prichy-
tené na predný pomocný rám prostredníctvom dvoch 
puzdier. Predné je veľmi tuhé, s optimalizovanou hyste-
réziou pre ovládateľnosť, zadné je skonštruované ako 
radiálne zaťažované hydraulické lôžko. Vo všeobecnos-
ti, kvôli zlepšeniu ovládateľnosti a jazdného komfortu, 
boli geometria zavesenia kolies a uchytenia podvozku 
do karosérie navrhnuté tak, aby optimálne pohlcovali 
pozdĺžne i priečne sily. Pre optimálne odizolovanie od 
vozovky je navyše zadné uchytenie priečneho ramena 
hydraulicky odtlmené; minimalizuje tak prenos vibrácií 
do karosérie. 

-ol-
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Nový model umne spája vynikajúce parametre hluku, 
vibrácií a chvenia typických pre sedan typu IS s ele-
ganciou štýlového, pohodlného a kultivovaného kabri-
oletu. Vynikajúcu ergonómiu pracoviska vodiča dopĺňa 
celý rad dizajnových zlepšení, vrátane prepracovaných 
prístrojov a ukazovateľov zabezpečujúcich skvelú čita-
teľnosť pri jazde s uloženou strechou. Špeciálne prepra-
covaný bol aj systém klimatizácie a audio sústava vo-
zidla s ohľadom na ich optimálnu funkčnosť po uložení 
strechy do batožinového priestoru.

 IS 250 C ponúka jedinečný štýl, ktorým sa odli-
šuje od bežných kabrioletov na trhu. Pritom s pôvod-
ným sedanom rady IS ho spája iba kapota, reflektory, 
kľučky dverí a spätné zrkadlá. Všetky ostatné pane-
ly karosérie boli prepracované tak, aby dokonale ladili 
s trojdielnou skladacou strechou z hliníka. Ľahká kon-
štrukcia skladacej strechy z hliníka sa môže pochvá-
liť krátkym časom skladania – stačí na iba 20 sekúnd, 
rovnako aj na opätovné preklenutie interiéru. Sklada-
ciu pevnú strechu, ktorá pozostáva z troch panelov  

a štyroch ramien ovláda 15 malých elektromotorov a 
37 rôznych snímačov. Inštalácia strechy sa jednodu-
cho aktivuje spínačom na prístrojovej doske. Tichý me-
chanizmus je vybavený aj jedinečnou funkciou „streš-
nej brzdy“, ktorá postupne spomaľuje vysokorýchlost-
né zatváranie v okamihu, keď sa strecha blíži k hornej 
časti čelného skla. Pevná strecha v priebehu inštalá-
cie a ukladania presahuje hornú hranu veka batožino-
vého priestoru až za profil zadného nárazníka. Preto sú 
súčasťou mechanizmu strechy aj parkovacie snímače 

Predstavujeme
Lexus IS 250C

Pri vývoji nového kupé IS 250C so skladacou strechou staval Lexus na kľúčovom slove „otvorený“, rovnako 
tak ako na tradičných hodnotách značky – na skvelom renomé, kvalite spracovania a najvyspelejších inová-
ciách. IS 250C má trojdielnu kovovú strechu navrhnutú tak, aby si užívateľ vozidla mohol čo najčastejšie vy-
chutnávať tichú jazdu bez vírenia vzduchu pri jazde s nebom nad hlavou.

Kupé-kabriolet
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zabudované do zadného nárazníka IS 250C, ktoré do-
kážu rozpoznať prípadné riziko poškodenia mechaniz-
mu pri inštalácii alebo ukladaní strechy. Objem pre ba-
tožinu pri zloženej streche je 165 litrov, vo forme kupé 
má IS 250C batožinový priestor s objemom 420 litrov.
 V interiéri IS 250C sú prepracované prístroje a 
ukazovatele, ktoré prispievajú k lepšej viditeľnosti pri 
jazde s uloženou strechou: zväčšil sa kontrast ukazova-
teľov s technológiou LED a priepustnosť skla sa zmen-
šila z 30 na 20 %. Nezvyčajne kompaktný mechaniz-
mus skladacej strechy nového kupé/kabrioletu umož-
ňuje zachovať batožinový priestor s objemom na vrcho-
le triedy, dostatočne pohodlné nastupovanie na zadné 
sedadlá a priestorný interiér v zadnej časti vozidla.
 Predné sedadlá elektricky nastaviteľné v ôsmich 
smeroch majú nové oblúkovité rámy so zabudovaným 
vedením bezpečnostných pásov. Sedadlá ponúkajú vý-
nimočnú úroveň pohodlia pri jazde s uloženou strechou. 
K pohodliu prispieva aj väčší výkon systému vykurova-
nia a výkonnejšie prúdenie vzduchu systému vykuro-
vania a klimatizácie. Systém automaticky mení nasta-
venie výdychov ventilácie, teploty a intenzity prúde-
nia vzduchu. Rýchlosť prúdenia vzduchu sa prispôso-
buje vonkajšej teplote aj rýchlosti jazdy. Teplota ven-
tilácie sa reguluje v závislosti na vonkajšej teplote, in-
tenzite slnečného svetla a rýchlosti jazdy. Obidve plno-
hodnotné zadné sedadlá boli oproti sedanu IS posunuté  

o 30 mm smerom dopredu, aby cestujúci na nich mali 
viac priestoru nad hlavou.
 Sú oddelené praktickou stredovou konzolou so za-
budovanými držiakmi nápojov. Profil predných seda-
diel je tenší, aby cestujúci vzadu mali dostatok miesta 
pre nohy. Vzdialenosť medzi bodom H na zadných se-
dadlách a operadlom predného sedadla je 542 mm, čo 
je hodnota na vrchole triedy.
 Bezkonkurenčne jednoduchý prístup na zadné se-
dadlá je možný jediným dotykom spínača v hornej čas-
ti predných sedadiel. Predné sedadlá sa automaticky 
a veľmi rýchlo posunú dopredu, sklopia a nasledov-
ne opäť vrátia do pôvodnej polohy. Opierky hlavy na 
zadných sedadlách je možné diaľkovo sklápať priamo 
z pracoviska vodiča. Týmto spôsobom ich je možné au-
tomaticky sklopiť dopredu o 65°, a tak výrazne zlepšiť 
výhľad dozadu prostredníctvom vnútorného spätného 
zrkadla.
 Lexus IS 250C má súčiniteľ aerodynamického od-
poru vzduchu s hodnotou len  0,29 pri inštalovanej stre-
che. Aj pri jazde s otvorenou strechou je  v interiéri mi-
nimálne vírenie vzduchu, konštruktéri sa sústredili naj-
mä na minimalizáciu vírenia vzduchu v oblasti okolo 
tváre, ramien a stehien cestujúcich.
 Všetky úpravy, ktoré sa týkajú tuhosti karosé-
rie, doladenia podvozku a zvukovej izolácie sa zame-
rali na to, aby IS 250C v usporiadaní kupé vykazovalo  

prakticky rovnako nízku hladinu 
hluku, vibrácií a chvenia ako pô-
vodný sedan radu IS.
Štandardne dodávaná prémio-
vá audio sústava zahŕňa 8 re-
produktorov s celkovým výko-
nom 246 W; vyššia verzia ponú-
ka 12 reproduktorov a priesto-
rové ozvučenie Mark Levinson® 
Premium Surround Sound s cel-
kovým výkonom 365 W. Obidva 
varianty spolupracujú s ekvali-

zérom s dvojítým nastavením, ktorý zaručuje konzis-
tentnú kvalitu zvuku bez ohľadu na rozloženie strechy. 
Ekvalizér automaticky prispôsobuje zafarbenie zvuku 
tak, aby vyrovnal prirodzenú stratu hlbokých tónov po 
uložení strechy do batožinového priestoru.
 Pod kapotou nového modelu IS 250C pracuje záži-
hový 2,5 -litrový šesťvalec s výkonom153 kW s pria-
mym vstrekovaním benzínu a hladkým chodom. Spolu-
pracuje so šesťstupňovou automatickou prevodovkou s 
možnosťou ručného   preraďovania pomocou páčok pod 
volantom. Vozidlo hladko akceleruje z 0 na 100 km/h 
za 9,0 s a dosahuje najvyčšiu rýchlosť 210 km/h. Spot-
reba paliva v kombinovanom cykle je 9,3 l/100 km s 
emisiami CO

2
 na úrovni 219 g/km. Nové kupé/kabrio-

let využíva osvedčenú konfiguráciu zavesenia kolies s 
dvojitými priečnymi ramenami vpredu a viacprvkovou 
konštrukciou vzadu, podobne ako sedan IS. 
 Zákazníci môžu voliť z dvoch rôznych usporiadaní 
farieb interiéru: čierna v kombinácii s dreveným oblo-
žením tmavo hnedej farby alebo mäkká biela s dreve-
ným obložením v prevedení šedého očkového javora. 
Štandardne sa dodávajú kožené sedadlá, vpredu s vy-
hrievaním. Na želanie sú k dispozícii odvetrávané seda-
dlá čalúnené semi-anilinovou kožou.
 Cena Lexusu IS 250C začína pri 47 700 eurách, 
model s úrovňou výbavy Luxury stojí 41 400 eur.
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Predstavujeme
Lexus IS 250C

47www.mo t .sk



Model T triedy E sa považuje za zakladateľa segmentu 
prémiových kombi spred viac ako 30 rokov. Od štartu 
prvého modelu T v roku 1977 sa predalo viac ako mili-
ón týchto vozidiel. Tento úspešný príbeh chce piata ge-
nerácia modelu T značky Mercedes písať ďalej. Svoj-
rázna charakteristická forma karosérie sa zakladá na 
novom štýle značky Mercedes, ktorý etablovala trie-
da S a medzitým ho reprezentuje aj trieda C. Jedným  
z jeho znakov je pôsobivé striedanie konkávnych  

a konvexných plôch, ktoré sú ohraničené dynamickými 
hranami a štruktúrovanými plochami. Vďaka lesklým 
čiernym lištám sa stĺpik B a C opticky stiahol do úza-
dia a celá plocha bočných okien pôsobí opticky jednot-
ne. Tak vzniká napnutý oblúk vedúci od jemného stĺpi-
ka A cez vypätú líniu strechy až po stĺpik D, zužujúci 
sa smerom nadol. 
 Pri stvárnení zadnej časti kládli dizajnéri znač-
ky Mercedes dôraz na to, aby vyjadrili funkčnosť  

vozidla. To dokázali zvýraznením horizontálnych línií, 
napríklad pásu zo zadných svetiel a pochrómovanej liš-
ty vonkajšej kľučky. Nové zadné svetlá zo svietiacich 
diód (LED) sú dvojdielne a opticky predstavujú pokračo-
vanie z bočnej steny na zadné výklopné dvere. 
 Ak sa má do vozidla nakladať batožina zozadu, je 
možné otvoriť zadné výklopné dvere EASY-PACK auto-
maticky pomocou kľúča vozidla alebo stlačením kľuč-
ky dverí. Inovatívny systém Quickfold umožňuje sklope-
nie operadla zadných sedadiel z batožinového priesto-
ru. Nie je potrebné predtým nastavovať ani opierky hla-
vy ani sedacie plochy sústavy zadných sedadiel. Pomo-
cou ťahadla sa obidve operadlá zadných sedadiel odblo-
kujú a sklopia tak, že vznikne rovná úložná plocha. Pod-
statne jednoduchšia je teraz aj manipulácia s dvojitou 
roletou, v ktorej je integrovaný kryt úložného priesto-
ru a sieť na zabezpečenie nákladu. Dvojitá roleta je po 
prvýkrát namontovaná pevne na hrane batožinového 
priestoru a dá sa tak podstatne ľahšie a z rôznych po-
lôh nasadiť a vybrať. 
 Nielen pri batožinovom priestore bolo možné zlep-
šiť veľkorysé rozmery predchodcu v mnohých oblas-
tiach. Len dva príklady z interiéru: Šírka v oblasti lak-
ťov vzadu stúpla o 50 milimetrov na 1505 milimet-
rov. Aj voľný priestor nad hlavou v zadnej časti s veľ-
kou posuvnou/výklopnou strechou sa zlepšil o 50 mm  
a so svojimi 1010 milimetrami od sedadla po strop te-
raz vyzerá skoro tak bohato ako pri verziách bez posuv-
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Prémiové kombi
Prostredníctvom modelu T Mercedes-Benz rozširuje rodinu triedy E o ďalšieho člena s vyhraneným charak-
terom. Rovnako ako sedan a kupé spája aj kombi svojrázny dizajn s ambíciou získať vedúce postavenie v ob-
lasti bezpečnosti, pohodlia, kvality a funkčnosti. S novou triedou E bol uvedený rad technických inovácií, aké 
v tejto triede automobilov neponúka žiadny iný automobil - počnúc rozpoznávaním únavy až po automatické 
zabrzdenie s plným účinkom pri identifikácii akútneho nebezpečenstva hroziacej nehody zrážkou, od adap-
tívneho asistenčného systému diaľkových svetiel až po aktívnu prednú kapotu. 



nej strechy (1012 mm). Približne tucet nových alebo 
inovovaných asistenčných systémov prispieva k pred-
chádzaniu nehodám alebo zoslabeniu intenzity nára-
zov. Sem patrí rozpoznávanie únavy ATTENTION AS-
SIST, ako aj súčasti špeciálnej výbavy, regulácia odstu-
pu DISTRONIC PLUS a brzda PRE-SAFE®, ktorá dokáže 
vyvolávať autonómne mierne pribrzdenie a zabrzdenie 
 S deviatimi bezpečnostnými vankúšmi, štyrmi na-
pínačmi pásov a obmedzovačmi sily bezpečnostných 
pásov, ako aj opierkami hlavy NECK-PRO pre vodiča  
a spolujazdca aktívnymi pri náraze, poskytuje no-
vá trieda E obsiahlejšiu bezpečnostnú výbavu ako jej 
predchodca. 
 Po prvý raz sú zabudované aj panvové bezpečnost-
né vankúše pre osoby sediace vpredu. Tie pri bočnej ko-
lízii zmierňujú zaťaženie v oblasti trupu a panvy. Na že-
lanie dostanú bočné vankúše aj cestujúci na zadných 

sedadlách. Vynikajúce pohodlie na dlhých cestách pri 
modeli T zaručuje novovyvinutý podvozok DIRECT CON-
TROL s adaptívnym systémom pruženia. Pneumatické 
pruženie na zadnej náprave zabezpečuje, aby si vozidlo 
udržiavalo pôvodnú svetlú výšku aj pri plnom naložení. 
 Vďaka novým motorom a množstvu optimalizácií 
(aerodynamika, hmotnosť, energetický manažment, 
redukované jazdné odpory) má nové kombi podstatne 
menšiu spotrebu paliva a menšie emisie CO

2
. Ako prí-

klad slúži model E 250 CDI s výkonom 150 kW a krú-
tiacim momentom 500 Nm pri spotrebe 5,7 l/100 km, 
resp. 150 g CO

2
/km. 

 Pri štarte nového modelu T na trhu bude v ponu-
ke päť motorov s výkonom od 125 kW do 285 kW. No-
vé a inovované agregáty poskytujú pri menšom zdviho-
vom objeme viac výkonu ako predchádzajúce motory a 
vynikajú hodnotami spotreby, ktoré boli doteraz bežné 

iba v triede kompaktných automobilov. Novinka príde 
na trh v novembri. 

-mz-
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Tento efekt sa využíva, v súčinnosti s ďalšími opatre-
niami, na reguláciu smerových vlastností automobilu v 
zákrute (potlačenie pretáčavosti či nedotáčavosti, za-
bezpečenie neutrálneho prejazdu zákrutou), ako aj na 
vyrovnanie momentálnych odchýlok vozidla od požado-
vanej dráhy, vznikajúcich napríklad vplyvom nerovnos-
tí vozovky, bočného vetra alebo chýb vodiča, ktoré by 
mohli viesť k smerovo nestabilnému pohybu vozidla s 
nepríjemnými následkami. 
 Čitateľ si iste všimol, že tieto TV–diferenciály sa 
zatiaľ zásadne používajú na zadnej poháňanej náprave 
automobilu. Dôvod je zrejme v tom, že výrobcovia sa 
obávajú dôsledkov, ktoré by taký diferenciál pravdepo-
dobne spôsobil náhlou zmenou veľkosti hnacích síl na 
predných (riadených) kolesách, čo by sa prejavilo prí-
slušným momentom na volante, teda citeľným „ťaha-
ním“ volantu do jednej alebo druhej strany. Táto skutoč-
nosť znamená zatiaľ nevýhodu pre automobily s poho-
nom prednej nápravy, ktorých sa, mimochodom, v sú-
časnosti vyrába najviac, pretože nemôžu využívať ne-
sporné výhody tohto systému. V odbornej tlači sa za-
tiaľ objavila len jediná správa (ak som dobre sledoval), 
ktorá uvádzala, že nemecká automobilka Volkswagen 
skúša TV–diferenciál na vozidle Golf (s predným poho-
nom). Verím však, že sa touto záležitosťou zaoberajú 
aj niektorí ďalší výrobcovia, len zatiaľ o tom nedávajú  
vedieť. 

 Bariéru sa snaží prelomiť nemecký výrobca prevo-
doviek (ručne ovládaných) a rozvodoviek hnacích náprav 
Getrag GmbH v Kolíne nad Rýnom, ktorý nedávno otvo-
ril výrobný závod na Slovensku. Táto spoločnosť vyvinu-
la vlastné dva systémy TV–diferenciálov, ktoré sú vhod-
né pre ľubovoľný typ pohonu automobilu, a prezentova-
la výsledky jazdných skúšok osobného automobilu s po-
honom predných kolies vybaveného týmito diferenciálmi 
v odbornej tlači. Výsledkom je poznanie, že miera zlepše-
nia smerovej dynamiky vplyvom použitia TV – diferenci-
álu je najvyššia práve pri vozidle s predným pohonom, a 
preto citeľná aj pre normálneho vodiča. 
 Obr. 1 ponúka názorné porovnanie silových pome-
rov na dvojici kolies nápravy (v tomto prípade pred-
nej) pri použití štandardného (otvoreného) diferenci-
álu a TV–diferenciálu. Modrá plocha kruhu, ohraniče-
ného tzv. Kammovou trecou kružnicou opísanou oko-
lo teoretického dotykového bodu pneumatiky s vozov-
kou, predstavuje oblasť, v ktorej sa môžu nachádzať 
trecie sily (pozdĺžna F

X
 , priečna F

Y
 a ich výslednica 

F
res

 ). Táto plocha je väčšia na ľavom kolese, ktoré je 
v pravotočivej zákrute vonkajším kolesom, a je teda 
viac zaťažené ako vnútorné  koleso, takže jeho dotyko-
vou plochou sa môžu prenášať väčšie trecie sily. Bež-
ný diferenciál (obr. 1a) rozdeľuje hnací moment motora  

približne rovnomerne na obidve kolesá, teda hnacie si-
ly v dotykových plochách ľavého a pravého kolesa sú 
približne rovnaké a nevzniká žiaden stáčavý moment. 
Slovko „približne“ v predchádzajúcej vete znamená, že 
v skutočnosti je to trochu inak. Vplyvom vnútorného 
trenia v diferenciáli (najmä trenie v ozubení a v ulože-
ní ozubených kolies) sa totiž na pomalšie sa otáčajúce 
koleso (teda  na vnútorné koleso v zákrute) prenáša o 
niečo väčšia časť hnacieho momentu ako na druhé ko-
leso, čím vzniká stáčavý moment vozidla v zmysle „von 
zo zákruty“, ktorý podporuje jeho nedotáčavé smerové 
vlastnosti; hovorí sa tomu „nedotáčavý efekt diferen-
ciálu“. Pri bežnom vyhotovení diferenciálu sú spomína-
né trecie straty minimálne, takže tento efekt na vozov-
ke s dostatočne veľkým súčiniteľom priľnavosti nebu-
de podstatný. Často sa však z dôvodu zlepšenia trakč-
ných vlastností vozidla, najmä v podmienkach zhorše-
nej priľnavosti, používajú diferenciály so zväčšenou 
závernosťou, pri ktorých sa vnútorné trenie zámerne 
zväčšuje pomocou rôznych trecích spojok alebo krúž-
kov. To umožňuje prenos väčšej hnacej sily pomalšie sa 
otáčajúcim kolesom, ktoré sa nachádza na podklade s 
lepšou priľnavosťou, avšak súčasne to výrazne zväč-
šuje nedotáčavý efekt takéhoto diferenciálu. Obr. 1a 
súčasne dokumentuje podstatne väčšie využitie mod-
rej plochy trecej kružnice na pravom (vnútornom, od-
ľahčenom) kolese trecími silami, ktoré veľmi ľahko do-
siahnu hranicu priľnavosti, čím je obmedzená rýchlosť 
jazdy vozidla v zákrute.  
 Popísanú situáciu môže výrazne zlepšiť práve po-
užitie TV–diferenciálu na prednej náprave, ako to zná-
zorňuje obr. 1b. TV–diferenciál je aktívny (teda elek-
tronicky regulovaný) diferenciál, ktorý naopak, môže 
preniesť väčšiu časť hnacieho momentu na rýchlejšie 
sa otáčajúce koleso ( teda na vonkajšie koleso v zá-
krute). To spôsobí vznik stáčavého momentu vozidla 
v zmysle „do zákruty“, čo potláča „od prírody“ nedotá-
čavé smerové vlastnosti vozidla s predným pohonom. 
Súčasne sa účinkom takéhoto rozdelenia hnacích síl 

SYSTÉM TORQUE–VECTORING 
NA PREDNEJ NÁPRAVE

Technika

Pred časom sme písali o diferenciáloch, vybavených TV–modulmi (torque-vectoring modulmi) na aktívnu re-
guláciu pomeru výstupných hnacích momentov pre ľavé a pravé koleso nápravy (MOT’or č. 6/2008). Uvied-
li sme, že takýto diferenciál, na rozdiel od bežného (otvoreného) diferenciálu, je schopný vyvolať rozdielne 
hnacie sily na dvojici kolies nápravy, čím vzniká moment ovplyvňujúci rotačný pohyb vozidla okolo jeho zvis-
lej osi (stáčanie). 

 Obr. 1 - Sily v dotykovej ploche pneumatiky: FX 
– hnacia sila, FY – bočná sila, F – výslednica, a) situá-
cia na prednej náprave vybavenej štandardným otvo-
reným diferenciálom, b) situácia na prednej náprave 
vybavenej TV – diferenciálom

 Obr. 2 - TV–difereenciál Getrag s trojstupňo-
vou planétovou prevodovkou na výstupe k pravému  
kolesu

 Obr. 3 - TV–diferenciál Getrag s individuálne ria-
denými lamelovými spojkami na výstupoch k obi-
dvom kolesám

 Obr. 4 Pohľad na TV–diferenciál z obr. 3
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vyrovná využitie modrých plôch trecích kružníc na ľa-
vom a pravom kolese trecími silami, hranica priľnavos-
ti sa dosiahne na obidvoch kolesách približne súčasne, 
čo znamená možnosť zväčšenia rýchlosti jazdy vozidla  
v zákrute.
 Spoločnosť Getrag vyvinula dve rozdielne koncep-
cie TV–diferenciálu na účely overenia jeho funkcie na 
prednej náprave. Prvý z nich, ktorý je znázornený na 
obr. 2, je bežnej koncepcie, s prídavným prevodom s troj-
stupňovou neúplnou planétovou sadou, ovládanou dvoji-
cou lamelových spojok, pomocou ktorej sa podľa potre-
by urýchľuje alebo spomaľuje hnací hriadeľ pravého ko-
lesa. Tým na dvojici kolies prednej nápravy vzniknú hna-
cie sily nerovnakej veľkosti, ktoré vytvoria stabilizačný 
stáčavý moment vozidla. S týmito diferenciálmi sme sa 
zoznámili v predchádzajúcich príspevkoch a sú charakte-
ristické paralelným usporiadaním bežného (otvoreného) 
diferenciálu (v našom prípade kužeľového) a prídavného 
planétového prevodu. Fungujú na „otáčkovom princípe“ 
tak, že privádzajú na ľavé a pravé koleso poháňanej ná-
pravy otáčky, ktoré sú odlišné od otáčok vychádzajúcich 
z geometrie zatáčania automobilu.

 D r u h ý  T V– d i f e -
renciál spoločnos-
ti Getrag je na obr. 
3 a obr. 4 a je úpl-
ne odlišnej koncep-
cie, ktorá doposiaľ 
nebola použitá. Fun-
guje na „momento-
vom princípe“ tak, 
že na ľavé a pra -
vé koleso poháňa-
nej nápravy sa pri-

vádzajú hnacie momenty potrebnej veľkosti priamo z 
veľkého ozubeného kolesa koncového prevodu pomo-
cou dvojice individuálne regulovaných mokrých lame-
lových spojok. Pri tejto koncepcii TV–diferenciálu od-
padá bežný nápravový diferenciál. Obidva TV–diferen-
ciály Getrag sú prispôsobené pre montáž na prevo-
dovku automobilu s pohonom kolies prednej nápravy  
s priečne uloženým hnacím agregátom. 
 Na overovacie skúšky bol použitý automobil  

Mini Cooper S. Porovnávacie skúšky vozidla vybavené-
ho obidvoma popísanými TV–diferenciálmi v porovnaní 
so sériovým vozidlom vybaveným len  bežným (otvore-
ným) diferenciálom sa uskutočňovali v niekoľkých jazd-
ných režimoch, a to: 
1 – pri postupnom zrýchľovaní z minimálnej do maxi-

málnej rýchlosti na kruhovej dráhe s konštantným 
polomerom 80 m a suchým asfaltovým povrchom, 

2 – to isté  na dráhe s polomerom 115 m a povrchom 
s ujazdeným snehom. Pri týchto skúškach sa sledo-
val uhol natočenia volantu potrebný na udržanie vo-
zidla na vyznačenej kruhovej dráhe v závislosti na 
bočnom zrýchlení vozidla, výsledky sú na obr. 4 a 5. 
V obidvoch prípadoch je zrejmý menší nárok na na-
točenie volantu a väčšie maximálne dosiahnuteľné 
bočné zrýchlenie u obidvoch TV–diferenciálov v po-
rovnaní so sériovým vozidlom,

3 – pri maximálnom zrýchlení („plný plyn“) z ustálené-
ho jazdného stavu na kruhovej dráhe s povrchom s 
ujazdeným snehom. Pri tejto skúške sa vozidlo pohy-
bovalo ustálenou (konštantnou) rýchlosťou na kru-
hovej dráhe s určitým polomerom (ako pri stacionár-
nom kruhovom teste), pričom podmienky boli nasta-
vené tak, že jeho uhlová rýchlosť stáčania bola 0,12 
rad/s (necelých 7º/s). V určitom bode dráhy vozidlo 
začalo naplno zrýchľovať, pričom v tejto fáze skúšky 
sa uhol natočenia volantu nemenil. Vozidlo s poho-
nom predných kolies má nedotáčavé smerové vlast-
nosti a preto pri tomto jazdnom režime opúšťa pô-
vodnú kruhovú dráhu smerom von zo zákruty a je-
ho uhlová rýchlosť stáčania klesá. Sledoval sa prie-
beh uhlovej rýchlosti stáčania v závislosti na čase, 
výsledok je na obr. 6. Opäť sú zrejmé prednosti obi-
dvoch TV–diferenciálov, ktoré spočívajú v podstat-
ne pomalšom „opustení“ pôvodnej dráhy oproti sé-
riovému vozidlu, dokonca vozidlo s „momentovým“ 
diferenciálom (podľa obr. 3) sa po celý čas záznamu 
2,5 s pohybovalo takmer na pôvodnej dráhe,

4 – pri skokovom natočení volantu o asi 90º z jazdy 
po priamej dráhe s povrchom so suchým asfaltom 
ustálenou rýchlosťou 50 km/h a súčasnom maxi-
málnom zrýchlení. Pri tomto najdrastickejšom tes-
te sa zaznamenali dráhy ťažiska vozidla, výsledok 
je na obr. 7. Aj v tomto prípade je vozidlo s obidvo-
ma typmi TV–diferenciálov schopné prejsť zákrutu 
s podstatne menším polomerom v porovnaní so sé-
riovým vozidlom. 

Skúšky teda jednoznačne preukázali kladný vplyv sys-
tému Torque–Vectoring na smerové vlastnosti automo-
bilu. Pri vozidle s pohonom predných kolies je tento 
systém schopný potlačiť jeho nedotáčavosť, ktorá je 
výrazná najmä v jazdnom režime „plný plyn v zákru-
te“. Pritom sa podarilo nastaviť priebeh regulačného 
zásahu tak, že len minimálne ovplyvnil sily na volan-
te. Zostáva ešte vysvetliť, prečo jeden z overovaných 
systémov, a to ten „momentový“ podľa obr. 3, je pri 
všetkých vykonaných testoch lepší oproti „otáčkové-
mu“ systému podľa obr. 2. Pri „otáčkovom“ TV–diferen-
ciáli je totiž konštrukciou prídavnej planétovej prevo-
dovky pevne určený maximálny rozdiel otáčok kolesa 

pri plne zopnu-
tej lamelovej 
spo jke opr o -
ti stavu s ro -
zopnutou spoj-
kou (v tomto 
pr ípade je to 
± 10 %), čím je 
daná aj maxi -
málna hodno-
ta s tabil izač -
ného momentu 
(v tomto prípa-
de 1200 Nm). 
Tento moment 
narastá pri re-
gulačnom zása-
hu veľmi rýchlo (skokovo, čas zopnutia spojky je menej 
ako 0,1 s), neráta sa pritom s dlhodobejším preklzom 
spojky. Naopak, pri „momentovom“ 
TV–diferenciáli je možné, aby v krajnom prípade bol 
hnací moment na vnútornom kolese nulový (plne ro-
zopnutá lamelová spojka vnútorného kolesa), teda ce-
lý hnací moment od motora sa privádza na vonkajšie 
koleso, čo umožní vznik podstatne väčšieho stabilizač-
ného momentu vozidla. Pretože tento extrémny prípad 
nenastáva vždy, mokré lamelové spojky musia byť tak 
dimenzované, aby boli schopné dlhodobej prevádzky 
v čiastočne zopnutom stave s preklzom.  Navyše, pri 
tomto systéme odpadá štandardný nápravový diferen-
ciál, takže spojky musia vyrovnávať aj rozdielne otáč-
ky kolies pri prejazde zákruty bez regulácie. Životnosť 
lamelových spojok musí odpovedať životnosti celého 
vozidla, preto aj táto záležitosť bola odborníkmi spo-
ločnosti Getrag podrobená dlhodobým skúškam, ktoré 
sa uskutočnili na Severnej slučke Nürburgringu, ako 
aj na bežných vozovkách a v mestskom cykle. Zatiaľ  
s kladným výsledkom.

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

 Obr. 5 - Porovnanie jednotlivých typov diferen-
ciálov pri plynulom zrýchľovaní vozidla na kruhovej 
dráhe s konštantným polomerom 80 m a suchým as-
faltovým povrchom – závislosť potrebného uhla na-
točenia volantu na priečnom zrýchlení; farebné ozna-
čenie kriviek platí aj pre nasledujúce obrázky

 Obr. 6 - To isté ako obr. 5, 
polomer kruhovej dráhy 115 m, 
povrch s ujazdeným snehom

 Obr. 7 - Porovnanie jednotli -
vých typov diferenciálov pri maxi-
málnom zrýchlení z ustáleného jazd-
ného stavu na kruhovej dráhe s po-
vrchom s ujazdeným snehom – zá-
vislosť uhlovej rýchlosti stáčania na  
čase

 Obr. 8 - Porovnanie jednotlivých typov diferenci-
álov pri skokovom natočení volantu a súčasnom ma-
ximálnom zrýchlení z ustáleného jazdného stavu po 
priamej dráhe so suchým asfaltovým povrchom – drá-
ha ťažiska vozidla



Typ BMW X1 má vonkajšie rozmery 4454x1798x1545 
mm, v porovnaní s typom X3 je teda o 115 mm kratší, 
o 55 mm užší a až o 129 mm nižší. Karoséria novinky 
pôsobí v porovnaní s X3 športovejším dojmom, dlhým 

rázvorom 2760 mm dáva najavo, že nebude mať ambí-
cie zdolávať členitejší terén, lebo uhol medzi predný-
mi a zadnými kolesami nebude veľký.  Napriek tomu, 
že svetlá výška 194 mm je o niečo väčšia ako majú  

konkurenti z kategórie kompaktných športovo-úžit-
kových automobilov. Výraznejšie nerovnosti by tak 
ľahko mohli spôsobiť, že X1 na niektorej z nich zosta-
ne „visieť na bruchu“, s kolesami bez dostatočného  

Predstavujeme
BMW X1
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Najmenšie SUV BMW
Automobilka BMW ponúka svoje športovo-úžitkové autá od jari 2000, jej prvý typ s označením X v názve, 
BMW X5, mal výstavnú premiéru na autosalóne v Detroite v roku 1999.  V roku 2003 uviedla menší typ X3  
a doteraz najväčší X6, uvádzaný ako SUV-Coupé, ktorého konštrukčným základom je BMW X5, mal opäť pre-
miéru na autosalóne v Detroite v januári minulý rok. Na autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom bude mať 
tento mesiac premiéru najmenší typ BMW tejto kategórie, X1.



prítlaku k terénu. V športovo elegantnom duchu vytvo-
rený interiér má požadovanú variabilitu usporiadania. 
Lavicové zadné trojmiestne sedadlo je priečne delené 
v pomere 40/20/40, sklon operadiel je prestaviteľný 
v rozsahu 31 stupňov, priestor pre batožinu za sedadla-
mi sa tak mení v rozsahu 420 až 490 litrov.  Výrobca 
uvádza, že pri sklopení len strednej časti a zachovaní 
krajných miest na sedenie možno prepravovať štyri pá-
ry lyží alebo dva snowbordy či dva golfové vaky, Sklo-
pením všetkých troch častí zadných sedadiel vznikne 
pri nakladaní až po strop objem pre náklad 1350 litrov. 
 BMW X1 má motor umiestnený vpredu pozdĺžne a 
pohon všetkých štyroch kolies xDrive. Má elektronic-
ky regulovaný stabilizačný systém (DSC), asistenčný 
systém zjazdu zo svahu, adaptívne reflektory a ďalšie 

systémy zlepšujúce bezpečnosť a hospodárnosť pre-
vádzky najmenšieho SUV bavorskej automobilky. Mo-
dely označené ako sDrive18d a sDrive20d majú pohá-
ňané len kolesá zadnej nápravy. Vynikajú mimoriadne 
malou spotrebou paliva, model sDrive18d má spotrebu 
v kombinovanej prevádzke len 5,2 l/100 km.
 Okrem spomínaných dvoch modelov so vznetový-
mi motormi, ktorých zdvihový objem je 1995 cm3 a vý-
kony 105 resp. 130 kW, je v ponuke pre model xDri-
ve23d  ešte ďalší vznetový motor s rovnakým zdviho-
vým objemom, ale s najväčším výkonom 150 kW. Štvr-
tý model, označený ako xDrive28i, poháňa  jediný záži-
hový motor v ponuke pre tento typ. Má zdvihový objem  
2996 cm3, najväčší výkon 190 kW pri 6000 ot./min. 
a najväčší krútiaci moment 310 Nm už pri otáčkach 

2600 za minútu. 
 Modely s pohonom len zadných kolies (sDrive 18d 
a 20d) majú šesťstupňové ručne ovládané prevodovky, 
pri pohone všetkých štyroch kolies  je takáto prevodov-
ka vždy v modeli xDrive 18d, môže byť aj v modeli xDri-
ve 20d, ale tam je na výber aj šesťstupňová automatic-
ká prevodovka. Modely xDrive 23d a 28i sa vyrábajú 
len so šesťstupňovými automatickými prevodovkami.
 Oficiálnu premiéru bude mať táto novinka BMW 
tento mesiac na autosalóne vo Frankfurte nad Moha-
nom, vyrábať sa začne koncom tohto roka v Lipsku. 
Tento rok by ich tam mali vyrobiť takmer 8000, bu-
dúci rok je naplánovaných niečo menej ako 50 000  
automobilov. 

-bw-
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Nissan Leaf je hatchback strednej veľkosti (4445 x 
1770 x 1550 mm), ktorý pohodlne odvezie päť dospe-
lých osôb a má dojazd viac ako 160 km. 
 S predpokladaným uvedením na trh ku koncu ro-
ka 2010 v Japonsku, USA a Európe prispeje k nástupu 
novej éry mobility – éry nulových emisií (v mieste pou-
žívania, lebo pri výrobe elektrickej energie emisie zvy-
čajne vznikajú, pozn. redakcie). Toto vozidlo stelesňu-
je radikálnu a transformačnú víziu budúcnosti a kulmi-
náciu desiatok rokov investícií a výskumu spoločnosti 
Nissan.  
 Medzi hlavné charakteristiky typu Leaf patrí: elek-
trický pohon a platforma s nulovými emisiami, prijateľ-
ná cena, dojazd pokrývajúci zvyčajné reálne denné po-
treby – 160 km, mobilita s IT prepojením: systém vy-
spelej inteligentnej dopravy.
 Názov „LEAF” (v preklade z angličtiny „list“) je 
významným motívom samotného vozidla. Tak ako lis-
ty čistia vzduch v prírode, aj Nissan Leaf zabezpečuje 
čistotu mobility tým, že eliminuje emisie z oblasti do-
pravy. Podrobnosti o cenách budú oznámené koncom  

roka 2010, keď sa zároveň bude uvádzať do predaja. 
Odborníci spoločnosti Nissan očakávajú, že bude ceno-
vo konkurovať automobilom v kategórii dobre vybave-
ných malých rodinných vozidiel. 

 Zdrojom energie pre Nissan Leaf sú viacvrstvo-
vé kompaktné lítium-iónové batérie s výkonom viac 
ako 90 kW, hnací elektromotor dosahuje výkon 80 kW  
a krútiaci moment 280 Nm. To zabezpečuje, že vozidlo je 
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Predstavujeme
Nissan Leaf

Cenovo dostupný elektromobil
Spoločnosť Nissan Motor Co., Ltd., sa začiatkom augusta vrátila ku svojim historickým koreňom do japonské-
ho mesta Yokohama, v ktorom otvorila novú globálnu centrálu. Je koncipovaná so zreteľom na životné prostre-
die a obzvlášť zameraná na malé emisie CO2 a úsporu energie. Súčasne so slávnostným otvorením predstavi-
la spoločnosť Nissan aj cenovo dostupné vozidlo s nulovými emisiami – Nissan Leaf, ktoré je skonštruované 
tak, aby vychádzalo v ústrety potrebám zákazníkov v reálnom živote



živé a jazdenie je zábavou. Na rozdiel od vozidiel so spa-
ľovacím motorom Nissan Leaf nemá výfuk. Kombiná-
cia regeneračnej brzdovej sústavy a inovatívneho lítiu-
m-iónového batériového pohonu umožňuje s vozidlom 
na jedno úplné nabitie jazdiť na vzdialenosť viac ako  
160 km. 
 Rozsiahly zákaznícky prieskum ukazuje, že tento 
dojazd pokrýva dennú potrebu viac než 70 % zákazní-
kov vo svete, ktorí jazdia autami.
 Prístup k nabíjaniu batérie je pohodlný. Batériu 
možno „rýchlou nabíjačkou“ nabiť na 80 % svojej pl-
nej kapacity už za menej ako 30 minút. Nabíjanie do-
ma, prostredníctvom sieťovej zásuvky s napätím 200 
V, sa odhaduje na osem hodín, napríklad v priebehu  
noci.

 Nissan Leaf využíva úplne nový typ podvozku 
ako aj konštrukcie karosérie. Prednú časť vozidla cha-
rakterizuje ostrý, nahor smerujúci tvar písmena V so 
šikmo osadenými LED diódami tvoriacimi reflektory. 
Majú modrú vnútornú reflexnú úpravu. Sú navrhnu-
té tak, aby dômyselne rozptyľovali prúdenie vzduchu  
a nasmerovali ho mimo bočných zrkadiel, vďaka čomu 
je hluk a aerodynamický odpor menší. Reflektory majú 
aj ďalšiu výhodu – majú spotrebu len 10 % elektrickej 
energie bežných reflektorov. 
 Prostredníctvom žiarivých ozdobných vnútorných 
farieb vytvára Nissan Leaf príjemnú a elegantnú atmo-
sféru interiéru. „Modrá Zem“ je motív ohľaduplnosti  
k životnému prostrediu, ktorý má svoj pôvod vo far-
be vody na zemeguli (Aqua Globe). Tento motív sa  

prenáša z karosérie do interiéru prostredníctvom mod-
rého zvýraznenia a osvetlenia prístrojov prístrojovej 
dosky.
Nissan Leaf využíva exkluzívny vyspelý systém IT.  
V napojení na globálne dátové centrum poskytuje tento 
systém vodičom podporu, informácie a zábavu 24 hodín 
denne. Monitor osadený do prístrojovej dosky informu-
je o zvyšnej energii batérií vozidla, resp. o „dostupnej 
vzdialenosti“ dojazdu – a naviac uvádza aj informácie o 
nabíjacích staniciach, ktoré si možno v blízkosti vybrať.
 Ďalšou špičkovou funkciou je možnosť využívania 
mobilných telefónov na zapínanie klimatizácie a nasta-
vovanie nabíjania – aj keď je Nissan Leaf vypnutý. Po-
mocou palubného časovača s diaľkovým ovládaním 
možno naprogramovať nabíjanie batérií. 
 Nissan uznáva, že automobily so spaľovacím moto-
rom budú na trhu ešte aj desiatky rokov. Pre niektorých 
zákazníkov však bude Nissan Leaf dokonalým zhmot-
nením predstáv a jediným vozidlom, aké kedy budú po-
trebovať. Pre iných bude Nissan Leaf logickým dopln-

kom rodinného vozidlového parku – napríklad optimál-
nym typom na denné jazdenie. 
 Prvý elektromobil Nissan sa bude vyrábať v japon-
skom meste Oppama, pričom sa ráta s ďalšími kapacita-
mi v meste Smyrna v americkom štáte Tennessee. Lítiu-
m-iónové batérie sa zatiaľ vyrábajú v japonskom meste 
Zama, avšak Nissan plánuje využívať aj ďalšie kapaci-
ty v USA, Veľkej Británii a Portugalsku. Programy mo-
bility s nulovými emisiami pod hlavičkou aliancie Re-
nault-Nissan zahŕňajú partnerstvo s krajinami ako Veľ-
ká Británia a Portugalsko, s miestnymi samosprávami 
v Japonsku a USA a ďalšími sektormi. V celosvetovom 
meradle tvoria takmer 30 partnerstiev.

-nn-
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Technika
Mazda3 i-stop

Systém používa energiu spaľovania na rýchle opätov-
né štartovanie motora, pričom využíva len malú pomoc 
elektrického spúšťača a malé množstvo paliva. Dosiah-
lo sa to presným vzájomným vyladením umiestnenia 
piestov a kľukového hriadeľa, otvárania ventilov a pria-
meho vstrekovania benzínu. Podpora elektrického spúš-
ťača je potrebná len na úplnom začiatku opätovného 
štartovania. Počiatočný zápal v spojení s impulzom pre 
kľukový hriadeľ dokáže opätovne naštartovať motor 
mimoriadne hladkým a hospodárnym spôsobom, a to 
dvakrát rýchlejšie ako konvenčné systémy štart-stop. 
Takto to aspoň prezentuje výrobca, ale po minútovom 
odstavení motora už vo valci s kompresnou fázou urči-
te nemôže byť dostatok vzduchu na zapálenie vstrek-
nutého benzínu, lebo v oveľa kratšom čase unikol me-
dzerou medzi piestnymi krúžkami a stenou valca, tak-
že  dvojnásobne rýchlejšie opätovné spustenie motora 
ako pri konvenčných systémoch je azda príliš optimis-
tické. Pri jazde na cestách v okolí Berlína sa nám zda-
lo, že reakcia systému na stlačenie spojky je obdobná 
ako vo vozidlách iných značiek so systémom štart-stop. 
Zistiť, ako to naozaj je, by vyžadovalo laboratórne me-
rania na valcovej skúšobni. Pre prax však nie je príliš 
dôležité, či k opätovnému spusteniu motora dôjde o tri 
desatiny sekundy po stlačení spojky, alebo až o šesť 
desatín sekundy. Dôležitá je úspora paliva, kvôli kto-
rej sa tento systém začína aplikovať.
 V kombinácii so zážihovým motorom s priamym 
vstrekovaním, aerodynamickou optimalizáciou exterié-
ru a ďalšími opatreniami zmenšuje nový systém i-stop 
spotrebu paliva novej Mazdy3 2.0 DISI v porovnaní s 
Mazdou3 prvej generácie s konvenčným 2,0-litrovým  

zážihovým motorom o 14 percent v kombinovanom 
cykle. Táto úspora nie je to teda len zásluhou systému 
„i-stop“, ale aj generačného zlepšenia účinnosti motora.
 Systém i-stop 2-litrového zážihového motora s 
priamym vstrekovaním novej Mazdy3 sa aktivuje au-
tomaticky pri štartovaní vozidla. Ak sa vodič rozhod-
ne, že nechce, aby sa motor automaticky vypínal, mô-
že systém deaktivovať spínačom na prístrojovej doske. 
Systém nie je po počiatočnom spustení počas jazdy ba-
dateľný. Motor sa automaticky vypne len pri zastavení 

vozidla, keď vodič zošliapne spojku a zaradí „neutrál“. 
Zelená kontrolka na paneli prístrojov ukazuje, že sys-
tém štart-stop spustil plánované vypnutie motora. Keď 
je vozidlo nehybné, nespotrebováva sa žiadne palivo. 
Na pokračovanie v jazde vodičovi stačí stlačiť spojku 
a motor sa automaticky opäť naštartuje.
 So systémom i-stop Mazda neuvádza len vari-
áciu iných systémov, ktoré sú v súčasnosti na trhu.  
V skutočnosti ide o úplne unikátne riešenie vyvinuté 
výhradne spoločnosťou Mazda, ktoré potrebuje elektro-
motor len počas počiatočnej fázy opätovného štartova-
nia. Systém i-stop v podstate pri opätovnom štartovaní 
motora po zastavení zužitkováva výhody technológie 
priameho vstrekovania. A to je presne tá vlastnosť, kto-
rá robí systém i-stop od Mazdy tak jedinečným.
 Keď sa nová Mazda3 zastaví, riadiaci modul moto-
ra nevypne motor dovtedy, kým objemy vzduchu vo val-
ci pri kompresnom zdvihu a expanznom zdvihu piesta ne-
budú rovnaké. Vodič si túto skutočnosť nevšimne, pre-
tože to trvá len zlomok sekundy, a motor je vďaka tomu 
v ideálnej polohe pre opätovné štartovanie. Počas tohto 
procesu ostáva jeden valec v polohe pracovného zdvihu. 
Proces opätovného štartovania sa začne pri vstreknutí 
paliva do tohto valca, ktoré je pri zapálení rozprášené, 
čo posunie piest nadol. V tom istom momente elektric-
ký spúšťač aplikuje malé množstvo hybnej sily na kľuko-
vý hriadeľ. Oba tieto úkony spolu zrealizujú mimoriadne 
rýchle opätovné naštartovanie motora.
 Rozhodnutie nepoužiť na opätovné štartovanie sa-
motnú energiu spaľovania motora sa prijalo potom, ako 
vývojoví inžinieri spoločnosti Mazda presne odmera-
li množstvo paliva potrebného na opätovné zapálenie. 

Mazda uvádza svoj systém „štart-stop“ 
Systém známy ako „štart-stop“ automaticky vypína spaľovací motor automobilu po zastavení  vozidla a auto-
maticky uvedie motor znova do chodu, keď treba pokračovať v jazde. Najmä v mestskej prevádzke takto mož-
no zmenšiť spotrebu paliva. Takýto systém automobilka Mazda nazvala „i-stop“ a aplikovala  ho v modeli 
Mazda3 poháňanom zážihovým motorom s priamym vstrekovaním benzínu MZR 2.0 DISI.
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Zistili, že pri opätovnom štartovaní s použitím samot-
nej energie spaľovania by bolo okrem podrobnej analý-
zy polohy piestov pred vypnutím motora nutné zabez-
pečiť aj kompletné odsatie nespálených plynov zo spa-
ľovacích komôr. To by znamenalo, že motor by sa pred 

vypnutím musel ponechať 
v chode trochu dlhšie, čo 
by stálo ďalšie palivo. To-
muto sa podarilo vyhnúť 
podporovaním opätovné-
ho štartovania s elektro-
motorom.
 Koordinácia tohto 
typu mechanizmu opätov-
ného zapálenia s elektric-
kým impulzom pri opätov-
nom štartovaní si vyžadu-
je mimoriadne citlivé sní-
mače a riadenie motora. 
Systém Mazda i-stop mo-
nitoruje polohu piesta kaž-
dého valca a v zlomku se-
kundy pred vypnutím mo-
tora presne vypočíta, ktoré 
valce budú najefektívnej-
šie pri neskoršom opätov-
nom štartovaní. Konvenč-

né systémy určujú, ktorý valec je v polohe pracovné-
ho zdvihu po otočení kľukového hriadeľa elektrickým 
spúšťacom, čo si vyžaduje dodatočnú energiu a spo-
maľuje opätovné naštartovanie. Naproti tomu systém 
Mazda spúšťa opätovné štartovanie motora okamžite 

s nameraným časom štartovania len 0,35 sekundy, čo 
je dvakrát rýchlejšie ako pri konvenčných systémoch.
To je tiež dôvod, prečo je nový 2,0-litrový zážihový mo-
tor DISI Mazdy3 pri opätovnom štartovaní taký tichý. 
Keďže použitie elektrického spúšťača je obmedzené na 
minimum, motor sa opätovne štartuje bez strát reakč-
ného času a bez vibrácií a hluku. S týmto novým agre-
gátom Mazda predstavuje prvý piestový motor, kto-
rý sa opätovne štartuje tak spontánne ako stlačením 
spínača. 
 Nová Mazda3 2.0 i-stop má spotrebu paliva len 
6,8 l/100 km (kombinovaná), čo je o 14 percent menej 
ako má konvenčný 2,0-litrový zážihový motor so vstre-
kovaním do nasávacieho potrubia v Mazde3 predchá-
dzajúcej generácie. Produkuje 159 g CO

2
 na km a spĺ-

ňa emisnú normu Euro V. Napriek tomu vďaka maxi-
málnemu výkonu 111 kW pri 6200 ot./min., maximál-
nemu krútiacemu momentu 191 Nm pri 4500 ot./min. 
a šesťstupňovej ručne ovládanej prevodovke poskytu-
je športový jazdný výkon.
 Použitie systému i-stop v existujúcom koncepte 
motora si vyžadovalo len niekoľko úprav. Okrem pou-
žitia systému riadenia motora je potrebný jedinečný po-
lohový snímač uhla kľukového hriadeľa, ktorý je pres-
nejší. S pomocou tohto snímača dokáže systém i-stop 
zastaviť kľukový hriadeľ v ideálnej polohe pre opätov-
né štartovanie, a to prostredníctvom zastavenia vstre-
kovania paliva, zatvorenia škrtiacej klapky a použitím 
zaťaženia alternátora ako brzdy.
 Na zabezpečenie spoľahlivého a nepretržitého 
elektrického napájania, najmä počas vypínania a opä-
tovného štartovania motora, má Mazda3 2.0 i-stop dva 
akumulátory. Hlavný akumulátor zabezpečuje všeobec-
né napájanie a pomocný akumulátor sa používa výhrad-
ne na štartovanie motora.
 Keď systém i-stop vypne motor, osvetlenie, audio-
systém a všetky ostatné elektrické spotrebiče naďalej 
fungujú. Rovnako ako zvyčajne funguje aj klimatizácia, 
ak vodič nepotrebuje maximálnu chladiacu schopnosť 
systému. V takomto prípade systém i-stop rozpozná, že 
je potrebné opätovne naštartovať motor a preto ho zre-
alizuje. Počas opätovného štartovania motora sa nepre-
ruší fungovanie žiadneho zo systémov.
Systém i-stop neuskutočňuje vypnutie motora počas 
fázy zohrievania motora, čím umožňuje systému spra-
covania výfukových plynov rýchlo dosiahnuť optimál-
nu prevádzkovú teplotu a minimalizovať tým emisie. 
Rovnaké pravidlo platí aj pre zastavenie na svahu. Ak 
je vozidlo na kopci so sklonom väčším ako 14 percent, 
motor zostane v chode z bezpečnostných dôvodov.
 Nový zážihový motor MZR 2.0 DISI Mazdy3 je vy-
bavený novým katalyzátorom, v ktorom sú s použitím 
single-nanotechnológie, katalytické vzácne kovy zapus-
tené priamo do jeho podpornej matrice, čo má opro-
ti bežným katalyzátorom veľké výhody: potláča to te-
pelnú degradáciu spôsobovanú zoskupovaním vzácnych 
kovov a zároveň podstatne zlepšuje dlhodobé spraco-
vávanie emisií. Obsahuje až o 90 % menej vzácnych ko-
vov ako konvenčné katalyzátory, čím pomáha tieto cen-
né zdroje šetriť.  

-ma-



Inovovaná Kia cee’d ponúkne dizajnové zdokonalenia  
v exteriéri i v interiéri, obohatenie štandardnej výbavy 
ako aj viaceré technické inovácie, ktoré zlepšujú pocit z 
jazdy a zároveň významne redukujú spotrebu paliva a 
emisie CO

2
 až na úroveň 110 g/km a v priemere o 5 %. 

 „Inovovaný cee’d je o 25 mm dlhší, s charakteris-
tickejším a impozantnejším vzhľadom na ceste,” ko-
mentuje Panu Vainamo, vedúci marketingu spoločnos-
ti Kia Motors Europe. „Zákazníci sa môžu tešiť na no-
vý štýlový trojramenný volant a zmenený dizajn pre-
raďovacej páky, plné červené podsvietenie všetkých  

Predstavujeme
Kia ceé d, Venga
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Premiéry vo Frankfurte
Novinkou v expozícii automobilky Kia na autosalóne vo Frankfurte bude aj jej v Európe najpredávanejší typ, 
cee’d. Na úpravy dizajnu dohliadal Peter Schreyer, šéfdizajnér spoločnosti Kia Motors Corporation, ktorý vnie-
sol do vozidla najnovší prvok v podobe tzv. tigrieho grilu, novej dizajnovej DNA značky Kia. 

Kia ceé d

Kia ceé d



ovládačov, nový centrálny panel s audio systémom  
a dvojzónovou automatickou klimatizáciou.” 
 Medzi technické inovácie patrí systém ISG (Idle 
Stop & Go), ktorý bude v tomto type implementovaný 
pre zážihové a po prvýkrát aj pre vznetové motory. No-
vinkou je aj asistenčný systém  pri rozbiehaní do kop-
ca (HAC) a reflektory projektorového typu. Inovovaný 
1,6 - litrový vznetový motor dostane novú šesťstupňo-
vú ručne ovládanú prevodovku. 
 Nová tvár radu Kia cee’d, ktorý bude naďalej po-
núkaný s bezkonkurenčnou 7-ročnou zárukou, má ofi-
ciálnu premiéru 15. septembra 2009 na autosalóne vo 
Frankfurte. Hneď v nasledujúcich dňoch sa nová Kia  
ceé d začne predávať aj u nás.
 Vo Frankfurte debutuje aj úplne nové viacúčelové 
vozidlo (MPV) Kie z B - segmentu bude niesť meno Ven-
ga. Jeho predobrazom je koncept Kia No3, vyrábať ho 
budú na severnej Morave v Nošoviciach. Na európsky 
trh sa dostane koncom tohto roka. 
 Kiu Venga navrhli, skonštruovali a budú vyrá-
bať, podobne ako typ ceé d, v Európe. Venga je 4068 
mm dlhá, má dlhý rázvor 2615 mm a aj vďaka výš-
ke 1600 mm poskytuje v interiéri vozidla nečaka-
ne veľký priestor, porovnateľný s väčšími vozidlami  

C–segmentu (ale na 
pôdor yse menších 
vozidiel segmentu B). 
 „Meno Venga 
je odvodené od špa-
nielskeho s lovesa 
prísť – teda vyjad-
ruje pozvanie prejsť 
z jedného miesta na 
iné. Tento úplne no-
vý typ ideálne dopĺ-
ňa našu aktuálnu ro-
dinu vozidiel znač -
ky Kia,” povedal Pa-
nu Vainamo. „Názov 
Venga zároveň vysti-
huje aktívny životný štýl európskych zákazníkov, pri-
čom dopĺňa aj základné hodnoty značky Kia, odrážajúc 
naše heslo ‘Power to Surprise’.” 
 Všetky pohonné jednotky vozidla Kia Venga budú 
prepojené s technológiou ISG (Idle Stop & Go) a budú 
spĺňať emisné štandardy Euro 5. Venga sa bude pre-
dávať exkluzívne len v Európe, pričom v ponuke budú  
2 zážihové a 2 vznetové motor y so zdvihovým  

objemom 1,4 a 1,6-litrov a s výkonovým rozpätím od 
55 do 85 kW. Najnovšia Kia MPV bude vybavená po-
suvnou lavicou zadného sedadla so sklopnými ope-
radlami, delenými  v pomere 60/40. Zadné sedadlá 
možno zložiť do roviny, čím sa vytvorí väčší náklad-
ný priestor. V závislosti od úrovne výbavy má Venga 
aj výklopné a posuvné panoramatické strešné okno. 

-ka-
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Kia Venga

Kia Venga
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Bezpečnosť, komfort a agilita 
Technika

Narastajúce ekologické vedomie, rastúce nároky na 
komfort, mobilnosť v starobe: To sú len niektoré prí-
klady globálnych trendov, ktoré ovplyvňujú očakávania 
ľudí od automobilov. Obzvlášť bezpečnosť vozidla sa 
ešte viac stáva stredobodom na všetkých trhoch. Väč-
šina rôznorodých, stále komplexnejších požiadaviek má 

jedno spoločné: Budú sa dať splniť len s novými asis-
tenčnými a bezpečnostnými systémami.
 Ich dôležitosť ukazuje pohľad na čísla: Celosveto-
vo zomiera každoročne okolo 1,4 milióna ľudí v cest-
nej doprave. V Európe to bolo v roku 2006 celkom 39 
500 ľudí; čo znamená, že v priemere každých 13 minút  

prišla o život jedna osoba v dôsledku dopravnej nehody. 
 S antiblokovacím systémom ABS uviedol Bosch už 
v roku 1978, teda pred viac ako 30 rokmi, na trh prvý 
elektronicky riadený bezpečnostný systém – a v roku 
1995 ho ešte raz rozhodujúcim spôsobom zlepšil ochra-
nou proti bočnému šmyku v systéme ESP®. 
 Ak dokážu aktívne bezpečnostné systémy v mno-
hých prípadoch zabrániť úrazu, potom pasívne systé-
my ako bezpečnostné vankúše pomáhajú v ostávajú-
cich prípadoch zmenšovať dôsledky nehôd. Dôležitosť 
najmä systémov zabraňujúce nehodám, ukazuje trend 
smerujúci k menším a ľahším vozidlám. Hnacou silou 
je tu snaha po menšej spotrebe, ale aj celkom konkrét-
ne finančné pohnútky na základe národných zákon-
ných predpisov. Výrobcovia automobilov chcú dosiah-
nuť hodnoty spotreby okrem iného vďaka menšej hmot-
nosti vozidla. Konkrétne to znamená: Štrukturálna bez-
pečnosť menších ľahších vozidiel musí byť doplnená 
aktívnymi a pasívnymi bezpečnostnými a asistenčný-
mi systémami. Len tak sa dá udržať a ďalej zlepšovať 
dnešná úroveň bezpečnosti.

Nové funkcie vďaka zosieťovaným 
systémom 

Doteraz používané bezpečnostné a asistenčné sys-
témy sú prevažne samostatnými systémami. Pre  

Na 59. medzinárodnej tlačovej konferencii  o automobilovej technike v júni 2009 v nemeckom Boxbergu, or-
ganizovanej spoločnosťou Robert Bosch GmbH, odznela aj prednáška Dr. Wernera Strutha, predsedu predsta-
venstva dicízie Chassis Systems Control spoločnosti Bosch. Predstavil asistenčné systémy zamerané na zlep-
šenie bezpečnosti, pohodlia jazdy a ovládateľnosti automobilov vyvinuté spoločnosťou Bosch. 

Po prekročení fyzikálnych medzí daných priľnavosťou pneumatík k vozovke pri neprimerane rýchlej jazde ani ESP nedokáže stabilizovať vozidlo. Ak sa dáta zo systému ESP signa-
lizujúce nekontrolovateľný šmyk vozidla včas presunú do riadiacej jednotky ovládajúcej napínanie bezpečnostných pásov a nafúknutie bezpečnostných vankúšov, zádržné systé-
my sa pri náraze do prekážky aktivujú skôr ako bez varovných signálov z ESP. Milisekundy, o ktoré došlo k skoršej aktivácii napnutia pásov a nafúknutia bezpečnostných vankúšov 
môžu významne zmierniť vážnosť zranenia posádky 
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rozšírené funkcie ich navzájom zosieťujeme a doplní-
me ich príslušnými potrebnými komponentmi. Aby sa 
docielili čo najlepšie synergie, Bosch sústredil všetky 
aktivity týkajúce sa tém bezpečnosti, komfortu a jazd-
nej dynamiky v jednej samostatnej obchodnej oblasti: 
„Vehicle Motion and Safety“. Zahrňujúcej okrem iného 
vývoj a výrobu nasledovných systémov, ktoré sú dôle-
žité pre budúce asistenčné a bezpečnostné systémy:

•	Elektronický	stabilizačný	program	(ESP®): Posky-
tuje komplexné údaje o aktuálnom pohybe vozidla. 
Okrem toho dokáže ako súčasť zosieťovaných sys-
témov vozidlo samostatne stabilizovať a zabrzdiť.

•	Zádržný	systém:	Pri	nehode	eviduje	presné	hodno-
ty spomalenia a rozhodne, či, kedy a ako sa spus-
tia bezpečnostné vankúše a napínače bezpečnost-
ných pásov.

•	Radarové	systémy:	Poskytujú	informácie	o	doprave	
pred vozidlom. Toho času sú využívané adaptívnym 
riadením rýchlosti jazdy ACC (Adaptive Cruise Con-
trol) ako aj na preventívnu výstrahu pred kolíziou.

•	Video	systémy:	Zachytené	obrázky	možno	využívať	
na viacero funkcií, napríklad na spoznanie doprav-
ných značiek, pre asistenčné systémy udržiavania 
vozidla v jazdnom pruhu a systémy nočného videnia. 
Okrem toho dopĺňajú informácie radarového sníma-
ča o doprave pred vozidlom.

Bosch ponúka cestou ZF Lenksysteme GmbH, paritným 
spoločným podnikom so spoločnosťou ZF Friedrichsha-
fen AG, aj elektrické servoriadenia. S nimi sa dajú re-
alizovať funkcie podporujúce riadenie alebo samočin-
ne riadiace funkcie.

Na začiatku je u nás výskum nehôd 

Pre sériový vývoj si vyberáme len tie funkcie a sys-
témy, ktoré môžu rozhodujúcou mierou funkčne alebo 
ekonomicky prispieť k bezpečnosti dopravy. Rozhodnu-
tia opierame o vyhodnotenia rozsiahlych databáz ne-
hôd. Takto využívame s GIDAS (German In-Depth Ac-
cident Study) najrozsiahlejšiu databázu nehôd na sve-
te, ktorá obsahuje viac ako 15 000 nehôd v Nemec-
ku. Každá z nich je veľmi detailne zaevidovaná – sčasti  

s viac ako 3500 jednotlivými údajmi. Využívame aj me-
dzinárodné databanky, ktoré napríklad evidujú špeci-
fické nehodové prípady v USA či Japonsku. Pritom sa 
ukazujú regionálne rozdiely. Zatiaľ čo napríklad v USA 
súvisí takmer každá štvrtá nehoda s ujmami na zdra-
ví a životoch osôb s kolíziou s nejakým objektom stoja-
cim vedľa vozovky, v Japonsku je to len každá tridsia-
ta nehoda. Aby sme mohli vyvíjať nové, ešte viac cie-
lené funkcie, podporujeme spoločne s výrobcami auto-
mobilov budovanie týchto databáz – obzvlášť v praho-
vých štátoch ako Čína, India a Brazília.
 Všetky výsledky výskumov poukazujú na jedno: 
Viac ako 90 percent všetkých nehôd vzniká v dôsled-
ku predchádzajúcich jazdných chýb. Asistenčné systé-
my, ktoré podporujú vodiča pri jazde, a bezpečnostné 
systémy, ktoré v kritických situáciách zabraňujú úra-
zom, môžu výrazne zmenšiť počet zranených a mŕtvych 
v cestnej premávke. Naším cieľom je vyvinúť pre funk-
cie s najväčším očakávaným úžitkom nákladovo výhod-
né riešenie a uviesť ich do sériovej výroby.

Nové asistenčné a bezpečnostné 
systémy Bosch

Dobr ým pr ík ladom je Elek tronický stabilizačný 
program, ktorý sme vyvinuli a ktorý vyrábame už od ro-
ku 1995. Pri práve spomínaných kolíziách s prekážkami 
vedľa vozovky vodič väčšinou stratí kontrolu nad svo-
jím autom – dostane šmyk. ESP® zdoláva tento šmyk 
a podľa medzinárodných výskumov tak môže zabrániť 
až 80 percentám všetkých nehôd v dôsledku šmyku. 
Jeden výskum univerzity Kolín nad Rýnom ukazuje, že 
vybavenie s ESP® by zo 100 percent v európskej cest-
nej doprave znížilo každoročný počet nehôd s násled-
ným úmrtím o 4000 a so zranenými o 100 000 – v po-
rovnaní so svetom bez ESP®.

Technika

Po prvotnej kolízii automobilu v hustej premávke často dochádza k následným (sekundárnym) nárazom do ďalších vo-
zidiel   alebo do pevných prekážok v okolí cesty. Systém SCM (Secondary Collision Mitigation – systém zmiernenia se-
kundárneho nárazu) dokáže aktivovať brzdový systém vozidla tak, aby spomaľoval vozidlo v jeho pohybe po prvom ná-
raze, ktorý mohol paralyzovať vodiča a preto nebol schopný brzdiť vozidlo alebo sa vyhýbať ďalším vozidlám

Počet nárazov automobilov do neosvetlených chodcov a cyklistov na cestách v noci alebo v hmle je dvojnásobný ako 
za dostatočne dobrých svetelných podmienok cez deň. Preto spoločnosť Bosch je od roku 2009 schopná dodávať do 
automobilov zlepšený systém upozorňujúci vodiča na chodcov, cyklistov alebo zvieratá v neosvetlenom úseku cesty 
pred vozidlom 
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Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 159 Sportwagon

Alfa Romeo 166

Alfa Romeo GT

Audi TT

Audi A3 Sportback

Audi A6

Audi A8

BMW 1

BMW 3 

BMW 5

BMW X3
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BMW 7

Citroën C2

Citroën C4

Citroën C5

Citroën C8

Citroën Jumpy Combi

Citroën C-Crosser

Citroën C4 Picasso

Dacia MCV

Dacia Logan

Fiat Panda 4x4

Fiat Grande Punto
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Fiat Stilo Multiwagon

Fiat Dobló Cargo

Fiat Croma

Honda Accord 

Honda FR-V

Honda CR-V

Honda Jazz

Honda S 2000

Hyundai Getz

Hyundai Elantra

Hyundai Sonata

Hyundai Tucson
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Hyundai Santa Fe

Chevrolet Spark

Chevrolet Kalos

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Evanda

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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Land Rover Freelander

Land Rover Discovery 3

Range Rover

Lexus IS 200

Lexus IS 300

Lexus GS 300

Lexus RX 300

Maybach 57

Mazda 2

Mazda 3

Mazda 6

Mazda RX-8
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Mercedes-Benz A

Mercedes-Benz E-T

Mercedes-Benz SLK

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz ML

Mini Cooper

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero

Nissan Micra

Nissan 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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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
Koncern Volkswagen, A.G. rozhodol, že umiestni výrobu vozidiel nového 
typového radu (tajnička) v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia, 
a.s. Prvé vozidlá opustia výrobnú linku začiatkom roka 2011 (MOT ór č. 
6/2009. 1- palivo pre vznetové spaľovacie motory, 2- časť viacdenných 
pretekov, 3- hlavná jednotka magnetického indukčného toku v Medzinárod-
nej sústave jednotiek (SI), 4- názov osobného automobilu značky Chevro-
let, 5- hotel pre motoristov, 6-kladná elektróda akumulátora, 7- osvetľova-
cie teleso, 8-emulzná náterová farba, 9- názov osobného automobilu znač-

ky Škoda, 10- základná jednotka sústavy SI, hlavná jednotka elektrického 
prúdu, 11- jednostopové motorové vozidlo s pedálmi, 12- zástrčný montáž-
ny kľúč, 13- zariadenie na zachytávanie prachu, 14- názov osobného auto-
mobilu značky Toyota. 

Riešenie 
Tajnička: New Small Family, 1- nafta, 2- etapa, 3- weber, 4- Spark, 5- mo-
tel, 6- anóda, 7- lampa, 8- latex, 9- Fabia, 10- ampér, 11- moped, 12- imbus, 
13- lapač, 14- Yaris      -jo-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Veľmi chutnú hru s brzdnou dráhou môžeme zažiť, keď 
si kúpime zákusok v tvare trojuholníka (strechy). Pod-
mienkou však je, aby „strecha“ vo svojom vrchole mala 
pravý uhol (90 stupňov). Preto musíme zákusok skon-
trolovať pravouhlým trojuholníkom alebo uhlomerom. 
K hre budeme potrebovať ešte nožík a kúsok čistého 

papiera, na ktorý dáme zákusok.
 Zákusok položíme plochou na 
papier (obr. 6). Z vrcholu trouholní-
ka „C“ vyznačíme jeho výšku tak, 
že nožíkom urobíme na zákusku 
zvislú čiaru „z“, kolmú na prepo-
nu trojuholníkového zákusku. Tú-
to výšku rozdelíme vodorovnými 
čiarami (rovnobežnými s prepo-
nou), napríklad na 5 rovnakých 
častí, ktoré budú predstavovať 
päť rýchlostí vozidla a súčasne aj 
päť druhov šmykľavosti cesty. Tie-
to rýchlosti „v“ (od 4 do 20 m/s) si 
napíšeme na papier pod pravú od-
vesnu trojuholníkového zákusku. 
Súčasne vedľa pravej odvesny 

trojuholníka si na papier napíšeme príslušné súčinite-
le priľnavosti pneumatík „mí“ (od 0,05 do 1,0), ktoré 
budú postupne platiť pre rôzny povrch cesty. Pritom vo-
dorovná čiara pre „mí = 0,05“ vyznačuje mokrý ľad, pre  
„mí = 0,1“ - suchý ľad, pre „mí = 0,2“ - sneh, pre „mí = 

0,4“ - mokrý povrch a pre „mí = 0,8“ a viac - suchý po-
vrch cesty.   Úsmevne môžeme povedať, že je to metó-
da určovania brzdnej dráhy „odjedaním zo zákusku“, Je 
pekné, keď každá z vrstiev trojuholníkového zákusku 
má inú farbu. Jednotlivé vrstvy by mohli byť od se-
ba oddelené výrazným krémom alebo džemom, lebo to 
budú brzdné dráhy na rôznych povrchoch cesty. Pre-
to je lepšie vyrobiť si zákusok doma ako určité „ume-
lecké dielo“.
 Pod ľavou i pravou polovicou prepony si na papie-
ri vyznačíme dĺžky brzdných dráh (od 1 do 20 m).
 Zákusok začneme jesť odspodu (od prepony) tým, 
že si budeme postupne z neho odkrajovať jednotlivé 
vodorovné vrstvy. Pritom sa nám na ľavej odvesne za-
čnú objavovať rýchlosti na začiatku brzdenia „v“ a na 
pravej (ale i na ľavej) polovici prepony sa budú ukazo-
vať príslušné brzdné dráhy „s

b
“. Pravdaže, spomínané 

číselné údaje a kóty si dopredu napíšeme a nakreslíme 
okolo obrysov zákusku.
 Nabudúce si uvedieme praktické príklady zisťova-
nia brzdných dráh pri jedení zákusku.

Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

Zdá sa však, že tieto „preťahovačky“ nemajú žiaden 
vplyv na uvádzanie nových modelov spoločnosti Por-
sche. Tá nedávno uviedla na trh luxusnú športovú li-
muzínu Panamera  a už oznámila, že na frankfurtskom 
autosalóne predstaví novú generáciu svojho „klasi-
ka“, typu 911 Turbo. Nová generácia má menšiu hmot-
nosť, je výkonnejšia, rýchlejšia a dynamickejšia ako 
jej predchodkyňa. Srdcom Porsche 911 Turbo siedmej 
generácie je nový motor. Ide o prvý motor úplne novej  

konštrukcie v celej 35-ročnej histórii modelov s prepĺ-
ňaným motorom. Motor zdvihového objemu 3,8 litra je 
vystrojený systémom priameho vstrekovania benzínu a 
turbodúchadlom s variabilnou geometriou vstupu spalín 
do turbíny. Maximálny výkon motora je 368 kW. Na že-
lanie môže byť tento šesťvalcový motor kombinovaný 
so sedemstupňovou dvojspojkovou prevodovkou PDK. 
Vozidlo s takouto prevodovkou môže byť vystrojené no-
vým trojramenným volantom s páčkami na ovládanie 

prevodovky (páčky sú pevne spojené s volantom). V zá-
vislosti na konfigurácii sa pohybuje normovaná spotre-
ba v kombinovanej prevádzke nového špičkového mo-
delu Porsche od 11,4 do 11,7 l/100 km. Nové Porsche 
911 Turbo, ktoré sa bude dodávať ako kupé i kabriolet, 
absolvuje šprint z 0 na 100 km/h za 3,4 sekundy a jeho 
maximálna rýchlosť je 312 km/h. Základná cena kupé 
je 122 400 eur, kabriolet stojí 131 800 eur (bez dane). 

(RM)

ALEXANDROVA ZÁKUSKOVÁ VETA
(pokračovanie)

Nové Porsche 911 Turbo

Hry s fyzikou
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 Obr. 6

Nemecká automobilka Porsche sa vo svetovej tlači spomína v ostatnom období veľmi často. Komentáre sa ve-
nujú najmä súboju tohto automobilového dávida s automobilovým goliášom, koncernom Volkswagen. Tento-
raz však dávid goliáša neporazil: úporná snaha dnes už bývalého šéfa automobilky Porsche Wendelina Wiede-
kinga o prevzatie koncernu VW skončila fiaskom a obrovským zadlžením spoločnosti. Výsledok je totiž pres-
ne opačný – Porsche sa stane desiatou značkou koncernu Volkswagen. 



Nový Leon CUPRA R prináša výkon, ktorý sa môže 
rovnať pretekárskemu WTCC špeciálu. Má maximálnu 
rýchlosť 250 km/h a z 0 na 100 km/h zrýchli za 6,2 
s. Pevný kilometer zvládne za 25,7 s. Tieto úctyhodné 
výsledky dosahuje s kombinovanou spotrebou paliva 
len 8,1 l/100 km. 
 Exkluzivita novej športovej pýchy SEATu je bada-
teľná na prvý pohľad. Spoznáte ju podľa písmena ‘R’ 
umiestneného v maske chladiča a na zadných dverách. 
V interiéri zas na paneli prístrojov a na kľúči centrálne-
ho zamykania. Štýlové logo CUPRA sa nachádza v ľa-
vej spodnej časti predného nárazníka, na zadných dve-
rách, na volante a sedadlách. Ďalšou neprehliadnuteľ-
nou črtou Leonu CUPRA R sú 19“ kolesá s pneumatika-
mi 235/35. Výkonné kotúčové brzdy vpredu s rozme-
rom kotúčov 345 x 30 mm a vzadu 286 x 12 mm auto 
určite potrebuje. 
 Interiér zahŕňa oku lahodiace štýlové sedadlá v al-
cantara šedej farbe, LED podsvietenie panela prístrojov, 
kožený multifunkčný športový volant a tiež hliníkové pe-
dále. V interiéri prevláda čierna farba a pohľad z miesta 
vodiča je takmer ako pohľad z pretekárskeho špeciálu.    
 Model Leon CUPRA R je vybavený množstvom prv-
kov už v štandardnej výbave, akými sú ABS, TCS, ESP, 
elektronickým systémom XDS, prednými, bočnými a 
hlavovými bezpečnostnými vankúšmi, úchytmi ISO-
FIX, kontrolou zmeny tlaku v pneumatikách, reflektormi  
s automatickým zapínaním, dažďovým snímačom, zad-
nými parkovacími snímačmi, tempomatom, palubným 
počítačom, prednými hmlovkami s „cornering“ funk-
ciou, dvojzónovou klimatizáciou Climatronic, rádiom 
na CD + MP3 + MDI + 8 reproduktorov a ďalšími.   -st-

Predstavujeme
SEAT Leon CUPRA R

75www.mo t .sk

SEAT Leon CUPRA R – vrchol 
športovej ponuky
Na tohtoročnom autosalóne vo Frankfurte predstaví SEAT nový Leon CUPRA R. Tento model je najvýkon-
nejším SEATom histórie vďaka motoru 2.0 TSI s výkonom 195 kW. Vyznačuje sa exkluzívnym dizajnom inte-
riéru aj exteriéru, ktorý definuje jeho športového ducha. CUPRA R kraľuje športovej ponuke typu Leon, kto-
rá ponúka lákavú ponuku výbav i bohatú ponuku motorizácií. Jej motor je vybavený novým vysokotlakovým 
palivovým čerpadlom, vďaka čomu je výkonnejší, pričom spĺňa prísnu emisnú normu EURO 5.  



Tak tomu bolo i nedávno. Cieľovej jazdy na letecký deň 
v Holíči sa zúčastnila aj posádka teraz predstavované-
ho vozidla. Nemala to do cieľa ďaleko, prišla zo sused-
nej Skalice. Skalická „aerovka“ sa líši od väčšiny au-
tomobilov Aero 30 tým, že nemá karosériu typu road-
ster, ale tudor. Je to síce  klasický tudor (dvojdvero-
vá štvorsedadlová uzavretá karoséria), ale vžil sa preň  
v dobe výroby tohto vozidla u predajcov aj zákazníkov 
názov „limuzína“.

Technické parametre:
Motor : radový dvojtaktný dvojvalec, chladený kvapa-

linou. Zdvihový objem 998,7 cm3, priemer valcov x 
zdvih piestov 85x88 mm, najväčší výkon 20,59 kW 

/28 k/ pri 3200 ot./min.

Prevodovka : trojstupňová + 1 stupeň dozadu s   me-
chanickým ovládaním. Prevodovka tvorí s motorom 
spoločný agregát. Poháňaná je predná náprava.

Podvozok : nosná časť podvozku je oceľový nosník 
skriňového profilu, ktorý kopíruje tvar karosérie. Po-
dlaha je z oceľového plechu, privarená k spodnej čas-
ti nosného rámu, takže spodok vozidla je úplne hlad-
ký. Polosi sú výkyvné a každé koleso je samostatne 
odpružené listovými pružinami. Kolesá sú vylisova-
né z oceľového plechu, po obvode majú odľahčova-
cie otvory. Na kolesách sú pochrómované puklice.

Karoséria : dvojdverová so štyrmi sedadlami

Rozmery a hmotnosť : d/š/v 4120/1450/1550 mm, 
rázvor náprav 2515 mm, rozchod kolies prednej aj 
zadnej nápravy  je 1180 mm. Prevádzková hmot-
nosť 880 kg.

Prevádzkové vlastnosti : max rýchlosť 100 km/h. 
Spotreba paliva (benzín 95okt. + olej 1:30) 10,5 
l/100km.

 Majiteľom predstavovaného veterána je pán Jozef 
Brisuda zo Skalice, majiteľ spoločnosti STOLMONT na 
výrobu nábytku.

Historické vozidlá
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Za Petrom Bohunickým
Po krátkej chorobe nečakane zomrel pán Peter 
Bohunický, člen KHV Trnava a člen Rady zberate-
ľov  ZZHV SR. Pán Bohunický bol v predchádza-
júcom volebnom období poslancom Národnej ra-
dy Slovenskej republiky.. Počas svojho funkčné-
ho obdobia inicioval schválenie  zákona o historic-
kých vozidlách. Zákon presne definuje pojem his-
torické vozidlo. Na základe tohto zákona sa bu-
dú odvíjať ďalšie  predpisy a vyhlášky týkajúce 
sa historických vozidiel. Vďaka zákonu o histo-
rických vozidlách má Slovensko v Európe najlep-
šiu legislatívu o prevádzke historických vozidiel. 
Na poslednej ceste na cintoríne v Bolerázi odpre-
vadlila pána Bohunického kolóna historických vo-
zidiel. Česť jeho pamiatke.

Dr. Peter Bohunický 
*2. 7. 1952 - 6. 7. 2009

AERO 30 „tudor“, rok výroby 1936
O histórii leteckej továrne AERO a automobilky AERO sme už písali viackrát, v tomto roku v čísle 2. Typ AE-
RO 30 je u nás najpočetnejšie zastúpené historické vozidlo predvojnovej výroby. Podľa môjho odhadu je ich 
asi 30. I napriek tomu každý rok objavím nejakú novú „tridsiatku“.
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Majitelia historických vozidiel sa každoročne zúčastňu-
jú tohto podujatia . Termín je vždy viazaný na letecký 
deň. V rámci podujatia prichádzajú so svojimi veterán-
mi ich majitelia  zo Slovenska, Čiech a Rakúska. Súčas-
ťou leteckého dňa je aj výstava a predvádzanie historic-
kých lietadiel. Historické autá sú zaparkované na plo-
che spolu s lietadlami. Tohto roku sme videli (aj počas 

letu) historické lietadlá Zlín 126, Piper 33, AN-2, Ces-
na 172, motorizovaný vetroň Vivat. Hviezdou bol fran-
cúzsky hornoplošník Super Decathlone, ktorého košic-
ký majiteľ na ňom predvádzal bežnú aj prízemnú akro-
baciu. Pri historických lietadlách je samozrejmé, že re-
novácia môže byť iba v stave 1 a použiť sa môžu iba 
originálne súčiastky. Takže testovanie historických  

lietadiel je zbytočné. Akcia sa konala v sobotu 27. júna 
za dokonalého počasia. Historické vozidlá prichádzali 
cieľom (brána letiska) po 9. hodine.

Jozef Duchoň
CCC Bratislava

Galéria veteránov
na Slovensku

Hviezdicová jazda na letecký 
deň v Holíčí

Sedemdesiatroční rovesníci: Piper 33 
a Lagonda V12

Elegán a bonviván, pán František Gurský 
z Hodonína so svojim Walterom 6B z ro-
ku 1930



Jedno je isté: Hoci ide o doslova „mikro“ modely, kto 
sa čo len trochu venuje motorizmu, rýchlo zistí, či ide 
o Chrobáka so značkou VW alebo o aktuálnu limuzínu 
inej známej automobilovej značky. Alebo o autobus, či 
iné úžitkové vozidlo - napríklad s pluhom na odhŕňanie 
snehu v zime. Načo je to dobré? No predsa ako optický 
doplnok k ťažiskovej modelárskej téme: buď civilných 
alebo vojenských lietadiel! V rovnakej mini mierke ta-
kéhoto priam absurdného zmenšenia. Takže kto má o 
takúto modelársku špecializáciu záujem, má šancu nie-
len sa o nej viac dozvedieť, ale, ak by ju prijal za svo-
ju, aj veľmi hlboko preniknúť do tajov s ňou spojených. 
Mimochodom, okrem samotných motorových vozidiel 
„en miniature“ (vrátane ťahačov s návesmi) sa vyrába-
jú aj super rýchle  ICE vlaky (aj s koľajami!), kontajne-
ry, stavebné mechanizmy a stroje, rôzne letiskové prí-
slušenstvo - ba dokonca aj tenisové kurty! A ak sa to 

všetko poskladá do podoby letiska a jeho okolia, mož-
no to všetko aj funkčne osvetliť! Aby sa dalo hrať aj 
po zotmení. Lež - kto to všetko vymyslel a už jedno de-
saťročie aj vyrába? Verte alebo nie, najväčšia automo-
bilka sveta - pokiaľ máme na mysli modely v mierke 
1:87. Nemecká spoločnosť HERPA z Dietenhofenu. Is-
teže, okrem nej sa do tejto špecializácie (dokonca pred 
ňou) pokúsili  zapojiť aj iní, lenže - ak má ísť o hračku 
pre záujemcov nad štrnásť rokov života, jej jemne zho-
tovené artefakty žiadnu seberovnú konkurenciu nepo-
znajú! Prečo? Pretože ide o časom osvedčené  know-
how. HERPA ho má, ba dokonca just jemu vďačí aj za 
túto modelársku špecializáciu! Treba totiž vedieť, že na 

počiatku tohto diania nehrala ponajprv prvé husle po-
nuka, ale dopyt! Konkrétne vo chvíli, keď sa  najväč-
šia nemecká civilná letecká spoločnosť Lufthansa roz-
hodla pri príležitosti vlastného jubilea objednať  práve 
od HERPY  tri či štyri modely lietadiel, s ktorými by po-
tom obdarúvala svojich obchodných partnerov. Skrát-
ka, museli byť natoľko presvedčivo modelové (ako „na-
ozaj“) ako už koncom 80. rokov minulého storočia bo-
li modelové automobily značky HERPA! Vec sa podari-
lo a spoločnosť HERPA si uvedomila, že táto špeciali-
zácia predstavuje pre ňu obchodnú príležitosť - doslo-
va pole neorané. Teda ak sa zameria nielen na zbera-
teľov, ale aj na tých vyše dvetisíc civilných leteckých 
spoločností vo svete, ktoré na prelome tisícročia už vo 
svete fungovali. Veď čo by sa stalo, keby sa nielen na 
letiskách, ale aj  priamo v lietadlách ponúkali jej mode-
ly ako suvenír? Šťastne ste vzlietli i pristáli, tak prečo 
si domov neodniesť model práve toho lietadla a letec-
kej spoločnosti, na ktoré sa dá spoľahnúť? A svet ci-
vilnej dopravy vo formáte „en miniature“ bol tu... Aj s 
kadejakým príslušenstvom tak, ako sme to už naznači-
li. No keďže otvorenejšie hlavy chcú vedieť vždy viac, 
okamžite sa zrodil aj podnikový časopis WingsWorld 
(Svet kr ídel) - aby záujemcov o takéto modely  

Svet v miniatúre
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NAJMENŠIE MODELY 
AUTOMOBILOV SVETA
Keby Sir Hugh Beaver ešte žil, najskôr by ho otočilo okolo jeho vlastnej osi - mnohokrát. Veď si len predstav-
te: Na planéte Zem sa už pomaly jedno desaťročie vyrábajú automobilové modely zmenšené oproti skutočnej 
predlohe až päťstonásobne! Modely..? No, pri takomto zmenšení už skôr iba ak makety - ale, vari sa to pros-
tým ľudským zrakom dá ešte vôbec postrehnúť? Stačí sa pozrieť na priložené obrázky - a odpoveď si už dá 
každý sám...

 Dva veterány Made by HERPA: Slávny štvormo-
torový Boeing 377 Stratocruiser z polovice minulého 
storočia (M 1:500) a čerstvá modelárska novinka - li-
muzína Borgward Isabela (1954) v M 1:87

 Čoby plody „mierovej spolupráce“, istotne však najmodelovejšie artefakty z oblasti vojenskej leteckej tech-
niky v ich súčasnej technicky najkrajšej podobe (HERPA, M 1:200; veď  neznečisťujú ani životné prostredie!): 
Americký McDonnell Douglas F-4J Phantom II na červenom jablku, Boeing F/A-18C Hornet  takisto amerického 
námorníctva (zelené jablko), grécky Lockheed F-104G Starfighter (tretie jablko), izraelský Lockheed F-161 (zele-
ná paprika), slovenský MiG-29AS 1. stíhacej letky na Sliači (žltá paprika) a ruský Suchoj SU-27UB („Flanker“) - 
červená paprika

 Farebne mimoriadne atraktívny Boeing 737-500 už neexistujúcej civilnej leteckej spoločnosti Mekong Air-
lines (mala ho prenajatý, aj to len na rok) bol prémiovým modelom iba pre členov klubu HERPA-WingsWorld. Tu 
so zásobovacími vozidlami „pre blaho žalúdka i mysle cestujúcich s letenkou v ruke“...

 Nasleduj ma! (Follow me...) letiskové vozidlo 
Mini Cooper (M 1:87) a jeho mini braček, päťstokrát 
zmenšená maketa (na zápalke)



podrobnejšie informoval slovom i obrazom nielen o his-
tórii civilnej leteckej dopravy, najnovších modeloch, ale 
aj o odbornostiach s tým všetkým spojených. Nečudo, 
že WingWorld už dávno prenikol do stánkového preda-
ja - a nielen v Nemecku. Príklad na ilustráciu? Keď sa 
pán Bernd Sparenberg rozhodol v réžii HERPY napísať 
aj svoj Lexikón civilného letectva, hoci musel neraz vy-
nechať celé jeho odbory a zamerať sa len na to najpod-
statnejšie, zhromaždil tam viac ako 2500 hesiel! Ponaj-
prv v angličtine, až pri vysvetľujúcom texte aj v rodnej 

nemčine. Keďže akurát angličtina je medzinárodným ja-
zykom všetkých pilotov, pozemného personálu, výrob-
cov lietadiel atď., atď. Ak pripomeniem, že väčšina ľudí 
tohto sveta až takýto počet slov či výrazov po celý svoj 
život vlastne ani nepoužíva, kto už by zapochyboval, že 
naďalej platí ono známe „škola hrou“, či „práve takto 
sa možno stať odborníkom“. Tentoraz v oblasti civilné-
ho letectva. Ozaj, a prečo HERPA vyrába 
svoje modely nielen v najrozšírenejšej 
mierke 1:500, ale aj v mierkach 1:400, 
M 1:200, M 1:87 (ba naštartovala aj M 
1:1000). To preto, lebo čo o čosi väčšie 
zmenšenie, to nová  úspešná možnosť 
vyrobiť aj dokonalejší model. Teda, po-
kiaľ ľudské oko ešte tie detaily aj môže 
vnímať. Je logické, že bolo len otázkou 
času, kedy sa popri lietadlách civilnej le-
teckej dopravy zo všetkých kútov Zeme 
objavia aj vojenské lietadlá. HERPA sa 
na túto špecializáciu dala tak pred dvo-
ma rokmi a hľa - vyrobila už nielen civil-
né lietadlo Slovenských aerolínií, ale aj 
MiG-29AS, ktorý dnes patrí 1. stíhacej 
letke na Sliači! A zdá sa, že to bol skve-
lý ťah v pravej chvíli, skrátka ešte včas 
pred vypuknutím celej tej celosvetovej 
hospodárskej a finančnej mizérie, sved-
kom a nositeľom ktorej je dnes väčšina 
z nás. Totiž, tak ako poklesli objednáv-
ky na skutočné a nielen osobné automo-
bily, poklesol aj záujem o ich modely.  

A ako by to nestačilo, eš-
te aj tie civilné letecké 
spoločnosti sa dnes „sy-
pú“ - jedna po druhej. Od-
hliadnuc od skutočnosti, 
že práve v polovici tohto 
roka aj HERPA zmenila 
svojho majiteľa (rodina 
zakladateľa spoločnos-

ti tak urobila hlavne z vekových dôvodov), aj  obrat 
podniku bol za rok 2008 o desať percent menší. Na-
šťastie, nový majiteľ, ktorý v tomto rodinnom podniku 
dlhodobo fungoval ako tichý spoločník, si šance znač-
ky a jej osvedčeného kolektívu odborných pracovníkov 
až príliš dobre uvedomoval. A preto nastúpil ku kormid-
lu tak, aby táto svetová jednotka vo svojom odbore  

svetovou jednotkou zostala aj naďalej. Napokon, nevy-
rába popri všetkých tých úžasných modeloch automobi-
lov, civilných a vojenských lietadiel dokonca aj rampu 
NASA so Space Shutle OV-104 s raketoplánom Atlan-
tis? Či NASA Boeing 747SCA so Shuttle Orbiterom Dis-
kovery na vlastnom chrbte? A mnohé z toho (osobitne 
v sérii Scenix) funguje aj v pohybe - s predlohe verným 
zvukovým sprievodom! Skrátka tak, aby tí, ktorí tejto 
modelárskej disciplíne už prepadli - alebo sa na ňu eš-
te len hodlajú zamerať - ani náhodou už nikdy nepozna-
li nudu. A navyše, ľahko získavali ďalšie zaujímavé po-
znatky. Lebo práve o to aj v prípade tých najmenších 
automobilových modelov vlastne ide.

Ing. Štefan ŠTRAUCH
Foto: The World en miniature 

(Braňo Koubek a Maňo Štrauch) 

Svet v miniatúre
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 Najbezpečnejšie (údajne) civilné lietadlá súčasného sveta patria trom  najmocnejším mužom planéty Zem: 
Boeing 747-200 „Air Force One“ americkému prezidentovi (vľavo), Iljušin IL-96-300 „Rossija“ ruskému preziden-
tovi (vpravo) a Boeing 787-8 Dreamliner zas fínskemu Joulupukkimu (alias Santovi Clausovi - prosím, nepliesť 
si ho so známym euroskeptikom z pražských Hradčian!)

 Kvôli reálnej predstave: Rôzne automobily a štvormotorový (USMC) Douglas DC-
4/R5D z americkej letky „Modrí anjeli“ v podobe, ako tento stroj fungoval v rokoch  
1959- 1968 (všetko v M 1:87)

 Boeing 737-300 „Sam ś Town“ civilnej americkej spoločnosti Western Pacific 
Airlines s ďalšími úžitkovými vozidlami v mikroformáte M 1:500

 Lockheed C-130H-10 belgickej Air Force pomaľovaný takto pri príležitosti  „20 
rokov 20. letky“ - s ďalšími nákladnými a úžitkovými vozidlami takisto v M 1:500

 Len na ochranu svetového mieru a demokracie... Šestnásť bojových vojenských lietadiel (tu, našťastie, iba modelov spoloč-
nosti HERPA v M 1:200) - uhádnete, ktorý je ktorý?

I. rad zdola: americký McDonnel Douglas F-4J Phantom II, slovenský MiG-29AS, britský Eurofighter F.2 Typhoon, americký Boeing 
F/A-18C Hornet, v talianskom Aviane hosťujúci Američan (USAFE) Lockheed F-16C; II. rad: Panavia Tornado nemeckej Luftwaffe, 
ukrajinský Suchoj SU-27, poľský MiG-21MF, japonský Lockheed F-104J Starfighter, rumunský MiG-21 LanceR C; III. rad: izraelský 
Lockheed Martin F-161 „Sufa“, nemecký McDonnel Douglas F-4 Phantom II, grécky Lockheed F-105G Starfighter, ruský Suchoj 
SU-27UB („Flanker“), poľský MiG-21MF, japonský Lockheed F-104J Starfighter; IV. rad: dve „Ameriky“ - McDonnel Douglas F-4J 
Phantom II z letky „Anjeli smrti“ a Boeing F/A-18 F Super Hornet - oba stroje patria americkému námorníctvu
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Mestské hradby stredovekých miest slúžili v prvom ra-
de na obranu. Boli však aj dôležitým atribútom mes-
ta, prejavom jeho hospodárskej sily. Symbolizovali ho-
nor a  dôležitosť mesta. Hospodárska sila prameniaca 
hlavne z rozvoja remesiel a obchodu posilnila Kežma-
rok do takej miery, že keď okolo roku 1344 z bývalého 
Spoločenstva spišských Sasov vznikol Zväz 24 spiš-
ských miest, Kežmarok do neho nevstúpil, lebo ho už 
nepotreboval. Jeho vývoj smeroval k slobodnému krá-
ľovskému mestu. 
 V ktorom roku dostal Kežmarok opevňovacie prá-
vo, teda právo ohradiť mesto ochranným múrom, dnes  
nie je známe. V súvislosti s mestským privilégiom ude-
leným v roku 1269 uhorským kráľom Bélom IV. o opev-
není niet zmienky. Mesto sa opevnilo múrmi pravdepo-
dobne začiatkom štrnásteho storočia. Nie je však vylú-
čené, že sa tak stalo už koncom 13. storočia. Dá sa to 
usudzovať z donačnej listiny z roku 1368, kde sa spo-
mína, že kežmarský richtár Johann a celé mesto Kež-
marok darujú kláštorným bratom v Lendaku kostol svä-
tej Alžbety, ležiaci pri mestských múroch „ecclesiam 
Sanctae Elisabeth iuxta muros situatam“. Predpokla-
dy pre opevnenie vznikli už v podstate výberom lokali-
ty mesta. Zo západu a východu ho chránili vodné toky 
Popradu a Ľubického potoka. 
 Mestské hradby, s pôdorysom približne trojuholní-
kového tvaru, ohraničovali celý pôdorys historického 
stredovekého mesta o rozlohe viac ako dvadsať hek-
tárov.. Skladali sa z dvoch paralelných múrov a bo-
li dlhé asi dva kilometre. Vnútorný mestský múr bol 
vyšší, bol omietnutý, mal ochodzu a  štrbinové strieľne. 
Bašty, veže a brány spájali navzájom ochodze múrov, 
čím vytvárali súvislú obrannú komunikáciu. Východ na 
ochodze bol cez veže a bašty. Vonkajší múr bol nižší. Z 
vonkajšej strany chránila hradbový múr s baštami vod-
ná priekopa, napájaná zo západu vodami ramien Popra-
du. V severnej časti opevnenia bol jeho súčasťou Kež-
marský hrad. Od neho sa vinuli hradby na západ sme-
rom k Vysokým Tatrám, potom popri rieke Poprad po-
za Starý Trh a  ďalej na južnú stranu mesta k dnešnej 
Baštovej ulici. Ulica sa ešte v minulom storočí vola-
la Zwingergasse, čo je významovo identický nemec-
ký názov. Opevnenie mesta pokračovalo za bránou na 
hlavnej ceste smerom k Ľubici a na uliciach Na jarku 
a Priekope sa znova spojilo s hradným opevnením na  

východnej strane. Celý opevňovací systém mesta sa 
delil na tri časti, zvané tarasy. Vyšný taras tvoril vý-
chodnú stranu opevnenia od Hornej brány po hrad. Niž-
ný taras zasa od hradu po Hrubú vežu či Novú bránu 
a Kušniersky taras tvoril južný úsek opevnenia medzi 
Hornou a Novou bránou. Hoci sa z hradieb zachovalo 
veľmi málo, ich polohu potvrdzujú staré komunikácie, 
ktoré viedli po vnútornom obvode hradieb a spájali ich 
s komunikačným systémom mesta.
 Cez opevnenie do stredovekého Kežmarku viedli 
pôvodne tri vstupné brány. Najdôležitejšia bola brána 
na juhovýchodnej strane mesta strážiaca cestu do Le-
voče. Cesta sa v priestore mesta pri radnici rozvetvo-
vala a tvorila typickú kežmarskú uličnú vidlicu. Brá-
nu volali Horná či Vyšná, niekedy aj Levočská. Podľa 
zobrazenia na medirytine Kežmarku z roku 1814 bola 
to mohutná vežovitá stavba. Pôdorysný  štvorec veže 
mal dĺžku strán približne sedemnásť metrov. Smerom 
na cestu sa k nemu pripájal rozsiahly „polrondel“ ukon-
čený menšou vežou.
 Záznamy v mestskej zápisnici z roku 1554 hovoria, 
že priestory brány sa využívali ako sklady zbraní a stre-
liva. Pod bránou bola veľká klenutá kamenná pivnica. 
Roku 1938 časť pivnice zasypali a preborili jej klenbu. 
Zo stavby bránového komplexu sa nám nič nezachova-
lo. Jeho základy prekrýva nová cesta. Neďaleko Hornej 
brány sa však zachoval úsek hradbového múru s obno-
venou štvorcovou vežou či baštou, ktorej časť sa zrú-
tila v roku 1968. Po oprave v rokoch 1971 – 1972  slú-
ži dnes ako depozitár kežmarského múzea. Druhou vý-
znamnou bránou bola Nižná alebo Dolná brána. Keďže 
ňou viedla od Vyšnej brány a radnice cesta do Poľska, 
bránu volali aj Poľská. Tvorila pomerne zložitý komplex 
stavieb. Jej veža bola spojená s hradom. Na veľký „ron-
del“ sa pripájala chodbou, ktorej posledný úsek tvoril 
klenutý kamenný most. Veľký rondel bol ďalšou, takis-
to nekrytou chodbou a malým polkruhovitým rondelom 
spojený s poslednou vežou brány.
 Z celého komplexu sa zachoval iba veľký rondel 
s priemerom dvadsaťdva metrov, ktorý bol oprave-
ný v roku 1970. Pod dnešnou cestou sa zachoval aj 
starý kamenný most z roku 1579. V tom čase omýva-
li hradby Nižnej brány vody rybníkov. Dnes je na ich  
mieste park.
 Na západ od brány sa zachoval najdlhší úsek hrad-
bového múru, ktorý na ňu nadväzoval. Jeho súčasť tvo-
rí zvyšok Hrnčiarskej veže, bašty s polkruhovým pôdo-
rysom. Múr pokračuje cez záhrady domov Starého Trhu 
a končí sa pri východe z dnešnej ulice Fraňa Kráľa, kde 
tvorí súčasť obytných domov. V rokoch 1579 - 1671, 
keď majiteľmi hradu bola rodina Thökölyovcov, pova-
žovali títo Nižnú bránu za súčasť hradu. Definitívne ju 
k nemu pripojili roku 1545 a hradu patrila až do roku 
1692. Do majetku a užívania mestu, spolu s Thökölym 
násilne odobranými ďalšími mestskými majetkami,  

bola vrátená po konfiškácií Thökölyovských majetkov. 
 Najmenej dôležitá z troch pôvodných mestských 
brán bola Kušnierska. Prechádzala ňou odbočka z hlav-
nej cesty vedúca do Popradu. Tvoril ju komplex stavieb 
dlhý približne šesťdesiat metrov. Mala tri veže. Veľká, 
čiže Kušnierska, bola spojená s menšou zvanou Murár-
ska, ktorá sa používala aj ako mestská väznica. Za ňou 
vyúsťovala brána do rondelu, ktorý uzatvárala menšia 
veža s poslednou bránou a s padacím mostom. Z Kuš-
nierskej brány sa nezachovalo nič. V blízkosti bývalej 
Kušnierskej brány sa podnes zachoval len malý úsek 
hradieb z náznakom obdĺžnikovej bašty.
 V čase keď Nižnú bránu si privlastnili Thökölyov-
ci, mešťania dali preraziť v Hrubej veži poslednú, štvr-
tú, tzv. Novú bránu, aby prevzala funkciu Nižnej brány.  
Táto atypická brána mala pôdorys v tvare päťuholníka 
s dĺžkou strany približne sedemnásť metrov. 
 Rozsiahly komplex mestského opevnenia doplňo-
val okrem mestských brán a priekop aj systém veží a 
bášt. Podľa cechov, ktoré ich bránili a spravovali, boli 
väčšinou aj pomenované. 
 Paradox hradieb postihol aj obyvateľov Kežmarku. 
Pri vpáde husitov v roku 1433, keď bolo mesto z väč-
šej časti zničené, začali mešťania dokonca sami svoj-
voľne hradby búrať. Robili tak z dôvodu, aby sa opevne-
né mesto nestalo po druhýkrát útočiskom nepriateľskej 
posádky. Len rázny zásah cisára Žigmunda im to zne-
možnil. Opačná situácia nastala začiatkom 18. storočia, 
v dobe kuruckých nepokojov. Traduje sa, že František 
Rákoczi II., na ktorého strane bol Kežmarok, dal meš-
ťanom v decembri 1709 možnosť voľby. Mohli sa voči 
prípadnému cisárskemu útoku brániť, alebo vzdať sa, 
zbúrať hradby a vyhlásiť sa za otvorené mesto. Meš-
ťania sa rozhodli pre obranu. Cisárske vojská mesto do-
byli a troch popredných mešťanov  Jakuba Kraya, Mar-
tina Lányho a Šebastiána Toportzera čakala  poprava. 
Útok cisárskeho vojska na Kežmarok a následné počet-
né požiare počas 18. a 19. storočia opevnenie a bašty 
natoľko poškodili, že sa viac neopravovali. Ostávali v 
ruinách a pomaly sa časom rozpadávali sami od seba. 
 Čaro atmosféry stredovekých brán si môžete v Kež-
marku vychutnať počas letného festivalu „Európske ľu-
dové remeslo“, kde  ich makety uzatvárajú areál, ktorý 
každoročne navštívi približne 50 tisíc návštevníkov.

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Paradox hradieb

80 sep t ember  2009

Vyšná brána, medirytina z roku 1814

Každé hradby predstavujú výzvu. Ide o paradox. Kto je pred hradbami, rád by sa dostal za ne. Kto je za nimi, 
rád by sa dostal pred ne. Vtipkári vravia, že je to vraj podobné ako s manželstvom.

Zvyšky Dolnej brány
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Akčná výbava obsahuje: výkonný motor 1,4 Bz, 5-dverovú karosériu, ABS + EBD, 4 airbagy, klimatizáciu, 
autorádio s CD prehrávačom, ovládanie rádia na volante šiestimi tlačidlami, Hi-Fi audiosústavu s výkonom
40 W + 6 reproduktorov, elektricky ovládané predné okná, elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá, diaľkové
ovládanie centrálneho uzamykania, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a nárazníky vo farbe karosérie.
Oproti cenníkovej cene tak celkovo ušetríte až 3 310 € (99 717,06 Sk). Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk.

Grande akcia: Posledných 99 kusov modelu Grande Punto 1,4 Plus
s nadštandardnou výbavou a cenou len 10 290 € (309 996,54 Sk).

cena výbava
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