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KOMPLEXNÉ
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POUKÁŽKA 
NA NÁKUP ELEKTRONIKY

ŠkodaFabia Family
už od 8 579 4
258 450,95 Sk

ŠkodaFabia Combi Family
už od 9 079 4
273 513,95 Sk

ŠkodaRoomster Family 
už od 10 279 4
309 665,15 Sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia, Fabia Combi, Roomster: 4,1–7,0 l/100 km, 109–168 g/km. Konverzný kurz: 1 2 = 30,1260 Sk. Ilustračné foto.
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48 -  Najvýkonnejší roadster: 
 BMW Z4 sDrive35is

Kombinácia klasických proporcii v modernom športovom kabáte, nové BMW Z4, mieri 
na absolútny vrchol vo svojom segmente. Nový BMW Z4sDrive35is ponúka ešte väčší 
výkon s modifikovaným radovým šesťvalcom s BMW Twin Turbo technológiou a vyso-
kotlakovým priamym vstrekovaním benzínu. S ním spolupracuje sedemstupňová špor-
tová robotizovaná dvojspojková prevodovka a M športový balík s adaptívnym M pod-
vozkom. Svetový debut má BMW Z4 sDrive35is na autosalóne NAIAS v Detroite, pri-
čom sa do predajní dostane na jar tohto roku. Spolu s ním bude športový balík M Sport 
predstavený aj pre ďalšie verzie BMW Z4. 

78 - Miniatúry
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Zo spomínanej štatistiky ZAP vyberáme: Počet registrá-
cií nových osobných a malých nákladných automobilov 
do 3,5 tony (kategórie M1 a N1) v novembri 2009 opro-
ti novembru 2008 klesol o 23,33 percenta, a to na celko-
vo 5104 vozidiel. Za jedenásť mesiacov tohto roku pritom 
bolo zaregistrovaných spolu 83 886 áut uvedených kate-
górií, čo je o 4,37 percenta menej ako za prvých jedenásť 
mesiacov vlani. Odbyt áut, ktorý v prvom štvrťroku tohto 
roku zaznamenal celkový medziročný pokles až o 26 per-
cent a následne, najmä vďaka šrotovnému, sa ho podarilo 
na Slovensku, ako v jednom z mála európskych štátov vy-
rovnať a dostať do plusových čísiel, je tak stále zhruba na 
úrovni vlaňajšieho rekordného roku.   
 Poradie najžiadanejších značiek nových osobných a 
malých nákladných automobilov na slovenskom automo-
bilovom trhu tradične vedie i po prvých jedenástich mesia-
coch roka Škoda, ktorej trhový podiel je 16,50 percenta. V 
celkovom poradí od začiatku roku je opäť Renault druhý s 
podielom 10,96 % rovnako ako Peugeot tretí, ktorý získal 
7,89 percenta. 
 Už štvrtý mesiac v nezmenenom poradí za sebou po-
kračujú: 4. Kia 7,07 % a 5. Citroën 6,97 %; 6. Volkswagen 
6,10 %; 7. Toyota/Lexus 5,17 %, 8. Fiat 4,79 %, 9. Hyun-
dai 4,45 %, 10. Suzuki 4,16 % a 11. Ford 3,92 %, pričom 
tucet najúspešnejších opäť uzatvára 12. Opel s podielom 
3,16 percenta. 

 Nie každej značke sa vlani darilo, niektorým „šro-
tovné“ pomohlo, niektorým takmer vôbec nie. Dokazuje 
to aj naša „minianketa“ medzi dovozcami. Z ich hodno-
tenia minulého roka sme sa chceli predovšetkým dozve-
dieť, či predaje áut s veľkými zľavami neotriasli ekono-
mickou bezpečnosťou predajno-servisných sietí jednot-
livých značiek. A keďže necítime, že by sme mali v re-
dakcii dostatok informácií na prognózovanie vývoja pre-
daja osobných áut a malých nákladných (do 3,5 t) v tom-
to roku, hľadali sme ich v odpovediach predstaviteľov 
importérstiev. Všetkým sme položili rovnaké otázky: 

1. Ako hodnotíte rok 2009 z hľadiska (predpokladané-
ho) počtu predaných vozidiel a celkových  hospodár-
skych výsledkov Vašej spoločnosti?

2. Neohrozila hospodárska kríza existenciu siete pre-
dajcov a opravovní automobilov značky (značiek), 
ktorú na Slovensku zastupujete?

3. V čom vidíte najväčšie riziká pri predaji automo-
bilov Vami zastupovanej značky (značiek) na slo-
venskom trhu v roku 2010? Aké predajné výsledky  
predpokladáte?

4. Vidíte ešte priestor pre ďalšie zlacňovanie maloob-
chodných cien automobilov v roku 2010?

Odpovede sme zoradili podľa abecedného poradia 
značiek.

Ford: generálny riaditeľ spol. 
Summit Motors Slovakia 
Ing. Vladimír Srňan:

1. Šrotovné pomohlo aj nám, ale zdaleka nie toľko, čo iným 
značkám (z prvych 15 značiek ku koncu novembra „ro-
bilo“ šrotovné u nás najmenší podiel na celkovom pre-
daji – len 30 %), najviac na tom získali francúzske znač-
ky, Kia s Hyundaiom, Toyota a Fiat. Finančné výsledky 
zodpovedajú predaju.

2. Situáciu našej predajnej siete monitorujeme - dýcha sa 
im ťažko, ale keďže máme rozumný počet predajcov, a 
naša pomoc ich drží nad vodou.

3. Rok 2010 bude kritický – po mimoriadnych 2 rokoch 
(2008 – 97 000 áut, 2009 asi 89 000) čaká Sloven-
sko prudký pokles predaja, a ani (konečne) zrušenie 
DPH pre podnikateľov pri osobných autách to veľmi ne-
vyrieši.

 4.  Ceny boli už vlani   pod rozumnou minimálnou hrani-
cou, a ani dnešná úroveň sa nebude dať dlhšie udržať 
(zaleží to na niektorých „strelcoch“ – napr. na dotáci-
ách francúzskej vlády, ktoré sa prejavujú „dumpovaný-
mi“ cenami francúzskych automobiliek).

Honda: Ing. Ľubomír Konečný, 
Sales Department spol. Honda 
Slovakia:

1. Predajné výsledky Hondy presne kopírujú vývoj trhu na 
Slovensku bez šrotovného. Takže pokles bol adekvátny 
celkovému vývoju  trhu. Keď eliminujeme šrotovné, tak 
náš podiel na trhu sa nezmenil. Urobili sme protikrízove 
opatrenia, aby sa zracionalizovala naša operatíva. 

2. Všetci naši predajcovia fungujú naďalej, ale tiež sa mu-
seli prispôsobiť poklesu predaja. Ich schopnosť prežitia 
pripisujeme ich zdravej ekonomickej situácii v období 
pred krízou. Servisovanie automobilov nebolo poznače-
né. Je to dané tým, že systém dodávky náhradných diel-
cov je stabilne zabehnutý už veľa rokov a stav zamest-
nancov predajno-servisných centier zostal nezmenený. 
Opäť sa vraciame k centrálnym opatreniam Hondy. Boli 

zrušené aktivity, ktoré neboli nevyhnutné, preto logisti-
ka náhradných dielcov zostala nepoškodená. 

3. Najväčšie riziká pri predaji automobilov vidíme iba v 
ďalšom možnom prehlbovaní hospodárskej krízy. Pev-
ne veríme, že už kríza dosiahla svoje dno. 

4. Vzhľadom na súčasnú situáciu si nemyslíme že je ešte 
priestor na ďalšie znižovanie cien automobilov.

Mercedes-Benz 
(Chrysler, Dodge, 
Jeep): Ing. Andrej 
Glatz, generálny 
riaditeľ spol. 
Mercedes-Benz 
Slovakia

1. Rok 2009 bol pre našu spoločnosť nie veľmi úspešný, 
keďže nás kríza zasiahla pomerne hlboko. Je to hlavne 
prepadom predaja nakladných áut a transportérov. Aj 
pri osobných automobiloch sme zaznamenali zmenše-
nie počtu predaných áut, ale podarilo sa nám obhájiť 
popredné podiely na trhu v porovnateľnej triede.

2. Kríza neohrozila existenciu partnerov, avšak nemajú 
ľahký život, lebo len v roku  2009 investovali do no-
vých prevádzok a do skvalitnenia siete viac ako 20 mi-
liónov eur. Na druhej strane je to záruka do budúcnos-
ti, že dobre vybudované strediská budú poskytovať tie 
najlepšie služby a tým uspokoja čoraz viac spokojných 
zákazníkov.

3. Rok 2010 bude rovnako ťažký ako ten, ktorý práve skon-
čil. Očakávať návrat hoci na pozície z roku 2007, nie 
je namieste. Pretože Slovensko je otvorená ekonomika 
a je výrazne naviazaná na automobilový priemysel, jej 
oživovanie bude úzko späté s rastom práve v tomto od-
vetví, a hlavne v susedných ekonomikách, kam smeru-
je väčšina nášho exportu. Sú signály o miernom raste 
nemeckej či francúzskej ekonomiky. Na Slovensku sa 
môže táto skutočnosť prejaviť tak do pol roka. Reali-
tu však ukážu najbližšie mesiace. Zatiaľ počítame s veľ-
mi miernym rastom v oblasti predaja a služieb náklad-
ných vozidiel. Tie sa prepadli v roku 2009 o prakticky 
70 %, takže rast, hoci i o 10 %, nech sa javí akokoľvek 
veľký, je len veľmi malý progres v porovnaní s rokom 
2008. Napriek tomu by to mohol byť pozitívny výsle-
dok. V oblasti osobných vozidiel počítame skôr so stag-
náciou trhu.

Ekonomika

Očakávania v predaji áut
V čase uzávierky prvého tohtoročného vydania nášho časopisu boli známe len oficiálne štatistiky predaja 
automobilov za prvých 11 mesiacov roku 2009. K štatistike celoročného predaja sa ešte vrátime vo febru-
árovom čísle. Zo správy pripravovanej Združením automobilového priemyslu SR (ZAP SR) o predajoch v 
jednotlivých mesiacoch vyplýva, že vlani sa na Slovensku predalo menej áut ako rok predtým, čo sa vzhľa-
dom na rozsah hospodárskej krízy dalo predpokladať. I keď predaje do konca novembra boli až prekvapuj-
úco dobré. 
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Ekonomika

4. Ak chce automobilový priemysel prežiť ako tak v zdra-
ví, potom ďalšie znižovanie cien nie je tým správnym 
smerom. V roku 2009 sa automobilkám podarilo vypre-
dať sklady vozidiel z roku 2008, čo im jednak uvoľnilo 
„cash“, zmenšilo finančné zaťaženie a pomohlo spus-
tiť produkciu podľa požiadaviek trhu. Tým sa však pries-
tor na akciové ceny vyčerpal. Silný tlak na zmenšova-
nie emisií núti výrobcov k vývoju a implementácii dra-
hých technológií do vozidiel. Netreba zabudnúť i na veľ-
mi drahý vývoj ,,zelených technológií“, ktoré na druhej 
strane môžu zohrať určitú aktiváciu dopytu v nasledu-
júcich rokoch. To všetko obmedzuje manévre v oblasti 
cien. Netreba zabúdať ani na služby, ktoré samozrejme 
motoristi k svojim autám žiadajú. Myslím si, že práve 
táto oblasť by mohla byť tou, ktorá by v tejto dobe mala 
naberať na význame. Možno to zákazník nevidí priamo 
pri kúpe, ale auto si nekupujete na dva dni. V  ďalšom 
období sa Vám prostredníctvom balíka služieb môže vrá-
tiť pomerne veľká čiastka peňazí, nevraviac o komfor-
te s tým spojeným. Konkrétne, keď spomeniem 6-ročný 
servis v cene auta, môže zákazník ušetriť pri niektorých 
modeloch až 20 % z nadobúdacej ceny vozidla, a to nie 
sú určite malé peniaze.  

Renault: Ing. 
Richard Evanson, 
generálny riaditeľ 
spol. Renault 
Slovensko

1. Rok 2009 bol pre našu spoločnosť výnimočný čo do po-
čtu predaných vozidiel. Tento výsledok ovplyvnila obno-
va našich modelových radov (v súčasnosti máme naj-
mladšiu flotilu zo všetkých automobilových výrobcov, 
kde priemerný vek je 2,2 roka), ako aj šrotovné. V roku 
2009 sme zaznamenali nárast v počte predaných vozi-
diel Renault + Dacia o približne 70 % a nárast podielu 
na trhu o 6 pts. Hospodárske výsledky zostali stabilné, 
na úrovni predchádzajúceho roku.

 2. Nie, vďaka výbornému predaju a stabilite v servisnej ob-
lasti naši predajcovia nepocítili dopady krízy. Počet pre-
dajných miest Renault + Dacia na Slovensku zostáva 
nezmenený (28 predajných miest).

3. V roku 2010 očakávame pokles dopytu zo strany  

súkromnej klientely (prevažná časť našich klientov) 
z dôvodu „postšrotovného“. Predpokladáme pokles  
záujmu súkromnej klientely z dôvodu ukončenia šrotov-
ného, ako aj z dôvodov rastúcej miery nezamestnanosti 
a negatívnemu postoju k investíciám do tovaru dlhodo-
bej spotreby v období pokračujúcej krízy.  Predajné cie-
le na rok 2010 nekomunikujeme.

4. Nie, nakoľko ceny na Slovensku sú na najnižšej úrovni  
v Európe. 

 
Predpokladáme, že podobný pohľad na vývoj predaja au-
tomobilov v najbližších mesiacoch by mali aj zástupco-
via ďalších automobilových značiek. Ak vstúpi do plat-
nosti zákon o možnosti odpočtu dane z pridanej hodno-
ty z ceny osobných áut pre podnikateľské účely, možno 
krátkodobo prudko narastie predaj tejto skupiny vozidi-
el. Ale potom to už bude zrejme skromnejšie.
 Otázku na možnosť ďalšieho zlacnenia áut sme ne-
dali náhodou. Dosť často sa o tom medzi ľuďmi hovorí a 
niektorí preto aj odkladajú kúpu vozidla. Ani podľa nás 
už nie je priestor pre ďalší pokles cien.
 Napriek nie práve jednoznačne optimistickým od-
povediam odborníkov na otázky našej ankety Vám všet-
kým prajeme úspešný rok 2010.      Samuel BIBZA



január  20106

Z domova

V nových priestoroch spoločnosti Mercedes-Benz Slo-
vakia na Tuhovskej ulici v Bratislave si 14. decemb-
ra 2009 prevzal prezident Slovenského olympijske-
ho výboru (SOV) František Chmelár z rúk generálneho 
riaditeľa Mercedes-Benz Slovakia, Ing. Andreja Glat-
za kľúče  od vozidla Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI.
Uvedený dar, deväťmiestny MB Sprinter s dvojlitro-
vým vznetovým motorom splňujúcim emisnú nor-
mu Euro 5, výkonom 110 kW a krútiacim momentom 
330 Nm, je výsledkom dlhodobej spolupráce Medzi-
národného olympijského výboru (MOV) s automobil-
kou Daimler AG v Štuttgarte a podporného programu 
Olympijskej solidarity MOV pre národné olympijské  
výbory na celom svete. 
 V rámci tohto programu poskytla spoločnosť 
Daimler AG od roku 1996 už 108 národným olym-
pijským výborom na všetkých piatich kontinentoch 
sveta mikrobus Mercedes-Benz Sprinter. Za dote-
rajšiu spoluprácu sa tak spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia, ako aj zástupcovi materskej spoločnos-
ti Daimler AG - Dieterovi Kühnlemu - poďakoval pre-
zident SOV František Chmelár, ktorý ju vníma ako 

unikátnu, nakoľko ide o spojenie trojcípej hviez-
dy ako symbolu najvyššej kvality a piatich olympij-
ských kruhov, symbolizujúcich úspech a jednotu. Na-
pokon, obaja partneri symbolizujú čestné a otvore-
né súťaženie, priateľstvo, dialóg medzi kultúrami  
a vôľu podávať výkony.
 „Sme radi, že môžeme spoluprácu prehĺbiť a pri-
spejeme tak k ešte lepším výsledkom slovenských 
športovcov aj na olympijských hrách,“ uviedol gene-
rálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia, Ing. Andrej 
Glatz a zároveň dodal, že: ,,Prostredníctvom tohto 
partnerstva neprejavujeme len podporu športu, ale je 
to tiež prejavom nášej spoločenskej zodpovednosti v 
sociálnej a kultúrnej oblasti. 
 Je pre nás česť, že prostredníctvom našich vanov 
Mercedes-Benz môžeme poskytnúť praktický príspe-
vok, ktorý zabezpečí mobilitu a bude spájať mladých 
ľudí. 

-mz- 

Komisia zložená z motoristických novinárov vybrala z 
tohtoročných noviniek osobných automobilov na na-
šom trhu osem typov do „finálovej“ skupiny. Pôvod-
ne ich malo byť sedem, ale rovnaký počet bodov ako 
malo auto na siedmej pozícii, mal ešte jeden typ. Čle-
novia komisie potom mali príležitosť bezprostredne 

porovnávať počas jázd vlastnosti všetkých ôsmich 
typov automobilov. 

Z pridelených bodov pre ne vzniklo takéto poradie:
1. Opel Astra 82  
 2. Škoda Yeti 73  

 3. Volkswagen Polo 67  
 4. Citroën C3 Picasso 43  
 5. Peugeot 3008 40  
 6. Mercedes Benz E 26  
 7. Chevrolet Cruze 24  
 8. Toyota Prius 20

 Bohatšia flotila ,,strieborných hviezd“ SOV

 Autom roka 2010 na Slovensku je Opel Astra
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Z domova

Spoločnosť Kia Motors Slovakia (KMS) v závere roka 
2009 pripravovala na spustenie sériovej výroby no-
vých typov. Prebehla predposledná fáza testovacej 
výroby úplne nového automobilu Hyundai ix35, kto-
rý spadá do kategórie kompaktných, stredne veľkých 
športovo-úžitkových vozidiel (SUV). Nastavenie vý-
robných liniek a inštalácia technológií na jeho výro-
bu prebiehala v závode Kia Motors Slovakia už počas 
plánovaných odstávok cez Veľkú noc, ako aj počas let-
nej dovolenky v roku 2009. V uvedenom období došlo 
najmä k úprave robotov a liniek vo výrobnej hale ka-
rosárne, k menším úpravám liniek v montážnej hale.
 „Po technologickej stránke je náš závod priprave-
ný na výrobu tretieho typu. Máme pred sebou záve-
rečnú fázu testovania výroby nového automobilu Hy-
undai ix35, ktorá prebehne začiatkom januára 2010  
a v prípade jej úspechu prejdeme plynulo na sério-
vú výrobu. Po automobile Kia Sportage, ktorý v na-
šom závode vyrábame od roku 2007, to bude druhý 
typ SUV. Zameranie sa na výrobu dvoch  automobi-
lov z jedného segmentu na spoločnej platforme nám 
pomôže zmenšiť náklady na logistiku, obstarávanie 
dielcov a naopak zlepšiť celkovú efektivitu výroby, 
z čoho môžu priamo profitovať naši zákazníci,“ pove-
dal hovorca spoločnosti Kia Motors Slovakia, Dušan  
Dvořák.
 Súčasťou prípravy na spustenie výroby nového 
typu Hyundai ix35 bolo aj školenie zamestnancov, 
ktorého sa v priebehu apríla tohto roku zúčastnilo v 
juhokórejskom výskumno-vývojovom centre v Na-
myangu 38 technikov a operátorov z oddelení zvarov-
ne, lakovne, riadenia výroby, kvality a montáže. Zači-
atkom decembra absolvovalo ďalších 36 zamestnan-
cov spoločnosti 3-týždňové školenie v Kórei, ktoré 
bolo zamerané na získanie zručností potrebných pre 
montáž nového modelu Kia Sportage.
 „V priebehu plánovanej celozávodnej dovolen-
ky počas vianočných sviatkov v KMS pripravovali  

technologické zariadenia na spustenie výroby novej 
verzie typu Kia Sportage. Sériová výroba je napláno-
vaná na koniec júna 2010. Automobil bude verejnosti 
oficiálne predstavený na jar budúceho roka,“ informo-
val Dušan Dvořák. 
 Spoločnosť Kia Motors Slovakia od júla 2009 
bezproblémovo zvládla spustenie výroby novej verzie 
typu Kia cee’d. Tento úspešný automobil prináša vyu-
žitie technológií, ktoré zmenšujú tvorbu emisií. Kia za-
čala uvádzať na trh automobily, ktoré dosahujú men-
šiu spotrebu paliva, pod označením EcoDynamics. „Od 
decembra roku 2008, kedy sme v našom závode za-
čali sériovo vyrábať autá vybavené technológiou au-
tomatického štart-stop systému ISG, si ich objednalo 
už viac ako 27 000 zákazníkov. Vozidlá so systémom 
ISG, ktorý je dostupný so zážihovými aj vznetovými 
motormi, pomáhajú významne redukovať spotrebu 
paliva a emisií CO2 hlavne v mestskej premávke,“ do-
plnil Dušan Dvořák.  
 Vďaka výrobe inovovaných 1,6-litrových vzne-
tových motorov, ktoré sa používajú vo všetkých ver-
ziách typu Kia cee’d, ako aj výrobe motorov pre úpl-
ne nový typ Kia Venga, ktorý sa od začiatku novem-
bra vyrába v sesterskom závode Hyundai v čes-
kých Nošoviciach, stúpol počet vyrobených motorov  

v porovnaní s predchádzajúcim rokom o viac ako jed-
nu tretinu. Od septembra spoločnosť Kia Motors Slo-
vakia vyrába motory 24 hodín denne v trojzmennej 
prevádzke. K pôvodne vyrábaným 1,4 a 1,6-litrovým 
zážihovým a 1,6 a 2-litrovým vznetovým motorom pri-
budol aj 1,4-litrový vznetový motor. Prácu na montáž-
nej linke motorov našlo viac ako  100 nových zamest-
nancov. Celkovo tak v súčasnosti pre spoločnosť Kia 
Motors Slovakia pracuje viac ako 2800 ľudí. 
 V roku 2009 spoločnosť Kia Motors Slovakia na-
ďalej pokračovala v podpore projektov na zlepšenie 
kvality života v žilinskom regióne, čo vníma ako sú-
časť zodpovedného podnikania. Okrem tradičných dní 
darovania krvi, počas ktorých zamestnanci spoloč-
nosti darovali najcennejšiu tekutinu dvakrát priamo 
v závode, spoločnosť po prvýkrát spustila Zamestna-
necký grantový program. V rámci neho bolo celkovo 
podporených 14 projektov, na ktoré bolo z Nadačné-
ho fondu spoločnosti Kia vynaložených 16 597 eur. 
Vybrané projekty boli zamerané na ochranu životné-
ho prostredia, ochranu kultúrneho dedičstva, podpo-
ru znevýhodnených skupín, či podporu mobility. 
 Aktuálna výzva na predkladanie nových projek-
tov Zamestnaneckého grantového projektu pre rok 
2010 bola zverejnená 14. decembra 2009. Podpora 
na rok 2010 bola zväčšená na viac ako  dvojnásobok 
a dosiahne 39 000 eur. Cieľom grantového programu 
bude zlepšenie mobility ľudí v žilinskom regióne. Pod-
porené budú projekty zamerané na mobilitu znevý-
hodnených skupín a mládeže, bezpečnú premávku, a 
zlepšenie infraštruktúry.
 Ďalšou novinkou v rámci aktivít podporujúcich 
žilinský región bolo podujatie s názvom „Naša Žili-
na“, počas ktorého v máji približne 200 dobrovoľní-
kov z 9 zapojených podnikov a ďalších 100 nadšen-
cov pomohlo 16 neziskovým organizáciám svojou prá-
cou. Podujatie osobne podporili aj primátor mesta Ži-
lina pán Ivan Harman a chargé d́ affaires Kórejské-
ho veľvyslanectva na Slovensku pán Gyu-Young Kim. 
Spolu bolo v rámci projektu odpracovaných viac ako 
1280 hodín, čiže 150 pracovných dní jedného človeka. 
Všetky spomenuté aktivity budú z dôvodu ich úspeš-
nosti podporené spoločnosťou Kia Motors Slovakia aj 
v roku 2010. 

-ka-

 Výroba nových typov v KMS
Hyundai ix55



január  20108

Bezpečnosť premávky
SATC

Začiatok zmeny?

„Time to action“ Prvá Globálna ministerská konferencia 
o bezpečnosti cestnej premávky Moskva, 19. -20. 11. 2009

Tohto historického podujatia sa zúčastnili reprezentácie 
viac ako 150 štátov sveta, v ktorých bolo asi 70 minis-
trov (slovenskú delegáciu viedol minister dopravy pán 
Ľubomír Vážny), zástupcovia nadnárodných a mimo-
vládnych inštitúcií, ako Svetovej zdravotníckej organi-
zácie, Svetovej banky, Medzinárodnej automobilovej fe-
derácie FIA. 
 Dôvod bol jednoznačný – denne umiera na cestách 
okolo 7000 ľudí a pri tomto trende sa o umieraní na ces-
tách nedá hovoriť inak ako o epidémii, ktorú treba zasta-
viť. Konferencia prijala “Moskovskú deklaráciu” ako zá-
kladný akčný plán pre nasledujúcich 10 rokov a ako vý-
chodisko pre prijatie celosvetovej “Dekády akcie” na jar-
nom zasadnutí OSN.
 Pán David Ward, generálny riaditeľ nadácie FIA, 
vyzval zúčastnených oficiálnych zástupcov štátov, aby  

Dekádu akcie premenili na realitu, keďže už nastal “čas 
pre skutky”. 
 Vyslovujeme presvedčenie, že aj na Slovensku sa 
musíme tejto téme intenzívne venovať. Pred rokmi sme 
sa zaviazali, že sa pokúsime zredukovať počet mŕtvych 
na cestách o polovicu. Do konca roka 2008 to bol pokles 
len o asi 11%, pričom je to len 1/3 priemeru poklesu v 
štátoch EÚ 27. 
 Vo všeobecnosti vieme, čo treba urobiť. Vyslovene 
nebezpečných áut máme už len málo. Ale až 74 % (!!!) 
z vybranej nadôležitejšej cestnej siete Slovenska  (asi 
5000 km) je nebezpečných. Tu zrejme nepomôže len 
dobudovanie siete diaľnic a rýchlostných ciest. Pôvod-
né (a nebezpečné) cesty ostanú! Za najefektívnejšie (a 
najlacnejšie) považujeme odstránenie čiernych miest ( 
na mape uverejnenej na str. 10) – realizáciou opatrení,  

ktoré v zahraničí priniesli významný efekt. Slovenský 
autoturist klub je členom medzinárodného   združenia 
EuroRAP (European Road Assessment Program), v rám-
ci ktorého ponúkame nielen identifikáciu rizikových 
miest, ale aj profesionálny (a overený) návrh opatrení. 
Každý z nás by vedel „povedať svoje” o bezpečnom do-
pravnom správaní sa všetkých účastníkov cestnej pre-
mávky. Od agresívnych vodičov cez nedisciplinovaných 
chodcov až po bezstarostné deti. Čo pomôže? Popri zá-
kladnom vzdelaní o pravidlách asi hlavne zmena posto-
ja – aby sa čoraz viac z nás vedome a aktívne chcelo 
správať na ceste bezpečne. Vedieť nestačí. Musíme aj 
chcieť. 
 Je obdobie prelomu rokov – pre mnohých čas na 
nové predsavzatia. Aj preto prinášame viac informácií o 
tom, čo by sa dalo urobiť. Aj my si myslíme, zhodne s pá-
nom Wardom, že nastal čas pre skutky........

Dr. Zoltán Bojar

ZÁVEREČNÁ DEKLARÁCIA
My, zúčastnení ministri a delegáti konferencie, ako aj 
zástupcovia medzinárodných, regionálnych a subregio-
nálnych vládnych a mimovládnych organizácií a privát-
neho sektoru, sme prijali na záver rokovaní Prvej Globál-
nej ministerskej konferencie o bezpečnosti cestnej pre-
mávky, ktorá sa konala v Moskve v dňoch 19. a 20. 11. 
2009, nasledovnú deklaráciu:
1. Podporiť  urýchlené zavedenie odporúčaní Svetovej 

správy o prevencii proti úmrtiam a úrazom v cestnej 
premávke (vypracovanej v roku 2004 WHO a Sveto-
vou Bankou)  do praxe.

2. Presadiť úlohu vlád ako hlavného poradného a ko-
ordinačného národného orgánu v oblasti bezpečnos-
ti cestnej premávky. Zriadiť nové,  alebo posilniť už 
existujúce subjekty, ktoré zabezpečia  v tejto oblas-
ti vedúcu úlohu v národnom, regionálnom a subregio-
nálnom meradle.

3. Vytýčiť ambiciózne, ale reálne dosiahnuteľné ciele 
na zmenšenie nehodovosti, úmrtí a zranení v cest-
nej premávke. Vlády musia vyčleniť potrebné zdro-
je na efektívnu a trvalú podporu  implementácie ta-
kých nástrojov, ktoré zabezpečia dosiahnutie vytýče-
ných cieľov.   Tieto nástroje musia byť úzko a priamo 
previazané s konkrétnymi a plánovanými projekta-
mi, programami, iniciatívami a investíciami v oblas-
ti cestnej dopravy.

4. Zavádzať a rozvíjať najmä také riešenia v oblas-
ti zlepšenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry, kto-
ré sa zameriavajú na ochranu všetkých účastní-
kov cestnej premávky, najmä však tých, ktorí sú v 
cestnej premávke najviac zraniteľní, teda chodcov,  

cyklistov, motocyklistov a cestujúcich v prostried-
koch hromadnej dopravy, ako aj detí a starších, resp. 
telesne postihnutých.

5. Uprednostňovať  zavádzanie moderných a alternatív-
nych spôsobov hromadnej dopravy, ktoré môžu v širšom 
časovom horizonte výrazne zmenšiť intenzitu a zlepšiť 
bezpečnosť cestnej premávky. Tieto iniciatívy musia 
byť úzko späté s dlhodobým územným plánovaním.

6. Podporovať zosúladenie opatrení v oblasti bezpeč-
nosti cestnej infraštruktúry a v oblasti bezpečnosti 
vyrábaných vozidiel. Využiť najlepšie skúsenosti z už 
prebiehajúcich programov (EuroRAP, EuroNCAP, Eu-
roTest, ECSRD) v súlade s relevantnými Rezolúciami 
OSN ako aj nástrojmi a manuálmi vydanými v rámci 
OSN Road Safety Collaboration.

7. Upraviť, resp. posilniť už existujúcu legislatívu v oblas-
ti pravidiel cestnej premávky, registrácie vozidiel a vo-
dičov, a tam kde je to nutné, zdokonaliť ju tak, aby zod-
povedala príslušným medzinárodným štandardom.

8. Aktívne podporovať všetky štátne, privátne aj nezis-
kové organizácie, aby sa podieľali na aktivitách v ob-
lasti cestnej bezpečnosti, napríklad využívaním naj-
lepších  medzinárodných skúseností  v oblasti spra-
vovania vozidlového parku (fleet management)

9. Napomáhať a podporovať aktívnu spoluprácu v ob-
lasti cestnej bezpečnosti medzi všetkými relevantný-
mi subjektami: štátnymi autoritami, medzinárodnými 
organizáciami, národnými organizáciami z privátne-
ho a verejného sektoru a občianskymi združeniami.

10. Zdokonaliť národné systémy zberu a vyhodnoco-
vania dát v oblasti nehodovosti tak, aby boli porov-
nateľné na medzinárodnej úrovni. Zjednotiť a prijať  

v oblasti cestnej premávky štandardné definície 
usmrtených (osoba ktorá zahynula priamo pri do-
pravnej nehode, alebo do 30 dní na zranenia, ktoré 
boli spôsobené pri tejto nehode), ako aj zranených 
osôb. V spolupráci s už existujúcimi medzinárodnými 
organizáciami vytvoriť spoľahlivý a harmonizovaný 
systém v tejto oblasti.

11. Vytvoriť príslušnú legislatívu za účelom lepšie-
ho poskytovania rýchlej zdravotníckej pomoci pri 
dopravných nehodách, ako aj následnej nemocni-
čnej starostlivosti pri poúrazovom liečení. Zabezpe-
čiť zlepšenie prístupu ku zdravotnej starostlivosti 
najmä posilnením ľudských zdrojov v zdravotníctve 
tak, aby táto mohla byť včas a efektívne poskytnu-
tá všetkým, ktorí ju potrebujú. Zlepšiť rehabilitačnú 
starostlivosť pri poúrazových stavoch a resocializá-
ciu obetí dopravných nehôd s trvalými zdravotnými 
následkami .

Vyzvať Generálne zhromaždenie OSN, aby vyhlásilo deká-
du 2011-2020 za „Dekádu akcie v oblasti cestnej bezpeč-
nosti“ (Decade of Action for Road Safety), s konečným 
cieľom do roku 2020 najprv stabilizovať a potom zmenšiť 
predpokladané globálne počty úmrtí v cestnej premávke. 
Vyhodnotiť pokrok, ktorý bol dosiahnutý  po piatich ro-
koch (2014) od konania Moskovskej konferencie.
Vyzvať medzinárodnú donorskú komunitu, aby finančne 
podporila iniciatívy v oblasti cestnej bezpečnosti na glo-
bálnej, národnej a regionálnej úrovni, najmä v krajinách 
s nízkou a strednou úrovňou HDP. Vyzvať Generálne zhro-
maždenie OSN, aby schválilo znenie tejto deklarácie.

Moskva, Ruská federácia

20. novembra 2009 

V dňoch 18. a 19. novembra 2009 sa v Moskve konalo významné po-
dujatie – prvá globálna ministerská konferencia o bezpečnosti v cest-
nej premávke.
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EUROPOSLANCI PODPORILI EURÓPSKU KAMPAŇ 
ZA BEZPEČNÚ CESTNÚ INFRAŠTRUKTÚRU (ECSRD)
•	Pol	milióna	ľudí	zahynulo	na	cestách	EÚ	za	posled-

ných desať rokov
•	Bezpečná	cestná	infraštruktúra	môže	zmenšiť	počet	

mŕtvych a zranených na európskych cestách  
o 50 000 ľudí ročne

•	Dopravné	nehody	stola	ročne	EÚ	160	miliárd	  (2 % 
HDP Únie)

•	Nový	bezpečnostný	strategický	plán	EÚ	musí	obsa-
hovať aj bezpečné cesty

•	Celoeurópske	mapy	nebezpečných	ciest	boli	 
publikované

V súlade s Článkom 6. Moskovskej deklarácie sa Slo-
vensko prostredníctvom Slovenského autoturist klubu 
(SATC) pripája k Európskej kampani za bezpečnú cestnú 
infraštruktúru (ECSRD), ktorá vyzýva EÚ aby podpori-
la bezpečnostné programy na veľmi nebezpečných ces-
tách v celej Európe. Tieto programy dokážu zmenšiť eko-
nomický dopad dopravných nehôd na HDP EÚ až o 50 mi-
liárd  ročne.
 Svoju podporu ECSRD vyjadrili dňa 2. decembra 
2009 aj poslanci Európskeho parlamentu na slávnost-
nej večeri, ktorej sa za Slovensko zúčastnil europosla-
nec p. Eduard Kukan, prezident SATC Mgr. Peter Pokor-
ný a koordinátor projektu EuroRAP v SR, Ing. Martin 
Juck. Večera bola spojená s prezentáciou celoeurópskej 
mapy, ktorá monitoruje bezpečnosť ciest v 15 štátoch 
EÚ. Táto mapa jasne ukazuje úroveň bezpečnosti cest-
nej infraštruktúry, a identifikuje veľmi rizikové úseky. 
Zároveň je z nej jasne čitateľná aj úroveň bezpečnosti 

ciest v porovnaní s ostatnými eu-
rópskymi štátmi. Treba priznať, 
že Slovensko z tohto porovnania 
nevychádza najlepšie, ako vidno 
najmä z výrezu porovnávajúceho 
nás so susednými štátmi, Českou 
republikou a Poľskom.
 Zúčastnení europoslanci a 
ďalšie autority v oblasti cestnej 
dopravy z viac ako 20 európskych 
štátov sa svojim podpisom zaviazali podporiť Kampaň 
ECSRD, a presadiť tak na pôde europarlamentu bezpeč-
nosť cestnej infraštruktúry ako kľúčový prvok v novom 
Akčnom pláne EÚ pre cestnú bezpečnosť na nasledujú-
cu dekádu. 
 Podľa pána Ing. Martina Jucka zo Slovenského au-
toturist klubu (SATC), spôsob akým Európa (vrátane 
Slovenska) pristupuje k nebezpečným cestám “by ni-
kdy nebol akceptovateľný v žiadnom inom odvetví do-
pravy – vzdušnej, železničnej či vodnej - a špeciálne v 
slovenských pomeroch je minimálne o štvrťstoročie za-
staraný. Zabudnime už konečne na tzv. teóriu KNL (kri-
tických nehodových lokalít), ktoré začíname riešiť, až 
keď na nich zahynie určitý počet obetí. Prejdime ko-
nečne na kvalitatívne vyšší stupeň, a síce na systema-
tické a preventívne odstraňovanie bezpečnostných defi-
citov na cestách – iba tak môžeme v nasledujúcej deká-
de potenciálne zachrániť stovky mŕtvych a tisícky ťaž-
ko zranených.”  Slovenský europoslanec Eduard Kukan 
na túto tému povedal: “Komplexná bezpečnosť cestnej 

premávky vyžaduje účastníkov ktorí dodržujú predpisy,  
výrobcov ktorí konštruujú bezpečné vozidlá a štátne au-
tority, ktoré zaručia bezpečné cesty.”  

“Motoristická verejnosť si je vedomá, akú mimoriadne 
dôležitú úlohu zohráva v oblasti bezpečnosti dodržiava-
nie pravidiel cestnej premávky. Crash-testy EuroNCAP 
takisto za posledné desaťročie výrazne ovplyvnili mo-
toristov pri výbere vozidla, ľudia už dnes v drvivej väč-
šine prípadov nechcú auto s hodnotením horším ako 4 
až 5 hviezdičiek.  Našou úlohou teraz je, aby v nasleduj-
úcej dekáde pochopili aj to, že bezpečná cesta  môže vo-
dičovi a posádke – väčšinou jeho rodine –  zachrániť ži-
vot, ak sa dopustia šoférskej chyby. Program EuroRAP 
je schopný svojím mapovaním, cestnými inšpekciami a 
najmä návrhom konkrétnych, reálne uskutočniteľných a 
cenovo efektívnych riešení zmenšiť počet obetí na ces-
tách až o jednu tretinu,” hovorí Ing. Juck, ktorý je koor-
dinátorom programu na Slovensku.

Minulý týždeň v Moskve sa stal významným medzní-
kom pre globálnu bezpečnosť cestnej premávky. Komi-
sia pre globálnu bezpečnosť na cestách veľmi víta tri 
kľúčové udalosti týždňa:
•	“Moskovská	deklarácia”	prijatá	Prvou	globálnou	mi-

nisterskou konferenciou o bezpečnosti cestnej pre-
mávky podporuje náš návrh „Desaťročia OSN pre čas 
konať“ pre bezpečnosť cestnej premávky v rokoch 
2010 – 2020 a vytvára základ pre globálny vládny 
rámec pre bezpečnosť na cestách. Súčasne s veľko-
rysým záväzkom, že Sultanát Omán usporiada druhú 
ministerskú konferenciu o päť rokov. Medzinárodné 
spoločenstvo týmto uznáva, že úmrtia na cestách sú 
závažnou epidémiou.

•	Deklarácia	 o	 spoločnom	 postupe	 Svetovej	 banky,	
ďalších šiestich medzinárodných rozvojových bánk 
(Africká rozvojová banka, Ázijská rozvojová ban-
ka, Európska banka pro obnovu a rozvoj, Európ-
ske investičné banky, Inter-American Development  
Bank a Islámska rozvojová banka) je pevným  

a významným záväzkom, že bezpečnosť cestnej pre-
mávky sa stane prioritou v činnosti bánk. Táto dekla-
rácia predstavuje presne stratégiu kampane “Urob-
me cesty bezpečné”, ktorú navrhujeme pre uvedené 
desaťročie.

•	Spoločne	 sme	 urobili	 významný	 krok	 v	 kampani	
“Urobme cesty bezpečné” v zmysle nášho návrhu – 
financovanie bezpečnosti na cestách odštartovať su-
mou 300 miliónov USD. Ide o oznámenie Bloomberg 
Philanthropies investovať 125 miliónov USD, spolu s 
10 miliónmi Eur od FIA Foundation, 1,5 milióna libier 
od Britského ministerstva pre medzinárodný rozvoj 
a Svetovej banky. Sú to zäväzky v objeme viac ako 
140 miliónov USD. Okrem toho je tu obnovený závä-
zok štyroch najväčších automobilových spoločností 
pre druhú globálnu iniciatívu v oblasti bezpečnosti na 
cestách, zahájenie globálnej kampane pre používanie 
prilieb financovaná FIA Foundation a Svetovou ban-
kou. Toto poukazuje na zvýšený potenciál pre preven-
ciu úrazov na cestách v nachádzajúcej dekáde.

Konáme spoločne, ale aj vďaka Ruskej federácii sme 
blízko k dosiahnutiu zásadnej zmeny. Teraz treba, aby 
vlády, agetúry OSN, nevládne organizácie a všetky in-
štitúcie aktívne v oblasti bezpečnosti na cestách po-
kračovali vo svojej činnosti tak, aby sa dosiahnutý po-
krok dal zavŕšiť prijatím „Desaťročia akcie” na Valnom 
zhromaždení OSN na jar 2010. Rovnako musíme zväčšiť 
naše úsilie pre zabezpečenie politickej a finančnej pod-
pory, ktorá je potrebná pre vypracovanie národných ka-
pacít a plánov pre bezpečnosť na cestách, ako aj imple-
mentovať overené postupy, ktoré môžu zachrániť milió-
ny životov  na cestách. 

Rt. Hon. Lord Robertson of Port Ellen

Predseda  

Komisia pre globálnu bezpečnosť na cestách

Lord Robertson 

Ruský prezident Dmitrij Medvedev

Michelle Yeoh, kampaň Make Road Safe

Pietna spomienka na obete dopravných nehôd

(preklad záverečného prejavu lorda Robertsona 
19.11.2009 v Moskve)
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Bezpečnosť premávky
SATC

Asistenčný systém núdzového brzdenia pomáha vodi-
čom v situáciách, v ktorých treba núdzovo brzdiť. Keď 
vodič náhle prudko šliapne na brzdy, systém predpokla-
dá, že nastala núdzová situácia. Systém potom rýchlo 
zväčší brzdný tlak a tým umocní spomalenie. Takto sa 
skráti brzdná dráha a je väčšia možnosť odvrátiť kolí-
ziu. Podľa štúdií EÚ by bolo možné v Európe každoročne 
predísť až 1100 nehodám so smrteľným zranením chod-
cov, keby boli všetky vozidlá vybavené brzdovým asis-
tenčným systémom. 
 Priemysel už pracuje na vývoji systémov, ktoré by 
boli schopné sledovať dopravu pred vozidlom pomocou 
prídavných radarových a v niektorých prípadoch i video 
snímačov. „V budúcnosti budú systémy predvídavého 
núdzového brzdenia schopné vyhodnocovať vzniknutú 
dopravnú situáciu a ponúkať vodičom inteligentnú pod-
poru pri brzdení,“ hovorí Dr. Werner Struth, prezident 
divízie Chassis Systems Control spoločnosti Bosch.  
„V budúcich rokoch budú tieto systémy význačným 
rysom narastajúceho počtu vozidiel. V roku 2010 má 
Bosch v pláne uviesť po prvý krát svoj systém do sério-
vej výroby na vozidle Audi. 
 Analýzy databázy GIDAS (German In-Depth Ac-
cident Study - Nemecká hĺbková analýza dopravných 
nehôd) vykonávané spoločnosťou Bosch ukazujú, že 
pri nárazoch do vpredu idúceho vozidla s následkom 
zranenia v Nemecku nestačila tretina vodičov vôbec  
zošliapnuť pred nárazom brzdy a polovica z nich ne-
využila plnú brzdnú kapacitu svojho vozidla. Systém 
predvídavého núdzového brzdenia Bosch zabezpečuje  

vodičom podporu na troch úrovniach. Funkcia varova-
nia pred kolíziou, ktorou tento systém disponuje, za-
znamenáva potenciálne prekážky a varuje vodiča – naj-
prv akustickou alebo vizuálnou výstrahou a potom krát-
kym pribrzďovaním. Ak na to vodič zareaguje a zošliap-
ne brzdy, využije asistenčný systém núdzového brzde-
nia, ktorým zväčší tlak v ovládacom systéme bŕzd  

Nová smernica pre zlepšenie 
bezpečnosti cestnej premávky
Od 24. novembra 2009 sú brzdové asistenčné systémy nariadené ako povinné pre všetky nové typy vozi-
diel a ľahkých komerčných vozidiel v EÚ. Tento predpis sa bude vzťahovať na všetky nové vozidlá dodávané 
na trh od 24. februára roku 2011. Tieto požiadavky sú súčasťou nového predpisu EÚ, ktorý má za cieľ zlep-
šiť bezpečnosť chodcov pri cestnej doprave. 

Hodnotenie bezpečnosti ciest v Európe podľa hodnotenia združenia EuroRAP
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natoľko, aby vozidlo nenarazilo do prekážky. Ak však vodič  
nezareaguje a nie je možné danú kolíziu odvrátiť, začne 
systém krátko pred nárazom brzdiť maximálnou silou. 
Spoločnosť Bosch svojou štúdiou údajov z databázy GI-
DAS zistila, že predvídavý núdzový brzdový systém do-
káže predísť takmer trom zo štyroch nárazov (do vpredu 
idúceho vozidla), ktoré majú za následok zranenie. 
 Smernica EÚ, ktorá má za cieľ zlepšiť „ochranu 
chodcov a ostatných ohrozených užívateľov cestných 
komunikácií“, nielen zavádza povinné brzdové asis-
tenčné systémy, ale tiež dáva vopred priestor prísnej-
ším predpisom s ohľadom na ďalšie úpravy nárazní-
kov a systémov čelnej ochrany. Cieľom je zmenšiť rizi-
ko nehôd, pri ktorých sú zranení chodci a cyklisti. Zlep-
šenie dopravnej bezpečnosti je tiež cieľom ďalšej smer-
nice, ktorá je v platnosti od augusta 2009. Krok za kro-
kom sa do novembra roku 2014 stane systém ESP po-
vinným pre všetky vozidlá. Navyše budú musieť byť od 
novembra 2015 vybavené modernými núdzovými brz-
dovými systémami a systémami varovania pri opuste-
ní jazdného pruhu aj komerčné vozidlá. 

Ekologický dopad vozidiel na životné prostredie rieši  
Citroën už pri ich samotnej koncepcii. Eko-koncepciou 
cielene znižuje environmentálne dopady v každej eta-
pe života vozidla. Špeciálne sa zameriava na štúdium 
možností čo najjednoduchšieho spôsobu odstraňova-
nia odpadových látok z vozidiel, na možnosti recyklá-
cie nových materiálov, hlavne ich homogenity, demon-
táže a označovania materiálov, problematikou ťažkých 
kovov a možnosťami využitia čo najväčšieho množstva 
recyklovaných materiálov pri výrobe vozidiel, čím sa 
znižuje dopad vozidiel po ukončení životnosti na život-
né prostredie.

Vozidlo tvorí 70% kovov, ktoré už boli recyklované, 5% 
rôznych materiálov (sklo ...), 5% tekutín a 20% tvoria 
plasty (150-200kg). Koncern PSA Peugeot Citroën si 
stanovil cieľ dosiahnuť 20% zelených materiálov v plas-
toch. Zelené materiály tvorí skupina prírodných vláken, 
recyklované nekovové materiály a biomateriály (mate-
riály, ktoré nepochádzajú z petrochémie ale z obnoviteľ-
ných zdrojov). Ich používanie umožňuje znížiť používa-
nie plastov a favorizovať používanie obnoviteľných ma-
teriálov, odľahčiť jednotlivé diely, znížiť emisie C0

2
 v ob-

lasti výroby plastov a podporiť oblasť recyklácie plas-
tických materiálov.

Citroën naplno využíva informačný systém obsahujúci 
informácie o zložení každého dodaného materiálu, kto-
rý má byť súčasťou vozidla. Ešte pred samotnou výro-
bou vozidla je možné identifikovať podiel vstupujúcich 
materiálov na recyklovateľnú zložku a na zložku, ktorá 
bude opätovne zhodnotená. Vozidlá Citroën sú vytvore-
né tak, aby až 95 % ich hmoty mohlo byť opätovne po-
užitej. Aby sa zvýšila miera efektívnej recyklácie, ktorá 
je dnes odhadovaná na 85 %, bude sa Citroën i naďalej 
snažiť zvyšovať podiel recyklovaných materiálov inte-
grovaných do vozidiel. 

Citroën Slovakia s.r.o., v súlade s platnou legislatívou 
z oblasti životného prostredia zabezpečil všetkým maji-
teľom vozidiel značky Citroën sieť zberných miest spo-
ločnosti Kovod recycling s.r.o, kde môžu bezplatne odo-
vzdať svoje vozidlo Citroën po ukončení životnosti za 
účelom ich ďalšieho ekologického spracovania. Kovod 
následne realizuje dekompozíciu vozidla a čo najefektív-
nejšie spracovanie vozidla, s cieľom opätovného použi-
tia jeho častí, zhodnotenia odpadov z jeho spracovania 
a o recykláciu. 
 Proces recyklácie sa však netýka len vozidiel po 
ukončení životnosti ale i vozidiel, ktoré sú v súčasnos-
ti prevádzkované na cestných komunikáciách. Údržba  

a opravy realizované v autorizovanej sieti Citroën umož-
ňujú odbornú starostlivosť o vozidlo a v prípade potre-
by výmenu originálnych náhradných dielov Citroën. Ti-
eto môžu byť výrobcom recyklované a opäť použité na 
výrobu komponentov do vozidla. 

Pre svojich zákazníkov spoločnosť Citroën Slovakia 
s.r.o. zabezpečila v súlade s platnou legislatívou i spätný 
odber a následné ekologické zhodnotenie a recykláciu 
automobilových batérií a akumulátorov. Každý zákaz-
ník Citroën môže použitú automobilovú batériu bezplat-
ne odovzdať v ktoromkoľvek autorizovanom predajnom  
a servisnom mieste Citroën. Použité batérie sú špeciál-
nymi vozidlami prevezené do spracovateľských miest 
spoločnosti Machtrade s.r.o., ktorá zabezpečí ich ná-
sledné ekologické spracovanie.

Spracovanie odpadov z obalov zabezpečil Citroën Slova-
kia s.r.o. v zmysle platnej legislatívy v spolupráci so spo-
ločnosťou Naturpack a.s.. 
 Autorizovaná sieť predajných a servisných miest 
Citroën rieši spracovanie odpadov z vozidiel (napr. po-
užité oleje, kvapaliny ...) v súlade s platnou legislatívou  
z oblasti životného prostredia. 

Bezpečnosť premávky
SATC

Citroën, vozidlá rešpektujúce 
životné prostredie
Stratégia koncernu PSA Peugeot Citroën v oblasti životného prostredia je zameraná na dôsledný manaž-
ment výrobných centier, znižovanie obsahu plynov spôsobujúcich skleníkový efekt a znečisťujúcich emisií 
vozidiel a výrobu recyklovateľných vozidiel. 
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Nová vyhláška o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komu-
nikáciách – II. časť 

R a d a  a d v o k á t a
Právna rubrika

Vážení čitatelia, prajem vám úspešný rok 2010, najmä 
veľa spokojnosti doma, v práci i na cestách. Pripravila som 
pre vás pokračovanie decembrovej témy, teda novinky, kto-
ré nám od 20. novembra 2009 priniesla vyhláška Minis-
terstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 464/2009 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidi-
el v premávke na pozemných komunikáciách. 

Osvetlenie vozidla počas prevádzky musí byť za všet-
kých prevádzkových a poveternostných podmienok 
dobre viditeľné a nesmie byť znečistené. V cestnej 
premávke môžete na vozidle používať len také svetel-
né zdroje a zariadenia, ktoré sú predpísané a povolené 
pre daný druh a kategóriu vozidla, a to v predpísanom 
počte a s predpísanou farbou svetla. Iné svetelné zaria-
denia nesmú byť na vozidle umiestnené. Podľa vyhláš-
ky zadná tabuľka s evidenčným číslom vyžarujúca svet-
lo pri zapnutom osvetlení vozidla nie je svetelným za-
riadením. Dodatočnú montáž svetelných zariadení príp. 
svetelných nápisov pripúšťa vyhláška v prípade vozidi-
el autoškoly, taxislužby, hromadnej dopravy, sanitiek a 
hasičských vozidiel. Za určitých podmienok smú použí-
vať dodatočné  svetelné zariadenia i ostatní vodiči. Ide o 
zariadenia s bielym svetlom, určené na osvetlenie úlož-
nej plochy alebo spájacieho zariadenia pre prípojné vozi-
dlo, na osvetlenie návesu pre zapojenie do jazdnej súpra-
vy, na osvetlenie prívesného náradia na práce výlučne 
mimo pozemných komunikácií, hľadacie a pracovné re-
flektory. Nemožno ich však používať v obvyklej cestnej 
premávke a ich činnosť musí byť v zornom poli vodiča 
signalizovaná neprerušovane svietiacim oznamovačom. 

Vyhláška sa následne zaoberá zapojením vozidiel do 
jazdných súprav a ich prevádzkou, a to zapájaním rôz-
nych kategórií vozidiel a zapojením vozidiel s ABS.
 Čo sa týka rýchlosti vozidiel, je zakázané počas 
prevádzky v cestnej premávke prekročiť najväčšiu kon-
štrukčnú rýchlosť ustanovenú výrobcom vozidla. Avšak 
napríklad čo sa týka tzv. štvorkoliek, pre ktoré výrobca 
stanovil mimo pozemných komunikácií väčšiu rýchlosť 
ako je povolené v cestnej premávke, tak platí, že smú 
jazdiť najviac rýchlosťou uvedenou v osvedčení o evi-
dencii (v technickom osvedčení).
 Od 1. júla 2010 budú musieť byť vozidlá kategórie 
M a N s hmotnosťou nad 3,5 t, evidované v SR, povin-
ne vybavené v zadnej časti doplnkovým zvukovým vý-
stražným zariadením, ktoré pri cúvaní vydáva prerušo-
vané výstražné zvukové znamenie. Túto povinnosť ne-
majú vozidlá prvýkrát prihlásené do dopravnej eviden-
cie do 31. decembra 1999.
 Vyhláška upravuje podrobnosti o označovaní vozi-
diel výrobným štítkom a doplnkovým štítkom, špeciál-
nym označením, označením predpísaného tlaku v pne-
umatikách, štítkom o technických požiadavkách na  

spájacie zariadenia, znakom „CNG“ a „LPG“ a podobne. 
Špeciálne podmienky sú stanovené pre prevádzku vozi-
diel s plynovým pohonom, zvláštnych a nadrozmerných 
vozidiel.

A čo povinná výbava a doplnkové príslušenstvo vozidla? 
Povinnou výbavou väčšiny vozidiel je:
- výstražný trojuholník,
- bezpečnostný reflexný odev umiestnený v dosahu zo se-

dadla vodiča (vesta, overal, nohavice, bunda, pláštenka)
- náhradné koleso s diskom a náhradnou pneumatikou,
- lekárnička v súlade s vyhláškou Ministerstva zdra-

votníctva SR č. 143/2009 Z. z.
Vozidlá kategórie N3 majú v povinnej výbave aj protiskl-
zové reťaze aspoň pre jednu z hnacích náprav, v čase od 
15. novembra do 31. marca. Vozidlá s hmotnosťou nad 
3,5 t musia mať aspoň jeden zakladací klin, za určitých 
podmienok najmenej dva. Pre niektoré kategórie vozidi-
el je súčasťou povinnej výbavy jeden alebo viac hasia-
cich prístrojov, aspoň jeden z nich musí byť vždy v dosa-
hu zo sedadla vodiča.
 Za doplnkové príslušenstvo vozidla je vo vyhláške 
považovaná napríklad anténa, nádoba na rezervné pa-
livo, ťažné tyče a laná, ochranná prilba vodiča a spolu-
jazdca, nosiče batožiny, reklamné tabule, smerové ta-
buľky, označenia vozidiel taxislužby a autoškoly. Anté-
na dlhšia ako 1,40 m musí mať počas prevádzky vozidla 
voľný koniec pripevnený k vozidlu tak, aby anténa ne-
presahovala pôdorysný obrys vozidla. Takisto iné zari-
adenia dodatočne montované k vozidlu nesmú presaho-
vať jeho pôdorysný obrys, okrem zadnej časti vozidla, a 
nesmú mať žiadne hroty, ostré hrany ani výčnelky. No-
siče batožiny musia umožniť spoľahlivé upevnenie pre-
pravovaných predmetov.

Vyhláška definuje, čo znamená pojem „technická ne-
spôsobilosť vozidla“. Je to každý prípad na vozidle, kto-
rý môže bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti 
vozidla alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti 
cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdra-
via, zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej  
komunikácie.
Pri skúmaní technickej spôsobilosti resp. nespôsobilosti 
je potrebné všímať si najmä:
- splnenie technických požiadaviek podľa vyhlášky,
- účinok prevádzkovej brzdy, stav ovládacieho pedála 

a jeho čapu, výstražné zariadenie brzdovej sústavy, 
meradlo tlaku vzduchu v sústave, únik brzdovej kva-
paliny, resp. vzduchu, opotrebenie brzdy alebo častí 
jej prevodu, účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy,

- vôľu riadenia, poškodenie súčastí riadenia,
- deformácie a poškodenia nápravy a ťažného oja prívesu,
- obmedzenie či znemožnenie výhľadu z miesta vodiča,
- prasknutie a poškodenie čelného skla,

- pr ipevnenie 
kolies,

- poškodenie 
pruženia,

- únik prevádzkových náplní (paliva, oleja, maziva),
- prekročenie emisných limitov motora,
- stav svetelných zariadení dôležitých pre bezpečnosť 

premávky,
- poškodenie a deformácia podvozku, rámu a karosé-

rie, nepovolené úpravy,
- tesnosť výfukového systému, stav plynového zaria-

denia a tlakovej nádoby na plyn,
- chýbajúci a nefunkčný obmedzovač rýchlosti a pod.

V prípade záujmu nájdete v novej vyhláške i úpravu po-
užívania zvláštnych výstražných svietidiel a znamení, 
ako aj zvláštne technické požiadavky na konštrukciu 
ostatných vozidiel, nemotorových pracovných strojov 
a nemotorových vozidiel ťahaných alebo tlačených peši 
idúcou osobou. Medzi ne zaraďujeme napríklad bicyk-
le, bicykle s pomocným motorčekom, záprahové vozid-
lá, kolobežky, kolobežky s pomocným motorčekom, vo-
zíky na prepravu osôb s telesným postihnutím, ručné vo-
zíky, jednonápravové traktory s prívesom. Ostatné vozi-
dlá sa v cestnej premávke môžu prevádzkovať iba vte-
dy, ak je zaručená ich veľká miera bezpečnosti tak, aby 
aj za zhoršenej viditeľnosti alebo hustej premávky boli 
ostatným účastníkom cestnej premávky neprehliadnu-
teľní – mali by byť vybavené reflexnou úpravou, svieti-
dlami, prípadne by obsluhujúce osoby mali mať reflexný 
a odrazový odev.

Hoci radím motoristom, pre zaujímavosť uvádzam aj 
„povinnú výbavu“ bicykla na premávku v cestnej pre-
mávke: dve na sebe nezávislé účinné brzdy, spoľahlivo 
zaslepené voľné konce rúrok riadidiel, bezpečné zakon-
čenie ovládacích páčok bŕzd a voľných koncov riadidi-
el, ako aj bezpečné hrany páčky meniča prevodov, kríd-
lových matíc rýchloupínačov nábojov kolies, držiakov a 
koncov blatníkov, matice nábojov kolies, zadné odrazo-
vé sklo červenej farby, predné odrazové sklo bielej far-
by, oranžové odrazové sklá na oboch stranách pedálov 
(možno ich nahradiť odrazovými materiálmi na obuvi 
alebo v ich blízkosti), aspoň jedno oranžové bočné odra-
zové svetlo na každej strane kolesa (možno tiež nahra-
diť odrazovými materiálmi). Za zhoršenej viditeľnosti 
musí byť bicykel vybavený predným bielym svietidlom, 
zadným červeným svietidlom a zdrojom elektrického 
prúdu, ktorý musí zabezpečiť svietivosť predného i zad-
ného svietidla po dobu najmenej 1,5 hodiny. Na prevádz-
ku v cestnej premávke nemožno použiť bicykel, ktorý je 
vybavený postrannými pomocnými kolieskami.

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ
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Predstavujeme

Vytvára priestor pre krásu
Nový Mercedes-Benz triedy E T-Modell už vo všetkých showroomoch na Slovensku.
Možný odpočet DPH. www.mercedes-benz.sk, www.mbfs.sk
CO2 – Emisie – kombinovaná (g/km): 153 – 299.
Kombinovaná spotreba (l/100 km): 5,8 – 12,8.

210x297_S212_E_T_Modell_engl+.indd   1 8.12.2009   15:37:37



január  201014

Eurotoll je európska spoločnosť, ktorá musela splniť 
prísne kritériá na to, aby sa stala oficiálnym partnerom 
s certifikáciou od spoločnosti SkyToll. Medzi rozhodujú-
ce kľúčové faktory patria finančná stabilita a spoľahli-
vosť, znalosti a expertíza v oblasti dopravy a logistiky, 
ako aj súlad s európskymi reguláciami a predpismi (jed-
na zmluva, jedno zúčtovanie a faktúra, jeden kontakt). 
 Dôležitým faktom je tiež schopnosť Eurotollu po-
skytovať služby s pridanou hodnotou ako aj vysokú úro-
veň starostlivosti o zákazníka, kde patria aj webové rie-
šenia – prostredníctvom webového rozhrania majú zá-
kazníci možnosť objednať si palubnú jednotku (čiže 
OBU – on-board unit), zaradiť palubnú jednotku „na čier-
nu listinu“ v prípade jej odcudzenia, konzultovať výdav-
ky na mýto, vytvárať automatické správy o spotrebe, a 
pod. Komunikácia spoločnosti Eurotoll voči dopravcom 
zdôrazňuje individuálne zákaznícke služby spojené s jej 
ponukou elektronického výberu mýta (ETC), čím podpo-
ruje prostredníctvom vlastných aktivít prijatie ETC ako 
užitočného nástroja. Eurotoll poskytuje špecializované 
služby zákazníkom, založené na bohatých skúsenosti-
ach a flexibilite.
 Schopnosť pracovať pre klientov z rôznych čas-
tí sveta je kľúčová pre efektívne poskytovanie služieb 
individuálnym zákazníkom – sieť Eurotoll využíva 650 
000 individuálnych klientov a 10 000 podnikových kli-
entov, pričom 60 % tvoria dopravné spoločnosti mimo 
Francúzska. Pre tento účel má Eurotoll k dispozícii ser-
visné stredisko (so 40 multilinguálnymi zamestnanca-
mi), ktoré zabezpečuje špecializované doplnkové služby 
pre kľúčových zákazníkov.
 Eurotoll už má vytvorené zastúpenie aj na Slo-
vensku prostredníctvom existujúcej distribučnej siete  

pozostávajúcej z 12 predajcov a regi-
onálnych partnerov z Českej republi-
ky, Rakúska, Rumunska, Poľska, 
Slovinska, Nemecka a Chorvátska. 
Ponúka jednoduché riešenie pre do-
pravné spoločnosti, ktoré potre-
bujú riadiť svoje mýtne operácie  
a zaručuje im:
•	Transparentnosť	sadzieb	
•	Možnosť	 priameho	 objednávania	

slovenských palubných jednotiek 
•	Podporu	 pri	 vybavovaní	 všetkých	

potrebných formalít.
Dopravné spoločnosti môžu začať 
využívať služby spoločnosti Eurotoll 
a kontaktovať ju prostredníctvom 
telefónu alebo e-mailu: 
•	 +421	2	5910	3425,	alebo
•	 contact@eurotoll.eu

Spoločnosť Eurotoll nadobudla svoje skúsenosti hlav-
ne v rámci francúzskeho „Tis-PL“ trhu v súvislosti so 
zmenou mýtneho systému (Tis-PL – Telepeage Inter So-
cietes Poids Lourds – nový mýtny systém vo Francúz-
sku). Navyše, spoločnosť Eurotoll sa aktívne zúčastnila 
na migrácii kartového systému CAPLIS (systém podob-
ný diaľničným známkam) na Tis-PL systém (plnohodnot-
ný systém elektronické výberu mýta), ktorá trvala 13 
mesiacov.
 Sieť Eurotoll pokrýva francúzsku Tis-PL sieť a celú 
španielsku Via-T sieť, teda poskytuje prístup k 42 diaľ-
ničným koncesionárom (13 vo Francúzsku a 29 v Špa-
nielsku), 12 000 km spoplatnených diaľnic zahŕňajúc 

tunely, mosty a zabezpečené parkoviská pre nákladné 
vozidlá, čo predstavuje najrozsiahlejšiu interoperabili-
tu v súčasnosti dostupnú na trhu. Systém elektronické-
ho výberu mýta Eurotoll zahŕňa aj taliansky Telepass a 
čoskoro aj rakúsky Go-Box a portugalský Via Verde.
 Eurotoll ponúka komplexný rozsah služieb pre 
spoločnosti prevádzkujúce ťažké nákladné vozidlá, čo 
umožňuje správcom vozidlového parku kontrolovať ich 
náklady na mýto a zlepšovať tak konkurencieschopnosť 
vozidlového parku ako aj ziskovosť. Eurotoll prevádzku-
je 130 tisíc aktívnych zariadení, z toho 80 percent so 
službami s pridanou hodnotou (správy, upozornenia, a 
pod.), vrátane služby odpočtu DPH, ktorú ponúka Euro-
toll v rámci Európy.

Klient v rámci širokej škály produktov životného pois-
tenia môže nájsť v portfóliu Allianz - SP okrem kapitá-
lových produktov, s pevnou výplatou poistnej sumy aj 
zaujímavé investičné produkty, produkt pre deti, či ri-
zikové životné poistenie. Široký výber poistných pro-
duktov mu tak umožňuje vybrať si to, čo je najbližšie 
jeho potrebám.
 Ako hovorí Branislav Jendroľ, riaditeľ odboru ria-
denia vzťahov so zákazníkmi: „Ako sme predpokladali, 
v roku 2009 nastal v rámci životného poistenia príklon 
naspäť k jeho  tradičnej forme – kapitálovému život-
nému poisteniu. Po období, kedy sa jeho predaj vyrov-
nával predaju investičného životného poistenia, sme v 

roku 2009 zaznamenali opäť výraznú prevahu preda-
ja kapitálového životného poistenia. Určite tomu na-
pomohol aj fakt, že sme začali s predajom vynovené-
ho produktu – Programu Život Premium. Toto poiste-
nie v plnej miere reaguje na potreby dnešnej doby tým, 
že v kombinácii s vkladovým produktom umožňuje kli-
entovi vkladať do produktu mimoriadne vklady, urobiť 
si platobné prázdniny a dokonca je v ňom zakompono-
vaná novinka – klient si môže vybrať formu výplaty 
dôchodku.“
 Napriek kríze, ktorá výrazne ovplyvnila trh v roku 
2009, bol predaj kapitálového životného poistenia Alli-
anz - SP na rovnakej úrovni ako v roku 2008. Obavy kli-

entov z rizika investovania sa prejavili v poklese preda-
ja investičných produktov. Branislav Jendroľ dodáva: 
„Zaujímavosťou je takmer 100 percentný nárast pre-
daja rizikového životného poistenia. Dá sa to vysvetliť 
väčšou uvedomelosťou klientov. Najmä živitelia rodín 
a platcovia hypoték vedia, že musia chrániť svoju rodi-
nu a majetok pre prípad, že by sa stalo to najhoršie.“
 Veľmi atraktívnou novinkou v roku 2009 bolo vy-
tvorenie nových pripoistení, ktoré si už v prvých me-
siacoch po uvedení na trh kúpilo viac ako 2200 klien-
tov. Na pripoistenie nezamestnanosti, okrem pozitív-
nej reakcie od klientov, zareagovali aj ďalší poisťova-
telia tvorbou obdobných produktov.  

Ponuka služieb

Eurotoll je oficiálnym partnerom 
pre systém elektronického mýta v SR  
Spoločnosť Eurotoll 26. novembra 2009 oznámila, že získala certifikáciu spoločnosti SkyToll a tým sa stala 
oficiálnym partnerom pre systém elektronického mýta „Mýto“ v rámci slovenskej cestnej siete. Systém elek-
tronického mýta na Slovensku sa zavádza od 1. januára 2010.

Rozsiahla základňa medzinárodných klientov so sídlom a/alebo pôsobiskom  
v regióne

ALLIANZ – SP,  LÍDER NA TRHU ŽIVOTNÉHO POISTENIA
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Zvláštna technika pre zvláštny trh
Tak ako sa po rozšírení Európskej únie o nových členov s menej výkonným hospodárstvom hovrí o „dvoj-
rýchlostnom“ rozvíjaní ekonomiky v Únii, ani konštrukcia automobilov sa nevyvíja jednotne pre všetky 
trhy sveta. Príkladom je vývoj niektorých systémov a konštrukčných skupín v spoločnosti Robert Bosch 
pre výrobne lacné automobily určené pre indický trh a pre trhy v štátoch s podobne malou kúpnou silou  
obyvateľstva. 

India je krajinou extrémov. Hoci tento subkontinent je 
rozlohovo iba ako tri štvrtiny plochy Európskej únie, v 
Indii žije dvojnásobne viac ľudí – až 1,15 miliardy. Dote-
raz má v Indii len 11 z 1000 ľudí auto, v Európskej únii je 
to 500 z 1000. To  poukazuje na enormný potenciál nára-
stu dopytu indického trhu – špeciálne pre lacnejšie autá 
(Low-Price Vehicles – LPV)
 India potrebuje malé, kompaktné autá s výbavou, 
ktorá zodpovedá očakávaniam kupujúcich, so základný-
mi funkciami jazdy na aute a s minimálnymi prevádzko-
vými nákladmi. To však nemá rovnaký význam ako „lac-
né autá“. Trh požaduje riešenia prepravy, ktoré ponúka-
jú najlepšiu protihodnotu z hľadiska technológie, kúpnej 
ceny, spotreby motorových palív a nákladov na údržbu. 
Tieto autá musia zároveň zodpovedať zložitým regionál-
nym rámcovým podmienkam ohľadne klímy, stavu ciest 
a kvality palív.
 V Indii sa práve začal rozvoj trhu LPV. Revolučne 
malá cena týchto áut zmenšila prevádzkové náklady o 
30 percent a nie je väčšia ako trojnásobok prevádzko-
vých nákladov motocykla. Vďaka tomu je takéto auto 
finančne dostupné pre 14 miliónov indických rodín.  
K tomu patrí aj veľká časť 58 miliónov majiteľov  
motocyklov.
 Viac ako polovica obyvateľstva sveta žije v kraji-
nách s malým priemerným príjmom, kde sa predá len 13 
percent nových áut na celom svete. V dôsledku toho sú 
v týchto štátoch Low-Price Vehicles kľúčom pre prístup 
na automobilový trh.
 Trieda vozidiel LPV predstavuje technologickú vý-
zvu na vyvinutie vhodnej techniky, ktorá, hoci pri ex-
trémne malých nákladoch, môže spĺňať prísne medzné 
hodnoty emisií ako Euro 4 alebo neskôr dokonca Euro 
5. Bosch ako priekopník v oblasti vstrekovacej techni-
ky pre spaľovacie motory má predpoklady pre vyrie-
šenie tejto úlohy. Na dosiahnutie tohto cieľa   si zvolil  

dvojrozmerný prístup. Prístupom „Top-Down“ skúma 
svoje štandardné produkty a eliminuje v nich všetky 
funkcie, ktoré nie sú bezpodmienečné nutné pre segment 
LPV. Rovnako dôležitý a primeraný je prístup „Bottom-
Up“ – tu dopĺňa  nákladovo výhodné existujúce riešenia 
so všetkými dodatočne potrebnými funkciami. Kľúčom  
k úspechu je stredná cesta medzi týmito dvoma  
prístupmi.
 Tento flexibilný dvojrozmerný prístup, ktorý si vý-
vojoví pracovníci Bosch zvolili v Indii, aby sa dostali do 
segmentu LPV, viedol aj k nákladovo výhodnému, upra-
venému „indickému systému Common-Rail“ pre vzneto-
vé LPV. Takto môžu vývojári motorov na jednej strane 
dodržať medzné hodnoty normy Euro-4, majú však zá-

roveň možnosť systém neskôr pri-
spôsobiť požiadavkám normy Euro 
5. Toto je z hľadiska nákladov ma-
ximálne efektívny systém, do ktoré-
ho možno integrovať ďalšie funkcie, 
ako napríklad Štart-Stop. 
 Vysokotlakové čerpadlo pre 
systém LPV-common-rail je vý-
borným príkladom prístupu „Bot-
tom-Up“. Bosch v Indii vyrába už 
celé desaťročia napríklad pre sta-
vebné stroje jednovalcové čerpadlo. 
Toto z hľadiska nákladov veľmi vý-
hodné čerpadlo prispôsobili indickí  

inžinieri Bosch nárokom LPV common rail. Pre výrobcu 
automobilov z toho vyplýva celý rad výhod z hľadiska 
malej konštrukčnej veľkosti a malej hmotnosti, jedno-
duchej funkcie, robustnosti voči rozličným kvalitám naf-
ty a prirodzene z hľadiska malých nákladov. Výsledkom 
tohto vývoja je funkcia perfektne zosúladená s nárokmi 
ľudí za málo peňazí.
 Pre vstrekovaciu dýzu pre LPV common rail uplat-
nili prístup „Top-Down“. Vývojoví pracovníci sa sústredi-
li na to, aby optimalizovali funkcie existujúceho injekto-
ra riadeného magnetickým ventilom a zároveň aby zjed-
nodušili konštrukciu. Táto modifikácia viedla k zmenše-
niu počtu komponentov, z ktorých sa väčšia časť dá vy-
rábať v Indii a pri príslušne malých nákladoch systému 
common-rail.
 Pri vývoji riadiacej jednotky motora pre LPV sa inži-
nieri sústreďujú na škálovaciu platformu riadiacich jed-
notiek, ktorá sa dá pružne prispôsobiť rôznym emisným 
hodnotám a funkciám požadovaných výrobcami moto-
rov. Využili tiež tzv. kópie snímačov na báze softvéru, s 
ktorými sa dá ušetriť drahá „senzorika“. Výsledkom je 
riadiaca jednotka za primeranú a konkurencieschopnú 
cenu. Na jednej strane je vhodná pre základné funkcie, 
na druhej strane sa však dá rozšíriť pre zmysluplné do-
datočné funkcie ako Štart-Stop alebo diagnóza On-Bo-
ard pre európske trhy.

-bch-

Predpokladný vývoj predaja automobilov v Indii (PC – osobné autá, LCV – „nízkonákladové“ osobné autá,  Three-Whee-
lers – trojkoliesky)

„Indický“ vstrekovací systém vznetových motorov common rail 
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Stavil by som sa, že s najväčšou pravdepodobnos-
ťou ani praví „ferraristi“, ktorí majú v malíčku údaje 
o všetkých modeloch značky Ferrari, nepočuli o mo-
deli s označením P540 Superfast Aperta. Ani nemo-
hol, pretože pod spomenutým označením sa skrýva 
unikátny a jedinečný automobil, zhotovený podľa že-
lania amerického miliardára Edwarda Walsona (jeho 
otec je považovaný za vynálezcu káblovej televízie).
 Walson sa v roku 2008 obrátil na spoločnosť Ferra-
ri s požiadavkou vyvinúť vozidlo, ktoré by pripomína-
lo zlatisté Ferrari z filmu Toby Dammit, ktorý v roku 

1968 nakrútil svetoznámy režisér F. Felli-
ni. „Vždy som sníval o navrhovaní športo-
vých vozidiel a keď som videl tento film, 
rozhodol som sa, že budem mať takpo-
vediac vlastné Ferrari“, povedal Walson. 
Walsonovo špeciálne Ferrari bolo len dru-
hým vozidlom, zhotoveným v rámci pro-
gramu Special Projects, určenom tým bo-
hatým zákazníkom, ktorí chcú mať jedi-

nečné vozidlo so znakom Ferrari. Prvým vozidlom toh-
to programu bolo Ferrari P4/5, čo je akási moderná 
verzia známeho pretekárskeho modelu P3/4 zo šes-
ťdesiatych rokov minulého storočia. Toto vozidlo bolo 
zhotovené pre miliardára Jamesa Glickenhausa, kto-
rého konto sa tým odľahčilo o štyri milióny dolárov. 
Walson sa na vývoji svojho Ferrari, ktorý trval 14 
mesiacov, aktívne podieľal „Praví ferraristi“ by 
mohli odhaliť, ktorý zo sériových modelov Ferrari  
poslúžil ako základ Walsonovho špeciálu. Áno, je to 

kupé 599 GTB Fiorano. Keďže Walson chcel mať ot-
vorené vozidlo, konštruktéri veľa úsilia venovali spev-
neniu karosérie po odstránení časti strechy. Pretože 
na toto zosilnenie použili najmä uhlíkové kompozity, 
prírastok hmotnosti nepresiahol 20 kg. Ferrari P540 
Superfast Aperta je postavené na podvozku s rázvo-
rom 2750 mm, jeho dĺžka je 4731 mm, šírka 1954 mm 
a výška 1300 mm. Na jeho pohon slúži šesťlitrový vi-
dlicový dvanásťvalec s maximálnym výkonom 456 
kW pri 7600 ot./min. Motor dosahuje najväčší krú-
tiaci moment (608 Nm) pri 5600 ot./min. Vozidlo je 
vystrojené šesťstupňovou prevodovkou typu F1. Prie-
merná spotreba v kombinovanom cykle je 17,9 l/100 
km – tento údaj však Walsona pravdepodobne pramá-
lo zaujímal. Špeciálne Ferrari P540 Superfast Aper-
ta splňuje všetky medzinárodné bezpečnostné a ho-
mologizačné predpisy a možno s ním preto jazdiť na 
bežných cestách. 

(RM)

Koncept pneumatiky Goodyear s technológiou BioI-
sopreneTM bol prvýkrát predstavený v dánskej Ko-
dani. BioIsopreneTM je prelomová alternatíva, kto-
rá nahrádza petrochemicky vyrábanú zložku pri pro-
dukcii syntetického kaučuku obnoviteľnou bioma-
sou. Jedna pneumatika Goodyear bola vystave-
ná v odletovej hale Medzinárodného letiska v Ko-
dani do 21. decembra, zatiaľ čo  ďalšiu pneumatiku  
vystavovali na niekoľkých špeciálnych akciách v de-
cembri počas  Konferencie o klimatických zmenách v 
Kodani (COP 15). Pneumatiky vyrobené technológiou 
BioIsopreneTM sú výsledkom spolupráce medzi spoloč-
nosťou Genencor, divíziou organizácie Danisco, a spo-
ločnosťou Goodyear, jedným z najväčších svetových 
výrobcov pneumatík. 
“Koncept spoločnosti Goodyear na pneumatiku  

vyrobenú technológiou BioIsoprene™ ukazuje ohrom-
ný pokrok, ktorý sme dosiahli v našom výrobnom pro-
cese použitím alternatívy na bio-základe k surovine 
izoprén získavanej z ropy,” povedal  Jesse Roeck, ri-
aditeľ, Global Materials Science spoločnosti Goodye-
ar. “Vývoj BioIsopreneTM by nám mohol pomôcť zredu-
kovať vplyv priemyslu na životné prostredie použitím 
obnoviteľných surovín v zásobovacom reťazci, čím by 
sa stal Goodyear menej závislým na výrobkoch získa-
vaných z ropy.” Okrem syntetického kaučuku na výro-
bu pneumatík je tradičný izoprén používaný na výro-
bu širokej škály výrobkov ako sú chirurgické rukavice, 
golfové loptičky, lepidlá. Preto je potenciál  výrobkov 
BioIsoprene™ ohromný.
Genencor a Goodyear prvýkrát oznámili spoluprá-
cu v oblasti výskumu technológie a integrovaného  

systému pro-
dukcie výrob-
kov BioIso-
prene™ v sep-
tembri 2008. 
Tieto dve spo-
ločnosti spo-
lupracujú na 
návrhu inte-
g r o v a n é h o 
systému vý-
roby pre produkty  BioIsoprene™ a zmluvne sa zavia-
zali k splneniu technologických i komerčných požia-
daviek projektu. Komerčná dostupnosť výrobku je na-
plánovaná na rok  2013.

-gr-

Poznajú to azda všetci motoristi: zastavíte na križo-
vatke na červenú, ale keďže neviete ako dlho bude 
ešte svietiť, pre istotu zošliapnete pedál spojky a za-
radíte jednotku oveľa skôr ako treba. To sa samozrej-
me stáva najmä na križovatkách, ktorými nejazdí-
te často alebo ste nimi ešte vôbec nešli, pretože na 
tých, ktorými prechádzate denne, už akosi podvedo-
me vytušíte intervaly striedania svetiel. Dizajnér Da-
mjan Stankovic prišiel s nápadom, ako vodičovi signa-
lizovať, dokedy ešte bude červená na semafore svie-
tiť. Je to - obrazne povedané – nápad jednoduchý „ako 
facka“ a človek sa až čuduje, že na to neprišiel sám. 
Stankovic totiž navrhol, aby sa po obvode kruhového 

červeného svetla vytvoril akýsi „ciferník“ (napríklad 
zo svietiacich diód), ktorý bude postupne zhasínať a 
tak vodiča informovať koľko sekúnd ešte ostáva do 
skončenia červenej fázy. Podľa Stankovica ide o „eko-

logické“ červené svetlo. Čo má ale červené svetlo na 
semafore spoločné s ekológiou? Možno ste už poču-
li radu, že kvôli zmenšeniu spotreby pri jazde v meste 
treba pri zastavení na červenú vypínať motor – ale len 
vtedy, keď červená svieti najmenej 20 sekúnd. Ako 
ale má vodič vedieť, ako dlho bude ešte červená svie-
tiť? No a Stankovicova idea prichádza s odpoveďou, 
takže viac vodičov sa možno na takomto semafore s 
odpočtom zostávajúcej doby svietenia červenej roz-
hodne vypnúť motor svojho vozidla. No a keďže vy-
pnutý motor neprodukuje žiaden kysličník uhličitý, ta-
kýmto vypnutím ste sa správali ekologicky. 

(RM)

 Ferrari P540 Superfast Aperta

 Pneumatika z biomasy

 Červená, ale dokedy?
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Zo sveta

Juhokórejská automobilka Kia otvorila nedávno svoj 
prvý výrobný závod v USA. Prvým vozidlom, ktoré zi-
šlo z montážneho pásu tohto závodu v štáte Georgia, 
bol typ Sorento bielej farby. Po nabehnutí na plnú vý-
robu bude 2500 pracovníkov tohto závodu ročne vy-
rábať 300 000 vozidiel. Ďalších okolo 7500 pracov-
ných miest vznikne v dodávateľských závodoch v re-
gióne. Spoločnosť Kia Motors investovala do výstav-
by závodu a jeho technologického zariadenia jednu 
miliardu dolárov (približne 700 miliónov eur). V ce-
lom areáli, ktorý zaberá plochu 890 hektárov, je ok-
rem montážneho závodu lisovňa karosérií, závod na 
výrobu prevodoviek a testovacia dráha dĺžky 3,2 km.  
V závode na výrobu prevodoviek sa vyrábajú  

šesťstupňové automatické prevodovky pre Sorento. 
Lis dĺžky 57 metrov pracuje s lisovacou silou 5400 
ton a pri jednej pracovnej operácii sa ním vylisuje 17 
rôznych karosárskych plechových dielcov pre So-
rento. Tento lis, ktorý vykoná 15 lisovacích operácií 
za minútu, je zapustený šesť metrov do zeme a jeho 
výška je 12 metrov. Od roku 2002 Kia investovala v 
USA 1,3 miliardy dolárov, a to do dizajnérskeho cen-
tra v kalifornskom Irvine, moderného výskumného a 
vývojového centra v Ann Arbor a testovacieho areá-
lu v Moajve. Možno spomenúť, že terajšia kríza odby-
tu automobilov v USA sa automobilky Kia nedotkla. 
V októbri 2009 dosiahla Kia 50 % prírastok predaja 
a v treťom štvrťroku zaknihovala najväčší kvartálny  

predaj v doterajšej histórii. Automobilka Kia je tak jed-
ným len z troch výrobcov automobilov, ktorým sa v 
porovnaní s minulým rokom podarilo zväčšiť odbyt v 
USA.     (RM)

Raz do roka sa na vysokorýchlostnom okruhu Nardo v južnom Taliansku 
zídu najznámejšie tuningové podniky, aby si prostredníctvom svojich vy-
ladených vozidiel zmerali sily, či skôr dynamické vlastnosti vozidiel. Toto 
podujatie sa koná pod záštitou spoločnosti Continental AG a v spolupráci 
s redakciou časopisu AUTO BILD sportcars. Pri takýchto jazdách sa občas 
„pritrafí“ aj nejaký ten rekord. Počas posledného podujatia, ktoré sa ko-
nalo koncom minulého roka, bol úspešný nemecký „ladičský“ podnik AC 
Schnitzer, ktorý si  zaknihoval jeden svetový rekord. 
Jeho model ACS3 3.5d Coupé dosiahol na okruhu rýchlosť 288,7 km/h, čo 
je najväčšia rýchlosť, akú kedy dosiahlo vozidlo so vznetovým motorom, 
certifikované pre bežnú cestnú premávku. Doterajší rekord bol prekonaný o 
8,7 km/h. Rekordné vozidlo ACS3 3.5d je odvodené od modelu BMW 335d a 
jeho motor vyvíja maximálny výkon 231 kW a má najväčší krútiaci moment  
680 Nm.

(RM)  

V ostatných rokoch pozorujeme akúsi „recykláciu“ au-
tomobilových značiek, čiže obnovenie značky po dlh-
šej (niekoľko desaťročí) či kratšej dobe jej neprítom-
nosti v svete automobilov. Takou značkou je aj znač-
ka Allard. Pôvodná značka Allard odvodzuje svoje 
meno od Sydneyho Allarda, ktorý v roku 1946 zalo-
žil v Londýne podnik Allard Motor Co. (aj keď Allard 
vyrábal športové vozidlá už pred druhou svetovou voj-
nou). Spoločnosť Allard vyprodukovala do svojho zá-
niku v 60. rokoch len necelé dve tisícky športových 
vozidiel niekoľkých typov, ktoré boli zväčša poháňa-
né americkými vidlicovými osemvalcami. Jedným z 
nich bol aj typ J2X, ktorého sa vyrobilo len (podľa do-
stupných informácií) 83 kusov. Modernú repliku toh-
to typu, označenú J2X MkII, vyrába v súčasnosti ka-
nadská spoločnosť Allard Motor Works. Prezident tej-
to spoločnosti Sydney Allard však nie je v žiadnom 
príbuzenskom vzťahu k zakladateľovi pôvodnej spo-
ločnosti Allard. 

Otvorený dvojsedadlový roadster J2X MkII je posta-
vený na podvozku s rázvorom náprav 269 cm. Vozidlo 
je dlhé 424 cm, široké 170 cm a vysoké 112 cm. Hmot-
nosť vozidla je 1250 kg. Záujemca o kúpu tohto road-
stera si môže vybrať z niekoľkých motorov americkej 
produkcie. Môže to byť 5,7-litrový Chrysler Hemi V8 
výkonu okolo 372 kW, alebo 6,1-litrový motor Hemi 
výkonu 447 kW, prípadne motory Chevrolet 350, Ca-
dillac Northstar alebo Ford 351. Štandardne sa mon-
tuje päťstupňová prevodovka Tremec s rýchlobehom, 

na želanie môže byť vozidlo vystrojené štvorstupňo-
vou automatickou prevodovkou. Vpredu i vzadu sú 
13-palcové ventilované brzdové kotúče so štvorpies-
tikovými strmeňmi. Karoséria vozidla je zhotovená z 
kompozitného materiálu. Do príplatkového výstroja 
patrí aj tempomat, klimatizačný systém a štvorbo-
dové bezpečnostné pásy. Spoločnosť Allard plánuje 
ročne vyrábať nie viac ako sto roadsterov J2X MkII, 
ktorých cena začína pri 138 500 dolárov. 

(RM)   

 Kia vyrába už aj v USA

 Najrýchlejší „nafťák“ na svete

 Allard J2X MkII
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Vyskúšali sme
Renault Scénic 1.9 dCi Privilege

Menší z dvojčiat
Automobilka Renault v posledných dvoch rokoch usilovne veľmi usilovne obnovuje svoju ponuku automobi-
lov. Medzi minuloročné novinky patria aj dvojčatá Grand Scénic a Scénic. V takomto poradí prišli na trh a aj 
my sme mali možnosť vyskúšať najprv Grand Scénic  (poháňaný motorom 1.9 dCi – MOT´or č. 10/2009).  
Koncom minuloročnej jesene sme vyskúšali aj Scénic, a po ňom opäť aj Grand Scénic, ale s ešte výkonnej-
ším motorom a v 7-miestnom vyhotovení.

Scénic je kratší ako Grand Scénic o 216 mm, o 66 mm 
má aj kratší rázvor náprav. Má trochu inú prednú a zad-
nú časť karosérie ako Grand Scénic, jeho predný náraz-
ník má v dvoch vyšších úrovniach výbavy striebornou 
farbou lakované lemovanie dvojice otvorov pri hmlových 

svetlách, Grand Scénic má otvor cez celú šírku nárazní-
ku a  lakovanie vo farbe karosérie. Koncové svetlá v tva-
re bumerangu má aj Scénic, ale kým v Grand Scénicu sú 
nedelené a zasahujú spodnou časťou hlboko do zadných 
blatníkov, v Scénicu je spodná časť otočená opačne, je 

delená a časť zasahuje do veka batožinového priesto-
ru. Zadný nárazník má dolu samostatný dielec z tmavé-
ho plastu, ktorý na Grand Scénicu nie je. Koncepcia in-
teriéru je v oboch modeloch rovnaká, pri rovnakej cel-
kovej šírke aj výške je pohodlie na predných sedadlách,  
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výhľad z nich, na rovnako dobrej úrovni, ako pri Grand 
Scénicu, o ktorom sme písali v októbrovom minuloroč-
nom čísle. Sedadlá sú dostatočne vysoko nad vozovkou, 
vodičovo sa dá prestavovať vo veľkom rozsahu – 240 
mm pozdĺžne a 70 mm do výšky.   Kratší rázvor náprav a 
celková dĺžka trochu ubrali (asi 20 mm) z bohatej rezer-
vy Grand Scénicu v pozdĺžnom smere pre nohy osôb se-
diacich na zadných sedadlách. Aj zadné sedadlá sú osa-
dené dostatočne vysoko nad podlahou a majú aj pomer-
ne dlhé sedacie časti, takže aj osoby vyšších postáv ná-
jdu na nich celkom dobrú oporu pre stehná. To je dôle-
žité najmä pri viachodinovom cestovaní. Posádka oce-
ní dostatok vhodných odkladacích priestorov, v stre-
dovej schránke medzi prednými sedadlami môže 
byť napríklad nastojato uložená aj 1,5-litrová fľaša. 
Veko schránky má súčasne funkciu posuvnej lakťo-
vej opierky.
 Nami skúšaný Scénic mal najvyššiu úroveň vý-
bavy Privilege, takže miesto klasických analógových 
prístrojov mal TFT displej. Niektoré údaje na ňom pre-
krýva veniec volantu, takže vodič musí nakloniť hlavu 

vľavo, ak ich chce spoľahlivo vidieť. Klasický kľúč na od-
mykanie a štartovanie nahrádza karta, motor sa štartu-
je stlačením tlačidla. Stačí ho aj v chladných dňoch stla-
čiť len krátko, netreba ho držať až do spustenia motora. 
 Batožinový priestor má variabilnú veľkosť za zad-
nými sedadlami, lebo tie možno samostatne pozdĺžne 
posúvať v rozsahu 130 mm. Objem sa tak mení od 470 
do 522 litrov, po sklopení všetkých troch zadných se-
dadiel a pri nakladaní až po strop je k dispozícii objem 
pre náklad 1804 litrov. Sedadlá druhého radu sa dajú 
aj vybrať, ale vyžaduje to zručnosť aj dostatok sily. Vle-
čená zadná náprava pre viacúčelové autá (MPV) síce  

nesľubuje nadpriemerne dobré jazdné vlastnosti v zá-
krutách, ale konštruktérom Renaultu sa podarilo náj-
sť optimálnu tuhosť puzdier vlečných ramien aj pružne 
skrutnej priečky. Konštrukčnú jednoduchosť tohto rie-
šenia cítiť len pri veľmi rýchlej jazde po ceste s nerov-
ným povrchom. A tak sa rodinné auto bežne nepoužíva, 
takže voči podvozku Scénicu nemáme výhrady.  
 Vznetový motor 1.9 dCi vyladený na výkon 96 kW 
poháňal Grand Scénic, o ktorom sme písali vlani v októb-
ri. Kto si kúpi ním vybavený Scénic, určite bude spokoj-
ný. Pracuje ticho a hospodárne.
 Renault Scénic 1.9 dCi Privilege sa v závere minulé-
ho roka predával za 20 890 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Renault Scénic 1.9 dCi Privilege

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

vod OHC, vstrekovací systém common rail, kompresný pomer 

16,6:1, zdvihový objem 1870 cm3, najväčší 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 McPherson 

a spodných priečnych ramenách, priečny skrutný stabilizá-

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

nuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúč-

mi, ABS, ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, 

pneumatiky rozmeru 205/55 R 17. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4344/1845/1637 

mm, rázvor náprav 2703 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1545/1547 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1505/1968 kg, objem batožinového priestoru  522/1804 l, 

objem palivovej nádrže 60 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 195 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,6 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/komb. prevádzke 6,6/4,9/5,5  l/100 km, 

CO
2
 145 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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V porovnaní s modelom s výbavou Dynamique, o ktorom 
sme písali vlani v októbri, mal tento „handsfree kartu“ 
, takže na nej nebolo treba nič stláčať pri otváraní dve-
rí, a aj motor sa dal štartovacím tlačidlom uviesť do cho-
du i v prípade, že vodič nevytiahol kartu z vrecka koše-
le alebo vetrovky. Pri odchode z vozidla stačí od neho 
odísť pár metrov a zámky na dverách sa automaticky 
uzamknú. K dispozícii sme teraz mali napríklad aj kva-
litnejšiu audiosústavu či elektrochromatické vnútor-
né spätné zrkadlo. V základných veciach ovplyvňujú-
cich bezpečnosť a pohodlie cestovania na sedadlách pr-
vých dvoch radov boli obidva modely rovnaké. Posledne 
skúšaný Grand Scénic mal aj tretí rad sedadiel, ktoré sa 
dali vyklopiť z dna batožinového priestoru. Osoby s výš-
kou nad 170 cm už na nich nemajú veľa voľného mies-
ta nad hlavami, miesto pre kolená si nájdu, pretože dru-
hý rad sedadiel možno pozdĺžne posúvať o 170 mm, tak-
že nie je problém nájsť vhodný kompromis. Batožinový 
priestor za dvoma výklopným sedadlami v treťom rade 
má objem 208 litrov. V päťmiestnom usporiadaní, pri  

zapustených sedadlách tretieho radu do podlahy batoži-
nového priestoru, je k dispozícií až 752 litrov pre bato-
žinu. Po vymontovaní druhého radu sedadiel sa Grand 
Scénic mení na dodávku schopnú previezť teoreticky až 
2063 litrový objem nákladu. 
 V Renaulte si dali záležať, aby nová generácia typu 
Scénic/Grand Scénic mala dobre odhlučnený interiér a 
materiály v kabíne aby pôsobili hodnotným dojmom. Vo 
výbave nechýbal ani navigačný systém, dvojzónová au-
tomatická klimatizácia, výduchy upravovaného vzdu-
chu aj pre osoby sediace vzadu a ďalšie užitočné prvky.
 Vznetový 4-valcový motor s najväčším výkonom až 
118 kW a krútiacim momentom 380 Nm pracuje veľmi 
ticho, jeho silu už výrazne cítiť po prekročení asi 1100 
otáčok za minútu. Po prekročení 3000 otáčok  za minú-
tu je zrýchľovanie menej výrazné. V meste sme dokázali 
jazdiť so spotrebou do 8 l/100 km, celkovo sme dosiah-
li priemer 6,7 l/100 km.
 Sedemmiestny Renault Grand Scénic 2.0 dCi Privi-
lege stojí 24 090 eur.           Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Grand Scénic 2.0 dCi Privilege

Rýchly, aj úsporný 
Renault je európskym priekopníkom v konštrukcii a výrobe viacúčelo-
vých automobilov (MPV), túto tradíciu začal rozvíjať už v lete 1984, keď 
predstavil prvú generáciu typu Espace. Dlho nemal nasledovníkov, až 
keď koncept tzv. jednopriestorovej karosérie veľkého Espace o 12 ro-
kov aplikoval aj v Scénicu, ktorý bol pôvodne jedným z modelov typu 
Mégane,  začal tento segment trhu mimoriadne rýchlo rásť a Renault 
už mal veľmi silnú konkurenciu. Odpoveďou konkurentom je súčasná 
generácia typu Scénic/Grand Scénic. Teraz sa budeme venovať Grand 
Scénicu poháňanému najvýkonnejším z ponúkaných motorov pre ten-
to typ, dvojlitrovým vznetovým motorom s výkonom 118 kW. 

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

vod 2xOHC, vstrekovací systém common rail, kompresný po-

mer 16:1, zdvihový objem 1995 cm3, najväčší výkon 118 kW 

pri 3750 ot./min., krútiaci moment 380 Nm pri 2000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných priečnych ramenách, priečny skrutný stabilizátor, 

zadná vlečená náprava s pružne skrutnou priečkou, vinuté pru-

žiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, 

ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, pneuma-

tiky rozmeru 225/50 R 17. 

Karoséria: 5-dverová, 7-miestna typu van.

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4560/1845/1675 

mm, rázvor náprav 2772 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1536/1539 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1703/2258 kg, objem batožinového priestoru  208/2063 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 8,3/5,6/6,6˝l/100 km, 

CO
2
 173 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Predstavujeme

Ocenenie pre RENAULTSPORT
Prestížny britský časopis Top Gear považuje Renaultsport za Automobilového výrobcu roka 2009 (Manu-
facturer of the Year). Ocenenie odovzdáva Top Gear už 10 rokov a je uznaním tvorcov TV programu, časo-
pisu, ako aj online verzie Top Gear-u, ktoré majú globálny dosah. Samotný časopis Top Gear vychádza v An-
glicku v mesačnom náklade 200 000 exemplárov. 

Rok 2009 bol plodným pre športovú divíziu Renaultu – 
Renault Sport Technologies, kedy počas dvanástich me-
siacov svetu predstavila malú cestnú raketu Twingo Re-
nault Sport 133 Cup, nové Clio Renault Sport 200 a ak-
tuálne posledný prírastok Mégane Renault Sport 250.
 Conor McNicholas, redaktor magazínu Top Gear, 
povedal: “Renaultsport nás prekvapoval dlhé roky, ale 
rok 2009 bol rokom, kedy celý projekt vyvrcholil do 
Twinga, Clia a Méganu v „horúcej“ podobe a všetky tri 
autá sú najlepšími v histórii. Za službu hot hatchom Vám 
skláňame úctu.“ 

Renault Sport Technologies je pobočkou skupiny Re-
nault. Jej hlavnými aktivitami sú:
•	Dizajn,	 vývoj,	 produkcia	 a	 predaj	 sériových	 športo-

vých modelov (Twingo Renault Sport 133, Clio Re-
nault Sport 200 a Mégane Renault Sport 250) 

•	Výroba	a	predaj	pretekárskych	automobilov	pre	ral-
ly šport: nové Twingo Renault Sport R1 a R2, Clio Re-
nault Sport R3 Access a Maxi 

•	Výroba	a	predaj	športových	automobilov	pre	preteky	
na okruhu: Renault Formula 2.0, Renault Formula 3.5, 
Clio Cup a Mégane Trophy 

•	Organizácia	 medzinárodných	 šampionátov	 (World	
Series by Renault, Clio R3 Trophies) a Renault Sport 
zážitkovývh aktivít (trackdays a návštevy závodu). 

Produktový rad Renaultsport-u 2009 zahŕňa:
Twingo Renault Sport 133 – vstupná úroveň vášne Re-
nault Sport-u: malá veľkosť a hmotnosť, 98 kilowattov 
(133 k) a veľa zábavy. Twingo sa predáva vo verziách 
133 Cup, 133 a, na jar 2010 pribudne aj  Twingo Gordi-
ni Renault Sport – čerstvý prírastok spojený s menom 
Gordini. 
 Clio Renault Sport 200 – hot hatch ktorý prevyšu-
je viaceré výkonné automobily. Pre záujemcov sú urče-
né verzie 200 Cup alebo verzia 200, pričom tento cest-
ný automobil má veľmi blízko ku veľmi úspešnému pre-
tekárskemu automobilu Clio Cup. 

 Mégane Renault Sport 250 – univerzálne chvále-
ný od svojho medzinárodného predstavenia, milovníci 
hot hatchov netrpezlivo očakávajú jeho príchod na trh 
vo verziách 250 Cup a 250 začiatkom roka 2010. Jeho 
prepracovaný dvojlitrový zážihový štvorvalec prepĺňa-
ný turbodúchadlom Twin Scroll s rýchlou odozvou teraz 
dosahuje najväčší výkon 184 kW a najväčší krútiaci mo-
ment 340 Nm. Až 80 % z hodnoty najväčšieho krútiace-
ho momentu je k dispozícii už od 1900 otáčok za minútu.

-rt-

Twingo Renault Sport 133

Mégane Renault Sport 250

Clio Renault Sport 200
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Päťdverový hatchback Mazda 3 má neprehliadnuteľný 
dizajn, najmä prednú časť karosérie s výrazným veľkým 
otvorom pre vstup chladiaceho vzduchu, naštylizova-
ným do úsmevu od ucha k uchu, si nemožno nevšim-
núť. V duchu súčasných trendov medzigeneračných  

nárastov rozmerov postupovali aj konštruktéri karosé-
rie, ale v interiéri sa to neprejavilo. V aute s celkovou 
dĺžkou takmer 4,5 m by sme očakávali viac voľného 
miesta pre nohy osôb sediacich na zadných sedadlách. 
Preferovanie pohodlia vodiča a spolujazdca vedľa neho  

naznačuje už dĺžka predných a zadných dverí. Po ot-
vorení zadných dverí má vstup na zadné sedadlá v na-
jdlhšom mieste len 66 cm. Ak je predné sedadlo posu-
nuté celkom dozadu a prihliadneme aj na pomerne vy-
soký prah dverí, potom je zrejmé, že nastupovanie na  

Neprehliadnuteľný zjav
Mazda 3 v roku 2003 nahradila vo výrobnom programe hirošimskej automobilky obchodne veľmi úspeš-
ný typ 323. Zaujala, a keď predstavitelia Mazdy ohlásili výstavnú premiéru jej druhej generácie koncom 
roka 2008 na autosalóne v Bologni, bolo jasné, že v predpokladanej skromnejšej konkurencii noviniek bude 
nová Mazda 3 stredobodom záujmu návštevníkov výstavy aj novinárov.  Aj to tak bolo. Vlani v novembri 
sme vyskúšali model poháňaný „základným“ motorom, ktorým je v Mazde 3 zážihový 1,6-litrový motor s 
výkonom 77 kW. 

Vyskúšali sme
Mazda 3 1.6 MZR 5HB



www.mo t .sk 23

zadné sedadlá bude komplikovanejšie ako na predné. 
Tam nie je naozaj žiadny problém. Sedadlá majú pomer-
ne tuhé čalúnenie, čo nie je na škodu, vodičovo má aj so-
lídny rozsah prestavovania v rôznych smeroch, ale vo-
lant by mal mať možnosť dlhšieho posuvu v smere osi 
otáčania. Analógové prístroje zapustené v tubusoch sú 
dedičstvom po prvej generácii Mazdy 3, nemáme voči 
nim výhrady, dva displeje vedľa tohto „klasického“ 
prístrojového panelu sú už trochu veľa. Zadné sedadlá 
akoby boli koncipované len pre dorastajúce deti (možno 
i pre dospelých Japoncov), lebo v pozdĺžnom smere po-
skytujú teraz o niečo menej miesta ako v predchádzajú-
cej generácii Mazdy 3 a ani rozsah nastavovania hlavo-
vých opierok zadných sedadiel akoby nerátal s osobami 
s výškou nad 180 cm.
 Podvozok Mazdy 3 je výborný z hľadiska stabili-
ty, zabezpečuje jej neutrálnu charakteristiku pri zme-
ne smeru jazdy aj pri veľkých rýchlostiach. Keby si 
konštruktéri dali viac záležať aj na potlačení nežiadú-
cich zvukov pri prejazde výraznejších nerovností ces-
ty, podvozok Mazdy 3 by patril medzi najlepšie v nižšej  

strednej triede. Na kvalitnej ceste s rovným povrchom 
patrí interiér Mazdy 3 k najlepšie odhlučneným vo svo-
jej triede, aj preto zvuk sprevádzajúci prehupnutie sa ko-
lies cez nerovnosť sme vnímali tak zreteľne. Riadenie, 
brzdy a presnosť preraďovania prevodových stupňov 
radia Mazdu 3 k premiantom v triede, vodič má aj dobrý 
výhľad z vozidla. To všetko sú predpoklady, že Mazda 3 
dokáže plniť aj úlohu „športového náradia“ pre vodičov, 

ktorí si občas dožičia rezkejší štýl jazdy.
 Sotva to však bude s motorom, a akým sme toto 
auto skúšali. Pracuje očakávaným spôsobom len v 
strednom pásme otáčok, približne od 3000 do 5000 za 
minútu. Všetko pod a nad tento rozsah je už horšie ako 
pri väčšine konkurenčných motorov tohto zdvihového 
objemu. V spomínanom optimálnom rozsahu otáčok má 
motor spotrebu odpovedajúcu oficiálnym hodnotám od 
výrobcu, pri snahe o dynamický štýl jazdy pri veľkých 
otáčkach je aj spotreba benzínu väčšia, aj o 3 l/100 km. 
 Mazda 3 1.6 MZR 5HB so strednou úrovňou výba-
vy TE stojí 18 490 eur, akciová cena v závere roka bola 
len 16 490 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Mazda 3 1.6 MZR 5HB

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

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

najväčší výkon 77 kW pri 6000 ot./min., krútiaci moment 

145 pri 4000 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových  ramenách , priečny skrutný stabi-

lizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny,  kotúčové 

brzdy vpredu, bubnové vzadu, ABS, hrebeňové riadenie s po-

silňovačom, obrysový priemer otáčania 10,9 m, pneumatiky 

rozmeru 205/55 R 16.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4460/1755/1470 

mm, rázvor náprav 2640 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1535/1520 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1255/1770 kg, objem batožinového priestoru 340/1360 l, 

objem palivovej nádrže 55 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 184 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 12,2 s, spotreba 95-oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

8,3/5,2/6,3 l/100 km, CO
2
 149 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Typom i20 Hyundai nahradil v Európe od roku 2002 dob-
re predajný typ Getz. Príťažlivosť jeho nástupcu pre eu-
rópskych zákazníkov mal zabezpečiť vývoj typu i20 v 
európskom vývojovom stredisku Hyundai-Kia v Rüssel-
sheime. Výrobu aj pre Európu vedenie koncernu Hyundai 
umiestnilo do svojho závodu v Indii, kde vyrábajú aj na-
jmenší typ i10. Tvarovanie prístrojovej dosky aj ostat-
ných prvkov interiéru nie je strohé, sú aj veľmi presne 

vyrobené a dôkladne namontované, takže ani pri jazde 
po nekvalitných cestách, kedy sa karoséria predsa len 
v istom rozsahu krúti a ohýba, nepočuť v kabíne žiad-
ne pazvuky. „Nízkonákladovosť“ naznačená už lokali-
tou výroby, kde sa má predávať významný počet vy-
robených automobilov, sa prejavuje lacnejšími plastmi, 
z ktorých je interiér zhotovený.  Nemeckú dizajnérsku 
školu cítiť pri pohľade na analógové prístroje s dobre  

čitateľnými stupnicami za denného svetla aj v noci, 
prehľadný je aj displej v strede hornej časti prístrojo-
vej dosky, informujúci o nastavení autorádia a zobrazuj-
úci údaje z palubného počítača. Sedadlá sú tvrdo čalúne-
né, sú však dobre tvarované, predné majú aj dostatočne 
účinné bočné opory sedacích častí aj operadiel. Náj-
sť si vhodnú polohu za volantom nebude zrejme kom-
plikované pre vodičov akejkoľvek postavy, pretože pri  

Nenápadná účelnosť
Pri pohľade na striedmo tvarovaný Hyundai i20 by málokto tušil, že na jeho podvozku je postavená aj oveľa 
extravagantnejšie vyzerajúca Kia Soul. Novinka zo začiatku minulého roka v ponuke značky Hyundai má 
nadčasové, jednoduché tvarovanie, ale rozhodne nie je nudná. A to ani z hľadiska funkčnosti. Vyskúšali sme 
model poháňaný 1,4-litrovým zážihovým motorom, s päťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou a stred-
nou úrovňou výbavy Comfort.  

Vyskúšali sme
Hyundai i20 1.4i
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úrovni výbavy Comfort už možno prestavovať sedadlo 
vodiča aj výškovo. Volant je štandardne výškovo aj po-
zdĺž osi otáčania prestaviteľný už aj v základnej úrovni 
výbavy Classic.
 Hyundai i20 je síce „otypovaný“ ako päťmiestne 
vozidlo,  a príjemne nás prekvapilo, že z hľadiska pries-
toru pre nohy a hlavy by nebol problém cestovať na zad-
ných sedadlách ani osobám s výškou okolo 180 cm, 
ale na šírku je to už, pochopiteľne, horšie.   Batožinový 
priestor účelného, pravidelného tvaru pri nesklopených 
priečne delených zadných sedadlách (v pomere 60/40) 
má normovaný objem 295 l. Jeho dno je 1100 mm ši-
roké, 670 mm dlhé, sklopením zadných sedadiel sa dĺž-
ka úložnej plochy zväčší na 1300 mm a objem pri nakla-
daní až po strop (900 mm od dna po strop) vzrastie na 
1060 litrov.  Dno batožinového priestoru je „ponorené“ 
asi 145 mm od tzv. nakladacej hrany, ktorá je 710 mm 
nad vozovkou, takže pre manipuláciu s predmetmi väč-
šej hmotnosti treba mať dostatočné silové parametre.
 Podvozok s pomerne tvrdým pružením uprednost-
ňuje stabilitu vozidla pred účinným tlmením rázov od 
prejazdu nerovností cesty, nie je však vysloveným „kos-
titrasom“ (tak ho však môžu na nekvalitnej ceste vní-
mať osoby na zadných sedadlách). K príjemným prekva-
peniam z používania tohto auta určite radíme aj 1,4-li-
trový zážihový motor s variabilným časovaním ven-
tilov. Má najväčší výkon 73 kW pri 5500 otáčkach za  

minútu a krútiaci moment 137 Nm pri 4200 otáčkach 
za minútu. Veľmi ľahko sa „dostáva do otáčok“, zrýchľo-
vanie je neprehliadnuteľné už od 2000 otáčok za minú-
tu. Ak k týmto vlastnostiam motora priradíme aj dobre 
odstupňovanú päťstupňovú ručne ovládanú prevodovku 
(možná je aj 4-stupňová automatická) s presne vymed-
zenými dráhami pri preraďovaní, pri tvrdom podvozku 
Hyundai i20 celkom ľahko vykúzli ilúziu malého športo-
vého auta.
 Na veľmi dobrej úrovni je aj výbava malého Hy-
undaia, ktorý má v stupni Comfort štandardne predné, 
bočné aj hlavové bezpečnostné vankúše, aktívne opier-
ky hlavy na predných sedadlách, audiosústavu s CD a 
MP3 prehrávačom a USB vstup. 
 Hyundai i20 1.4i s päťstupňovou ručne ovládanou 

prevodovkou a so strednou úrovňou výbavy Comfort 
stojí 11 290 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Hyundai i20 1.4i

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

2xOHC, kompresný pomer 10,5:1, zdvihový objem 1396 cm3,  

najväčší výkon 73,6 kW pri 5500 ot./min., krútiaci moment 

137 pri 4200 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových  ramenách , priečny skrutný stabi-

lizátor, zadná  vlečená náprava, priečny skrutný stabilizátor, vi-

nuté pružiny, kotúčové brzdy,  ABS, hrebeňové riadenie s elek-

trickým  posilňovačom, obrysový priemer otáčania 10,4 m, 

pneumatiky rozmeru 175/70 R 14.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3940/1710/1490 

mm, rázvor náprav 2525 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1505/1503 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1202/1565 kg, objem batožinového priestoru 295/1060 l, 

objem palivovej nádrže 55 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 180 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,6 s, spotreba 95-oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Typ Octavia sme už skúšali viackrát, takže teraz sa 
budeme venovať najmä novým prvkom, s ktorými 
sme sa ešte nestretli. Aj keď najväčší výkon 77 kW  

dosahuje motor 1,6 TDI so štvoricou ventilov pre každý 
valec až pri otáčkach 4400 za minútu, teda o 400 otá-
čok vyššie ako motor 1,9 TDI PD s rovnakým výkonom,  

spotreba nafty je priaznivejšia s menším motorom.  
V kombinovanej prevádzke má Octavia 1,6 TDI spotre-
bu len 4,5 l/100 km, s motorom 1,9 TDI je normovaná 

Vyskúšali sme
Škoda Octavia 1.6 TDI

Mimoriadna úspornosť 
a zvláštna výbava
Momentálne celosvetovo najpredávanejší typ mladoboleslavskej automobilky, Octavia, dostala nedávno vý-
znamný podnet na dosiahnutie ešte väčšej príťažlivosti pre zákazníkov. Je ním nový 1,6-litrový prepĺňaný 
vznetový motor so vstrekovacím systémom common rail. Nami skúšaný model mal navyše ďalší magnet 
pre zákazníkov, bol vybavený systémom ŠkodaSAT s asistenčným tlačidlom.
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Vyskúšali sme
Škoda Octavia 1.6 TDI

spotreba 4,9 l/100 km. Navyše, s novým motorom  1,6 
TDI už plní emisnú normu Euro 5, kým s 1,9 TDI len Euro 
4.  Plochá charakteristika krútiaceho momentu zabezpe-
čuje novému motoru výbornú pružnosť. Ťah motora po-
sádka cíti už po prekročení asi 1250 otáčok. Do približ-
ne 3000 otáčok za minútu motor pracuje mimoriadne ti-
cho. Pri rýchlosti 130 km/h sú otáčky motora pri zara-
denom piatom prevodovom stupni len 2400 za minútu, 
neraz sme mali nutkanie preradiť na  šiesty prevodový 
stupeň, motor na jeho „utiahnutie“ má  krútiaceho mo-
mentu nadostač. 
 Priam očarujúca je spotreba nafty. Už pri našej ma-
lej snahe o hospodárnu jazdu sa na displeji palubného 
počítača zobrazovala spotreba pod 4 l/100 km. V kom-
binovanej prevádzke v chladnom počasí, so značným po-
dielom aj jazdy po diaľnici, sme dosiahli spotrebu 5,2 
l/100 km.
 Nový systém ŠkodaSAT je pozoruhodnou novin-
kou, ktorou si majiteľ takto vybaveného vozidla Ško-
da dokáže v prípade potreby 24 hodín denne a 365 
dní v roku privolať pomoc, ak ju potrebuje. Zatlačením  

tlačidla asistencie na stredovej konzole pod autorádi-
om vyšle zariadenie namontované vo vozidle informá-
ciu centrále spoločnosti SETECH Telematics. Vodič za-
registrovaný v systéme dostane o tom potvrdzujúcu 
SMS správu. Ak by pri havárií posádka kvôli zraneniu 
nebola schopná odoslať signál o potrebe pomoci, zabu-
dovaný nárazový snímač haváriu rozozná a automatic-
ky odošle hlásenie do centrály ŠkodaAssistance, ktorá 
okamžite organizuje potrebnú zdravotnú a technickú po-
moc na mieste nehody. Presnú polohu vozidla zistí cent-
rála pomoc satelitov. Tento systém možno využívať na-
príklad aj na monitoring pohybu vozidla – pri zostavo-
vaní knihy jázd. 
 Počas týždňa používania tohto vozidla sme dva 
krát vyskúšali spoľahlivosť tejto služby na rôznych 
miestach Slovenska a centrála sa vždy do jednej minú-
ty ohlásila na náš telefón a overovala si, či potrebujeme 
nejakú pomoc. Našťastie sme ju nepotrebovali, ale vždy 

nám oznámili presnú polohu vozidla. Tento systém mož-
no aplikovať aj na skôr predané automobily Škoda. Zari-
adenie a jeho montáž aj poplatok za rok používania toh-
to bezpečnostného systému stojí 560 eur. 

Samuel BIBZA

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

systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, zdvihový objem 

1598 cm3, najväčší výkon 77 kW pri 4400 ot./min., krútiaci 

moment 250 Nm pri 1500 až 2500 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčo-

vé brzdy, vpredu s ventilovaným kotúčmi, ABS, ESP, hrebeňo-

vé riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozme-

ru 225/45 R 17. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4666/1769/1522 

mm, rázvor náprav 2575 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1539/1528 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1380/1980 kg, objem batožinového priestoru  560/1350 l, 

objem palivovej nádrže 55 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 189 km/h, 

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

mimomest. cykle/komb. prevádzke 5,7/3,9/4,5  l/100 km, 

CO
2
 119 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Cruze pôsobí dojmom  väčšieho auta, aj keď má vonkaj-
šie rozmery odpovedajúce sedanom svojej  triedy. Di-
zajnéri sa snažili aby tvary karosérie prijali aj Európa-
nia a pritom zostali príťažlivé aj pre, z nášho pohľadu, 
zámorské trhy. Celkom sa im to podarilo.  Cruze vyze-
rá dobre aj zvnútra. Trojramenný multifunkčný volant a 
prístrojová doska majú vzhľad ovplyvnený, možno iba 
podvedome, dizajnom súčasných automobilov Opel. 
Vodičom vyšších postáv, ktorí pri jazde neradi držia  

kolená cudne pri sebe, bude pravdepodobne preká-
žať kontakt pravého kolena s hranou prechodu stredo-
vej konzoly do podlahového tunela. Môže dokonca ob-
čas nechtiac zmeniť nastavenie klimatizácie, lebo ovlá-
dač je v tesnej blízkosti jeho kolena. Obe predné sedad-
lá sú výškovo prestaviteľné  už v najnižšej úrovni vý-
bavy Base, nami skúšaný model mal najkvalitnejšiu 
úroveň výbavy LT. Rozsah prestavenia je  veľký, takže 
vhodnú polohu za volantom nebude problém nájsť si pre  

nikoho, lebo pri výbave LT je volant nastaviteľný aj po-
zdĺž osi jeho otáčania. Plasty nemajú mäkčené povr-
chy, čo samo osebe nie je problém, veď ktože už hlad-
ká prístrojovú dosku alebo jej stredovú konzolu. Ich ne-
výhodou býva náchylnosť na poškriabanie, čo sa môže 
stať pri manipulácii s rôznymi predmetmi napríklad pri 
nastupovaní do auta. Skúšané auto bolo takmer nové, 
takže všetko v ňom vyzeralo pekne. Vodič aj spolujazdec 
vedľa neho sedia celkom pohodlne, nech sú akokoľvek 

Vyskúšali sme
Chevrolet Cruze 2.0 VCDi

Vpád do nižšej strednej triedy
Podľa toho, že finančnými problémami sužovaný koncern General Motors podľa dostupných správ ani len 
neuvažoval o predaji svojich juhokórejských závodov bývalej spoločnosti Daewoo možno usudzovať, že vý-
roba v nich je konsolidovaná. O tom, že v nich vedia vyrábať autá aj pre náročných európskych klientov naj-
novšie presviedča sedan nižšej strednej triedy Chevrolet Cruze.
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Vyskúšali sme
Chevrolet Cruze 2.0 VCDi

veľkí, sedenie vzadu už má limity. Šírka vo výške lakťov 
tu má hodnotu niečo nad 1400 mm. Keďže pre väčšinu 
majiteľov áut je takmer zbytočné hodnotenie pohodlia 
na zadnom sedadle obsadenom tromi dospelými osoba-
mi, lebo k tomu zriedka kedy dochádza, vnútorná šírka 
nie je príliš podstatná. Oveľa dôležitejší je priestor nad 
sedadlami a ich odstup od operadiel predných sedadiel. 
Miesto pre uloženie nôh nie je problémom ani pre nad-
priemerne vysokých cestujúcich Cruze, ale v zabezpe-
čení dostatočného odstupu hláv od stropu  toto vozidlo 
nie je šampiónom. Od sedacej časti po strop je vzdiale-
nosť len 920 mm.
 Vstup do batožinového priestoru  po vyklopení 
jeho veka je dostatočne dobrý, ale objem 450 litrov je 
len priemerný. Našťastie, má pravidelný tvar s dĺžkou 
980 mm pri dne, šírkou niečo viac ako  meter medzi pod-
behmi kolies. Tzv. nakladacia hrana je 770 mm nad vo-
zovkou, pri snahe plne využiť  batožinový priestor tre-
ba však myslieť na to, že mechanizmus vyklápania veka 
zasahuje do priestoru pre batožinu. Operadlá zadných  

sedadiel možno sklopiť, pričom vznikne len malý schod 
a vďaka otvoru s výškou 450 mm možno v Cruze prevá-
žať aj dlhšie predmety, napríklad lyže. 
 Chevrolet Cruze postavili na takmer rovnakej plat-
forme akú má európske Auto roka 2010, nová generácia 
Opelu Astra. Zadná náprava Cruze však má jednoduchú 
podobu klasickej vlečenej nápravy s pružne skrutnou 
priečkou, kým Astra má tuhšiu nápravu, vlastnosťami 
viac pripomínajúcu viacprvkové zavesenie zadných ko-
lies. Podvozok Cruze však plne vyhovuje požiadavkám, 
aké od vozidla nižšej strednej triedy požaduje väčšina 
zákazníkov.
 Dvojlitrový vznetový motor je úsporný, dostatočne 
pružný, ale hlučnejší ako sme očakávali. Približne pri 
rovnakom pomere jázd v meste a mimo neho sme dosi-
ahli spotrebu 6,2 l/100 km.
 Cruze pri najvyššej úrovni výbavy má okrem iného 
automatickú klimatizáciu, dažďový snímač, audiosústa-
vu s CD meničom, tempomat, elektrochromatické vnú-
torné spätné zrkadlo i parkovacie snímače vzadu.     

 Chevrolet Cruze 2.0 VCDi s päťstupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou a úrovňou výbavy LT stojí 19 
150 eur, v závere minulého roka bola cena tohto modelu 
podľa „akciového cenníka“ 18 700 eur.

Samuel BIBZA

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

systém common rail, ventilový rozvod OHC, kompresný pomer 

17,5:1, zdvihový objem 1991 cm3, najväčší výkon 110 kW pri 

4000 ot./min., krútiaci moment 320 Nm pri 2000 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, priečny 

skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovaným 

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

umatiky rozmeru 225/50 R 17. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4597/1788/1477 

mm, rázvor náprav 2685 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1544/1558 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1502/1930 kg, objem batožinového priestoru  450 l, objem 

palivovej nádrže 60 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 210 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,7 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/komb. prevádzke 7/4,8/5,6  l/100 km, CO
2
 

149 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Každého zákazníka v prvom rade zaujíma, či vozidlo, 
ktoré by si chcel kúpiť, spĺňa jeho zvyčajné prepravné 
nároky. Hybridnému pohonu Insightu sa preto budeme 
venovať až v závere, i keď je v tomto vozidle nepochyb-
ne najzaujímavejšou konštrukčnou skupinou.
 Karoséria sa bude páčiť väčšine zákazníkov, po-
merne nízko uložené sedadlá nad podlahou dobre ladia 
s prúdnicovými líniami karosérie a pripomínajú sedenie 
v športových autách. Prístroje však naznačujú netradič-
ný systém pohonu, napriek tomu, že niektoré parametre 

treba sledovať na troch displejoch,  vodič sa rýchlo zori-
entuje, kde čo nájde. Plasty majú tvrdý povrch, ale všet-
ky dielce sú dôkladne zlícované, takže nám sa interiér In-
sightu páčil. Predné sedadlá poskytujú slušný štandard 
pohodlia, na zadných sa budú počas dlhšie trvajúcej jaz-
dy dobre cítiť len osoby s výškou menej ako 170 cm. 
Vyšší sa už hlavami dotýkajú stropu. 
 Aj keď v priestore za zadnými sedadlami bolo tre-
ba nájsť miesto pre blok metal-hydridových batérií, na 
batožinu zostalo výborných 408 litrov. A po sklopení 

operadiel zadných sedadiel (nevznikne rovná plocha s 
pôvodným dnom batožinového priestoru) objem pre ná-
klad narastie na 892 litrov.  
 Podvozok má svoj konštrukčný základ v podvozku 
novej generácie typu Jazz, Insight však má o 50 mm dlh-
ší rázvor náprav. V zákrutách sa príliš nenakláňa, oje-
dinelými zákrutami prechádza s dobrým držaním stopy, 
ale rýchle striedanie zákrut za sebou dokáže „rozhodiť“ 
ťažšiu zadnú časť a treba radšej ubrať plyn, nespolie-
hať sa, že stabilizačný systém (VSA) zastaví rozkývanie  

Vyskúšali sme
Honda Insight

„Hybrid pre každého“
Automobilka Honda predstavila svoj typ Insight s hybridným pohonom v roku 1999,  podobu jeho druhej 
generácie videla verejnosť premiérovo pred rokom, na autosalóne v americkom Detroite. Marketingoví od-
borníci Hondy nový Insight predstavujú sloganom uvedeným v nadpise. U nás cena tohto vozidla, rozmer-
mi patriaceho do nižšej strednej triedy, začína sumou 19 600 eur. 
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Vyskúšali sme
Honda Insight

karosérie. Bežné nerovnosti na cestách dokáže podvo-
zok Insightu veľmi dobre odfiltrovať, cítili sme len pre-
jazd lajdácky osadených poklopov kanalizácie alebo die-
ry v asfaltovom koberci.  Brzdy majú ostrý nástup, tak-
že na dávkovanie brzdnej sily pri potrebe len ľahkého 
pribrzďovania si treba trochu zvykať.
 Honda využíva v Insighte tzv. sériový hybridný sys-
tém, ktorý neumožňuje jazdu len s elektrickým poho-
nom. Základom pohonného systému je zážihový motor 
so zdvihovým objemom 1339 cm3 ktorý dosahuje naj-
väčší výkon 65 kW a krútiaci moment 121 Nm. 
 Štartuje sa klasicky – otočením kľúčika v spína-
cej skrinke. Elektromotor s najväčším výkonom 10 kW 
a krútiacim momentom 79 Nm v Insighte má podporný 
účinok pri zrýchľovaní vozidla. Oveľa cennejší je kvôli 
tomu, že pri brzdení sa zmení na generátor, ktorý pri „nú-
tenom pohone“ mení kinetickú energiu vozidla na elek-
trickú a uskladňuje ju v bloku metal-hydridových baté-
rií. Inak by sa kinetická energia vozidla získaná z paliva 
v zážihovom motore kompletne musela zmeniť na teplo  

v kotúčových brzdách Insightu.
 Vodič môže na displeji sledovať tok energií, vidí, 
kedy elektromotor pomáha spaľovaciemu motoru, ne-
pracuje alebo je v režime generátora. Stlačením zelené-
ho tlačidla „ECO“ riadiaca jednotka hybridného systé-
mu usmerní riadiacu jednotku zážihového motora, aby 
až tak aktívne nereagoval na stláčanie pedála akcele-
rácie a aby celý systém čo najúčinnejšie využíval reku-
peráciu. Stlačenie plynového pedála k podlahe má pred-
nosť pred ekológiou a dochádza k maximálne možnému 
zrýchľovaniu vozidla. V strednom režime otáčok pracu-
je spaľovací motor celkom pokojne, pri veľkých otáč-
kach už jeho hluk preniká do kabíny dosť výrazne. Keď 
sme sa snažili jazdiť úsporne, dosahovali sme spotrebu 
v kombinovanej prevádzke okolo 4,5 l/100 km. Keď sme 
jazdili „bezstarostne“, teda skôr svižne, spotreba benzí-
nu bola len mierne nad 5 l/100 km. 

Samuel BIBZA

Motor: a/ 4-valcový, 8-ventilový zážihový, ventilový rozvod OHC, 

kompresný pomer 10,8:1, zdvihový objem 1339 cm3, najväč-

ší výkon 65 kW pri 5800 ot./min., krútiaci moment 121 pri 

4500 ot./min.

 b/ elektromotor s permanentným magnetom s výkonom 10 

kW pri 1500 ot./min a krútiacim momentom 79 Nm pri 0 až 

1000 ot./min., metal-hydridová batéria 100,8 V, 5,75 Ah. Cel-

kový najväčší výkon hybridného systému 72 kW.

Prevody: automatická  prevodovka s plynule meniteľným prevo-

dom, pohon kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových ramenách , priečny skrutný stabili-

zátor, zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný 

stabilizátor, kotúčové brzdy vpredu s ventilovanými kotúčmi, 

ABS, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, obryso-

vý priemer otáčania 11 m, pneumatiky rozmeru 175/65 R 15.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4395/1695/1425 

mm, rázvor náprav 2545 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1495/1475 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1351/1650 kg, objem batožinového priestoru 408/892 l, ob-

jem palivovej nádrže 40 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 182 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 12,5 s, spotreba 95-oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

4,6/4,2/4,4 l/100 km, CO
2
 101 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Polo nielen rozmerovo narástlo všetkými smermi, ale 
aj dojem, ktorý v nás zanechalo po týždni používania, 
naznačuje snahu jeho tvorcov pridať k pomerne chlad-
nej  funkčnosti tvarovania predchádzajúcej generácie, 
predovšetkým v interiéri, aj viac emotívnosti. Platí to o 
tvarovaní prístrojovej dosky, o výbere plastov aj o od-
kladacích priestoroch v kabíne. Do výplní v predných 
dverách možno napríklad odložiť aj 1,5-litrové plasto-
vé fľaše, v podlahovom „tuneli“ pod stredovou konzolou  

prístrojovej dosky sú vyformované dve dutiny vhodné 
na uloženie pohárov, jeden výklopný držiak pohárov je 
aj na konci „tunela“, pred zadnými sedadlami. Poloha 
ovládacích prvkov a prístrojov bola ergonomicky dob-
rá aj v predchádzajúcej generácii Pola, to prešlo aj do 
súčasnej generácie. Snaha o hodnotnejší vzhľad inte-
riéru viedla dizajnérov aj k lemovaniu výduchov venti-
lačného a vykurovacieho systému kovovo-lesklým po-
vrchom. Lemovanie na ľavej strane prístrojovej dosky 

sa odráža v okne a odraz pri niektorých svetelných pod-
mienkach nepríjemne zasahuje do zorného poľa ľavého 
vonkajšieho spätného zrkadla. Hodnotne vyzerajú aj se-
dadlá, a to aj zadné, ale „dlháni“ vzadu nebudú radi ces-
tovať na dlhých trasách, aj keď sú sedadlá 380 mm nad 
podlahou a teda dobre podopierajú stehná. Na to medzi-
generačný nárast rozmerov Pola predsa len nestačí, aby 
bol odstup medzi prednými a zadnými sedadlami dosta-
točný. Slabšie je to aj s rezervou voľného miesta nad 

Vyskúšali sme
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline

Väčšie a luxusnejšie
Minuloročná novinka Volkswagenu v triede malých áut, Polo, sa rozmermi, dizajnom a výbavou tlačí k hrani-
ci nižšej strednej triedy. K celkovej dĺžke 4 m mu chýbajú už len 3 centimetre. Vyskúšali sme model s päťd-
verovou karosériou poháňaný 1,4-litrovým zážihovým motorom a úrovňou výbavy Comfortiline.
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Vyskúšali sme
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline

hlavami vyšších osôb sediacich vzadu.
 Pribudlo však 10 litrov k objemu batožinového 
priestoru, teraz má 280 litrov, šírku dna 960 mm a po 
bezproblémovom sklopení zadných sedadiel má objem 
952 litrov a dĺžku 1250 mm. Pod „základnou“ rovinou 
dna je ešte rozmerný odkladací priestor. Prístup do ba-
tožinového priestoru po vyklopení jeho veka je na úrov-
ni priemeru triedy.
 Nadpriemerná je kvalita podvozku. Zmienka o pre-
pracovaní konštrukcie niektorých detailov náprav nebo-
la marketingovým prikrášlením obrazu o novom Pole. 
Nové Polo bezpečne prechádza zákrutami aj veľkou 
rýchlosťou, bez nebezpečne vyzerajúcich bočných ná-
klonov karosérie, ale najmä bez vybočovania z vodičom 
požadovaného smeru. Stabilizačný systém je už v zá-
kladnej výbave nového Pola. Na cestách s nerovným po-
vrchom si pritom pruženie dokáže veľmi dobre poradiť s 
nárazmi kolies od prejazdu nerovností a prenáša ich do 
karosérie v účinne stlmenej podobe.

 Zážihový 1,4-litrový motor má najradšej, keď ho 
vodič necháva pracovať v strednom pásme otáčok. Od 
3000 do 5000 otáčok za minútu predvádza svoju vý-
bornú pružnosť, hnať ho do vyšších otáčok nemá zmy-
sel, rýchlosť rastie oveľa pomalšie ako spotreba benzí-
nu. Spolupracuje s výbornou päťstupňovou ručne ovlá-
danou prevodovkou s presným vedením dráh preraďo-
vacej páky. Vďaka dlhému prevodu piateho stupňa mož-
no aj na diaľnici jazdiť jazdiť úsporne . Pri rýchlosti  

130 km/h  sú otáčky motora len 3700 za minútu, čo 
priaznivo ovplyvňuje aj vnútorný hluk. 
 Cena modelu Volkswagen Polo 1.4 Comfortline je 
11 090 eur. Skúšané vozidlo malo navyše napríklad 
stredovú opierku lakťov s odkladacou schránkou, au-
tomatickú klimatizáciu Climatronic, trojramenný kožou 
potiahnutý volant, audiosústavu RCD 310 s MP3 pre-
hrávačom, palubný počítač či kontrolu tlaku v pneumati-
kách.  To zdvihlo cenu na 12 655 eur.

Samuel BIBZA

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

2xOHC, kompresný pomer 10,5:1, zdvihový objem 1390 cm3,  

najväčší výkon 63 kW pri 5000 ot./min., krútiaci moment 

132 pri 3800 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových  ramenách , priečny skrutný stabi-

lizátor, zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný 

stabilizátor, kotúčové brzdy vpredu s ventilovanými kotúčmi, 

ABS, hrebeňové riadenie s posilňovačom, obrysový priemer 

otáčania 10,9 m, pneumatiky rozmeru 175/70 R 14.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3970/1682/1438 

mm, rázvor náprav 2456 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1463/1456 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1070/1550 kg, objem batožinového priestoru 280/952 l, ob-

jem palivovej nádrže 45 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 177 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 12,1 s, spotreba 95-oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

8,0/4,7/5,9 l/100 km, CO
2
 139 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Vyskúšali sme
Volvo S40 1.6D DRIVe

Ekologicko-ekonomický pohon
Ani automobilka Volvo nechce prepásť zápis do histórie, že bola medzi prvými na svete, čo vyrábali „zelené“ 
automobily. Na ženevskom autosalóne v roku 2008 predstavila líniu modelov z radov  C30, S40, V50, V70 
a S80 s označením DRIVe, ktoré majú o niečo menšiu spotrebu paliva a menšie emisie kysličníka uhličitého 
ako ich „zeleno“ neupravovaní súrodenci. Po Volve C30 1.6D DRIVe, o 
ktorom sme písali v minuloročnom novembrovom čísle, sme v závere 
minulého roka vyskúšali takýto model aj z radu S40.

Všetkých päť modelov s označením DRIVe poháňa 1,6-li-
trový vznetový motor z produkcie PSA Peugeot Citroën, 
vyladený na najväčší výkon 80 kW. Aj keď súčasná ge-
nerácia Volva S40 mala premiéru ešte v roku 2003, aj 
vďaka inovácii z roku 2007 tento sedan z nižšej stred-
nej triedy ani dnes nepôsobí zastaraným dojmom – pri 
pohľade z vonka i po preskúmaní interiéru. Model DRI-
Ve sa od ostatných verzií tohto typu vizuálne priveľmi 
nelíši. Azda najviditeľnejšou odlišnosťou sú aerodyna-
micky optimalizované odlievané 16-palcové diskové ko-
lesá Libra. Potom sú to zaslepené otvory v maske chladi-
ča a aerodynamický odpor by mal zmenšovať aj uprave-
ný predný spojler s naznačenými deflektormi pred pred-
nými kolesami a zmenšenie svetlej výšky vozidla o 10 
mm. K menšej spotrebe nafty prispievajú troškou aj pne-
umatiky Michelin Energy Saver s menším valivým odpo-
rom, o niečo menšie trecie straty má aj päťstupňová ru-
čne ovládaná prevodovka vďaka náplni oleja s menšou 
viskozitou. Na rozdiel od ostatných modelov má „dlh-
šie“ prevody na treťom až piatom prevodovom stupni. 
Vznetový prepĺňaný motor s oxidačným katalyzátorom,  

systémom čiastočnej recirkulácie spalín a filtrom pev-
ných častíc je dobrým základom pre „zelené“ auto. Nami 
skúšaný model mal navyše aj systém automatického 
vypínania motora po zastavení vozidla. Systém Štart-S-
top fungoval spoľahlivo, opätovné naštartovanie moto-
ra po dotyku s pedálom spojky alebo akcelerácie bolo 
bezprostredné.
 Jazda v malom sedane s elegantne tvarovaným a 
dielensky kvalitne spracovanom interiéri je príjemná, 
lebo kabína je dobre odhlučnená, podvozok dobre tlmí 
nárazy od nerovností cesty a rozsah výbavy je tiež veľ-
mi slušný. Vodiča o tom, že sedí za volantom ekologicky 
ladeného modelu, upozorňuje len hore alebo dolu smeru-
júca šípka zobrazujúca sa na spodnom displeji v strede 
prístrojového panelu, nabádajúca ho, aby kvôli optimál-
nemu pracovnému režimu motora preradil na vyšší ale-
bo nižší prevodový stupeň. 
 Volvo S40 1.6D DRIVe Start Stop s úrovňou výba-
vy Momentum sa predáva za 27 960 eur.

Samuel BIBZA

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

rozvod OHC, vstrekovací systém common rail , kompresný po-

mer 18,3:1, zdvihový objem 1560 cm3, najväčší výkon 80 kW 

pri 4000 ot./min., krútiaci moment 240 Nm pri 1750 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, priečny 

skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými 

kotúčmi, ABS, ESP, hrebeňové riadenie s  posilňovačom, obry-

sový priemer otáčania 11,1 m. 

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 hmotnosť 1386/1880 

kg, objem batožinového priestoru  417/1307 l, objem palivovej 

nádrže 52 l, pneumatiky rozmeru 205/55 R 16.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 190 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,5 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/komb. prevádzke 5,7/3,8/4,5 l/100 km, 

CO
2
 104 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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GEFCO oslavuje 60 rokov

Unimog na hasenie jazdí aj po schodoch

Rozrastajúca sa rodina Seat ECOMOTIVE

Zo sveta

Spoločnosť GEFCO oslavuje 60 rokov logistických skú-
seností. GEFCO, ktoré založila v roku 1949 spoločnosť 
PSA Peugeot Citroën, sa zaradilo medzi desať najväč-
ších logistických skupín v Európe a stalo sa svetovým 
lídrom v logistike vozidiel.
 Počas svojho pôsobenia počas rokov 1949 až 2009 
sa skupina GEFCO stala logistickým integrátorom s od-
bornými znalosťami vo výrobnom sektore, predovšet-
kým v distribučnej logistike vozidiel (3,2 milióna vozi-
diel v roku 2008), dodávateľskej (55 000 zásielok den-
ne – zberná služba, celovozidlová preprava a dokládka), 
námornej a leteckej logistike. 
 Kľúčovým trendom posledných šesťdesiatich ro-
kov bol medzinárodný rast. V prvom rade v rámci zá-
padnej Európy od roku 1970 do roku 1990 a násled-
ne v rokoch 1999 – 2009 aj mimo nej: napr. Poľsko 
(1999), Argentína a Brazília (1999), Maroko (2001),  

Turecko (2002), Česká republika, Rusko, Tunisko 
(2003), Rakúsko, Slovensko, Čína (2004), Maďarsko, 
Rumunsko (2005), Ukrajina, Lotyšsko a Čile (2008). V 
súčasnosti má spoločnosť GEFCO 25 pobočiek a pôsobí 
v takmer 100 štátoch.
 Vďaka šesťdesiatročným skúsenostiam sa GEFCO 
stalo odborníkom na medzinárodnú logistiku, na zákla-
de čoho od roku 2004 používa slogan „Logistics for ma-
nufacturers”. Skupina má 10 000 zamestnancov, z toho 

150 inžinierov a technikov pracuje na oddeleniach lo-
gistického inžinieringu, ktoré sa špecializujú na opera-
tívne aktivity. Tieto oddelenia každý deň analyzujú žia-
dosti zákazníkov, navrhujú prepravné plány a zaväzujú 
sa dosahovať výsledky, merateľné ukazovateľmi nákla-
dov, kvality a času. Pridaná hodnota je základom logisti-
ky pre priemyselných výrobcov.

-go-

Kompaktný, dobre riaditeľný a flexibilný pri zásahu, spô-
sobilý pre terén a jazdiaci aj po schodoch - to sú vlast-
nosti, pre ktoré univerzálny, na viaceré možnosti použi-
tia predurčený Unimog U 20 (poháňaný štvorvalcovým 
4,25-litrovým prepĺňaným vznetovým motorom s výko-
nom 110 kW) vyhotovili tiež ako hasičské vozidlo. Na-
jmä schopnosť jazdiť po schodoch, ale i dobrú manévro-
vateľnosť môže tento prvý kompaktný cisternový Uni-
mog vybavený na hasenie požiarov plne uplatniť v mies-
te svojho prvého nasadenia. Je ním chorvátsky Šibenik, 
známy mnohými schodmi a úzkymi uličkami. Hasičský 
Unimog má okrem iného motorom poháňané odstredi-

vé čerpadlo (menovitý výkon 1000 l/min. pri tlaku 1 
MPa, maximálne 1800 l/min pri tlaku 0,8 MPa), ktoré 
je napojené na vodnú nádrž s objemom 2500 litrov, ako 
aj zariadenia na primiešanie peny a výbavu pre rýchly  

zásah. Vozidlo s priemerom otáčania 12,6 m je 2,7 m vy-
soké a 2,15 m široké. Má rázvor náprav len 2,7 m, čo je 
menej ako pri ktoromkoľvek inom nákladnom automobi-
le s pohonom všetkých kolies. Celková prípustná hmot-
nosť 9,3 t, veľký nájazdový uhol 30 stupňov vzadu a 27 
stupňov vpredu, ako aj portálové nápravy, stály pohon 
a uzávery diferenciálu vpredu i vzadu predurčujú špeci-
álne vybavený Unimog i na hasenie lesných požiarov. 
 Hasičské nadstavby sú vhodné pre tri konštrukčné 
rady Unimogu. Okrem U 20 - 7,5 t až 9,3 t celkovej prí-
pustnej hmotnosti, tiež pre rady U 300 - U 500, ako aj U 
4000/U5000 s veľkou priechodnosťou terénu.    -mz-

SEAT prináša najmodernejšie ECOMOTIVE verzie typov 
Altea, Altea XL a Leon. Tieto modely potvrdzujú straté-
giu spoločnosti produkovať vozidlá šetrné k životnému 
prostrediu a prinášajú množstvo noviniek a zlepšení v 
porovnaní s modelmi, ktoré sú v súčasnosti v ponuke. 
 Nová Altea a Altea XL rozširujú ponuku ECOMOTI-
VE modelov o súčasne ponúkané typy SEAT Ibiza, Leon 
a Alhambra, ktoré sú najekologickejšími vozidlami vo 
svojich triedach. Ibiza ECOMOTIVE emituje len 98 g/km 
CO

2
, súčasná verzia Leon ECOMOTIVE emituje 119 g/km 

CO
2
 a Alhambra ECOMOTIVE, ktorá je rekordérom svojej 

triedy, produkuje 159 g CO
2
/km.

 Nová Altea, Altea XL a Leon ECOMOTIVE sú vyba-
vené motorom 1.6 TDI CR s filtrom pevných častíc, ktorý 
prináša výkon 77 kW. Vďaka tomuto motoru bolo možné 
zmenšiť spotrebu paliva a produkciu emisií CO

2
 v porov-

naní s bežnými modelmi vybavenými týmto motorom.  
 Nová Altea a Altea XL ECOMOTIVE emitujú  
119 g/km CO

2
 a nový Leon ECOMOTIVE len 99 g/km. Ti-

eto hodnoty robia nové modely ECOMOTIVE najekologic-
kejšími vozidlami svojich tried. Vďaka týmto výborným 
charakteristikám je možné využiť štedré daňové výho-
dy pre zákazníkov vo viacerých európskych štátoch. Na-
príklad zákazníci v Španielsku sú pri kúpe ECOMOTIVE 

modelov oslobodení od 
platenia registračného 
poplatku.
Hodnota produkova-
ných emisií bola zmen-
šená o významných 
20 g/km v porovnaní 
s verziou, ktorá je vy-
bavená motorom 1.9 
TDI/77 kW. Je to pre-

dovšetkým vďaka pridaniu funkcie Auto Start/Stop, 
funkcie využitia energie rekuperáciou a tiež vďaka vý-
hodám, ktoré prináša použitie moderného systému 
vstrekovania common rail vznetových motorov. 
 Kľúčovým pre dosiahnutie výborných hodnôt spo-
treby paliva a emisií bolo tiež zlepšenie aerodynamiky. 
Úpravy zahŕňajú kompletne uzavretú prednú masku či 
deflektory cez predné a zadné kolesá.

-st-
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Predstavujeme
Audi A8

Jej predstavením vyvrcholili oslavy storočnice existen-
cie značky Audi. „Nové Audi A8 je najšportovejšou limu-
zínou vo svojom segmente“, povedal pri predstavovaní 
novej „á-osmičky“ Rupert Stadler, predseda predsta-
venstva spoločnosti AUDI AG. Jej karoséria je vyrobená 
z hliníka technológiou Audi Space Frame (priestorový 
rám Audi) a má približne o 40 percent menšiu hmotnosť 
ako porovnateľná karoséria z oceľového plechu. Z hliní-
ka sú zhotovené aj závesy kolies. Vozidlo je sériovo vy-
strojené pneumatickým pružiacim systémom s adaptív-
nymi tlmičmi. Rázvor náprav je 294 cm, čo je o takmer  
5 cm viac ako bol rázvor predchádzajúcej generácie toh-
to typu. Zväčšila sa aj dĺžka vozidla, a to na 509 cm i 
jeho šírka (na 195 cm). To je viac ako sú rozmery väčši-
ny konkurenčných vozidiel. Vozidlo je však v porovnaní s 
nimi nižšie (146 cm). Batožinový priestor má objem 510 
litrov. Vyrábať sa bude aj predĺžená verzia s dĺžkou 519 

cm a rázvorom náprav dlhým 307 cm. Jedným z nových 
technických prvkov vozidla sú hlavné reflektory, tvore-
né sústavou svietiacich diód (LED). Audi A8 je prvým 
automobilom, ktorý na všetky svetelné funkcie využíva 
svietiace diódy. Tlmené svetlá sú tvorené desiatimi mo-
dulmi, ktoré sú usporiadané do oblúka. Ďalší oblúk s 22 
bielymi a žltými „ledkami“ tvorí denné svetlo a smerové 
svetlá. Diaľkové svetlo produkujú dva výkonné štvorči-
pové bloky svietiacich diód. Svietiace diódy sa starajú 
aj o vytváranie svetelnej pohody v interiéri – svietiace 
lišty na strope môžu, podľa vôle či nálady cestujúcich, 
svietiť modro, červeno alebo béžovo. 
 Pri uvádzaní na trh budú pre novú limuzínu k dis-
pozícii dve osemvalcové pohonné jednotky. Bude to zá-
žihový 4,2-litrový motor s priamym vstrekovaním ben-
zínu, ktorého maximálny výkon je 273 kW, a 4,2-lit-
rový vznetový motor s najväčším výkonom 258 kW.  

Nedlho po začiatku predaja bude sortiment rozšírený o 
trojlitrový vznetový šesťvalec výkonu 184 kW a neskôr 
o ďalšiu verziu tohto motora, ktorej výkon bude zmenše-
ný na 150 kW. Táto verzia, kombinovaná výhradne s po-
honom predných kolies, má priemernú hodnotu spotre-
by len 6 l/100 km, čo je najmenšia hodnota v segmen-
te luxusných limuzín. Vozidlo je štandardne vystrojené 
osemstupňovou automatickou prevodovkou tiptronic. 
Z množstva najmodernejších asistenčných systémov, 
ktorými je nové Audi A8 vystrojené, možno spomenúť 
systém nočného videnia, ktorý pomocou infračerve-
nej kamery detekuje prítomnosť chodca (prípadne zvie-
raťa) na vozovke, a to do vzdialenosti až 300 metrov. 
Nový multimediálny ovládací systém  (MMI) obsahuje 
novinku – v kombinácii s príplatkovým navigačným sys-
témom je ovládaný dotykovým displejom. Trojdimen-
zionálne zobrazenie na výklopnej obrazovke plasticky  

„Vlajková loď“ Audi
Väčšinu svojich noviniek  automobilky predstavujú na veľkých svetových autosalónoch. Výnimky ale po-
tvrdzujú toto pravidlo. Takúto výnimku urobila nemecká automobilka Audi, ktorá predstavila presne o polno-
ci (nášho času) na prelome novembra a decembra vo svojom pavilóne vo floridskom Miami Beach svoju 
novú „vlajkovú loď“, sedan A8. 
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Predstavujeme
Audi A8

znázorňuje trasu cesty pred vozidlom. Navigačný sys-
tém spolupracuje a niektorými ďalšími asistenčnými 
a bezpečnostnými systémami vozidla. Keďže dokáže 
v časovom predstihu identifikovať špecifikáciu trasy, 
niektoré informácie odovzdáva aj riadiacim jednotkám  

adaptívnych reflektorov, automatickej prevodovky ale-
bo systému ACC Stop & Go. Vďaka tomu môže byť jazda 
v novom Audi A8 bezpečnejšia a hospodárnejšia.
 Vozidlo môže byť vystrojené špičkovým audio-
systémom spoločnosti Bang&Olufsen, ktorý má výkon 

1400 W a je vystrojený 19 reproduktormi. Radarom 
podporovaný tempomat reguluje rýchlosť a vzdialenosť 
k vpredu idúcemu vozidlu v rozsahu od 0 do 250 km/h. 
Dva radarové snímače zase sledujú dianie za vozidlom. 
Ak sa pri rýchlosti nad 30 km/h dostane iné vozidlo do 
kritickej oblasti, do ktorej vodič nevidí, rozsvieti sa žlté 
svetlo v puzdre príslušného vonkajšieho zrkadla. Ak 
však vodič napriek tomu zapne smerové svetlo a chys-
tá sa zmeniť jazdný pruh, spomenutý výstražný žltý sig-
nál začne svietiť intenzívnejšie a rozbliká sa. Od polovi-
ce roka sa do vozidla bude inštalovať ďalší asistenčný 
systém. Pôjde o detektor dopravných značiek, obmedzu-
júcich rýchlosť. Vodičovi sa údaj o obmedzenej rýchlos-
ti objaví na prístrojovom paneli. Dynamické vlastnosti  

a ceny novej vlajkovej lode Audi neboli zatiaľ zverejne-
né. Nová generácia Audi A8 sa začne predávať počas 
tohtoročnej  jari.

(RM)
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Pôvodne to mala byť Alfa 149, potom sa vedenie au-
tomobilky rozhodlo pre slovné označovanie svojich no-
vých typov a v hre bol názov Milano, lebo s týmto mes-
tom je automobilka spojená od svojho založenia v roku 
1910. Dnes je však automobilka v Turíne, a tak jej za-
mestnanci protestovali proti pomenovaniu novinky me-
nom „konkurenčného“ mesta, kde je už len múzeum Alfy 
Romeo. Keď Fiat prevzal Alfu Romeo v roku 1986, pra-
covalo v jej závodoch v Miláne asi 20 000 ľudí. Postup-
ne však Fiat v nich výrobu tlmil a v roku 2000 úplne za-
stavil. Aj dizajnérske štúdio Alfy Romeo, zamestnávajúce  

232 odborníkov, sa má začiatkom tohto roka presťaho-
vať do Turína, do Mirafiori, sídla koncernu Fiat. 
 Nová Alfa Romeo Giulietta je päťdverový hatc-
hback s dĺžkou 4,35 m a rázvorom náprav 2,63 m, šír-
kou 1,8 m a výškou 1,46 m – rozmermi teda bude kon-
kurovať automobilom nižšej strednej triedy. A samozrej-
me, konkurovať má aj tým najlepším. Karosériu navrhli 
domáci dizajnéri značky v Alfa Romeo Style Centre, vzo-
rom bolo športové kupé 8C Competizione. Vysoké boky 
karosérie s ostrými prelismi nad prednými aj zadnými 
kolesami majú viditeľné kľučky len v predných dverách, 

kľučky zadných dverí sú ukryté pri zadných stĺpi-
koch karosérie.  Svetelné diódy  vytvárajú efekt-
ný „nočný dizajn“ zadných koncových svetiel, v 
predných reflektoroch ich použili ako zdroj tzv. 
denného svietenia. Prvá doteraz uverejnená foto-
grafia interiéru je z najkvalitnejšej verzie výbavy 
s koženými poťahmi sedadiel, ktoré majú v hlavo-
vých opierkach vyšité logo Alfy Romeo. Na podobu  

prístrojovej dosky si ešte musíme počkať, bude vraj rov-
nako pôsobivá ako dizajn exteriéru tohto vozidla. Interi-
ér v tejto úrovni výbavy cez deň presvetľuje dvojdielne 
strešné okno, jeho predná časť je otvárateľná.
 Súčasťou všetkých modelov tohto typu bude sys-
tém Alfa DNA, aký má aj typ MiTo. Prepínačom bude 
môcť vodič zvoliť niektorý z troch jazdných režimov – 
Dynamic, Normal alebo All Weather. Majú odlišnú odo-
zvu motora na stláčanie pedála akcelerácie, nového ria-
denia, citlivosti regulácie stabilizácie aj pomocou bŕzd 
elektronicky regulovanej závernosti diferenciálu.
 Pri začiatku predaja bude mať Alfa Romeo pre Giu-
liettu v ponuke dva zážihové motory 1.4TB (88 kW) 
a 1.4TB MultiAir (125 kW) a  aj dva vznetové motory 
1.6 JTDM (77 kW) a 2.0 JTDM (125 kW). V neďalekej 
budúcnosti bude najvýkonnejším motorom pre tento typ 
nový zážihový motor 1750 TBi s výkonom 172 kW, kto-
rý bude poháňať model Giulietta Quadrifoglio Verde.

-ao-

Úspešný typ Alfa 147 má po desiatich rokoch od svojej premiéry nástupcu. Isté bolo, že ho Alfa Romeo 
oficiálne predstaví začiatkom marca na autosalóne v Ženeve, ale donedávna ešte nebolo jasné, aký bude 
mať názov. Napokon to bude Alfa Romeo Giulietta. Názov Giulietta nie je pre Alfu Romeo nový, mali ho sláv-
ne modely sedan a kupé z rokov 1954 až 1965 a potom ešte aj sedan vyrábaný v rokoch 1977 až 1985.

Náhrada za Alfu 147

Predstavujeme
Alfa Romeo Giulietta
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Predstavujeme
Toyota Prius 2010 PHV

Prius s novou batériou
Predstavenie modelu Toyota Prius PHV, vychádzajúceho z tretej generácie hybridného vozidla, je zamera-
né na podporu globálneho demonštračného programu. Prius PHV rozširuje využitie hybridnej technológie 
Hybrid Synergy Drive vďaka zavedeniu prvej generácie lítium-iónových batérií, ktoré umožňujú plne elektric-
ký pohon pri väčších rýchlostiach a na dlhšiu vzdialenosť, ako konvenčný plnohodnotný hybridný typ Prius.

Keď je vozidlo plne nabité, má maximálny dojazd len na 
elektrinu približne 20 kilometrov a bude môcť dosaho-
vať rýchlosť až 95 km/h v plne elektrickom režime. Na 
dlhšiu vzdialenosť sa Prius PHV vracia do klasického 
hybridného režimu a funguje tak ako bežný Prius. Táto 
možnosť používania výhradne elektrického pohonu na 
krátke cesty alebo hybridného pohonu na dlhšie trasy 
čiastočne rieši problém obmedzeného dojazdu, s ktorým 
sa dnes elektromobily často stretávajú. 
 V decembri 2009  začala Toyota dodávať  350 vo-
zidiel s technológiou PHV do Japonska a Európy na pod-
poru modelových programov u podnikových a vládnych 
partnerov, ktorých cieľom je zlepšovať povedomie a pri-
pravenosť spoločnosti na toto nové významné technolo-
gické riešenie v oblasti udržateľnej mobility.
 Začiatkom tohto roka začne Toyota dodávať 150 
vozidiel s technológiou PHV do USA, kde budú umiestne-
né do regionálnych skupín u vybraných partnerov kvôli  
analýze trhu - zákazníkov a prezentácii technológie. 

 Program v USA umožní spoločnosti Toyota zhro-
maždiť spätnú väzbu o používaní PHV vozidiel v reálnom 
svete, aby mohla lepšie pochopiť očakávania zákazní-
kov spojené s touto novou technológiou. Pokiaľ ide o 
technickú oblasť, má tento program potvrdiť celkovú 
výkonnosť novej technológie, vrátane prvej generácie 

lítium-iónových batérií v rôznych prevádzkových reži-
moch. Všetky vozidlá PHV budú vybavené prístrojmi na 
obnovenie dát, ktoré budú napríklad sledovať, ako čas-
to a v akom čase sa batéria vozidla nabíja, trvanie ces-
ty, dojazd v plne elektrickom režime, kombinovanú spo-
trebu a veľa ďalších parametrov. 
 V rámci ďalšieho rozvoja vzdelávania zákazníkov, 
spustila spoločnosť Toyota webovú stránku s demon-
štračným programom pre PHV - www.priusphv.com. Na 
tejto stránke sa návštevníci môžu dozvedieť viac o tej-
to novej technológii, sledovať vývoj programu a po roz-
miestnení vozidiel aj sledovať výkonnosť vozidlového 
parku demonštračného programu. Táto transparentná 
komunikácia o výkonnosti vozidiel a údajoch z reálneho 
sveta umožňuje zákazníkom urobiť zodpovedné rozhod-
nutia, ak reálne zvažujú nákup PHV vozidla. 
 Batéria, ktorá napája Prius PHV, je prvou mobil-
nou lítium-iónovou batériou, ktorú vyvinula spoločnosť 
Toyota a jej spoločník - spoločnosť pre výrobu batérií 
Panasonic Electric Vehicle Energy (PEVE). Na začiatku 
novembra 2009 začala spoločnosť PEVE vyrábať prvú z 
viac ako 500 lítiových batérií na vyhradenej montážnej 
linke vo svojom výrobnom závode Teiho v Japonsku. 
 PEVE je popredným svetovým výrobcom nikel-me-
tal-hydridných batérií používaných na pohon automo-
bilov; jej celkový výrobný objem presiahol už 2 milió-
ny kusov batérií. Nikel-metal hydridné batérie sú ideál-
ne pre sériovú výrobu dostupných konvenčných hybrid-
ných vozidiel vďaka svojim malým nákladom, vynikajú-
cej kvalite, veľkej spoľahlivosti a prevádzky so stredne 
veľkou potrebou energie – nabíjania - uskladnenia ener-
gie. Na druhej strane sú lítium-iónové batérie perspek-
tívnejšie pre plne elektrické a plug-in hybridné aplikácie, 
ktoré vyžadujú väčšiu energetickú hustotu, aby splnili 
náročnejšie požiadavky na operácie nabíjanie-vybíjanie 
(veľké výkyvy pri nabíjaní - vybíjaní). Hoci sú lítium-i-
ónové batérie lacnejšie, pokiaľ ide o materiály, ich vý-
robné náklady sú väčšie ako pri nikel-metal hydridných  
batériách. 
 Prvá generácia lítiovej batérie prešla viac ako tro-
mi rokmi riadeného testovania v teréne v Japonsku, Se-
vernej Amerike a v Európe. Testovali ich v rozmanitých 
klimatických podmienkach a v mnohých jazdných situá-
ciách. Pri nasadení približne 150 konvenčných hybrid-
ných vozidiel (prevažne Prius) najazdili vozidlá celkom 
viac ako 1,6 milióna kilometrov. Nová batéria je považo-
vaná za spoľahlivú a odolnú, čo potvrdzuje domnienku, 
že by sa v budúcnosti mohla používať v konvenčných 
hybridných aplikáciách. Všetko ale bude závisieť od ďal-
šieho vývoja v oblasti zmenšovania nákladov. 

-ta-
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Pohon všetkých štyroch kolies ALL4 a variabilný interi-
ér dávajú konceptu MINI Beachcomber Concept schop-
nosti, ktoré sú ideálne pre spontánny a aktívny zážitok 
slobody a voľného času. Potenciál, ktorý ponúka moder-
ná konštrukcia pohonu a priestorový koncept vozidla, 
sa tu využíva v maximálnom možnom rozsahu na zabez-
pečenie intenzívneho emotívneho zážitku z jazdy. Preto 
si MINI Beachcomber Concept zásadne poradí bez dve-
rí, konvenčnej strechy a všetkých ostatných súčastí ka-
rosérie, ktoré by mohli prípadne obmedziť intenzitu kon-
taktu posádky s okolitým svetom – či už pri krúžení po 
meste, užívaní si drsných ciest v horách, alebo preháňa-
ní sa po pláži. Veľkorysá veľkosť prepruženia mimoriad-
ne veľkých kolies z ľahkej zliatiny a vyššie osadené se-
dadlá nezhoršujú prístup na predné a zadné sedadlá. Na-
opak, je neobyčajne pohodlný a jednoduchý vďaka vyne-
chaniu dverí a vstupným výrezom siahajúcim až po spo-
dok sedadiel, čo umožňuje vodičovi a jeho spolucestujú-
cim nastúpiť a vystúpiť hladko a plynule. Príjemným a 
zaujímavým vedľajším účinkom je, že vzdialenosť, ktorú 
cestujúci pociťujú voči svojmu okoliu, je zredukovaná na 
minimum. Potenciálne využitie a všestrannosť koncep-
tu MINI Beachcomber definujú výlučne činnosti a priori-
ty jeho užívateľa. Jednoznačne najautentickejším a na-
jprirodzenejším prostredím pre auto tohto typu sú plá-
že, kde MINI Beachcomber Concept pomocou zlepšené-
ho ťahu a radikálne otvorenej karosérie ponúka tú neob-
medzenú slobodu pohybu, ktorú od začiatku vyjadruje 
už aj svojím názvom. Prostredníctvom svojho robustné-
ho a všestranného charakteru MINI Beachcomber Con-
cept navyše kráča v šľapajach typu Mini Moke. Auten-
tický štýl a charakter konceptu MINI Beachcomber Con-
cept vyplýva aj zo skutočnosti, že značka už raz ponúkla 
extrémne vzrušenie z pôžitku z jazdy na čerstvom vzdu-
chu vedomým redukovaním na absolútne minimum:  

Už v minulosti, v roku 1964, len päť rokov po uvedení 
klasického MINI na trh, jeho tvorca, svetoznámy kon-
štruktér Alec Issigonis, vyvinul celkom otvorenú verziu 
tohto revolučného kompaktného vozidla. Karoséria typu 
Mini Moke, ako sa nazýval, pozostávala takmer len z 
podlahy, širokých bočných hrán, kapoty motora a čelné-
ho skla. Skladacia strecha slúžila viac-menej na ochranu 
vodiča a spolujazdcov pred zrážkami. So svojou masív-
nou štruktúrou a koncepciou pohonu prenesenou z Mini 
sa toto štvormiestne zábavné autíčko stalo obrovským 
hitom, najmä v slnečných oblastiacah USA a Austrálie. 
Výroba typu Mini Moke vo Veľkej Británii pokračovala 
do roku 1968 s objemom okolo 14 500 kusov a následne 
potom v Austrálii a v Portugalsku. 
 MINI Beachcomber Concept teraz premieta prin-
cíp Mini Moke do 21. storočia. Rustikálny vzhľad vozi-
dla a jeho dôsledný koncept vedomého redukovania prv-
kov karosérie a interiéru na minimum sa jasne drží tra-
dície radikálne otvoreného Mini Moke zo šesťdesiatych 
rokov minulého storočia. Toto ešte viac zdôrazňuje štýl 
dizajnu, ktorý je výrazne inšpirovaný typom Mini Moke 
a obohatený o rozličné výrazné detaily, akým je naprí-
klad charakteristická mriežka chladiča. Nový koncept 
samozrejme spĺňa všetky moderné požiadavky z hľadis-
ka priestoru a pohodlia, efektívnosti a bezpečnosti, po-
pritom si však stále zachováva jasný dôraz na pôžitok z 
jazdy v priamom kontakte s okolím. 
 Dokonca aj pohon všetkých kolies ALL4 pochádza 
zo vzoru z minulosti, konkrétne prototypu Mini Moke, 
ktorý v roku 1963 Alec Issigonis vybavil dvoma mo-
tormi. Na tomto testovacom vozidle, vhodne nazýva-
nom „Twini“ (dvojča), boli predné a zadné kolesá po-
háňané štvorvalcom zo série motorov Mini.  MINI Be-
achcomber Concept s dĺžkou približne štyri metre a 
svojím prispôsobivým interiérom ponúka maximálnu  

variabilitu a priestrannosť potrebnú na aktívny voľný čas.  
Prichádza s pevnou a stabilnou štruktúrou karosérie, 
ktorej súčasťou sú jasne definované smery distribúcie 
zaťaženia a deformačné zóny slúžiace na vedenie a sys-
tematické pohltenie nárazovej energie v prípade zrážky. 
Bezpečnosť pri prevrátení sa vozidla rovnako spĺňa na-
jvyššie požiadavky na otvorené vozidlo, pričom stabil-
ný rám priestoru posádky je schopný odolať aj najex-
trémnejším situáciám. Je vytvarovaný dôkladne spev-
nenými prednými stĺpikmi a rovnako pevnou žrďou zad-
ného stĺpika spolu s integrovaným bočným oporným 
prvkom v zadnej časti vozidla. Tento dodatočný bezpeč-
nostný prvok je samozrejme vyhotovený vo farbe karo-
série, a už len svojou konfiguráciou vyjadruje prvotried-
ny štandard sily a stability. Je vyrobený z veľmi odol-
nej ocele. Tento koncept inteligentnej odľahčenej kon-
štrukcie slúži na dôsledné zníženie ťažiska auta. v záuj-
me nadštandardnej svižnosti po celý čas. 
 Zadné sedadlá sú posúvateľné dopredu a dozadu 
podľa potreby, s operadlami, ktoré možno úplne sklopiť 
dolu, ponúkajú cestujúcim prvotriedny štandard skvelé-
ho cestovateľského pohodlia prispôsobeného ich indi-
viduálnym požiadavkám a umožňujú primeranú úpravu 
prepravných možností pre všetky potreby. Možno pre-
pravovať aj veľké športové náradie ako horské bicyk-
le alebo „wakeboardy“, ktoré budú držať bezpečne v 
aute, pripevnené pomocou špeciálnych upevňovacích 
systémov. V otvorenej verzii je MINI Beachcomber Con-
cept schopný bez najmenších problémov prepravovať aj 
veľmi dlhé predmety ako surfovacie dosky. Pri pevnom 
upevnení k bočnej opore sa surfovacie dosky pohodlne 
zmestia do auta a budú prečnievať zvrchu po ceste na 
pláž. K batožinovému priestoru je pohodlný prístup pro-
stredníctvom zadného panela, ktorý je uprostred ver-
tikálne rozdelený na dve sekcie. Kedykoľvek treba,  

MINI Beachcomber Concept
Na autosalóne v  Detroite (16. - 24. januára 2010)  značka MINI, patriaca spo-
ločnosti BMW, predstaví koncepčný automobil, ktorý je reinterpretáciou no-
vého typu MINI Crossover, ktorý bude uvedený na trh túto jeseň. MINI Beach-
comber Concept  je štvormiestne vozidlo vytvorené pre maximálny pôžitok z 
jazdy, ktoré si vypožičalo zlepšené príslušenstvo nového MINI a tieto možnosti 
skombinovalo s víziou radikálne otvoreného konceptu karosérie.  



pravá strana môže ostať plne otvorená pre dlhšie pred-
mety, ktoré môžu prečnievať z auta vzadu. Naopak, ľavá  
zadná časť sú dvere bez okien upevnené na bočných 
pántoch, ktoré možno rozšíriť až k operadlám sedadiel. 
Doplnkový skladovací kryt pripevnený na dverách pri-
pomína svojím okrúhlym tvarom plne uzavretý držiak 
na rezervu, ktorý možno zvyčajne vidieť na bežných te-
rénnych vozidlách. Keďže však MINI Beachcomber Con-
cept prichádza s runflat pneumatikami, nepotrebuje re-
zervu. Uzamykateľný kryt možno použiť na pribalenie 
ďalšej batožiny, odkladanie plážových podložiek, uterá-
kov, surférskej obuvi a podobných drobností, ku ktorým 
sa možno kedykoľvek jednoducho dostať. 
 Mäkká strecha, ktorú možno úplne stiahnuť a zlo-
žiť do kompaktného celku, ponúka mimoriadne pohodl-
nú a zároveň účinnú ochranu pred dažďom. Strechu mož-
no kedykoľvek natiahnuť na auto za pár minút ako „ton-
neau“ kryt na člne, pričom sa pohodlne upevní na rám 
čelného skla, zadného panela a bočných otvorov. Stre-
cha vyrobená z extrémne ľahkého a zároveň veľmi sil-
ného špeciálneho vlákna obsahuje po bokoch a vzadu 
priehľadné plastové vložky slúžiace ako okná. Svojimi 
funkčnými vlastnosťami strecha spĺňa rovnaké štandar-
dy ako najsofistikovanejšie a najnáročnejšie outdooro-
vé oblečenie a spája maximálnu ochranu pred vetrom a 
dažďom s minimálnou hmotnosťou. Priväzovacie mies-
ta držiace strechu na mieste sú rovnako silné, stabil-
né a jednoduché pre používateľa, pričom štyri vstupné 
miesta a zadné dvere sa jednoducho otvárajú a zatvára-
jú, keď je strecha upevnená, čo prirodzene chráni proti 
vetru a ďalším vplyvom počasia. 
 MINI Beachcomber Concept má ako ďalšiu mož-
nosť spoľahlivej ochrany aj v zlom počasí k dispozícii 
presne sediace plastové vložky na streche, na bokoch 
a vzadu. Tieto robustné vložky sú vyrobené z veľmi ľa-
hkého plastového materiálu a prenášajú princíp odní-
mateľnej pevnej strechy na dvere a batožinový pries-
tor auta. A opäť v záujme jasného dizajnu a prvotriedne-
ho pohodlia vložky prichádzajú zarovnané s karosériou 
MINI Beachcomber Concept. Dverové prvky si zachová-
vajú svoju určenú pozíciu pomocou pevného pripojenia k 
otváracím bodom a predným a zadným stĺpikom. Tiež sú 
navrchu priehľadné na zabezpečenie dobrej viditeľnos-
ti von, pričom zadná časť je pevne ukotvená na mieste 
svojím kontaktom s prvkom ľavých dverí, zadným pane-
lom karosérie vpravo a nakladacou hranou. 
Pevná strecha ako taká je pripevnená k rámu čelného 
skla vpredu a je upevnená na špeciálnych uchýtoch na 
ochrannej priečke pri prevrátení sa. Presne usporiada-
né spoje spájajúce pevnú strechu s bočnými a zadnými 
prvkami zabezpečujú extrému tuhosť a stabilitu celej 

konštrukcie, pričom príslušný spoj 
sa uvoľní pri každom otvorení dverí. 
 Veľké trojrozmerné svetelné 
jednotky vsadené do kapoty moto-
ra ako nová interpretácia charak-

teristickej dizajnovej črty sa pýšia nezvyčajným vzhľa-
dom. Predné svetlá zdôraznené exkluzívnym chrómova-
ným rámom sledujú obrysy kapoty motora a oblúkov ko-
lies. Svetlá rozšírené ďaleko do boku vozidla ešte viac 
zdôrazňujú krátky predný previs. Dôkladne navrhnuté 
oblúky kolies na koncepte MINI Beachcomber Concept 
sa pýšia 17-palcovými kolesami z ľahkej zliatiny a terén-
nymi pneumatikami s drsným dezénom. 
 Masívne bočné hrany pozdĺž predných a zadných 
vstupných miest vzájomne pôsobia s tmavou karoséri-
ou a pridávajú ďalší nádych masívnosti, kým voľný po-
hľad do interiéru zdôrazňuje ľahkosť a svižnosť tohto 
koncepčného vozidla. Štylizované prvky tlačidiel okolo 
vstupného miesta, ako na MINI Moke, naznačujú mož-
nosť upevniť jednoduchý a rovný kryt v prípade zlého 
počasia. Na druhej strane samotné miesta na upevnenie 
a úpravu mäkkej strechy nie sú zvonka ani len viditeľné. 
Grafický vzhľad zadnej časti predstavuje najmä asymet-
rický dizajn batožinového priestoru, dverový prvok vľa-
vo a úložný kryt pripevnený zvonka, ktoré symbolizujú 
nadpriemernú prispôsobivosť auta, kým otvorená sek-
cia vľavo zdôrazňuje ľahkosť a spontánnu funkcionalitu 
celého konceptu. 
 Dizajn interiéru konceptu MINI Beachcomber Con-
cept sa tiež zameriava na maximálny pôžitok z jazdy v 
nádhernej prírode. Prvky navyše pridané do vozidla, ako 
aj primerané a vedomé redukovanie na minimum oproti 
existujúcim typom MINI slúži aj v interiéri na zameranie 
sa na podstatu. Dominantný rýchlomer má typický di-
zajn MINI a obsahuje zvyčajný displej na navigáciu a au-
dio funkcie. 
 Keďže MINI Beachcomber Concept je určený najmä 
na jazdu pod holým nebom, počet vetracích otvorov bol 
zmenšený v záujme dodatočných reproduktorov na hi-fi 
systém a špeciálnych prístrojov na jazdu v teréne. Ti-
eto dodatočné prístroje majú guľatý tvar pripomínajúci 
displeje v kokpite lietadla. Kompas vyplnený tekutinou 
namontovaný na ľavej strane volantu neustále ukazuje 
vodičovi, či ide správnou cestou a uberá sa správnym 
smerom. Ďalší špeciálny prístroj na pravej strane volan-
tu predstavuje umelý horizont ukazujúci uhol vozidla po 
jeho pozdĺžnej a priečnej osi. Výrazne tvarované sedad-
lá a pridaný držiak na boku pre cestujúceho na sedadle 
vedľa vodiča optimalizujú pôžitok z jazdy v drsnom teré-
ne. Rohože s otvormi umožňujúce dobrý výhľad na pod-
lahu charakterizujú robustnú atmosféru auta, rovnako 
ako našité švy na sedadlách prispôsobené špecificky to-
muto koncepčnému vozidlu. Škála farieb a úprav v rám-
ci konceptu MINI Beachcomber Concept opäť odhaľu-
je úzke spojenie auta s prírodou. Povrchy a čalúnenie  

sedadiel svojím dizajnom dodržiavajú prvky zeme, vzdu-
chu, vody a ohňa. Všetky plastové povrchy na nástro-
jovom panely prichádzajú s novovyvinutým zrnitým 
vzhľadom pripomínajúcim štruktúru suchej zeme. Povr-
chy obloženia v kabíne sú z magnetickej farby, ktorú po-
užili tiež prvý raz na vytvorenie špeciálneho efektu ply-
núcej kvapaliny. V neposlednom rade individuálne na-
vrhnuté sedadlá opäť svojou farbou orientované na šty-
ri prvky slúžia ako symbol zdôrazňujúci všestrannosť 
konceptu MINI Beachcomber Concept. 
 Stredová koľajnica Center Rail, ktorá už bola pred-
stavená v koncepte MINI Crossover Concept, zohráva 
mimoriadne dôležitú rolu. Tiahne sa od prístrojovej do-
sky po celej dĺžke k batožinovému priestoru. Táto upev-
ňovacia koľajnica spája predné sedadlá so zadnými, 
čím zdôrazňuje spoločný zážitok z jazdy, ktorý si užíva-
jú cestujúci na všetkých sedadlách. Špeciálny upevňo-
vací systém vyvinutý pre MINI umožňuje umiestniť na 
ňu jednotlivé prvky ako sú externé prehrávače hudby a 
iné prístroje, opierky pre predné a zadné sedadlá, úložné 
boxy, police a všelijaké držiaky. Koľajnica MINI Center 
Rail je vybavená integrovaným káblovodom, čo umož-
ňuje užívateľovi pripojiť mobilný telefón alebo MP3 pre-
hrávač v akejkoľvek polohe k systému zábavy vozidla 
pomocou držiaka upevneného na koľajnicu. Ďalšou mož-
nosťou je pripojiť dodatočné zdroje svetla, chladiaci 
box, laptop alebo GPS navigáciu bezpečne a pevne na 
Center Rail, pričom každý z nich má vlastný prívod elek-
triny. Škála držiakov bola ďalej rozšírená špeciálne pre 
MINI Beachcomber Concept, pričom teraz zahŕňa stop-
ky špeciálne vyrobené pre nový model, držiak na fľaše, 
kompaktnú schránku na jedlo, ako ja priehradku na cyk-
listické a plavecké okuliare, čo jasne odráža športový 
charakter tohto koncepčného vozidla a je jednoducho 
ideálne pre triatlonistu.      -mi-
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Austin MINI Moke z roku 1956



Vozidlo je postavené na novej podvozkovej plošine s rá-
zvorom náprav 2755 mm, čo je najdlhší rázvor v seg-
mente, do ktorého Dobló patrí. Interiér vozidla bol navrh-
nutý tak, aby bol funkčný, flexibilný a pritom estetický. 
V interiéri je množstvo odkladacích priestorov. Vozidlo 
sa bude dodávať v päťmiestnej i sedemmiestnej konfi-
gurácii. V päťmiestnej verzii má batožinový priestor ob-
jem 790 litrov. 
 Pri uvádzaní na trh budú pre Dobló k dispozícii šty-
ri pohonné jednotky. V tejto štvorici bude len jeden zá-
žihový motor, ktorého maximálny výkon je 70 kW.  

Ďalšie tri motory sú vznetové (typ Multijet) a ich výkon 
je 66 kW, 77 kW a 100 kW. Neskôr bude sortiment po-
honných jednotiek rozšírený o „dvojpalivový“ motor, 
ktorý bude môcť spaľovať benzín alebo zemný plyn. Pri-
budne aj ďalší vznetový motor, kombinovaný s automa-
tizovanou prevodovkou Dualogic. Niektoré motory budú 
kombinované so systémom štart-stop, ktorý zmenšuje 
spotrebu paliva. Konkrétne údaje o spotrebe motorov 
však Fiat zatiaľ nezverejnil. 
 Do bezpečnostného výstroja vozidla patrí ok-
rem už štandardného antiblokovacieho systému (ABS)  

s elektronickým rozdeľovaním brzdovej sily aj stabili-
začný systém (ESP), doplnený o funkciu Hill-holder, uľa-
hčujúcou rozjazd do kopca. Cestujúcich chráni celkovo 
šesť bezpečnostných vankúšov. Do príplatkového vý-
stroja patrí automatický klimatizačný systém, tempo-
mat, parkovacie snímače a systém Blue&Me, umožňu-
júci telefonovanie bez použitia rúk. 
 Sesterským modelom základného (osobného) mo-
delu Dobló je jeho úžitková verzia Dobló Cargo. Táto 
verzia, ktorú by sme kedysi jednoducho nazvali dodáv-
kovým automobilom, má bočné posuvné dvere a vza-
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Talianska automobilka Fiat zverejnila nedávno základné informácie o svojom type Dobló novej generácie.  
Všestranne využiteľné „rodinné“ auto Dobló prvej generácie si našlo cestu k približne jednému miliónu mo-
toristov. Dobló novej generácie je úplne nové, poskytuje cestujúcim viac priestoru a jeho motory majú men-
šiu spotrebu paliva ako motory doterajšej generácie.. 

Fiat Dobló

Predstavujeme
Fiat Dobló



du dvojkrídlové asymetricky delené dvere. Dobló Car-
go sa bude dodávať so siedmimi typmi karosérie, a to 
napríklad ako van s krátkym a dlhým rázvorom, van so 
zvýšenou strechou či päťsedadlové kombi, umožňujúce 
prepravovať podľa potreby cestujúcich alebo náklad.  

Objem nákladného priestoru úžitkových verzií Fiata 
Dobló je (podľa verzie) od 3,4 do 4,2 kubického metra. 
Nosnosť vozidla je 750 kg až 1000 kg. Dobló Cargo, po-
háňané 1,3-litrovým vznetovým motorom Multijet, má 
normovanú spotrebu v kombinovanej prevádzke len  

4,8 l/100km, čo teoreticky umožňuje s jednou nádržou 
paliva prejsť až 1250 km. Nový Fiat Dobló sa na trh do-
stane v polovici tohto roka. 

(RM)
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Inovované typy S-MAX a Galaxy  predstavujú začia-
tok rušného roka uvádzania nových produktov spo-
ločnosti Ford of Europe, čo je však ešte významnejšie, 
ohlasujú príchod série nových a inovatívnych techno-
lógií a funkcií, ktoré sa budú predstavovať v priebehu 
roka a otrasú zaužívaným vnímaním toho, ako sa vo vo-
zidlách Ford sedí a jazdí. Ide o prvé automobily, ktoré 
budú k dispozícii s úplne novým, účinným 2,0-litrovým 
zážihovým motorom Ford EcoBoost. Tento motor s vý-
konom 149 kW sa pridáva k výrazne zlepšenému 2,0- 

litrovému vznetovému motoru Duratorq TDCi vo verzii 
s výkonom 103 kW a jeho novému variantu s výkonom 
120 kW. Okrem toho je po prvý raz v segmente veľkých 
automobilov Ford k dispozícii plynulá a pohodlná dvoj-
spojková prevodovka Ford PowerShift. So zážihovým 
motorom EcoBoost bude v štandardnej a s oboma vzne-
tovými motormi Duratorq vo voliteľnej výbave. 
 V nových verziách S-MAX a Galaxy má v znač-
ke Ford premiéru rad nových inovatívnych bezpeč-
nostných a komfortných funkcií vrátane systému na  

detekciu objektov v mŕtvom uhle vonkajších spätných 
zrkadiel (BLIS®) a nová elektrická detská zámka na zad-
ných dverách. V teraz prichádzajúcich typoch S-MAX a 
Galaxy dosiahol dizajnérsky tím Ford výrazné zmeny 
zlepšujúce individuálny štýl a expresívny kinetický di-
zajn oboch vozidiel.
 Od svojho predstavenia v roku 2006 sa S-MAX 
rýchlo etabloval ako športový, vysokokvalitný a bohato 
vybavený „crossover“, ktorý poskytuje všetky výhody 
dopravného prostriedku pre osoby, avšak bez obetova-
nia štýlu alebo potešenia z jazdy. Nový model zachová-
va túto tradíciu a bol dôkladne zmodernizovaný význam-
nými zmenami detailov exteriéru, ktoré zahŕňajú výraz-
ne tvarovanú kapotu a úplne nový predný ochranný pa-
nel, zdôraznený smelšou grafikou dolnej prednej licho-
bežníkovej mriežky lesklej čiernej farby. 
 Nový dolný predný nárazník, ktorý má na mode-
loch vyšších výbav   príznačné denné svetlá LED (voli-
teľná výbava pre sériu Trend), ďalej posilňuje cieľavedo-
mý vzhľad vozidla. 
 Zboku je S-MAX okamžite rozpoznateľný a teraz 
vyniká ešte viac vďaka okennému profilu zvýraznené-
mu chrómovým pruhom, ktorý obkolesuje celú sklenenú 

plochu a dopĺňa tak elegantné a športové línie vozidla.
Zadná časť bola tiež prepracovaná a zahŕňa dynamic-
kejšie profilované dvere batožinového priestoru, nižší 
zadný panel karosérie a nové zadné svetlá LED, ktoré 
zasahujú hlboko do bočných strán a dodávajú tak vozi-
dlu ešte atletickejší vzhľad. Luxusnejší charakter a ešte 
väčšiu osobitosť novému vozidlu dodáva vodorovná sa-
ténová chrómová lišta, ktorá sa nachádza medzi zadný-
mi svetlami LED a je na nej vyrazené charakteristické 

Predstavujeme

Spoločnosť Ford of Europe predstaví 13. januára na bruselskom autosalóne 2010 nové verzie svojich ko-
merčne úspešných typov S-MAX a Galaxy. S najnovšou evolúciou prvkov kinetického dizajnu značky Ford, 
s interiérmi z nových materiálov, a sú vybavené radom účinnejších pohonných sústav a množstvom tech-
nológií zameraných na vodiča, ktorých cieľom je bezpečnosť a pohodlie.

FORD S-MAX A GALAXY 
NA BRUSELSKOM AUTOSALÓNE 

Ford S-MAX



logo S-MAX. Ford Galaxy pre rok 2010 má tiež prepraco-
vanú prednú časť, ktorá podčiarkuje jeho príťažlivosť v 
poskytovaní prvotriedneho cestovania, a spolu s množ-
stvom ďalších významných zmien detailov umocňuje 
jeho úlohu ako luxusného a veľkého dopravného prostri-
edku pre sedem osôb. 
 Nová, výraznejšie tvarovaná kapota je zladená s di-
zajnom nového predného ochranného panela, ktorý sa 
vyznačuje smelšou dolnou lichobežníkovou mriežkou s 
vložkami zahŕňajúcimi jemné chrómové lišty a novými 
hmlovými svetlami zdôrazňujúcimi vplyv „kinetického 
dizajnu“ značky Ford. Modely s úrovňami výbavy Ghia 
a Titanium sa ďalej odlišujú chrómovými lištami aj na 
hornej mriežke. Strecha je vybavená novými a výraznej-
šími integrovanými striebornými strešnými lištami pre 
priečne nosníky, pričom v zadnej časti sú štandardnou 
výbavou príznačné nové svetlá LED a zadný panel vo far-
be karosérie. Modely s výbavou  Ghia a Titanium majú 
tiež ďalšie chrómové detaily na bočných lištách a kľuč-
kách dverí. Rovnako ako pri prepracovanom exteriéri, aj 
pri navrhovaní nových interiérov oboch typov bola kľú-
čová veľká pozornosť na detail a kvalitné vyhotovenie. 
Starostlivo vyvážený výber nových farieb a materiálov 
vytvára luxusnú a dynamickú atmosféru, ktorá pomáha 
odlíšiť individuálny charakter každého modelu tak, aby 
spĺňal individuálny vkus a požiadavky každého zákazní-
ka. Obe vozidlá majú v štandardnej výbave systém Ford 
FoldFlatSystem pre druhý rad sedadiel, a ak je nimi vozi-
dlo vybavené, tak aj pre tretí rad sedadiel. 
 Modely S-MAX vyšších stupňov výbavy majú novú 
multifunkčnú stropnú konzolu s objemným úložným 
priestorom, držiakom na slnečné okuliare a zrkadlom na 
sledovanie detí, ako aj novú jednodielnu panoramatickú 
strechu vybavenú elektricky ovládanými slnečnými clo-
nami. Po prvý raz majú modely S-MAX vyšších výbav a 
všetky modely s panoramatickou strechou nový systém 
osvetlenia interiéru LED. 

 Milovníkov hudby v inovovaných typoch Galaxy a 
S-MAX poteší voliteľný audiosystém Premium Sound, 
ktorý obsahuje osemkanálový zosilňovač s celkovým 
výkonom 265 wattov, zlepšený reproduktorový systém 
zahŕňajúci prídavné stredové reproduktory v strede pa-
lubnej dosky a veľký sub-woofer umiestnený za ľavým 
predným sedadlom. Nakladanie predmetov v noci cez 
dvere batožinového priestoru uľahčuje nové svetlo, kto-
ré je namontované do vnútorného panela dverí batožino-
vého priestoru a rozsvieti sa pri ich otvorení. 
 Pre všetky úrovne výbavy sú v ponuke nové farby, 
vzory a materiály interiéru, pričom všetky boli vybrané 
tak, aby vytvárali luxusnú atmosféru a zároveň podčiar-
kovali individuálny charakter každého modelu. Ford S-
MAX a Galaxy teraz ponúkajú široký výber najmodernej-
ších pohonných technológií Ford, vyvinutých s cieľom 
poskytovať pôsobivú kombináciu lepšej hospodárnosti 
a menších emisií bez obetovania potešenia z jazdy typic-
kého pre značku Ford.
 Nový 2,0-litrový motor Ford EcoBoost SCTi je vy-
bavený ľahkou celohliníkovou konštrukciou, najmoder-
nejším systémom vysokotlakového priameho vstreko-
vania, preplňovaním turbodúchadlom s malou zotrvač-
nosťou a dvojitým nezávislým variabilným časovaním 
vačkového hriadeľa. Najväčší  výkon 149 kW dosahuje 
pri 5500 otáčkach za minútu a maximálny krútiaci mo-
ment 300 Nm je k dispozícii v širokom rozsahu otáčok 
1750 až  4500 za minútu. S touto novou pohonnou jed-
notkou zrýchli S-MAX z 0 na 100 km/h za 8,5 sekúnd 
(8,8 sekúnd pri type Galaxy) a dosiahne maximálnu 
rýchlosť 221 km/h  (217 km/h pri Galaxy).
 Napriek živému výkonu tohto motora sa však jeho 
hospodárnosť a emisie CO

2
 výrazne zlepšili. V porov-

naní s predchádzajúcim 2,3-litrovým motorom s vý-
konom 118 kW a automatickou prevodovkou sa emi-
sie CO

2
 zmenšili o 19 percent na 189 g/km napriek 

tomu, že nový 2,0-litrový motor SCTi má o viac ako 25  

percent väčší výkon. Výsledkom je spotreba paliva v 
kombinovanej prevádzke len 8,1 l/100 km (mimo mesta 
6,4 l/100 km). Významne zlepšená bola aj ponuka vzne-
tových motorov. Rodina modernizovaných 2,0-litrových 
motorov Ford Duratorq TDCi spĺňa emisnú normu Euro V 
a je tiež po prvý raz k dispozícii v troch výkonových ver-
ziách –85, 103 a 120 kW.  Spotreba 5,7 l/100 km a prie-
merné emisie CO2 152 g/km nových Fordov S-MAX a 
Galaxy so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou 
sú dôkazom, že radosť z jazdy a pôsobivý výkon je mož-
né spojiť s veľkou účinnosťou.
 K novému zážihovému motoru s priamym vstre-
kovaním aj k vznetovým motorom s technológiou com-
mon rail sa dokonale hodí účinná a plynule preraďova-
cia dvojspojková prevodovka Ford PowerShift. S novým 
motorom EcoBoost SCTi sa montuje štandardne a ako 
voliteľná je k dispozícii aj pre verzie 2,0-litrového moto-
ra Duratorq TDCi s výkonom 103 a 120 kW.
 Okrem systémov na detekciu objektov v mŕtvom 
uhle spätných zrkadiel BLIS® (radarové zariadenie)  je 
ďalšou novinkou vo vozidlách spoločnosti Ford of Euro-
pe je nastaviteľný obmedzovač rýchlosti (ASLD), ktorý 
vodičom umožňuje nastaviť maximálne povolené rých-
losti a následne zabraňuje ich neúmyselnému prekroče-
niu. Ďalším novým prvkom prispievajúcim k prvotried-
nemu pohodliu počas cestovania je audiosystém Premi-
um Sound, ktorý si možno objednať pre S-MAX aj Gala-
xy so systémom High-Nav alebo Sony Audio. Medzi voli-
teľné funkcie patrí aj rádio DAB.
Pohodlie cestujúcich v oboch vozidlách bolo prvoradé 
aj pri zlepšovaní klimatizačného systému, ktorý je teraz 
vybavený novým snímačom teploty vetrania a vlhkosti. 
Pre typy S-MAX a Galaxy budú po prvý raz k dispozícii 
aj ďalšie technológie patriace značke Ford, ktoré sa už 
predtým použili v iných typoch. Patrí sem zadná kame-
ra, bezkľúčový systém Ford a ocenený systém tankova-
nia bez zátky Ford EasyFuel.      -fd-
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Srdcom vozidiel Dodge Viper SRT10 2010 zostáva re-
špekt vzbudzujúci 8,4-litrový motor V-10 s výkonom 
450 kW  a krútiacim momentom 760 Nm. Porovnávacie 
výkonové parametre, konkrétne zrýchlenie z 0 na 100 
km/h za menej ako 4 sekundy, zrýchlenie z 0 na 160 
km/h s dobrzdením na 0 km/h za rovných 11 sekúnd 
a najväčšia rýchlosť 325 km/h naďalej potvrdzujú, že 
toto seriózne, pretekmi inšpirované dvojmiestne vozidlo 
s platnou homologizáciou je špičkou bez kompromisov.
 Ponuka karosárskych verzií zostáva bezo zmeny a 
je tvorená modelmi Roadster a Coupe, pričom ju dopĺňa 
balík ACR (American Club Racer). V rámci modelového 
roku 2010 bude vyrobených približne 500 vozidiel.
 Predstavením dvoch nových farieb karosérie - To-
xic Orange Pearl Coat a Bright Silver Metallic Clear Coat 
- sa Dodge Viper SRT10 teraz ponúka v dvanástich rôz-
nych farbách, najčastejšie ponúkaných alternatívach 
v rámci jedného modelového roku. A šesť verzií pásov  

s novou širšou konfiguráciou, päť rôznych kombiná-
cií farieb interiéru, štyri rôzne ponuky kolies a tri dru-
hy lemovania palubných prístrojov prinášajú spolu viac 
ako 7600 kombinácií vozidiel Viper SRT10 2010, najvi-
ac spomedzi všetkých modelových rokov, čo výrazne 
pridáva na exkluzivite každého vozidla v porovnaní so  

všetkými predchádzajúcimi edíciami. Novinkou v ponu-
ke typu Viper je menší prevodový pomer piateho pre-
vodového stupňa (zmena z 0,74 na 0,80) na zlepšenie 
akcelerácie vo veľkých rýchlostiach. Zrýchlenie z 0 na 
322 km/h sa zlepšilo o 14 sekúnd. Za týmto zlepšením 
stoja skúsenosti tímu Chrysler Group LLC Street and 

Nové modely kultového vozidla
Ako oslavu posledného roku výroby súčasnej generácie vozidiel Dodge Viper SRT10, značka Dodge plá-
nuje priniesť ponuku vozidiel, ktorá nemá páru od uvedenia tohto kultového amerického športového vozi-
dla v roku 1992.
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Racing Technology z testovania na takmer 21 kilome-
trovom okruhu Nordschleife v nemeckom Nürburgrin-
gu, kde sa počas testov s rekordnými časmi na kolo v 
roku 2008 zistilo, že upravený prevodový pomer priná-
ša lepšiu akceleráciu vo veľkých rýchlostiach a kratší 
čas na kolo.
 Viper SRT10 prenáša výkon cez dvojkotúčovú spoj-
ku ZF Sachs, ktorá má o 18 % menšiu zotrvačnú hmot-
nosť, uľahčuje používanie spojkového pedála a zlepšu-
je preraďovanie prevodových stupňov. Prenos výkonu 
na zadné kolá zabezpečuje odolná šesťstupňová ručne 
ovládaná prevodovka.
 Brzdový systém je ďalší zo starostlivo zlepšova-
ných prvkov modelu Viper SRT10 - 14-palcové brzdo-
vé kotúče sú z oboch strán zvierané viacpiestikovými 
strmeňmi Brembo 44/40 vpredu a Brembo 42/38 vza-
du. Tento systém prináša špičkový brzdný výkon, menej 
ako 30,5 metra pri brzdení zo 100 kmúh na 0 km/h.

Interiér tohto vozidla modelo-
vého roku 2010 ponúkajú v na-
sledujúcich farbách: štandard-
ná čierna, čierno-červená s čer-
veným prešívaním, čierno-mod-
rá s modrým prešívaním, čier-
na so stredne tmavou bridlico-
vosivou so stredne tmavým bri-
dlicovosivým prešívaním a na-
koniec čierna s prírodnou svet-
lohnedou s prvotriednymi se-
dadlami potiahnutými kožou, 
spodný prístrojový panel a dve-
rové panely predstavené v mo-
delovom roku 2009. Súčasťou 
balíka modelu Roadster s čier-

nou a svetlohnedou úpravou je sklápacia strecha v ladi-
acej svetlohnedej farbe.
 

Viper SRT10 ACR 2010

Dodge Viper SRT10 ACR pre rok 2010 dostal novú pre-
raďovaciu páku s krátkymi dráhami pri preraďovaní na 
zlepšenie pocitu z jazdy a výkonových parametrov. Pro-
fil zadného krídla a bočná doska krídla majú nový di-
zajn, vďaka ktorému vozidlo dosahuje optimálne aero-
dynamické vlastnosti a zväčšený prítlak na zadnú ná-
pravu. Tieto zmeny spolu s novým prevodovým pome-
rom piateho prevodového stupňa zväčšujú maximálnu 
rýchlosť o 6,5 km/h. Zlepšené nezávislé zavesenie na 
všetkých štyroch kolesách používa veľmi tuhé hliníkové 
ramená a náboje kolies. Od spoločnosti KW automotive 
North America Inc. pochádzajú športové vinuté pružiny 
s obojsmerne nastaviteľnými tlmičmi so samostatnými  

tlakovými nádobkami.
 Súčasťou aerodynamického balíka je bočné prítlač-
né krídlo predného nárazníka z uhlíkového vlákna a v si-
edmich polohách nastaviteľné krídlo z uhlíkového vlák-
na, ktoré umožňujú dosahovať prítlak až 4448 N pri 
rýchlosti 241 km/h. Odľahčené kolesá, dvojdielne per-
forované brzdové kotúče StopTech a pneumatiky Miche-
lin PS Cup dotvárajú balík Dodge Viper ACR.

Nové špeciálne modely v limito-
vanej edícii
Pre modelový rok 2010 je naplánovaných niekoľko špe-
ciálnych modelov v limitovanej edícii, vrátane edície Do-
dge Viper ACR 1:33 Edition, ktorá vzdá hold novému re-
kordnému času na kolo pre sériové automobily stanove-
nému 24. novembra 2009 na pretekárskej dráhe Lagu-
na Seca. Jedinečný dvojfarebný vzor karosérie - Black 
Clear Coat/Red Clear Coat - na tomto modeli tvorí pro-
tiklad k pôvodnému vzoru modelu Viper ACR. Výrazným 
prvkom interiéru je lemovanie palubných prístrojov v 
klavírovej čiernej s červenými prístrojovými ručičkami, 
ktoré dopĺňa šitie sedadiel s červeným akcentom. Model 
Viper ACR 1:33 Edition bude vyrobený len v 33 kusoch.
 Model Viper ACR v edícii Vooodoo 2010 sa bude vy-
značovať karosériou celou vo farbe Black Clear Coat s 
grafitovým pásom na strane vodiča lemovaným červe-
nou farbou. S jedinečným pásom na karosérii a volante 
bude vyrobených len 10 vozidiel.
 Ďalšie špeciálne modely s limitovanou edíciou budú 
oznámené vždy, ako sa bude blížiť dátum ich uvedenia 
na trh. Cena ponuky Dodge Viper 2010 bude tiež ozná-
mená neskôr.

-de-
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Optimalizáciou riadiacej jednotky motora dosiahol ma-
ximálny výkon trojlitrového motora hodnotu 250 kW 
pri otáčkach 5800 za minútu, vrchol krútiaceho momen-
tu je 450 Nm, s funkciou overboost až 500 Nm. Road-
ster akceleruje z pokoja na rýchlosť 100 km/h len za 
4,8 s. Pri spotrebe benzínu v kombinovanej prevádzke 
9,0 l/100 km a 210 g CO2/km sú to presne tie isté úda-
je ako má BMW Z4 sDrive35i so športovou automatic-
kou prevodovkou.
 Kombináciou BMW Twin Turbo technológie (dve 
paralelné turbodúchadlá) a vysokotlakového vstrekova-
nia paliva sa dosiahol podobne veľký výkon ako majú 
väčšie viacvalcové motory, tie však majú väčšiu hmot-
nosť a aj väčšiu spotrebu paliva. Motor BMW Twin Tur-
bo je osadený dvoma malými turbodúchadlami, ktoré 

majú malú zotrvačnosť. Aj pri malých otáčkach moto-
ra tak dokážu dobre zásobovať valce vzduchom, pričom 
každé z nich plní stlačeným vzduchom tri valce. Maxi-
mum krútiaceho momentu 450 Nm je k dispozícii už pri 
otáčkach 1400 za minútu a neklesá až po otáčky 4500 
minútu. 
 Modifikácia riadiacej jednotky umožnila použiť aj 
funkciu Overboost, čiže krátkodobé zväčšenie plniace-
ho tlaku. Maximum krútiaceho momentu tak stúplo pri 
prudkej akcelerácii o 50 Nm. Vrchol maximálneho krú-
tiaceho momentu preto narástol na 500 Nm, čo prepo-
žičiava autu obzvlášť dynamické zrýchlenie. BMW Z4 
sDrive35is šprintuje z pokoja na rýchlosť 100 km/h len 
za 4,8 s. Maximálna rýchlosť je elektronicky obmedze-
ná na 250 km/h. 

K neobyčajne vyváženej rov-
nováhe medzi výkonom mo-
tora a priemernou spotrebou 
paliva prispel aj systém pri-
ameho vstrekovania benzí-
nu do valcov. Piezoelektrické 
vstrekovače umiestnené blíz-
ko ventilov a sviečky zabezpe-
čujú presné dávkovanie paliva 
a čisté horenie zmesi. Palivo je 

vstrekované pod tlakom 20 MPa v špeciálnom kužeľo-
vom lúči – patent BMW. Tým je zabezpečená doprava 
paliva do celého spaľovacieho priestoru. Ďalšou výho-
dou priameho vstrekovania paliva je chladenie spaľova-
cieho priestoru aj pri veľkom kompresnom pomere. Aj 
prepĺňanie zmenšuje spotrebu paliva. Turbíny turbodú-
chadiel sú zhotovené zo špeciálnych zliatin odolných 
voči veľkým teplotám - sú schopné znášať teploty viac 
ako 1000 °C. Na ich chladenie sa pri plnom zaťažení ne-
musí používať tzv. chladenie palivom pri veľkom prekry-
tí sacích a výfukových ventilov, čo má za následok ďal-
šie šetrenie paliva. 
 Ďalšou použitou štandardnou technológiou je 
BMW EfficientDynamics, využívajúci Brake Energy Re-
generation, čiže dobíjanie akumulátora energiou vznika-
júcou pri brzdení a elektrický posilňovač riadenia EPS 
Elektric Power Steering – obe tieto položky tiež pomá-
hajú zmenšovať spotrebu paliva a emisie. 
 Výfukové potrubie BMW Z4 sDrive35is bolo špe-
ciálne vyvinuté pre tento model tak, aby produkovalo v 
malých otáčkach typický dunivý zvuk. Úpravami prešli 
zvukové klapky a aj zadný tlmič. 
 Sedemstupňová robotizovaná dvojspojková pre-
vodovka v BMW Z4 sDrive35is taktiež poskytuje vo-
dičovi možnosť pocítiť excelentnú dynamiku nového  

Predstavujeme
BMW Z4 sDrive35is

Kombinácia klasických proporcii v modernom športovom kabáte, nové BMW Z4, mieri na absolútny vrchol 
vo svojom segmente. Nový BMW Z4sDrive35is ponúka ešte väčší výkon s modifikovaným radovým šes-
ťvalcom s BMW Twin Turbo technológiou a vysokotlakovým priamym vstrekovaním benzínu. S ním spolu-
pracuje sedemstupňová športová robotizovaná dvojspojková prevodovka a M športový balík s adaptívnym 
M podvozkom. Svetový debut má BMW Z4 sDrive35is na autosalóne NAIAS v Detroite, pričom sa do pre-
dajní dostane na jar tohto roku. Spolu s ním bude športový balík M Sport predstavený aj pre ďalšie verzie 
BMW Z4. 

Najvýkonnejší roadster: 
BMW Z4 sDrive35is
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modelu BMW Z4 sDrive35is. Model má dvojhmotový 
zotrvačník, navrhnutý pre hladký chod motora aj pri 
veľkých otáčkach a hlavne pri veľkej porcii krútiace-
ho momentu. Sedemstupňová robotizovaná dvojspojko-
vá prevodovka pracuje pri preraďovaní bez prerušenia 
toku krútiaceho momentu. Ponúka vodičovi možnosť 
automatického, ale aj ručného preraďovania. Rýchlosť 
a hlavne rýchla zmena prevodových stupňov zabezpe-
čuje neobyčajne plynulú akceleráciu, pričom zmenšuje 
spotrebu paliva aj emisie. Nová mapa riadiacej jednotky 
prevodovky ponúka viac zážitkov, najmä pri ručnom pre-
raďovaní	a	v	spojení	s	režimom	SPORT	a	SPORT+	(Dyna-
mic Driving Control) má prevodovka upravený moment 
preradenia. Prevodovka má taktiež režim Lanuch Con-
trol pre maximálnu neprerušovanú akceleráciu. Zmenu 
prevodových pomerov umožňuje elektronický volič na 
centrálnej konzole a páčky pod volantom. 
 BMW Z4 sDrive má v štandarde M športový balík 
vrátane M aerodynamického balíka a adaptívny M pod-
vozok s elektronickou kontrolou tvrdosti pruženia pre 
veľkú agilitu bez straty komfortu. M športový balík pod-
čiarkuje dynamický charakter auta s aerodynamicky op-
timalizovaným exteriérom a prispôsobeným interiérom. 
Špeciálne 18-palcové ľahkozliatinové päťlúčové disky 
kolies s rozdielnou veľkosťou vpredu a vzadu zvýrazňu-
jú športový charakter BMW Z4 sDrive35is. Ako opcia 

sa ponúkajú 19-palcové kolesá. 
 Adaptívne M zavesenie kolies nielenže zmenšilo 
svetlú výšku o 10 mm, ale zabezpečuje rýchlu reakciu 
pri nepredvídateľných jazdných situáciách a precízne 
vedenie stopy v zákrutách vďaka štyrom plynule nasta-
viteľným dvojplášťovým tlmičom s vyrovnávaním svet-
lej výšky a útlmu. Centrálna riadiaca jednotka zbiera 
údaje z troch snímačov zrýchlenia a podľa toho prispô-
sobuje činnosť tlmičov. Tvrdosť tlmiča je v zákrute re-
gulovaná externým ventilom regulujúcim prietok kvapa-
liny v tlmiči. Taktiež je regulovaná v súlade s vodičový-
mi požiadavkami a podmienkami na ceste. Reakčný čas 
systému je veľmi krátky – tvrdosť zadných tlmičov je 
okamžite regulovaná, keď predné kolesá prejdú cez ne-
rovnosť na ceste.
 Elektrický posilňovač riadenia v BMW Z4 sDri-
ve35is dáva presnú kontrolu a jasnú spätnú väzbu vodi-
čovi prostredníctvom rôzneho nastavenia posilňovacie-
ho elektromotora. To umožňuje vodičovi prejsť zákrutu 
s mimoriadnou precíznosťou a pri každých otáčkach mo-
tora. Štandardne dodávaný exteriérový aj interiérový M 
balík pre BMW Z4 sDrive35is zlepšuje dynamiku a jazd-
ný potenciál modelu. Po predstavení na tomto top mode-
li bude k dispozícii aj pre ostatné verzie Z4. Malým roz-
dielom bude vzor diskov kolies - BMW Z4 sDrive35is má 
špeciálny vzor, ostatné budú mať 18-palcové M kolesá 

z balíku M Sports. Zmeny sa dotkli aj predného nárazní-
ka s horizontálne delenou mriežkou prívodu vzduchu ku 
chladiču z matného hliníka, podobne ako na typických 
obličkách. Zadný nárazník má zvýraznenú sekciu okolo 
výfukov a dvojitý difúzor vytvorený špeciálne pre mo-
del BMW Z4 sDrive35is – vrchná časť je vo farbe karo-
série, spodok je čierny. M aerodynamický balík je zahr-
nutý ako opcia v M športovom balíku aj pre ostatné mo-
dely Z4.
 Vnútri je charizma BMW Z4 sDRive35is zvýrazne-
ná takými položkami ako je M kožený volant s preraďo-
vacími pákami, M športovými pedálmi a športovými se-
dadlami. Združené ukazovatele pred vodičom majú čísel-
níky v šedej farbe s nápisom sDRive35is. Ďalším zvý-
raznením jedinečnosti je antracitový strop a prístrojová 
doska s karbónovou dekoráciou. 
 BMW Z4 sDRive35is prichádza súčasne aj s novou 
farbou (opcia) koženého čalúnenia - Kansas Walnut. Na 
výber bude šesť farieb laku: okrem alpskej bielej a me-
talických farieb Titanium strieborná, Sapphire čierna, 
Space šedá a Deep Sea modrá, roadster bude k dispozí-
cii prvý krát aj vo farbe Melburne červená metalíza. Bez 
ohľadu na farbu laku, sú kryty vonkajších spätných zr-
kadiel lakované vo farbe Oxide strieborná. 

-bw-

Predstavujeme
BMW Z4 sDrive35is
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V predchádzajúcej časti sme popísali niekoľko zaujímavých riešení, ktoré prináša nový experimentálny bez-
pečný automobil Mercedes – Benz ESF 2009. Dnes si povedzme ešte aspoň o dvoch ďalších, ktoré stoja 
za pozornosť.

EXPERIMNTÁLNY BEZPEČNÝ AUTOMOBIL 
MERCEDES – BENZ ESF 2009 (dokončenie)

Technika

Pozitívny prínos tzv. deformačných zón vozidla na 
ochranu cestujúcich v prípade nehody je všeobecne zná-
my. Deformačnou zónou rozumieme určitú časť štruk-
túry karosérie, ktorá svojou riadenou (programovanou) 
deformáciou pri náraze vozidla do prekážky vlastne 
predĺži dráhu a tým aj časový interval, počas ktorého sa 
stredná časť vozidla s posádkou spomalí z počiatočnej 
rýchlosti pred nárazom až na nulu. Výsledkom je men-
šie spomalenie, ktoré pôsobí v priebehu kolízie na oso-
by vo vozidle, čím sa (do určitej kritickej rýchlosti nára-
zu) zmenší riziko ich fatálnych poranení, prípadne zväč-
ší šanca na prežitie. Účinok deformačných zón je výraz-
ný najmä v prípade čelného nárazu a nárazu zozadu, pre-
tože pre vytvorenie prednej a zadnej deformačnej zóny 
sú k dispozícii dostatočne veľké priestory v rámci dĺž-
kového rozmeru vozidla. V ostatných smeroch je už si-
tuácia podstatne horšia z dôvodu priestorového uspori-
adania vozidla a jeho rozmerového obmedzenia, najmä 
v priečnom smere. Práve situácia pri bočnom náraze si  

vyžaduje mimoriadnu pozornosť pri vývoji karosérie, 
pretože v tomto smere neexistuje takmer žiadna mož-
nosť vytvorenia dostatočne rozmernej deformačnej 
zóny, ktorá je obmedzená z hľadiska rozmerov vozidla 
a požiadaviek na pohodlie sedenia len na hrúbku vnútor-
ného priestoru dverí. Používané opatrenia, ako ohybo-
vo tuhé výstuhy vo dverách alebo bočné bezpečnostné 
vankúše, obvykle nie sú natoľko účinné, aby zamedzili 
ťažkým až smrteľným úrazom cestujúcich.
 V tejto oblasti ponúka ESF 2009 nové zaujímavé 
riešenie. Významnou možnosťou na redukciu zaťaženia 
ľudského tela pri bočnom náraze je zväčšenie vzdiale-
nosti medzi cestujúcim a dverami tesne pred nárazom, 
čím sa zmenší rýchlosť, ktorou dvere narazia do cestuj-
úceho. Tento systém musí ale pôsobiť, na rozdiel od kon-
venčných reaktívnych zadržiavacích systémov, ako ak-
tívny (prednárazový). V ESF 2009 sa nazýva Pre-Sa-
fe-Pulse a využíva predchádzajúcu informáciu o nevy-
hnutnosti nárazu (sprostredkovanú kamerovým systé-
mom vozidla). Systém v určitom časovom okamihu tes-
ne pred nárazom urýchli cestujúceho v smere predpove-
daného nárazu, čím sa zavčasu zmenší rozdiel pohybo-
vej energie medzi vozidlom a cestujúcim. Energia nára-
zu, pôsobiaca na cestujúceho, sa rozdelí na ľahký pred-
náraz (spôsobený systémom Pre-Safe-Pulse) a redu-
kovaný hlavný náraz. V ESF 2009 je na vyvolanie toh-
to prednárazu využité tzv. dynamické multitvarové se-
dadlo, opatrené vzduchovými vankúšmi, ktoré v nor-
málnom jazdnom režime pri naplnení vzduchom zlep-
šujú bočné držanie tela (najmä chrbta) v zákrute. Tieto 
vankúše boli modifikované s ohľadom na objem a plnia-
cu charakteristiku, takže sú schopné pomocou rýchle-
ho (pulzného) naplnenia vyvolať úder do cestujúce-
ho v smere do stredu vozidla. Táto funkcia je reverzná 
a môže sa opakovať. Pohybom v smere do stredu vozi-
dla sa zväčšuje vzdialenosť medzi cestujúcim a dvera-
mi, čím nastane vyššie popísaný efekt zmenšenia nára-
zovej rýchlosti dverí na telo cestujúceho. Vzájomný kon-
takt medzi dverami a cestujúcim nastane neskôr a ten-
to časový úsek je možné využiť napríklad na bezpečnej-
šie nafúknutie bočného bezpečnostného vankúša. Pri si-
mulačných pokusoch s popísaným systémom Pre-Sa-
fe-Pulse sa sledovala hĺbka preniknutia rebier do pries-
toru hrudníka pri bočnej kolízii. Ako dokumentuje obr. 
1, boli pri použití tohto systému dosiahnuté v prieme-
re o 30 % menšie hodnoty prienikov v porovnaní so sta-
vom bez neho. Ďalšou perspektívnou možnosťou, kto-
rá sa intenzívne skúma v rámci výskumných a vývojo-
vých prác, je využitie tzv. inteligentných vozidlových 
štruktúr. Princíp spočíva v tom, že komponenty karosé-
rie (príp. dverí), ktoré vytvárajú pod povrchovými plech-
mi dutiny, sa tesne pred kolíziou rázovo naplnia vzduchom 

s veľkým pretlakom. Pritom existujú dva základné prin-
cípy zväčšenia deformačného odporu štruktúry, ktoré sa  
dosiahne:
- 1/ len účinkom veľkého vnútorného pretlaku pri za-
chovaní pôvodnej geometrie dielca. Maximálna úroveň 
pretlaku je obmedzená materiálom, spojovacou techni-
kou a pôvodnou geometriou dielca, pretlak musí byť za-
chovaný na konštantnej úrovni počas celého deformač-
ného procesu pri náraze. 
- 2/ zväčšením priečneho prierezu (profilu) dielca náh-
lym nárastom vnútorného pretlaku skokom z pôvodnej 
malej hodnoty (optimalizovanej aj z hľadiska balenia a 
dopravy). Pritom môže byť postačujúce len krátkodobé 
zväčšenie vnútorného pretlaku, odpovedajúce požado-
vanej zmene geometrie, alebo je potrebné dlhodobejšie 
zväčšenie, ktoré pokryje celý časový úsek deformácie. 
Tento druhý princíp znázorňuje obr. 2 na príklade dvero-
vej výstuhy proti bočnému nárazu. Zväčšenie pretlaku a 
deformácia dielca sú ukončené asi po 10 až 20 ms, nára-
zový proces vo vozidle sa odohráva v rámci maximálne 
100 ms. Potrebný vnútorný pretlak počas tohto časové-
ho úseku je možné udržať pomocou dostatočne tesných 
komponentov štruktúry vozidla na konštantnej úrovni. 
Boli vykonané teoretické a experimentálne šetrenia 
na rôznych vozidlových štruktúrach s dielcami osovo 
aj ohybovo zaťaženými. V prípade pozdĺžnych nosníko-
vých štruktúr sa ukazuje, že by sa mohla zväčšiť silo-
vá úroveň o 20 až 40 kN a pozdĺžna deformácia vozi-
dla zmenšiť teoreticky až o 100 mm. Nárazovo aktívne 
štruktúry bočných častí vozidla ponúkajú vysokú bez-
pečnostnú úroveň pri významnej redukcii hmotnosti. Ci-
eleným riešením dverových komponentov je možné do-
siahnuť nárast silovej úrovne až o 50 %.
 Dúfajme, že niektoré z týchto nových riešení sa v 
dohľadnom čase objavia aj v sériovo vyrábaných auto-
mobiloch a prispejú k ďalšiemu zlepšovaniu bezpečnosti 
cestnej premávky. 

  Obr. 1 Deformácia rebier pri prieniku do priestoru 
hrudníka pri bočnom náraze vozidla

  Obr. 2 Zväčšenie priečneho prierezu nosníka dvero-
vej výstuhy proti bočnému nárazu
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Prvýkrát v histórii automobilka 
Porsche sériovo vyrába štvord-
verovú limuzínu triedy Gran – Tu-
rismo. Pri jej vývoji bola stanove-
ná cieľová požiadavka – vytvoriť 
čo najlepší kompromis dynamiky, 
hospodárnosti a komfortu pri sú-
časnom zachovaní pre značku ty-
pických znakov. 
 Panamera je, ako býva pri značke Porsche dob-
rým zvykom, vybavená špičkovou technikou tak v ob-
lasti motorov a hnacej sústavy, ako aj v oblasti podvoz-
ku. Z hľadiska dokonalého skĺbenia smerovej dynamiky 
a komfortu jazdy je rozhodujúcim prínosom novovyvi-
nutý  systém odpruženia vozidla, ktorý umožňuje okrem 
dnes už bežnej plynulej regulácie tlmičov aj dvojstupňo-
vú reguláciu tuhosti pružín. Jeho podstatu a funkciu si 
opíšeme neskôr, teraz si stručne povieme niečo o tomto 
vozidle všeobecne.
 Porsche ponúka pri začiatku predaja tohto typu   
tri modely, Panamera S, 4S a Turbo, s osemvalcovými 
4,8-litrovými zážihovými V-motormi, ktoré vychádzajú 
z podobných motorov radu Cayenne. Sú však pre pou-
žitie v Panamere prepracované. Vo variantoch S a 4S 
ide o novú generáciu atmosférických motorov s modifi-
kovaným sacím traktom a optimalizovanou elektronic-
kou reguláciou, ktoré dávajú maximálny výkon 294 kW 
pri 6500 ot./min. a maximálny krútiaci moment  500 
Nm v rozsahu 3500 až 5000 ot./min. Vo variante Turbo 
je motor prepĺňaný   systémom Biturbo, s maximálnym  
výkonom 368 kW pri 6000 ot./min. a maximálnym krú-
tiacim momentom 700 Nm v rozsahu 2250 až 4500 ot./
min. Všetky motory majú priame vstrekovanie benzí-
nu DFI (Direct Fuel Injection) a variabilné nastavovanie 
vačkového hriadeľa s prepínaním zdvihu ventilov Vario-
Cam Plus na strane nasávacích ventilov. Pri inovačnom  
procese týchto motorov sa kládol veľký dôraz na reduk-
ciu hmotnosti pevných a pohyblivých častí, čo viedlo  
k rozsiahlemu použitiu hliníka a horčíka pri výrobe  
jednotlivých dielcov. Atmosférické motory sú vybavené 
nasávacím potrubím s prepínateľnou dĺžkou, čo umož-
ňuje dosiahnuť pri dlhej rúre veľký krútiaci moment  

v oblasti malých otáčok, pri krátkej 
rúre veľký špecifický výkon v oblas-
ti veľkých otáčok. Porsche pripravu-
je aj nový zážihový V6 motor, vzne-
tový motor a dokonca aj hybridný 
variant Panamera. Panamera S je 
sériovo vybavená ručne ovládanou 
šesťstupňovou prevodovkou, vari-
anty 4S a Turbo majú sedemstupňo-
vú prevodovku s dvojitou spojkou, 
známou už z Porsche 911, obr. 1. 
Táto prevodovka však bola prepra-
covaná a optimalizovaná pre Pana-
meru, najmä s ohľadom na komfort 
a plynulosť pri zmene prevodov a pre variant S je do-
dávaná za príplatok. Jedna z dvojice spojok ovláda pre-
vodové stupne 1, 3, 5 a 7, druhá stupne 2, 4 a 6, ako aj 
spätný chod, obr. 2. Stupne 1 až 6 sú športovo ladené,  

siedmy stupeň je z dôvodu komfortu pri jazde po diaľnici 
a úspory paliva „posadený“ do rýchla. Maximálna rých-
losť sa dosahuje pri šiestom prevodovom stupni. Všet-
ky varianty s dvojspojkovou prevodovkou sú vybavené 
systémom Štart–Stop, ktorý sa aktivuje a deaktivuje  
tlačidlom na stredovej konzole. Panamera 4S a Turbo sú 
vybavené pohonom všetkých kolies PTM (Porsche Trac-
tion Management). Vychádza zo základného trvalého 
pohonu zadnej nápravy, ktorý je v tomto prípade dopl-
nený rozdeľovacou prevodovkou, integrovanou so skri-
ňou základnej prevodovky. Moment potrebný na pohon 
kolies prednej nápravy sa odoberá z permanentného  

pohonu zadnej nápravy pomocou elektronicky regulova-
nej lamelovej spojky. Dvojica ozubených kolies rozdeľo-
vacieho prevodu má zvláštne šikmé čelné, tzv.beveloid-
né, ozubenie, ktoré umožňuje určitý (nie veľký, v tomto 
prípade 11º) uhol medzi osami obidvoch kolies. Tým od-
padá nutnosť vybaviť šikmý spájací hriadeľ, privádza-
júci moment k prednému diferenciálu, krížovým kĺbom. 
Systém pohonu 4x4 je znázornený na obr. 3.
 Podvozok hrá celkom iste rozhodujúcu úlohu, ak sa 
má pri jazde dosiahnuť dokonalá syntéza športu a kom-
fortu. Zavesenie predných kolies tvoria dvojice prieč-
nych ramien (lichobežníková náprava) s dostatočne ma-
sívnym uložením, obr. 4. Zadná náprava je viacprvko-
vá, obr. 5. Obidve nápravy sú uchytené v karosérii na  
pomocných rámoch. V prípade prednej nápravy je zvára-
ný z oceľových výliskov, v prípade zadnej nápravy je vy-
tvorený z jedného kusu ako hliníkový kokilový odliatok. 
Z dôvodu minimalizácie prenosu kmitania z kolies do vo-
zidla sú závesné ramená a pomocné rámy uložené po-
mocou hydraulicky tlmených alebo z hľadiska tlmiacich 
vlastností optimalizovaných ložísk. 
 Všetky varianty Panamery sú sériovo vybavené 
adaptívnou reguláciou tlmičov PASM (Porsche Active 

Suspension Management), ktorá plynule prispôsobuje 
tlmiace sily momentálnym jazdným podmienkam podľa 
nastavenia prepínača do polohy Komfort, Sport alebo 
Sportplus. Pri variantoch S a 4S je PASM kombinovaný 
s oceľovými vinutými pružinami, pri variante Turbo s no-
vým adaptívnym pneumatickým odpružením s prepína-
teľnou tuhosťou pružín a nastaviteľnou svetlou výškou 
vozidla. O tomto systéme pruženia si podrobnejšie po-
vieme v nasledujúcom vydaní časopisu.

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.
(pokračovanie)  Obr. 1 Rez sedemstupňovou prevodovkou s dvoji-

tou spojkou

PORSCHE PREDSTAVIL NOVÝ SYSTÉM 
PNEUMATICKÉHO PRUŽENIA

  Obr. 2 Silový tok dvojspojkovou prevodovkou pri 
prvom a druhom prevodovom stupni

  Obr. 3 Elektronicky regulovaný po-
hon všetkých kolies Porsche 4S a Turbo

  Obr. 4 Predná lichobežníková 
náprava

  Obr. 5 Zadná viacprvková náprava
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„Európsky trh s malými dodávkami je mimoriadne kon-
kurenčný. Aby mohla dodávka uspieť, musí byť zvon-
ku kompaktná, ale vo vnútri priestranná, so štýlovým 
a súčasne praktickým vyhotovením. Je dôležité, aby 
bola cenovo dostupná a mala malé prevádzkové nákla-
dy. Tiež sa musí dať ľahko riadiť a byť flexibilná. NV200 
toto všetko spĺňa,“ povedal Simon Thomas, senior vice-
prezident pre predaj a marketing Nissanu v Európe.
 NV200 sa vyznačuje najmä inovatívnym riešením 
vnútorného priestoru – najväčšieho a najpraktickejšie-
ho  vo svojej triede. Aj napriek tomu, že vonkajšia dĺžka 
vozidla nepresahuje 4,4 m, vnútorná dĺžka batožinové-
ho priestoru dodávkovej verzie NV200 má viac ako 2 m 
(2040 mm).
 Predný pohon a kompaktné zavesenie zadnej ná-
pravy umožňujú NV200 previezť naraz až dve štandard-
né europalety. S výškou 1,84 m NV200 neprevyšuje 

svojich konkurentov, no vďaka nízko položenej podlahe 
vzrástol objem nákladného priestoru až na 4,1 m3. Maxi-
málne užitočné zaťaženie je 771 kg.
 Veľký nákladový priestor je pre dodávku samozrej-
me kľúčovou vlastnosťou, ale interiér Nissanu NV200 je 
možné rovnako jednoducho premeniť na pohodlný pries-
tor pre cestujúcich vo verzii Combi a Family.
 Obe osobné verzie ponúkajú štandardne sedem se-
dadiel v troch radoch: v strednom rade je miesto pre tri a 
v zadnej pre dve osoby. Sklon každého sedadla je možné 
pre väčšie pohodlie nastavovať a všetkých sedem miest 
je vybavených trojbodovými bezpečnostnými pásmi.
 Model NV200 je postavený na upravenej ver-
zii platformy B (pre osobné autá) spoločnosti Nissan 
s nezávislým zavesením prednej nápravy so vzperou 
McPherson uchytenou v pomocnom ráme, zadná nápra-
va je vybavená listovými pružinami.

 NV200 poháňa výkonný zážihový 1,6-litrový motor 
s výkonom 79 kW a krútiacim momentom 153 Nm, prí-
padne vznetový motor so zdvihovým objemom 1,5 l, kto-
rý dosahuje výkon  63 kW a krútiaci moment 200 Nm. 
Oba varianty sú štandardne kombinované s päťstupňo-
vou ručne ovládanou prevodovkou. Vznetový motor s 
väčším výkonom bude predstavený na budúci rok. 
 Nissan NV200 ako vôbec prvá dodávka vo svo-
jej triede ponúka voliteľnú zadnú parkovaciu kameru. 
Medzi ďalšie prvky štandardnej, či voliteľnej výbavy  

Predstavujeme
NISSAN NV200

NISSAN NV200 
MIERI NA SLOVENSKÝ TRH 

Úplne nové úžitkové vozidlo Nis-
san NV200 s titulom „Medziná-
rodná dodávka roka (IVoY) 2010“, 
definuje nové štandardy veľkos-
ti nákladného priestoru pri zacho-
vaní mimoriadne kompaktných 
vonkajších rozmerov. K dispozícii 
bude v troch rôznych verziách – 
ako dodávka a v dvoch sedem-
miestnych variantoch – Combi a 
osobná rodinná verzia Family.  
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bežnej skôr pri osobných vozidlách sa radí napríklad in-
teligentný kľúč, elektricky ovládané okná alebo ESP. 
Bezpečnostná výbava v štandardnej verzii zahŕňa pro-
tiblokovací systém bŕzd s asistenčným systémom núd-
zového brzdenia, čelný bezpečnostný vankúš chrániaci 

vodiča je štandardom, bočné bezpečnostné vankúše sú 
voliteľné. Konštruktéri pamätali aj na bezpečnosť chod-
cov – kapota vozidla je vyrobená tak, aby pohlcovala 
energiu nárazov. Nissan NV200 je od samého začiatku 
koncipovaný ako úžitkové a zároveň aj osobné vozidlo. 

Komfortnejšia osobná verzia Family  bude uvedená na 
trh v roku 2010.
 Základná cena Nissanu NV 200, ktorého predaj za-
čal na Slovensku v decembri,  je 12 450 eur (verzia VAN, 
Basic, 1,6, 5M/T), bez DPH.       -nn-

Predstavujeme
NISSAN NV200

Na desiatom medzinárodnom autosalóne v Dubaji, ktorý sa konal v polovici decembra, mal premiéru super-
športový automobil doteraz neznámej spoločnosti Kepler Motors. Túto spoločnosť, sídliacu v Kalifornii, zalo-
žil Russ Wicks, ktorý je držiteľom niekoľkých svetových rýchlostných rekordov na vode i na súši. Superšpor-
tový automobil spoločnosti Kepler Motors nesie jednoduché označenie Motion, čiže pohyb. 

Superšportový automobil z Kalifornie

Nosná časť vozidla (monokok) je zhotovená z uhlíko-
vých kompozitov. Vozidlo je postavené na podvozku 
s rázvorom 2 000 mm, jeho dĺžka je 4 435 mm, šírka  
2 000 mm a výška 1 185 mm. Predné i zadné kolesá 
(s keramickými ložiskami) sú zavesené na dvojitých 
priečnych ramenách. Brzdové kotúče priemeru 380 
mm  sú zhotovené z keramiky na báze karbidu kremí-
ka, zosilnenej dlhými uhlíkovými vláknami (tento ma-
teriál je označovaný skratkou C3, čo znamená Continu-
ous Carbon Ceramic). Vpredu sú šesťpiestikové, vzadu  

š t v o r p i e s t i k o v é 
strmene. Na pred-
ných 19-palcových 
i zadných 20-palco-
vých kolesách sú 
namontované pne-
umatiky Michelin 
Pilot Sport. Tech-
nickou zaujíma-
vosťou je hybridná  

pohonná sústava vozidla. Tú tvorí kombinácia spaľova-
cieho motora a elektromotora. Spaľovacím motorom je 
upravený motor Ford EcoBoost. Ide o dvoma turbodú-
chadlami prepĺňaný 3,5-litrový vidlicový šesťvalec, kto-
rého maximálny výkon je 410 kW. Tento motor, ulože-
ný pred zadnou nápravou, poháňa prostredníctvom se-
demstupňovej sekvenčnej prevodovky zadné kolesá vo-
zidla. Predné kolesá vozidla sú poháňané elektromoto-
rom výkonu 186 kW. Vozidlo je vystrojené aktívnym 
pružiacim systémom a aktívnymi aerodynamickými 
prvkami. Superšportový automobil Motion zrýchli z 0 
na 60 míľ za hodinu (96 km/h) za menej než 2,5 sekun-
dy a jeho maximálna rýchlosť je vyše 320 km/h. 
 Spoločnosť Kepler Motors plánuje vyrobiť len 50 
vozidiel Motion, ktorých cena nebola ešte zverejnená. 
Prvé z ručne zmontovaných vozidiel by sa k bohatým zá-
kazníkom mali dostať v roku 2011.       (RM) 
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Svietiace diódy (LED) sa zatiaľ predbežne využívajú v reflektoroch niektorých luxusných vozidiel. Na to,  aby  
sa rozšírili aj do ostatných tried automobilov,  treba vyvinúť koncepcie zamerané na zmenšenie ešte stále 
veľkých  vývojových nákladov i cien jednotlivých súčiastok a zlepšiť účinnosť nového systému osvetlenia.

Pozoruhodný vývoj reflektorov LED

Technika

Naliehavosť zmenšenia množstva CO
2
 cestou zmenšo-

vania spotreby paliva núti konštruktérov vyvinúť aj 
nové, energeticky účinnejšie osvetlenie vozidiel v širo-
kom meradle. Najnovším riešením je využitie nových 
svetelných zdrojov LED v reflektoroch automobilov. 
 Spoločnosť Hella už s tým má praktické skúsenos-
ti, ktoré získala pri vývoji osvetlenia automobilu Cadil-
lac GMT 926. Tu po prvá raz použila päť šošoviek pre 
stretávacie svetlá a dve šošovky pre diaľkové svetlá. 
Nová konštrukcia reflektorov si vyžiadala iné toleran-
cie, špeciálne nastavenie optického systému, voľbu 
vhodných materiálov. K tomu pristupuje väčšia hmot-
nosť oproti doterajším systémom osvetlenia vplyvom 
počtu šošovkových systémov a chladiacich telies, čo 
vyžaduje robustnejšiu konštrukciu reflektorov.
 Základ nového reflektoru tvorí hliníkový tlakový 
odliatok, ktorý nesie jednotlivé systémy šošoviek. Sú-
časťou reflektorov je aj osobitné vedenie chladiaceho 
vzduchu s ventilátorom. Celý systém dopĺňajú obryso-
vé svetlá a skriňa reflektoru s krycím sklom. Jednotlivé 
signálne funkcie, vrátane elektroniky, sa pripájajú pria-
mo na palubnú sieť.  Funkciu hlavných svetiel ovláda sa-
mostatná riadiaca jednotka.
 V celom systéme reflektoru je 16 kontaktných 
miest. Pretože bežné nástrčkové spoje často nie sú 
spoľahlivé, technici sa rozhodli pre laserové spoje na 
siedmich zdrojoch svetla. Laserové spájanie prebieha 
automaticky pod kontrolou kamery. Svetelný výkon a 
funkčnosť reflektorov LED sa musia dostať na takú úro-
veň, aby boli porovnateľné so súčasnými xenonovými 
svetlami. Aktuálne moduly xenonových stretávacích 
hlavných svetiel sa vyznačujú svetelným tokom viac 
ako 1100 lumenov (lm), homogénnym osvetlením cesty, 
dynamickou funkciou svetla do zákruty a najnovšie aj 
možnosťou adaptovať dosvit stretávacích svetiel v zá-
vislosti od danej dopravnej situácie.
 Stúpajúce ceny energií a nutnosť zlepšenej ochra-
ny životného prostredia však vedie k väčšiemu dopytu 
po vozidlách, ktoré šetria energiu a majú málo emisií. 

Reflektory LED svojimi svetelno-technickými vlastnos-
ťami sú niekde medzi halogénovými a xenónovými re-
flektormi. Hoci zdroj svetla LED má väčšiu účinnosť ako 
halogénová žiarovka, sú tu ešte možnosti na jeho ďalšiu 
optimalizáciu. Ďalší vývoj LED modulov hlavných sve-
tiel sa v budúcnosti rozdelí do dvoch kategórií – Vari-
o-LED a Eko-LED. 
 Dôležitou požiadavkou na modul Vario-LED je dosia-
hnúť rovnaké funkcie, ako aj adaptívnu hranicu svetla a 
tmy ako majú xenónové reflektory. Medzitým Hella vy-
vinula xenónové svetlá s veľmi pružným a spoľahlivým 
projekčným modulom, ktorý má valcovú clonu s rozdiel-
nymi obrysmi podľa želaného rozdelenia svetla. Tento 
úspešný systém prevzali aj do modulu Vario-LED. Jeho 
výhodou sú kompaktné rozmery a možnosť zhrnúť všet-
ky svetelné funkcie do jedného modulu. Pritom odpadá 
nákladné vzájomné nastavenie jednotlivých modulov i 
náchylnosť na možné chyby. V súčasnosti je ešte nutné 
podporiť projekčný systém Vario-LED ďalším modulom 
so šošovkou alebo reflektorovou optikou. V obidvoch 
prípadoch sa dajú dosiahnuť veľké účinnosti. Rýchlo po-
kračujúci vývoj svetelných zdrojov LED naznačuje, že 
asi o päť rokov už takýto systém nebude potrebný. 
 Reflektory Eko-LED po stránke nákladov aj spotre-
by energie predstavujú optimalizovaný systém. Zmen-
šenie počtu zdrojov svetla LED prispeje k tomu, aby sa 
dosiahli súčasne obidva ciele. Redukcia počtu svetel-
ných zdrojov si ale vyžiada použitie účinnejších optic-
kých systémov. Ďalšou dôležitou požiadavkou je zriek-
nuť sa mechanických komponentov a tým aj možnosti 
využitia úplne všetkých funkcií reflektorov. Stretáva-
cie a diaľkové svetlo má vychádzať z jedného modulu. 
Farbou svetla vysokovýkonných LED, podobnou denné-
mu svetlu, vznikne lepšie subjektívne vnímanie svetla 
ako pri halogénových reflektoroch. Tak ako pri všetkých 
LED systémoch aj reflektor Eko-
LED svojou farbou, podobnou den-
nému svetlu, prináša lepšie vníma-
nie pre vodiča, ako aj jednoduch-
šiu identifikovateľnosť reflekto-
rov LED. 
 Súčasný vývoj naznačuje, že 
v budúcnosti sa bude trh reflek-
torov LED rozvíjať v dvoch sme-
roch – v prémiovej oblasti, kto-
rá si vyžiada spojiť veľkú funkč-
nosť s excelentným svetelným vý-
konom a tiež v ekonomicky a eko-
logicky motivovanej oblasti, ktorá 
popri malej spotrebe energie pred-
pokladá aj cenovo dostupné rie-
šenia. Hella preto vyvinula mo-
duly reflektorov Vario-LED, resp  

EkoLED  ako trhovo vhodné riešenia. Súčasným sna-
žením sa automobilového priemyslu o zavedenie Low-
Power-Xenon-Lampe, ktorá pri redukovanej svetel-
no-technickej úrovni vykazuje aj zmenšenú spotrebu 
energie, je ekologicky i ekonomicky výhodná. LED však 
môže zo svetelných zdrojov v osobitnej miere profito-
vať, pretože týmto novým svetelným zdrojom sa dajú 
vyvinúť veľmi účinné moduly hlavných svetiel a farba 
svetla LED , popri zlepšenom vnímaní v noci dovoľuje aj 
jednoduché identifikovanie zodpovedajúco vybaveného 
vozidla.
 V súhrne možno konštatovať, že v oblasti prémi-
ových automobilov popri známych 35-W xenónových 
systémoch budú existovať moduly Vario-LED, navrhnu-
té pre účinné osvetlenie cesty.
 V ostatných vozidlách, kde sa vyžaduje malá spo-
treba paliva a malé množstvo emisií CO

2
, popri nových 

xenónových svetlách Low-Power budú k dispozícii  mo-
duly Eko-LED, navrhnuté na dobrú energetickú účinnosť 
a optimálne náklady. Porovnanie parametrov rôznych 
zdrojov svetla v hlavných reflektoroch automobilov uka-
zuje graf. 
 Spoločnosť Osram oznámila, že túto jar tiež uve-
die na trh stretávacie a diaľkové svetlá LED s menšou 
spotrebou elektrického prúdu ako majú doterajšie bež-
né automobilové žiarovky. Pre funkciu stretávacích a 
diaľkových svetiel budú nové reflektory potrebovať tri 
moduly – dva pre stretávacie a jeden pre diaľkové svet-
lá. Spotreba jedného reflektora pri stretávacom svetle 
bude 19 W. Pritom halogénový reflektor potrebuje 55 
W a xenónový reflektor 35 W. Aj LED svetlá Osram vy-
nikajú dlhou životnosťou a odolnosťou proti nárazom a 
vibráciám. Moduly LED svetiel vznikli v spolupráci s LED 
špecialistami spoločnosti Osram Opto Semiconductors 
v Regensburgu.          -AI-
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Technika

Učenlivý asistenčný systém

Autobusy s palivovými článkami

Náklady na zaobstaranie a údržbu 
hybridných vozidiel Lexus

V rámci EÚ požadovaného projektu DRIVSCO  vedci vy-
vinuli asistenčný systém vodiča, ktorý sa cez deň učí 
od vodiča a nadobudnuté poznatky odovzdáva v noci, 
keď pomocou svojho infračerveného systému môže vi-
dieť ďalej ako ľudské oči.  Projekt EÚ koordinoval  Prof.. 
Dr. Florentin Worgotter, vedci z Bernstein-Zentrum fur 
Computational Neuroscience v  Gottingene a na univer-
zite v  Gottingene.
Nový nemecký projekt „Computational neuroscience“ 
zahŕňa interdisciplinárne vedecké poznatky a simuluje 
správanie sa nervových buniek pomocou počítačových 
modelov. Okrem toho sa na výskumnej úlohe podieľa-
lo osem ďalších partnerov zo šiestich európskych štá-
tov. Úspešný záver projektu sa ukázal v prvom prototy-
pe asistenčného systému, ktorý spoločnosť Hella zabu-
dovala do pokusného vozidla.

 Asistenčný systém vodiča podľa ohraničenia ces-
ty spozná smerovanie cesty. Tieto obrazy a údaje ces-
ty si uloží do pamäte a porovnáva ich s reakciami vodi-
ča – ako silno vodič brzdí, keď má pred sebou zákrutu 
určitého tvaru? Ako ovláda volant? Tak sa systém učí  
spoznávať individuálny štýl jazdy vodiča. V noci po-
tom využíva infračervený reflektor, aby zachytil prie-
beh cesty a teraz zo skúsenosti už vie, ako musí vodič 
reagovať v danej situácii. Ak sa vodič veľmi odchýli od 
svojho normálneho správania sa, napríklad preto, že v 
noci nespoznal zákrutu, systém ho upozorní. Okrem in-
fračerveného reflektora systém používa tiež stereoka-
meru, ktorou vníma ďalšie vozidlá, spoznáva ich a vypo-
čítava voči ním odstup.
  „Vedeckou výzvou pri vývoji systému bolo po-
rovnanie medzi obrazovými údajmi a reakciou vodiča“,  

vysvetlil Prof. Worgotter. Obrazy mohli byť veľmi podob-
né a predsa vodič reagoval rozdielne. Systém sa musel  
naučiť, o aké obrazové aspekty ide a aká reakcia za tým 
nasleduje – tým sa zohľadňoval tiež štýl jazdy rôznych 
vodičov. „Už existujú systémy, ktoré spoznajú, ak vozi-
dlo zmení vzdialenosť od okraja cesty. Náš systém ale 
pracuje predvídavo a plánuje správanie sa počas jazdy 
aj pre vzdialený priebeh cesty“, povedal Worgotter.
 Európska únia si vyžiadala tento projekt s nákla-
dom približne 2,8 milióna eur v časovom rozpätí 3,5 
roka. Popri Gottingene partnermi projektu sú tiež uni-
verzity v Leuvene (Belgicko), Janov (Taliansko), Gra-
nada (Španielsko). Munster, Kaunas (Litva) a Odense 
(Dánsko), ako aj Hella KgaA Hueck a spol v nemeckom  
Lippstadte.                                 

     -AI-

Desať, z celkových asi 30 najnovších autobusov Mer-
cedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid tretej generácie na 
palivové články určených pre dopravné podniky v Eu-
rópe, posilní už  tento rok mestskú dopravu v Hambur-
gu. Dopravný podnik tohto nemeckého mesta zároveň 
dostane aj dvadsať vozidiel Mercedes-Benz triedy B F-
CELL, ktoré sú tiež vybavené ekologickým, takmer ne-
hlučným bezemisným pohonom na palivové články. Hyb-
ridný autobus Citaro najnovšej generácie ušetrí v porov-
naní s predchádzajúcou generáciou autobusov s takým-
to pohonom takmer 50 percent vodíka a prejde na jed-
nu náplň približne 250 kilometrov. Jeho pohon sa vyzna-
čuje veľkou životnosťou a autobus pritom jazdí takmer 

bez nárokov na údržbu. Uvedené autobusy Citaro i vozi-
dlá triedy B používajú viaceré spoločné komponenty, na-
príklad dva rovnaké systémy palivových článkov toho 
istého typu, či ich zásobníky. To napomáha priblížiť sa 
k podmienke ich širšieho uplatnenia: dosiahnuť v porov-
naní s konvenčne poháňanými vozidlami konkurencie-
schopnú úroveň nákladov.
 Ďalší nevyhnutný krok k plošnému nasadeniu ta-
kýchto vozidiel je vytvoriť v spolupráci s dodávateľ-
mi energie a fosílnych palív dostatočnú infraštruktú-
ru s čerpacími stanicami elektrickej energie a vodíka. 
V Hamburgu preto budú spočiatku fungovať štyri verej-
né čerpacie stanice so stojanmi, na ktorých sa bude dať 

za niekoľko min-
út načerpať vo-
dík pod tlakom 
70 MPa. Od roku 
2003 až dopo-
siaľ absolvova-
lo pri prvom na-
sadení 36 vozi-
diel Mercedes-Benz Citaro s pohonom na palivové člán-
ky druhej generácie viac ako 140-tisíc hodín prevádzky. 
V dvanástich dopravných podnikoch na troch kontinen-
toch pritom tieto autobusy už najazdili viac ako 2,2 mili-
óna kilometrov.    -mz-

Zložitejšia technika so sebou často prináša veľké obsta-
rávacie náklady aj väčšie náklady na pravidelnú údržbu. 
Tento trend možno pozorovať napríklad pri moderných 
vznetových motoroch. Platí to aj v prípade hybridného 
pohonného systému Lexus Hybrid Drive?

Porovnanie modelov GS 450h a GS 460
Veľmi zaujímavé porovnanie ponúkajú v tomto ohľade 
sedany Lexus GS 450h a Lexus GS 460. Obidva mode-
ly majú totiž veľmi podobnú úroveň výkonu a možno 
ich kúpiť za rovnakú základnú cenu 57 700  s takmer 
identickou základnou výbavou. Obidva varianty dosahu-
jú najväčšiu rýchlosť 250 km/h a v zrýchlení z 0 na 100 
km/h sa líšia len jednou desatinou sekundy: údaj 5,8 
s platí pre osemvalcový model GS 460 a nemenej pô-
sobivou hodnotou 5,9 s sa môže pochváliť hybridný se-
dan GS 450h.
 Pokiaľ však ide o prevádzkové náklady, vychádza z 
tohto porovnania jednoznačne lepšie hybridný variant. 
Majiteľ hybridného modelu zaplatí napríklad citeľne 
menej za benzín, pretože kombinovaná spotreba seda-
nu GS 450h je s hodnotou 7,6 l/100 km o 3,4 l/100 km  

menšia ako v prípade osemvalcového  GS 460. Ak bude-
me v  modelovom prípade uvažovať s cenou 1,10  za li-
ter benzínu, vodič hybridného modelu ušetrí len na pa-
live 3366  pri prejdení vzdialenosti 90 000 km, teda 
takmer 0,040  na každom kilometri.
 Ďalšia nemalá úspora čaká majiteľa hybridného vo-
zidla pri jeho pravidelnej údržbe. V modelovom prípade 
sa budeme držať prejdenej vzdialenosti 90 000 km za 
6 rokov. Podľa oficiálnych cenníkov pravidelnej údrž-
by modelov GS 460 a GS 450h vo všetkých autorizo-
vaných servisoch značky Lexus v SR vychádza priemer-
ná cena šiestich predpísaných servisných prehliadok na 
2708  pri klasickom osemvalci a na 2517  pri hybrid-
nom šesťvalci. Majiteľ hybridného modelu teda ušetrí 
ďalších 191 eur.

RX 450h a LS 600h 
Podobné porovnanie ako v rámci modelového radu GS 
bohužiaľ nie je možné v rámci radov RX a LS. Dôvodom 
je absencia adekvátnej výkonovej verzie k hybridným 
modelom RX 450h a LS 600h. Inými slovami, v rade RX 
nie je motorizácia V8, s ktorou by sa dal porovnávať  

model RX 450h, a rovnaká situácia je aj v  rade LS. Tu 
výkon modelu LS 600h dosahuje takmer 330 kW, čo 
zodpovedá výkonu atmosférického dvanásťvalca. Túto 
motorizáciu však značka Lexus v ponuke nemá.
 Všeobecne sú hlavné rozdiely v nákladoch na údrž-
bu medzi jednotlivými modelmi, či už klasickými ale-
bo hybridnými, dané odlišnosťami v objeme motorové-
ho oleja a počtom a druhom zapaľovacích sviečok. Od-
lišnosti v množstve normovaných hodín práce a rozsa-
hu servisných úkonov v prípade konvenčných a hybrid-
ných motorizácií nie sú takmer žiadne. Celý hybridný 
systém, vrátane elektromotorov a hybridných batérií, je 
bezúdržbový. 

Predĺžená záruka na určité komponenty hybridného 
systému
V prípade hybridných modelov získava zákazník predĺ-
ženú záruku na hlavné komponenty systému Lexus Hyb-
rid Drive. Tá platí 5 rokov alebo 100 000 km podľa toho, 
čo nastane skôr. Na ostatné komponenty sa vzťahuje 
štandardná záruka 3 roky alebo 100 000 km.

-ta-
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V súčasnosti používané kvapalné palivá – benzín a nafta – majú zo všetkých zdrojov energie najväčšiu hus-
totu energie (vyjadrenú „kWh/kg“). To znamená, že zaberajú v palivovej nádrži najmenší objem a majú na-
jmenšiu hmotnosť. Inými slovami, s jednou plnou nádržou benzínu alebo nafty má vozidlo najdlhší dojazd, 
čiže prejde najväčšiu vzdialenosť.  Zásoby kvapalných palív sú však obmedzené. Preto vedci hľadajú nové 
zdroje energie.

Perspektíva lítium-iónových batérií 

 Ukazuje sa, že v blízkej budúcnosti sa rozšíri elek-
trifikácia pohonu motorových vozidiel. Prechod, prípad-
ne aspoň čiastočný prechod na elektrický pohon je pre 
konštruktérov veľmi lákavý. Popri ekologicky čistej prá-
ci bez exhalátov, majú hnacie elektromotory účinnosť 
viac ako 90 %, už od nulových otáčok poskytujú maxi-
málny krútiaci moment, sú schopné pracovať ako gene-
rátor elektrickej energie s možnosťou rekuperácie, dobí-
jania batérie pri spomaľovaní vozidla ubraním plynu a 
do určitej miery aj pri brzdení a nevyžadujú zložitý pre-
vodový systém. Okrem toho vozidlo potom nemusí mať 
zotrvačník, štartér, ani alternátor.
 Väčším využívaním elektrického pohonu sa radikál-
ne zmenší množstvo kysličníka uhličitého (CO

2
), najmä 

v mestách a zmenší sa aj hlučnosť mestskej premávky. 
Problém vzniku exhalátov motorových vozidiel sa však 
prenesie do oblasti elektrární, kde sa však do určitej 
miery dá riešiť veľkorysejším spôsobom. Pravda, niečo 
iné by bolo, keby sa dostatok elektrickej energie dal zís-
kať z prírodných, obnoviteľných zdrojov – z vody, vetra 
a slnečnej energie (nehovoriac už o kapacitách vnútor-
nej energie Zeme, morského prílivu a pod.). Pre zaujíma-
vosť uvedieme, že hybridné automobily nie sú odkázané 
na elektrárne, pretože si elektrinu vyrábajú samé.
 Cestou k riešeniu týchto problémov je využívanie 
batérií. Keby však mali batérie vo vozidle rovnakú hmot-
nosť ako kvapalné palivo v nádrži, v batérií by sa dala 
uskladniť v porovnaní s benzínom alebo naftou najvi-
ac jedna tridsaťtretina až jedna dvadsaťpätina energie. 
Teda problémom je nedostatočná kapacita, krátky do-
jazd vozidla, veľká hmotnosť, značné rozmery a veľká 
cena súčasných batérií.
 Náhrada bežnej olovenej štartovacej batérie no-
vou, rovnako veľkou lítium-iónovou batériou (Li-Ion), 
sice prináša 4 až 5-násobné zväčšenie kapacity, ale ta-
káto batéria teraz stojí asi 5 tisíc eur. Keby sa použila 
väčšia batéria s dojazdom 200 km, mala by mať kapa-
citu približne 35 kWh. Jej hmotnosť by bola 250 kg a, 
podľa odhadu, v roku 2015 by stála asi 12 000 eur. Pre-
to sa inžinieri snažia vyvíjať batérie s väčšou kapaci-
tou, do ktorých by sa dalo uložiť viac elektrickej energie. 
Vedci sa zhodujú v tom, že najväčšiu perspektívu majú 
lítium-iónové batérie.
 V súčasnosti sa v sériovej výrobe hybridných auto-
mobilov najviac používajú osvedčené nikel-metal hydri-
dové batérie (Ni-MH). Svedčia o tom vydarené, úspešné 
hybridné automobily Toyota, Lexus a Honda.
 Pripravované využívanie elektrického pohonu vo-
zidiel však vedie k intenzívnemu vývoju lítium-ióno-
vých batérií. Prvým sériovo vyrábaným hybridným 
osobným automobilom v Európe s týmto najnovším  

zásobníkom energie je Mercedes-
Benz S 400 Hybrid. Je to tzv. mil-
d-hybrid, čiže len čiastočný hybrid. 
Táto batéria svojou veľkosťou od-
povedá predošlej olovenej batérii, 
ale má 4 až 5-krát väčšiu kapacitu. 
Krátko na to aj automobilka BMW 
predstavila svoj prvý, sériovo vyrá-
baný mild-hybridný automobil Ac-
tive Hybrid 7 s podobne malou líti-
um-iónovou batériou. 
 V porovnaní s doteraz použí-
vanou nikel-metalhydridovou baté-
riou (NiMH) má nová lítium-iónová 
batéria (Lion) väčšiu kapacitu. Ok-
rem toho, dovoľuje väčší počet – 
viac ako 400 000 - nabíjacích a vy-
bíjacích cyklov. Avšak elektroché-
mia lítium-iónovej batérie je značne 
citlivejšia na veľké teploty. Už tep-
lota jednotlivých článkov nad 45 oC 
urýchľuje jej starnutie do takej miery, že sotva sa dosia-
hne požadovaná životnosť viac ako 10 rokov.
 Tiež v možných rozdieloch teplôt jednotlivých člán-
kov má lítium-iónová elektrochémia toleranciu len nie-
koľko málo kelvinov. To znamená, že keď sa batéria na-
chádza v tepelne kritickom stave, kvôli jej ochrane sa 
musí zakaždým odpojiť. Pre hybridné vozidlo by to zna-
menalo, že by sa nemohli využiť najväčšie výhody hyb-
ridného pohonu - najmä výrazná elektrická podpora pri 
akcelerácii, ani úsporná rekuperáciu energie pri brzdení 
motorom a čiastočne i brzdami.
 Pri čisto elektrickom pohone by bola táto situácia 
ešte kritickejšia. Tu nie je možné dočasné odpojenie ba-
térie, lebo by to znamenalo zastavenie vozidla. Z toho 
vidno, ako je zásadne dôležité pri všetkých prevádzko-
vých stavoch udržiavať lítium-iónovú batériu v tepel-
ne nekritickom stave. Preto si takáto batéria vyžaduje 
výkonný termo-manažment. Lítium-iónové batérie majú 
veľmi náročné prevádzkové požiadavky pre všetky svo-
je články, lebo dobrá funkcia batérie závisí od vlastnos-
tí jej najslabšieho článku. Kovové lítium v batérii prud-
ko reaguje s vodou a kyslíkom. Tekutý horľavý elekt-
rolyt už pri teplote 60 až 80 oC vytvára veľký tlak pár. 
Preto pri lítium-iónových batériách vzniká veľké bez-
pečnostné riziko. Veľké okolité teploty, prebíjanie, prí-
padne krátke spojenie alebo netesná skriňa môžu spô-
sobiť značný vývin plynov, čo môže zaviniť prasknu-
tie batérie a požiar, prípadne i výbuch. Preto, napríklad 
pri najnovšom Mercedese S 400 Hybrid je 7-násobne 
chránená bezpečnosť prevádzky lítium-iónovej batérie.  

Celková životnosť batérie veľmi závisí od jej prevádzko-
vej teploty, Preto vedci hľadajú nehorľavé elektrolyty a 
nové materiály elektród. 
 Je pozoruhodné (ale logické), že pri súčasných plne 
hybridných automobiloch Toyota, Lexus a potom i Mer-
cedes a BMW, aj napriek horším parametrom jednozna-
čne všetky značky uprednostňujú osvedčené nikel-me-
talhydridové batérie.
 Nakoniec trochu pozoruhodnej histórie: Keď pred 
12 rokmi prišla Toyota s hybridným pohonom, odborníci 
len s počudovaním krútili hlavou. Dnes zasa experti ne-
vychádzajú z údivu nad tým, že Toyota už predala za ten 
čas už 2 milióny hybridných automobilov - a jej príklad 
začínajú hromadne nasledovať i ďalšie vedúce spoloč-
nosti automobilového priemyslu. 
 Prehľad najlepších dosahovaných parametrov kla-
sických olovených, nikel-metal-hydridových a lítum-ió-
nových batérií ukazuje graf na obr. 1
 O veľkej spoľahlivosti nikel-metalhydridových ba-
térií svedčí aj to, že sa ich doposiaľ vyrobilo viac ako 17 
miliónov kusov a 12 rokov sa veľmi úspešne používa-
jú v automobiloch Toyota i Lexus. Preto sa Toyota aj vo 
svojom posledne vyvinutom automobile Prius III, kvôli 
100-percentnej spoľahlivosti, rozhodla pre dlho osved-
čenú nikel-metalhydridovú batériu. Aj keď pôvodne už 
mali byť v tomto vozidle lítium-iónové batérie. Ani Mer-
cedes-Benz a BMW pri svojich posledne vyvinutých 
plne hybridných automobiloch nechceli nič riskovať a 
radšej použili už vyzretú, dobre vyskúšanú nikel-metal-
hydridovú batériu.

  Obr. 1
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Tento problém aj u odborníkov vyvoláva rozdielne názory. Aby sme mohli kvalifikovane odpovedať na túto 
zaujímavú otázku, musíme si najprv niečo povedať o typických vlastnostiach spaľovacích motorov a o ich 
hospodárnom využívaní v kombinácii s hnacím elektromotorom.

Môže hybridný automobil šetriť aj na diaľnici?

Technika

Z výskumu vlastností spaľovacích motorov i z praktic-
kých skúseností je známe, že vznetový (naftový), aj zá-
žihový (benzínový) motor dosahujú najlepšiu účinnosť 
pri plnom zaťažení (pri plnom plyne) prípadne v jeho 
tesnej blízkosti. A to pri pomerne malých otáčkach. Vo 
vývoji nových spaľovacích motorov sa preto konštruk-
téri usilujú posunúť maximálny krútiaci moment do ob-
lasti malých otáčok. To umožňuje na poslednom prevo-
dovom stupni zvoliť menší (ťažší) prevodový pomer a 
tým zväčšiť zaťaženie a zmenšiť otáčky motora, čím sa 
motor dostáva do oblasti svojej najlepšej účinnosti, teda 
najmenšej špecifickej spotreby paliva. 
  Praktickým významom špecifickej spotreby sme sa už 
zaoberali v našom časopise, ale pre zopakovanie si to 
pripomenieme. Špecifická spotreba paliva je množstvo 
paliva v gramoch, ktoré sa spotrebuje na vytvorenie vý-
konu jedného kilowattu počas jednej hodiny).
 Aký má vplyv špecifická spotreba paliva na prevád-
zkovú spotrebu paliva v „l/100 km“ sme už ukázali vo vi-
acerých „Hrách s fyzikou“. Jednoducho sa to dá vyjadriť 
vzorcom (1). Kde „S

p
“ je prevádzková spotreba automo-

bilu v „l/100 km“, „mp“ je špecifická spotreba paliva v 
„g/kW.h“, „P

m
„ je momentálne využívaný výkon motora 

v „kW“, „ró“ je špecifická hmotnosť paliva v „kg/l“, „v“ 
je okamžitá rýchlosť vozidla v „km/h“ a číslo 10 je pre-
počítavacia konštanta (aby sme mohli dostať výsled-
nú prevádzkovú spotrebu paliva v praktickom rozmere 
„l/100 km“).
 V praxi má vzorec (1) veľký význam. Pozrime sa na-
jprv bližšie na čitateľ vzorca (1): Je tam špecifická spo-
treba paliva „m

p
“ a okamžitý výkon motora „P

m
“. Med-

zi veľkosťou čitateľa a prevádzkovou spotrebou paliva 
je priama závislosť (priama úmernosť). Čím budú tieto  

veličiny menšie, tým bude menší aj ich vzájomný súčin 
- a teda tým bude menšia aj prevádzková spotreba pali-
va „S

p
“ v „ l/100 km“. 

 Špecifická spotreba paliva je daná hospodárnos-
ťou konštrukcie motora (s tým nemôže vodič nič uro-
biť). Momentálne používaný výkon závisí od konštruk-
cie vozidla, ale aj od samotného vodiča. Čím má automo-
bil lepšiu účinnosť prevodového mechanizmu, pneumati-
ky s menším valivým odporom, menšiu hmotnosť a men-
ší odpor vzduchu, tým na dosiahnutie uvažovanej rých-
losti mu bude stačiť menší výkon. Okamžite využívaný 
výkon však závisí tiež od vodiča. Čím viac bude pridávať 
plyn a využívať väčší výkon, tým bude mať väčšiu spo-
trebu paliva. 
 Medzi menovateľom zlomku vo vzorci (1) a prevád-
zkovou spotrebou paliva „S

p
“ platí nepriama závislosť 

(nepriama úmernosť). Čím bude menovateľ, teda výraz 
„10.ró.v“ menší, tým budeme čitateľa zlomku deliť men-
ším číslom, čiže tým bude hodnota zlomku väčšia, teda 
väčšia bude i prevádzková spotreba paliva.
 Teraz je otázne, kedy bude menovateľ zlomku vo 
vzorci (1) malý. To záleží od konštrukcie vozidla, ale tiež 
od vodiča. Keď bude mať automobil zlú celkovú účin-
nosť (veľký odpor prevodového mechanizmu, veľký va-
livý odpor pneumatík spojený s veľkou hmotnosťou vo-
zidla a veľký odpor vzduchu), dosiahne s daným výko-
nom motora len malú rýchlosť. A keď čitateľa zlomku 
delíme malým číslom, dostaneme veľké číslo. Preto sa 
zväčší aj prevádzková spotreba paliva.
 Typickým príkladom na to sú nezmyselne veľké a 
mohutné terénne automobily používané v mestách. Pri-
tom je zaujímavé, že práve pri takýchto ťažkých automo-
biloch sa dá najviac zmenšiť spotreba paliva využítím 

hybridného pohonu. Príkladom na to môže byť najnovší 
hybridný terénny automobil Lexus RX 450 h so spotre-
bou v meste 6,7 l/100 km. 
 Vinu na zväčšení prevádzkovej spotreby paliva 
môže mať aj samotný vodič – a to tým, že použije zby-
točne nízky prevodový stupeň, čím dosiahne nehospo-
dárne, väčšie otáčky a menšie zaťaženie motora (pri 
ktorom je väčšia prevádzková spotreba paliva) a len 
malú rýchlosť. 
 Po takomto podrobnom rozbore príčin veľkej spo-
treby paliva sa už môžeme vrátiť k pôvodnej, vo svete 
diskutovanej otázke, či môže hybridný pohon zmenšiť 
prevádzkovú spotrebu paliva automobilu aj na diaľnici. 
Pri jazde na diaľnici s hybridným automobilom elektro-
motoru (alebo dvom elektromotorom pri pohone 4x4) 
pomáha aj spaľovací motor, ktorý pritom súčasne nabí-
ja aj batériu. Pritom elektromotor pracuje s dobrou účin-
nosťou – viac ako 90 %. Vďaka tomuto dvojitému po-
honu môže konštruktér použiť menší prevodový pomer, 
lebo spojené hnacie jednotky vozidla „to utiahnu“. Tak-
to sa pri tej istej rýchlosti jazdy zmenšia otáčky a zväčší 
sa zaťaženie spaľovacieho motora. Čiže spaľovací motor 
bude pracovať s menšou špecifickou spotrebou paliva. 
Následkom toho sa podľa vzorca (1) zmenší aj prevád-
zková spotreba vozidla. Môžeme sa o tom presvedčiť v 
diagrame celkovej charakteristiky spaľovacieho motora 
na obr. 1. Týmto grafom sme sa už zaoberali v našom ča-
sopise v súvislosti s nárastom spotreby paliva pri svie-
tení, ale pre určité pripomenutie si ho vysvetlíme ešte 
raz. Celková chrakteristika motora je diagram závis-
losti krútiaceho momentu motora „M

m
“ od jeho otáčok 

„n
m
“ so zakreslenými krivkami konštantnej špecifickej 

spotreby paliva „m
p
 = konšt.“ a krivkami konštantného 

Metal-hydridová akumulátorová batéria spoľahlivo slúži  aj v najluxusnejšom automo-
bile spoločnosti Toyota Group, v limuzíne Lexus LS 600h s hybridným pohonom
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výkonu „P
m
 = konšt.“ – obr. 1. Diagram svojim tvarom 

pripomína prehĺbeninu v teréne na mape, kde jej dno 
predstavuje najmenšiu špecifickú spotrebu paliva - na-
jhlbšiu časť prehĺbeniny (prípadne dno určitého jazera). 
Vidíme že toto „dno“ s najmenšou špecifickou spotrebou 
paliva sa skutočne nachádza pri malých otáčkach a v 
tesnej blízkosti maximálneho krútiaceho momentu, teda  
naozaj v tesnej blízkosti plného plynu.
 Z celkového pohľadu na diagram vidno, že so  
zmenšovaním otáčok a zväčšovaním zaťaženia (krútia-
ceho momentu), sa zmenšuje špecifická spotreba paliva 
a preto motor dosahuje lepšiu účinnosť – a podľa vzorca 
(1) aj menšiu prevádzkovú spotrebu paliva.
 Teraz už môžeme s istotou odpovedať na otázku z 
úvodu článku, či môže hybridný pohon zmenšiť prevád-
zkovú spotrebu paliva aj na diaľnici. 
 Budeme vychádzať z porovnania dvoch rovnakých 
automobilov, z ktorých jeden bude mať klasický pohon 
len spaľovacím motorom a druhý automobil bude mať 
hybridný pohon - čiže kombinovaný pohon spaľovacím 
motorom i elektromotorom.
 Automobil s pohonom iba spaľovacím motorom 
bude napríklad pracovať v prevádzkovom stave „A“ na 
obr. 1 s pomerne veľkými otáčkami „n

mA
“, malým krútia-

cim momentom „M
mA

“ a s určitým výkonom „P
mA

“ – teda 
na pomerne malé zaťaženie. Podľa vzorca (1) bude mať 
motor dosť veľkú špecifickú spotrebu paliva.

 Naproti tomu, pri hybridnom automobile pri súčas-
nej práci spaľovacieho motora a elektromotora môže 
konštruktér zvoliť menší prevodový pomer. Tým sa 
zmenšia otáčky motora a motor, pri tom istom výkone, 
bude pracovať v prevádzkovom bode „B“. Tu bude motor 
síce pracovať na rovnaký výkon „P

mA
 = P

mB
 „ ale s väč-

ším krútiacim momentom „M
mB

“ – teda bude viac zaťa-
žený, a bude pracovať s väčšou účinnosťou, čiže s men-
šou špecifickou spotrebou paliva „m

pB
“ - a podľa vzorca 

(1) aj s menšou prevádzkovou spotrebou paliva „S
p
 „.

 V súvislosti s tým nám môže napadnúť otázka, pre-
čo bude v bode „B“ motor pracovať na rovnaký výkon 
ako v bode „A“? 
 Tu si najprv musíme povedať, že pri jazde konštant-
nou rýchlosťou na rovine celkový výkon motora potreb-
ný na pohon vozidla sa vždy skladá z výkonu na preko-
nanie strát prevodového mechanizmu, výkonu na pre-
konanie strát spojených s odvaľovaním sa pneumatík 
a z výkonu na prekonanie odporu vzduchu vozidla. Te-
raz si kvôli bližšiemu vysvetleniu môžeme položiť tie-
to pomocné otázky: Zmenia sa straty prevodového me-
chanizmu pri zmene prevodového pomeru? Budú pneu-
matiky vedieť o tom, že sa zmenil prevodový pomer? 
Dozvie sa karoséria a podvozok automobilu, že kon-
štruktér zmenil prevodový pomer? Určite nie. Z tých-
to dôvodov pri zmene prevodového pomeru bude výkon 
na prekonanie strát prevodového mechanizmu približ-
ne rovnaký (lebo účinnosť prevodového systému sa  
prakticky nezmení. Odpor odvaľovania sa pneumatík 

bude tiež rovnaký, odpor vzduchu bude takisto rovna-
ký a rovnaký bude aj celkový výkon motora potrebný na  
pohon vozidla.). Preto v bode „B“ musí byť rovnaký vý-
kon ako v bode „A“ – teda celkový výkon na pohon vo-
zidla bude ten istý, čiže konštantný. Priebeh krivky kon-
štantného výkonu bude vyjadrovať hyperbola P

mA
 = P

mB
 

= konšt. na obr. 1. 
 Možno nám napadne aj ďalšia otázka: Prečo v auto-
mobile s hybridným pohonom môžeme použiť menší cel-
kový prevodový pomer ako pri automobile bez hybridné-
ho pohonu? 
Dobre sa to dá vysvetliť na príklade porovnania jed-
nosedadlového a dvojsedadlového bicykla. Pri jed-
nosedadlovom bicykli ťahá len jeden človek (len  
spaľovací motor). Dvojsedadlový bicykel sa podobá hyb-
ridnému pohonu. Tu ťahajú dvaja ľudia (spaľovací mo-
tor a elektromotor). Je zrejmé, že dvaja cyklisti utiahnu 
viac ako jeden cyklista. V tomto prípade si môžeme dať 
na zadné koleso menšie ozubené koliesko, teda môžeme 
si zmenšiť celkový prevodový pomer (čiže pomer medzi 
otáčkami pedálov a otáčkami zadného kolesa bicykla). 
Tým zmenšíme otáčky hnacích pedálov (otáčky spaľo-
vacieho motora). Preto si aj konštruktér hybridného au-
tomobilu môže dovoliť zvoliť menší celkový prevodový 
pomer, keďže spaľovací motor spolu s elektromotorom 
tiež utiahnu viac ako len samotný spaľovací motor. 
 Sprievodným znakom dvojsedadlového bicykla (po-
dobne ako u hybridného automobilu) je tiež to, že hna-
cí prevod (spaľovací motor) hude zaťažený väčším kr-
útiacim momentom, ako keby ťahal len jeden cyklista 
(len spaľovací motor). Celkovým výsledkom bude to, že 
spaľovací motor hybridného automobilu bude pracovať 
na väčšie zaťaženie a menšie otáčky, kde má, vo svojej 

celkovej charakteristike na obr. 1, menšiu špecifickú a 
tým aj prevádzkovú spotrebu paliva.
 Pre spomínané dôvody má automobil s hybridným 
pohonom aj na diaľnici menšiu prevádzkovú spotrebu 
paliva ako ten istý automobil bez hybridného pohonu. 
Spotreba paliva bude v praxi väčšinou ešte menšia, lebo 
len málokedy nám podmienky premávky na diaľnici do-
volia ísť tou istou konštantnou rýchlosťou. Mnohokrát 
musíme ubrať plyn a brzdiť - a vtedy generátor hybrid-
ného pohonu zakaždým dobíja batériu, teda šetrí nado-
budnutú pohybovú energiu vozidla – uloží ju do batérie 
na neskoršie použitie - a tým tiež zmenšuje spotrebu pa-
liva. Toyota pri svojom najnovšom type Prius III ešte na-
vyše, najmä pri väčších rýchlostiach, zmenšuje spotre-
bu paliva aj extrémne malým odporom vzduchu (med-
zi veľkosériovo vyrábanými osobnými automobilmi na 
svete má najmenší súčiniteľ odporu vzduchu c

x
 = 0, 25). 

 Nakoniec si možno v duchu položíme ešte otázku: 
Prečo aj na diaľnici pri konštantnej rýchlosti musí spaľo-
vací motor dobíjať batériu, keď aj tak väčšinu výkonu 
na pohon vozidla dodáva on sám a batéria sa podieľa na 
pohone vozidla len minimálne?
 Je to preto, lebo súčasne používaná nikel-metal-
hydridová batéria svojou obmedzenou kapacitou je v 
spolupráci s elektromotorom schopná pridať veľký kr-
útiaci moment len na krátky čas. Keby vodič potrebo-
val predbiehať viackrát za sebou, batéria by sa čosko-
ro vyčerpala a zrýchlenie vozidla by sa značne zhoršilo. 
To by vodiča zaskočilo, lebo v náročných situáciách by 
sa potom nemohol spoľahnúť na dostatočné zrýchlenie  
vozidla.         

        Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

  Obr. 1
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Od svojho uvedenia na európsky trh v marci 2007 pre-
konal Qashqai všetky predajné ambície a koncom toh-
to mesiaca sa k zákazníkovi dostane už polmiliónte vo-
zidlo. Na Slovensku bolo doposiaľ predaných 1600 vo-
zidiel Qashqai.
 Nová verzia stavia na obrovskej popularite Nissanu 
Qashqai medzi európskymi zákazníkmi. Súčasné úpra-
vy ešte viac posilnia jeho pozíciu štýlového crossove-
ru, ktorý zlučuje dynamické jazdné vlastnosti športové-
ho hatchbacku s robustnou solídnou povahou kompakt-
ného SUV.
 Najvýraznejšia vizuálna zmena sa dotkla prednej 
časti vozidla, ktorá bola kompletne prepracovaná. Cel-
kom nová kapota, predný nárazník, bočné partie, mriež-
ka chladiča a reflektory sú skombinované tak, aby Qa-
shqai získal nádych výnimočnej sofistikovanosti, vzhľa-
du a kvality. Nová čelná partia je rovnaká ako v modeli 
Qashqai+2.
 Okrem zmien prednej časti Qashqai bolo na vozi-
dle uskutočnené množstvo iných úprav s cieľom zlepšiť 
aerodynamickú účinnosť – výsledkom je zmenšenie ko-
eficientu odporu z 0,34 na 0,33. V zadnej časti sa cel-
kový tvar svetiel nezmenil, no pribudol aerodynamický  

prvok na zmenšenie odporu vzduchu. Bol použitý trans-
parentnejší dizajn skla združených svetiel – v hornej čí-
rej časti sú svetlá na cúvanie a ukazovatele smeru, za-
tiaľ čo spodná červená časť obsahuje brzdové a zadné 
svetlá. Tretie brzdové svetlo a zadné svetlá navyše vy-
užívajú 12 svietiacich diód (LED) na dosiahnutie maxi-
málnej jasnosti.
 Nový Nissan Qashqai ponúkne dve nové farby ka-
rosérie: červenú Magnetic a sivú Titanium. Novinkou sú 
aj dve nové konštrukcie kolies s päťlúčovým dizajnom 
– jedna so 16-palcovými a druhá so 17-palcovými  
kolesami. Qashqai bude mať nový dizajn prístrojov, kto-
ré budú prehľadnejšie a čitateľnejšie. Prepracovaný pa-
lubný počítač je umiestnený medzi dvoma kruhovými 
stupnicami prístrojov. Jeho biela LCD obrazovka ukazu-
je okrem iných údajov aj okamžitú a priemernú spotrebu 
paliva, počet najazdených kilometrov, čas, nastavenie 
tempomatu a obmedzovača rýchlosti a ponúka vodičovi 
ľahko pochopiteľné rozhranie s vozidlom.
 Ponuka bola rozšírená o nový typ koženého čalúne-
nia. Pre väčšie pohodlie boli pridané ďalšie odkladacie 
priestory s novou priehradkou pod stredovou konzo-
lou, ktorá je ideálna na mobilný telefón alebo prenosný  

audioprehrávač. Celkovo sa život pre cestujúcich stáva 
príjemnejším vďaka lepšej ochrane proti hluku, vibráci-
ám a zvukom. To bolo dosiahnuté pridaním úplne nové-
ho viacvrstvového izolačného materiálu na priečku za 
motorom, ako aj osadením „akustického“ stierača, kto-
rý obmedzuje prenos hluku. Na zlepšenie pohodlia a ži-
vosti jazdy boli uskutočnené aj zmeny vyladenia zave-
senia kolies. Tradične vysoká úroveň výbavy bola teraz 
ešte zvýšená – štandardom v základnej verzii je napr. 
6 bezpečnostných vankúšov, ESP, palubný počítač, kli-
matizácia, rádio a CD prehrávač s ovládaním na volan-
te, Bluetooth a ďalšie. 
 Na základe zlepšenia aerodynamiky bude zavedená 
nová verzia Pure Drive so zmenšenými emisiami CO

2
 na 

129 g/km.
 Zmenšenie hmotnosti, použitie aerodynamických 
krytov kolies v kombinácii so zakrytím šachiet na hm-
lovky, pneumatiky  s malým valivým odporom a predĺže-
nie stáleho prevodu v rozvodovke, to všetko spolu zmen-
šuje produkciu CO

2
 zo 137 na 129 g/km.

 Nissan Qashqai bude k dispozícii v štyroch úrovni-
ach výbavy a zákazníci si ho môžu na Slovensku kúpiť 
už od  18 490,- eur (Visia, 1,6 l, 2WD).   -nn-

Predstavujeme
NISSAN QASHQAI 

NISSAN QASHQAI 
Aj u nás úspešný Nissan Qashqai, bestseller značky Nissan, prešiel úpravou, aby posilnil pozíciu špičkového 
vozidla svojej triedy, ktoré v Európe predstavuje alternatívu k tradičnému hatchbacku. Už teraz si môžu zá-
kazníci na Slovensku objednávať novú modelovú verziu, ktorej dodávky sa začnú v marci 2010.
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Vysokoteplotné palivové články
Z celej škály palivových článkov sa PEM FC vzhľadom na svoje malé prevádzkové teploty (80 – 90 oC )  
a krátky štartovací čas javia ako najsľubnejšie pre uplatnenie sa v automobilovej technike.

Ale nie sú bez technických problémov. Jedným z nich je 
potreba veľmi presného tepelného manažmentu. Ak je 
vnútorná teplota palivových článkov veľká, membrána 

sa môže mechanicky poškodiť. Na katalyzátore dochád-
za k degradácii, v dôsledku čoho sa zmenšuje veľkosť 
aktívnej plochy. Naopak, pri malej teplote je oveľa ťaž-
šie efektívne využitie platiny počas celej životnosti. Plo-
cha katalyzátora má pri malej teplote sklon k adsorb-
cii povrchu toxickými plynmi CO, SO

2
 a H

2
S. Teplota pa-

livového článku má veľký vplyv na vlhkosť systému, 
nakoľko vodivosť protónov (základ činnosti palivové-
ho článku) v membráne je priamo úmerná obsahu vody 
v elektrolyte. Ale príliš veľa vody v článku blokuje voľ-
né miesta v elektrolyte, čo môže v konečnom dôsledku 
viesť až k zatopeniu článku. 
 Uvedené technické problémy viedli koncern 
Volkswagen k vývoju vysokoteplotných PEM palivo-
vých článkov, ktoré majú vyriešiť uvedené technické 
problémy.
 Vývoj sa začal v roku 1999 a dnes má VW vyvinu-
tú už druhú generáciu takýchto článkov. Pre zväčšenie 

teplotného limitu (rozmedzia teplôt) používa ako elekt-
rolyt kyselinu fosforovú ( H

3
PO

4
 ), ktorá má dobré elek-

trolytické vlastnosti, podobné vode, ale má vyšší bod 

varu, čo zabezpečuje väčšiu prevádzkovú teplotu a jed-
noduchší vodný manažment. Okrem toho je netoxická a 
umožňuje pracovať až pri teplote 180 oC. Membrána je 
vyrobená z polybenzimidazolu (PBI), ktorý umožňuje za-
držať veľké množstvo kyseliny fosforovej a tak zabez-
pečiť účinnejší prenos protónov. 
 Uhlíkové elektródy sú obalené novou nepriepust-
nou hmotou, ktorá bráni prístupu vody a tým zriedeniu 
kyseliny fosforovej. Ďalším problémom je odvod tepla, 
ktoré vznikne počas prevádzky palivových článkov. Pri 
klasickom spaľovacom motore je teplo (ktoré predsta-
vuje asi 35 % z dodanej energie) odvádzané mimo vo-
zidla chladiacim systémom a výfukovým potrubím. Pri 
palivových článkoch je to len 5 %, ale absentuje výfu-
kové potrubie. Preto sa teplo musí odviesť cez chladič, 
ktorý má oveľa väčšiu chladiacu plochu v porovnaní so 
spaľovacím motorom. Pri vysokoteplotných PEM palivo-
vých článkoch sú články menej citlivé na nečistoty vo 
vzduchu a chladenie je oveľa jednoduchšie, pretože člán-
ky majú strednú prevádzkovú teplotu 160 oC. V dôsled-
ku väčšieho teplotného rozdielu medzi vonkajším vzdu-
chom a článkom je chladiaci systém skoro o polovicu 
menší. 
 Technici VW použili vysokoteplotné PEM palivové 
články spolu s novonavrhnutým chladiacim systémom 
vo vozidle Tiguan HyMotion3.
 Trakčný elektromotor umiestnený medzi kolesami 
prednej nápravy ponúka nominálny výkon 55 kW a ma-
ximálny výkon 100 kW, dosahuje najväčší krútiaci mo-
ment 220 Nm. Nad trakčným elektromotorom je umiest-
nený 80 kW systém vysokoteplotných PEM palivových 
článkov. 
 Pod podlahou batožinového priestoru je umiest-
nený zásobník elektrickej energie na báze Li-ion s naj-
väčším výkonom 22 kW. Zásobník je nabíjaný pomocou  
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rekuperácie alebo zo systému palivových článkov. Dve 
nádrže so stlačeným plynom (70 MPa) obsahujúce 3,2 
kg vodíka sú umiestnené pod zadnými sedadlami a za 
zadnou nápravou. Vozidlo s hmotnosťou 1870 kg dosa-
huje  najväčšiu rýchlosť 150 km/h, zrýchľuje z 0 – 100 
km/h za 14 s a má uvádzaný dojazd 230 km.
 Podľa zverejnených informácií koncern VW pripra-
vuje elektromobil s predĺženým dojazdom na báze pri-
pravovaného vozidla Space up.
 o by malo byť vybavené okrem klasického zásob-
níka elektrickej energie na báze Li-ion aj systémom vy-
sokoteplotných PEM palivových článkov. Jeho niektoré 
parametre sú uvedené v tabuľke.

Ing. Ján KRNÁČ

Volt sa bude vyrábať na existujúcej montážnej linke v 
Detroite-Hamtramcku. Montáž prototypov typu Volt 
sa začne na jar, pričom začiatok sériovej produkcie je 
naplánovaný na koniec tohto roka. Výroba Chevrole-
ta Volt pre európske trhy sa začne koncom roka 2011. 

Okrem zariadení začlenených do 700-miliónovej inves-
tície GM súvisiacej s typom Volt, je v štáte Michigan i 
v USA mnoho dodávateľov, spoločností a organizácií 
investujúcich do podpory produkcie Chevroletu Volt a 
vývoja elektrických vozidiel. V auguste 2009 ocenilo 
Ministerstvo energetiky USA sumou viac ako 2 mili-
ardy USD 45 spoločností, univerzít a organizácií v 28 
štátoch USA za elektrický pohon, výrobu batérií a elek-
trifikáciu dopravy. 
 „Na čele s GM vznikli vďaka vývoju elektrických 
vozidiel nové priemyslové odvetvia. Patria sem vývoj 
a recyklácia batérií, stavba domácich a priemyslových 
dobíjacích staníc, ovládacie zariadenia a dodávky elek-
tromotorov,“ poveda Lauckner. „Netreba ani zdôrazňo-
vať, že tento ekosystém elektrických vozidiel vytvára 
nové pracovné miesta a posilňuje dlhodobú konkuren-

cieschopnosť štátu Michigan i USA.“ 
 Aby sa zmenšili náklady a maximalizovali flexibil-
né výrobné postupy, niektoré výrobné zariadenia pre 
Chevrolet Volt pochádzajú z iných zariadení GM a zno-
va sa použijú v karosárni závodu Detroit-Hamtramck. 
Ten otvorili v roku 1985 a v súčasnosti v ňom pracuje 
približne 1200 pracovníkov. 
 Volt je elektrický automobil s predĺženým dojaz-
dom. Je skonštruovaný tak, aby prešiel až 60 km na 
elektrický pohon bez použitia paliva a produkovania 
výfukových emisií. Keď sa enrgia lítium-iňonovej ba-
térie vozidla vyčerpá, plynule sa zapne motor/generá-
tor a predĺži dojazd vozidla na viac ako 500 km bez nut-
nosti dočerpania paliva, či zastavenia kvôli dobitiu ba-
térie. Cena nebola dosiaľ oznámená.  

-cht-

Chevrolet Volt sa bude vyrábať 
v závode Detroit-Hamtramck
General Motors investuje 336 miliónov USD do montážneho závodu Detroit-Hamtramck, aby v ňom mo-
hol v roku 2010 začať plánovanú výrobu elektrických automobilov Chevrolet Volt s predĺženým dojaz-
dom. Tým kombinované investície GM, súvisiace s výrobou typu Volt, dosiahnu v štáte Michigan 700 mi-
liónov USD, rozdelených do ôsmich zariadení. Detroit-Hamtramck bude miestom finálnej výroby tohto vo-
zidla, využívajúc obrobky z Grand Blanc, dodávky lítium-iónových batérií z výrobne baterióvých sústav GM 
Brownstown Twp., ako aj výlisky a 1,4 l motory-generátory z Flintu.
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 159 Sportwagon

Alfa Romeo 166

Alfa Romeo GT

Audi TT

Audi A3 Sportback

Audi A6

Audi A8

BMW 1

BMW 3 

BMW 5

BMW X3
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

BMW 7

Citroën C2

Citroën C4

Citroën C5

Citroën C8

Citroën Jumpy Combi

Citroën C-Crosser

Citroën C4 Picasso

Dacia MCV

Dacia Logan

Fiat Panda 4x4

Fiat Grande Punto
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Fiat Stilo Multiwagon

Fiat Dobló Cargo

Fiat Croma

Honda Accord 

Honda FR-V

Honda CR-V

Honda Jazz

Honda S 2000

Hyundai Getz

Hyundai Elantra

Hyundai Sonata

Hyundai Tucson
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

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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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Jaguar XJ

Jaguar XK

Jeep Wrangler

Jeep Cherokee

Jeep Grand Cherokee

Kia Picanto

Kia Ceè d

Kia Carens

Kia Sportage

Lada 110

Lada Niva

Land Rover Defender
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Land Rover Freelander

Land Rover Discovery 3

Range Rover

Lexus IS 200

Lexus IS 300

Lexus GS 300

Lexus RX 300

Maybach 57

Mazda 2

Mazda 3

Mazda 6

Mazda RX-8
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Mercedes-Benz A

Mercedes-Benz E-T

Mercedes-Benz SLK

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz ML

Mini Cooper

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero

Nissan Micra

Nissan X-Trail
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

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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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Renault Thalia

Saab 9-3 Cabrio

Saab 9-3

Saab 9-5

Saab 9-5 Wagon

Seat Altea

Seat Ibiza

Seat Leon

Seat Alhambra

Smart Fortwo

Smart Forfour

SsangYong Kyron
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Subaru Impreza

Subaru Station Wagon

Suzuki Swift 3 dv

Suzuki Swift 5 dv

Suzuki Ignis

Suzuki SX 4

Suzuki Jimmy

Suzuki Grand Vitara

Škoda Roomster

Škoda Superb

Škoda Superb GreenLine

Škoda Fabia
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Cenníky automobilov
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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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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Volkswagen Pheaton

Volkswagen Touareg

Volvo S 40

Volvo V 50

Volvo V 70

Volvo XC 90

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

Doplňovačka
Automobilka Mercedes-Benz predstavila koncept (tajnička), ktorý má pohon v kom-
binácii: elektromotor a zážihový prepĺňaný spaľovací motor (MOT ór, č. 11/2009). 
1- názov osobného automobilu značky Alfa Romeo, 2- zariadenie na svietenie, 3- 
chemický prvok značky C, 4- vrchný lesklý náter, 5- zapálenie zmesi vo valci spaľo-
vacieho motora, 6- časť viacdenných pretekov, 7- pohyblivá časť alternátora, 8- sila 
pôsobiaca proti pohybu vozidla, 9- názov osobného automobilu značky  Chevrolet, 
10- názov osobného automobilu značky Honda 11- kláves, ktorým potvrdzujeme  

vykonanie označeného povelu na počítači, 12- malé lano, 13- emulzná náterová far-
ba, 14- názov osobného automobilu značky Toyota,15- zariadenie na zachytávanie 
nečistôt, 16- upravená cesta s radom domov, 17- druh osobného automobilu.

Riešenie 
Tajnička: Blue Zero E-Cell Plus, 1- Brera, 2- lampa, 3-uhlík, 4- email, 5- zážih, 6- eta-
pa, 7- rotor, 8- odpor, 9-Epica, 10- Civic, 11- enter, 12- lanko, 13- latex, 14- Prius, 
15- lapač, 16- ulica, 17- sedan.                  -jo-

1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 179 10 11 12 13
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Na rozvojových trhoch (Rusko, Brazília,...), stále existu-
jú spoločenské vrstvy, ktoré chcú moderné vozidlo, kto-
ré by symbolizovalo ich postavenie. Potrebujú robustné, 
spoľahlivé vozidlo, schopné jazdiť vo viacerých navzá-
jom odlišných podmienkach (veľké vzdialenosti, rozbi-
té, miestami ťažko schodné cesty, mestské ulice, častá 
veľkomestská premávka...). Existujúca ponuka vo veľ-
kej miere zahŕňa veľké SUV, ktoré nie sú pre strednú 
spoločenskú vrstvu prístupné.
 Európsky úspech značky Dacia ukázal, že aj tu exis-
tuje klientela, ktorú zaujmú moderné, spoľahlivé a do-
stupné vozidlá. Aj keď je ponuka vozidiel 4X4 a SUV ši-
roká, tak mnohé autá sú priveľmi drahé a nespĺňajú po-
treby každodennej prevádzky v teréne.
 Terénne vozidlá sú dnes často veľmi rozmerné, čo 
chce Dacia Duster poprieť. S dĺžkou 4,31 m a šírkou  

Projekt Duster vzišiel z jednoduchého zistenia: vo svete existoval reálny dopyt po priestranných, robustných 
a cenovo dostupných vozidlách s pohonom 4X4. Napriek tomu nie je tento dopyt spoľahlivo pokrytý. Vzhľa-
dom na toto zistenie sa skupina Renault rozhodla vyvinúť terénne vozidlo, prvotne určené pre rozvojové trhy. 
Pri vývoji projektu sa ale od začiatku brali do úvahy aj potreby európskej klientely.

DACIA S GÉNMI 4X4

NAJJEDNODUCHŠIE ZISTENIE BRZDNEJ  
DRÁHY POČAS  OBEDA (dokončenie)

Pri praktickom používaní hry nemusíme zakaždým pre 
každý povrch cesty vypočítavať dĺžku strany „C“. Stačí, 
keď si zapamätáme, že hodnota „C“ je pre suchý povrch 
cesty „16 cm“ pre mokrý povrch - „8 cm“, pre sneh - „4 
cm“, pre suchý ľad - „2 cm“, a pre mokrý ľad - „1 cm“. 
(Platí to za nepriaznivých podmienok, keď na suchej 
ceste je „mí = 0,8“, na mokrej ceste - „0,4“, na snehu - 
„0,2“, na suchom ľade „0,1“ a na mokrom ľade - „0,05“.)
 Koniec hry a svetovú premiéru môžeme osláviť 
tým, že rozdáme na alobalových tanierikoch kúsok brzd-
nej dráhy ozdobenej hrozienkom alebo iným ovocím, prí-
padne kúskom čokolády. Komu by nechutila takáto brzd-
ná dráha, môžeme mu vyrobiť špeciálnu brzdnú dráhu z 
bryndze, ozdobenú kúskom zeleniny.
 Keby sa vyrobili špeciálne taniere na brzdné drá-
hy pre školy (prípadne pre motoresty) podľa predošlého 
návrhu, deti i vodiči by sa iste radi hrali počas obeda s 
brzdnou dráhou a možno by to v budúcnosti aj prispelo k 
zmenšeniu počtu dopravných nehôd.
 Pri určitej skromnosti možno zvoliť aj „Blatovú“, 
„Mokro-snehovú“, „Mokro-pieskovú“ alebo „Betónovú“ 

metódu zisťovania brzdnej dráhy (pravda, bez nutnosti 
ochutnania).
 

METÓDA  „VARENEJ“  BRZDNEJ   
DRÁHY
Podobne sa dá využiť náročnejšia „Metóda varenej 
brzdnej dráhy“, pri ktorej použijeme varené zemiaky vid-
ličkou roztlačené na  kašu.
 Pre tých, ktorý sú prekvapení ako je možné takto 
jednoducho zistiť brzdné dráhy, uvádzame, že aj tieto 
hry vyplývajú z praktického využitia zakladnej rovnice 
(6): „v2 = (2.mí.g). sb“, z Hier s fyzikou v č. 6/2009. 

METÓDA  „PEČENEJ“  BRZDNEJ   
DRÁHY
Na záver spomenieme, že existuje ešte aj noblesnejšia 
„Metóda pečenej brzdnej dráhy“. ktorá sa zakladá na 
využití veľkorozmerného pečeného koláča, prípadne zá-
kusku alebo napr. pice. Tu však nemôžeme jednoducho 
nožom pretvárať štvorec na obdĺžnik rovnakej plochy. 
Preto si pomôžeme vážením. Pritom je dôležité, aby mal 
koláč alebo pica po celej ploche rovnakú hrúbku a aby 
aj jeho cesto, náplne, prípadne poleva mali tiež rovna-
kú hrúbku a hustotu.
 Najprv vykrojíme z koláča štvorec, ktorého strany 
budú mať dĺžku zvolenej rýchlosti „v (m/s)“.

 Potom si, tak ako predtým, zvolíme želanú šmykľa-
vosť cesty so súčiniteľom priľnavosti „mí“. Vynásobí-
me ho „dvoma“ a gravitačným zrýchlením približne „g 
= 10 m/s2“. Tak získame jednu stranu budúceho obdĺžni-
ka, ktorú vyrežeme v koláči.
 Druhú stranu obdĺžnika vyrežeme dlhšiu (aby bolo z 
čoho odkrajovať). Potom dáme vykrojený obdĺžnik kolá-
ča na váhu. Spravidla bude hmotnosť obdĺžnikového ko-
láča väčšia ako hmotnosť pôvodného štvorcového kolá-
ča. Preto začneme postupne odkrajovať z dlhšej strany 
obdĺžnika až pokým nedosiahneme rovnakú hmotnosť 
ako má štvorec. A vtedy dlhšia strana obdĺžnika pred-
stavuje brzdnú dráhu vozidla zo zvolenej rýchlosti jazdy.
 Poznamenáme ešte, že pri tejto hre nemusíme mať 
ani váhy. Nahradíme si ich krátkou latkou, ktorú v stre-
de podložíme ceruzkou. Položením štvorcového koláča 
na jednu a obdĺžnikového koláča na druhú stranu lat-
ky (vahadla) budeme porovnávať hmotnosť štvorca a 
obdĺžnika až kým nedosiahneme rovnováhu. Pritom je 
dôležité, aby sme stred štvorcového koláča i stred ob-
dĺžnikového koláča položili na latku v rovnakej vzdia-
lenosti „r“ od stredu podloženej ceruzky (obr. 3). Mož-
no sa nám bude ľahšie pracovať s  ceruzkou šesťhran-
ného prierezu (ak sa uspokojíme s určitou približnosťou  
váženia).

  Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

Hry s fyzikou
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Predstavujeme
Dacia Duster

1,82 m je kompaktným vozidlom. Rozmery mu umožňujú 
bezproblémový pohyb po preplnených mestských ces-
tách, aj pokojné prejazdy v teréne. Dacia Duster, v zhode 
s terénnymi ambíciami, prichádza s vyzývavými, no nie 
ostentatívnymi líniami.
 Dacia Duster dokáže jazdiť na všetkých druhoch 
ciest všade na svete. Aby auto zvládlo rôznorodé poži-
adavky, bude Dacia Duster v niektorých štátoch k dispo-
zícii s pohonom iba prednej nápravy  - pre klientov, ktorí 
využijú jeho väčšiu svetlú výšku, bezpečnejšiu zdvihnu-
tú pozíciu sedenia, no nemajú záujem o pohon štyroch 
kolies. Nechýba však ani verzia s pohonom 4X4 so šir-
šími možnosťami zvládania výziev na cestách. Zosilne-
ný podvozok Dacie Duster bez problémov zvládne terén-
ne nároky. Pomáha mu k tomu väčšia svetlá výška (viac 
ako 200 mm) a výrazné nájazdové uhly (30° predný ná-
jazdový uhol a 35° zadný nájazdový uhol).
 Dacia Duster je vozidlo, ktoré sa jednoducho ovlá-
da a nie je určené iba do terénu. Pohotovostná hmot-
nosť verzie 4X2 je 1180 kg, vo verzii 4X4 1280 kg. Spo-
lu s kompaktnými rozmermi z toho vychádza mimoriad-
ne agilné vozidlo. Vo verzii 4X4 si vodič, vďaka jedineč-
nému intuitívnemu ovládaniu (pochádza od aliančného 
partnera Nissan), ktoré sa nachádza na spodnej časti 
stredovej konzoly, rýchlo prispôsobí ovládanie vozidla 
aktuálnym požiadavkám.  Ovládač umožňuje zvoliť si z 
troch režimov:
 Ak vodič zvolí režim AUTO, rozdeľuje sa krútia-
ci moment medzi prednú a zadnú nápravu v závislosti 
od adhéznych podmienok. V tomto nastavení elektroni-
ka garantuje optimálny pohon bez ohľadu na to, aké sú 
aktuálne jazdné podmienky. Dacia Duster tak ťaží z vý-
hod pohonu 4X4. Za bežných podmienok smeruje krúti-
aci moment na kolesá prednej nápravy. V prípade stra-
ty priľnavosti, prípadne na nespevnených cestách, sme-
ruje časť krútiaceho momentu aj na kolesá zadnej ná-
pravy. V extrémnych podmienkach sa krútiaci moment 
delí na obe nápravy v pomere 50/50. Rozdeľovanie krú-
tiaceho momentu riadi elektromagnetická spojka, ktorá 
pochádza od Nissanu.
- V režime LOCK vodič elektronicky uzavrie elektro-

magnetickú spojku a krútiaci moment sa permanent-
ne rozdeľuje na obe nápravy v pomere 50/50. Toto 
nastavenie má svoje opodstatnenie na povrchoch so 
zlou adhéziou (sneh, blato, zemina, piesok) a iba pri 
malých rýchlostiach. 

-  V režime 4X2 smeruje krútiaci moment iba na kolesá 
prednej nápravy. Tento režim sa využíva na cestách s 

kvalitným povrchom a umožňuje zmenšenie spotreby 
paliva.

Duster je šiestym typom v ponuke značky Dacia a zostá-
va verný filozofii značky: ponúka jedinečný pomer 
cena/vnútorný priestor, vďaka motorizáciám malé pre-
vádzkové náklady a spotrebu paliva, dostatočnú mieru 
bezpečnosti a primeranú spoľahlivosť.
 Aj keď sa prevádzkové náklady Dacie Duster po-
hybujú na úrovni mestských vozidiel, vonkajšie a vnú-
torné rozmery pasujú auto na horný okraj triedy kom-
paktných automobilov. Na predných aj zadných sedad-
lách je rovnaká priestorová ponuka ako pri type Dacia 
Logan. Vzhľadom na kompaktné rozmery vozidla je veľ-
mi konkurencieschopný aj objem batožinového priesto-
ru. Podľa metodiky ISO dosahuje 475 litrov. Po sklopení 
operadiel zadných sedadiel narastie objem až na 1600 
litrov. Dacia Duster bude mať pod kapotou jeden z troji-
ce motorov: buď zážihový 1.6 16V, alebo jeden z dvoji-
ce vznetových motorov 1,5 dCi s výkonom 62 kW alebo 
77 kW, ktoré sa osvedčili vo viacerých typoch značky  
Renault.
 V kombinácii s malou pohotovostnou hmotnosťou 
typu Duster prepožičiavajú prvému terénnemu vozidlu 
Dacia slušnú agilitu, malú spotrebu paliva a v prípade 
verzie 4X2 vylučujú menej ako 140 g CO2/km, čím zís-
kali označenie Dacia eco2. V prípade verzie 4X4 sa do 
ovzdušia dostane menej ako 150 g CO2/km.
 Dacia Duster ťaží zo skúseností značky Renault, 
ktoré nadobudla na poli bezpečnosti. Prvé terénne vo-
zidlo značky Dacia dostalo ABS Bosch 8.1 s elektronic-
kým rozdeľovačom brzdnej sily a podporou pri núdzo-
vom brzdení.
 V oblasti pasívnej bezpečnosti sa môže Dacia Dus-
ter spoľahnúť na dvojicu čelných bezpečnostných van-
kúšov pre osoby na predných seddalách a trojbodové 
bezpečnostné pásy s obmedzo-
vačom napínacej sily. V závis-
losti od verzie dopĺňajú výbavu 
aj predné bočné bezpečnostné 
vankúše, chrániace aj krk a hla-
vu cestujúcich pri bočnom nára-
ze. Bezpečnostnú výbavu zadr-
žiavacích systémov Dacie Dus-
ter na predných sedadlách do-
pĺňajú aj pyrotechnické pred-
pínače bezpečnostných pásov. 
Zabezpečujú optimálnu polohu 
tela a v prípade nárazu spredu 

obmedzujú posun tela smerom k stĺpiku riadenia, aby 
mohli čelné vankúše čo najlepšie splniť svoju úlohu.
 Rovnako ako v prípade všetkých typov, ktoré sto-
ja na platforme B0/Logan, aj Dacia Duster si zakladá na 
spoľahlivosti a robustnosti, hlavných poznávacích zna-
koch vozidiel značky Dacia. Mimoriadnu pozornosť do-
stala protikorózna ochrana karosérie a do výroby sa do-
stalo viacero zaujímavých riešení:
- vstrekovanie vosku do dutín všetkých podvozkových 

a otváracích sa častí,
- rozšírenie zatmelených spojov vonkajších častí  

karosérie,
- posilnená abrazívna ochrana podvozku a podbehov 

kolies.
Pokoj a spoľahlivosť vzbudzuje aj prepracovaná elektro-
nika a elektroinštalácia vozidla, ktorá sa osvedčila vo vi-
acerých vozidlách značky Renault.
 Kvalitatívny pokrok Dacie Duster zvýrazňuje aj zá-
ruka na európskych trhoch, ktorá trvá počas troch ro-
kov, prípadne do najazdenia 100 000 kilometrov. Da-
cia Duster má celosvetové výrobné a predajné ambície. 
Jeho výroba a predaj bude, po vzore typov Logan a San-
dero, na celom svete. Túto jar sa Dacia Duster predsta-
ví na hlavných trhoch v Európe, Turecku a na severe Af-
riky v Maroku a Alžírsku. Duster sa zaradí vedľa osob-
ných vozidiel Logan, Logan MCV a Sandero, no aj vedľa 
úžitkových modelov Logan van a Logan pick-up. Duster 
sa pod značkou Renault predstaví aj na Ukrajine, stredo-
východných trhoch (Izrael, Jordánsko, Sýria, Libanon, 
Egypte) a v niektorých afrických štátoch.
 Fabrika v rumunskom Pitesti, hlavnej výrobnej ka-
pacite typov Entry, dodá na tieto trhy vozidlá pod znač-
kami Renault aj Dacia. Okrem toho bude fabrika s roč-
nou kapacitou 350 000 vozidiel ročne vyrábať aj ostat-
né typy značky. V roku 2011 sa Dacia Duster dostane 
aj do Ruska, Brazílie a krajín Perzského zálivu. Do kra-
jín Perzského zálivu sa bude dodávať z fabriky v Pitesti. 
Z brazílskej fabriky v meste Curitiba, kde sa bude vyrá-
bať spolu s typmi Logan, Sandero a Sandero Stepway, 
vyrazí na trhy v Brazílii, Argentíne, Mexiku a v Čile. Du-
ster sa bude vyrábať aj v Rusku, v moskovskom závode  
Avtoframos.
 Športová verzia Dacie Duster, pilotovaná legendár-
nym Alainom Prostom, sa predstaví v súbojoch na ľado-
vých tratiach Trophy Andros 2009-2010. Prvé kolo sa 
odohralo 5. a 6. decembra vo Val Thorens. Dacia Dus-
ter s Alainom Prostom obsadila v celkovom poradí druhé 
miesto.        -da-
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Tatrovácka koncepcia značí, že nosný systém  /podvo-
zok/ automobilu tvorí centrálna nosná rúra, ktorá má v 
prednej časti vzduchom chladený motor s prevodovkou 
a v zadnej časti nápravu s diferenciálom. Zadná nápra-
va sa skladá z výkyvných polnáprav. Predná náprava je 
tuhá. Prvým majiteľom predstavovanej „tatrovky“ bol 
pán Viktor Králů z Přibelic, ktorý ho získal na základe 
objednávky č. 8555/30 zo dňa 30. 5.1930. Vozidlo bolo 
dodané 14. 6.1930. Výroba typu Tatra 12   začala v roku 
1926, vo výrobe  bola až do roku 1934. Vo všetkých mo-
difikáciách bolo celkom vyrobených 7525 vozidiel.

Technické údaje:

Motor: Vzduchom chladený zážihový plochý štvorva-
lec (tzv. boxer) s ventilovým rozvodom OHV. Zdvi-
hový objem 1056 cm3, priemer valcov x zdvih pies-
tov 82x100 mm, najväčší výkon 10,3 kW /14k/ pri 
2800 ot./min.

Prevody: ručne ovládaná prevodovka bez synchronizá-
cie,	štyri	stupne	dopredu	+	1	stupeň	dozadu.

Podvozok: nosnú časť tvorí rúra. V prednej časti je 
umiestnený	 hnací	 agregát	 (motor+	 prevodovka)	 

a v zadnej časti je zadná náprava s diferenciálom. 
Predná náprava je tuhá, odpružená priečnou polelip-
tickou pružinou. Zadná náprava je výkyvná, tiež od-
pružená priečnou poleliptickou pružinou. Brzdy sú 
bubnové, pôsobiace na všetky kolesá, ich ovládanie je  
mechanické.

Karoséria: má drevenú nosnú konštrukciu potiahnutú 
plechom. Karoséria je štvormiestna, typu tudor.

Rozmery a hmotnosť: d/š/v 3600/1500/1660 mm, rá-
zvor náprav 2635 mm, rozchod kolies vpredu i vza-
du 1200 mm, rozmer pneumatík 4,00“-18“, hmotnosť 
vozidla je 780 kg.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 70 km/h, 
spotreba benzínu (BA 95) 9 l/100 km.

Majiteľom a renovátorom tohto precízne zrenovova-
ného auta je známy slovenský veteránista, pán Aladár 
Knoll, dlhoročný predseda VCC Mojmírovce. Po jarnom 
testovaní predstaví „tatričku“ na veteránskych akciách.

TATRA 12 Fixe Limusine, rok výroby 1930
Výrobcom predstavovaného vozidla sú Závody Tatra, akc. spol. Kopřivnice. Tatra 12 je následníkom typu  
Tatra 11, ktorý bol od roku 1923 priekopníkom tzv. tatrováckej koncepcie , ktorá doposiaľ zotrvala. 

Historické vozidlá

Rada zberateľov ZZHV SR na ná-
vrh Historického-technickej komi-
sie schválila na rok 2010 tieto  ter-
míny a lokality testovania historic-
kých vozidiel:

Bratislava     10. 4. 2010   a 25. 9. 2010
Banská Bystrica 14. 5. 2010  a 22. 10. 2010
Košice 15. 5. 2010    a 23. 10. 2010
Trnava 27. 3. 2010   a 9. 10. 2010

Denná kapacita testovania je 5 až 10 vozidiel. Ak bude 

vozidiel menej, testovanie sa presunie na ďalší termín. 
Ak bude vozidiel viac, bude sa testovať aj v nasledujúci 
deň, prípadne sa s účastníkmi dohodne iný termín. Záu-
jemcovia  o testovanie historického vozidla musia odo-
slať žiadosť najneskôr 14 dní pred termínom testovania.
Okrem týchto termínov je možné dohodnúť  aj individu-
álny termín testovania. V tomto prípade  je poplatok za 
testovanie	 250	 eur	 +	 náklady	 na	 prepravu	 testovacej	
komisie.
Do priestoru vykonávania testovania budú s vozidlom 
pozvaní najviac dvaja účastníci. Toto opatrenie je nutné, 
lebo rôzni zvedavci sťažujú a spomaľujú prácu testova-
cej komisie rôznymi „radami“ a debatami.

Zmena veku historického vozidla
Do konca roku 2009 bol vek historického vozidla stano-
vený na minimálne 25 rokov.  Na Valnom zhromaždení 
FIVA v Bruseli bola prijatá nová definícia historického 
vozidla. Je takáto: „Historické vozidlo je mechanicky po-
háňané vozidlo, ktorého vek je minimálne 30 rokov, je v 
historicky korektnom stave a je v tomto stave udržiava-
né, nie je používané na denný transport a   je vzhľadom k 
svojmu veku a historickému pôvodu hodné zachovania.“
Z tejto definície vyplýva aj zväčšenie veku historického 
vozidla v kategórii G na minimálne 30 rokov.

Rubriku vedie: Ing. Konštantín NIKITIN

Testovanie historických 
vozidiel v roku 2010
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Tak ako býva už pravidlom koncom októbra, v dňoch 28. 10. až 31. 10. 2009  sa uskutočnilo valné zhro-
maždenie FIVA. Hosťujúcim štátom tento rok bolo Taliansko a zasadnutie FIVA sa uskutočnilo v samom srd-
ci automobilového priemyslu - v talianskom meste Turín. Za Slovensko sa valného zhromaždenia zúčastnili 
prezident ZZHV SR pán Ing. Peter Baliga a pán Ing. Mikuláš Ivaško, člen rady ZZHV SR.

Valné zhromaždenie FIVA  2009

Samotné valné zhromaždenie prebiehalo v sobotu 31. 
10. 2009. Pred valným zhromaždením vo štvrtok a pia-
tok sa uskutočnili zasadnutia komisií. Slovenská delegá-
cia pricestovala do Turína vo štvrtok večer s cieľom zú-
častniť sa v piatok zasadania technickej komisie. Pred-
metom zasadania technickej komisie bolo prerokovanie 
technického kódexu platného od roku 2010. Nový tech-
nický kódex priniesol obsiahlu diskusiu najmä k bodu 4 
– technická klasifikácia vozidiel typ E – výnimky. Val-
né zhromaždenie sa, naopak, nieslo v pokojnom duchu. 
Boli prerokované všetky štandardné správy, ako sprá-
va o činnosti, správa o hospodárení a správy o činnos-
ti jednotlivých komisií. Valné zhromaždenie zvolilo no-
vých resp. staronových vice-prezidentov, riaditeľov ko-
misií a zástupcov pre Severnú a Južnú Ameriku. Sloven-
ská delegácia sa stretla v priebehu valného zhromaž-
denia s prezidentom FIVA pánom Horstom Brüningom, 
s riaditeľom komisie pre úžitkové vozidlá s pánom Re-
natom Pujattim ako aj s delegáciami z Českej republiky, 
Maďarska, Švajčiarska, Nemecka a Poľska. Prezident 
ZZHV SR sa stretol aj s delegáciou Číny, jej členovia 
prejavili záujem zorganizovať zasadnutie valného zhro-
maždenia FIVA v roku 2010. Veľkým prekvapením bola  

informácia, že prezident združenia historických vozidiel 
z Číny vlastní osobný automobil Tatra 603, typ 1. Okrem 
Číny o hostiteľskú úlohu prejavili záujem aj zástupcovia 
Slovinska a Španielska.
 Valné zhromaždenie sa oficiálne skončilo v sobo-
tu večer spoločnou večerou, kde hlavne s delegátmi  

z Českej republiky a Maďarska bola opätovne diskuto-
vaná možnosť užšej spolupráce či už na úrovni jednot-
livých klubov alebo jednotlivých národných orgánov ČR 
a SR. 

Ing. Peter Baliga

Prezident ZZHV SR

Galéria veteránov
na Slovensku

Páni Peter Baliga, prezident ZZHV SR, Horst Brüning prezident FIVA, a Mikuláš Ivaško člen Rady ZZHV SR 
(zľava doprava), 
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S čímže sa to na diaľničných odpočívadlách spojenej Eu-
rópy stretáva našinec najčastejšie? Ak odpoviete, že 
v jej západnej časti s jej dobre fungujúcimi motorest-
mi, zatiaľ čo v jej východnej časti s odpadkami okolo v 
skromnom počte rozmiestených, a navyše vždy prepl-
nených odpadových košov, osobne nebudem namietať 
nič. Už kvôli objektivite. Ale, u nás vás aspoň rozosmejú! 
Ako mňa v ono skoré letné ráno kdesi na pomedzí Spi-
ša a Šariša... Sotva slnko vyskočilo odkiaľ vyskakovať 

zrána zvykne, a tuším, že ani tie vtáčiky sa medzi sebou 
ešte nestihli začať nahlas hašteriť - bolo ranné ticho - a 
počuť len ľudské kroky.  Dvoch chlapov obchádzajúcich 
ich obrovský ťahač. Vtom  jeden z tých dvoch zakopol do 
akejsi vetvičky, ako inak, nie bez komentára: „Ta popat-
ri sebe Janku, jake tu drefko!“. Druhý nezaváhal, a zare-
agoval ako sa na onom pomedzí patrí. Teda ihneď: „Tak 
jak muj...“. A bolo po posvätnom tichu skorého letného 
rána! U nás, na východe. Rozvíjať to už nebudem, len do-
dám, že zasmiať som sa vďaka ich nevinným dialógom 
musel potom ešte zopár krát... Ale potichu, aby sa mi ne-
bodaj neušlo! No, že sa smejem krajanom... Škoda, že tí 
Frankovia (alias Bavoráci) z Dietenhofenu, kde spoloč-
nosť HERPA odjakživa sídli, nerozumejú po slovensky! 

A osobitne šťavnatej šarištine. 
Možno by potom do svojich neraz 
aj vysvietených a ozvučených ťa-
hačov s návesmi  zabudovali čip 
už nielen so zvukmi originálne-
ho motora predlohy svojho mo-
delu, ale aj nejaký ten ľudský dia-
lóg! Čo by malo medzi zberateľmi 
ich neodolateľných artefaktov 
úspech aj u nás, na Slovensku. 
Keďže ani ja osobne povedzme 
takej fínčine nerozumiem. Ozaj, 
koľkými že to  jazykmi sa vlast-
ne dnes na odpočívadlách našej, 

tak čudne pospájanej Európy v blízkosti tých ťahačov 
hovorí?  Teda, ak neopomenieme aj takú turečtinu! Ale 
ani tú fínčinu nespomínam náhodou. Istý Juha Ristimaa, 
Fín vlastniaci malú špeditérsku spoločnosť s poltuctom 
moderných ťahačov s návesmi v Lapui, čiže aj v krajine 
tisícov jazier, sáun a mobilov, je práve vďaka svojim ma-
šinám známy už nielen doma! Jednak kvôli akejsi ním 
opakovane získavanej severskej motoristickej cene, 
hlavne však kvôli svojim skvele pomaľovaným ťaha-
čom  - aj s ich návesmi. Vraj severský dizajn... O čom sa 
dozvedeli aj v Dietenhofene, a podľa inak nepočetného  

BEZ JANČIHO SO ŠTEFČOM TO 
VERAŽE NEPUJDZE!
Ešteže sa svetová jednotka v produkcii „totych užasnych“ ťahačov s návesmi i závesmi v modelovom su-
per vyhotovení, nemecká spoločnosť HERPA, v uplynulom roku 2009 spamätala! A  do ich kabín konečne 
posadila hneď dve postavičky: vodiča s náhradníkom! Síce len v jej  osvedčenom zmenšení 1:87, zato 
však so stálym zamestnaním! Čo, uznajte, nie je v časoch zúriacej svetovej hospodárskej krízy zas až tak  
samozrejmé. 

Svet v miniatúre

  Renault Magnum pomaľovaný  Lotharom Bohnom. Aj s plachtou návesu špedičnej spoločnosti Nowotny z Ludwigsburgu (D). S hlavným hrdinom – Merlinom

  „Drakom“ nazval svoj v poradí už piaty pomaľovaný ťahač Scania R HL Gigaliner  (s návesom i závesom) majiteľ 
fínskej špedičnej spoločnosti, pán Juha Ristimaa 

   Modrý ťahač DAF XF 105 SSC špeditérskej spoločnosti Reiter zo Schwabisch Neuwieleru a oranžový ťahač 
MAN TGX V8 „Blum Trucking“ - oba z dielne dizajnéra  Lothara Bohna, obdivovateľa Kanady

   Spoznávate Volvo FH GL X? Bez prívesu, z opačnej strany?
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vozidlového parku tohto muža vyrobili už päť z jeho do-
hromady šiestich mašín. Tá šiesta, zatiaľ posledná, sa 
má objaviť už v januári 2010! Takže prikladáme obrázok 
piatej, ktorá, čoby novinka, bola ohlásená síce už v máji 
2009, no objavila sa až o rad týždňov neskôr. Asi preto, 
že je tu tá kríza - aj s prinajmenšom dvoma vojnami. A čo 
okrem nej sa ešte objavilo medzi modelmi najkrajších ťa-
hačov s ich návesmi či závesmi v uplynulom roku v mini 
mierke 1:87 pod bezkonkurenčne renomovanou značkou 
HERPA? Pri jej osvedčenej zásade, že čo nový mesiac, to 
jeden takýto nový miniatúrny krásavec! Isteže, vyrobe-
ný len podľa naozaj existujúcej predlohy. Rok 2009 za-
čal žltý MB Actros L 02 Jumbotank s vyleštenou cister-
nou špeditérskej spoločnosti Theiler z Mannheimu (D) 
v podobe, ako ho pomaľoval Lothar Bohn z Hambrücke-
nu pri Karlsruhe. Vo februári nasledovala modrá Sca-
nia R TL z Holandska - aj s neodmysliteľnou lastovičkou 
spoločnosti Florius/De Lant. Tá na ňom  preváža čers-
tvé rezané kvetiny z tamojších kvetinových búrz hlav-
ne do Nemecka. Marec 2009 uzavrel oranžový sólo ťa-
hač MAN TGX V8 spoločnosti Blum-Trucking s obráz-
kami indiánskeho leta v Kanade. (Keďže u nás máme 
zas babie leto, ktovie, čo by asi tak pomaľoval u nás?). 
Apríl? Scania R TL s chladiarenským návesom pomaľo-
vaným známym dizajnérom Walteom Rosnerom - ako  

11. pokračovanie série „Herpa predstavuje“ (tentoraz: 
Kozmické lety).  V máji prišla na rad Scania R HL Gigali-
ner už  spomenutého pána Ristimaa z Fínska, ako u nás 
nazývame jeho rodné Suomi aj s tou Lapuou. Po nej zas 
Renault Magnum s pomaľovaným ťahačom i plachtou 
návesu špedičnej spoločnosti Nowotny z Ludwigsburgu 
(D). A aj maľoval nie Antonín, ale Lothar. Bohn. Násled-
ne sa objavilo Volvo FH GL XL aj s plachtou pomaľova-
nou obrázkami zo Spreewaldu (Spreewald/Schulisch). 
Po ňom MAN TGA XXL s kufrovým návesom hudobnej 

skupiny „Pop nach 8“ (= Pop po ôsmej a bez duchovné-
ho a litánií). Maľoval opäť Walter Rosner. August priví-
tal modrý sólo ťahač DAF XF 105 SSC špedičnej spoloč-
nosti Reiter zo Švábskeho Neuweileru - opäť sa realizo-
val Lothar Bohn. Vraj na tému „Kráľ vrchov“. Keďže ma-
jiteľ spoločnosti na spracovanie zemiakov aj do podoby 
placiek či cesta na pizzu, Norberg Henglein, chcel mať 
pomaľované aj svoje, už vyše tridsiate vozidlo, najnovší 

MB Actros LH 08 mu už tradične ilustroval W. Rosner. 
Zatiaľ Rüdiger Fieber nahadzoval červenú na čierny pod-
klad, a Volvo FH GL XL výrobcu armatúr „Lübecke“ bolo 
hotové takisto. DAF XF105 z novembra 2009 zvládol  

takisto, no v réžii špeditérstva Wagner z bavorského 
Ambergu. S tým, že jedna strana bude namodro, druhá 
načerveno. Keď už má pán Wagner svoje špeditérske zá-
kladne nielen v tom Bavorsku, ale aj v Berlíne. Či dokon-
ca vo Veľkej Británii i Taliansku, a nikto nevie, aká vláda 
sa tam zas dostane k moci. Ale prečo vám všetky tieto 
zberateľské lahôdky nepredstavujeme aj obrazom? No, 
jednak by sa nám všetky nevošli, a potom - ani my sme 

ich všetky nezohnali. Keď už ich tá HERPA vyrába len v 
limitovaných sériách. Čo, žiaľ, platilo aj o poslednej Sca-
nii R TL spoločnosti Sperl, ktorej (samo)výsypný náves 
bol naozaj až príliš krásne pomaľovaný. A tak nám neo-
stáva iné, len v novom roku hľadať na internete ponuky 
tohto typu. Čo potvrdzuje aj náš červeno-zelený ťahač 
na jednom z priložených obrázkov, ktorý by ste hádam 
ani na prvý pohľad nespoznali. A vidíte, napokon sme sa 
k nemu predsa len dostali!

Ing. Štefan ŠTRAUCH

Foto: The World en miniature 

(Branislav Koubek a Maňo Štrauch)

Svet v miniatúre

   Svoj pomaľovaný ťahač  MAN TGA XXL (aj s návesom!) má aj štvorčlenná nemecká hudobná skupina „Pop nach 8“. Tak prečo to neoznamovať celému svetu najmä vtedy, ak 
odohráte ročne aj vyše sto koncertov? (Všetky figúrky mimo kabíny ťahača už pochádzajú z ponuky spoločnosti PREISER)

   Volvo FH GL XL s oplachtovaným návesom pomaľovaným na tému osvedčených tradičných stavieb nemeckého 
Spreewaldu (HERPA. M 1:87) 

- Ta poperve ja vožil tote odpadove pomaranče od Španieloch až do Košicoch i Prešova. A tam zaš šicko, co k nam dochadzelo z vychodu, až pototen ocean... Ale odkedzi treba placic i tote 
drahosne peňeži za to, že človek prejdze po štyrochpruhovych drahoch a jednym vytunelovanym tunelom, budzem radši ten svuj motor už lem prenajimac! Na mražeňe totych drobnych ne-
vidziteľnych šľakoch, co kadzi chodza - tadzi seru do pokrovcoch, a bohabojne ľudze maju ešči i z teho lem daľšu pľuhu - alergiu... 

   Pristávanie z kozmu s rozžeraveným podvozkom raketoplánu v M 187 z jednej strany.... 

   ... a Scania R TL - aj s chladiarenským návesom z druhej strany. Zo série „HERPA predstavuje“ (tu:  „Lety do koz-
mu“ ) podľa videnia a talentu nemeckého dizajnéra Waltera Rosnera. V M 1:87.
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Oslavy nového roku 2010 sú už minulosťou a minulosťou sa stávajú aj novoročné predsavzatia. Niektoré 
zásady múdrosti vekov by však nemali zapadnúť do zabudnutia. Jednou z nich je tá najobyčajnejšia ľudská 
túžba, doma sa cítiť ako doma. Nie však na úkor niekoho iného. Čo so sebou prináša nerešpektovanie tejto 
zásady, tvrdým príkladom z minulosti môže byť „vzťah“ rodiny Thökölyovcov a mešťanov Kežmarku. Každá 
zúčastnená strana bola v Kežmarku totiž „doma“.

Skreslený pocit domova

Po „srdečnom“ prijatí Kežmarčanov Šebastiána Thökö-
lyho v roku 1584, keď ho, nahuckaní Albertom Łaským, 
skoro v jeho hrade zastrelili, nevraživosť narastala. Še-
bastián Thököly sa vedel vo finančnom svete „oháňať“. 
Pôvod rodu je zahalený tajomstvom, ako všetkých zbo-
hatlíkov. Šebastián, ako údajný pravnuk Jána, vlajkono-
siča kráľa Mateja Korvína, vraj pochádzal z Temešváru. 
Iná verzia hovorí, že Thökölyho rod pochádza z Poľska. 
Traduje sa, že zakladateľ rodu Šebastián prišiel do Uhor-
ska ako obchodník s koňmi. Raz na ceste z Veľkého Va-
radína do Sedmohradska sa zoznámil s bohatým turec-
kým bašom, ktorý mu zveril svoje poklady, chtiac pres-
túpiť na kresťanskú vieru. Šebastián ho údajne prezra-
dil Turkom a baša zaplatil svoj zámer životom, Šebasti-
án získal jeho poklady a nazýval sa od tých čias Thökö-
ly. Faktom je, že sa usadil v Trnave, kde obchodoval s ví-
nom a koňmi a nahonobil si taký veľký majetok, že po-
žičiaval peniaze aj panovníkovi. To mu prinieslo v roku 
1572  zemiansky erb. Výhodnou ženbou so Zuzanou 
Dóczyovou sa dostal k majetkovým dielom v Oravskom 
a Lietavskom komposesoráte. Neskôr získal roku 1598 
titul baróna, keď istý čas bojoval aj proti Turkom.
 O čo v spore mesto verzus hrad v podstate išlo? Ako 
vždy o peniaze, majetok, vplyv... Kým predchádzajúci ze-
mepáni ako-tak rešpektovali skutočnosť, že Kežmarok  
považovali za slobodné kráľovské mesto a súčasne že 
malo svojho zemepána, Thökölyovci sa naň začali  po-
zerať ako na svoje poddanské mesto. Uvaľovali dane, 
aké predtým mešťania nikdy neplatili. Dokonca kežmar-
skí obchodníci museli pri svojich cestách Uhorskom i 
Poľskom platiť tridsiatky a iné clá, ktoré predtým tiež 
nemuseli platiť. Obyvateľstvo mesta muselo platiť dane 
nielen zemepánovi, ale aj panovníkovi. Upadať začali aj 
cechy, remeselníci museli zadarmo pracovať na hrade a 
zadarmo naň dovážať svoj tovar. Bez vedomia zemepá-
na nemohli prísť do kežmarskej školy žiadni učitelia, ne-
bolo možné voliť vlastného richtára a atď. Za panstva 
Thökölyovcov sa vzťah medzi hradom a mestom tak vy-
ostril, že takmer na dennom poriadku boli pouličné zráž-
ky, únosy, prepady i zákerné vraždy. Paradoxne, v čase 
keď pre mesto nastalo obdobie veľkého politického a 

hospodárskeho úpadku, hrad  bol v tomto období cent-
rom kultúrneho života spišskej inteligencie a šľachty. V 
rokoch 1595 – 96 sa tu konali známe teologické a filozo-
fické dišputy. Šebastián bol ako protestant veľkým pod-
porovateľom náboženskej slobody. Prekvitalo aj maliar-
stvo a hudba. Je zrejmé, na úkor koho.... Po smrti Šebas-
tiána, v roku 1607, prevzal jeho majetky prvorodený syn 
Štefan I. Už v tom čase bol prísediacim kráľovskej hor-
nouhorskej tabule. Ako mladý precestoval celú Európu. 
Vzťahy s mestom sa však vôbec nezlepšili. Okrem toho, 
že mu Kežmarčania napríklad financovali všetky cesty, 
donútil ich kupovať svoje víno, hoci mesto malo vlast-
né vinice v oblasti Tokaja. Neutíchajúce protesty meš-
ťanov dostali spory až pred zemský snem v roku 1646, 
ktorý mal  riešiť postavenie mesta voči hradu. Thököly-
ho vyslanci tvrdili, že Kežmarok nikdy nebol slobodným 
kráľovským mestom, že nikdy nemal žiadne privilégiá. 
Zástupcovia mesta, hoci ich pozvaním na snem faktic-
ky bolo uznané ich postavenie ako občanov slobodné-
ho kráľovského mesta, nemohli vyvrátiť nepravdivosť 
týchto tvrdení. Listiny o privilégiách mesta sa totiž ne-
doručili včas na snem. Niekto ich úmyselne zadržal na 
ceste... A tak spor prehrali. Kežmarčania si na obranu 
v roku 1647 vytvorili zvláštny občiansky spolok. Ten si 
dal za úlohu oslobodiť mesto od zemepanskej nadvlá-
dy. Bez vedomia zemepána si zvolili vlastného richtára 
Žigmunda Moesa. Mešťania odmietli kupovať zemepá-
novo víno a pracovať zadarmo v hrade. Thökölyovci v 
tom čase nemali v hrade žiadnu vojenskú posádku a tak 
sa  obmedzili len na písomný protest, ktorý  zaslali spiš-
skému županovi. Spišská župa sa postavila na stranu 
Thökölyho a „citovala“ predstavenstvo mesta na župný 
súd. Kežmarčania predvolanie nerešpektovali, lebo sa 
domnievali, že ako obyvatelia slobodného kráľovského 
mesta nepodliehajú  župnému súdu. Štefan I. mal  man-
želku z rodiny Thurzo, ktorá vlastnila Oravský hrad. A 
tak v marci 1647 povolal z Oravského hradu žoldnierov, 
pustil ich rabovať do mesta, zhodil nového richtára a vy-
menoval svojho vlastného. Dosadil aj svojich senátorov 
a tí  na čele s novým richtárom museli prijať potupnú do-
hodu a uznať Thökölyovcov za svojich zemepánov. Meš-
ťania sa proti dohode rozhodne postavili, a dokonca aj 
panovník vystavil Kežmarku ochranný list, čím dal na-
javo, že ho stále pokladá za svoje mesto. Tento list však 
nemal dlhé trvanie. Rokovanie snemu totiž pokračova-
lo ďalej. Šľachtický snem vyhlásil ochranný list za ne-
platný a priznal Thökölymu právo na Kežmarok. Nepri-
pomína Vám to dnešné „kauzy“?  Proti tejto skrivodli-
vosti  sa odvolalo nielen mesto, ale aj uhorská komora 
ako najvyšší úrad, poverený správou kráľovských ma-
jetkov v Uhorsku. Na jeho podnet panovník ustanovil  

vyšetrovaciu komisiu. A po nej ďalšiu. Keď sa mala ko-
misia zísť, Thököly zase zavolal žoldnierov z Oravy a na-
mieril hlavne kanónov z hradu smerom na mesto. Mes-
to postavilo hlinené barikády. Kežmarčanom sa podari-
lo získať na svoju stranu právneho korunného zástupcu 
Alvinczyho. Jeho zásluhou bol zemský snem v rokoch 
1648 a 1649 znova ochotný rokovať o spore mesto Kež-
marok verzus hrad. Thökölymu sa však podarilo získať 
na svoju stranu ešte vplyvnejšieho človeka,  a to palatí-
na Pálffyho. Pravdepodobne on poradil hradnému páno-
vi, aby mu panovník predal za 25 000 zlatých svoje ko-
runné právo na Kežmarok. Niečo podobné však uhorská 
komora odporúčala aj mešťanom, A tak vznikla licitá-
cia... Vyslanci mesta  ponúkli panovníkovi 40 000 a po-
tom ešte 160 000 zlatých za opätovné udelenie privilé-
gia slobodného kráľovského mesta. Ponúkaná suma 25 
000 od Thökölyho a 200 000 od mesta Kežmarku pred-
stavovala predsa len rozdiel, a tak sa panovník v júli 
1649 priklonil na stranu Kežmarku. Definitívna zmluva 
medzi mestom a hradom sa podpísala vo Viedni 22. aprí-
la 1651. Na jej základe mesto zaplatilo výkupné nielen 
panovníkovi, už “len” 70 000 zlatých, ale aj 50 000 zla-
tých Thökölymu, a to s podmienkou, že ak túto sumu ne-
zloží mesto do roka, dostane sa do večného poddanstva. 
Súdobá kronika uvádza, že mešťania donášali svoje pe-
niaze, šperky, strieborné príbory... Z roztaveného zlata 
a striebra si dali, s povolením panovníka, raziť peniaze, 
aby sa mohli vykúpiť spod hradného panstva.  Zdanlivo 
nemožné sa napokon podarilo, a tak v roku 1655 bolo 
mesto opäť vyhlásené za slobodné a mešťania Kežmar-
ku si obhájili, v dnešnej terminológii, svoje občianske a 
ľudské práva. Časť získaných prostriedkov použil Šte-
fan I. Thököly na prepychovú renesančnú úpravu hradu 
v roku 1658, hlavne severného obytného krídla, kde po-
schodie zmenil na reprezentačné priestory.
 Paradoxom je, že Kežmarčania „mastne“ zaplati-
li za to, čo nikdy nestratili a vždy mali. A tak právnic-
ké „fígle“, korupcia, lobovanie, „prihrávanie“ „spriazne-
ným dušiam“ atď. a boj proti tomu, sú staré ako ľudstvo 
samo. A stačilo by len tak málo. Nechať žiť aj druhých, 
nežiť na ich úkor, nezávidieť si  a doma sa naozaj cítiť 
ako doma.... Pekné, ale asi idealizované želanie do nové-
ho roku 2010. Tak hlavne veľa zdravia, šťastia  a síl, pri-
atelia Potuliek.       Doc. Ing. Ján  ZELEM, CSc.

Potulky po Slovensku

  Obytné krídlo Kežmarského hradu

  Kežmarok v predminulom storočí





Ocenené
piatimi jednotkami 11 111 €
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� rádio s CD a ovládaním na volante
� vyhrievané spätné zrkadlá
� MP3 prehráva�
� bo�né lišty a strešný nosi�

� klimatizácia
� výkonný motor 112 koní
� centrálne uzamykanie s DO 
� el. ovládané predné okná a spätné zrkadlá 

Suzuki SX4 1,5 GLX – špeciálna novoro�ná ponuka s poistením na 3 roky zadarmo*

Banská Bystrica, PRO AUTO, Tel.: 048/412 5076 • Bardejov, ACK AUTO, Tel.: 054/486 8720 • Bratislava, MIKONA, Tel.: 02/6241 0734
• Bratislava, AUTO - IDEAL SERVIS, Tel.: 02/4446 2314 • Dunajská Streda, TURDUS, Tel.: 031/551 5021 • Komárno, GÉRINGER AUTO, 
Tel.: 035/770 5350 • Košice, AUTO–MOKRÁ�, Tel.: 055/674 8878 • Malacky, AUTO TEAM 4X4, Tel.: 034/773 1493 • Martin, MIKONA,
Tel.: 043/428 1491 • Michalovce, STAVENA MICHALOVCE, Tel.: 056/688 8841 • Nitra, BMC, Tel.: 037/692 6824 • Pieš�any, ELA CAR, Tel.: 033/77 44 155
• Poprad, ROADEX, Tel.: 052/449 2570 • Prešov, ACK AUTO, Tel.: 051/748 0951 • Prievidza, MARIÁN GRI�-MOTOPRES, Tel.: 046/543 0792
• Ša�a, PANONIA, Tel.: 0917 534 938 • Tren�ín, AUTOTREND, Tel.: 032/640 1257 • Trnava, AUTO TT, Tel.: 0910 888 190 • Zvolen, ZV AUTO,
Tel.: 045/532 2334 • Žilina, A-AUTO, Tel.: 041/700 3183

Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ro�nú záruku a asisten�né služby zdarma.  infolinka: 0912 057 057
Emisie CO2 139 –165 g/km, kombinovaná spotreba paliva 6,1 – 6,8 l na 100 km.  ilustra�né foto
*Povinné zmluvné poistenie od spolo�nosti Generali Slovensko v hodnote 609 € sa vz�ahuje len na prvých 250 ks.

Suzuki SX4 Sedan 1,6 GLX
� klimatizácia a kožený volant
� centrálne uzamykanie s DO 
� el. ovládané okná a zrkadlá
� rádio s MP3 a ovládaním na volante
� vyhrievané spätné zrkadlá
� batožinový priestor 515 l

jedine�ná cena

11 111 €
pre oba modely

Od 1. 1. 2010 všetky modely
Suzuki s odpo�tom DPH

bez deliacej mreže.
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