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Nový Peugeot 5008 v špeciálnej sérii PlayStation s nadštandardnou výbavou* už od 21 900 €. Príďte sa presvedčiť 
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PEUGEOT 5008

motor 210x297.indd   1 25.1.2010   14:32



20 ROKOV
FIRMY HOMOLA NA

SLOVENSKU A V ČECHÁCH

SME tU IbA VďAKA VÁM

ďAKUJEME

bUdEME SA SNAžIť AJ ďALšíCH 20 ROKOV



f ebr uár  20102

Obsah

EKONOMIKA
Výhodnejšia forma financovania ..................................................... 4

Študijné zameranie „Automobilová produkcia“ ............................. 6

„Šrotovné“ v číslach ....................................................................... 14

BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY
SATC ................................................................................................... 8

PRÁVNA RUBRIKA ...................12

VYSKÚŠALI SME
Seat Exeo ST 2.0 TDI ...................................................................... 18

Mazda CX-7 2.2 MZR-CD ................................................................ 20

Škoda Superb 2.0 TDI ..................................................................... 22

BMW 118i Cabrio ............................................................................ 24

Renault Laguna 2.0 dCi Black Edition ........................................... 26

Citroën Jumpy Combi L2 2.0 HDi ................................................... 28

Volvo S80 D5 ................................................................................... 30

Honda Accord 2.2i-DTC .................................................................. 32

PREDSTAVUJEME
Honda CR-Z ...................................................................................... 33 

Novinky Ford of Europe ..................................................................34

Opel Meriva ...................................................................................... 36

Audi A8 ............................................................................................. 38

Mercedes-Benz E Cabrio .................................................................40     

Renault Fluence ............................................................................... 42

Opel Astra ........................................................................................44

BMW 3 Coupé a Cabrio ..................................................................45

Toyota FT-CH ....................................................................................46

Mazda5, Premacy Hydrogen RE Hybrid ........................................48 

VW New Compact Coupé ...............................................................49

Ford Focus ECOnetic ....................................................................... 52

Lincoln MKX ..................................................................................... 53

Chevrolet Aveo RS ..........................................................................54

Novinky Chevroletu v Detroite ...................................................... 55

36 - Šampión vo flexibilite

38 - Športový charakter, 
    suverénny komfort

34 - TECHNOLÓGIA A INOVÁCIE 
VO FORDOCH PRE ROK 2010
Spoločnosť Ford of Europe v roku 2010 predstaví množstvo nových automobilov, tech-
nológií a inovácií, čím si rozšíri svoje portfólio a prinesie na trh cenovo dostupné špič-
kové modely zamerané na menšiu spotrebu, lepšiu bezpečnosť a pohodlie vodiča.

40 - Kabriolet pre štyri ročné obdobia 



www.mo t .sk 3

Tiráž

01

vychádza raz mesačne vo vydavateľstve 
Elektro-energo, s.r.o., Drotárska 21/A, 

811 02 Bratislava 

Redakcia: 
Drotárska cesta 21/A, 811 02 Bratislava, 

e-mail: motor@chello.sk, www.mot.sk 

Šéfredaktor:
Ing. Samuel Bibza, tel.: 02/625 270 78 

Redaktori: 
Ing. Radomír Mlýnek, Ing. Ján Olach, 

Tatiana Ťažká

Nevyžiadané rukopisy a obrazové predlohy 
autorom nevraciame 

Grafická úprava: 
Baron Prasil, s.r.o., www.baronprasil.sk

Rozširuje: 
Mediaprint-Kapa, a.s., Vajnorská 137, 

831 04 Bratislava 3, 

Objednávky na predplatné prijíma každá 
pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. 

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská poš-
ta, a.s., Stredisko predplatného tlače, 

Nám. Slobody 27, 810 05 Bratislava 15, 
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk, 
Mediaprint Kapa a.s., oddelenie inej 
formy predaja, tel.: 02/44442773, 

fax: 02/44458819, prostredníctvom SMS: 
pošlite správu s textom OBJ na 

0907/680680, vyplňte obratom zaslaný 
objednávkový formulár, odošlite ho na to 

isté číslo. Kódy predplatného: ročné - 51361,
polročné - 51362, štvrťročné - 51364..

Bratislava,

ISSN 1336-4200 

Číslo bolo zadané do tlače dňa 26. 01. 2010 

Cadillac XTS Platinum,CTS-V ................................................................................................ 56

Honda CR-V, New Small Concept .......................................................................................... 60

TECHNIKA
Porsche Panamera ................................................................................................................. 50

ŠkodaSAT ................................................................................................................................ 58

CENNÍKY OSOBNÝCH AUTOMOBILOV .... 62

RUBRIKA PRE MLÁDEŽ
Hry s fyzikou .................................................................................................................... 74

HISTÓRIA MOTORIZMU
Cadilac 355C ........................................................................................................................... 75

Historické vozidlá ................................................................................................................... 76

MODELY
Svet v miniatúre ..................................................................................................................... 78

POZNÁVAME VLASŤ
Potulky po Slovensku ...................................................................................................... 80

60 -  Nový motor, aj výbava

Honda prichádza na slovenský trh s inovovanou Hondou CR-V. Súčasnú (tretiu) gene-
ráciu tohto typu začali predávať na konci roka 2006. Za tri roky jej existencie ich pre-
dali na Slovensku 1550. Vďaka kvalitným motorom, výborným jazdným vlastnostiam, 
nadštandardnej výbave už v základnej verzii, kvalite vyhotovenia a v neposlednom 
rade aj atraktívnej cene, sa Honda CR-V stala lídrom vo svojom segmente. Koncom 
roku 2009 Honda predstavila „facelift“ tretej generácie Hondy CR-V.  

78 - Miniatúry



f ebr uár  20104

V čom je iná nová možnosť financovania 
kúpy automobilov SEAT Exeo pre vašich kli-

entov v porovnaní s doterajšími možnosťami fi-
nancovania a prečo vznikla? 

-  Exeo je „vlajkovou loďou“ značky SEAT. Je známe, že 
využíva osvedčený konštrukčný základ typu Audi A4 
predchádzajúcej generácie, pričom konštruktéri SEATu 
pri úprave niektorých konštrukčných skupín využili skú-
senosti z úspešného účinkovania automobilov SEAT v 
seriáli pretekov WTTC. Takže Exeo je skutočne mimo-
riadne kvalitné auto. Chceme dopriať čo najväčšiemu 
počtu našich motoristov, aby si ho mohli kúpiť.  Nové 
financovanie je revolučné – z populárneho spôsobu fi-
nancovania formou SeatKredit 50/50 sme „z polovice  
prešli na štvrtiny“, teda zákazník zaplatí pri prevzatí vo-
zidla štvrtinu jeho ceny, rok auto používa, pričom mesa-
čne platí len poplatky za poistenie vozidla. Je to preto, 
lebo finančná spoločnosť VW FS potrebuje mať pred-
sa len častejší kontakt so zákazníkom ako raz za rok. 
Po roku finančná spoločnosť zákazníka vyzve, aby sa 
s ňou dohodol, či zaplatí ďalšiu štvrtinu z ceny vozidla, 
alebo je pre neho výhodnejšia iná formu financovania. 
Napríklad doplatí jednorazovo zvyšok ceny, alebo pre-
jde na klasický kredit (pôžičku)... Keď sa rozhodne, že za-
platí štvrtinu ceny, opäť pokračuje len v mesačnom pla-
tení poistenia vozidla. A takto to ide až na koniec tretie-
ho roka, kedy zaplatí štvrtú splátku. Ak zákazník využi-
je financovanie pomocou štvrtín, tak kúpa vozidla je bez 
„navýšenia“ ceny. 

Touto formou financovania si môžu kupovať 
Exeo aj podnikatelia?

-  Áno. Tým, že už nemajú problém pri odpočte dane z pri-
danej hodnoty (DPH) pri kúpe akéhokoľvek auta použí-
vaného pri podnikaní,  je túto skutočnosť možné vyu-
žiť s výhodou práve pri tomto spôsobe financovania. Fi-
nančný produkt „Zaplať 1/4 a jazdi“ je produkt kredit-
ného typu a tak je možné si odrátať  DPH z celej ceny 
auta už v prvom roku používania. Keďže pri tejto  for-
me financovania platia len štvrtinu z ceny, prvá splát-
ka je pre nich reálne veľmi malá. Je to teda mimoriadne 
výhodná forma nákupu Exea pre podnikateľov, ktorí sú 
platcami DPH. Platí to pre Exeo sedan aj kombi (SEAT 
Exeo ST). Samozrejme, podnikatelia môžu využiť pre fi-
nancovanie kúpy Exea aj iné formy, ktoré sú určené aj 
pre súkromné osoby, napríklad klasický lízing, klasický 
kredit, alebo „Zaplať 50 % a jazdi“ – kredit, kde splátky 
sú rozložené do dvoch ročných splátok po 50 % z ceny 
vozidla, „Zaplať 1/3 a jazdi“ – kredit, kde splátky sú 
rozložené do troch ročných splátok, a „Dva roky prázd-
nin“ - kredit so zaplatením polovice ceny vozidla s dvo-
ma nasledujúcimi rokmi „splátkových prázdnin“ (s pla-
tením len mesačných splátok poistenia vozidla, čo sú 
malé čiastky). Závisí teda od klienta, akú formu financo-
vania kúpy auta považuje za najvhodnejšiu. To platí pre 
občanov – súkromné osoby -  aj pre podnikateľov. Z tej-
to širokej ponuky má každý možnosť vybrať si optimál-
ny model financovania.

Klasická otázka na začiatku roka – ako hod-
notíte z pozície vedúceho predaja minulý 

rok a aký bude tento?

-  Vlaňajší bol výnimočný z mnohých dôvodov. Azda ani 
nie je správne hodnotiť ho štandardným spôsobom, po-
rovnávať ho s inými rokmi.

 Začiatok roka 2009 bol katastrofálny, predávalo sa veľ-
mi málo. Aj neskôr sa predávali autá v iných (nižších) 
triedach ako v ostatných rokoch. Našťastie, tak ako 
vo väčšine európskych štátov, aj na Slovensku vláda  

prijala stimuly na oživenie predaja aspoň niektorých tri-
ed automobilov. Sme radi, že to pomohlo udržať pracov-
né miesta v predajno-servisných sieťach prakticky všet-
kých značiek pôsobiacich na našom trhu. To je zárukou, 
že obchod s automobilmi bude fungovať aj v budúcnos-
ti. Keby sme vlani museli prepúšťať dlhodobo pripravo-
vaných odborníkov, bola by to priam katastrofa. Nielen 
pre nás, obchodníkov s autami, ale aj pre bezpečnostnú 
situáciu na cestách. Iste si každý ľahko domyslí, aké ne-
bezpečné autá by čoskoro premávali po našich cestách, 
ak  by ich servis nezabezpečovali na to kvalifikovaní  
ľudia. 

  Ako sa  bude vyvíjať naše podnikanie v tomto roku, je 
znova veľmi ťažko odhadnúť. Začiatok roka je vždy ob-
chodne slabší, ľudia majú po vianočných sviatkoch iné 
problémy a záujmy, ako kupovať autá. Na Slovensku to 
ešte ovplyvňuje aj počasie - keď napadne pol metra sne-
hu, tak predaj áut stojí. V minulosti sa predaje áut roz-
biehali koncom februára. Predpokladám, že vtedy bude-
me môcť spraviť hodnovernejšie prognózy pre celoroč-
ný vývoj automobilového trhu ako teraz. 

Ekonomika

Opäť výhodnejšia podoba 
financovania
Dovozca automobilov SEAT na Slovensko, Divízia SEAT Import spoločnosti Škoda Auto Slovensko v spolu-
práci so spoločnosťou Volkswagen Finančné služby Slovensko (VW FS), prišla pred časom s príťažlivou for-
mou možnosti financovania kúpy automobilov SEAT formou poskytnutia kreditu zákazníkovi s názvami „Za-
plať 50% a jazdi“, „Zaplať 1/3 a jazdi“ a „Dva roky prázdnin“. Táto forma financovania je taká zaujímavá, že 
podobný finančný produkt u nás začali ponúkať svojim klientom aj niektoré ďalšie automobilové značky. Do-
vozca SEATov v spolupráci s VW FS podporuje predaj svojho najnovšieho typu Exeo ešte atraktívnejšou 
formou. Nielen o nej sme sa porozprávali s vedúcim predaja Divízie SEAT Import spol. Škoda Auto Sloven-
sko, pánom Ing. Jánom Pribulom.

Seat Ibiza Concept IBZ
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Počas roku 2009 zaregistrovali v SR spolu 78 834 indi-
viduálne dovezených používaných osobných a malých 
nákladných automobilov do 3,5 tony (kategórie M1 a 
N1), čo je o 21,64 percenta menej ako v roku 2008. Pri 
5347 registráciách v decembri 2009 bol oproti decem-
bru 2008 tiež  zaznamenaný zhruba rovnaký pokles ich 
odbytu, a to o 21,74 percenta. 
Vlaňajší rok bolo pritom, napriek kríze, zaregistrova-
ných o 12,82 percenta menej individuálne dovezených 
používaných vozidiel (78 834) ako nových (90 426). 
Bolo to najmä vďaka štátnej podpore („šrotovnému“), 
kedy si viacerí záujemcovia o vozidlo namiesto používa-

ného mohli dovoliť kúpiť nové auto. Ešte predvlani bol 
tento pomer obrátený a individuálny (100 597) dovoz 
používaných vozidiel prevažoval nad novými (96 897) 
o 3,81 percenta.     
 Poradie najžiadanejších značiek individuálne dove-
zených používaných novo registrovaných  osobných a 
malých nákladných automobilov na slovenskom auto-
mobilovom trhu vedie po roku 2009 Volkswagen s podi-
elom 13,46 %. Nasledujú: Škoda 10,25 %; Ford 10,23 %; 
Renault 6,76 %, Peugeot 6,44; Opel 5,80 %, BMW 5,56 
%, Audi 5,01 %, Citroen 3,36 %, Mercedes-Benz 3,31 %, 
Toyota/Lexus 2,21 a Nissan 2,17 %.

 Poradie individuálne dovezených používaných vo-
zidiel (ktoré do istej miery odráža to, čo by si ľudia ku-
povali, ak by na to mali) je pritom čiastočne odlišné od 
koncoročného poradia nových áut. Viaceré značky z tuc-
tu vlani najžiadanejších nových automobilov sa do tohto 
rebríčka vôbec nedostali. Pribudli v ňom ale tri prémio-
vé. Nad predajom nových (spolu 1664) vlani prevažoval 
o 21,74 percenta dovoz používaných (spolu 2328) ná-
kladných vozidiel (kategórie N2 a N3). Naopak o 94,77 
percenta viac sa v roku 2009 predalo nových (spolu 
596) autobusov (kategórie M2 a M3) oproti dovezeným 
používaným (spolu 306).  Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZAP SR

Počet registrácií nových osobných a malých nákladných 
automobilov do 3,5 tony (kategórie M1 a N1) v decemb-
ri 2009 oproti decembru 2008 klesol o 29,52 percenta, 
a  to na celkovo 6474 vozidiel. V kategórii M1 sa vďaka 
„šrotovnému“ podarilo  dosiahnuť rekordných predajov  
v celkovej výške 74 717  vozidiel, čo je o 6,68 % viac 
ako v predchádzajúcom roku. Prepad predajov  spôso-
bil menší odbyt vozidiel kategórie N1  o 41,51 %. Za celý 
krízový rok 2009 pritom bolo zaregistrovaných spolu 
90 426 áut uvedených kategórií, čo je iba o 6,68 per-
centa menej ako za rok 2008, kedy na Slovensku vrcho-
lila konjunktúra absolútne najväčším odbytom (od poči-
atku štatistického spracovávania registrácií). V SR sa 
tak vlani podarilo, najmä vďaka „šrotovnému“, do zna-
čnej miery udržať predošlý trend odbytu áut. Na rozdiel 
od viacerých iných európskych štátov, kde zaznamenali 
výraznejší pokles. Napríklad v Českej republike, kde ne-
využili „šrotovné“, zaznamenali v uvedenom porovnaní 
a pri rovnakých kategóriách vozidiel medziročný pokles 

odbytu o 11,1 percenta. V novom roku môže na Sloven-
sku zase kladne ovplyvniť odbyt osobných áut rozšíre-
nie odpočtu DPH, ktoré môže byť uplatnené i pri kategó-
rii M1 pre všetky podnikateľské vozidlá. 
 Poradie najžiadanejších značiek nových osobných 
a malých nákladných automobilov na slovenskom au-
tomobilovom trhu tradične vedie i po roku 2009 Ško-
da, s trhovým podielom 16,74 percenta. V celkovom po-
radí za vlaňajší rok je ďalej Renault druhý, s podielom 
10,69 percenta. Tretí je Peugeot, ktorý získal 7,76 per-
centa. Pokračujú: 4. Kia 7,02 %; 5. Citroen 6,88 %; 6. 
Volkswagen 6,21 %; 7. Toyota/Lexus 5,18 %; 8. Fiat 
4,83 %; 9. Hyundai 4,28 %; 10. Suzuki 4,07 % a 11. Ford 
3,88 %, pričom tucet najúspešnejších opäť uzatvára 12. 
Opel s podielom 3,11 percenta. Takéto poradie 12 najži-
adanejších značiek sa udržiava celých päť posledných 
mesiacov vlaňajšieho roku.  
 Kríza v odbyte sa najviac dotkala registrácii ná-
kladných automobilov kategórií N2 a N3. Počas roku 

2009  sme zaregistrovali  spolu 446 nových nákladných 
automobilov hmotnosti 3,5 až 12 ton (kategória N2), čo 
je o 57,57 percenta menej ako v roku 2008. Najväčší po-
diel na trhu si udržali: prvé Iveco s 44,84 %, druhý Re-
nault Trucks s 13,45 % a tretí, s podielom 10,54 %, Mer-
cedes-Benz.
 Počet registrácií nových nákladných automobilov 
nad 12 ton (kategória N3) zaznamenal oproti roku 2008 
prepad, a to o 68,24 percenta, pri odbyte spolu 1218 vo-
zidiel uvedenej kategórie za rok 2009. Na prvé miesto 
sa prebojoval Mercedes-Benz s podielom 17,49 %, dru-
hé je Iveco s  16,17 % a tretia Scania dosiahla 15,93 %.
Počas roku 2009 zaregistrovali aj 671 nových autobu-
sov (kategória M2 a M3), čo je oproti roku 2008 viac 
o 12,58 percenta. Na čele zostáva Irisbus s 65,87 %, 
druhú pozíciu má SOR so 17,28 % a tretiu priečku No-
voplan, ktorý získal podiel 5,81 % všetkých registrácií v 
uvedených kategóriách. 

 Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZAP SR

Ekonomika

Nové autá pred používanými  

Odbyt áut podržalo „šrotovné“ 

Aké vozidlá ste vlani najviac predávali?

-  Podobne ako ostatní, teda menšie autá. Najlepšie sa 
predával typ Ibiza, po nej Cordoba, ktorá je dlhodo-
bo úspešná na našom trhu, i keď, bohužiaľ, končíme s 
predajom tohto typu, lebo už sa nevyrába. V skladoch 
máme z neho už len niekoľko kusov. Zaujímavo sa vy-
víjal aj predaj typu Leon. Predpokladali sme, že „šrotov-
né“ podporí hlavne predaj Ibizy a Cordoby, ale veľa ľudí 
sa orientovalo aj na Leon. Celkovo sme predali okolo 
2100 vozidiel.

Nezdecimovala kríza vašu predajno-servis-
nú sieť?

-
  Našťastie, je stabilizovaná. Máme partnerov, ktorí vý-

znamne investovali do budov aj do opravárskych tech-
nológií pred ôsmimi-desiatimi rokmi, takže predajno-
servisná sieť SEATu patrí na Slovensku medzi najmo-
dernejšie. Pokrývame prakticky rovnomerne všetky re-
gióny Slovenska,  vieme zákazníkom poskytnúť služby 
na najvyššej úrovni vo všetkých regiónoch. Nepredpo-
kladáme, že by sme teraz sieť ešte rozširovali. V súčas-
nosti máme 24 zmluvných partnerov, ktorí majú 27 pre-
dajných miest a 30 servisných miest.  

Aké novinky v sortimente áut očakávate 
tohto roku?

- Tešíme sa na kombi v kategórii malých vozidiel, ktorého 
predobraz – štúdiu Ibiza Concept IBZ - videli návštevní-
ci minuloročného autosalónu vo Frankfurte nad Moha-
nom. Mali by sme ju mať v ponuke začiatkom leta. Bude 
to veľmi pekné, „trendové“, športovo ladené kombi, kto-
ré iste zaujme mnohých  klientov. Zákazníci pre túto  

verziu na Slovensku sú.
 Po dvanástich rokoch čakáme tiež novú Alhambru. Je 

opäť výsledkom spoločného projektu Volswagenu a 
Seatu. Bude sa vyrábať v oboch týchto verziách v Por-
tugalsku, kde vyrábali aj Alhambru prvej generácie.  
Mala by prísť na trh v jeseni. Pôvodnú Alhambru si na 
Slovensku kúpilo niekoľko tisíc zákazníkov, takže sme 
presvedčení, že po dobrých skúsenostiach s ňou bude 
záujem aj o jej významne modernejšiu a kvalitnejšiu  
nástupkyňu.

Zhováral sa: Samuel BIBZA

Seat Exeo ST

Seat Exeo
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„Podpisom tejto dohody sa dostávame ešte ďalej. Ako 
výrobca automobilov chceme nielen prispieť ku skvalit-
neniu vzdelávania v tomto smere a poskytnúť naše ve-
domosti a skúsenosti z výroby špičkových vozidiel, ale 
aj zakomponovať študentov a vedeckých pracovníkov 
do výskumu a vývoja výrobných metód,“ uviedol pred-
seda predstavenstva VW SK pán Andreas Tostmann. 
„Automobilová produkcia“ bude prvé študijné zamera-
nie svojho druhu na Slovensku.
 „Zameranie „Automobilová produkcia“ chceme 
spoločne výhľadovo pripraviť aj vo variante samostat-
ného akreditovaného študijného programu – Euroinži-
nier v automobilovom priemysle, “ povedal pán prof. Ľu-
bomír Šooš, dekan SjF STU. Zatiaľ budú môcť študenti 

toto zameranie absolvovať na úrovni bakalára.
 Na študijný program Výrobné systémy a manažér-
stvo kvality so zameraním Automobilová produkcia sa 
po prvýkrát budú môcť záujemcovia prihlásiť v škol-
skom roku 2010 -2011. Zahŕňať bude aj internacionál-
ny program – odborné stáže v závodoch koncernu VW 
a stáže a prednášky na zahraničných vysokých školách 
ako sú Technická univerzita Braunschweig, AutoUni, 
Odborná vysoká škola Ingolstadt a ďalšie.
 VW SK a SjF STU budú spolupracovať tiež na prí-
prave a riešení medzinárodných vedeckovýskumných a 
vzdelávacích projektov. 
 „Zabezpečené budú aj podmienky pre stáže mla-
dých výskumníkov vo VW, “ uviedol pán Bohdan Woj-
nar, člen predstavenstva pre personálnu oblasť spoloč-
nosti. SjF STU a VW SK budú tiež intenzívne pokračo-
vať v spolupráci na projekte IngA – Inžinier v automobi-
lovom priemysle, ktorý je zameraný na vyhľadávanie ta-
lentovaných študentov druhého stupňa. Doteraz sa do
ich do tohto programu zapojilo už viac ako 3000.
 VW SK bude zároveň naďalej generálnym partne-
rom projektu SjF STU - Strojárska olympiáda. Na sú-
časný ročník zároveň VW SK prispeje sumou 5000 
eur. „Strojárska olympiáda patrí medzi najúspešnej-
šie projekty v oblasti stredoškolského vzdelávania na  

Slovensku. Zapojilo sa do nej už viac ako 6000 študen-
tov,“ pripomenul pán Ľubomír Šooš. VW SK a SjF tak 
budú spolupracovať nielen na vzdelávaní vysokoškolá-
kov, ale aj žiakov stredných škôl.

-vw-

Koncom septembra minulého roku spoločnosť VW SK 
podpísala zmluvu o spolupráci so Strojníckou fakultou 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ako vy-
plýva z článku Študijné zameranie „Automobilová pro-
dukcia“, obsahom zmluvy je aj vytvorenie tohto nové-
ho študijného zamerania. Už tento rok nastúpia na toto 
štúdium prví záujemcovia.
 Na študijný program Výrobné systémy a manažér-
stvo kvality so zameraním Automobilová produkcia sa 
po prvýkrát budú môcť záujemcovia prihlásiť v škol-
skom roku 2010 - 2011. Od septembra začnú prvé štu-
dijné zameranie tohto druhu na Slovensku študovať  

terajší druháci strojníckej fakulty, ktorí si ho vyberú ako 
oblasť svojej špecializácie. Maturanti, či iní záujemco-
via si môžu na tento študijný program podať prihlášku 
do konca marca. Tí, ktorí sa naň prihlásia, získajú vzde-
lanie v špičkovej kvalite. Na tomto ojedinelom projekte 
na Slovensku sa bude Volkswagen Slovakia podieľať ni-
elen finančne, ale aj materiálne a svojím know-how. „Už 
v súčasnosti komunikujú garanti jednotlivých predme-
tov s približne tridsiatkou našich špecialistov na prípra-
ve učebných textov, prednášok a sylabov,“ vysvetľuje 
pani Jana Široká z oddelenia „Coachingu“. Naši odbor-
níci budú na univerzite aj priamo prednášať, študenti sa 

zasa dostanú priamo do nášho závodu.
 Študenti tak získajú najnovšie vedomosti z oblas-
ti automobilového priemyslu. Dostanú sa do kontaktu 
s najmodernejšími postupmi a technológiami, ktoré sa 
v súčasnosti používajú na výrobu automobilov. Okrem 
jednotlivých prevádzok budú navštevovať aj naše labo-
ratórium a priamo v praxi sa budú učiť ako funguje kva-
litný logistický systém. Štúdium bude zahŕňať aj medzi-
národný program – odborné stáže v závodoch koncernu 
VW a prednášky odborníkov zo zahraničných vysokých 
škôl. 

 -vm-

Dvojtýždňový pokoj vo výrobe počas celozávodnej 
dovolenky spoločnosť VW SK využila na realizáciu  

technologických zmien súvisiacich s výrobou vozidiel 
radu New Small Family (NSF), ktoré nemohli byť usku-

točnené počas prebieha-
júcej výroby. Zariadenia 
potrebné premontáž typu 
Audi Q7 inštalovali počas 
celozávodnej dovolenky 
na linku SUV približne dve 
stovky pracovníkov z VW 
SK a dvadsiatich dodáva-
teľských podnikov.
Presun, čiže integrá-
cia výroby Audi Q7 do 
súčasnej linky SUV si  

vyžiadala množstvo technických úprav. Jednou z najzlo-
žitejších bol presun dopravníkovej závesnej technológie 
medzi oboma montážnymi linkami. Premiestnené museli 
byť aj produktovo špecifické zariadenia pre Audi Q7 ako 
sú manipulátory na zabudovanie tretieho radu sedadiel, 
zadného deformačného nosníka, rezervného kolesa, či 
držiaky prístrojovej dosky.
 Pôvodnú linku po premiestnení montáže Audi 
Q7 a skončení montáže typu Škoda Octavia začnú v 
tomto roku postupne upravovať pre vozidlá značiek  
Volkswagen, Škoda a Seat patriacich do radu New 
Small Family, ktorých produkcia začne v roku 2011.

-vm-

Študijné zameranie 
„Automobilová produkcia”

Strojnícka fakulta Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave a 
spoločnosť Volkswagen Slova-
kia, a. s. (VW SK)  28. septemb-
ra 2009  podpísali zmluvu o spo-
lupráci. Tá zahŕňa vytvorenie štu-
dijného zamerania „Automobi-
lová produkcia” a spoluprácu vo 
vedecko-výskumnej oblasti. VW 
SK investuje do tohto projektu v 
najbližších troch rokoch viac ako 
300 000 eur.

Ekonomika

Máte doma maturanta?

Presun montáže Audi Q7

„Ortomapa“ bratislavského závodu VW Slovakia 
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Ponuka služieb

Na základe týchto skúsenos-
tí sme sa rozhodli v roku 2009 
začať s revíziami vykonávaný-
mi svojimi vlastnými pracovník-
mi, prístrojmi, autami a predpísa-
nými závažiami. Príprava trvala 
skoro 6 mesiacov a v októbri sme 
spravili prvé revízie. Ako pri me-
trológii, ktorá nie je taká nebez-
pečná, sa stretneme s odflákanou 
robotou v ojedinelých prípadoch 
aj pri revíziách. Sme zhrození zo 
stavu zdvihákov. Ak revízny tech-
nik spraví 10 zdvihákov za pol 
hodiny, tak to nemôže byť vpori-
adku. Zrevidovať 10 zdvihákov, 
to je práca pre dvoch zdatných 
revíznych technikov na 1 deň.  

Samozrejmosťou pritom je aj 
drobná údržba zistených nedo-
statkov. Ak zdvihák nie je vpo-
riadku, je potrebné ho opraviť 
pred ukončením revízie. A my 
sme sa rozhodli, že budeme 
revízie robiť tak, aby zdvihá-
ky boli bezpečné a podstatne 
sa predĺžila ich životnosť. Mo-
mentálne si už množstvo zá-
kazníkov nechalo urobiť reví-
zie a údržbu zdvihákov  našou 
spoločnosťou. 
Problémom pri skúškach býva 
zabezpečenie skúšobnej hmot-
nosti. To by mal spraviť zákaz-
ník, čo je však pre neho dosť 
veľkým problémom. Zatiaľ 
sme dosiahli:
- hmotnosť do 5 ton (čo je nos-
nosť väčšiny zdvihákov v  ser-
visoch osobných automobilov), 

preto ju zabezpečujeme vlastnými olovenými závažiami 
+  vozidlom.
- nad 5 ton je už potrebné odvážiť ťažké vozidlo, ale to 
tiež dokážeme pri súčinnosti so zákazníkmi.  

Pre elektrorevízie máme zabezpečený dostatočný po-
čet prístrojov so zápisom tak, aby namerané údaje boli  
dosledované.
 Podstatné je, že od termínu uskutočnenia revízie 
našou spoločnosťou, budeme za Vás sledovať termín 
následnej revízie. A mesiac pred uplynutím Vás upozor-
níme na ďalšiu revíziu. 
 Zároveň sa chcem poďakovať za doterajšiu spolu-
prácu pánu Mohlerovi, ktorý doposiaľ robil revízie pre 
našu spoločnosť.  

V prípade záujmu o revízie technológie Vašich au-
toservisov kontaktujte, prosím, ktorúkoľvek pre-
vádzku našej spoločnosti v Bratislave, Ružomberku  
a Košiciach.  

Ing. Igor HOMOLA

konateľ spoločnosti

Odborné prehliadky 

– revízie zdvihákov a ostatných 
zariadení autoservisu od Homolu
Pred tromi rokmi, keď sme začínali s metrológiou, tak som mal obavy, či zákazníci budú akceptovať skutočne 
vykonanú kalibráciu, opravu meradla, resp. overenie, ktoré samozrejme trvá podstatne dlhšie, ako metroló-
gia „od stola“ opísaného výrobného čísla a vystavenia bludného certifikátu. Dnes naozaj môžeme vyhlásiť: 
akceptujú, a požadujú!

PNEU s.r.o., Pasienkova 5/C, Bratislava

Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava
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Bezpečnosť premávky
SATC

Bratislavský priechod pre chodcov 
je najlepší v Európe!

V druhej polovici roku 2009 sa Slovenský autotu-
rist klub podieľal v spolupráci s talianskymi kolegami 
aj na hodnotení 10 bratislavských priechodov. Minu-
loročný program sa realizoval v 31 európskych mes-
tách. Výber miest a priechodov prebiehal na základe 
„porovnateľnej“ polohy, veľkosti a frekventovanosti.  

Hodnotenie prebiehalo na základe 
rovnakých kritérií – celkové riešenie, 
technický stav, výhľad na cestu vo 
dne a v noci, viditeľnosť priechodu a 
chodcov z pohľadu vodiča.
 Výsledky tohoto testu poskytu-
jú veľa konkrétnych údajov z 10 kon-
krétnych priechodov každého mesta. 
Možno však aj zovšeobecniť – v jed-
notlivých mestách sa našla veľmi roz-
dielna variabilita kvality (ako naprí-
klad v Miláne od dobrých až po veľmi 
zlé priechody) až po vyšší a všeobec-
ný štandard kvality (Rotterdam).

Ako dopadla Bratislava? 
 Je pre nás potešením, že v pr-
vej desiatke z 310 priechodov sú 
dva v Bratislave! Je pravdou, že pri-
echod cez Klemensovu ulicu na  

Súčasťou programu Medzinárodnej automobilovej federácie FIA, v 
rámci podpory cestovania a mobility, ale aj zlepšovania bezpečnosti 
na cestách, je komplex programov EuroTEST. Jedným z opakovaných 
programov je hodnotenie kvality priechodov pre chodcov. 

S touto fotografiou prišli inšpektori do Bratislavy

Do prvej desiatky patrí aj priechod cez Štúrovu ulicu z Du-
najskej v Bratislave
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Bezpečnosť premávky
SATC

Emisné podmienky pre vstup do nemeckých 
miest sa v roku 2010 sprísnia 

Niektoré nemecké mestá v roku 2010 vstúpia do 2., resp. 3. fázy tzv. „emisnej ochrany“. Vstup tak bude povolený 
(v druhej fáze) len pre vozidlá so žltou a zelenou emisnou známkou, v tretej fáze dokonca už len pre vozidlá so zele-
nou emisnou známkou. 
 Okrem toho sa niekoľko miest od roku 2010 zapojilo (alebo plánuje sa zapojiť) do 1. fázy, v ktorej je 
vstup povolený aj s červenými emisnými známkami. Kolegovia z nemeckého ADAC nám zaslali aktuálny prehľad ne-
meckých miest, do ktorých je emisná nálepka povinná, a v ktorej fáze ochrany sa momentálne  
nachádzajú. Kompletný zoznam miest s povinnou emisnou nálepkou nájdete na www.adac.de/umweltzonen.

Dostojevkého rade je úplne nový, ale aj tak nás teší, 
že rekonštrukcia Dostojevského radu priniesla aj  

kvalitné riešenie pre chodcov. Hodnotenie „Veľmi dob-
rý“ dostal aj jeden z najfrekventovanejších priechodov 

v Bratislave – cez Štúrovu ulicu z Dunajskej smerom do 
pešej zóny. Ďalších 5 priechodov dostalo hodnotenie 
„Dobrý“, jeden je priemerný, ale v centre mesta sa do 
hodnotenia dostali aj dva „Zlé“ priechody. 

 Každý iste „vie svoje“ o priechodoch pre chodcov 
a bezpečnosti na nich. Možno im patrí (a často oprávne-
ne) aj veľa kritiky. Ale určite poteší, že Bratislava patrí v 
tomto smere medzi „lepší štandard“. 

 Všetky podrobnosti sa dozviete na www.eurotest-
mobility.comPriechod TOP 1 v Európe – cez Klemensovu ulicu na Dostojevského rade v Bratislave

Súčasná úroveň zberu a zhodnocovania odpadových 
olejov je, vďaka aktivitám neštátneho Recyklačného 
fondu, porovnateľná s úrovňou dosahovanou vo vy-
spelých štátoch EÚ. Fond za sedem rokov svojej exis-
tencie podporil systém nakladania s odpadovými olej-
mi, predovšetkým ich zber a materiálové, alebo ener-
getické zhodnocovanie finančnými  prostriedkami v ob-
jeme 7 661 062  eur. ,,Vďaka realizácii 146 projektov 
podporených fondom, vzrástol objem zberu odpado-
vých olejov z 3050 ton v roku 2004 na 13,7-tisíc ton 
v roku 2008 a ich zhodnotenie vzrástlo za toto obdobie 
zo 4460 ton na 14,94-tisíc ton. Uprednostňujeme ma-
teriálové zhodnocovanie pred energetickým. Ak vezme-
me do úvahy, že Recyklačný fond môže prispieť podni-
kateľským subjektom iba do výšky maximálne 30 % z 
celkových investičných nákladov a v prípade obcí až 95 
%, môžeme konštatovať, že do rozvoja tejto oblasti na-
kladania s odpadmi sa za 7 rokov investovalo približne 
25 mil. eur. Úlohou fondu nie sú len finančné príspevky, 
ale aj motivácia podnikateľských subjektov v procese 

nakladania s opotrebovanými olejmi. Tento motivačný 
aspekt sa pozitívne prejavil najmä v prípade obcí, kto-
ré sú zo zákona zodpovedné za budovanie systému na-
kladania s odpadmi“, konštatoval riaditeľ Recyklačné-
ho fondu Ján Líška.
 Ďalej poukázal na to, že finančné prostriedky zo 
sektora odpadových olejov Recyklačného fondu boli 
smerované v objeme 2 524 190 eur do oblasti zberu 
odpadových olejov, na podporu realizácie kapacít na 
ich zhodnocovanie bolo poskytnutých 4 930 030 eur 
a podporu propagácie procesu zhodnocovania odpado-
vých olejov 206 840 eur. ,,Nový prístup k nakladaniu s 
odpadovými olejmi spočíva v podpore procesov zmen-
šujúcich množstvo výskytu odpadových olejov a pro-
cesov zabezpečujúcich ich oddelený  zber, ktorý je zá-
rukou zlepšenia ekonomických parametrov ich  zhodno-
covania. Recyklačný fond podporuje tieto procesy pro-
stredníctvom podpory uplatňovania zodpovedajúcich 
technických postupov. V záujme postupného zavádza-
nia oddeleného zberu odpadových olejov, podporujeme 
stále širšie použitie zodpovedajúcich - ekonomicky ak-
ceptovateľných laboratórnych analytických zariadení, 

ktoré definujú kvalitu odpadových olejov a predurčujú 
spôsob ďalšieho nakladania s nimi na materiálové, ale-
bo energetické zhodnotenie“, vysvetlil J. Líška.
 Dodal, že podpora fondu sa viaže primárne na ino-
váciu, ale aj na rozšírenie používania už existujúcich po-
stupov, napríklad v spoločnostiach KONZEKO, s. r. o., 
Markušovce, EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o. Pre-
šov, ECOFIL, spol. s r. o., Michalovce. Medzi najväčšie 
projekty podporené  z Recyklačného fondu patria pro-
jekty spoločnosti DETOX, s. r. o. (spolu takmer 2 186 
804 eur. Spoločnosti KONZEKO, s. r. o., Markušovce  po-
skytol fond na kúpu nákladných cisternových áut a na 
technológiu zhodnocovania odpadových olejov čiastku 
740 224 eur. BONEKO HOLÍČ, a. s., zas dostala na re-
cyklačnú linku olejových filtrov 401 646 eur. Fond pod-
poril sumou 272 190 eur aj projekty   AGRUSS, s. r. o., 
Bratislava, zamerané na odpadové oleje – ich oddeľova-
nie od vôd, úpravu a triedenie,  aj kúpu vozidiel na ich 
zber a súpravy na  prepravu alternatívneho paliva.  Pro-
jekt spoločnosti ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky na zber odpa-
dových olejov na zhodnotenie, Recyklačný fond podpo-
ril sumou 43 152 eur. 

Nakladanie s odpadovými 
olejmi v SR je na úrovni 
vyspelých štátov EÚ
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Zo sveta

Hnacím motorom značky Peugeot je spojiť víziu auto-
mobilu s budúcnosťou našej planéty a teda splniť aj tri 
veľké úlohy : 
•	Vyzdvihnúť	to,	čo	je	na	značke	unikátne	
•	Odpovedať	na	environmentálnu	výzvu	(Hybrid4,	i0n,	

e-HDI…) 
•	Vyvíjať	novú	mobilitu	(ponuka	bicyklov,	skútrov,	ser-

visných a iných doplnkových služieb).
Spojiť automobil s budúcnosťou znamená pre PEUGEOT 
obnoviť svoju identitu v rámci všetkých aktivít po ce-
lom svete. Značka preto prijíma nové grafické štandar-
dy. Nová ponuka mobility, nové štýlové línie, nová vizu-
álna identita po 200 rokoch.

Nový slogan
PEUGEOT uvádza nový medziná-
rodný slogan „MOTION & EMO-
TION“, ktorý bude všade na svete 
znieť rovnako  a bude nositeľom a 

ilustrátorom tohto projektu značky. Tento podpis bude 
používaný v každej mediálnej komunikácii značky.
 
Nový lev
Znak leva, ktorý je so značkou PEUGEOT spojený od 
roku 1858, sa mení. Dizajnéri značky PEUGEOT vytvo-

rili nový znak leva, ktorý sa stáva aj novým logom znač-
ky. Prvým automobilom, ktorý ho ponesie, je PEUGEOT 
RCZ, ktorý bude uvedený na trh v polovici roka 2010.
 
Nová vizuálna prezentácia
Zmena znaku leva je sprevádzaná kompletným prepra-
covaním vizuálnej prezentácie. PEUGEOT uvádza moder-
né a elegantné grafické štandardy, ktoré sa budú pou-
žívať : 
•	 u	všetkých	produktov	a	služieb	
•	 v	celej	sieti	PEUGEOT
•	 vo	všetkých	profesiách	značky,	
•	 vo	všetkých	komunikačných	materiáloch.	
Nová vizuálna identita bude v celej sieti PEUGEOT, kto-
rá sa skladá z 10 000 predajných a servisných miest po 
celom svete, uvedená do roku 2012. Značka PEUGEOT 
mení tiež svoju zvukovú identitu. Všetky reklamné spo-
ty PEUGEOT budú končiť novou zvukovou znelkou a bola 
vytvorená aj celá nová zvuková atmosféra.
 
Projekt zapísaný v génoch PEUGEOT
Už 200 rokov spája značku PEUGEOT unikátnym spôso-
bom hľadanie dokonalosti s emóciami. Táto dualita je za-
písaná v génoch značky a PEUGEOT dokázal spojiť :
•	Drevo	a	oceľ	a	vytvoriť	svoje	prvé	mlynčeky	(káva,	

korenie...)
•	Hatchback	a	vznetový	motor,	a	tak	ponúknuť	pokrok	

širokej zákazníckej verejnosti, 
•	Kupé	a	kabriolet	 -	 inovovať,	 tvoriť	a	stať	sa	 jednot-

kou v segmente automobilov kupé- kabriolet, 
•	Hatchback	a	SUV,	a	uviesť	na	trh	typ	3008,	
•	Vznetový	a	elektrický	motor	a	stať	sa	priekopníkom	

hybridnej vznetovej technológie, 
•	Hatchback	a	skúter	a	vytvoriť	BB1.

Svoje pomenovanie a neskôr aj svoj emblém leva uvád-
za značka PEUGEOT na svojich produktoch od roku 1810 
– na pílach, na náradí, krinolínach, mlynčekoch na kávu, 
či bicykloch, mopedoch, skútroch a automobiloch. Kaž-
dú z uvedených oblastí PEUGEOT obohatil svojimi ino-
váciami, štýlom a atraktivitou bez toho, že by ubral z 
pôvodnej výrobnej náročnosti, zrodenej zo silnej tradí-
cie, princípov a taktiež know–how práce s oceľou.
 PEUGEOT predstavuje unikátne spojenie náročnos-
ti a emócií. Zámerom značky je, aby emócie vždy boli ne-
oddeliteľnou súčasťou automobilového zážitku. PEUGE-
OT preto nikdy nebude len čisto funkčným automobilom.

-pt-

Na autosalóne v Bruseli automobilka PEUGEOT ohlásila 
„PEUGEOT ECO CUP“, prvú európsku súťaž v ekologickej 
jazde. Angažovaní budú 4 kandidáti z 18 štátov na 4 au-
tomobiloch: 207 HDi 90 k, 308 HDi FAP 110 k, 3008 HDi 
FAP 110 k a 5008 HDi FAP 110 k. Ich cieľom bude prejsť 
1000 km s čo najmenšou spotrebou.
 Prihlášky na „PEUGEOT ECO CUP“ sú prístupné pre 
všetkých vodičov medzi 13. januárom a 10. februárom 
2010, možno ich nájsť na oficiálnych národných web 
stránkach značky PEUGEOT. Pre slovenských záujem-
cov na www.peugeot.sk alebo na http://www.ecocup.

peugeot.com
 V každom štáte budú vybraní v súlade s princípmi 
rešpektu a ohľaduplnosti k životnému prostrediu 4 kan-
didáti, ktorí si budú mať možnosť vybrať svojho vlast-
ného spolujazdca. 
 Na základe striktných pravidiel 72 automobilov vy-
štartuje z Paríža dňa 28.februára 2010 s cieľom, prísť 
do Ženevy po presne určenej trase dlhej 1000 km v ča-
sovom limite 30 až 36 hodín. Štyria súťažiaci, ktorí 
budú najlepší, dostanú odmenu práve za svoje umenie 
jazdiť ekologicky. Osobitne bude vyhodnotený každý 

model, víťaz zís-
ka nový auto-
mobil, zodpove-
dajúci jeho súťažnému modelu.
 Vyhlásenie víťazov a odovzdávanie kľúčov od 4 au-
tomobilov sa uskutoční 2. marca 2010 v stánku PEUGE-
OT na autosalóne v ŽENEVE. Touto súťažou chce PEUGE-
OT prispieť k podpore zodpovednej jazdy vodičov.
PEUGEOT patrí medzi európskych lídrov v najmenšej 
spotrebe motorových palív a emisií CO

2
. 

-pt-

Atletický, vyvážený, pôsobi-
vý, s exkluzívnym interiérom 
a špičkovými technológiami... 
tento „automobil snov“ inter-
pretuje a ďalej rozvíja tému „Roadster Grand Tou-
risme“. Vďaka technológii HYbrid4 môže mecha-
nika PEUGEOTu SR1 ponúknuť parametre, ktoré 
sú v súlade s jeho dynamickým vzhľadom: 230 
kW a 119 g CO

2
/km (0 g v elektrickom režime), 

4 poháňané a smerovo natáčané kolesá pre ideálne spo-
jenie emócií a perfekcionizmu. Koncepčný automobil 
PEUGEOT SR1 bude verejnosti predstavený  v marci na 
autosalóne v Ženeve. 

-pt-

Nová tvár a smerovanie 
značky PEUGEOT

PEUGEOT ECO CUP  

Koncept PEUGEOT SR1 - 
spája emócie a perfekcionizmus
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Spoločnosť DONG FENG Motor Corporation bola založe-
ná v roku 1969. Počas štyridsaťročnej histórie sa sta-
la jedným z troch najväčších výrobcov automobilov  v 
Číne. V roku 2007 dosiahla produkciu 1 137 000 vozi-
diel. O pokročilosti, modernosti a technologickej vyspe-
losti jej vozidiel svedčí tiež fakt, že Dong Feng ako jedna 
z prvých čínskych automobiliek vyvinula vozidlá, plnia-
ce na 100 % náročné európske štandardy bezpečnosti a 
kvality, aj náročné štandardy emisných noriem EURO 4. 
Keď sa v spoločnosti AUTOMAX Žilina rozhodovali, ako 
rozšíria  portfólio svojich podnikateľských aktivít, zdal 
sa im dovoz vozidiel niektorej z dynamicky sa rozvíjajú-
cich čínskych automobiliek na slovenský trh perspektív-
ny. Rozhodli sa pre značku DONG FENG. 
 Vďaka dlhoročnej spolupráci so spoločnosťou 
AUTO MAX CZECH a bohatej praxe s automobilmi, spo-
ločnosti AUTOMAX Žilina sa podarilo koncom roku 
2009 získať výhradné právo pre oficiálny dovoz a pre-
daj vozidiel značky DONG FENG mini auto v Slovenskej 
republike. Sú to automobily z kategórie N1, teda úžitko-
vé, s celkovou hmotnosťou do 3500 kg.
 Automobilka DONG FENG Motor Corporation chce 
jednoznačne uspieť nielen na domácom trhu, ale svoje 
vozidlá chce vyvážať aj do vyspelých európskych štá-
tov. Preto dbá o kvalitu vyrábaných vozidiel a svoju dob-
rú povesť. Kvalita je zaručená dôraznou výstupnou kon-
trolou a vysokou úrovňou použitých technológií. Karo-
séria jej vozidiel je napríklad kompletne antikorózne  

ošetrená kataforézou, 
podvozok je vďaka po-
vahe čínskych ciest 
značne predimenzova-
ný, každé vozidlo podro-
bujú precíznej výstup-
nej kontrole. Zážihový 
motor 1,1i, vyrábaný 
v japonskej licencii, je 
osadený vstrekovacím 
systémom spoločnos-
ti BOSCH. Spĺňa emis-
né normy EURO 4, reál-
na spotreba vozidiel do-
vážaných na Slovensko 
je v kombinovanej pre-
vádzke pod hranicou 5 
litrov benzínu na 100 

kilometrov. Motor spolupracuje s päťstupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou, automobily sú väčšinou schop-
né vyvinúť pohodlnú cestovnú rýchlosť 120 kilometrov 
za hodinu (v závislosti od druhu nadstavby). 
 Ako dôkaz kvality automobilov DFM mini auto je 
na ne poskytovaná plná záruka 2 roky, alebo 50 000 
odjazdených kilometrov. DFM mini automobily sú urče-
né hlavne firemným zákazníkom, pre ktorých je dôležité 
mať vždy k dispozícií spoľahlivý, jednoduchý a úsporný 
dopravný prostriedok, schopný zvládnuť ľahkú a stred-
ne ťažkú prácu za každej 
situácie. Zákazníci si môžu 
vyberať z ôsmich druhov 
karosérie, od dvoj, alebo 
štvormiestneho valníka, 
cez pickup a dva varianty 
dodávok, líšiacich sa obje-
mom nákladového priesto-
ru. DFM mini auto je ideál-
ne vozidlo pre pracovné 
použitie, aj na prepravu 
osôb. 
 Spoločnosť AUTO-
MAX Žilina má aktuálne 
schválenú homologizáciu 
a typovú skúšku na dva 
modely, na K01 Mini Truck 
a model K05 Mini Van.  

Ukončenie homologizácií ostatných modelov očakávajú 
v najbližších dňoch.
 V súčasnosti sa už vozidlá DFM predávajú v nie-
koľkých európskych štátoch, napríklad v Českej repub-
like, Nemecku, Švédsku, Poľsku, Maďarsku, Litve, Es-
tónsku, Lotyšsku, Turecku a Islande, elektrické verzie 
sú exportované dokonca do USA. V Českej republike je 
už dnes vybudovaná predajno-servisná sieť tejto znač-
ky, ktorá má 13 predajných stredísk a 24 servisných 
stredísk. Všetkým predajcom v Českej republike,  naprí-
klad spoločnosti GAZ Auto Praha, s.r.o., AUTO MOTO Lá-
nik z Jihlavy, AUTOMOTO Klub SHD z Mostu u Velebeníc 
sa podarilo predať v relatívne krátkom čase niekoľko 
desiatok áut. Všetci ich zákazníci, ktorí si vozidlo znač-
ky DFM mini auto kúpili, sú milo prekvapení z dobrých 
vlastností vozidla. Spoločnosť AUTOMAX Žilina verí, že 
rovnako budú s automobilmi DFM mini auto spokojní aj 
slovenskí zákazníci a vozidlá naplnia ich očakávania.
 Spoločnosť AUTOMAX Žilina, s.r.o., Bytčická cesta 
88, 010 09 Žilina 9, si momentálne vyberá svojich pre-
dajných a servisných partnerov, ktorí sú schopní spĺňať 
kritéria odbornosti a serióznosti vzťahov. Záujemcovia 
sa môžu prihlásiť aj e-mailom na adresu: dfm@orange-
mail.sk.      -rn-

Ekonomika

Malé čínske nákladné autá 
na slovenskom trhu
Spoločnosť AUTOMAX Žilina, s.r.o. vznikla v roku 2005. Väčšina jej pracovníkov nadobúdala  skúsenosti z 
automobilovej oblasti podstatne skôr, najmä v spolupráci so sesterskou spoločnosťou NOVÝ TOPCAR, s.r.o., 
a to hlavne predajom  a servisnou činnosťou vozidiel ako sú Daewoo, Lublin, ARO, UAZ, alebo Gazella. Všet-
ky tieto značky už v deväťdesiatych rokoch predávala v Českej republike spoločnosť AUTO MAX CZECH, 
a.s., ktorá začiatkom minulého roka začala do Českej republiky dovážať aj čínske automobily  značky DONG 
FENG mini auto. Teraz sa rozbieha ich dovoz aj na Slovensko.
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Pred pár rokmi sa na jednom z našich okresných súdov začal spor medzi zamest-
nancom a zamestnávateľom, ktorý vyzeral na prvý pohľad jednoducho. Nakoniec sa 
ním však musel zaoberať i Najvyšší súd SR.

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

Žalobu podal zamestnávateľ a domáhal sa ňou náhrady 
škody od zamestnanca, ktorému v minulosti odovzdal 
jednu z kreditných kariet na čerpanie motorových pa-
lív. Zamestnanec s ním uzavrel dohodu o hmotnej zod-
povednosti a kartu používal počas zastupovania práce-
neschopného kolegu – vodiča. Po návrate svojho kolegu 
do zamestnania mu kreditnú kartu nechal spolu s ďalší-
mi dokladmi vo vozidle. Zamestnanec dodatočne skont-
roloval, či kolega našiel v aute všetky doklady. Pred sú-
dom však jeho kolega nepotvrdil, že by sa v tejto súvis-
losti rozprávali o kreditnej karte. Po pol roku zamestná-
vateľ zistil, že karta bola odcudzená a za posledné me-
siace boli na ňu čerpané palivá v hodnote viac ako 80 
000.- Sk, pričom podpisy na dokladoch o čerpaní boli 
sfalšované. Vecou sa zaoberala i polícia, avšak bezvý-
sledne. Okresný súd vypočul viacero svedkov a zistil, že 
u tohto zamestnávateľa bolo bežnou praxou, že zamest-
nanci – vodiči - si jednotlivé kreditné karty odovzdáva-
li a často vrátil kreditnú kartu taký zamestnanec, ktorý 
ju pôvodne neprevzal. Presnú evidenciu o pohybe kariet 
zamestnávateľ nikdy neviedol. Služobné vozidlá boli za-
parkované v uzamknutej garáži zamestnávateľa a mno-
hokrát ostali otvorené, hoci v nich vodiči nechali dokla-
dy od vozidla i kreditné karty. Okresný súd prihliadol k 
týmto skutočnostiam a nedbalosť zamestnávateľa vy-
hodnotil s poukazom na príslušné ustanovenia Zákonní-
ka práce. Zodpovednosti za schodok na zverených hod-
notách sa podľa nich zbaví (úplne alebo čiastočne) ten 
zamestnanec, ktorému sa podarí preukázať, že schodok 
vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. Svoju 
obranu môže zamestnanec založiť okrem iného na tom, 
že mu zamestnávateľ nevytvoril vhodné pracovné pod-
mienky, čo malo reálne negatívny dopad na možnosť za-
mestnanca hospodáriť so zverenými hodnotami. Okres-
ný súd rozhodol, že za vzniknutý schodok zodpovedá za-
mestnanec v rozsahu 80 % a zamestnávateľ v rozsahu 
20 %. Zamestnancovi teda uložil povinnosť zaplatiť za-
mestnávateľovi náhradu škody viac ako 56 000.- Sk.

Proti rozsudku sa zamestnanec odvolal, preto sa ve-
cou zaoberal krajský súd, ktorý po preskúmaní dospel 
k záveru, že rozhodnutie prvostupňového okresného 
súdu bolo správne. Zamestnanec sa s takýmto výsled-
kom neuspokojil a obrátil sa s podnetom na generálne-
ho prokurátora SR. Ten podal proti rozhodnutiu odvola-
cieho súdu mimoriadne dovolanie, pretože sa domnie-
val, že súdy nesprávne posúdili vec po právnej stránke 
a došlo k porušeniu zákona. Žiadal zmeniť rozhodnutie 
krajského súdu tak, že žaloba zamestnávateľa bude za-
mietnutá. Vo svojom vyjadrení k mimoriadnemu dovo-
laniu zamestnávateľ uviedol, že zamestnanec si musel 
byť vedomý toho, že keď kreditnú kartu prevzal oproti 
podpisu, mal ju takouto formou aj vrátiť. Ak ju namies-
to toho odovzdal inému vodičovi, konal na vlastné riziko.  

Navyše, predtým pracoval ako dispečer, ktorý odovzdá-
val karty vodičom a preberal ich od nich, vedel preto o 
potrebe evidencie obehu kariet. 

Najvyšší súd SR pri svojom rozhodovaní prihliadol na to, 
že zamestnanec mal neobmedzenú možnosť disponovať 
s kartou, teda riadne hospodáriť so zverenými prostri-
edkami a zabrániť vzniku schodku – ponechať si kartu 
až do jej riadneho vrátenia zamestnávateľovi. Najvyšší 
súd preto zamietol mimoriadne dovolanie generálneho 
prokurátora, hoci vzal do úvahy i chyby zamestnávateľa 
pri evidovaní pohybu kreditných kariet, tolerovanie ne-
formálneho odovzdávania kariet medzi vodičmi a nedo-
statočné evidovanie čerpania motorových palív jednot-
livými kreditnými kartami. Zamestnancovi neostalo nič 
iné, ako rozhodnutia súdov rešpektovať.

Teraz sa budem venovať dvom vašim otázkam:

Minulý mesiac sme v rodine zažili veľkú tragédiu. Vinou 
nezodpovedného vodiča som sa pri dopravnej  nehode ťaž-
ko zranil a moja dcéra kvôli vážnym poraneniam neprežila. 
Potom sme zažili ďalší šok, keď sme zistili, že zosnulej dcé-
re odobrali nejaké orgány na transplantáciu pre iných pa-
cientov. Mali na to lekári právo? Súhlas na vyoperovanie 
dcériných orgánov a ich použitie lekári nemali ani odo mňa, 
lebo som ležal na JIS-ke, ani od mojej manželky.

I.Ch.

Podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostli-
vosti možno z tela živého darcu odobrať orgány, tkani-
vá a bunky len po získaní jeho písomného informované-
ho súhlasu. Naopak, v prípade mŕtvych darcov sa nevy-
žaduje písomný súhlas pozostalých s odberom orgánov, 
pred odberom sa skúma iba to, či mŕtvy ešte počas svoj-
ho života písomne nevyjadril nesúhlas s odberom resp. 
či za svojho života neodmietol pitvu. Ten, kto si neželá, 
aby po jeho smrti boli jeho orgány, tkanivá alebo bun-
ky odobraté, musí urobiť písomné vyhlásenie podľa § 
37 zákona o zdravotnej starostlivosti, že s týmto zása-
hom do svojej telesnej integrity nesúhlasí, alebo vyhlá-
senie, že nesúhlasí s vykonaním pitvy. Za maloleté die-
ťa, osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony a za 
osobu s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony 
môže takéto písomné vyhlásenie urobiť počas jej života 
zákonný zástupca. Podpis na vyhlásení musí byť úrad-
ne osvedčený a zasiela sa do registra osôb, ktoré vyja-
drili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov, 
tkanív a buniek po smrti, ktorý vedie ministerstvo zdra-
votníctva. Takouto formou tiež možno svoj nesúhlas ke-
dykoľvek odvolať.

Pred odobratím orgánu, tkaniva a buniek z tela mŕtve-
ho darcu sa najskôr overí jeho totožnosť. Následne je 

potrebné zistiť, 
či sa v registri 
na ministerstve 
zdravotníc t va 
nenachádza jeho písomný nesúhlas s odobratím a zistiť 
aj v registri Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostli-
vosťou, či osoba neodmietla za svojho života pitvu. Ak 
zdravotnícki pracovníci postupovali v súlade s vyššie 
uvedeným, zákon neporušili.
 
Dobrému známemu som pred pol rokom požičal auto, lebo 
bol v núdzi. Sľúbil mi, že keď si zoženie nové auto, vráti mi 
ho. Teraz ho márne dlhší čas zháňam, lebo auto potrebu-
jem pre syna, ale nedarí sa mi ho nájsť. Zvažoval som, či 
ísť na políciu, ale nechcem známeho „namočiť“ do neja-
kých veľkých problémov. Čo by mu hrozilo, keby som to 
ohlásil na polícii?

G.L.

Ten, kto neoprávnene používa cudzie motorové vozidlo, 
ktoré mu bolo zverené, sa dopúšťa trestného činu ne-
oprávneného používania motorového vozidla, za čo mu 
hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. Na trest od-
ňatia slobody vo výmere šesť mesiacov až na tri roky 
možno odsúdiť toho, kto už predtým bol za taký čin od-
súdený, toho, kto tento čin spáchal z osobitného motívu 
(napr. z pomsty, na objednávku), ak išlo o vozidlo väč-
šej hodnoty (od 2.660.- eur) alebo takým činom spôso-
bí škodu väčšiu ako 2660.- eur, alebo ak ho spáchal zá-
važnejším spôsobom konania (po dlhší čas, ľsťou, vyu-
žitím tiesne, neskúsenosti, na viacerých osobách a po-
dobne). Ak má vozidlo hodnotu aspoň 26 600.- eur ale-
bo páchateľ spôsobil škodu v tejto výške, mal by mu byť 
uložený trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov. 
Trestná sadzba tri roky až osem rokov hrozí tomu, kto 
neoprávnene používa motorové vozidlo hodnoty veľké-
ho rozsahu (minimálne 133 000.- eur) alebo takým či-
nom spôsobí škodu veľkého rozsahu (od 133 000.- eur). 
Rovnaký trest možno uložiť i tomu, kto sa dopúšťa trest-
ného činu neoprávneného používania motorového vozi-
dla ako člen nebezpečného zoskupenia (zločineckej a te-
roristickej skupiny). 

Pre úplnosť uvádzam, že trestného činu neoprávnené-
ho používania motorového vozidla sa dopustí i ten, kto 
sa zmocní cudzieho motorového vozidla (v hodnote od 
266.- eur) v úmysle prechodne ho používať. Páchateľ sa 
potrestá odňatím slobody až na dva roky, v niektorých 
prípadoch i prísnejšie. Toto ale nie je vami opísaný prí-
pad, lebo známy sa vášho auta nezmocnil, ale sami ste 
mu ho zverili.

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ
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Predstavujeme

Celkom nový Opel

Auto roka 2010 na Slovensku 
z vás urobí akčného hrdinu!
Spoznajte novú hviezdu! Celkom nový Opel Astra s jeho dokonalými 
krivkami žiari vo svetle všetkých reflektorov a z jeho prelomových 
technických inovácií šalejú davy. Ponorte sa do interiéru novej hviezdy 
kompaktných vozidiel a užite si vymoženosti filmových hrdinov. 
V hlavných úlohách vy a nový Opel Astra! Objednajte sa na testovaciu 
jazdu u najbližšieho dílera Opel už dnes. Teraz so 6-ročnou zárukou*.

Adaptívny podvozok FlexRide

Adaptívne svetlomety

Kamerový systém Opel Eye

www.opel.sk

Zobrazenie modelov je len ilustratívne. *Dva roky výrobná záruka a štyri roky predĺžená záruka Opel v spolupráci so spoločnosťou CG Car-Garantie Versicherung-AG 
podľa ich podmienok. Platí pre všetky modely s výnimkou  Movano a Vivaro. Ponuka platí do konca marca 2010. 
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K 31. 12. 2009 bola ukončená platnosť Výnosov Minis-
terstva hospodárstva č. 2 a 3/2009, podľa ktorých si 
občania mohli kúpiť nové vozidlá s nárokom na dotáciu, 
za podmienky vyradenia svojho viac ako 10 rokov sta-
rého vozidla. Finančné prostriedky na dotácie v prvom 

a druhom kole, ktoré boli Ministerstvom hospodárstva   
vyčlenené v celkovom objeme 55,250 mil.  pre 44 200 
vyradených vozidiel boli čerpané ako je uvedene v ta-
buľke (Tab.1).
 V obidvoch kolách bolo vyradených celkom 44 200 
vozidiel s priemerným vekom 21 rokov. Najvyraďova-
nejšou značkou bola značka  ŠKODA za  ňou nasledujú 
VAZ, FIAT a ďalších 66 značiek. Najviac vyradených vo-
zidiel bolo v Prešovskom kraji, z okresov je na prvom 
mieste Bratislava. Viac ako 54 % vlastníkov vozidiel, 
ktorí dali zlikvidovať staré vozidlo, bolo starších ako 50 
rokov. 
 Najúspešnejším importérom v predaji, s dotáci-
ou na tzv. „šrotovné“, bol Renault (zastupuje i zn. Da-
cia), nasledovaný spoločnosťou ŠKODA AUTO  (za-
stupuje i zn. SEAT) a na treťom mieste sa umiestnila  

spoločnosť KIA Motors. Najpredávanejším typom bol 
Renault Thalia, nasledovaný Škodou Fabia 2 a Kia ce-
é d. Desať najpredávanejších typov , ktoré si zákazní-
ci kúpili na  „šrotovné“,  reprezentovalo  43,75 %  cel-
kových registrácii vozidiel zakúpených s dotáciou na  
„šrotovné 
 „Šrotovné“ pomohlo obnoviť vozidlový park, avšak 
malo na jeho vekovosť len nepatrný vplyv. K prvému ja-
nuáru 2010 je v evidencii 1 591 073  osobných automo-
bilov s priemerným vekom 11 rokov. Musíme hľadať tr-
valé nástroje, ktoré pomôžu Slovensku k obnove auto-
parku tak, aby na našich cestách jazdili bezpečnejšie a 
ekologicky čistejšie vozidlá. 

Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZAP SR

Ekonomika

„Šrotovné“ v číslach – záverečná správa

Vozidlá  zošrotované a vyradené z evidencie
ZNAČKA ks ø vek
ALFA ROMEO 100 28
ARO  23 22
ASIA  2 21
AUDI  201 20
AUSTIN 4 25
AVIA  14 20
BARKAS 5 29
BMW 110 20
CHEVROLET 12 18
CHRYSLER  13 20
CITROEN 627 17
DACIA 140 28
DAEWOO 1 459 23
DAF  3 25
DAIHATSU 22 19
DATSUN 5 27
DODGE 1 20
EAGLE 2 16
FIAT  2 570 20
FORD 1 491 18
FS LUBLIN 11 14

GAZ   2 36
GEO   3 17
HONDA 130 17
HYUNDAI  276 14
ISUZU  16 19
IVECO 2 24
JEEP  3 14
KIA  164 12
LADA 18 20
LANCIA 82 20
MARUTI 15 24
MAZDA 345 17
MERCEDES 103 24
MICROCAR 2 13
MITSUBISHI 176 18
MOSKVIČ 87 24
MULTICAR 4 25
NISSAN 288 17
OLTCIT  174 21
OPEL  1 085 17
PEUGEOT 1 103 18
PIAGGIO 1 11
PLYMOUTH 3 14
PONTIAC 10 18
PROTON 2 14

RENAULT 1 438 18
ROVER 19 14
SAAB  8 30
SEAT 449 15
SIMCA 17 37
SSANYONG 3 14
SUBARU 19 19
SUZUKI  68 14
ŠKODA 26 736 22
TALBOT 14 27
TATRA 4 20
TAVRIJA 16 17
TAZ  21 16
TOYOTA 224 19
TRABANT 105 35
VAZ   2 786 26
VOLGA 13 28
VOLVO 62 20
VW  981 19
WARTBURG 263 32
ZASTAVA 29 32
ZAZ  15 17
ŽUK  1 37

Spolu 42 200 21

(Tab. 1)
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Zo sveta

Po Berlíne začali jazdiť prvé z elektrosmartov, ktoré 
poskytuje podnikom, inštitúciám a súkromným oso-
bám, vrátane zabezpečenia ich údržby a servisu, spo-
ločnosť Daimler. Energetická spoločnosť RWE bude 
rok a pol tieto bez emisií jazdiace vozidlá bezplatne zá-
sobovať ekologicky vyrobenou elektrickou energiou.

Nový smart fortwo electric drive (hneď 
od štartu poskytuje 30 kW/120 Nm, do-
jazd má do 135 km) vyrába od novem-
bra 2009 automobilka vo francúzskom 
Hambachu. Úvodných prvých tisíc no-
vých elektrosmartov sa bude ešte tohto 
roku využívať okrem Nemecka aj v Ta-
liansku, Španielsku, Anglicku, Francúz-
sku a vo Švajčiarsku. Od druhého polro-
ku 2010 sa začnú dodávať tiež do Spoje-
ných štátov a Kanady. 
„Pred asi desiatimi rokmi smart nano-
vo vynašiel mestskú mobilitu. A smart 

fortwo electric drive druhej generácie položil ďalší 
míľnik od začiatku „zelenej“ kariéry kompaktného vo-
zidla smart fortwo. V roku 2012 začneme veľkosério-
vú výrobu, potom bude elektrický smart k dispozícii 
všetkým záujemcom,“ oznámil predseda predstaven-

stva spoločnosti Daimler Dr. Zetsche.
 Energiu smartu najnovšej generácie dodáva ino-
vačný, efektívny lítium-iónový akumulátor (kapacita 
16,5 kWh) umiestnený medzi nápravami tak, aby ne-
zaberal miesto v kabíne alebo batožinovom priestore. 
Ponuka priestoru a bezpečnostná koncepcia tohto iba 
2,7 metrového dvojmiestneho vozidla tak ostala i pri 
elektrosmarte úplne zachovaná.
 Nabíjacie stanice od RWE umožňujú rýchle nabi-
tie a poskytnú zabezpečený nabíjací výkon 22 kW na 
nabíjacom boxe RWE pre domácu garáž a 44 kW na 
verejných staniciach. Pre porovnanie – zvyčajná elek-
trická zásuvka v domácnosti poskytne výkon najviac 
3,7 kW.  Sofistikované nabíjanie elektrosmartu cez 
stanicu alebo box sa dá kontrolovať a riadiť na inter-
net napojeným osobným počítačom alebo mobilom.  

-dr-

Napriek tomu, že u nás je zimné obdobie, v ktorom 
všetky pretekárske vozidlá odpočívajú v tímových di-
elňach a pretekári majú „dovolenku“, v Perzskom zá-
live je teplo a testovania nových vozidiel prebiehajú 
v plnom tempe.
 Práve do exotického Bahrajnu si ešte pred via-
nočnými sviatkami odskočil tretí jazdec minuloročné-
ho seriálu Porsche Supercup, Slovák Štefan Rosina. 
Toto testovanie však nebolo len také obyčajné, akých 
má náš reprezentant vo svojom kalendári v priebe-
hu sezóny niekoľko. Išlo o testovanie najnovšieho 
„pohárového“ Porsche, ktoré pripravuje pre Porsche  

Supercup 2010 nemecká továreň. Na-
vyše sa nášmu jazdcovi dostalo sveto-
vého uznania, keďže v novom vozidle 
jazdil na okruhu Formuly 1 ako prvý 
pretekár na svete. „Som veľmi rád, že 
som sa mohol zúčastniť tohto testo-
vania. Čo ma však nesmierne teší, je 
fakt, že sa mi dostalo dôvery ako pr-
vému jazdcovi na svete testovať nové 
„pohárové“ Porsche. Test bol pre mňa veľmi poučný 
a navyše som si mohol na vlastnej koži vyskúšať ako 
chutí testovanie s továrenským tímom Porsche a na-

vyše byť nápomocný aj pri vývoji nových pneumatík 
pre Porsche Supercup,“ povedal „Štofi“ po príjazde na 
Slovensko.          Miro Majláth

Na ženevskom autosalóne Toyota v európskej premi-
ére predstaví typ Auris vo vyhotovení pre rok 2010. 
Začiatok predaja na európskych trhoch je naplá-
novaný na začiatok jari. Auris 2010 stavia na svo-
jich povestných prednostiach, ako je priestrannosť,  

pohodlie, praktickosť a spoľahlivosť. 
Modernizovaný model charakterizu-
jú zmeny exteriérového vzhľadu, lep-
šia vnímaná kvalita interiéru a zlep-
šená ergonómia, ale rovnako široký 
výber ekologických 
technológií pohonu 
a ešte kultivovanej-
šie jazdné vlastnosti. 
Ponuka motorov 
pre Toyotu Auris 
2010 zahŕňa tri zá-
žihové a tri vzne-

tové jednotky, vrátane technoló-
gie Toyota Optimal Drive, ktorá pri-
spieva k  zväčšeniu výkonu pri  
súčasnom zmenšení spotreby pa-
liva. Spolu s modelom Auris HSD  

s plnohodnotným hybridným systémom pohonu mo-
dernizovaný Auris ponúkne zákazníkom najkomplex-
nejší výber z pohonných jednotiek v nižšej strednej 
triede.

-ta-

Elektrosmarty začali zadarmo

Štefan Rosina testoval nové „cupové“ Porsche

Európska premiéra Toyoty Auris
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V Európe (podľa štatistických údajov z  30 štátov), sa 
značke CITROËN podarilo v roku 2009 dosiahnuť trho-
vý podiel na trhu osobných (OA) a malých nákladných 
automobilov (MNA) 6,5 %, čo znamená nárast o 0,2 
%, zatiaľ čo celkový trh klesol o 5,4 %. 

Francúzsko: historické výsledky
CITROËN zaznamenal v roku 2009 dvojciferný rast: 
+10, 5 % na trhu s rastom 5,3 %. Značka predala viac 
ako 400 000 vozidiel a zaznamenala trhový podiel 
15,4 %, čo je najlepší trhový výsledok za posledných 
40 rokov! 

Nemecko: štvornásobný úspech
CITROËN dosiahol v roku 2009 na nemeckom trhu via-
ceré rekordy: objem predaných osobných vozidiel pre-
siahol hranicu 100 000 kusov, podiel na trhu OA je 2,7 
% a pri MNA sa blíži k hranici 6 %. Kumulované podi-
ely OA+MNA dosiahli doteraz nikdy nevídaný trhový 
podiel 2,8 %, čo znamená nárast o 0,2 %. 

Španielsko: CITROËN je trhovým lídrom štvrtý 
rok po sebe
Zatiaľ čo trh  klesol o 20 %, značke CITROËN sa poda-
rilo udržať si vedúce miesto medzi OA+MNA a posilniť 
trhový podiel o 0,4 % na viac ako 10 %.  

Taliansko: udržiavanie si pozícií
Napriek tomu, že celkový trh v Taliansku klesol, znač-
ke sa podarilo odolať výkyvom a udržať si trhový po-
diel 5,3 %. CITROËN je najúspešnejšou zahraničnou 
značkou a medzi MNA jej patrí druhá pozícia. 

Veľká Británia: odolávanie napriek trhovému 
poklesu
Napriek tomu, že trh zaznamenal v roku 2009 viacero 
otrasov, podarilo sa značke CITROËN udržať si trhový 
podiel 4 %. Medzi úžitkovými vozidlami sa značke CIT-
ROËN podarilo zväčšiť trhový podiel o 0,9 %. 

V ostatných štátoch západnej Európy sa značke po-
darilo zvýšiť trhový podiel o 0,1 %. Trhový podi-
el rástol predovšetkým v Rakúsku, Švajčiarsku,  

Holandsku, Dánsku a Nórsku. V tomto regióne sa znač-
ke veľmi dobre darí aj na poli malých nákladných auto-
mobilov, keď v Belgicku, Luxembursku a Portugalsku 
obsadila prvé miesta. 

V štátoch strednej a východnej Európy, kde trh OA+M-
NA  klesol o 31 %, sa značke CITROËN podarilo udržať 
si trhový podiel 4,3 % (- 0,1 %). Na väčšine trhov sa 
značke podarilo stabili-
zovať svoje trhové podi-
ely, na niektorých zazna-
menala dokonca mierny 
rast. Značke sa podarilo 
zväčšiť svoj trhový podi-
el, napríklad na Sloven-
sku o 0,3 %, preukazu-
je to jej silu a schopnosť 
reagovať na vonkajšie 
vplyvy (pokles celkové-
ho trhu, „šrotovné“ a 
podporné akcie, výraz-
ný pokles cien…). Na Slo-
vensku sa značke poda-
rilo obsadiť prvé miesto 
medzi MNA.
 V Rusku, kde miestna filiálka funguje iba druhý 
rok, sa značke podarilo zdvojnásobiť trhový podiel a 
získať 0,5 % (0,4  0,9). A to na trhu, ktorý zazname-
nal výrazný prepad (pokles o 50 %). CITROËN je jedi-
nou značkou, ktorej sa podarilo zaznamenať rast. Za-
ujímavo sa vyvíja aj stránka produktov. V roku 2009 
začal predaj typového radu C3 Picasso a od roku 2010 
sa v továrni v meste Kaluga spustí výroba radu C4 pre 
ruský trh. 
 V Latinskej Amerike, sa neudiali žiadne zmeny a 
trhový podiel ostal stabilný (2,1 %  2,1 %). Znač-
ka posilnila svoju pozíciu vo vyššej triede v Brazílii a 
zväčšila trhový podiel v Argentíne (3,9  4,1 %), zati-
aľ čo celkový trh  klesol o 14 %.
 V Číne zaznamenala značka rekordný rok. Tento 
štát predstavuje druhý trh, na ktorom značka dosiahla 
v roku 2009 svoje najlepšie výsledky, so 165 000 (+ 
57,5 %) dodanými vozidlami. Tento výsledok, lepší ako 

samotný rast trhu (+54 %), sa 
podarilo dosiahnuť predovšet-
kým úspešným spustením pre-
daja radu C-Quatre a dobrými 
predajnými výsledkami radu  
C-Elysée. 
 V severnej Afrike (Alžírsko, 
Maroko, Tunisko), sa značke 
podarilo narásť o 0,5 % nap-
riek tomu, že celkový trh kle-
sol (-5 %). 
 CITROËN sa v roku 2009 veľ-
mi dobre pripravil na náročné 

časy: produkty presne vyhovovali požiadavkám zá-
kazníkov, navyše ich podporila silná obchodná straté-
gia. V roku 2009 značka napísala novú stránku svojej 

histórie. CITROËN sa rozhodol spustiť projekt celosve-
tovej značky: novou vizuálnou identitou, novým sloga-
nom Créative Technologie, novými vzťahmi so zákaz-
níkmi a novou jedinečnou líniou DS. 

CITROËN V ROKU 2010, TO BUDE AJ…

Nová generácia C3. Od uvedenia na trh v novembri - v 
Taliansku a Francúzsku - registruje CITROËN od klien-
tov viac ako 23 000 záväzných objednávok. 
 Línia DS. CITROËN DS3, prvé vozidlo tejto špeci-
álnej línie, sa dostane do predaja v prvom štvrťroku. 
CITROËN sa týmto radom zameriava na klientelu, kto-
rá očakáva vycibrené nuansy štýlu, architektúry, zá-
žitkov a spracovania. 
 Elektrické vozidlá: CITROËN rozšíri paletu vozidiel 
o dva modely s čisto elektrickým pohonom.  Jedným 
je Berlingo First Electrique, ktoré bude určené pre-
dovšetkým flotilovej klientele a príde v prvom štvr-
ťroku, druhým, od posledného štvrťroka, bude malé 
mestské vozidlo C-ZERO, predstavujúce riešenie mes-
tskej mobility podľa aktuálnych požiadaviek dnešnej 
doby. Nové servisné možnosti. CITROËN DS3 pred-
staví nový servisný prístup ku klientom, ktorý bude 
inovatívny a ušitý na mieru: servis FREEDRIVE. No-
vinka, ktorej cieľom je priniesť klientom spokojnosť 
a minimum starostí, lebo zahŕňa všetky servisné ná-
klady. Okrem nich obsiahne aj všetky poistky a mobili-
tu s možnosťou využiť náhradné vozidlo a všetky naj-
novšie servisné postupy. 

–cn-

PREDAJNÉ VÝSLEDKY 
ZNAČKY CITROËN ZA ROK 2009

Citroen C3

Citroën DS3
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Vyskúšali sme
Seat Exeo ST 2.0 TDI (125 kW) Sport

Športové kombi
Na vrchole ponuky automobilky Seat je opäť klasický sedan – Exeo. Výstavnú premiéru mal v jeseni 2008 
na autosalóne v Paríži, na jar minulého roka „výstavne“ k sedanu pribudlo aj kombi so športovo ladenou ka-
rosériou, s označením Exeo ST. Vtedy ho Seat predstavil na autosalóne v Ženeve, predávať ho však začal 
až minulé leto. V minuloročnom júlovom vydaní časopisu sme uverejnili poznatky z používania sedanu po-
háňaného dvojlitrovým prepĺňaným zážihovým  motorom (2.0 TSI). Začiatkom tohto roka sme vyskúšali aj 
Exeo ST, poháňané tiež dvojlitrovým, ale vznetovým motorom.

Podobne ako sedan mal konštrukčný aj vzhľadový „zá-
klad“ z Audi A4 predchádzajúcej generácie, Exeo ST má 
základ v Audi A4 Avant.  Maskou chladiča a tvarom re-
flektorov pripomínajú obidva modely Exea typ Ibiza, aj 
pri pohľade zozadu patria do rodiny Seatov. 

 Exeo ST je 4741 mm dlhé, čo je o 80 mm viac, ako 
pri sedane.  Rázvor náprav 4642 mm je rovnaký, nezme-
nili sa teda ani priestorové pomery v kabíne. Pohodlie 
„s podmienkou“ zostáva aj v kombi pre cestujúcich vyš-
ších postáv na zadných sedadlách. Skúšané kombi malo  

stupeň výbavy Sport,  ku ktorému patria anatomicky 
tvarované predné sedadlá. Sú výborné.
 Keďže konštrukčne a technologicky predchádza-
júca generácia Audi A4 nezaostáva za súčasnou úrov-
ňou požadovanou od automobilov z rozmedzia nižšej  
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Vyskúšali sme
Seat Exeo ST 2.0 TDI (125 kW) Sport

strednej a strednej triedy (kde Seat Exeo rozmerovo 
možno zaradiť) kúpou Seatu Exeo sa jeho majiteľ dostá-
va k autu prémiového segmentu za výhodnejšiu cenu. 
Príbuznosť s Audi cítiť aj z tvarovania a materiálov všet-
kých častí interiéru, od A4 sa Exeo líši najmä iným stre-
dom volantu so znakom Seatu.
 Batožinový priestor Exea ST má objem len 442 lit-
rov, približne ako má sedan. Je to daň za  skosenie a za-
oblenie zadnej časti, čo sa od športovo ladeného kombi 
očakáva. Kto potrebuje častejšie prevážať objemnejšie 
kusy batožiny, kombi je pre neho predsa len výhodnej-
šie, pretože vstupný otvor po vyklopení veka batožino-
vého priestoru má predsa len iný tvar aj rozmery ako v 
sedane. Prah batožinového priestoru je prakticky v rovi-
ne dna, takže manipulácia s batožinou je podstatne me-
nej náročná na silu. Ak zadné sedadlá nemusia byť obsa-
dené, ich sklopením  možno získať ďalší objem pre náklad.
 Konštruktéri Seatu zmenili pôvodnú viacprvko-
vú zadnú nápravu z Audi A4, využili svoje skúsenosti  
z automobilov, ktoré nasadili do motoristického športu. 
Seat ponúka dva varianty vyladenia systému pruženia. 

Športové je vpredu o 30 %, a vzadu o 25 % tvrdšie, ako 
štandardné nastavenie. Aj s ním však Exeo ST účinne 
absorbovalo nárazy od prejazdu nerovností cesty, bez 
výraznejšieho prenášania nárazov od kolies do sedadiel 
a bez rušivých zvukových prejavov.
 Dvojlitrový prepĺňaný vznetový motor je k dispozí-
cii v dvoch výkonových úrovniach, 105 a 125 kW. V skú-
šanom vozidle bol výkonnejší variant. Kultivovaný chod 
aj vďaka vstrekovaniu common rail, ktorým v koncer-
ne Volkswagen postupne nahrádzajú v nových moto-
roch svoje tradičné vstrekovanie čerpadlo-dýza, a účin-
né odhlučnenie kabíny vytvárajú v Exeu ST podobne ti-
ché prostredie, ako bolo v sedane poháňanom zážiho-
vým dvojlitrom. Dynamické vlastnosti tiež nie sú poci-
tovo „diametrálne odlišné“, i keď podľa údajov výrob-
cu sú predsa len rozdiely. Kombi so vznetovým moto-
rom dokáže zrýchľovať z pokoja na 100 km/h za 8,6 
s, dosiahne najväčšiu rýchlosť 224 km/h, sedan so 
zážihovým motorom (147 kW) zrýchľuje za 7,3 s a do-
siahne rýchlosť 241 km/h. V spotrebách paliva už  
rozdiely sú – v prospech modelu so  vznetovým  

motorom, významné najmä pri jazde v meste, kde vý-
robca pre sedan s motorom 2.0 TSI uvádza 10,1 l/100 
km benzínu, pre kombi poháňané motorom 2.0 TDI (125 
kW) 8,1 l/100 km nafty. Významný rozdiel v spotre-
bách je aj v režime „kombinovanej prevádzky“ – model 
so vznetovým motorom spáli o 1,8 l/100 km menej pa-
liva. Napriek tomu, že Exeo ST sme používali v pravých 
zimných podmienkach, spotreba nafty v zmiešanej pre-
vádzke, s približne rovnakým podielom “mesto-mimo-
mesto“, len nepatrne presiahla 6,5 l/100 km.
 Dobre vybavený Seat Exeo 2.0 TDI (125 kW) Sport 
sa predáva za 28 764 eur.

Samuel BIBZA

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

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

mer 16,5:1, zdvihový objem 1968 cm3, najväčší výkon 125 

kW pri 3750 ot./min., krútiaci moment 350 Nm pri 1750 až 

2500 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 viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, 

vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, ESP, hrebeňové riade-

nie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozmeru 225/40 

R 18. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4741/1772/1454 

mm, rázvor náprav 2642 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1522/1523 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1590/2075 kg,  objem batožinového priestoru 442 l, objem 

palivovej nádrže 70 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 224 km/h, zrých-

lenie z 0 na 100 km/h za 8,6 s, spotreba nafty v mest./mi-

momest. cykle/komb. prevádzke 8,1/4,6/5,9  l/100 km, CO
2
 

153 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Predná časť karosérie dostala päťuholníkovú masku 
chladiča, typickú pre nové typy Mazdy, novo riešené sú 
aj hmlové svetlá a vstup chladiaceho vzduchu k brzdám 
predných kolies v prednom nárazníku. Úpravy sú aj v in-
teriéri, neprehliadnuteľná je náhrada prístrojovej dosky 
s rovnou hornou plochou. Jej horná plocha teraz v stre-
de mierne vystupuje. V „schodíku“, ktorý tým vznikol, 

konštruktéri umiestnili informačný displej. 
 Mazda síce typ CX-7 deklaruje ako športovo-úžit-
kové vozidlo (SUV), a netvrdíme, že neprávom, ale dali 
mu taký vonkajší tvar, že pôsobí dojmom uhladeného 
auta s menšími rozmermi  ako reálne má. Pri dĺžke 4700 
mm sa takmer vyrovná Mercedesu ML, ktorý je len o 
8 cm dlhší, aj svetlou výškou 208 mm môže s týmto  

jednoznačne zaraditeľným SUV súťažiť. Kým však celko-
vá výška Mazdy CX-7 je 1645 mm, Mercedes ML je o po-
znanie vyšší (1885 mm), pôsobí tak oveľa robustnejším 
dojmom  ako Mazda. Menšia celková výška CX-7 však 
nie je dôvodom pre klaustrofobické pocity posádky. Na 
všetkých miestach je dostatok priestoru nad hlavami, 
aj pre kolená. Na zadných sedadlách pre nohy aj vtedy, 

Vyskúšali sme
Mazda CX-7 2.2 MZR-CD Revolution High

Mazda CX-7 2.2 MZR-CD Revolution High
Automobilka Mazda predstavila svoj typ CX-7 v januári 2006 na autosalóne v Los Angeles, európska verzia 
tohto kríženca medzi športovo-úžitkovým (SUV) a viacúčelovým autom (MPV) mala premiéru v jeseni 2007.  
Vlani Mazda typ CX-7 inovovala, aby ho priblížila k dizajnovej línii jej najnovších typov a vybavila ho niektorý-
mi novými systémami zlepšujúcimi aktívnu bezpečnosť. Vyskúšali sme model poháňaný 2,2-litrovým vzne-
tovým motorom, ktorý je tiež jedným z prvkov, ktoré pôvodná Mazda CX-7 nemala.
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Vyskúšali sme
Mazda CX-7 2.2 MZR-CD Revolution High

ak vpredu sedia osoby s výškou okolo 185 cm – rovna-
ko vysokí cestujúci na zadných sedadlách ešte nema-
jú vtlačené kolená do rubu operadiel predných sedadi-
el. Široký podlahový tunel, preberajúc esteticky vhodne 
šírku stredovej konzoly prístrojovej dosky, sa občas do-
stal do kontaktu s kolenom pravej nohy vodiča, čo tune-
lu neublížilo, ale my sme si museli dávať pozor, aby sme 
pri zmene polohy za volantom počas dlhej jazdy nedá-
vali nohy príliš „naširoko“. Je to však len nepatrná ne-
dokonalosť pri inak veľmi dobre ergonomicky navrhnu-
tom interiéri, kde si vodič veľmi rýchlo zvykne na všetky 
ovládacie prvky aj kontrolné prístroje. Kto pozná niekto-
rý z novších typov tejto značky, bude v Mazde CX-7 oka-
mžite ako „doma“. Mazda CX-7 nevyniká množstvom ani 
rozmernosťou odkladacích priestorov v kabíne, čo tak 
trochu prekvapuje, keďže to bolo pôvodne auto pre ame-
rický trh a pre Európu ho len upravovali. Zato hodnot-
nými prvkami výbavy oplýva. V najvyššej úrovni výba-
vy Revolution High má napríklad aj špičkovú audiosú-
stavu BOSE či elektrické prestavovanie predných se-
dadiel ôsmimi smermi, vodičovo aj „s pamäťou“ pre tri  

osoby, upozornenie na nechcené vybočenie z jazdného 
pruhu, či strešné okno.
 Batožinový priestor veľkosťou neohúri (455 l),  ale 
má praktický tvar, s „nakladacou hranou“ v úrovni jeho 
dna. Sklopením operadiel zadných sedadiel vznikne prí-
davný priestor pre náklad s mierne šikmým dnom. 
 Podvozok zodpovedá športovému vzhľadu auta, po-
skytuje mu výbornú stabilitu. Pruženie pritom nie je ex-
trémne tvrdé, takže posádka sa vozí s očakávaným jazd-
ným komfortom. Systém pohonu 4x4 na cestách s do-
statočne veľkým súčiniteľom trenia prenáša celý krú-
tiaci moment na kolesá prednej nápravy. Len ak je ces-
ta klzká a predné kolesá by mali snahu preklzovať, 50 
% hnacieho momentu sa prenáša aj na kolesá zadnej  
nápravy. 
 Prepĺňaný 2,2-litrový vznetový motor s najväč-
ším výkonom 127 kW a krútiacim momentom 400 Nm 
používa na dočistenie  spalín na úroveň požadovanú  

emisnou normou Euro 5 systém selektívnej katalytic-
kej redukcie (SCR). Táto „naftová“ alternatíva k tradič-
nému zážihovému motoru DISI MZR so zdvihovým obje-
mom 2,3 l, ktorý je výborný, ale „smädný“,  sa nám páči-
la a celkom iste výrazne podporí záujem klientov o tento 
typ vozidla. Mazdu CX-7 sme skúšali v čase, keď si zima 
vzala oddychový čas a teploty boli aj v noci mierne nad 
nulou. Na hodnotu oficiálne uvádzanej spotreby nafty v 
kombinovanej prevádzke 7,5 l/100 km sme sa síce ne-
dostali, ale 8 l/100 km sme neprekročili. To pri aute s  
hmotnosťou blížiacou sa k dvom tonám nie je veľa.
Mazda CX-7 2.2 MZ-CD Revolution High stojí 35 990 eur.

Samuel BIBZA

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

systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný po-

mer 16,3:1, zdvihový objem 2184 cm3, najväčší výkon 127 

kW pri 3500 ot./min., krútiaci moment 400 Nm pri 2000 

ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej aj zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabi-

lizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčové 

brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s 

elektro-hydraulickým posilňovačom, obrysový priemer otáča-

nia12,2 m, pneumatiky rozmeru  235/55 R 19. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4700/1870/1645 mm, 

rázvor náprav 2750 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1615 

/1610  mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1875/2430 kg,  

objem batožinového priestoru  455/774  l, objem palivovej 

nádrže 69 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 200 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,3 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/komb. prevádzke 9,1/6,6/7,5  l/100 km, 

CO
2
199 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Nechtiac sme si overili, akým skvelým konštrukčným 
riešením v Superbe je Škodou patentovaná konštrukcia 
dvojdielnych piatych dverí Twindoor, spájajúca praktic-
ké výhody karosérie liftback s eleganciou karosérie se-
dan. Pri jednej z nočných jázd sme dostali defekt na pra-
vom prednom kolese. Mimoriadne sme ocenili, že v mra-
zivom počasí nemusíme dolovať rezervné koleso cez po-
merne malý otvor do batožinového priestoru sedana, ale 
si vstup môžeme jednoducho zväčšiť - zmeniť jedným 
tlačidlom sedan na liftback s rozmerným  vekom bato-
žinového priestoru. 
 Obidve vozidlá mali najvyššiu úroveň výbavy Ele-
gance, súčasťou ich výbavy boli teda aj elektricky 
prestaviteľné predné sedadlá, „parkovacie“ snímače 
vpredu aj vzadu, navigačný systém s dynamickým mo-
dulom COLUMBUS a ďalšie užitočné prvky. Nadpriemer-
ne dlhý interiér poskytuje hojnosť miesta pre štyroch 
dospelých, hoci aj nadpriemerne vysokých členov po-
sádky. Kabína v priečnom smere už nie je tak bohato di-
menzovaná, takže trom dospelým na zadných sedadlách 
by sa pri dlhšie trvajúcej jazde úplne pohodlne neces-
tovalo. Interiér pôsobí hodnotným dojmom, čo si zaslú-
žil tvarovaním jednotlivých prvkov aj kvalitou použitých 
materiálov. 
 Superb nie je príliš vhodný ako športové náradie. 
Kľukatiace sa cesty zvláda bezpečne a pre posádku 
príjemne, ak ho vodič cez zákruty vedie komótne, bez  

hvízdania pneumatík. Ak nemusí prekonávať zákruty s 
malým polomerom, potom je stabilný aj na nemeckých 
diaľniciach pri rýchlostiach okolo 200 km/h (na tých 
pár úsekoch, kde ešte neobmedzili rýchlosť).
 S novým vznetovým dvojlitrom s najväčším výko-
nom 125 kW sme sa rýchlo po sebe stretli v dvoch kon-
cernových autách. Najprv v Seate Exeo ST, o dva týžd-
ne neskôr v Superbe. Vyvažovacie hriadele, precíznejšia 
regulácia vstrekovania (systém common rail) skultúrni-
li akustický prejav motora. Ani v Superbe jeho zvuk ale-
bo vibrácie nie sú najmenším problémom. V porovnaní 
s dvojlitrom s najväčším výkonom 103 kW nový motor 
dáva Superbu viac dynamiky – z 0 na 100 km/h ho do-
káže zrýchliť za 8,8 s, najväčšia rýchlosť má hodnotu 
220 km/h. S menej výkonným dvojlitrom boli tieto pa-
rametre 10,2 s a 207 km/h. Pre reálnu využiteľnosť v 
bežnej premávke sú aj to dostatočné hodnoty, ale väč-
šia výkonová rezerva nikdy nie je na zahodenie. Zvlášť, 
ak sa to príliš neprejavuje na zväčšení nákladov. Rozdi-
el v spotrebe nafty je nepatrný, 0,2 l/100 km v nepro-
spech výkonnejšieho motora. Za nový model s výkon-
nejším motorom treba zaplatiť o 2270 eur viac. 
 Škoda Superb 2.0 TDI (125 kW) Elegance so šesť-
stupňovou automatickou prevodovkou sa predáva za  
36 049 eur.

Samuel BIBZA

Výkon, aj malá spotreba
Najprestížnejší typ zo súčasnej ponuky značky Škoda, Superb druhej generácie, mal premiéru na autosa-
lóne v Ženeve pred dvoma rokmi. Prvý raz sme ho mali možnosť vyskúšať na našich cestách v závere leta 
toho istého roku (MOT´or č.9/2008). Vozidlo poháňal dvojlitrový vznetový motor s výkonom 103 kW. Za-
čiatkom tohto roku sme opäť vyskúšali Superb poháňaný dvojlitrovým vznetovým motorom, ale vyladeným 
na výkon 125 kW. 

Vyskúšali sme
Škoda Superb 2.0 TDI (125 kW) Elegance

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

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

mer 16,5:1, zdvihový objem 1968 cm3, najväčší výkon 125 

kW pri 3750 ot./min., krútiaci moment 350 Nm pri 1750 až 

2500 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická 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 s ventilovanými kotúčmi, ABS, ESP, hrebeňo-

vé riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozme-

ru 225/40 R 18. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4838/1817/1462 

mm, rázvor náprav 2758 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1545/1518 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1572/2135 kg, objem batožinového priestoru 565/1670 l, 

objem palivovej nádrže 60 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 220 km/h, zrých-

lenie z 0 na 100 km/h za 8,8 s, spotreba nafty v mest./mi-

momest. cykle/komb. prevádzke 7.8/5,1/6,1  l/100 km, CO
2
 

159 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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RENAULT TRUCKS POMÁHA VODIČOM 

Buick Regal GS

NOVÝ MALÝ CROSSOVER NISSAN

Renault Trucks pricháza s ďalšou ponukou technického 
riešenia pre bezpečnejšiu jazdu. S pomocou jednej ria-
diacej jednotky môže dostávať výstražné varovania v 
prípade nechcenej zmeny jazdného pruhu, nedodržova-
nia bezpečného rozstupu medzi vozidlami a varovanie o 
hroziacej zrážke.
 Systém FCW (Forward Collision Warning) analyzu-
je bezpečnú vzdialenosť vozidla od vozidla idúceho pred 
ním, rýchlosť vozidla a mieru spomaľovania. Ak z tých-
to faktorov riadiaca jednotka „usúdi“, že hrozí zrážka 
vozidiel, 2,7 sekundy pred potenciálnou zrážkou, teda v 
čase, kedy vodič ešte môže dostatočne reagovať, aby 
zrážke zabránil, vyšle varovanie. Funkcia varovania sa 
spustí pri rýchlosti od 30 km/h a zostáva aktívna až do 
spomalenia na 5 km/h. 
 Pri zlom zaradení sa do jazdného pruhu alebo ne-
chcenej zmene jazdného pruhu bude systém LDW 
(Lane Departure Warning) zvukovým signálom varovať  

vodiča pol sekundy predtým, ako vozidlo prejde delia-
cu čiaru a len vtedy, keď vodič nezapne smerové svetlo. 
Tento systém môže byť veľmi užitočný v prípade nedo-
statočnej viditeľnosti. 
 Systém HMW (Headway Monitoring & Warning) 
priebežne vypočítava vzdialenosť medzi dvoma vozi-
dlami a upozorňuje vodiča na prípadné nerešpektovanie 
bezpečnej vzdialenosti. Systém je aktívny od rýchlosti 
40 km/h a viac, vodič si sám môže nastaviť hodnotu od-
stupu, pri ktorej dôjde k vydaniu výstražného signálu.
 Tieto tri systémy sú zabudované do jedinej jednot-
ky umiestnenej na prístrojovej doske,  ktorá je pripojená 
k systému reproduktorov vozidla a k snímaču pripevne-
nému na čelnom skle. Táto  pomôcka aj graficky podrob-
ne znázorňuje vyššie uvedené zvukové varovania. K dis-
pozícii je pre  vozidlá diaľkovej prepravy a prr vozidlá 
radu Magnum (na obr.) od polovice roku 2009.

-rt-

Automobilka Buick, patriaca do koncernu General Mo-
tors, predstavila na domácom autosalóne v Detroite 
svoj nový model Regal GS. Ide o výkonnejšiu športovú 
verziu typu Regal, ktorý mal premiéru na decembrovom 
autosalóne v Los Angeles. Ako už možno viete, Buick Re-
gal je amerikanizovanou verziou typu Opel Insignia. 
 Nový športový model Regal GS, ktorý má nadvia-
zať na tradíciu modelov Buick Gran Sport, má zase prv-
ky prevzaté z modelu Insignia OPC.  Vonkajšími pozná-
vacími znakmi Buicku Regal GS sú najmä nový predný 
nárazník s prídavnými zvislými otvormi na vstup vzdu-
chu, zadný spojler, kované 20-palcové hliníkové kole-
sá a dvojitá koncovka výfuku. V porovnaní so základ-
ným modelom Regal je karoséria verzie GS posadená 
nižšie. Vozidlo má rázvor náprav 2738 mm, dĺžku 4831 
mm, šírku 1811 mm a výšku 1483 mm. Poháňa ho dvoj-
litrový radový štvorvalec s priamym vstrekovaním ben-
zínu a systémom variabilného časovania nasávacích i 
výfukových ventilov, prepĺňaný turbodúchadlom. Maxi-
málny výkon motora je 190 kW a krútiaci moment 400 
Nm. Motor poháňa všetky štyri kolesá prostredníctvom 

šesťstupňovej ručne 
ovládanej prevodovky. 
Na zadnej náprave je 
elektronicky riadená 
uzávierka diferenciá-
lu. Vozidlo je vystroje-
né brzdovou sústavou 
Brembo s priečne die-
rovanými brzdovými 
kotúčmi priemeru 355 
mm. Podvozok je vy-
strojený tlmičmi pru-
ženia s variabilnou tu-
hosťou. Systém IDCS 
(Interactive Drive Con-
trol System) umožňuje 
vodičovi zvoliť jeden z troch režimov (normálny, športo-
vý a GS) jazdnej dynamiky – pri zmene režimu sa zme-
ní charakteristika tlmičov, citlivosť posilňovača riade-
nia a reakcia motora na stláčanie pedálu akcelerátora. 
V interiéri vozidla je športový volant, hliníkové pedále  

a športové sedadlá Recaro. Športový sedan Buick Re-
gal GS, ktorý spolu s Opelom Insignia vyrábajú v zá-
vode Opel v nemeckom Rüsselsheime, zrýchli z 0 na  
100 km/h za 6 sekúnd. 

(RM)  

Mesiac pred globálnym predstavením 
médiám, ktoré je naplánované na 10. 
februára, spoločnosť Nissan odhalila ná-
zov svojho nového malého crossoveru. 
Nissan Juke sa začne predávať od októb-
ra tohto roku, svetovú premiéru absolvu-
je na ženevskom autosalóne v marci.
Juke prinesie novú dynamiku do segmen-
tu kompaktných automobilov a ponúkne 
európskym zákazníkom alternatívu  

k tradičnému malému hatchbacku. Ako štvrtý crossover 
v európskom rade Nissanu posilňuje Juke vedúcu pozí-
ciu tejto značky v Európe v segmente crossoverov. Juke 
je inšpirovaný koncepčným vozidlom Qazana a do ponu-
ky vozidiel Nissan sa zaradí medzi kompaktné rodinné 
vozidlo Note a crossover Qashqai.
 Juke budú vyrábať spoločne s typmi Qashqai, Qa-
shqai+2 a Note v modernom výrobnom závode v Sunder-
lande vo Veľkej Británii. Viac informácií o Nissane Juke 
automobilka sprístupní po 10. februári 2010.          -nn-

Zo sveta
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Svoj najmenší model s otvorenou karosériou, prekry-
tou sťahovateľnou textilnou strechou, predstavila ba-
vorská automobilka začiatkom roka 2008. O jeho tex-
tilnej streche uvádza v propagačných materiáloch toto: 
„Na povel tlačidla pocítite vietor vo vlasoch: elektricky 
ovládaná textilná strecha sa otvorí alebo zatvorí iba za 
22 sekúnd, a to aj pri jazde rýchlosťou do 40 km/h. Keď 
je zatvorená, zosilnené zadné okno pomáha lepšie odizo-
lovať vonkajší hluk. S hmotnosťou 1260 g/m2 pomáha 
silný materiál strechy dokonalo odblokovať nielen hluk, 

ale zároveň dosiahnuť porovnateľný jazdný komfort s 
pevnou strechou, dokonca aj v zime.“ 
 Vzhľadom na počasie, najprv mrazy a potom 
takmer nepretržité sneženie po celý týždeň, ktorý sme 
mali k dispozícii na vyskúšanie auta, sme v úplnom 
rozsahu neoverovali, či je pravda, čo o jeho textilnej  
streche tvrdí výrobca. Poznáme prípady, keď sa mecha-
nizmus otvárania strechy kabrioletov alebo roadsterov 
„zasekol“. Neboli to síce autá so značkou BMW, ale čert 
nespí... Takže čas potrebný na  skladanie a opätovné  

zaťahovanie strechy iba preberáme. Nevyskúšali sme 
ani, ako sa konštruktéri dokázali popasovať s problé-
mom turbulencie vzduchu v kabíne bez strechy počas 
jazdy. Čo však môžeme potvrdiť, je prekvapujúco účinné 
odhlučnenie interiéru, bez akýchkoľvek hvízdavých pa-
zvukov cez štrbinky medzi textilnou strechou a pevný-
mi časťami karosérie. Neozvali sa ani pri „diaľničných 
rýchlostiach“. A to isté platí aj o tepelno-izolačných 
vlastnostiach strechy. Tak ako sme rušivo nevnímali ni-
jaký hluk „presakujúci“ cez strechu, nepociťovali sme 

Tepelná pohoda aj v zime
Kabriolet z najmenšieho typového radu automobilky BMW sme v závere minulého roka vyskúšali „mimo 
plánu“. Mali sme pôvodne dostať typ vhodnejší pre stred zimy so  zasneženými cestami. Zvedavosť, ako sa 
budeme cítiť v mrazivom počasí v aute s textilnou strechou, spôsobila, že sme si BMW 1 Cabrio  požičali aj 
mimo obvyklej sezóny pre používanie kabrioletov. 

Vyskúšali sme
BMW 118i Cabrio
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ani chlad tlačiaci sa do kabíny od strechy.   
 Hoci skúšaný model 118i je „základným“, jeho sú-
rodenci 120i, 125i, 135i, 118d, 120d a 123d sú drahšie, 
rozsah jeho výbavy uspokojí aj náročných motoristov. 
Má tzv. komfortný prístup, keď vysielač v elektronic-
kom „kľúči“ vyšle k dverám identifikačný signál a dve-
re sa odomknú po dotknutí sa kľučky. Motor sa uvád-
za do činnosti tiež iba tlačidlom.  Dvojzónová klimatizá-
cia, účinný systém vykurovania, elektricky vyhrievateľ-
né predné sedadlá, kvalitná audiosústava prispievajú 
k príjemnému  cestovaniu– určite so zatiahnutou stre-
chou. Možno aj bez  nej, ale to sme nevyskúšali. Na vy-
sokej úrovni je pasívna bezpečnosť. Osoby na predných 
sedadlách nechránia len čelné bezpečnostné vankúše a 
bezpečnostné pásy, ale aj bočné vankúše prekrývajúce 
v prípade bočného nárazu nielen bok tela, ale aj hlavu. 
Pri prípadnom prevracaní sa vozidla snímače nárazu v 
zlomku sekundy vyšlú signál riadiacej jednotke a tá rov-
nako rýchlo iniciuje vysunutie  ochranných oblúkov ulo-
žených za opierkami hlavy zadných sedadiel.
 Predné sedadlá s výraznými bočnými výstuhami sú 

očakávanou súčasťou tohto modelu, prekvapujúco dob-
ré bočné opory tela  majú k dispozícii aj cestujúci na dru-
hom rade sedadiel. Sedadlá sú osadené nízko nad podla-
hou, takže najmä nastupovanie dozadu, a vystupovanie 
z tohto auta, vyžaduje dosť obratnosti a vytrénované 
stehenné svaly. 
 Dvojlitrový zážihový motor s priamym vstrekova-
ním benzínu do valcov má najväčší výkon 105 kW. Do-
káže 1,5-tonový kabriolet rozbehnúť z 0 na 100 km/h 

za 9,3 s. Zasnežené cesty neumožňovali využívať hornú 
polovicu výkonovej škály motora. Aj keď systém dyna-
mickej regulácie stability (s protipreklzovým systémom 
pôsobiacim na zadné poháňané kolesá) neustále bdel, 
aby sa vozidlo nedostalo do bočného šmyku, a ani my 
sme mu nepridávali prácu tým, že by sme auto hnali na 
hranicu fyzikálnych možností, pri ktorých  sa stáva neo-
vládateľným, zadná časť vozidla sa predsa len občas na 
cestách s utlačeným,  zľadovateným snehom „pomrvi-
la“. Bleskovo sa však stabilizovala aj bez zásahu vodiča.   
BMW 118i Cabrio sa predáva za 30 000 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
BMW 118i Cabrio

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

2xOHC, kompresný pomer 12:1, zdvihový objem 1995 cm3, 

najväčší výkon 105 kW pri 6000 ot./min., krútiaci moment 

190 Nm pri 4250 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

zadnej nápravy.

Podvozok:˝predné kolesá zavesené na vzperách McPherson, 

spodných trojuholníkových a vrchných priečnych ramenách, 

priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vi-

nuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovaným kotúč-

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

pneumatiky rozmeru 195/55 R 16. 

Karoséria: 2-dverová, 4-miestna typu kabriolet.

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4360/1748/1411 

mm, rázvor náprav 2660 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1484/1517 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1495/1860 kg, objem batožinového priestoru  260-305 l, ob-

jem palivovej nádrže 53 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 210 km/h, zrých-

lenie z 0 na 100 km/h za 9,3 s, spotreba 95-oktán. benzínu v 

mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 8,5/5,5/6,6  l/100 

km, CO
2
 153 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Prvý raz sme súčasnú Lagunu skúšali takmer pred dvo-
ma rokmi (MOT ór č. 4/2008), zhodou okolností ju po-
háňal rovnaký vznetový dvojlitrový motor s najväčším 
výkonom 110 kW aký poháňa model Black Edition. To 
isté platí o šesťstupňovej ručne ovládanej prevodovke. 
Dynamika jazdy oboch modelov je preto takmer rovna-
ká. Rozdiely pri bežnom spôsobe jazdy necítiť, pomoc 
mierneho smerového natáčania kolies zadnej nápravy, 
ktoré má nielen Laguna GT, ale aj model Black Edition, 
na rýchlejší a pritom bezpečný prejazd zákrut, vyniknú 
pri bezprostredných porovnávacích jazdách.  Reakcie 
vozidla na natočenie volantu riadenia 4Control sú oka-
mžité, spätná väzba od kolies do volantu by však moh-
la byť o niečo výraznejšia. Bočné nakláňanie karosérie 
v zákrutách je malé.

 Laguna Black Edition má, podobne ako model GT, 
športovejšie vyzerajúci predný nárazník, dve chrómova-
né koncovky výfuku a atraktívne vyzerajúce diskové ko-
lesá z ľahkej zliatiny. To sú najvýraznejšie vonkajšie roz-
diely od vzhľadu ostatných modelov. V kabíne je nepreh-
liadnuteľný kožou obšitý, príjemne hrubý veniec volan-
tu so sploštením v spodnej časti a hliníkové pedále. Mi-
moriadne bohatá je výbava tohto modelu, obsahuje na-
príklad bezkľúčové odomykanie dverí a štartovanie mo-
tora, dažďový a svetelný snímač, bi-xenónové reflekto-
ry s funkciou smerového natáčania, automatickú klima-
tizáciu, tempomat, či vstavaná navigácia TomTom..
 Renault má k dispozícii vznetový dvojliter s výko-
nom 131 kW, pre model Black Edition však vybral va-
riant tohto motora s výkonom 110 kW. Schopnosť 

zrýchľovať z 0 na 100 km/h pod 10 sekúnd so vzneto-
vým motorom už pristane aj športovo ladenému mode-
lu. A keď je to „Francúz“, tak zákazníci od neho očakáva-
jú, napriek istým športovým schopnostiam, aj príjemné 
pruženie, tichý motor a malú spotrebu paliva. To všet-

ko Laguna Black Edition poskytuje. Model nás prekvapil 
aj celkom presnými dráhami páky šesťstupňovej ručne 
ovládanej prevodovky. Vzhľadom k výkonu motora by 
iste bez problémov zniesla „dlhší“ šiesty prevodový stu-
peň, čo by pri jazde po diaľnici prispelo k zmenšeniu spo-
treby nafty, lebo motor by pracoval pri menších otáč-
kach.  V celom režime otáčok však motor pracuje príjem-
ne ticho. Dosiahnuť spotrebu nafty v zmiešaných pre-
vádzkových podmienkach na úrovni 6,5 l/100 km, a to 
aj  v chladnom počasí, nevyžaduje od vodiča sústreďo-
vanie sa na jemnosť ovládania plynového pedálu.
 Renault Laguna 2.0 dCi Black Edition sa štandardne 
predáva za 27 590 eur, akciová cena je o 2000 eur menšia.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Renault Laguna 2.0 dCi Black Edition

Renault Laguna 2.0 dCi Black Edition
Súčasná generácia typu Laguna, reprezentanta Renaultu v strednej triede, mala premiéru na trhu v auguste 
2007. Nemá nedostatky v spoľahlivosti prevádzky, ktorou trpela jej predchodkyňa, ale u nás len pomaly pre-
sviedča zákazníkov, že im časté návštevy opravovne s ňou nehrozia. Renault preto hľadá náhradu za klientelu, 
ktorá nahradila prvú generáciu Laguny autami konkurencie. Okrem iného športovo ladenými modelmi, akým 
je Laguna GT, ale aj lacnejší model Laguna 2.0 dCi Black Edition, ktorý sme vyskúšali koncom minulého roka. 

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 110 kW 

pri 4000 ot./min., krútiaci moment 340 Nm pri 2000 ot./

min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Pneumatiky rozmeru 225/450 R 18. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4695/1811/1445 

mm, rázvor náprav 2756 mm, pohotovostná/celková 

hmotnosť 1555/2025 kg, objem batožinového priestoru  

450/1377 l, objem palivovej nádrže 66 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 210 km/h, 

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

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

CO
2
 155 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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ALLIANZ PRIPÍŠE KLIENTOM 4,39 %

Projekt „Vlci a rysy v zimných Tatrách“

ŠKODA AUTO SLOVENSKO OPÄŤ NAJVYŠŠIE

Z domova

Allianz – Slovenská poisťovňa rozhodla, že za rok 2009 
pripíše svojim klientom podiel na prebytku vo výš-
ke 4,39 %. Klient dostáva v prípade kapitálového ži-
votného poistenia na konci poistenia dohodnutú po-
istnú sumu. Tá nie je spravidla konečnou sumou, kto-
rú poisťovňa klientom pri kapitálovom životnom pois-
tení vypláca. Od roku 2007 stanovila Národná banka 
Slovenska 2,5-percentnú technickú úrokovú mieru ako  

povinné zhodnotenie, ale poisťovne môžu rozhodnúť aj 
o väčšej sume pripísanej na účet klienta, ak sa podelia o 
zisk z kapitálovej rezervy.
 „Peniaze uložené v životnom poistení sme aj v minu-
lom roku zhodnotili viac ako sú bežne zhodnocované úspo-
ry uložené v banke. Stále potvrdzujeme, že popri poistení 
svojho života si klienti nielen sporia, ale poisťovňa im ga-
rantuje zhodnotenie vložených prostriedkov a umožňuje 

dodatočný výnos. V dnešnej dobe je zhodnotenie rezerv 
na úrovni 4,39 % veľmi zaujímavé,“ konštatuje člen pred-
stavenstva Allianz - SP pán Miroslav Kočan. 
 Kapitálové životné poistenie je bezpečnou alterna-
tívou ku klasickému sporeniu s tou výhodou, že ponúka 
nielen zabezpečenie v prípade neočakávaných a neprí-
jemných životných situácií, ale aj možnosť výhodne spo-
riť finančné prostriedky.      -az-

Anglická nezisková or-
ganizácia Biosphere ex-
peditions.org po úspeš-
nom mapovaní popu-
lácie kamzíkov na Slo-
vensku prichádza s ďal-
ším projektom. V spo-

lupráci so Slovak Wildlife Society a dobrovoľníkmi z 
viacerých európskych štátov budú od 30. januára do  

19. februára sledovať populáciu vlkov a rysov v tatran-
skej prírode. 
 Automobilka Land Rover už viac rokov spolupracu-
je s organizáciami zameranými na ochranu prírody. Aj 
slovenský dovozca automobilov tejto značky, spoloč-
nosť T.O.P.AUTO Bratislava, už v minulosti poskytol vo-
zidlá na takto zamerané akcie.  Rovnakú pomoc poskyt-
ne aj pri expedícii, ktorá bude v le-
soch Vysokých aj Nízkych Tatier 
sledovať stopy vlkov a rysov, zbie-
rať vzorky (trus, moč a srsť) drav-
cov na analýzu ich genetiky a po-
travy. Výsledkom akcie by malo 
byť aj spresnenie počtu týchto 
chránených zvierat, pretože odbor-
né odhady najmä počtu vlkov žijú-
cich na Slovensku kolíšu od 130 po 
1500 jedincov (zrejme podľa toho, 
či odhad robia „ochranári“, alebo  

poľnohospodári a poľovníci). Tento veľký rozptyl je 
však daný iste aj tým, že svorky vlkov migrujú po celých 
Karpatoch, tie isté sa v rôznom čase môžu vyskytovať 
aj v Poľsku, na Morave, Ukrajine, ba aj v Maďarsku či  
Rumunsku. 

-lr-

 Foto: Tomáš Hulík

Až 15 140 nových automobilov značky Škoda dodala 
svojim zákazníkom spoločnosť ŠKODA AUTO Sloven-
sko v roku 2009. Potvrdila tak vedúcu pozíciu na trhu 
v segmente osobných automobilov. Trhový podiel znač-
ky Škoda dosiahol podľa oficiálnych štatistík Združenia 
automobilového priemyslu 16,74 %, pričom v decembri 
sa vyšplhal až na 20,1 %. V krízovom roku pritom klesol 
celkový trh na Slovensku v porovnaní s rokom 2008 o 
6471 automobilov (-6,7 %). 
 Najpredávanejším typom značky Škoda v roku 
2009 na Slovensku sa opäť stala Fabia s počtom 7918 
predaných automobilov. Druhým najúspešnejším typom 
bola Octavia, ktorej sa spolu predalo 5576 vozidiel. 

Počet predaných automobilov podľa jednotlivých modelov:

Model M1 N1 M1+N1

Fabia spolu 7116 802 7 918

Octavia spolu 3722 1 854 5 576

Superb  376 233 609

Yeti 228 82 310

Roomster 457 184 641

Praktik  86 86

„Najmä v 2. polroku 2009 sa nám podarilo navýšiť ob-
jemy predaja a potvrdiť vedúcu pozícu na trhu lídra u 
slovenských zákazníkov. Dôležitú úlohu pri stabilizácii 
trhu zohralo nepochybne aj „šrotovné“, ktoré pomohlo 
obnoviť dôveru zákazníkov. Významnou mierou prispelo 
k tomu, že sa podarilo prekonať stagnáciu a prepad na 
začiatku roka, ktoré boli spôsobené celosvetovou hos-
podárskou krízou,“ uviedol pán Robert Baumgartner, ko-
nateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko a dodal:.
 „Zákazníkov značky Škoda zaujala naša produkto-
vá ofenzíva v kombinácii s výhodnou cenovou ponukou. 
V priebehu roka 2009 sme predstavili 
omladené verzie modelových derivátov 
Octavia RS a Scout a začali sme predaj 
prvého vlastného SUV – Yeti, ktorý sa 
stretol s veľkým záujmom zákazníkov. 
Očakávame, že rok 2010 bude veľmi ná-
ročný, ale veríme, že oživenie trhu bude 
mať dlhodobý charakter. Aj naďalej bu-
deme slovenským zákazníkom ponúkať 
atraktívne automobily za výhodné 
ceny. Dôkazom je aj novoročná ponu-
ka mimoriadne výhodných akčných  

modelov Fabia Family, Fabia Combi Family a Roomster 
Family. Navyše, ku každému akčnému modelu si môže 
zákazník vybrať jeden z troch „vianočných“ darčekov: 
zimné kolesá a mechanické zabezpečenie, komplexné 
ročné poistenie, alebo poukážku na nákup elektroniky 
v hodnote 500 . Na všetky akčné modely Family 2010 
sa zároveň vzťahuje rozšírená Doživotná záruka Mobili-
ty Premium. Napríklad model Škoda Fabia Family môžu 
zákazníci získať už za 8579 . A len nedávno sme uvi-
eli na slovenský trh atraktívny model Superb Combi.“

-ša-

Horúcou novinkou v ponuke značky Škoda je Superb Combi
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Dnes už vodič úžitkového vozidla nemusí mať silné ruky 
a nohy, aby ho dokázal ovládať. Riadenie a  brzdy majú 
účinné posilňovače, pedál spojky je sprevodovaný tak, 
aby ho mohla ľahko stláčať aj žena, prevodovka musí 
vydržať státisíce kilometrov, takže aj mechanizmus pre-
raďovania je vyrobený s presnosťou ako pri osobných 
autách. Aj Citroën Jumpy Combi sa ovláda rovnako  

ľahko ako bežné súčasné osobné autá. Vďaka sedeniu 
vodiča pomerne vysoko nad vozovkou je vedenie toh-
to auta dokonca ešte menej psychicky vyčerpávajúce. 
Vodič sa môže s dostatočným predstihom pripraviť na 
možnosť skomplikovania jazdnej situácie, keďže vidí po-
nad osobné autá ďaleko dopredu. Kto nemá prax s ve-
dením trochu dlhších áut, musí sa pri prvých hodinách  

jazdy viac sústreďovať pri odbočovaní na to, aby zadný-
mi kolesami nevyšiel cez obrubník na chodník, alebo aby 
zadnou časťou karosérie do niečoho „nešuchol“.  Skrátka 
a dobre, odbočovať s takýmto autom treba s primeraným 
„nájazdom“, ktorý zväčší polomer zatáčania.
 Hoci pri väčšine jázd toto vozidlo bolo zaťažené 
len vodičom, príjemne nás prekvapila účinnosť, s akou 

Vyskúšali sme
Citroën Jumpy Combi L2 2.0 HDi

Mikrobus
Citroën už viac rokov patrí medzi najúspešnejších výrobcov malých nákladných automobilov s celkovou 
hmotnosťou do 3,5 t. Taktika spájania sa pri ich vývoji aj výrobe s inými značkami (Peugeot, Fiat) kvôli zmen-
šeniu nákladov sa mu určite vydarila, keďže počty vyrábaných úžitkových automobilov sú podstatne men-
šie ako pri osobných autách. Ničím neobvyklým nie je ani odvodenie od takýchto automobilov verzií na pre-
voz osôb. Takým modelom je aj Jumpy Combi. Vyskúšali sme 9-miestnu verziu, vozidlo poháňal dvojlitrový 
vznetový motor s výkonom 80 kW. 
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si systém pruženia poradil s tým množstvom výtlkov, 
ktoré sa v januári začali objavovať na cestách. A to na-
priek tomu, že zadná tuhá náprava s ľahkou lisovanou 
priečkou na nami skúšanom modeli nemala  pneumatic-
ké pruženie, ktoré je príplatkovou alternatívou k vinu-
tým oceľovým pružinám.   
 Vodič má k dispozícii sedadlo, ktoré možno presta-
vovať aj výškovo, výškovo je prestaviteľný aj volant. 
Vedľa vodiča je dvojmiestne lavicové sedadlo, takéto 
2+1 miestne konfigurácie majú aj sedadlá v druhom a 
treťom rade. Len samostatné sedadlá sú na rozdiel od 
prvého radu na pravej strane. Na druhý a tretí rad se-
dadiel  sa nastupuje cez posuvné dvere na pravom boku 
vozidla. Operadlá sedadiel možno sklopiť dopredu do vo-
dorovnej polohy, čím vznikne pomerne veľký priestor na 
prepravu hoci aj dlhších predmetov. Pri teplotách okolo 
-10 oC, ktoré boli koncom januára zrána aj v okolí Brati-
slavy bolo po studenom štarte motora cítiť teplý vzduch 
z výduchov ventilácie až niekedy po desiatich kilomet-
roch jazdy. Ohrievanie kabíny s objemom okolo 6 m3 len 
„odpadovým“ teplom  úsporného vznetového motora by 
bolo v regiónoch s ešte chladnejším podnebím nevyho-
vujúce pre prepravcov prevážajúcich napríklad hotelo-
vých hostí alebo turistov. Vozidlo treba vybaviť aj prí-
davným zdrojom vykurovania.

 Tento vznetový motor patrí medzi najstaršie 
verzie HDi vyrábané v PSA Peugeot Citroën, takže 
okrem priaznivej spotreby má aj výraznejší zvukový 
prejav, najmä v prvých minútach jazdy po dlhšej pra-
covnej prestávke v mraze. Spotrebu nafty pod hrani-
cou 8 l/100 km vzhľadom na pomerne veľký podiel 
krátko trvajúcich jázd v meste považujeme za veľmi 
priaznivú napriek tomu, že zaťaženie auta nákladom 
nebývalo ani zďaleka pri povolenom maxime.
 Deväťmiestny Citroën Jumpy Combi 2.0 HDi s 
predĺženým rázvorom (variant L2) so základnou úrov-
ňou výbavy sa predáva za 22 400 eur (+ DPH).

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Citroën Jumpy Combi L2 2.0 HDi

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

vod OHC, vstrekovací systém common rail, kompresný pomer 

18:1, zdvihový objem 1997 cm3, najväčší výkon 80 kW pri 

4000 ot./min., krútiaci moment 300 Nm pri 2000 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných priečnych ramenách, priečny skrutný stabilizá-

tor, zadná tuhá náprava, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpre-

du s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s  posilňova-

čom, obrysový priemer otáčania 12,59 m, pneumatiky rozme-

ru 215/60 R 16. 

Karoséria: 4-dverová, 9 -miestna typu van.

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 5135/1895/1880 

mm, rázvor náprav 3122 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1570/1604 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1994/2791 kg,  objem palivovej nádrže 80 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 160 km/h,  

spotreba nafty v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Aj keď Volvo S80 svojou dĺžkou 4851 mm, ani ostat-
nými rozmermi,  nezaostáva za konkurenčnými auto-
mobilmi vyššej strednej triedy, na nás pôsobí menším  

dojmom. To určite nie je chyba, a ak toto vozidlo po-
dobne vnímajú aj zákazníci, ktorí si vyberajú auto tej-
to triedy, po skúšobnej jazde v ňom zistia, kde ho treba  

zaradiť. Najvyššia úroveň výbavy Executive spolu s 
poctivo konštrukčne navrhnutou kabínou a dobrým 
podvozkom posádku priam rozmaznávajú. Volvo si  

Vyskúšali sme
Volvo S80 D5 AWD Executive

Vikingský koráb
Druhá generácia najväčšieho sedanu automobilky Volvo, S80,  mala výstavnú premiéru na autosalóne v 
Ženeve v roku 2007. Zoznámenie sa s týmto vozidlom bolo pre nás v tom čase jedným z najpríjemnejších 
motoristických prekvapení. Sedan S80 priniesol niekoľko nových systémov, ktoré medzigeneračne zlepšili 
nielen bezpečnostné parametre Volva S80, ale o niekoľko rokov ich začali používať aj v automobiloch reno-
movaných konkurenčných značiek. Stačí spomenúť systém známy pod skratkou BLIS, upozorňujúci vodiča 
na  iné auto blížiace sa zozadu v susednom jazdnom pruhu. Vlani vo Volve  podrobili S80 takmer nepozna-
teľnej inovácii. Rozšírili však aj ponuku motorov o nový vznetový päťvalec, ktorý rozhodne stojí za zmienku. 
Vyskúšali sme model poháňaný práve týmto motorom, s pohonom kolies prednej aj zadnej nápravy, s naj-
vyššou úrovňou výbavy Executive.  
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Vyskúšali sme
Volvo S80 D5 AWD Executive

v minulosti zakladalo na dlhej životnosti svojich auto-
mobilov a ich výbornej pasívnej bezpečnosti. Druhou ge-
neráciou typu S80 akoby sa k týmto svojím koreňom 
vrátilo. Našťastie. A ako sme už spomenuli, vložili do nej 
aj množstvo prvkov zlepšujúcich aktívnu bezpečnosť. 
 Sedadlá majú nasledovaniahodný tvar aj funkč-
nosť, v nami skúšanom modeli boli potiahnuté jemne vy-
pracovanou kožou. Výbava Executive zabezpečuje elek-
trické vyhrievanie s veľmi rýchlym nástupom ohrevu ni-
elen predných, ale aj zadných krajných sedadiel. Pred-
né majú i odvetranie sedacej časti aj operadla, s ploš-
ne rovnomerným účinkom. A aby sa vodič a spolujazdec 
vedľa neho nemuseli pri dlhotrvajúcej jazde obávať pri-
škrtenia prietoku krvi v stehnách, sedadlá majú aj ma-
sážnu funkciu... Keby tvorcovia interiéru k zvyčajným 
ovládačom ventilačného a vykurovacieho systému ka-
bíny na stredovú konzolu prístrojovej dosky nepridali aj 
vypínače množstva bezpečnostných systémov, dalo by 
sa povedať, že Volvo S80 nemá chybičku ani v ergonó-
mii. Kto si potrpí na veľký objem batožinového priesto-
ru, bude za chybičku, alebo chybu, zrejme považovať aj 
to, že najväčší sedan Volva  ponúka na prevoz batoži-
ny len  480 litrov.  Možno to vyváži voduodpudivá úpra-
va presklenia vozidla, laminátová vrstvička povzbudzu-
je kvapôčky vody, aby nezostávali na skle a nezhoršova-
li jeho priehľadnosť, ale rýchlo z neho stekali. K dobré-
mu dojmu z tohto vozidla určite prispeje aj dôkladné od-
hlučnenie kabíny. 
 A s vnútorným hlukom vždy súvisí aj hlas motora. 
Žiadne mlátenie kladivom po „studenom štarte“, ani du-
nenie hromu po zväčšení otáčok posádku neruší. Ale ne-
ruší  ani osoby, vedľa ktorých Volvo poháňané týmto 
motorom prechádza. Automobilka Volvo kedysi vyrába-
la osobné aj nákladné autá. Pre osobné autá vznetové 
motory kupovala od iných automobiliek, pre nákladné 
si vyrábala vlastné, na špičkovej svetovej úrovni. Až sa 
raz vedenie podniku rozhodlo, že využijú poznatky svo-
jich konštruktérov aj pri stavbe motora pre osobné autá. 
(To bolo samozrejme predtým, ako divíziu výroby osob-
ných áut predali koncernu Ford.) Zhruba pred desaťro-
čím mohli predstaviť svoj prvý vlastný vznetový päťva-
lec. Na svoju dobu bol dobrý, ale už bol čas dať mu novú 

kvalitu. Konštruktéri zachovali blok radového päťvalca, 
aj jeho zdvihový objem. Spaľovacie priestory vybavi-
li novými keramickými žeraviacimi sviečkami, ktoré už 
po dvoch sekundách majú teplotu 1000 oC a spoľahlivo 
zapália novými piezoelektricky ovládanými vstrekovač-
mi jemne rozstreknutú dávku nafty vo valcoch aj keď 
je vonku treskúci mráz. Riadiaca jednotka diriguje zapá-
janie sa dvojice rôzne veľkých turbodúchadiel najmä s 
ohľadom na otáčky motora a veľkosť stlačenia pedálu 
akcelerácie tak, aby nárast výkonu bol bez skokov, kto-
ré by zhoršovali plynulosť zrýchľovania vozidla. Motor 
má najväčší výkon 151 kW a najväčšiu hodnotu krútia-
ceho momentu 420 Nm si udržiava v širokom rozsahu 
otáčok 1500 až 3250 za minútu. Taká pružnosť moto-
ra nenúti riadiacu jednotku šesťstupňovej prevodovky, 
aby pričasto musela čarovať s prevodmi, možno pove-
dať, že nekazí dobrý výkonový potenciál motora. Ten na 
ceste s dostatočnou priľnavosťou pneumatík k jej povr-
chu poháňa predné kolesá. Ak však majú snahu prekĺz-
nuť, spojka Haldex v úlohe medzinápravového diferenci-
álu predistribuuje hnací moment aj na zadnú nápravu. 
Keď sme vozidlo skúšali, bolo na to iste množstvo dôvo-
dov, pripájanie pohonu aj zadnej nápravy sa však usku-
točňuje automaticky, bez asistencie vodiča. DSTC, ako 
vo Volve označujú systém dynamickej regulácie stabili-
ty s integrovaným protipreklzovým systémom poháňa-
ných kolies, zase pomáha vodičovi udržať auto v žela-
nom smere aj na cestách s klzkým povrchom. Volvo S80 
pohodlím jazdy, aké poskytuje posádke, pripomína mýty 
o „cestných koráboch“ z amerických automobiliek. K po-
hodliu však pridáva aj mimoriadnu bezpečnosť, akú tie-
to zámorské autá nikdy nemali.
 Volvo S80 D5 AWD Executive sa predáva za  
55 720 eur.

Samuel BIBZA

Motor: radový 5-valcový, 20-ventilový prepĺňaný vznetový, ven-

tilový rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common rail, kom-

presný pomer 16,5:1, zdvihový objem 2400 cm3, najväčší vý-

kon 151 kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 420 Nm pri 

1500 až 3250 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

prednej  aj zadnej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabili-

zátor, zadná  viacprvkova náprava, vinuté pružiny, kotúčové 

brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s 

posilňovačom, pneumatiky rozmeru 245/40 R 18. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4851/1876/1493 

mm, rázvor náprav 2835 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1588/1585 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1728/2330 kg,  objem batožinového priestoru  480 l, objem 

palivovej nádrže 70 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 225 km/h, 

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

mimomest. cykle/komb. prevádzke 10,2/5,7/7,3  l/100 km, 

CO
2 
194 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Sedan má karosériu, ktorá sa tak rýchlo „neokuká“, pri-
stali by jej však podľa nás kolesá väčšieho priemeru. In-
teriér aj v základnej úrovni výbavy vyzerá dobre, v dru-
hom najvyššom stupni, Executive, môže skutočne kon-
kurovať európskym automobilkám hrdiacim sa nepí-
saným, ale vo všeobecnosti uznávaným, najmä na na-
jväčšom európskom – nemeckom – trhu, členstvom 
v „klube prémiových“.  Chýbajúce centimetre pre slo-
bodu pohybu kolien aj hláv cestujúcich s výškou nad 
180 cm na zadných sedadlách mávajú občas aj  seda-
ny strednej triedy spomínanej prémiovej konkurencie. 
Riešenie „pracoviska vodiča“ by zase mohlo byť vzo-
rom pre mnohých. Accordu však chýba aj niekoľko li-
trov objemu batožinového priestoru, aby sa vyrovnal 
najlepším konkurentom – a to všetko vlastenecky cíti-
aci novinári v štátoch s vlastnou automobilovou výro-
bou dajú do protikladu s najlepšími domácimi produk-
tami. Nemožno ich za to odsudzovať, chrániť domácich 
výrobcov je rozumné, konkurencia sa musí viac snažiť. 
Pokrok na Accorde ôsmej generácie oproti siedmej je  

neprehliadnuteľný, deviata už možno bude mať „kufor“ 
s objemom na špičke triedy.    
 K najlepším v strednej triede patrí Accord aj úrov-
ňou výbavy a svojimi jazdnými vlastnosťami. Prvotri-
edna stabilita, nabádajúca, a nie falošne, aj k športové-
mu štýlu jazdy, dobré schopnosti tlmiť nárazy od men-
ších nerovností cesty.  Hupnutie do výtlku už ale po-
sádka poriadne pocíti. Riadenie je presné, ale jeho po-
silňovač by mohol byť pri väčších rýchlostiach aj me-
nej usilovný, kabína je dobre odizolovaná od hluku, kto-
rý by sa chcel do nej dostať od obtekajúceho vzduchu. 
Zvuk motora posádku neruší, ale najlepší konkurenti 
Accordu urobili izoláciu priečky motorového priestoru 
od kabíny ešte o niečo dôkladnejšie. Rozdiely v hmot-
nosti, ani v jej rozložení na nápravy medzi kombi a se-
danom nie sú významné, takže nespôsobujú ani rozdie-
ly v dynamike jazdy ani v spotrebe paliva. 
 Honda Accord 2.2i DTEC Executive s päťstup-
ňovou automatickou prevodovkou sa predáva za  
34 150 eur.       Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Honda Accord 2,2i-DTEC Executive

Zmenšujúci sa odstup od „prémiových“
Japonská automobilka Honda sa neskrývane snaží vybudovať si v Európe povedomie u zákazníkov, že jej 
automobily by mali patriť do tzv. prémiového segmentu. Accordom ôsmej generácie, ktorá mala premiéru v 
roku 2008, k tomuto cieľu urobila ďalší krok. Po kombi, ktoré sme skú-
šali začiatkom minulej jari (MOT´or č. 4/2009), sme nedávno vyskú-
šali aj sedan, poháňaný rovnakým 2,2-litrovým vznetovým motorom 
s výkonom 110 kW. Kým v kombi spolupracoval so šesťstupňovou 
ručne ovládanou prevodovkou, v sedane bol päťstupňový „automat“.

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

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

mer 16,3:1, zdvihový objem 2199 cm3, najväčší výkon 110 

kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 350 Nm pri 2000 až 

2500 ot./min.

Prevody: 5-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na  dvojiciach trojuholníko-

vých ramien a pružiacich vzperách, priečny skrutný stabilizá-

tor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčové brz-

dy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s hyd-

raulickým posilňovačom, obrysový priemer otáčania 11,8 m,  

pneumatiky rozmeru 225/50 R 17. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4725/1840/1440 

mm, rázvor náprav 2705 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1585/1590 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1738/2110 kg,  objem batožinového priestoru  467 l, objem 

palivovej nádrže 65 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 207 km/h, 

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

mimomest. cykle/komb. prevádzke 8,5/5,3/6,4  l/100 km, 

CO
2
 170 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Predstavujeme
Honda CR-Z

Karoséria Hondy CR-Z vychádza z koncepcie „dynamic-
kého klinu“, ktorá sa vyznačuje nízkou líniou kapoty a 
výraznou šírkou, dodávajúcou automobilu sebavedomý 
a atletický vzhľad. V dizajne vozidla sú zreteľné charak-
teristické dizajnové prvky značky Honda, ako sú naprí-
klad delené sklo veka batožinového priestoru, alebo ae-
rodynamická, mierne sklonená línia strechy, ktoré do-
pĺňajú zakrivené, atraktívne tvarované línie exteriéru. 
 Po prvýkrát je  paralelný hybridný systém Honda 
kombinovaný so 6-stupňovou ručne ovládanou prevo-
dovkou. V novej Honde CR-Z je hybridná pohonná jed-
notka spojená s bežnou ručne ovládanou prevodovkou 
(podobne ako v  niektorých   modeloch Civic IMA z roku 
2003 s päťstupňovou prevodovkou), v Detroite vystave-
ný model mal automatickú prevodovku s plynule meni-
teľným prevodom (CVT), ktorú budú americkí zákazníci 
nepochybne preferovať.
 Vysokootáčkový charakter 1,5-litrového zážihové-
ho štvorvalcového motora, ktorý je v EÚ novinkou, do-
pĺňa dodatočných 78 Nm krútiaceho momentu, posky-
tovaného bezkefkovým elektromotorom s výkonom 10 
kW, ktorý je umiestnený medzi motorom a prevodov-
kou. Paralelný hybridný systém IMA ponúka celkový 
výkon 91 kW a krútiaci moment 174 Nm. Hodnota ma-
xima krútiaceho momentu je rovnaká ako pri modeli Ci-
vic so zážihovým motorom 1,8 l, pričom emisie CO2 sú 
o 35 g/km menšie a dosahujú len 117 g/km**. Vďaka 
elektromotoru má CR-Z neobvykle plochú krivku krú- 
tiaceho momentu, ktorého maximum je k dispozícii už 
pri 1500 ot./min., čo sú na atmosfericky plnený motor 
neobyčajne malé otáčky. V spojení so šesťstupňovou 
prevodovkou sa motor podporovaný systémom IMA vy-
značuje vynikajúcou pružnosťou a atraktívnym zvukom. 
Honda CR-Z bola vybavená systémom pohonu s troma  

režimami, ktorý poskytuje vodičovi viac možností a uľa-
hčuje každodenné používanie vozidla. Režimy jazdy  sa 
líšia rôznym nastavením škrtiacej klapky, riadenia, do-
bou do vypnutia motora pri voľnobehu, riadením klima-
tizácie alebo úrovňou podpory poskytovanej systémom 
IMA. Vodič si môže zvoliť, či si praje čo najdynamickej-
šiu jazdu, čo najmenšiu spotrebu benzínu, alebo chce 
rovnováhu medzi oboma faktormi. 
 Európska verzia CR-Z je vybavená svetlami pre 
denné svietenie tvorenými ôsmimi svietiacimi diódami 
(LED), ktoré zvýrazňujú spodnú líniu dynamických pred-
ných reflektorov. Je to po prvý krát kedy je sériový mo-
del značky Honda vybavený svetlami pre denné svie-
tenie. Vďaka nim a predným hmlovým svetlám, ktoré 
sú tiež k dispozícii len pri európskej verzii, sa CR-Z pre 
Európu vyznačuje mierne odlišným vzhľadom. Európ-
ska verzia CR-Z disponuje usporiadaním sedadiel 2+2, 
vďaka čomu môžu zákazníci prepravovať dvoch ďalších 
dospelých na kratšie vzdálenosti, alebo deti aj na dlh-
šie cesty. V prípade potreby je možné zadné sedadlá jed-
ným pohybom jednoducho sklopiť do vodorovnej polo-
hy, a tým zväčšíť batožinový priestor.
 Interiér produkčnej verzie vozidla bol vyvinutý na 
základe konceptu CR-Z vystavovaného na autosalóne 
v Tokiu v roku 2007, vrátane 3D displeja a vnútorného 
priestoru prispôsobeného potrebám vodiča. Prístrojová 
doska nového kupé kombinuje dvojúrovňové usporiada-
nie – horná tmavá časť vytvára predstavu plávajúceho 
panelu nad svetlošedou spodnou časťou, ktorá pozvoľ-
ne prechádza až ku stredu výplne dverí.
 Podvozok zdieľa niektoré komponenty s typom In-
sight, avšak rázvor náprav, rozchod kolies a priestoro-
vé usporiadanie sú iné. Kým Insight využíva na závesy 
kolies valcované polotovary, v CR-Z sú kvôli zmenšeniu 

hmotnosti a zväčšeniu pevnosti použité kované hliníko-
vé vzpery McPherson. CR-Z má o 115 mm menší rázvor 
náprav a je o 295 mm kratší ako Honda Insight, v porov-
naní s ním má aj o 44 kg menšiu pohotovostnú hmotnosť. 
Systém zavesenia kolies CR-Z má iné nastavenie charak-
teristiky pružín a tlmičov.

-ha-

** Všetky hodnoty sú predbežné a sú podmienené 
homologizáciou.

Medzi novinky autosalónu v Detroite patrilo aj nové kupé Honda CR-Z. Pre americký trh má dvojmiestnu ka-
rosériu, pre Európu a Japonsko má usporiadanie sedadiel 2+2. Poháňa ho paralelný hybridný systém IMA. 
Európsku verziu Honda predstaví začiatkom marca  na 80. Medzinárodnom autosalóne v Ženeve. Na obráz-
koch je európska verzia nalakovaná modrou farbou, americká je červená. Snímky interiérov možno správne 
priradiť podľa prevodoviek – európska verzia má preraďovaciu páku 6-stupňovej prevodovky, americká vo-
liacu páku automatickej prevodovky. 

Športové kupé s hybridným pohonom
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Predstavujeme
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TECHNOLÓGIA A INOVÁCIE 
VO FORDOCH PRE ROK 2010
Spoločnosť Ford of Europe v roku 2010 predstaví množstvo nových automobilov, technológií a inovácií, čím 
si rozšíri svoje portfólio a prinesie na trh cenovo dostupné špičkové modely zamerané na menšiu spotrebu, 
lepšiu bezpečnosť a pohodlie vodiča.

Už po dvoch týždňoch roku 2010 spoločnosť Ford odha-
lila na autosalóne v Detroite nový Ford Focus a na eu-
rópskom autosalóne v Bruseli predstavila výrazne zlep-
šené typy S-MAX a Galaxy.
 Tieto automobily, spolu s Fordami Ford C-MAX a 
Grand C-MAX, predstavenými na frankfurtskom autosa-
lóne v roku 2009, priniesli vzrušujúce množstvo nových 
funkcií a inovácií, vrátane pokročilých pohonných jed-
notiek a najnovších technológií v oblasti celkovej funkč-
nosti vozidla a bezpečnosti.
 Nová generácia Ford Focus má naplánovaný vstup  
na európsky trh až na začiatok roku 2011. Na autosalóne 
sa objavili obidve karosárske verzie. Elegantný štvord-
verový sedan a dynamický päťdverový hatchback v 
sebe spájajú moderný štýlový a športový vzhľad s prí-
kladnou technologickou úrovňou a kvalitou spracova-
nia. Nový Focus vyvíjal medzinárodný tím, ktorý vied-
lo centrum pre vývoj malých a stredných vozidiel spo-
ločnosti Ford v nemeckom meste Merkenich a jeho cha-
rakteristiky spĺňajú požiadavky zákazníkov aj legislatív 
všetkých väčších svetových trhov.
 „Európsky vývojový tím spoločnosti Ford predsta-
vuje prvú líniu vývoja automobilov, je zodpovedný za na-
sledujúcu generáciu globálnych vozidiel triedy C a je pri-
pravený priniesť na trh úžasnú rodinu nových produk-
tov,“ povedal  generálny riaditeľ spoločnosti Ford of Eu-
rope John Fleming. „Focus je pre nás najdôležitejším ty-
pom v Európe a z celosvetového hľadiska je pre spoloč-
nosť Ford veľmi dôležitý. Pri jeho vývoji sme nerobili ži-
adne kompromisy.“
 Focus nasledujúcej generácie prinesie zákazní-
kom v triede C vzrušujúcu paletu pokročilých techno-
lógií, ktoré sa bežne vyskytujú len v segmente väč-
ších, prémiových vozidiel. Patria tu bezpečnostné funk-
cie a asistenčné funkcie pre vodiča ako je nový systém 
predchádzania kolíziám pri malej rýchlosti, adaptívny  

tempomat, systém informovania vodiča o vozidle na-
chádzajúcom sa v mŕtvom uhle vonkajších spätných zr-
kadiel, obmedzovač rýchlosti, rozpoznávanie doprav-
ných značiek, upozornenie vodiča, pomocník pre udr-
žanie vozidla v jazdnom pruhu a aktívny parkovací asi-
stenčný systém plus najnovšie technológie v interiéri, 
ktorých zástupcami sú špičkový systém MyFord s vý-
konným prepojovacím rozhraním Ford SYNC a balíčkom 
hlasového ovládania.  (Väčšina z týchto prvkov bude 
zrejme v ponuke príplatkovej výbavy, pozn. red.)
 Atraktivita nového Fordu Focus je umocnená aj po-
nukou agregátov, ktoré využívajú najnovšie technológie 
pre dosiahnutie špičkovej spotreby paliva a úrovní emi-
sií CO2. Ponuka bude obsahovať prepĺňaný zážihový mo-
tor Ford EcoBoost so zdvihovým objemom 1,6 l a pria-
mym vstrekovaním a zlepšené vznetové motory Dura-
torq TDCi so systémom vstrekovania common-rail a 
zdvihovým objemom 1,6 a 2,0 l. 
 Typový rad Ford C-MAX/Grand C-MAX patrí do 
segmentu kompaktných viacúčelových vozidiel (MAV), 
kde  priniesol novú úroveň štýlu a žiadostivosti. Obidva 
tieto modely sa do predaja dostanú v druhej polovici 
roku 2010, u nás pravdepodobne až pred koncom roka. 
 Úplne po prvý krát si budú môcť zákazníci v seg-
mente MAV vybrať buď 5-miestny C-MAX alebo nový, 
7-miestny Grand C-MAX, ktorý je vybavený dvojitými 
posuvnými dverami a inovatívnymi sedadlami s novým 
dizajnom pre jednoduchšie nastupovanie, ponúkajúce 
neuveriteľný priestor a flexibilitu.
 Nový C-MAX taktiež využíva úsporné a živé agre-
gáty typu Focus novej generácie a predstavuje ďalšie 
nové technológie orientované na zákazníka, ktoré zlep-
šia úroveň praktickosti a bezpečnosti pre celú rodinu. 
Medzi tieto inovácie patrí poloautomatický systém pa-
ralelného parkovania známy ako Active Park Assist, 
systém informovania vodiča o vozidle v mŕtvom uhle  

zrkadiel, systém pripomienky zapnutia bezpečnostného 
pásu pre všetky sedadlá – vrátane cestujúcich na zad-
ných sedadlách, elektronické detské poistky a motorom 
poháňané zadné dvere batožinového priestoru. 
 Atraktívny nadčasový dizajn, výnimočné jazdné 
vlastnosti a spoľahlivosť súčasnej generácie typov C-
MAX i Focus zabránili  poklesu zákazníckeho záujmu na 
veľkých európskych trhoch kvôli očakávanému prícho-
du na trh ich nových generácií.
 Nové generácie typov S-MAX a Galaxy mali premi-
éru  v januári na autosalóne v Bruseli a do predaja sa do-
stanú koncom tejto jari. Majú svieži vzhľad a disponujú 
novými vzrušujúcimi technológiami.
 Sú to prvé vozidlá, ktoré budú dostupné s veľmi 
úsporným zážihovým motorom Ford EcoBoost so zdvi-
hovým objemom 2.0 l a výrazne zlepšeným radom vzne-
tových motorov Duratorq TDCi so zdvihovým obje-
mom 2.0 l, kde pribudol nový variant s výkonom 120 
kW. Pokročilá dvojspojková šesťstupňová prevodovka  

Automatická prevodovka Ford PowerShift

Ford Focus
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Ford PowerShift je vôbec po prvý krát dostupná v rade 
veľkých vozidiel značky Ford a štandardne sa montu-
je so zážihovým motorom Ford EcoBoost. Na želanie sa 
montuje aj so vznetovými motormi Duratorq TDCi. 
 V nových generáciách typov S-MAX a Galaxy debu-
tujú aj viaceré inovatívne bezpečnostné prvky, vrátane 
systému upozornenia vodiča na vozidlo v mŕtvom uhle 
zrkadiel, obmedzovača rýchlosti, LED osvetlenia exteri-
éru a interiéru, elektronických detských poistiek a nové-
ho, ohromujúceho zvukového systému Ford s výkonom 
265 W.
 Ford Mondeo dostane rad  zlepšených úsporných 
motorov už začiatkom tohto roku, čím sa pridá k vyno-
veným typom S-MAX a Galaxy. Ponuka zahŕňa aj zážiho-
vý motor EcoBoost s výkonom 149 kW, zdvihovým ob-
jemom 2,0 l a štandardnou automatickou prevodovkou 
Ford PowerShift, aj najnovší vznetový motor Duratorq 
TDCi so zdvihovým objemom 2,0 l, výkonom 120 kW a 
voliteľnou prevodovkou Ford PowerShift.

Nové technológie v skratke

Množstvo nových funkcií a technológií, ktorými sa pý-
šia nové automobily spoločnosti Ford of Europe pre rok 
2010 nemá v histórii spoločnosti obdobu. „Doteraz sme 
nikdy nepredstavili také množstvo nových technických 
prvkov a agregátov v rámci jedného roku“, povedal Fle-
ming. „Naša transformácia na globálnejšiu spoločnosť, 
zastrešovaná iniciatívou ONE Ford, nám umožnila vyu-
žiť všetky konštrukčné a vývojové zdroje spoločnosti. 
Vďaka tomu sme dokázali urobiť taký obrovský tech-
nologický skok a priniesť nové generácie stredných a 
veľkých vozidiel.“
 Technológie, ktoré sú zamerané na spokojnosť zá-
kazníka sú zo všetkých oblastí, od nových úsporných 
motorov až po inovatívne funkcie aktívnej bezpečnos-
ti a asistencie vodičovi, od nových úrovní intuitívneho 
prepojenia vodiča so svetom až po špičkovú multimedi-
álnu výbavu a zvýšenú úroveň komfortu.

Ford EcoBoost
•	Úplne	 nový,	 1,6-litrový	 zážihový	 motor	 Ford	 Eco-

Boost SCTi [NOVINKA dostupná v typoch Focus, C-
MAX, Grand C-MAX novej generácie]

•	Úplne	 nový,	 2,0-litrový	 zážihový	 motor	 Ford	 Eco-
Boost SCTi [NOVINKA dostupná v typoch S-MAX/
Galaxy/Mondeo pre rok 2010]

Vznetové motory Ford Duratorq TDCi
•	Zlepšené	 vznetové	 motory	 Ford	 Duratorq	 TDCi	 so	

zdvihovým objemom 1,6 a 2,0 l [NOVINKA dostup-
ná v typoch Focus, C-MAX, Grand C-MAX, Kuga, 
2010 Mondeo,(2,0-litrový motor TDCi len v typoch S-
MAX/ Galaxy pre rok 2010) novej generácie] 

Prevodovka Ford PowerShift
•	Kvalitná	 šesťstupňová	 dvojspojková	 automatická	

prevodovka Ford PowerShift je dostupná v typoch 
Focus, C-MAX, Grand C-MAX, Kuga, 2010 S-MAX/
Galaxy/Mondeo novej generácie.

Nová ručne ovládaná prevodovka
•	Nová	 šesťstupňová	 prevodovka	 pre	 malé	 a	 stred-

né vozidlá [dostupná v typoch Focus, C-MAX, Grand  
C-MAX novej generácie]

2010 Ford Focus ECOnetic s technológiou  
Auto-Start-Stop
•	Nový	 Ford	 Focus	 ECOnetic	 ponúka	 ešte	 lepšiu	 spo-

trebu paliva a menšie emisie – prvý systém spoloč-
nosti Ford Auto-Start-Stop sa dodáva na objednávku, 
zmenšuje emisie CO2 na 99 g/1 km a dosahuje kombi-
novanú spotrebu 3,8 litra/100 km. Štandardné vozi-
dlo má kombinovanú spotrebu 4 l/100 km a priemer-
né emisie sa pohybujú na úrovni 104 g CO2/1 km.

Aktívna bezpečnosť a asistenčné prvky pre vodiča
•	Systém	 upozornenia	 vodiča	 na	 vozidlo	 v	 mŕtvom	

uhle zrkadiel [NOVINKA dostupná v typoch Focus, 
C-MAX, Grand C-MAX, 2010 S-MAX/Galaxy novej  
generácie]

•	Obmedzovač	 rýchlosti	 [NOVINKA	dostupná	pre	 	 Fo-
cus, C-MAX, Grand C-MAX, 2010 S-MAX/Galaxy no-
vej generácie]

•	Elektrický	posilňovač	riadenia	s	kompenzáciou	preš-
mykovania a ťahania riadenia pri smerovom natoče-
ní kolies počas akcelerácie [NOVINKA pre Focus, C-
MAX, Grand C-MAX novej generácie]

•	Aktívny	 parkovací	 asistenčný	 systém	 (poloautoma-
tický systém pre paralelné parkovanie) [NOVÝ pre 
Focus, C-MAX, Grand C-MAX novej generácie]

•	Upozornenie	 na	 nezapnuté	 bezpečnostné	 pásy	 pre	
všetky sedadlá [NOVINKA dostupná pre  Focus, 
Grand C-MAX novej generácie]

•	Zadná	kamera	[dostupná	pre	 	Focus,	C-MAX,	Grand	
C-MAX, Kuga, 2010 S-MAX/Galaxy novej generácie]

•	Adaptívny	 tempomat	 [dostupný	 pre	 Focus,	 2010	 S-
MAX/ Galaxy/Mondeo novej generácie]

•	Výstraha	pri	opúšťaní	jazdného	pruhu	[NOVINKA	do-
stupná pre Focus novej generácie]

•	Asistenčný	 systém	 pre	 udržanie	 vozidla	 v	 jazdnom	
pruhu [NOVINKA pre Focus novej generácie]

•	Automatické	diaľkové	reflektory	[NOVINKA	dostup-
ná pre Focus novej generácie]

•	Systém	rozpoznávania	dopravných	značiek	[NOVIN-
KA pre Focus novej generácie]

•	Systém	 predchádzania	 kolíziám	 pri	 malej	 rýchlosti	
[NOVINKA dostupná pre Focus novej generácie]

„Komunikácia“ vodiča s vozidlom a multimediálny 
systém
•	Systém	pre	„komunikáciu“	vodi-

ča s vozidlom MyFord [NOVIN-
KA dostupná v typoch Focus, C-
MAX, Grand C-MAX novej gene-
rácie]

•	Rozhranie	 Ford	 SYNC	 a	 ovláda-
nie hlasom [NOVINKA v automo-
biloch Ford of Europe – dostupná 
pre Focus novej generácie]

•	Špičkový	prémiový	zvukový	sys-
tém Ford [NOVINKA dostupná pre 

Focus, S-MAX/Galaxy novej generácie]
•	Navigácia	 Ford	 Mobile	 Navigation	 [dostupná	 v	 ty-

poch Focus, Fiesta, C-MAX, Grand C-MAX, 2010 S-
MAX/Galaxy/Mondeo novej generácie]

Pohodlie, komfort, malé prevádzkové náklady
•	Dvojité	 posuvné	 dvere,	 motorom	 poháňané	 zadné	

dvere batožinového priestoru a zadné sedadlá s funk-
ciou prechádzania [dostupné pre Grand C-MAX]

•	Indikátor	preradenia	[dostupný	pre	typy	Focus,	Kuga	
a S-MAX/Galaxy/ Mondeo novej generácie]

•	Systém	Ford	Eco	Mode	[dostupný	v	modeloch		Focus	
ECOnetic, C-MAX, Grand C-MAX, Mondeo ECOnetic]

•	Chránič	hrán	dverí	[NOVINKA	v	tejto	priemyselnej	ob-
lasti – dostupná pre Focus novej generácie]

•	Aktívne	záklopky	prednej	mriežky	pre	 zlepšenie	sú-
činiteľa odporu vzduchu [dostupné pre Focus novej  
generácie] 

•	Systém	 Ford	 EasyFuel	 [dostupný	 v	 typoch	 Focus,	
Kuga, Fiesta, C-MAX, Grand C-MAX, S-MAX/Gala-
xy/Mondeo novej generácie]

•	Bezkľúčový	 vstup	 a	 štartovanie	 pomocou	 tlačidla	
Ford Power [dostupné v typoch Focus, Fiesta, C-
MAX, Grand C-MAX, Kuga, S-MAX/Galaxy/Mondeo 
novej generácie]

•	Elektronické	 detské	 poistky	 [NOVINKA	 dostupná	 v	
typoch Focus, C-MAX, Grand C-MAX, S-MAX/Gala-
xy/Mondeo novej generácie]

•	 Interiérové	LED	osvetlenie	[NOVINKA	dostupná	pre	Fo-
cus, C-MAX, Grand C-MAX, S-MAX novej generácie]

•	LED	 reflektory	 pre	 denné	 svietenie	 [NOVINKA	 do-
stupná pre S-MAX]

Popredná pozícia v oblasti ceno-
vo dostupnej technológie
Bezprecedentné predstavenie množstva nových funkcií 
a technológií v európskej ponuke vozidiel pre rok 2010 
podčiarkuje pozitívny dopad stratégie svetového vývoja 
produktov spoločnosti Ford. „Uvedením novej globálnej 
rodiny vozidiel do segmentu C chceme ukázať, že spo-
ločnosť Ford je odhodlaná ponúknuť v typoch novej ge-
nerácie zákazníkom najnovšie technológie a inovácie 
z automobilového priemyslu aj mimo neho“, vysvetľu-
je Fleming. „Som presvedčený, že sila našich celosve-
tových vývojových zdrojov zabezpečí spoločnosti Ford 
poprednú pozíciu v oblasti poskytovania týchto techno-
lógií našim zákazníkom za veľmi prijateľných cenových  
podmienok.“

-fd-

Ford Galaxy
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Potom, čo Opel v roku 1999 prerazil svojím sedemmiest-
nym typom Zafira cestu kompaktným viacúčelovým au-
tomobilom (MPV), predstavil v roku 2003 malý a do-
stupný „monocab“ Meriva. Aj napriek skromným von-
kajším rozmerom bola Meriva vďaka revolučnému kon-
ceptu sedadiel FlexSpace, vyššiemu posedu a priestran-
nej kabíne neprekonateľná pri hodnotení flexibility. 
Všetky tieto prednosti vyniesli Merivu na vedúcu pozí-
ciu v triede malých MPV – na európskych trhoch sa do-
teraz predalo viac ako milión automobilov Opel Meriva!
 Meriva druhej generácie posúva latku flexibility o 
stupeň vyššie. Koncept uchytenia sedadiel FlexSpace 
bol ďalej rozpracovaný a teraz je ešte lepšie a intuitív-
nejšie ovládateľný. Zásadnou novinkou Merivy druhej 
generácie je originálny systém protismerne sa otvárajú-
cich dverí FlexDoors, ktorý výrazne zlepšuje prístup do 
interiéru – tento systém sa vďaka Merive objavuje v ma-
sovo vyrábanom type vôbec po prvý raz. 
 Osobitosť nového Opelu Meriva dotvára expresív-
ny vnútorný aj vonkajší styling, ktorý zodpovedá nové-
mu dizajnérskemu jazyku značky Opel. Jednopriestoro-
vá karoséria má elegantné splývavé krivky, podokenné 
línie v zadných dverách vytvárajú originálnu vlnu, kto-
rá zvýrazňuje konštrukciu originálneho uchytenia dve-
rí FlexDoors a súčasne zlepšuje výhľad vzadu sediacich 
osôb, čo ocenia najmä deti.  
  „So systémom uchytenia sedadiel Flex 7 v Zafire 

a FlexSpace v Merive sme stanovili štandardy interié-
rovej prispôsobivosti celej automobilovej branže,“ pove-
dal Alain Visser, viceprezident automobilky Opel zodpo-
vedný za predaj, marketing a popredajné služby. „S no-
vou Merivou potvrdzujeme pozíciu lídra v hodnotení fle-
xibility. Na trhu nenájdete konkurenta, ktorý by ponúkal 
toľko nápadov uľahčujúcich život vodičovi aj jeho spolu-
cestujúcim.“
 Originálny systém uchytenia zadných sedadiel 

FlexSpace, s ktorým prišla už Meriva prvej generácie, 
bol pre novú Merivu ďalej zlepšený – posúvať zadnú la-
vicu alebo preklápať operadlo je teraz ešte ľahšie a celý 
systém sa ovláda ešte intuitívnejšie.  
 Interiér ponúka množstvo odkladacích schránok 
a priestorov – revolučná stredová konzola FlexRail po-
zostáva zo zameniteľných odkladacích schránok, kto-
ré sa môžu posúvať po lyžinách umiestnených medzi 
prednými sedadlami. Toto riešenie garantuje pohodlné 

Šampión vo flexibilite
Opel Meriva druhej generácie, ktorý sa vo svetovej premiére predstaví 4. marca na autosalóne v Ženeve, 
bude vybavený množstvom inovatívnych prvkov a riešení, vďaka ktorým potvrdí vedúcu úlohu tohto typu 
pri hodnotení flexibility a optimálneho využitia obstavaného priestoru. Nová Meriva navyše vyniká výrazným 
dizajnom.



a adaptabilné využitie vnútorného priestoru.  
 Sedadlá novej Merivy majú podobnú konštrukciu a 
proporcie ako sedadlá novej Astry alebo Insignie. Roz-
sah pozdĺžneho a výškového nastavenia predných seda-
diel (240 mm, resp. 65 mm) patrí k najväčším v triede a 
garantuje optimálny komfort cestujúcich každého veku 
a vzrastu.
 Novinkou v rade Meriva je aj unikátny integrova-
ný nosič bicyklov FlexFix na zadnej časti vozidla, kto-
rý je „neviditeľne“ ukrytý v zadnom nárazníku a vysú-
va sa ako zásuvka iba v prípade potreby. Unikátne vza-
du zavesené zadné dvere poskytujú doposiaľ nevídaný 
komfort prístupu k zadným sedadlám. Systém FlexDo-
ors je prvým príkladom využitia protismerne sa otvára-
júcich dverí vo veľkosériovo vyrábanom type v automo-
bilovom priemysle. Na rozdiel od niekoľkých podobných 
systémov protismerne sa otvárajúcich dverí sa dver-
né krídla systému FlexDoors otvárajú nezávisle a nie 
je potrebné obvyklé prekrytie predných dverí cez zad-
né. Konvenčný B-stĺpik karosérie Merivy umožňuje ne-
závislé otváranie krídiel dverí a súčasne zaručuje veľkú  

tuhosť štruktúry karosérie a účinnú ochranu pri boč-
ných nárazoch. Okrem toho dvere tejto koncepcie uľa-
hčujú prístup najmä k zadným sedadlám.  
 Umiestnenie závesov zadných dverí do C-stĺpikov 
karosérie prináša viac voľného priestoru pre nohy vza-
du sediacich osôb pri vystupovaní a nastupovaní, krídla 
predných a zadných dverí FlexDoors sa vyklápajú v uhle 
až 84 stupňov, čo je omnoho viac, ako pri konvenčných 
dverách, ktoré sa vyklápajú v uhle 68 až 70 stupňov. 
Dvere FlexDoors uľahčujú nielen prístup do kabíny, ale 
aj situácie, kedy si napríklad vodič alebo vpredu sediaci 
spolujazdec chcú odložiť na zadné sedadlá kabát alebo 
tašku.  
 Sedadlá systému FlexDoors zlepšujú aj bezpeč-
nosť pri prevoze detí – pre rodičov je výrazne jedno-
duchšie usadiť deti vzadu do detských sedačiek a bez-
pečnejšie je aj vystupovanie, pretože otvorené predné 
aj zadné dvere vytvárajú akýsi chránený priestor a rodi-
čia a deti nie sú ani na chvíľu oddelení vyklopeným kríd-
lom zadných dverí, ako pri konvenčných automobiloch.  
Systém FlexDoors bol úspešne testovaný zákazníkmi 

automobilov Meriva už od roku 2006. Na konštrukcii 
dverí FlexDoors uplatnili ich tvorcovia hneď niekoľko 
patentovaných riešení.  
 Dizajnéri automobilky Opel vytvorili dynamický a 
súčasne elegantný automobil s tzv. jednopriestorovou 
karosériou. Nízko posadená, originálne zvlnená podo-
kenná línia a charakteristický motív ostria prepožičia-
vajú Merive svieži vzhľad. 
 Dvere FlexDoors pozývajú do harmonicky štyli-
zovaného interiéru so splývavými líniami. Priestran-
nosť interiéru opticky umocňuje do bokov pretiahnutá 
prístrojová doska a pocit voľného priestoru podporuje 
aj dopredu sklonená stredová konzola.  
 Interiér môže byť zariadený v kombinácii šiestich 
rôznych stupňov výbav a farieb – takú škálu neponúkal 
doposiaľ žiadny typ značky Opel. Vysokou úrovňou spra-
covania a kvalitnými materiálmi sa nová Meriva vyrov-
ná aj drahším vozidlám.  
 Nová Meriva ťaží z dlhého rázvoru náprav a širo-
kého rozchodu kolies vpredu aj vzadu – to všetko zlep-
šuje jazdné vlastnosti a cestovný komfort. O pohon sa 
starajú hospodárne a výkonné prepĺňané motory s vý-
konmi od 75 k do 140 k. Na zákazníkov čaká aj mimo-
riadne úsporná verzia ecoFLEX. Motory Merivy sú pre-
pojené s päť- a šesťstupňovými ručne ovládanými pre-
vodovkami, k dispozícii je aj šesťstupňová automatická  
prevodovka.
 Nový Opel Meriva bol pripravený vo vývojovom 
centre automobilky Opel v nemeckom Rüsselsheime, vy-
rábať sa bude v španielskej Zaragoze. U predajcov auto-
mobilov Opel sa objaví už v lete. 

-ol-
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Nová generácia Audi A8 má karosériu vyrobenú z hli-
níka technológiou Audi Space Frame (ASF), preto má 
približne o 40 percent menšiu hmotnosť ako porovna-
teľná karoséria z oceľového plechu. Komfort v kabíne 
zodpovedá prvej triede – od nového, emocionálneho ná-
ladového osvetlenia až po luxusné, elektricky nasta-
vovateľné sedadlá vzadu.Zlepšený ovládací terminál 
MMI (Multi Media Interface) prináša zásadnú inováciu: 
v kombinácii s navigačným systémom je vybavený do-
tykovým ovládačom touchpad. Vodič tak môže mnohé 
funkcie ovládať úplne intuitívne – napríklad zadať ciel 
cesty napísaním písmen prstom na dotykovú plôšku.
 Navigačný systém MMI Navigation plus je inova-
tívnym spôsobom zosieťovaný s najmodernejšími asis-
tenčnými a bezpečnostnými systémami. Navigačný sys-
tém číta vopred priebeh trasy a dáta poskytuje k dispozí-
cii riadiacim jednotkám automatickej prevodovky, adap-
tívnych reflektorov a systému ACC Stop & Go. Vďaka 
svojej zlepšenej inteligencii dokážu tieto systémy ro-
zoznať komplexné scenáre a preventívne podporovať 
vodiča. Ako nová technológia debutuje asistenčný sys-
tém pre jazdu v noci, bezpečnostný systém „Audi pre 
sense“ a zobrazovanie rýchlostných limitov.
 Ďalším prvkom high-tech sú nové hlavné reflektory, 
vytvorené kompletne zo svietiacich diód (LED). Dodáva-
jú luxusnej limuzíne nezameniteľný vzhľad cez deň aj v 
noci. Ich revolučná technológia otvára novú kapitolu au-
tomobilovej osvetľovacej techniky.

 Nové Audi A8 sa začne vyrábať s dvoma osemval-
covými motormi – zážihovým 4.2 FSI s výkonom 273 
kW a vznetovým 4.2 TDI s výkonom 258 kW. Onedlho 
k nim pribudne vznetový šesťvalec 3.0 TDI s výkonom 
184 kW. Všetky agregáty majú zväčšený výkon a kr-
útiaci moment – ich spotreba však klesla o 13 až 22 
percent vďaka inteligentným technológiám, napríklad  

rekuperácii kinetickej energie pri spomaľovaní a inova-
tívny tepelný manažment.
 Neskôr pribudne ďalšia verzia motora 3.0 TDI. 
Bude mať výkon 150 kW a bude sa kombinovať výlučne 
s pohonom predných kolies. Tento zvlášť účinný motor 
umožní Audi A8 priemernú normovanú spotrebu paliva 
iba 6 litrov na 100 km a emisiu CO2 159 g/km – čo sú 

Audi privádza na štart ďalšiu generáciu limuzíny A8. Svojou ľahkou hliníkovou karosériou, výkonnými a  účin-
nými motormi, zlepšeným ovládacím systémom MMI, novými asistenčnými systémami, reflektormi zo svie-
tiacich diód a elegantne tvarovaným interiérom, ktorého vypracovanie je na úrovni exkluzívnej manufaktú-
ry poskytuje nové Audi A8 perfektnú syntézu dynamiky, atraktívneho dizajnu a pohodlia. Audi A8 3.0 TDI 
s pohonom predných kolies dosahuje najmenšiu spotrebu paliva v luxusnej triede – iba 6 litrov nafty na  
100 km. 

Športový charakter, suverénny komfort
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doteraz najlepšie hodnoty v segmente luxusných limuzín.
 Na zlepšení účinnosti má veľký podiel aj nová štan-
dardne montovaná osemstupňová automatická prevo-
dovka tiptronic. Má široký celkový prevodový pomer, 
ktorý je optimálne rozdelený. Ovládanie prevodovky je 
rýdzo elektronické, pomocou elegantnej voliacej páky, 
alebo ovládačov pre ručné preraďovanie na volante. Per-
manentný pohon všetkých kolies quattro pre dosiahnu-
tie športových jazdných vlastností prenáša väčší podiel 
krútiaceho moment na zadnú nápravu. Na želanie mon-
tovaný športový diferenciál (pri A8 4.2 TDI štandardne) 
dynamicky rozdeľuje krútiaci moment na zadné kolesá.
 Rozdelenie hmotnosti na nápravy je vyvážané, zá-
vesy kolies sú vyrobené z hliníka. Pneumatické pruženie 
„adaptive air suspension“ s adaptívnymi tlmičmi je sú-
časťou štandardného vybavenia všetkých verzií; tvorí 
súčasť sériového systému regulácie jazdnej dynamiky 
„Audi dive select“. Ako doplňujúci komponent je na žela-
nie k dispozícii dynamické riadenie s variabilným prevo-
dovým pomerom.
 Aj v oblasti multimediálneho vybavenia poskytuje 
Audi mnohé atraktívne prvky. Siahajú až po audiosys-
tém Bang & Olufsen s celkovým výkonom 1400 wat-
tov a 19 reproduktormi. K dispozícii sú aj najmodernej-
šie mobilné internetové služby. Nové Audi A8 tak posú-
va latku vo všetkých oblastiach. Predávať sa začne túto 
jar.

-ai-
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Mercedes-Benz trieda E Cabrio (dĺžka/šírka/výška: 
4698/1786/1402 mm) garantuje radosť z jazdy a kom-
fort aj so zatvorenou strechou. Medzi konštrukčné no-
vinky tohto modelu umožňujúce jeho celoročnú prevádz-
ku aj s otvorenou strechou patrí:
•	automatická	ochrana	proti	vetru	AIRCAP®. Jednodu-

chou obsluhou jedným tlačidlom sa postará o citeľne 
menej turbulencií na všetkých štyroch miestach na 
sedenie, 

•	zdokonalené	 vyhrievanie	 priestoru	 okolo	 hlavy	 
AIRSCARF®, 

•	sériový	kryt	proti	hluku.
Strecha sa dá otvoriť a zatvoriť plne automaticky v 
priebehu 20 sekúnd – a to dokonca aj počas jazdy až 
do rýchlosti 40 km/h. Strecha je uložená v priestore za 
zadnými sedadlami. Tento priestor je oddelený od ba-
tožinového priestoru sklopnou roletou. Ak má strecha 
ostať zatvorená, roletu možno posunúť dozadu. Objem  

batožinového priestoru vtedy vzrastie o 90 litrov na 
390 litrov. Otvor na vloženie dlhých predmetov je v séri-
ovej výbave. K nej patrí aj mechanická pomôcka na na-
stupovanie a vystupovanie pre osoby na zadných se-
dadlách, ktorú špecialisti poznajú pod pojmom Easy-En-
try-System (systém na jednoduchý nástup). 
 Trieda E Cabrio má nové vznetové a zážihové moto-
ry s priamym vstrekovaním, s výkonmi od 150 do 285 
kW. Príkladne malá spotreba paliva je zásluhou nielen   

Kabriolet pre štyri ročné obdobia
Novým kabrioletom dopĺňa automobilka Mercedes-Benz úspešnú triedu E o mimoriadne atraktívnu a emo-
tívnu verziu. Otvorené dvojdverové vozidlo, ktorého predaj sa začal 11. januára 2010, vďaka svojej klasickej 
textilnej streche vzbudzuje pocit štýlového kabrioletu. V duchu motta „Štyri ročné obdobia, štyri osoby“ bola 
možnosť používať kabriolet po celý rok jednou z prvých priorít pri vývoji vozidla. S novou triedou E Cabrio sa 
sezóna kabrioletov predĺži na celý rok. 



nových motorov, ale aj celým radom iných praktických 
opatrení. Medzi ne patrí napríklad prevádzka čerpadla 
posilňovača riadenia a palivového čerpadla regulovaná 
aktuálnou potrebou, použitie pneumatík s malým vali-
vým odporom ako aj riadenie alternátora podľa jazdnej 
situácie a palubného napätia a, čo je rozhodujúce, ukáž-
ková aerodynamika. Koeficient odporu vzduchu 0,28 
tohto kabrioletu je najlepší v tomto segmente. 
 V roku 1989 Mercedes-Benz v konštrukčnom rade 
SL predstavil ako prvý na svete stenu proti vetru. V roku 
2004 vyhrievaním oblasti okolo šije AIRSCARF® ďalej 
zlepšil komfort jazdy s otvorenou strechou. Nasleduje 
ďalšia svetová novinka: Automatickú stenu proti vet-
ru AIRCAP® možno vysunúť stlačením tlačidla a vtedy 
výrazne zmenšuje turbulencie vo vnútri nového kabrio-
letu: Vznikne teplovzdušný vankúš. Zároveň umožňuje 
podstatne jednoduchšie zaobchádzanie v porovnaní s 
konvenčnými ochranami odkláňajúcimi prúdenie vzdu-
chu: Prácna montáž odpadá, obe samostatné sedadlá 
vzadu ostávajú voľné, a bočná línia kabrioletu nie je ni-
čím narušená. AIRCAP® je tak inováciou typickou pre 
Mercedes: funkčná, komfortná, elegantná a bezpečná.  
AIRCAP® pozostáva z dvoch častí: z vysúvateľného 
spojlera so sieťou (vysunutie asi o 6 cm) v ráme čelné-
ho skla a zo steny proti vetru medzi zadnými sedadlami.  
Funkcia oboch častí:
•	zdvihnutie	voľného	prúdenia	ponad	interiér	
•	zmenšenie	rušivého	podtlaku	vo	vnútri	sieťou	vpredu	
•	zoslabenie	 spätného	 prúdenia	 cez	 stenu	 proti	 vetru	

vzadu.
V dôsledku slabšieho prievanu pri zapnutí AIRCAP® (vy-
súvateľný až do 160 km/h, využívať ho však možno 
aj pri maximálnej rýchlosti) nielen vzrastie pocit poho-
dy, zároveň klesá úroveň hluku – cestujúci na všetkých 
sedadlách sa môžu navzájom oveľa lepšie dorozumieť. 
V komfortnom balíku kabrioletu je zlúčený AIRCAP® a 
AIRSCARF®. Tento patentovaný systém funguje ako 
neviditeľný šál, ktorý zohrieva krk cestujúcich. AIRS-
CARF® je zabudovaný do operadiel predných sedadiel a 
fúka teplý vzduch zo vzduchových dýz v opierke hlavy.  
Pre triedu E Cabrio inžinieri z Mercedesu túto jedineč-
nú inováciu zdokonalili: Dýzu na výstup teplého vzduchu 
možno okrem prestavenia výšky opierky hlavy natočiť 
pomocou nastavovacieho kolesa celkovo o 36 stupňov 
hore a dolu. Takto si vodič i spolujazdec môžu toto je-
dinečné zohrievanie šije vychutnať úplne nezávisle od 
svojej telesnej výšky.
 Vďaka sériovo montovanému krytu proti hluku je aj 
zatvorená trieda E Cabrio vo vnútri jedno z najtichších 
vozidiel v segmente štvormiestnych prémiových kabri-
oletov s textilnou strechou. Mimoriadne kvalitná izolá-
cia strechy v porovnaní so strechou zo zvyčajného texti-
lu výrazne znižuje hladinu hluku vo vnútri vozidla. V pra-
xi rozdiel počuť už asi od 80 km/h, napríklad pri jazde 
v tuneli alebo predbiehaní kolóny nákladných automobi-
lov. Pri väčších rýchlostiach sa kryt proti hluku prejaví 
ešte lepšie, takže telefonovanie je možné – prinajmen-
šom z akustického hľadiska – cez hlasitý telefón aj pri 

rýchlosti nad 200 km/h. Strecha je samozrejme vodo-
tesná, neprepúšťa vietor a bez problémov odolá aj umý-
vacej linke. Celkovo 23,5 milimetra hrubá textilná stre-
cha má veľmi dobrú tepelnú izoláciu, s ktorou je model E 
Cabrio mimoriadne odolný voči zime.
 Nový kabriolet ponúka množstvo bezpečnostných 
inovácií. Medzi osobitnosti otvoreného dvojmiestne-
ho vozidla patrí ochranný oblúk, dvoma ďalšími rúrami 
spevnené predné stĺpiky ako aj zastrčené stredné stĺpi-
ky karosérie. Ako prvý kabriolet Mercedes má aj hla-
vové bezpečnostné vankúše. Dva pevné ochranné rúr-
kové oblúky (s priemerom rúry 35 mm) sú umiestnené 
v zadných opierkach hlavy v kazetách za zadným ope-
radlom. Snímač prevrátenia na základe extrémnych od-
stredivých pohybov alebo veľkých hodnôt zrýchlenia 
zavinených nárazom rozpozná, že cestujúcim hrozí ne-
bezpečenstvo. Ak tento snímač vyšle príslušný signál, 
pyrotechnicky –   teda v zlomku sekundy – sa aktivujú 
predpäté tlakové pružiny. Tým sa oba ochranné oblúky 
v zadných opierkach hlavy vysunú von. V zlomku sekun-
dy dosiahnu svoju najvyššiu polohu a v nej sa automa-
ticky uzamknú. V súhre so stabilnými A-stĺpikmi, z kto-
rých každý je spevnený dvoma vysokopevnými oceľo-
vými rúrami, tvoria oceľové oblúky účinnú ochranu pri 
prevrátení sa vozidla. 
 Takzvané zastrčené B-stĺpiky majú naviazanie na 
karosériu mimoriadne odolné voči nárazu, pretože za-
sahujú do bočných prahov. Pätka z vysokopevnej oce-
le B-stĺpik vnútri opiera o priečny nosník zadných seda-
diel. So siedmymi bezpečnostnými vankúšmi, napínač-
mi pásov a obmedzovačmi sily pásov na všetkých mies-
tach na sedenie ako aj aktívnymi opierkami hlavy pre 
vodiča a spolujazdca nový model E Cabrio ponúka naj-
väčšiu bezpečnostnú výbavu v tejto triede vozidiel. Sú-
časťou sériovej výbavy je aj kolenný bezpečnostný van-
kúš pre vodiča, a prvý raz v kabriolete Mercedes hlavo-
vé vankúše. Tie sú ukryté vo výplniach dverí na úrovni 
horného lemu obkladu. Svojou veľkou oblasťou pokry-
tia – rozvinuté majú plochu asi 0,7x0,5 metra a objem 
17 litrov – dokážu v prípade bočného nárazu mimoriadne 
účinne ochrániť vysokých i nízkych cestujúcich. Systém 
ochrany z boku, pozostávajúci z hlavových a hrudníko-
vých vankúšov, umožňuje presné vyladenie ochranného 
účinku na jednotlivé časti tela. Na želanie sa dodávajú 
bočné bezpečnostné vankúše aj pre cestujúcich vzadu. 
 Medzi ďalšie príkladné bezpečnostné detaily mo-
delu E Cabrio patrí okrem iného systém na rozpoznanie 
únavy vodiča „ATTENTION ASSIST“, preventívny sys-
tém na ochranu cestujúcich PRE-SAFE®, moderný sys-
tém inteligentných svetiel, aktívna kapota motora ako 
aj tempomat s reguláciou odstupu „DISTRONIC PLUS“.

-mz-
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Veľkorysé rozmery Renaultu Fluence (4618x1809x1479 
mm)  naznačujú príjemnú a priestrannú kabínu, vytvo-
renú pre  pohodlie cestujúcich. Renault Fluence je nie-
len nadpriemerne veľký na pomery nižšej strednej trie-
dy, ponúka aj balík výbavy vyššej kategórie. Má naprí-
klad dlhý zoznam asistenčných technológií ako bezkľú-
čový prístup do vozidla a štartovanie, automatické cen-
trálne zamykanie, keď držiteľ karty odíde od auta. Má 
aj nový integrovaný navigačný systém Carminat Tom-
Tom® za 490 , ako aj celý rad audiosystémov, naprí-
klad 3D Sound by Arkamys® s Bluetooth® telefonova-
ním a pripojením Plug & Music.
 Vďaka nastaveniu podvozkov jazdí Fluence pohodl-
ne a príjemne. Zavesenie kolies a pruženie bolo zostroje-
né tak, že riadenie a ovládanie sú veľmi presné a filtrujú 
vonkajší hluk a vibrácie.
 V závislosti od trhu je Renault Fluence k dispozícii 
so širokým radom ekonomických hnacích jednotiek  a na 
všetkých je radosť jazdiť: 
-- dve verzie Renault eco² diesel dCi 85 s päťstupňovou 

ručne ovládanou prevodovkou, a dCi 105 so šesť-
stupňovou ručne ovládanou prevodovkou,

-- jeden zážihový motor (1,6 16V 110 s päťstupňovou ru-
čne ovládanou prevodovkou) 

Renault Fluence počas vývoja podrobovali  záťažovým 
testom v extrémnych podmienkach. Tým preverili jeho 

výnimočný štandard v spoľahlivosti a životnosti, najmä 
vo svetle náročných cestných podmienok, ktorým bude 
na niektorých trhoch pravdepodobne čeliť. Zároveň bol 
vyvinutý tak, aby sa výkon spojil s veľkou bezpečnos-
ťou. Je to vďaka obsiahlej výbave, vrátane ABS s pod-
porou pri núdzovom brzdení AFU, šiestim bezpečnost-
ným vankúšom, trojbodovým bezpečnostným pásom  

s prepínačmi a obmedzovačmi záťaže na všetkých se-
dadlách, tempomatu s obmedzovačom rýchlosti atď.
 Typ Fluence bude  Renault predávať vo viac ako 80 
štátoch sveta s globálnym zameraním na podporu línie 
Renaultu v segmente na trhoch ako Turecko, Rumunsko, 
Rusko, Stredomorská oblasť, Austrália, Stredný Východ  
a Európa. 

Prerástol triedu
Novinku, ktorú automobilka Renault v januári uviedla na náš trh, typ  Fluence, vyvinul medzinárodný tím in-
žinierov v aliancii Renault-Nissan. Fluence sa zameriava na zákazníkov hľadajúcich sedan, ktorý zdôrazní ich 
spoločenské postavenie. Montujú ho na rovnakej montážnej linke vo fabrike Oyak-Renault v Burse v Turec-
ku, kde predtým montovali Mégane Sedan II. 
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 Renaul Fluence sa výraznejšie líši od modelov tre-
tej generácie Mégane ako to bolo pri sedane Mégane  
druhej generácie. Už predná časť je odlišná, najmä tva-
rom reflektorov. Kým všetky modely Mégane majú zalo-
mené spodné hrany reflektorov, Fluence má reflektory 
kvapkovitého tvaru. Predné reflektory naznačujú zači-
atok elegantnej bočnej línie, ktorá harmonicky prechád-
za  po stranách až k batožinovému priestoru vzadu. Oko-
lie horného prívodu vzduchu a chrómovaná mriežka  zdo-
bia prednú masku auta a dávajú jej športový nádych, po-
dobne tiež vytvarované blatníky a dlhá kapota. Vzadu 
sú dvojdielne svetlá, ktoré naznačujú veľkorysý otvor 
batožinového priestoru. Stĺpiky karosérie sú lesklé čier-
ne, podobne ako bočné ochranné lišty karosérie. 
 Vzdušná čelná plocha interiéru má čisté, jednodu-
ché línie doplnené pruhmi obkladu prístrojovej dosky.  
Vrchná časť prístrojovej dosky má mäkčený povrch, 
dostatočne  odolný voči mechanickému poškodeniu pri 

bežnom používaní ako aj priamemu slnečnému žiareniu.
 Pokrok oproti Mégane Sedan II je viditeľný aj na 
detailoch v kabíne, ako sú chrómované obloženie kľu-
čiek, okolie prístrojov a hlavice preraďovacej páky, ako 
aj možnosť výberu z tmavšieho alebo svetlejšieho ko-
ženého čalúnenia. Zákazníci si môžu vybrať svetlejší, 
elegantný interiér zdôrazňujúci pohodlie, alebo niečo 
tmavšie, športovejšie. Každý vodič si bude vedieť nájsť 
ideálnu pozíciu sedadla  vďaka širokým možnostiam pri-
spôsobenia, pričom všetky ovládače sú poruke. Vodič si 
môže v priebehu niekoľkých sekúnd -prispôsobiť okrem 
volantu aj pozíciu sedadla - pozdĺžne do 240 mm a výš-
kovo +/-35 mm. Cestujúci na zadných sedadlách si isto 
užijú výnimočný priestor (238 mm) na nohy a kolená.
 V kabíne Renaultu Fluence je dostatok odklada-
cích priestorov s celkovým objemom viac ako 23 litrov, 
vrátane osvetlenej 9-litrovej klimatizovanej odkladacej 
schránky (pri modeloch s automatickou klimatizáciou). 

 Batožinový priestor s objemom 496 dm3 je jedným 
z najväčších vo svojej triede. Prístup zlepšuje nízka výš-
ka prahu (727 mm), a vďaka vstavaniu časti zadných 
svetiel do dverí batožinového priestoru, aj široký nakla-
dací otvor (1020 mm). Delené zadné sedadlá v pomere 
60/40 umožňujú zväčšiť objem pre batožinu. Chýbajúce 
oceľové predelenie medzi kabínou a batožinovým pries-
torom je veľmi užitočné pri preprave dlhých alebo nad-
rozmerných predmetov.
 Konštruktéri venovali pozornosť aj teplotnému 
komfortu. Aby dosiahli maximálnu účinnosť, najmä v re-
giónoch s veľkou teplotou a vlhkosťou, majú všetky ver-
zie Renaultu Fluence klimatizáciu v základnej výbave. 
 Renault Fluence je výsledkom úzkej spolupráce in-
žinierskych tímov z Francúzska, Japonska, Kórey a Tu-
recka. Tento kolektívny vývoj, ku ktorému patrilo aj roz-
delenie úloh medzi štyri tímy vo veľmi odlišných kul-
túrach, sa ukázal ako obzvlášť stimulačná výzva v rám-
ci aliancie Renault-Nissan. Synergie v rámci aliancie  

zahŕňali spoločné stretnutia ako aj prieskum ďalšieho 
predaja v Kórei, z ktorého vyvstal prvý model ekonomic-
kej triedy projektu. Renault Fluence je postavený na rov-
nakej platforme ako Mégane III, má podlahový rošt ako 
Mégane II, zadné zavesenie/pruženie od Nissanu (z Nis-
sanu Sentra), klimatizáciu vyššej triedy (ako má Laguna 
a Mégane) a pohonné jednotky aliancie Renault-Nissan, 
s cieľom vyťažiť to najlepšie z každej platformy a zužit-
kovať overené technológie.
 Renault Fluence bude mať tri úrovne výbavy: Con-
fort, Exception a Privilege. Už základný model bude 
mať okrem iného ESC (elektronický stabilizačný sys-
tém) s CSV (kontrolou nedotáčavosti), šesť bezpečnost-
ných vankúšov či tempomat s obmedzovačom rýchlosti. 
Cena základného modelu (s motorom 1.6 16V, 81 kW) je  
11 910 eur.

-rt-
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Nová Astra vnáša do segmentu kompaktných vozidi-
el mnoho komfortných a bezpečnostných prvkov, kto-
ré už predtým uviedla do strednej triedy Insignia. Astra 
bude mať k dispozícii výnimočné technológie, ako sú na-
príklad nový mechatronický podvozok, najpokrokovejší 
systém adaptívneho osvetlenia, kamerový systém, kto-
rý rozoznáva dopravné značky alebo mimoriadne ergo-
nomické sedadlá.
 Podvozok Astry bol vyvinutý ako mechatronický 
systém, teda systém, ktorý dokonale prepája mecha-
nické funkcie a elektronické ovládanie. Adaptívne pru-
ženie FlexRide umožňuje vodičovi nastaviť charakteris-
tiky podvozka aktuálnym požiadavkám a jazdným pod-
mienkam. Rovnako ako v prípade Opela Insignia, aj pre 
novú Astru je k dispozícii vyspelý elektronický systém 
FlexRide – v kompaktnej triede absolútna rarita – ktorý 
umožňuje tri druhy nastavenia: štandardné - vyvážené, 
športové Sport a komfortné Tour. 
 Pre Astru je v ponuke osem vitálnych a súčasne 
hospodárnych motorov s výkonmi od 70 do 132 kW. 
Majú v priemere o 12 % menšie emisie CO

2
 v porovna-

ní s motormi predchádzajúcej generácie. Priemerná spo-
treba nových vznetových motorov je len 4,6 l/100 km, 
v prípade zážihových motorov 6,1 l/100 km.
 Dôležitým momentom pri vývoji novej Astry boli aj 
bezpečnosť a prevádzkové náklady. Úplne na novo kon-
štruované „inteligentné“ nárazníky minimalizujú riziko 
vážnejšieho poškodenia nosných štruktúr vozidla pri ná-
razoch zozadu i spredu. Prepracovaná konštrukcia ná-
razníkov zmenšuje závažnosť poranenia chodcov pri prí-
padnej kolízii i cestujúcich vo vozidle – a šetrí tiež peňa-
ženku majiteľa pri následných opravách. Nárazníky As-
try sú skonštruované tak, aby vydržali nárazy až do 15 
km/h bez väčšieho poškodenia. Sú špeciálne vyrobe-
né tak, aby chránili dôležité (drahé) komponenty – ako 
chladiče, kapoty, či dvere batožinového priestoru – pred 

poškodením. Napríklad chladiče sú pripevnené tak, že 
pri náraze sa posunú dozadu, preč zo zóny deformácie. 
Tzv. crash-boxy a výstuhy sú umiestnené hneď za povr-
chom predného a zadného nárazníka. Sú vyrobené z ľah-
kého hliníka; veľmi účinne a s minimálnym poškodením 
absorbujú nárazy pri malej rýchlosti.  
 Kapota je chránená nielen tým, ako je vyrobená, 
ale aj svojim umiestnením. Je posadená vysoko a posu-
nutá dozadu, takže sa nachádza v dobre chránenej pozí-
cii. Konštruktéri neustále premýšľajú, ako opravy čo na-
jviac zjednodušiť. Preto vytvorili ľahko prístupné skrut-
kové spoje, v prípade nehody sa tak dielce dajú rýchlo 
vymeniť. Mnohé skupiny sú vytvorené tak, aby stačili 
vymeniť len úchyty a nie celé drahé komponenty. Hoci 
nič z toho nie je na vozidle viditeľné zvonka, konštrukč-
né zmeny minimalizujú škody, skracujú čas potrebný na 
opravu a cenu za vynaloženú prácu a teda aj celkovú 
cenu za opravu. 
 Inovatívny Opelov nosič bicyklov FlexFix je dokona-
le začlenený do vnútornej štruktúry zadného nárazníka. 
Nosič FlexFix výrazne uľahčuje prepravu bicyklov – ne-
treba montovať strešné nosiče a dvíhať bicykle vysoko 
nad hlavu. Nosič FlexFix, určený na prepravu dvoch bi-
cyklov, sa po zatiahnutí za uvoľňovaciu páčku v batoži-
novom priestore vysúva ako zásuvka zo zadného náraz-
níka. Nosnosť nosiča FlexFix je 40 kg a poslúži tak na 
prepravu dvoch bicyklov s kolesami s priemerom až 28“. 
Na ich uchytenie netreba žiadne nástroje, náradie – a 
predovšetkým zadný nosič Opel FlexFix, ak sa aktuálne 
nepoužíva na prepravu, čaká na svoju príležitosť úplne 
ukrytý v zadnom nárazníku.
 Interiér základného stupňa Essentia má sedadlá po-
tiahnuté čiernou látkou s kontrastnými vzormi na „se-
dákoch“ a prvkami na operadlách. Tmavý perleťový  
povrch má centrálny panel, kľučky dverí a výduchy 
ventilácie, aby aj interiéru základného stupňa výbavy  

dodali pocit vyššej úrovne.
 Popri diskrétnejšom čiernom vyhotovení, stupeň 
Enjoy predstavuje ďalší výber farieb Spice Red (štipľa-
vo červená) a Ocean Blue (oceánska modrá) pre prístro-
jový panel, časti sedadiel a výplne dverí. Povrch apliko-
vaný na krídlovité panely a dvere je jemne zrnitý, kva-
litne mäkký na dotyk, dodávajúci prednej časti kabíny 
čerstvú, mladistvú atmosféru. Táto jasná a pútavá in-
teriérová téma je doplnená povrchom stredového pane-
la v štýle strieborného prachu, rovnakým pre držiaky na 
dverách a výduchy vzduchu, spolu s matne strieborným 
rámikom na volante. Vtipným spestrením v noci je pod-
svietenie v čalúnení stropu a okolo základne preraďova-
cej páky.
 Interiér verzie Sport pridáva lesklý čierny klavír-
ny povrch stredového panelu, dverových kľučiek a vý-
duchov ventilácie. Stredová konzola ponúka lakťovú 
opierku s tkaninovým poťahom. Čierne športové sedad-
lá sú výraznejšie tvarované a čalúnené s prvkami tech-
nickej tkaniny. Športový volant má veniec z perforova-
nej kože.  
 Kabína špičkovej úrovne výbavy Cosmo má hlb-
šie odpružené a podopierajúce sedadlá, čalúnené pré-
miovou, bohato textúrovanou čiernou látkou s kontrast-
nými vzormi. Boky sedadiel sú potiahnuté Morrocanou. 
Tento moderný, prémiový vzhľad je doplnený dvoj-od-
tieňovou (Liquid Palladium/Dark Matrix) schémou stre-
dovej konzoly a kľučiek i rukovätí dverí. Cosmo pridá-
va tiež lakťovú opierku na stredovej konzole potiahnu-
tú Morrocanou a kožený volant. Podsvietenie interiéru 
je rozšírené na predné dvere a priesvitnú ilumináciu rá-
mikov ciferníkov prístrojov, zlepšujúc tak pocit kvality 
v kabíne (aj vo verzii Sport). Vo verziách Enjoy, Sport a 
Cosmo môže byť Astra na želanie vybavená aj vyhrieva-
ným volantom, ak sú súčasťou doplnkovej výbavy vy-
hrievané sedadlá.  

Cena novej Astry, modelu As-
tra 1.4 (74 kW) s päťstupňo-
vou ručne ovládanou prevo-
dovkou a výbavou Essentia, 
začína pri 13 310 eurách.

-ol- 

Predstavujeme
Opel Astra

Štvrtá generácia Opelu Astra dostala pri vstupe na náš trh mediálnu podporu, stala sa na Slovensku Autom 
roka 2010. Novú Astru sme dosť podrobne popísali v minuloročnom  novembrovom vydaní potom, čo sme 
ju v závere októbra vyskúšali na cestách v okolí Frankfurtu nad Mohanom aj na okruhu automobilky Opel. 
Astra tvorí asi  tretinu predajov vozidiel značiek Opel/Vauxhall, ročne sa ich predáva okolo 500 000. Vyrá-
bať sa budú opäť súbežne dve generácie  Astry, výroba prvej generácie teda skončila.

Auto roka 2010 v SR



Nové prvky dizajnu, precízne integrované do vozidla, 
zvýrazňujú športový a elegantný charakter BMW radu 
3 Coupé a BMW radu 3 Cabrio. BMW radu 3 Coupé a 
Cabrio disponujú prednými svetlami s novým dizajnom 
kontúrovej línie, modifikovanou štruktúrou a inovatív-
nou osvetľovacou technikou. Zadné skupinové svetlá 
s charakteristickým deleným tvarom písmena L sú te-
raz kombinované s novou, harmonickejšou farebnou 
schémou. Ďalším príspevkom k elegantnému vzhľadu 
oboch modelov a špičkovej dynamike, ktorú poskytujú, 
je aj nová ponuka farieb, aktualizovaná paleta kožených 
čalúnení, ako aj inovatívne kancelárske a zábavné funk-
cie zo súboru BMW ConnectedDrive. 
 Počínajúc modelovým rokom 2010 spĺňajú všetky 
verzie BMW radu 3 emisnú normu EU5. Zároveň sa po-
nuka pohonných agregátov rozširuje o nové základné 
motorizácie pre BMW radu 3 Coupé a BMW radu 3 Cab-
rio, ako aj o nový základný vznetový motor pre BMW 
radu 3 Touring. Premiéra nového BMW radu 3 Coupé a 
nového BMW radu 3 Cabrio prináša aj nový model 318i, 
poháňaný 2,0-litrovým zážihovým štvorvalcom s výko-
nom 105 kW. Štvorvalcový 2,0-litrový vznetový motor 
v BMW 316d Touring má maximálny výkon 85 kW.
 Vrcholný model, BMW 335i, dostupný pre všetky 
karosárske varianty BMW radu 3, je vybavený 3,0-litro-
vým radovým šesťvalcom, ktorý kombinuje prepĺňanie 
BMW TwinPower Turbo a priame vstrekovanie benzí-
nu High Precision Injection aj s plne variabilným manaž-
mentom ventilov VALVETRONIC. Pri špičkovom výkone 
225 kW disponuje výrazne zlepšenými hodnotami spo-
treby paliva a emisií CO

2
. BMW 320d EfficientDynamics 

Edition vstupuje v modelovom roku 2010 na trh ako na-
júspornejšie vozidlo strednej triedy vďaka kombinova-
nej spotrebe iba 4,1 l/100 km a emisiám CO

2
 iba 109 g/

km v testovacom cykle EÚ, a to pri maximálnom výkone 
až 120 kW. Vznetový 2,0-litrový štvorvalec v tomto re-
volučnom novom modeli má celohliníkovú kľukovú skri-
ňu, turbodúchadlo s variabilnou geometriou na vstupe a  

najnovšiu generáciu priameho vstrekovania common-rail. 
Samozrejme, tento agregát prešiel špecifickými modifiká-
ciami s cieľom dosiahnuť ešte vyššiu efektivitu prevád-
zky. Aj samotné vozidlo dostalo množstvo inovatívnych 
technológií, prešlo aerodynamickou optimalizáciou, je vy-
bavené dlhším stálym prevodom a prevratným odstredi-
vým kyvadlom v dvojhmotovom zotrvačníku. 
 Nové BMW radu 3 Coupé a nové BMW radu 3 Cab-
rio sú štandardne vybavené optimalizovaným športo-
vým volantom s multifunkčným ovládaním. Preraďova-
cie tlačidlá na volante, dodávané v kombinácii so špor-
tovou automatickou prevodovkou, teraz majú novú logi-
ku ovládania. 
 Nové farby interiéru, modifikovaná ponuka kože-
ných čalúnení, ako aj inovatívne kancelárske a zábav-
né funkcie zo súboru BMW ConnectedDrive, sú ďalšími 
atraktívnymi lákadlami, zväčšujúcimi intenzitu jazdné-
ho zážitku, ktorý ponúka BMW radu 3 Coupé aj BMW 
radu 3 Cabrio. BMW radu 3 Cabrio upúta nápadne níz-
kou a štíhlou bočnou líniou, obzvlášť keď má otvorenú 
strechu. Tri diely elektricky ovládanej skladacej pevnej 
strechy sa pri otvorení poskladajú do kompaktného cel-
ku jeden nad druhý v zadnej časti vozidla. Vďaka tomu 
má BMW radu 3 Cabrio typickú nízku líniu bokov. Keď je 
skladacia pevná strecha zatvorená, Cabrio sa jasne odli-
šuje od Coupé predovšetkým oveľa výraznejšie tvarova-
ným prechodom strechy do zadnej časti vozidla. Celko-
vú harmóniu vzhľadu zadných partií kabrioletu zabezpe-
čuje aj integrovaná anténa.
 Predný previs je teraz dlhší o 29 mm, na zadnom 
pribudli 3 mm. Sektor predných vzduchových otvorov, 
ktorého krásu vidno aj pri pohľade zboku, symbolizu-
je dynamický pohyb vpred. Vizuálnu dynamiku umoc-
ňujú aj dve svetelné hrany, vystupujúce z bočných pra-
hov. Dôležitým prínosom pre nové BMW radu 3 Coupé 
aj BMW radu 3 Cabrio je fakt, že výraznejšie vystupujú-
ce predné partie pomáhajú dosahovať aj lepšiu ochranu 
chodcov v prípade kolízie. 

 Nové BMW radu 3 Coupé aj nové BMW radu 3 Cab-
rio sú štandardne vybavené bixenónovými prednými 
svetlami. Svetelné zdroje tvoria dve valcovité hlavné 
svetelné jednotky, doplnkovo sú k dispozícii Adaptívne 
predné svetlá, ktoré sa natáčajú v smere cesty v súlade 
s riadením vozidla. Okrem natáčania hlavných jednotiek 
je v Adaptívnych predných svetlách zahrnutá aj funkcia 
Odbočovacích svetiel, ktorú zabezpečujú vnútorné sve-
telné jednotky, ako aj variabilná distribúcia svetla pre 
adekvátne osvetlenie vozovky a prostredia v meste a na 
diaľnici, a tiež Adaptívne riadenie dosahu predných sve-
tiel. Funkciu denných svetiel, charakterstickú pre BMW, 
zabezpečujú svetelné prstence, ktoré sú štandardnou 
súčasťou predných svetiel. Doplnkový LED balík obsa-
huje svetelné prstence, vytvorené LED diódami s dvoma 
stupňami funkčnosti: pri prvom, s funkciou parkovacích 
svetiel, sú stlmené približne na 10 % svojho výkonu, pri 
plnom výkone majú funkciu samotných denných svetiel.
 Nové BMW radu 3 Coupé aj Cabrio sú štandardne 
vybavené ručne ovládanou šesťstupňovou prevodov-
kou. BMW 335i a BMW 320d majú k dispozícii nový 
typ prevodovky s mazaním v štýle „suchej skrine“, kto-
rej optimalizovaná prevádzka zlepšuje efektivitu tých-
to modelov na doteraz najvyššiu dosahovanú úroveň. 
BMW 320i, BMW 325i, BMW 330i, BMW 320d, BMW 
325d a BMW 330d sú k dispozícii v oboch karosárskych 
verziách aj s doplnkovou šesťstupňovou automatickou 
prevodovkou, ktorá je štandardnou výbavou pre BMW 
335d. BMW 335i Coupé a BMW 335i Cabrio môžu byť 
vybavené doplnkovou sedemstupňovou športovou au-
tomatickou prevodovkou s dvojspojkovým princípom. 
Umožňuje zmenu prevodových stupňov bez prerušenia 
prenosu výkonu, čo je zárukou maximálnej možnej ak-
celerácie za každých okolností. Oba modely s touto pre-
vodovkou zrýchľujú dokonca lepšie, než s ručne ovláda-
nou, pričom si   zachovávajú rovnakú hodnotu spotreby 
paliva. 

-bw-
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Predstavujeme

Inovácia BMW radu 3 Coupé a Cabrio
Modifikácie dizajnu, komplexne aktualizovaná a rozšírená ponuka motorov, ako aj inovatívnych prvkov, dáva-
jú novému BMW radu 3 Coupé a novému BMW radu 3 Cabrio ešte výraznejšiu atraktivitu a štýlovosť. S no-
vými motormi, prinášajúcimi väčšiu kvalitu ako kedykoľvek predtým, prichádzajú aj Sedan a Touring.   
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Predstavujeme
Toyota FT-CH

„Nielenže za desať až dvadsať rokov dosiahneme re-
kordnú spotrebu ropy, ale zároveň vstúpime do éry, keď 
dopyt po všetkých kvapalných palivách presiahne do-
stupnú ponuku,“ uviedol Jim Lentz, prezident TMS. „Sto 
rokov po jeho vynájdení musíme automobil pretvoriť a 
vybaviť takými pohonmi, ktoré výrazne zmenšia spotre-
bu tradičných palív na báze ropy, alebo sa bez nich za-
obídu úplne. Jednou z možných ciest je to, čo všeobec-
ne nazývame elektrifikáciou automobilu. Označenie CH 
znamená compact hybrid (kompaktné hybridné vozidlo), 
čo tiež radí túto vývojovú štúdiu do triedy malých vozi-
diel, oproti typu Prius, ktorý spadá do strednej triedy. 
 Štúdia FT-CH vyjadruje celkové poňatie a funkč-
nosť vozidla, ktoré je ideálnym riešením pre pohyb v 
uliciach mesta; má tú správnu veľkosť, aby bolo vrtké, 

živé a obratné. Vzhľad štúdie FT-CH vznikal v Európskom 
vývojovom centre dizajnu (ED2) automobilky Toyota vo 
francúzskom Nice. V porovnaní s typom Prius je štúdia 
asi o 56 cm kratšia, ale šírka sa zmenšila len asi o 2 cm. 
Aj napriek svojim kompaktným vonkajším rozmerom 
môže FT-CH ponúknuť cestujúcim maximálne pohodlie 
a priestranný interiér. 
 Návrhári z ED2 sa pokúsili zachytiť temperament-
ný pôvab a energickosť toho, čo sa dnes označuje ako 
tzv. 8-bitová generácia. Názov pochádza z počiatku 80. 
rokov minulého storočia, kedy 8-bitové mikroprocesory 
začali dominovať v nádejnom odvetví domácich video-
hier. Dnes sa ako 8-bitový označuje konkrétny retro-š-
týl, pre ktorý je charakteristická 8-bitová žánrová hud-
ba alebo umenie inšpirované 8-bitovými technológiami. 

 Priamy odkaz na 8-bitovú generáciu má odrážať zá-
bavu, inovácie, pestrosť a štýlovosť so zameraním na-
jmä na mladých zákazníkov. Vozidlo ľahšie ako Prius, 
vykazujúce dokonca ešte menšiu spotrebu paliva, mie-
ri zámerne do nižšej cenovej kategórie ako Prius, je pre-
to atraktívnou voľbou pre mladších a menej majetných 
záujemcov o nový automobil. 
 Lentz poukázal na skutočnosť, že Prius sa stal vše-
obecne uznávaným etalónom hybridných technológií a 
potvrdil, že TMS vyvíja marketingovú stratégiu Prius 
family (rodina Prius/rad Prius) pre severoamerický trh, 
ktorá bude plne stavať na ikonickom postavení typu Pri-
us. Počas niekoľkých nasledujúcich rokov má Toyota 
v pláne predávať celosvetovo milión vozidiel s hybrid-
ným pohonom ročne, z toho väčšiu časť na severoame-
rickom trhu. Toyota preto v priebehu niekoľkých málo 
rokov uvedie na trh celkovo osem úplne nových „hyb-
ridných“ typov. Toto číslo pritom nezahŕňa nové gene-
rácie dnes predávaných vozidiel s hybridným pohonom; 
pôjde o úplne nové vozidlá, výhradne s hybridným poho-
nom, resp. úplne nové hybridné verzie súčasných typov 
poháňaných zážihovým motorom. 
 Srdcom technológie hybridného pohonu je aku-
mulátorová batéria. Toyota sa už od začiatku 90. ro-
kov, kedy sa začal vývoj typu Prius prvej generácie, 
usilovne venuje vlastnému výskumu a vývoju zdoko-
nalených akumulátorov NiMH. V priebehu troch gene-
rácií typu Prius a v rámci celkovo siedmich modelov s 
plnohodnotným hybridným pohonom dokázala Toyota  

Štúdia „kompaktu“ s hybridným pohonom
Toyota Motor Sales (TMS), U.S.A, Inc. na medzinárodnom autosalóne v Detroite odhalila vývojovú štúdiu 
kompaktného vozidla FT-CH s hybridným pohonom. Koncept FT-CH je praktickou ukážkou deklarovanej 
stratégie automobilky Toyota, ktorá plánuje ponúknuť zákazníkom širší výber automobilov s konvenčným 
hybridným pohonom, a ktorá súčasne začína predstavovať na svetových trhoch nové hybridné vozidlá s 
technológiou plug-in (PHV), elektromobily s batériovým pohonom (BEV) – pre rok 2012, ale aj vozidlá po-
háňané pomocou vodíkových palivových článkov (FCHV) – pre rok 2015. 
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Predstavujeme
Toyota FT-CH

systematicky zmenšovať rozmery, hmotnosť a cenu 
týchto akumulátorov pri súčasnom raste hustoty ener-
gie, kvality aj spoľahlivosti. 
 Kľúčom k úspešnému posunutiu hybridných tech-
nológií vpred bol vznik spoločného podniku so spoloč-
nosťou Panasonic. Ešte tento rok bude podnik Panaso-
nic EV Energy (PEVE) disponovať tromi samostatnými 
výrobnými závodmi s celkovou výrobnou kapacitou viac 
ako  milión batérií ročne. 
 V snahe o urýchlenie už spomínanej elektrifikácie 
Toyota nedávno spustila celosvetový skúšobný pro-
gram, ktorého sa zúčastní približne 600 vozidiel Prius 
s hybridným pohonom typu plug-in (PHV). 
 Toyota v modeli Prius PHV novo použila lítium-ió-
nový akumulátor prvej generácie. Vozidlo s plne nabi-
tým akumulátorom má maximálny jazdný dosah približ-
ne 21 km v režime elektromobilu, pričom ako elektromo-
bil sa dokáže na diaľnici pohybovať rýchlosťou takmer 
100 km/h. V prípade dlhších vzdialeností sa Prius PHV 
prepne do „hybridného režimu“ a funguje ako bežný   Pri-
us. Schopnosť využívať čisto elektrický pohon na krát-
ke vzdialenosti, resp. hybridný pohon pri dlhších ces-
tách rieši otázku obmedzeného jazdného dosahu, ktorá 
vyvstáva pri rýdzich elektromobiloch. 
 Všetky vozidlá zaradené do testovacieho programu 
budú vybavené čítacími a komunikačnými jednotkami, 
ktoré budú monitorovať rôzne parametre: ako často sa 
vozidlo dobíja a kedy, aká je miera vybitia akumuláto-
rov pri spustení dobíjania užívateľom, ako dlho trvá ces-
ta a aký je jazdný dosah v režime elektromobilu, aká je  

kombinovaná spotreba paliva a podobne. Takto získané 
údaje z testovacích vozidiel budú prezentované na špe-
ciálnych webových stránkach. Vďaka ľahko prístupným 
dátam budú zákazníci informovaní o tom, ako sa vozidlá 
používajú a aké výkony dosahujú. 
 S vývojom technológie PHV Toyota rýchlo postupu-
je vpred, a to výrazne nad rámec tohto skúšobného pro-
gramu. Momentálne sa realizuje rad V&V programov v 
oblasti zdokonaľovania akumulátorov NiMH, lítium-ió-
nových akumulátorov a ešte modernejších typov, ktoré 
nájdu rôzne uplatnenia v bežných hybridných vozidlách, 
vozidlách s technológiou Plug-in, elektromobiloch a vo-
zidlách poháňaných palivovými článkami (FCHV). 
 Začiatkom 90. rokov minulého storočia začala 
Toyota výskumné práce v snahe postaviť praktické a 
cenovo dostupné vozidlo na vodík poháňané palivový-
mi článkami. Technológia FCHV sa vyvíjala veľmi rýchlo. 
Konštruktéri dosiahli značný pokrok v oblasti zmenšo-
vania nákladov, a to v materiáloch aj vo výrobe. Toyota 
sa usiluje o to, aby vozidlá poháňané vodíkovými palivo-
vými článkami uviedla na svetové trhy už v roku 2015. 
 Pri nedávnych praktických testoch konceptu FCHV-
advanced na juhu Kalifornie bol pod taktovkou dvoch 
národných laboratórií (na žiadosť Ministerstva energe-
tiky USA) potvrdený odhadovaný jazdný dosah 431 míľ 
(asi 693 km) na jednu nádrž. Na skúšobnej trase zahŕňa-
júcej mestskú aj diaľničnú dopravu medzi mestami San-
ta Monica a San Diego dokázal FCHV-adv prejsť očaká-
vaných 68 míľ na 1 kg vodíka, čo zodpovedá spotrebe 
3,46 l/100 km. Jazdný dosah je približne rovnaký ako 

pri type Highlander s hybridným pohonom, avšak pri me-
nej ako polovičnej spotrebe paliva a s nulovými emisia-
mi (jedinými emisiami je vodná para). 
 V roku 1997 prestavila Toyota v Kalifornii elektro-
mobil RAV4 EV. Počas tohto programu bolo predaných 
alebo prenajatých až 1484 týchto elektromobilov, kto-
ré mali jazdný dosah 100 míľ (asi 170 km) pri použití 
veľkých akumulátorov. Takmer polovica z týchto vozidi-
el sa stále používa. 
 Krátko nato Toyota spustila skromný prezentač-
ný program s elektromobilom e-com s malými akumu-
látormi s kapacitou pre bežné jazdenie po meste. Táto 
vývojová štúdia stavala na myšlienke mestského vozi-
dla „na vyžiadanie“ zdieľaného užívateľmi na základe  

obchodného modelu „Zip-car“, ktorý je obľúbený vo 
veľkých mestských aglomeráciách. Aj napriek svojmu 
kratšiemu jazdnému dosahu dokáže e-com splniť špeci-
fické potreby mobility v meste za omnoho priaznivejšiu 
cenu ako model RAV4 EV. 
 Programy RAV4 EV a e-com mali len krátku život-
nosť z dôvodu malého záujmu trhu; v dobe, keď boli ti-
eto vozidlá predstavené, neboli zákazníci ešte naladení 
na vlnu elektromobilov. Záujem trhu o elektromobily sa 
výrazne prebudil s rastúcimi obavami o životné prostre-
die a zdokonaľovaním pokrokových technológií používa-
ných v automobiloch. Toyota preto v roku 2012 predsta-
ví na trhu malý elektromobil poháňaný lítium-iónovými 
akumulátormi určený na krátke jazdy po meste. 
 Treba však výrazne zmenšiť náklady na výrobu líti-
um-iónových akumulátorov, alebo prísť s ich cenovo do-
stupnejšou alternatívou. Treba vytvoriť aj infraštruktú-
ru pre dobíjanie batérií na cestách. Aj napriek jazdné-
mu dosahu viac ako 150 km nemôže elektromobil spl-
niť predstavy zákazníkov o skutočnej mobilite očaká-
vanej od vozidla, ktoré má slúžiť ako hlavný dopravný  
prostriedok. 
 Toyota je presvedčená o tom, že uvedené prekážky 
je možné prekonať. Počas posledného desaťročia sa au-
tomobilka zameriavala na komplexnú stratégiu pokroko-
vých technológií, vrátane elektromobilov poháňaných 
akumulátormi, hybridných vozidiel s technológiou Plu-
g-in a vozidiel poháňaných palivovými článkami (FCHV). 

-ta-



„Naším hlavným cieľom pri novej Mazde5,“ povedal Hi-
deki Matsuoka, programový manažér pre Mazdu5, „bolo 
vyvinúť nové vozidlo typu C-MAV, ktoré spája v súčas-
nej dobe požadovaný vynikajúci environmentálny vý-
kon s novým vyjadrením štýlového dizajnu.“
 Úplne nový model ďalej rozvíja uznávanú funkč-
nosť Mazdy5 s dvojicou posuvných zadných dverí a fle-
xibilitou systému 7 sedadiel Karakuri. Odieva ju do šatu, 
ktorý je pútavý a zároveň v tomto segmente jedinečný. 

Tento dizajn, ktorý využíva aj prvky dizajnového jazyka 
“Nagare Flow” spoločnosti Mazda, je funkčný, zlepšuje 
hospodárnosť vďaka mimoriadne malému aerodynamic-
kému odporu a optimálnym vlastnostiam vztlaku a víre-
nia vzduchu pri väčších rýchlostiach jazdy. 
 Úplne nová Mazda5 je vybavená novo vyvinutým 
2,0-litrovým zážihovým motorom s priamym vstreko-
vaním benzínu (DISI), so systémom i-stop a šesťstup-
ňovou ručne ovládanou prevodovkou s prevodovými  

pomermi ideálnymi pre túto verziu. Nový zážihový mo-
tor ponúka lineárne rastúce, „hladké“ výkonové vlast-
nosti a zábavnú jazdu. Zároveň patrí medzi najhospo-
dárnejšie a najčistejšie motory pre vozidlá C-MAV na 
trhu a oproti 2,0-litrovému motoru, ktorý nahrádza, má 
o približne 15 percent menšie emisie CO

2
. Rad ponúka-

ných zážihových motorov zahŕňa aj 1,8-litrový motor 
so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou. Nová 
Mazda5 sa začne predávať v Európe túto jeseň. 

f ebr uár  201048

Mazda Motor Corporation dodala začiatkom roka vozi-
dlo Mazda Premacy Hydrogen RE Hybrid japonskej spo-
ločnosti Iwatani Corporation, ktorá sa zaoberá ener-
getickým vývojom. Premacy Hydrogen RE Hybrid je  

najnovšie vozidlo s rotačným vodíko-
vým motorom (RE) značky Mazda, kto-
ré používa ako palivo vodík a je vy-
bavené jedinečným hybridným sys-
témom. Pri tejto dodávke ide o piate 
vozidlo Premacy Hydrogen RE Hyb-
rid prenajaté spoločnosťou Mazda a 
druhé vozidlo poskytnuté spoločnos-
ti Iwatani Corporation. Prvý model bol 
pre Iwatani Corporation dodaný v máji 
2009. Nové vozidlo sa bude používať 
najmä na obchodné účely a jeho zá-
kladňou bude vodíková stanica v mes-

te Kitakjušú. 
 Mazda Premacy Hydrogen RE Hybrid využí-
va hybridný systém s výkonom prenášaným na kole-
sá prostredníctvom elektromotora na striedavý prúd  

s výkonom 110 kW. Päťmiestne vozidlo má okrem nádr-
že na benzín aj zásobník na vodík (pod tlakom 35 MPa) 
a lítium-iónovú batériu. Táto pohonná sústava výrazne 
zväčšuje jazdný výkon a predlžuje jazdný dosah vodíko-
vého paliva na 200 kilometrov, čo je dvojnásobok oproti 
predchádzajúcemu vozidlu s vodíkovým pohonom znač-
ky Mazda, modelu RX-8 Hydrogen RE. Premacy Hydro-
gen RE Hybrid dokáže jazdiť na benzín aj vodík vďaka 
dvojpalivovému systému, ktorý bol vyvinutý pre model 
RX-8 Hydrogen RE. 

-ma-

Predstavujeme
Mazda5, Premacy Hydrogen RE Hybrid

Jednou z troch premiér automobilov, ktoré automobilka Mazda v mar-
ci predstaví na autosalóne v Ženeve, bude nová generácia Mazdy5. 
Tento typ výborne spĺňa potreby európskych rodín s aktívnym život-
ným štýlom.

Nová Mazda5

MAZDA PREMACY 
HYDROGEN RE HYBRID 
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Pre Volkswagen začína razantný rok, v ktorom prine-
sie viac nových typov ako kedykoľvek predtým. Čís-
lo 1 na vzrušujúcom liste noviniek 2010 je kompletne 
novo koncipované kupé s hybridným pohonom – extrém-
ne rýchle a predsa ukážkovo úsporné; športovo ostrý di-
zajn a predsa nápadne elegantný; postavený medzi eu-
rópskym športovým bestsellerom VW Scirocco a úspeš-
ným Passatom CC. New Compact Coupé, ako štúdiu vo 

Volkswagene nazva-
li, absolvovalo v januá-
ri výstavnú premiéru na 
autosalóne v Detroite. 
S ohľadom na  spotre-
bu benzínu v kombino-
vanej prevádzke len 4,2 
l/100km a emisie CO

2
 

98 g/km je pozoruhodná dynamika tohto vozidla - dosi-
ahne maximálnu rýchlosť 227 km/h a z 0 na 100km/h 
zrýchľuje za 8,6 s .
 Technicky možné a dosiahnuteľné robí tieto hod-
noty kombinácia úsporného, ale výkonného zážihového 
prepĺňaného motora s priamym vstrekovaním benzínu 
do valcov 1.4 TSI motora s najväčším výkonom 110 kW 
a elektromotora s výkonom 20 kW. Už pri malých otáč-
kach spaľovacieho motora je k dispozícii veľký krútiaci 
moment 220 Nm, ktorý, násobený v 7-stupňovej auto-
matickej prevodovke DSG roztáča predné kolesá. Sot-
va viac ako mesiac po predstavení VW Up! Lite v Los An-
geles – najúspornejšieho štvormiestneho auta na sve-
te – tento koncept opätovne podčiarkuje, že prichádza-
júce vozidlá s hybridným pohonom od Volkswagenu nie 
sú iba úsporné, ale poskytujú aj športový zážitok a zába-
vu pri jazde. 
 Štúdia je 4540 mm dlhá, 1780 mm široká a 1410 
mm vysoká. Rázvor náprav je dlhý 2650 mm, rozchody 
kolies majú hodnoty 1530 mm vpredu a 1540 mm vza-
du. V kabíne sú štyri samostatné sedadlá, potiahnuté bi-
elou kožou s kontrastnými sivými plochami. Rovnaká fa-
rebná kombinácia je v celom interiéri.

Ešte v prvej polovici roka predstaví Volkswagen svoj 
prvý hybridný typ – športovo-úžitkové vozidlo (SUV) 
s permanentným pohonom všetkých kolies. New Com-
pact Coupé zatiaľ ukazuje, ako si Volkswagen predsta-
vuje technicky a dizajnovo hybridnú verziu v kompakt-
nej triede. 

-vn-   

Predstavujeme
New Compact Coupé 

Malá spotreba, výborná výkonnosť
Štúdia úplne nového kompaktného kupé Volkswagenu vyprodukuje len 98 g/km CO

2
, ale dosiahne rých-

losť 227 km/h a zrýchlenie 8,6 s na 100 km/h
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V predchádzajúcej časti príspevku sme stručne popísali najzaujímavejšie novinky, ktoré priniesol nový typ 
Porsche Panamera - okrem jednej. A tou je nový, zlepšený systém pneumatického pruženia, ktorý posúva 
známy problém kompromisu medzi pohodlím a bezpečnosťou jazdy vozidla ďalej dopredu. Napriek tomu, 
že sme o tomto probléme v našom časopise už v minulosti písali, pripomeňme si jeho podstatu.

PORSCHE PREDSTAVIL NOVÝ SYSTÉM 
PNEUMATICKÉHO PRUŽENIA (pokračovanie)

Technika

Pruženie vozidla má dve základné úlohy. Prvou je zabez-
pečenie vysokého stupňa pohodlia jazdy pre posádku 
vozidla. Cestujúci v karosérii vozidla sú pri jeho jazde 
podrobení účinku rôzne veľkých zrýchlení pôsobiacich 
v rôznych smeroch. Tieto zrýchlenia vznikajú z pohybov 
karosérie - následkom kinematických a silových väzieb 
medzi kolesami, ktoré musia pri jazde kopírovať nerov-
nosti vozovky, a karosériou. Pritom vznikajú sily zaťa-
žujúce ľudský organizmus, ktoré podľa svojej intenzity 
a dĺžky pôsobenia spôsobujú zhoršenie pohodlia (dôleži-
té pre cestujúcich), zhoršenie výkonnosti (dôležité pre 
vodiča), prípadne môžu až ohroziť zdravotný stav. Ok-
rem uvedeného účinku pôsobiacich zrýchlení vníma ľud-
ský organizmus aj frekvenciu kmitania, pričom mu naj-
lepšie vyhovuje frekvencia chôdze, na ktorú je prispôso-
bený, teda 60 až 120 kmitov za minútu (1 – 2 Hz). Úlo-
hou systému pruženia vozidla z hľadiska pohodlia jaz-
dy je teda obmedziť na čo najmenšiu mieru kmitavé po-
hyby karosérie spôsobené prenosom síl od kolies (tým 
zmenšiť veľkosť zrýchlení pôsobiacich na vodiča a ces-
tujúcich), a kmitanie karosérie v zvislom smere udržať v 
uvedenej frekvenčnej oblasti.
 Druhou úlohou systému pruženia, avšak nie z hľa-
diska dôležitosti, je zabezpečenie čo najvyššieho  stup-
ňa bezpečnosti jazdy vozidla. Uvedené kinematické a 
silové väzby medzi kolesami a karosériou pôsobia aj v 
opačnom zmysle. A to tak, že pohyby karosérie sa spät-
ne prenášajú na kolesá a spôsobujú kolísanie zvislých 
síl v dotykových plochách pneumatík s povrchom vo-
zovky. V krajnom prípade môže nastať na nerovnom po-
vrchu až odskakovanie kolies od vozovky. Tieto zvislé 
dotykové sily priamo ovplyvňujú veľkosť trecích síl, 
ktoré môže pneumatika na určitom povrchu vozovky 
(pri určitej veľkosti súčiniteľa priľnavosti) preniesť na 
vozidlo. Čím sú väčšie, tým väčšie môžu byť pozdĺžne 

sily pri brzdení či akcelerácii vozidla, alebo bočné sily 
pri jazde v zákrute, a naopak. Keď koleso nie je v styku 
s vozovkou, nemôže prenášať žiadne trecie sily. Úlohou 
systému pruženia vozidla z hľadiska bezpečnosti jazdy 
je teda zabezpečiť čo najlepší kontakt kolies s povrchom 
vozovky  a minimalizovať kolísanie prítlačných síl, čím 
sa zabezpečí možnosť prenosu dostatočne veľkých tre-
cích síl medzi vozovkou a vozidlom. 
 Prenos síl medzi kolesom a karosériou vozidla sa 
uskutočňuje niekoľkými cestami, z ktorých pre pruženie 
majú rozhodujúci vplyv pružina a tlmič. Pri konvenčnom 

systéme pruženia vozidla majú obidva tieto prvky kon-
štantné vlastnosti, ktoré nie je možné meniť. Pružina 
má určitú deformačnú charakteristiku (v najjednoduch-
šom prípade lineárnu, s konštantnou tuhosťou), hydrau-
lický tlmič má pevne nastavenú charakteristiku tlmia-
cich síl (opäť v najjednoduchšom prípade rovnakú pre 
prípad jeho stláčania aj rozťahovania). Tieto pevne na-
stavené parametre pružiny a tlmiča umožňujú dosiah-
nuť určité vlastnosti pruženia, ktoré sú kompromisom 
medzi vyššie uvedenými požiadavkami na pohodlie a 
bezpečnosť jazdy. Kompromisom veľmi neefektívnym, 
pretože, žiaľ, požiadavky na pohodlie a bezpečnosť idú 
navzájom proti sebe, pokiaľ ide o požadované paramet-
re pruženia. Zatiaľ čo veľké pohodlie jazdy sa dosahu-
je, zjednodušene povedané, pri „mäkkom“ pružení (malá 
tuhosť pružiny, malé tlmiace sily tlmiča), pre veľkú bez-
pečnosť jazdy viac vyhovuje „tvrdé“ pruženie (väčšia 
tuhosť pružiny, väčšie tlmiace sily tlmiča). Dôvodom tej-
to situácie je rádový rozdiel medzi vlastnými frekvencia-
mi kmitania kolesa a karosérie, ktorý je približne desať-
násobný. Ak má byť vlasná frekvencia kmitania karosé-
rie podľa vyššie uvedeného 1 Hz, potom vlastná frek-
vencia kmitania kolesa je približne 10 Hz. Tieto proti-
chodné požiadavky na vlastnosti systému pruženia sa 
zvyknú nazývať „cieľovým konfliktom“ medzi pohodlím 
a bezpečnosťou jazdy, ktorý je graficky znázornený na 
obr. 1. Krivka v diagrame vyjadruje  hranice fyzikálnych 

  Obr. 1 Cieľový konflikt medzi pohodlím a bezpečnosťou jazdy
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možností popísaného konvenčného systému pruženia.  
Z obrázku je zrejmé, že snaha o zlepšenie jazdného po-
hodlia zmenšením zvislého zrýchlenia karosérie nutne 
vedie k zhoršeniu jazdnej bezpečnosti zväčšením kolísa-
nia zaťaženia kolesa, a naopak.
 Popísaný konvenčný systém pruženia sa vzhľa-
dom na nemožnosť zmeny jeho vlastností pri jazde vozi-
dla nazýva tiež pasívne pruženie. Je pravdou, že pasív-
ny systém pruženia zaznamenal v histórii vývoja auto-
mobilov určité zmeny, ktorých cieľom bolo zlepšiť jeho 
vlastnosti. Boli to v historickom poradí najmä zavedenie 
hydraulických tlmičov pruženia namiesto skôr používa-
ných trecích tlmičov a neskôr zavedenie vinutých pružín 
namiesto listových pružín (aspoň v osobných automo-
biloch). Obidve tieto zmeny mali za cieľ potlačiť prenos 
zvislých síl z kolesa do karosérie spôsobený veľkým tre-
ním v tlmičoch a pružinách. Ďalšou systémovou zmenou, 
zavedenou neskôr v súvislosti s hydraulickými tlmičmi, 
boli rozdielne veľkosti tlmiacich síl pri stláčaní a rozťa-
hovaní tlmiča (tzv. horný a dolný útlm, sila pri stláčaní je 
približne trikrát menšia ako pri rozťahovaní), čo tiež pri-
spelo k zmenšeniu kmitavých pohybov karosérie. 
 Poslednou takou významnou zmenou bolo zave-
denie tzv. progresívnej charakteristiky pruženia. Frek-
vencia kmitavého pohybu karosérie je totiž pri za-
nedbaní vplyvu tlmenia závislá na veľkosti kmitajú-
cej hmoty (hmotnosti karosérie) a na veľkosti tuhosti  

pružiny podľa jednodu-
chého vzťahu, kde je n 
... frekvencia kmitania, 
c ... tuhosť pružiny, m ... 
hmotnosť karosérie. V 
prípade pasívneho sys-
tému pruženia je tuhosť 
pružiny konštantná, čo 
má za následok, že frek-
vencia kmitania karosé-
rie je pri malej hmotnosti 
(pri obsadení vozidla len 
vodičom) veľká (vozidlo 
je „tvrdé“) a pri plnom 
zaťažení malá (vozidlo je 
„mäkké“). To je príčinou 
toho, že sa nedarilo udr-
žať frekvenciu kmitania 
karosérie v celom rozsa-
hu zaťaženia vozidla v 
uvedenom rozsahu 1 – 2 
Hz, čo značilo zhoršenie 
pohodlia jazdy, najmä 
pri málo zaťaženom vozi-
dle. Zvýšenou mierou sa 
to prejavovalo najmä pri 
automobiloch menších 
hmotnostných kategórií, 
kde vzhľadom k relatívne 
malej vlastnej hmotnosti 
samotného vozidla zme-
na jeho obsadenia ces-
tujúcimi a batožinou zna-
mená veľkú percentuál-
nu zmenu celkovej hmot-
nosti. Systém pruženia 

vozidla s progresívnou charakteristikou je taký, pri kto-
rom sa tuhosť pruženia (tuhosť pružiny prepočítaná do 
roviny kolesa) zväčšuje so zväčšujúcou sa hmotnosťou 
karosérie (teda so zväčšujúcou sa deformáciou pruži-
ny, so zväčšujúcim sa prepružením kolesa). Progresív-
na charakteristika pruženia skutočného automobilu je 
znázornená na obr. 2, pričom uvedené vlastnosti spĺňa 
stredná časť krivky medzi bodmi prázdneho a plne za-
ťaženého vozidla (body 1 a 2 na obrázku), čo je rozho-
dujúce pre udržanie malého rozdielu frekvencií kmitania 
v uvedených dvoch krajných režimoch zaťaženia. Okra-
jové oblasti charakteristiky sú samozrejme ovplyvnené 
pružnými vlastnosťami horného a dolného dorazu, kto-
ré obmedzujú zdvih kolesa. Takýto tvar charakteristiky 
je možné dosiahnuť sa-
motnou konštrukciou pru-
žiny (pri dnes takmer vý-
lučne používaných oceľo-
vých vinutých pružinách 
zmenou rozstupu závi-
tov alebo zmenou prieme-
ru drôtu, čo je ale veľmi 
drahé), použitím prídav-
nej gumenej alebo polyu-
retánovej pružiny v hor-
nej časti charakteristiky, 

vhodnou geometriou mechanizmu zavesenia kolesa ale-
bo voľbou vhodného typu pružiny (pneumatická pruži-
na má prirodzene progresívnu deformačnú charakteris-
tiku). V praxi sa tieto možnosti kombinujú a v najlepších 
prípadoch je možné dosiahnuť takmer rovnaké hodnoty 
frekvencií kmitania karosérie pri prázdnom aj plne zaťa-
ženom vozidle. 
 Všetky zatiaľ uvedené možnosti zlepšenia pruženia 
osobných automobilov zaraďme do kategórie „historic-
kých“, ukončime debatu o nich konštatovaním, že dnes 
už nenájdeme vozidlo, pri ktorom by neboli využité, a ve-
nujme sa ďalej modernejším systémom. Pripomeňme, že 
cieľom je za jazdy v určitom rozsahu meniť charakteris-
tiku pruženia automobilu, ktorá môže byť, zjednodušene 
povedané, „tvrdá“ alebo „mäkká“. Táto zmena charak-
teristiky sa realizuje v tom jednoduchšom prípade len 
na základe vôle vodiča, v tom zložitejšom prípade na zá-
klade vyhodnotenia jazdnej situácie, v akej sa vozidlo v 
danej chvíli nachádza z hľadiska pohodlia a bezpečnos-
ti jazdy (kvalita povrchu vozovky, rýchlosť jazdy, brzde-
nie), pričom sa však želanie vodiča tiež rešpektuje. 
 V tom najjednoduchšom prípade sú tlmiče pruženia 
vozidla vybavené elektromagneticky ovládanými prie-
tokovými ventilmi prestaviteľnými v niekoľkých stup-
ňoch, obvykle na  tri rôzne hodnoty merného prietoku 
tlmičovej kvapaliny, ktoré predstavujú režimy „mäk-
kého“, „stredného“ a „tvrdého“ pruženia. Ventily môžu 
byť integrované priamo v pracovnom priestore tlmiča 
(napr. v pracovnom pieste), alebo sú umiestnené zvon-
ka na jeho plášti. Nastavenie ventilov ovláda vodič ru-
čne,  prepínačom na prístrojovej doske len na základe 
svojej vôle, jednotlivé polohy sú spravidla označené ako 
„komfort“, „normal“ a „sport“. V niektorých prípadoch 
je nastavovanie prietokových ventilov automatické, na 
základe vyhodnotenia momentálnej jazdnej situácie vo-
zidla regulačnou sústavou. Je potrebné zdôrazniť, že tl-
miaci účinok tlmičov je pevne určený nastavením venti-
lov, počas jedného nastavenia sa v priebehu relatívne 
dlhého času nemení a tlmič vlastne pri určitom nasta-
venom režime pracuje ako štandardný neregulovaný tl-
mič. Takýto systém sa nazýva adaptívny, jeho zobraze-
nie („bod“) v diagrame obr. 1 sa presúva smerom k lep-
šiemu pohodliu alebo k väčšej bezpečnosti jazdy podľa 
nastaveného režimu, ale stále sa nachádza v oblasti pa-
sívneho pruženia. Tento systém je možné chápať len ako 
doplnok pasívneho pruženia, avšak vzhľadom k možnos-
ti nastavovania účinku tlmičov ho radíme už medzi regu-
lované systémy -manuálne alebo automatické. 

(pokračovanie)
Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

  Obr. 2 Progresívna charakteristika pruženia kolesa osobného automobilu: FZK – 
zvislé zaťaženie kolesa, zK – prepruženie kolesa, bod 1 – prázdny automobil (len s vodi-
čom), statické zaťaženie kolesa FZK1, bod 2 – plne zaťažený automobil, statické zaťaže-
nie kolesa FZK2, bod 3 – maximálne prepruženie kolesa (horný doraz), dynamické zaťaže-
nie kolesa FZK dyn, bod 4 – odľahčené koleso (spodný doraz), zK celk – celkový zdvih ko-
lesa medzi spodným a horným dorazom, 1 , 2 – uhly, ktoré zvierajú dotyčnice ku kriv-
ke charakteristiky v bodoch 1 a 2; hodnoty tg 1 a tg 2 určujú tuhosť pruženia kolesa 
v týchto bodoch
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Rad Fordov s prívlastkom ECOnetic  obsahuje tie-
to modely:
-  Fiesta ECOnetic (spotreba nafty v kombinovanej pre-

vádzke 3,7 l/100 km a 98 g CO2/km),
- Focus ECOnetic (3,8 l/100 km , 99 g CO2/km),
- Mondeo ECOnetic (5,2 l/100 km, 139 g CO2/km),
- Transit ECOnetic (7,2 l/100 km, 189 g CO2/km).

Novinka v tomto rade, Ford Focus ECOnetic, poháňa 
zlepšený osvedčený 1,6-litrový prepĺňaný vznetový mo-
tor Duratorq TDCi. Má nové vstrekovače, upravenú na-
sávaciu sústavu, prekalibrovanú riadiacu jednotku mo-
tora, filter pevných častíc so špeciálnou vrstvou (cDPF) 
nevyžadujúci používanie aditívov. Pre zmenšenie odpo-
ru pri pohone príslušenstva motora je hnací remeň me-
nej napnutý, čo predlžuje životnosť remeňa aj ložísk al-
ternátora. Špičkové dynamické zaťaženie remeňa zmen-
šuje upravená konštrukcia napínača remeňa a upravená 
remenica alternátora (voľnobežný oddeľovač alternáto-
ra). Menšie trenie v celom systéme (pdľa informácií vý-
robcu zmenšuje spotrebu paliva približne až o 1 %.
 Päťstupňová ručne ovládaná prevodovka Durashift 
má „dlhší“ tretí, štvrtý aj piaty prevodový stupeň, takže 
motor pracuje pri menších otáčkach, teda tichšie. Kon-
štruktéri touto úpravou mierne zhoršili dynamické vlast-
nosti vozidla (pomalšie zrýchľovanie), ale zmenšili spo-
trebu nafty. Vnútorné trenie prevodovky zmenšili použi-
tím prevodového oleja s malou viskozitou.

Softvérová aplikácia Ford Eco Mode sleduje kľúčové pa-
rametre jazdy ovplyvňujúce spotrebu paliva:
- plynulosť jazdy,
- udržiavanie takej rýchlosti jazdy na cestách mimo 

obcí aj na diaľnici, pri ktorej má vozidlo optimálnu 
spotrebu paliva,

- spôsob preraďovania prevodových stupňov.
Výsledkom monitorovania jazdy je vytvorenie profilu a 
ohodnotenie vodiča, i rady na zlepšenie hospodárnos-

ti jazdy. Tieto informácie sa zobrazujú na prístrojovom 
paneli vozidla tak, aby ich vodič mohol ľahko sledovať.
Ford Focus ECOnetic je prvým typom značky Ford v Eu-
rópe, v ktorom sa používa systém známy ako Start-S-
top. Automaticky vypína motor po zastavení vozidla a 
opätovne ho rýchlo naštartuje, keď sa vodič dotkne pe-
dála spojky alebo plynu. 
 Na častejšie štartovanie je vozidlo pripravené, má 
upravený elektrický spúšťač so spevneným mecha-
nizmom zasúvania pastorka s menšou hlučnosťou, má 
kvalitnejšiu batériu s technológiou AGM (Absorptive 
Glass-Mat), schopnú zvládať časté striedanie nabíjania 
a vybíjania. Má aj pomocnú batériu na stabilizáciu napä-
tia pri štartovaní a vypínaní motora. Pre zlepšenie bez-
pečnosti vozidlo má aj snímač neutrálnej polohy prera-
ďovacej páky prevodovky. Systém Start-Stop môže vo-
dič vypnúť tlačidlom na prístrojovej doske. Zmenšova-
niu spotreby nafty napomáha aj systém „Inteligentného 
rekuperačného dobíjania“. Zväčšuje výstupný prúd al-
ternátora  pri brzdení a spomaľovaní vozidla, teda kine-
tická energia vozidla sa mení na elektrickú energiu, kto-
rá sa ukladá do batérie. Tento systém zmenšuje zaťaže-
nie alternátora počas zrýchľovania vozidla, čo zlepšuje 
dynamiku jazdy. Batéria má zdokonalený monitorovací 
systém, ktorý sleduje aktuálny stav nabitia batérie a ko-
munikuje so systémom Start-Stop. 

 Konštruktéri Forda pre zmenšenie spotreby pali-
va a tým aj emisií CO2 mierne aerodynamicky upravili 
aj karosériu tohto modelu. V spodnej časti masky chladi-
ča prekryli otvory pre vstup chladiaceho vzduchu, pred-
nú časť vozidla znížili o 10 mm, zadnú o 5 mm. Úpra-
vami dosiahli mierne zmenšenie súčiniteľa odporu vzdu-
chu na hodnotu 0,31. Tento model vybavili pneumatika-
mi Michelin Energy Saver 195/65 R 15 s menším vali-
vým odporom, k zmenšeniu spotreby paliva prispieva aj 
upravený elektrický posilňovač riadenia.   
 Vozidlo sme mali možnosť vyskúšať na francúz-
skych cestách v okolí mesta Nice. Motor sa štartuje s 
nohou na spojkovom pedáli. Jazda v tomto modeli je prí-
jemná, vnímanie zhoršenia dynamických vlastností pri 
bežnom používaní vozidla je minimálne, spotreba nafty 
je však nezanedbateľná. Systém Start-Stop nie je urče-
ný na používanie za príliš chladného počasia. Keďže zá-
ujem o ekologické vozidlá je všade na svete len vtedy, 
ak sa ich väčšia nadobúdacia cena kompenzuje nejaký-
mi výhodami, zvyčajne menším daňovým zaťažením ale-
bo významne zvýhodneným poistným, predaj tohto  mo-
delu bude u nás asi brzdiť jeho cena. V Nemecku je o 
500 eur drahší ako porovnateľný „štandardný“ Focus 
1.6 TDCi. 

Samuel BIBZA

Predstavujeme
Ford Focus ECOnetic

Krok k náročnému cieľu Forda
Spoločnosť Ford vlani oznámila verejnosti svoj ambiciózny ekologický cieľ: jej americké a európske vozidlá 
vyrábané v roku 2020 majú produkovať o 30 % menej kysličníka uhličitého (CO2) ako jej flotila vyrábaných 
automobilov v roku 2006. Jedným z prvých krokov k tomuto cieľu je skupina modelov ECOnetic. V záve-
re minulého roka Ford predstavil model Focus ECOnetic, ktorý pri emisnou normou stanovených podmien-
kach jazdy v kombinovanej prevádzke produkuje len okolo 100 g CO2 na 1 km.



 K zlepšeniu jazdného komfortu majú prispieť 
upravené charakteristiky pružín, tlmičov a 
stabilizátorov. Vozidlo má nové 18-palcové 
kolesá, na želanie môže mať kolesá aj s prie-
merom 20 palcov. Nové sú aj kotúčové brz-
dy s väčšími zadnými kotúčmi a inými trecími 
materiálmi. Vozidlo poháňa 3,7-litrový vidli-
cový zážihový šesťvalec Duratec, vystrojený 
systémom variabilného časovania nasáva-
cích i výfukových ventilov. Dosahuje výkon 
227 kW, čo je o 15 % viac ako mal doteraj-
ší motor. Najväčší krútiaci moment stúpol na 
379 Nm, čo predstavuje nárast o 12 %. Mo-
tor je kombinovaný so šesťstupňovou auto-
matickou prevodovkou SelectShift, ktorá má 
aj manuálny režim. Priemerná spotreba mo-
tora pri jazde mimo obce je 9,4 l/100 km. Lin-
coln MKX sa štandardne dodáva s predným 
pohonom, na želanie však môže byť vystroje-
ný aj pohonom všetkých kolies. Prepracova-
ný bol aj interiér vozidla, v ktorom nájdeme 
luxusnejšie materiály. Pri modernizácii vozi-
dla sa dbalo aj na to, aby sa ďalej zmenšila 
hlučnosť v interiéri. 
 Jednou z hlavných technologických no-
viniek interiéru je nový dotykový ovláda-
cí systém MyLincoln Touch. Tento systém 
umožňuje prostredníctvom na dotyk citlivé-
ho displeja ovládať rádio, klimatizačnú sú-
stavu i ďalšie systémy vozidla. Jednodu-
chým posunutím prsta po príslušnom mies-
te displeja možno napríklad upraviť hlasi-
tosť alebo otáčky ventilátora. Vozidlo je vy-
strojené aj adaptívnym tempomatom a systé-
mom varovania vodiča pred možnou kolíziou. 
Zaujímavým prvkom je diaľkový autorizač-
ný a štartovací systém MyKey, ktorý umož-
ňuje obmedziť maximálnu rýchlosť vozidla i 
hlasitosť audiosústavy (asi správne tušíte, 
že túto funkciu využijú rodičia, keď sa na ich 

Lincolne chcú povoliť ich „tínedžerské“ diet-
ka). Lincoln MKX je vystrojený aj systémom 
BLIS, ktorý detekuje vozidlá v tzv. mŕtvom 
uhle vonkajších zrkadiel, ďalej systémom 
Hill Start Assist (uľahčuje rozjazd do kopca) i 
systémom Trailer Sway Control, slúžiacim na 
stabilizáciu prívesu. Lincoln MKX modelové-
ho roku 2011 sa bude vyrábať v montážnom 
závode Oakville v kanadskom Ontáriu. 

(RM)
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Predstavujeme
Lincoln MKX 

Automobilka Lincoln, ktorá je v rámci koncernu Ford výrobcom luxusných vozidiel, predstavila na januáro-
vom autosalóne v Detroite modernizovanú verziu svojho typu MKX. Lincoln MKX je luxusný crossover stred-
nej veľkosti, ktorý je sesterským typom vozidla Ford Flex, ktorý je na americkom trhu od jesene 2006. Von-
kajší vzhľad modelu MKX bol pre modelový rok 2011 len málo zmenený – modifikovaná je predná časť  
s typickou „krídlovou“ maskou a pozmenené boli aj zadné svetlá.      

Luxusný crossover
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Automobilka Chevrolet 8. januára oznámila debut výstavného vozidla Aveo RS na 2010 North American 
International Auto Show. Vyznačuje sa Európou inšpirovaným dizajnom v štýle „ostrého“ hatchbacku, kto-
rým zapôsobí na mladých nadšencov a je predzvesťou Avea novej generácie.

Budíček pre segment malých áut v USA

Predstavujeme
Chevrolet Aveo RS Show Car

Dlhší, širší a priestornejší ako v súčasnosti vyrábané 
Aveo – Aveo RS prináša hodnotné dizajnérske prvky 
vonku i vnútri a ponúka mnohé opcie umožňujúce perso-
nalizáciu budúcej generácie vozidla. 
 „Štúdia Aveo RS jasne ukazuje, že sme priprave-
ní urobiť veľký krok vpred v segmente malých auto-
mobilov,“ povedal Wayne Brannon, prezident a výkon-
ný riaditeľ Chevrolet Europe. „Keď príde nové Aveo v 
roku 2011 na európsky trh, bude kompletne zosúladené 
s  typmi Cruze a Spark, našimi novými kompaktnými a 
mini automobilmi.“ 
 „Dúfame, že Aveo RS show car ukáže, že myslíme 
vážne redefinovanie typu Aveo a jeho miesta v segmen-
te malých automobilov tak, ako sme to urobili aj v prípa-
de typu Malibu,“ povedal Jim Campbell, generálny ma-
nažér Chevrolet.
 Aveo RS show car, v modrej farbe electric Boracay 
Blue, nesie dizajnérske črty Chevroletov ako dvojitú čelnú 
mriežku, okrúhle zadné svetlá a výrazné oblúky blatníkov; 
dizajnéri však zlepšili výzor vystaveného vozidla nízko 
umiestnenými vstupnými otvormi s povrchom brúseného 
a lešteného hliníka. Oddelené hmlovky sú integrované do 
zvýrazneného vstupu vzduchu k brzdám, ktorý sa tiahne 
až do lemov predných blatníkov, vytvárajúc tak agresívnu 
„tvár“ vozidla. Výrazné reflektory s okolitým povrchom 
so štruktúrou brúseného hliníka sú inšpirované zaujatím  

dizajnéra motocyklami. Hladký bočný profil charakteri-
zuje nerušená bočná línia vozidla, vysoká línia „pásu“ a 
nízka línia strechy. Bočné zrkadlá s jantárovo žltými sme-
rovkami majú rovnaký štýl ako celý automobil a neviditeľ-
ne sa začleňujú do profilu vozidla. Na prvý pohľad vozidlo 
vyzerá ako trojdverový hatchback, pretože kľučky zad-
ných dverí sú diskrétne umiestnené v oblasti C- stĺpika.
 Žiadne na výkon orientované vozidlo si svoje 
miesto na ceste nezíska bez veľkých kolies a pneuma-
tík. Aveo RS show car stojí na 19- palcových kolesách  
s päťlúčovými diskami bronzovej farby a logom Chev-
rolet. Otvory diskov vystavujú na obdiv veľké modré  

brzdové strmene v odtieni Boracay Blue. 
 Zadná časť vozidla je rovnako športová, s integro-
vaným spojlerom splývajúcim zo strechy, v prostriedku 
ústiacim výfukovým potrubím s chrómovými koncovka-
mi. Výrazné spätné svetlá, opäť inšpirované motocykla-
mi, majú telesá zo zafarbeného hliníka a diskrétne „mo-
týlikové“ logo.
 Svojim matne čiernym interiérom, zvýrazne-
ným lesklo čiernymi, metalickými a modrými prvkami, 
Aveo RS show car potvrdzuje, že vnútrajšku i vonkajš-
ku bola venovaná rovnaká pozornosť. Aj vo vnútri ná-
jdeme prvky vo farbe Boracay Blue, s výraznými steh-
mi na celej prístrojovej doske duálneho kokpitu, čalúne-
ní predných a zadných dverí, venca volantu, krytu pre-
raďovacej páky, ručnej brzdy, kožených poťahoch seda-
diel a kobercov. Integrovaná stredová konzola obsahu-
je preraďovaciu páku, ovládače a audiosystém, vrátane  
USB- portu. Ľadovo modré podsvietenie displeja audiosys-
tému, informačný displej a ovládače tiež využívajú modrý  
odtieň.
 Inšpiráciu motocyklami potvrdzuje aj kruhový ana-
lógový rýchlomer ako súčasť asymetrického LCD dis-
pleja; ten je tiež vytvorený z vrúbkovaného kovu s kru-
hovými otvormi, kruhové sú aj bočné vetracie otvory  
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Predstavujeme
Chevrolet Aveo RS Show Car

Veľké kroky malých Chevroletov v USA

Chevrolet v Detroite oznámil, že kľúčovým počiatočným 
trhom, na ktorom uvedú do predaja elektromobil Volt, 
bude popri Kalifornii aj štát Michigan. Automobilka Che-
vrolet je v partnerskom vzťahu s detroitskou spoločnos-
ťou DTE Energy a ďalšími kľúčovými michiganskými 
akcionármi väčšieho, realistického programu vývoja a 
predvádzania elektrických vozidiel zákazníkom a vytvo-
renie programov dobíjania vozidiel. 
 Sedan Chevrolet Cruze sa už veľmi úspešne predá-
va v Ázii a v Európe. V roku 2011 Cruze zmení situáciu 
v Amerike tým, že do segmentu kompaktných sedanov 
prinesie prvky vozidiel strednej triedy. Ponúkne mnoho 
vlastností špičkových v tomto segmente: viac priesto-
ru v interiéri a pre batožinu než konkurencia a bohatú 
výbavu, ako napr. Bluetooth, USB a navigáciu. Ponúka 
priestornosť, bezpečnosť a komfort vozidla strednej tri-
edy spolu s hospodárnou spotrebou, za cenu kompakt-
ného vozidla. Výroba Chevroleta Cruze sa v USA začala 
minulý mesiac. 
 Chevrolet Spark: Päťdverový Chevrolet Spark, na-
jmenší člen rodiny automobilov Chevrolet, prináša do 
segmentu extrémne hospodárnych malých vozidiel štýl, 
priestornosť a variabilitu. Spark poskytne vynikajúcu 
spotrebu a jeho konštrukcia z neho robí veľmi agilný au-
tomobil za akýchkoľvek jazdných podmienok, vrátane 
jazdy mimo mesto. Spark sa v Európe začne predávať 
na jar. Verziu pre USA začnú predávať začiatkom roka 
2012.  
 Chevrolet Volt je elektrický automobil so schopnos-
ťou predĺženého dojazdu. Absolvuje až 60 km v elektric-
kom móde bez využitia paliva a vytvárania výfukových 

emisií. Ak sa lítium-ionová batéria Volta vybije, nebada-
teľne začne pracovať sústava spaľovací motor/generá-
tor, čím sa predĺži celkový dojazd na približne 500 km. 
Výroba sa začne koncom tohto roka; cena nebola dosiaľ 
oznámená.
 Chevrolet dodá v roku 2010 viac ako 100 Voltov 
niekoľkým spoločnostiam – vrátane DTE Energy – v 
rámci rozsiahleho prieskumného a predvádzacieho floti-
lového programu. V rámci tohto programu bude nainšta-
lovaných 500 dobíjacích staníc, určených na obchodné 
i verejné využitie. Prinesú viac poznatkov o procese in-
štalácie, dobíjania vozidiel a názoroch zákazníkov.
 „Kľúčovým faktorom v procese rozširovania elek-
trických vozidiel bude schopnosť služieb dodať podľa 
potreby „palivo“, a to za rozumnú cenu,“ povedal Steven 
E. Kurmas, prezident a hlavný operátor elektrifikačnej 
spoločnosti DTE Energy, Detroit Edison. „Spolupracujúc 
s automobilovým priemyslom, Ministerstvom energeti-
ky a ďalšími akcionármi, DTE Energy a dodávatelia elek-
triny v celých USA sú plne zaujatí vývojom rozsiahlej in-
fraštruktúry slúžiacej na dobíjanie, ktorá podporí elek-
trické vozidlá a umožní úspešný prechod na elektrinou 
poháňanú dopravu.“ Uskutočnenie programu je umožne-
né vďaka grantu v hodnote viac ako 30 miliónov dolá-
rov z American Recovery and Reinvestment Act fondov, 
spravovaných Ministerstvom energetiky USA.
 V snahe rozšíriť možnosti vlastníkov vozidiel Volt 
predstavili minulý týždeň Chevrolet a OnStar prvú mo-
bilnú pracovnú aplikáciu smartphone. Majiteľom auto-
mobilu Volt umožní nepretržité spojenie s vozidlom a di-
aľkové ovládanie jeho funkcií i prvkov systému OnStar.

 OnStar Mobile Application zabezpečuje techno-
lógiu „za“ batériami a umožňuje vodičovi Chevroleta 
Volt komunikovať so svojim vozidlom prostredníctvom 
smartphonov Droid od Motoroly, Apple iPhone a Blac-
kBerry Storm. Využíva dátové spojenie v reálnom čase 
na vykonanie príkazov ako zobrazenie stavu nabitia a 
vytvorenia sieti prispôsobených nabíjacích módov: 
•	Zobrazuje	stav	nabíjania	–	pripojený	alebo	nepripoje-

ný a napätie (120V alebo 240V)
•	Poskytuje	 možnosť	 „Nabíjať	 teraz“	 alebo	 nabíjanie	

podľa rozvrhu   
•	Zobrazuje	na	koľko	percent	je	batéria	nabitá,	dojazd	

na elektrinu a celkový dojazd  
•	Umožňuje	majiteľovi	ručne	nastaviť	nabíjanie	v	čase	

malého zaťaženia siete, kedy sú aj ceny menšie    
•	Posiela	textové,	alebo	e-mailové	upozornenia	na	po-

trebu dobiť, o prerušeniach dobíjania a plnom nabití   
•	Zobrazuje	 spotrebu	 paliva,	 údaje	 o	 vzdialenosti	

prejdenej v čisto elektrickom móde a údaje počítadla 
míľ (kilometrov)   

•	Zobrazuje	priemernú	spotrebu	paliva,	údaje	o	míľach	
prejdených v čisto elektrickom móde a míľach prejde-
ných počas poslednej jazdy i celkovo 

•	Ďiaľkovo	naštartuje	vozidlo	za	účelom	úpravy	teplo-
ty v interiéri.

Smartphone aplikácia bude pre Volt k dispozícii už pri 
jeho uvedení na trh. Predvádzacie aplikácie sú už k dis-
pozícii na OnStarMobileDemo.com.

-cht-

Rozrastajúci sa rad malých automobilov značky Chevrolet nereprezentovala na autosalóne v Detroite len 
štúdia Aveo RS show car – Európou inšpirovaný „nabrúsený“ hatchbach zameraný na mladých nadšencov. 
Návštevníci autosalónu videli aj nový Chevrolet Cruze a nový päťdverový  miniautomobil Spark. Cruze sa za-
čne v USA predávať koncom tohto roka a predaj typu Spark sa v USA rozbehne začiatkom roka 2012. V 
Európe sa typ Cruze už predáva, na jar ho bude nasledovať Spark a nové Aveo príde uprostred roka 2011.

Chevrolet Cruze Chevrolet Spark Chevrolet Volt

s hliníkovým povrchom. Interiér je funkčný i štýlový, s 
odkladacími priestormi v stredovej konzole i dverách. 
Zadné sedadlá umožňujú sklopením prevoz väčších 
predmetov.
 Aveo RS show car poháňa  prepĺňaný zážihový mo-
tor 1,4 l Ecotec s výkonom 103 kW. K vynikajúcemu 
zážitku z jazdy prispeje aj 6- stupňová ručne ovládaná  

prevodovka. Pre výstavné vozidlo vytvorili dizajné-
ri špeciálny kryt motora v uhlíkovo striebornej farbe s 
prvkami z brúseného hliníka. Kryty nalievacích otvorov 
posilňovača riadenia a chladiča sú ľadovo modré; oko-
lo stredu krytu sú vetracie otvory so štruktúrou včelie-
ho plástu; majú matný chrómový povrch a sú navrhnuté 
tak, aby zodpovedali farbe kolies.  

 Chevrolet už predtým oznámil, že nové Aveo sa bude 
pre trh v Severnej Amerike vyrábať v závode Orion As-
sembly v Orion Township, Mich., U.S.A. od roku 2011, čím 
sa do juhovýchodného Michiganu navráti  1200 pracov-
ných miest. Predpokladá sa, že prestavba závodu Orion 
Assembly na výrobu Avea sa začne koncom roka 2010.

-cht-
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Predstavujeme
Cadillac XTS Platinum, CTS-V

Prvou z nich je štúdia XTS Platinum, ktorá je predzves-
ťou novej luxusnej limuzíny značky Cadillac. Sériovo vy-
rábaný typ XTS by mal v budúcnosti nahradiť rady DTS 
a STS. Svojimi líniami sa štúdia XTS odlišuje od línie kla-
sických limuzín so stupňovitou zadnou časťou. Pri po-
hľade zboku pripomína kupé, pričom jeho strecha siaha 
ďaleko dozadu. Veko batožinového priestoru je krátke  
a je umiestnené vysoko. Tvary vozidla nesú prvky nové-
ho dizajnérskeho štýlu značky Cadillac, ktorý dostal ná-
zov Art & Science (umenie a veda). Dizajn prednej čas-
ti so štíhlymi zvislými reflektormi siahajúcimi až do hor-
nej časti blatníkov, je odvodený od dizajnu koncepčné-
ho vozidla Sixteen z roku 2003. Predné svetlá, ktoré sa 
natáčajú do zákrut, sú tvorené svietiacimi diódami. Aj 
zadné svetlá sú umiestnené zvislo. Na veku batožinové-
ho priestoru je malý spojler, do ktorého je integrované  
široké tretie brzdové svetlo. 
 Svojimi rozmermi sa štúdia XTS Platinum zaraďu-
je medzi spomenuté typy DTS a STS (je bližšie k typu 
DTS). Rázvor náprav a celková dĺžka vozidla sú približne 
o 10 cm kratšie ako pri type DTS. Rázvor náprav štúdie 
XTS je 284 cm, dĺžka vozidla je 517 cm, šírka 190 cm  
a výška 150 cm (to je takmer o 4 cm viac ako u oboch 
starších sedanov). Štúdia má 20-palcové diskové kole-
sá, na ktorých sú namontované pneumatiky Bridgesto-
ne, vyrobené špeciálne pre túto štúdiu. 
 Technickou zaujímavosťou štúdie je jej hybridná  

hnacia sústava. Jej základom je 3,6-litrový vidlicový 
šesťvalec s priamym vstrekovaním benzínu, ktorý je 
doplnený elektromotorom. Výkony spaľovacieho moto-
ra a elektromotora samostatne automobilka neuvádza, 
uviedla len toľko, že celkový maximálny výkon hnacej 
sústavy je 260 kW a jej najväčší krútiaci moment je 400 
Nm. Zdrojom elektrickej energie je kvapalinou chlade-
ná lítium-iónová batéria (rovnakého typu, aká sa použí-
va pre elektromobil Chevrolet Volt), ktorej kapacita je 8 
kWh. Batériu možno dobíjať pripojením na bežnú domo-
vú zásuvku (ide teda o systém, nazývaný plug-in). Dobí-
janie na plnú kapacitu trvá približne päť hodín. Ďalšie 
technické podrobnosti o činnosti hybridného systému 
zatiaľ automobilka Cadillac neuverejnila. Luxusný inte-
riér vozidla je čalúnený bežnou i brúsenou kožou a de-
korovaný drevenými prvkami. Na prístrojovej doske sú 
dva displeje z organických svietiacich diód (OLED), jeden 
pre indikáci u prístrojov, druhý navigačný. Štúdia XTS 
Platinum je vystrojená adaptívnymi tlmičmi pruženia s 
magnetoreologickou kvapalinou (jej viskozita a teda aj 
tuhosť tlmičov sa mení účinkom magnetického poľa), 
systémom pohonu všetkých kolies, štvorkanálovým an-
tiblokovacím systémom bŕzd i stabilizačným systémom 
StabiliTrak. Predpokladá sa, že výroba sériovej verzie 
typu XTS sa rozbehne začiatkom roka 2012.
 Druhou novinkou, ktorú Cadillac predstavil v De-
troite, je špičkové kupé CTS-V. Poháňa ho vidlicový  

zážihový osemvalec prevzatý zo sedanu CTS-V. Tento 
6,2-litrový prepĺňaný motor vyvíja maximálny výkon 
415 kW a najväčší krútiaci moment 747 Nm. Ide o na-
jvýkonnejší motor v celej doterajšej histórii automo-
bilky Cadillac. Motor môže byť kombinovaný buď so 
šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou Tremec 
TR6060, alebo so šesťstupňovou automatickou prevo-
dovkou Hydra-Matic 6L90. Tá má aj režim ručného pre-
raďovania - páčkami na volante. 
 Kupé je postavené na rovnakom podvozku ako se-
dan CTS-V, ale v porovnaní s ním je o 51 mm kratšie a o 
51 mm nižšie. Vozidlo má 19-palcové diskové kolesá od-
lievané z hliníkovej zliatiny, na ktorých sú namontova-
né pneumatiky Michelin Pilot Sport 2. Brzdová sústava 
s kotúčovými brzdami Brembo má vpredu šesťpiestiko-
vé strmene, vzadu štvorpiestikové. Podobne ako štúdia 
XTS je aj kupé CTS-V vystrojené adaptívnymi tlmičmi 
Magnetic Ride, ktoré majú dve voliteľné charakteristiky 
(Tour a Sport). 
 V luxusnom interiéri nájdeme najmodernejšie infor-
mačno-zábavné (infotainment) zariadenia, vrátane digi-
tálneho audiosystému Bose, pevného disku s kapacitou 
40 GB a interfejsu Bluetooth pre bezdrôtové ovládanie 
telefónu. Kupé CTS-V zrýchli z 0 na 60 míľ za hodinu (96 
km/h) za 3,9 sekundy a na trhu sa objaví začiatkom toh-
to leta. 

(RM)

Prvým veľkým medzinárodným autosalónom na začiatku roka je autosalón v Detroite, ktorý je známy pod 
skratkou NAIAS, čiže North American International Auto Show (Severoamerická medzinárodná výstava au-
tomobilov). Na tomto autosalóne sa svojimi novinkami prezentujú najmä americkí výrobcovia automobilov. 
Zdá sa, že americká veľká trojka (spoločnosti General Motors, Ford a Chrysler) je už z najhoršieho vonku, 
pretože všetky tri koncerny predstavili v Detroite niekoľko noviniek. Automobilka Cadillac, luxusná značka 
koncernu GM, predstavila vo výstavnom areáli Cobo Center dve novinky.

Novinky Cadillacu v Detroite
Cadillac CTS-V

Cadillac XTS Platinum
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Kto by si bol ešte nedávno pomyslel že listové pružiny sa raz vrátia do konštrukcie osobných automobilov. 
A predsa!  Spôsobil to naliehavý záujem zachovania životného prostredia na Zemi, ktorý  si vyžaduje zmen-
šiť množstvo kysličníka uhličitého (CO

2
) v ovzduší. Jednou z ciest, ako to dosiahnuť, je aj zmenšovanie hmot-

nosti vozidla. Doterajší nepriaznivý vývoj  výroby čoraz väčších, najmä terénnych  osobných automobilov a 
zlepšovanie komfortu a vybavenosti vozidiel i pasívnej bezpečnosti viedli k postupnúmu  zväčšovaniu hmot-
nosti osobných automobilov. 

Pružiny z plastu
Technika

Priekopníkom zmenšovania hmotnosti náprav automo-
bilov sa má stať spoločnosť Nissan, ktorá sa chce do 
roku 2012 stať najväčším výrobcom elektrických au-
tomobilov na svete, najmä v oblasti malých automobi-
lov. Zanedlho začne vyrábať novú ľahkú zadnú nápra-
vu pre osobný automobil s predným pohonom.  V plá-
ne má vyrábať dve alternatívy takejto nápravy. Nápra-
va bude z plastu spevneného sklenými vláknami. Listo-

vá pružina tejto nápravy bude, okrem pruženia,  spĺňať 
súčasne aj funkciu stabilizátora a vedenia kolies – a to 
bez ďalších,  už zbytočných súčiastok. Tým sa rapídne 
zmenšia výdavky na materiál,  montáž i celkové náklady 
na výrobu. Je zaujímavé, že tento nový nápad pochád-
za od nemeclej spoločnosti  ZF z Friedrichshafenu, kto-
rá bude aj dodávateľom novej nápravy.  Štúdia má ozna-
čenie MCT (Multi Compliance Twist Beam Axle). Svojimi  

kinematickými a dyna-
mickými vlastnosťami 
má nová náprava podob-
né vlastnosti ako dra-
hé nápravy s viacprv-
kovým zavesením ko-
lies. Geometria náprav je 
taká dobrá, že pri prepru-
žení, ako aj pri pôsobení 
pozdĺžnych a priečnych 
síl na nápravu, sa zlep-
ší smerová stabilita vo-
zidla v porovnaní s bež-
ne používanými vlečený-

mi zadnými nápravami. Tým sa zlepší aj aktívna bezpeč-
nosť jazdy. Nová náprava z plastu prispeje k zmenšeniu 
neodpružených hmôt  vozidla, čo vedie   k zlepšeniu kom-
fortu jazdy i stability automobilu. Zlepší sa aj zrýchlenie 
vozidla, jeho spotreba paliva i množstvo CO

2
 vo výfuko-

vých plynoch, lebo na pohon vozidla bude stačiť men-
ší výkon motora. Najviac sa to prejaví pri častých zme-
nách rýchlosti, typických pre jazdu v mestách.     (AI) 
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Takéto zariadenie možno namontovať do každého auto-
mobilu Škoda. Nové typy – Yeti, Superb a Octavia druhej 
generácie - už majú štandardné miesto pre tlačidlo na 

privolanie pomoci s využitím tohto zariadenia. Do star-
ších typov treba takéto tlačidlo domontovať na vhodné 
miesto v ľahkom dosahu rúk vodiča. 

Cena zariadenia s montážou, vrátane DPH, je 560 eur, v 
tom je aj poplatok za rok využívania tejto služby. Každý 
ďalší rok používania stojí 146 eur (s DPH).

Technika

„Čierna skrinka“ v aute
Značka Škoda na Slovensku (aj BMW) je priekopníkom v poskytovaní zaujímavej služby pre motoristov. Jej 
podstata je ľahko pochopiteľná z uverejnených častí prospektu spoločnosti SETECH Telematics. Zabezpe-
čuje neustále registrovanie pohybu vozidla s príslušným elektronickým zariadením, takže dokáže posádke 
vozidla zabezpečiť, v prípade núdze, účinnú pomoc.  
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Technika

Zariadenie si možno ob-
jednať v každej zmluv-
nej opravovni automo-
bilov Škoda, vybave-
nie objednávky by ne-
malo trvať dlhšie ako 
deň - dva, pretože ak 
opravovňa nemá zari-
adenie práve v sklade, 
spoločnosť SETECH Te-
lematics jej ho dodá do 
24 hodín. Služba je ak-
tivovaná okamžite po 
namontovaní zariade-
nia do auta. Za zvlášť 
užitočné považujeme 
montáž tohto zariade-
nia do vozidiel osôb, 
ktoré často prekoná-
vajú dlhé vzdialenosti 
v každom ročnom ob-
dobí. Teraz v zime ne-
raz vidíme autá, ktoré 
v dôsledku šmyku skon-
čili mimo cesty. Ak sa 
také niečo stane v noci 
na menej frekventova-
nej ceste a posádka sa pritom vážne zraní, automatic-
ké hlásenie nehody centrále zabezpečujúcej túto službu  
a okamžité vyslanie záchranárov na miesto  nehody 
môže členom posádky zachrániť životy. 
 Ako vidno z prospektu, pri objednávaní zariadenia 
si možno dať aktivovať aj službu vedenia elektronickej 

knihy jázd (príplatok 89,25 eur) a zásahu bezpečnostnej 
služby v prípade odcudzenia vozidla za predpokladu, že  
vozidlo má zabudovaný továrensky alarm alebo 
alarm META z odporúčaného príslušenstva (príplatok  
35,46 eur). Zariadenie priebežne zaznamenáva aj pa-
rametre pohybu vozidla, takže plní aj funkciu známych 

„čiernych skriniek“ z lietadiel. V zariadení tak zostávajú 
uchované informácie o pozdĺžnom i priečnom zrýchlení 
či spomaľovaní vozidla tesne pred nehodou, z čoho mož-
no hodnoverne zrekonštruovať „nehodový dej“ a určiť 
príčinu aj vinníkov dopravnej nehody.

-za-

Všetky nové vozidlá Škoda kúpe-
né od 1. 9. 2009 na Slovensku 
majú okrem štandardnej záruky 
mobility aj záruku mobility plus.

Znamená to, že ak sa vozidlo stane počas cesty na Slo-
vensku alebo v zahraničí nepojazdné, či už pre nečakanú 
poruchu, alebo aj zavinením vodiča, budú posádke bez-
platne poskytnuté kdekoľvek a v ktoromkoľvek čase na-
sledujúce služby:
•	pomoc	servisným	vozidlom	na	mieste	poruchy	
•	ak	sa	nepodarí	uviesť	vozidlo	do	prevádzky	na	mies-

te poruchy, bude odtiahnuté do najbližšieho autorizo-
vaného servisu Škoda 

•	ak	sa	oprava	vozidla	nevykoná	v	ten	istý	deň,	môže	
servis Škoda v prípade potreby zabezpečiť ešte niek-
torú z nasledujúcich služieb 

•	náhradnú	dopravu	(do	miesta	bydliska	alebo	do	cieľa	
cesty autobusom, vlakom a podobne) 

•	 požičanie	náhradného	vozidla	(najviac	na	tri	dni	–	iba	v	
prípade poruchy na vozidle, nie pri vlastnom zavinení) 

•	nocľah	v	hoteli	pre	posádku	vozidla	na	jednu	noc	bez	
stravy (max *** hotel). 

AKO SA DÁ PRIVOLAŤ POMOC PRI NEOČAKÁVANEJ  
PORUCHE?
V Slovenskej republike:
bezplatná centrála „Škoda Assistance“ na telefónnom 
čísle : 0800 11 94 55 
V zahraničí:
centrála „Škoda Assistance“ v Slovenskej republike na 
telefónnom čísle: +421 2 4920 5951 

Centrála „Škoda Assistance“ je zákazníkom k dispo-
zícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a kedykoľvek im 
sprostredkuje potrebnú pomoc. 

Pri privolaní pomoci treba mať pri sebe „Servisnú kniž-
ku“ príslušného vozidla. Telefonicky treba poskytnúť 
nasledujúce údaje: 
•	 meno	a	adresu	majiteľa	vozidla	(prípadne	vodiča)	
•	 EVČ	a	farbu	vozidla	
•	 typ	a	výrobné	číslo	vozidla	(VIN	číslo)	

•	 stručný	opis	poruchy	
•	 presné	určenie	miesta	odstaveného	vozidla.	
Pracovníci centrály „Škoda Assistance“ sprostredkujú 
potrebnú pomoc a ochotne pomôžu posádke vyriešiť ne-
príjemnú situáciu. 
TIETO SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ POČAS CELEJ ŽIVOT-
NOSTI VOZIDLA BEZPLATNE za predpokladu, že majiteľ 
vozidla plní podmienky starostlivosti o vozidlo, uvede-
né v „Servisnej knižke“ vozidla. Znamená to predovšet-
kým dodržanie intervalov servisných prehliadok a ich 
vykonanie v zákazníkom zvolenom autorizovanom ser-
vise Škoda. Uskutočnenie pravidelnej „Servisnej preh-
liadky“ a prípadných odporučených opráv autorizovaný 
servis Škoda potvrdí v „Servisnej knižke“, a tým sa zá-
kazníkovi Doživotná záruka mobility Premium sa auto-
maticky predlžuje vždy do najbližšej servisnej prehliad-
ky. Dôležitým podkladom k preukázaniu oprávnenia na 
tieto služby je preto „Servisná knižka“ príslušného vo-
zidla, ktorú treba mať v každom prípade použitia vozi-
dla vždy so sebou vo vozidle. V prípade jej straty tre-
ba požiadať “svoj” autorizovaný servis Škoda o vysta-
venie duplikátu.

Záruka mobility plus
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Predstavujeme
Honda CR-V

Zmeny sa dotkli exteriéru aj interiéru. Hlavnou novinkou 
je nový vznetový motor 2,2 i-DTEC, ktorý sa dá kombi-
novať aj s automatickou prevodovkou. Prišlo aj k celko-
vému zharmonizovaniu interiéru, pribudla nová výbava 
a príslušenstvo. V porovnaní s doterajšou verziou CR-V 
pôsobí nová stabilnejšie a dominantnejšie. Tento efekt 
bol dosiahnutý prepracovaním niekoľkých častí karosé-
rie. Konkrétne prednej kapoty a masky chladiča, pred-
ného a zadného nárazníka, doplnením koncovky výfu-
ku a zmenou dizajnu kolies. Šírka, výška auta aj rázvor 
náprav zostali nezmenené. Zväčšila sa celková dĺžka 

vďaka osadeniu vozidla mohutnejšími nárazníkmi, a to 
vpredu o 30 mm a vzadu o 15 mm. 
 Interiér je k dispozícii v čiernej alebo svetlej farbe, 
vo verzii Executive a Top Executive v koženom vyhoto-
vení. Dizajnové zmeny vidieť takmer všade. Nový ko-
žený poťah má nový dizajn štepovania. V interiéri ná-
jdeme nové kľučky dverí a nové farby dekórov interié-
ru. Ďalšími novinkami interiéru je širšia lakťová opier-
ka, stmievajúce sa zrkadlá pri osvetlení v noci zozadu, 
USB konektor na externé audio zariadenia, hliníkové liš-
ty na prahoch dverí a batožinového priestoru. Účelom  

zmien bolo navodiť atmosféru luxusu a pohodlia na 
úrovni osobného vozidla triedy Accord pri zachovaní po-
citu robustnosti z vozidla typu SUV.
 Ďalšou novinkou je nové autorádio. Ovládacie prv-
ky má podobné populárnemu prehrávaču i Pod. Ten sa 
dá teraz pripojiť pomocou USB konektora, ktorý sa na-
chádza v odkladacej skrinke. Majiteľ nového CR-V do-
stane pri kúpe auta do ruky aj nový sklápací kľúč. Nová 
navigácia s rozšírenou funkčnosťou ponúka nové mož-
nosti najmä v oblasti telefonovania. S vybranými mo-
bilnými telefónmi sa dá uskutočniť plná synchronizácia, 

Honda prichádza na slovenský trh s inovovanou Hondou CR-V. Súčasnú (tretiu) generáciu tohto typu začali 
predávať na konci roka 2006. Za tri roky jej existencie ich predali na Slovensku 1550. Vďaka kvalitným mo-
torom, výborným jazdným vlastnostiam, nadštandardnej výbave už v základnej verzii, kvalite vyhotovenia 
a v neposlednom rade aj atraktívnej cene, sa Honda CR-V stala lídrom vo svojom segmente. Koncom roku 
2009 Honda predstavila „facelift“ tretej generácie Hondy CR-V.  

Nový motor, aj výbava
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Predstavujeme
Honda CR-V

takže bude možné do HF natiahnuť z mobilu telefónny 
zoznam. Sklopenie spätného zrkadla pri zaradení spia-
točky je funkcia, ktorú mali doteraz len typy Accord a 
Legend. 
 Honda CR-V má v ponuke dva motory. Zážihový mo-
tor 2.0 i-VTEC prešiel drobnými úpravami, spĺňa požia-
davky emisnej normy Euro 5. Nový vznetový motor 2,2 
i-DTEC nahrádza vznetový motor i-CTDi. Má výkon 110 
kW, aký je v novej generáciii typu Accord. Má o 7 kW 
väčší výkon a o 10 Nm väčší krútiaci moment. Spĺňa 
emisnú normu Euro 5 a je štandardne vybavený filtrom 
pevných častíc DPF . Jeho vstrekovací systém common 
rail tretej generácie (BOSCH) využíva piezo-elektrické 
vstrekovače (vstrekovacie tlaky až 180 MPa) a viacfá-
zové vstrekovanie paliva. Má kvapalinou chladený sys-
tém EGR (recyklácia spalín) s medzichladičom a tzv. by-
pass systémom, kvapalinou chladené turbodúchadlo s 
premenlivou geometriou lopatiek usmerňovania spalín 
do turbíny.
 Vznetový motor je po prvýkrát k dispozícii nielen so 
6-stupňovou ručne ovládanou, ale aj s 5-stupňovou au-
tomatickou prevodovkou. Originálna konštrukcia tejto 
automatickej prevodovky ponúka rovnaký rozsah pre-
vodových pomerov ako konkurenčné šesťstupňové au-
tomatické prevodovky a zároveň vďaka elektronické-
mu riadeniu prevádzkových režimov hydrodynamického 
meniča poskytuje aj rovnakú dynamiku jazdy, a to bez 
potreby častého preraďovania.
 Novinkou pre verzie s ručne ovládanou prevo-
dovkou je tzv. indikátor preraďovania, ktorý vodičovi  

odporúča aký prevodový stupeň má zaradiť s ohľadom 
na momentálny jazdný režim, tak aby dosiahol menšiu 
spotrebu paliva. Týmto spôsobom sa dá ušetriť až 0,2 l 
benzínu na 100 km.
 Zdokonalenie odhlučnenia kabíny a zredukovanie ae-
rodynamického hluku od spätných zrkadiel viedlo k zmen-
šeniu hluku v interiéri o neuveriteľných o 5 decibelov.
 Novinkami v ponuke príslušenstva Hondy CR-V sú 
svietiace lišty prahov, podsvietenie ambientným osvet-
lením pre nohy na zadných sedadlách. Predné a zad-
né nárazníky, rôzne typy kolies z ľahkých zliatin, ako 
aj množstvo ďalších dôležitých drobností. Najzaujíma-
vejšími novinkami však sú zabudovateľná navigácia  

použiteľná do modelov všetkých stupňov výbavy, a no-
sič bicyklov, upevniteľný na ťažné zariadenie s integro-
vanými zadnými svetlami. 
 Ceny zostávajú rovnaké, pričom rozsah výbavy 
sa zväčšuje. Portfólio modelov je rozšírené o modely 
so vznetovým motorom a automatickou prevodovkou, 
vznetový motor je k dispozícii aj pre výbavu Style. V po-
nuke je päť úrovní výbavy: S, Style, Elegance, Executi-
ve, Top Executive. Cena začína pri 22 950 eurách (mo-
del s výbavou S, motorom 2.0 i-VTEC a 6-stupňovou pre-
vodovkou). 

-ha-

Vzhľadom na záväzok vytvárať technologicky pokroči-
lé vozidlá, je táto štúdia „pravá Honda“ –   má futuris-
tický dizajn s maximálnym priestorom vo vnútri. Efek-
tívny dynamický exteriér založený na dizajne „vpredu 
umiestnenej kabíny“  prepožičiava konceptu pôsobivý 
dynamický charakter.
 Princíp dizajnu Hondy ‘Človek maximum - Stroj 
minimum’ bol zásadným krokom ku konceptu nového  

malého vozidla. Široká platforma so stabilným stredom 
ťažiska vytvorila výkonné kompaktné vozidlo bez kom-
promisov vo vnútornom priestore, čo zabezpečuje lepší 
komfort cestujúcim.
 Koncept nového malého vozidla bol vyvinutý v Hon-
da Automobile R&D Center v Japonsku a navrhnutý tak, 
aby sa stal rodinným vozidlom, dostatočne komfortným 
pre päť dospelých cestujúcich. 

 Počas oficiálnej tlačovej konferencie pán Koichi 
Kondo, výkonný viceprezident a zástupca riaditeľa spo-
ločnosti Honda Motor Co., Ltd., povedal: “India bola uz-
lom pre segment kompaktných vozidiel a je tiež vedú-
cou krajinou pre výskum a vývoj konceptu. Nový typ vy-
tvorený z tohto konceptu bude komplexným vozidlom, 
ktoré vyhovie potrebám indických zákazníkov. Výrobu 
plánujeme začať od roku 2011.“  -ha-

Na 10. ročníku výstavy  Auto Expo 2010 v Dillí pobočka automobilky Honda, spoločnosť Honda Siel Cars 
India (HSCI) Ltd., 5. januára predstavila   štúdiu nového malého vozidla Honda (Honda New Small Concept). 
Bolo to prvýkrát, keď si Honda zvolila Indiu za miesto svetovej premiéry konceptu vozidla. Honda New Small 
Concept je štúdia vozidla, ktoré Honda v súčasnosti vyvíja špeciálne pre Indiu a iné rozvojové štáty.

Koncept nového malého vozidla Honda 
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Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 159 Sportwagon

Alfa Romeo 166

Alfa Romeo GT

Audi TT

Audi A3 Sportback

Audi A6

Audi A8

BMW 1

BMW 3 

BMW 5

BMW X3
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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



f ebr uár  201066

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
predávaných na Slovensku

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, H - hatchback, L - liftback, K - kombi, C - kupé, CA - kabriolet, CC - kupé-kabriolet, V - van, R - roadster

Pohon náprav:  P - prednej, Z - zadnej, 4x4 - prednej aj zadnej

Prevodovka/počet prevodových stupňov:  M - ručne ovládaná, A - automatická, CVT - s plynulou zmenou prevodu

Usporiadanie valcov motora:  R - radový, V - vidlicový, B - „boxer“, O - rotačný

Palivo:  B - benzín, N - nafta, BE - hybrid so zážihovým motorom, ME - hybrid so vznetovým motorom, PB - propán-bután, NG - zemný plyn

Štandardná výbava:  ABS a čelný bezpečnostný vankúš sú povinnou výbavou všetkých áut do 3,5 t predávaných v EÚ.

A - čelný vankúš spolujazdca, B - bočné bezpečnostné vankúše vpredu, BB - bočné bezpečnostné vankúše vpredu/vzadu, H - hlavový bezpečnostný vankúš, AK - kolenný bezp. vankúš vo-

diča, K - klimatizácia, C - centrálne zamykanie, E - elektricky ovládané okná, S - kontrola stabilita, P - palubný počítač, 0 - bez posilňovača riadenia, R - rádio

Doplňovačka
Vyskúšali sme tretiu generáciu vozidla Toyota Prius Premium s hybridným poho-
nom. Úspech vozidla je v sériovo-paralelnom systéme (tajnička). Konštruktéri čas-
ti hybridného pohonu upravili tak, aby tvorili kompaktnejší celok so zameraním na 
zväčšenie výkonu, zlepšenie jazdných vlastností, zmenšenie spotreby paliva a emi-
sií (MOT ór č. 12/2009). 1- automobil určený na ťahanie, 2- výbavový stupeň osob-
ného automobilu Citroen C4, 3- odvetvie výroby, 4- prudký dotyk automobilov, 5- 
upravená cesta s radom obytných domov, 6- nožná kľuka bicykla, 7- upravený terén 
na premávku, 8- model osobného automobilu Peugeot 307, 9- stavba pod povrchom
terénu, 10- pohyblivá súčiastka spaľovacieho motora, 11- čiara ohraničujúca  

plochu, 12- názov osobného automobilu značky Dacia, 13- uvoľnený kus ľadu na rie-
ke, 14- priestor na uschovanie tekutín, 15- časť nákladného automobilu, 16- názov 
osobného automobilu značky Seat, 17- pohyb piesta zdola nahor, 18- vyjadrenie rov-
nosti dvoch pomerov.

Riešenie 

Tajnička: Hybrid Synergy Drive, 1- ťahač, 2- Style, 3-odbor, 4- náraz, 5- ulica, 6- pe-
dál, 7- cesta, 8- Oxygo, 9- tunel,10- piest, 11- obrys, 12- Logan, 13- kryha, 14- nádrž, 
15- korba,16- Ibiza, 17- zdvih, 18- úmera.         -jo-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Od začiatku sériovej výroby v decembri 2006 opustil v závere 
roka 2009 montážnu linku výrobného závodu Kia Motors Slova-
kia pri Žiline už päťstotisíci automobil. Bola ním kombi verzia Kia 
cee’d_sw bielej farby s 1,6-litrovým vznetovým motorom, ručne 
ovládanou prevodovkou a v strednej výbave EX. Od 15. januá-
ra 2010 spoločnosť spúšťa sériovú výrobu automobilu Hyundai 
ix35, ktorý sa stane tretím typom v jej výrobnom portfóliu.

Kia Motors Slovakia vyrobila viac ako 500 000 áut

PAGÁČIK PREZRADÍ RÝCHLOSŤ 
JAZDY NA ZAČIATKU  BRZDENIA

 Hru začneme kúpou dobrého nanuku, ktorý 
ponúkneme svojej poradkyni a pomocníčke ako škol-
né. Po oblízaní drevenej paličky z nanuku palička poslú-
ži ako užitočný nástroj pri hre. Okrem toho budeme po-
trebovať obdĺžnikovú škatuľku - napríklad od syra, kto-
rú vystelieme kúskom alobalu.
 Najprv si zvolíme cestu s určitým súčiniteľom 
priľnavosti pneumatík „mí“, na ktorej budeme brzdiť. 
Maximálnu hodnotu stredného brzdného spomalenia 
„a“ vypočítame z rovnice „a = mí.g“ (túto rovnoci sme 
si odvodili pri tvorbe vzorca na výpočet brzdnej dráhy 
v Hrách s fyzikou v č. 8/2008. Pritom „g“ je gravitač-
né zrýchlenie, ktoré zaokrúhlime na „10 m/s2“ Pri voľbe 
rozmerov budúceho pagáčika vychádzame z predpokla-
daného brzdného spomalenia „a“ a z nameranej brzdnej 
dráhy vozidla „s

b
“.

Príklad: Uvažujme, že na ceste pokrytej vrstvou ujazde-
ného snehu so súčiniteľom priľnavosti pneumatík „mí = 
0,2“ automobil dosiahne maximálnu hodnotu stredné-
ho brzdného spomalenia „a = mí.g = 0,2.10 = 2 m/s2“ 
a brzdnú dráhu „s

b
 = 6,3 m“. To bude zároveň základ na 

určenie rozmerov pagáčika. Teraz si zvolíme mierku - na-
príklad spomalenie „a = 1 m/s2“ bude 1 cm, a brzdná 

dráha „sb
 = 1 m“ bude tiež 1 cm.

 Potom do kúta škatuľky 
dáme kúsok cesta, z ktorého vy-
modelujeme obdĺžnikový pagáčik 
rozmerov „(2.a) x s

b
 = (2.2) x 6,3 

= 4 cm x 6,3 cm. Hrúbka pagáčika 
má byť zarovno s horným okra-
jom škatule (obr. 1 - vľavo).
 Potom vezmeme do rúk 
drievko z nanuku a začneme ním 
pretvárať oblžnikový pagáčik na 
švorcový, s rovnakou hrúbkou 
(obr. 1 - vpravo). Nakoniec odme-
riame dĺžku strany štvorcového 
pagáčika a tým získame rýchlosť 
vozidla na začiatku brzdenia „v“ (m/s). V našom prípade 
je to 5 m/s (čo je 18 km/h).
 Ako odmenu za takýto „podarený výpočet“ potom 
môžeme pagáčik upiecť a pochutnať si na ňom. Pravda 
po upečení sa síce rozmery pagáčika zmenia, ale to už 
bude pagáčik zakrátko zjedený.
   Prirodzene, že sa môžeme aj veľkorysejšie hrať na 
veľkom plechu, kde si podobným spôsobom vyrobíme a 
upečieme celú množinu pagáčikov pre rôzne dlhé brzdné 
dráhy. Tak isto si môžeme urobiť aj špeciálne pagáčiky 
pre suchú cestu, mokrú cestu, sneh alebo suchý, prípad-
ne mokrý ľad a môžeme si ich od seba odlíšiť napr. posy-
paním syrom, rascou, oškvarkami, kúskami klobásy, se-
zamovými semienkami a pod. Pri suchej ceste môžeme 
uvažovať so súčiniteľom „mí = 0,8“, pri mokrej ceste s 
„mí = 0,4 , na snehu s „mí = 0,2 , na suchom ľade s „mí = 
0,1“ a na mokrom ľade s „mí = 0,05“.

 Keď sme sa už nasýtili výsledkami svojich pekár-
skych pokusov, možno prijmeme aj malé fyzikálno-ma-
tematické vysvetlenie tejto hry s pagáčikmi.
       Azda si ešte zo strednej školy hmlisto spomí-
name na vzorec (1) pre výpočet dráhy sb (m) pri rov-
nomerne spomalenom pohybe, kde sa za „v (m/s)“ sa  
dosadzovala rýchlosť, a za „a (m/s2)“ - stredné spomalenie 
automobilu.
 Po vynásobení rovnice (1) výrazom „2.a“ dostane-
me rovnicu (2), ktorú sme využili pri výrobe pagáčikov. 
Geometricky nám táto rovnica hovorí to, že plocha ob-
dĺžnikového pagáčika „(2.a) x s

b
“ sa rovná ploche štvor-

cového pagáčika „v2“ (obr. 2).  
(pokračovanie)

 Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

Hry s fyzikou

Predpokladajme, že osobný automobil zastavil na ceste na určitej brzdnej dráhe a my sme zvedaví, aká bola 
pôvodná rýchlosť automobilu na začiatku brzdenia. Mohli by sme si to vypočítať. Ale, povedzme, že sa nám 
nechce počítať a premýšľame nad tým, či by sa to nedalo zistiť jednoduchšie, bez výpočtov. Áno, dalo, a 
dokonca by to bolo spojené aj so zážitkom pečenia pagáčikov. K tejto hre budeme potrebovať pomocníč-
ku  - ako hlavného poradcu pri výrobe cesta na pagáčiky.

(nadväzujeme na hru s fyzikou v minulom čísle nášho časopisu)

„Úspešné výrobné výsledky vychádzajú z veľkej snahy a 
pracovného úsilia všetkých našich zamestnancov, vďaka 
čomu sme vyrobili už viac ako 500 000 automobilov. Som 
veľmi rád, že aktuálne dosahujeme veľkú efektivitu využi-
tia liniek a zároveň vysokú úroveň kvality automobilov vy-
rábaných v našom závode,” povedal pán In-Kyu Bae, prezi-
dent spoločnosti Kia Motors Slovakia.
 Okrem samotnej výroby automobilov sa spoločnosť 
Kia snaží zodpovedne prispievať k rozvoju žilinského  
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Zo sveta

Rok 2009 bol pre automobilový trh veľmi neštandard-
ný. Začiatok roka sa niesol v znamení finančnej krízy 
(takmer 40 % pokles trhu), zmeny meny, a tým aj ná-
sledného znižovania cien jednotlivých modelov na ich 
historické minimá. Cenníky značky Kia boli začiatkom 
roka komplexne zrevidované, pričom zákazníci mali k 
dispozícii aj mnohé atraktívne zľavy na vybrané mode-
ly. Prvé naštartovanie predajov bolo cítiť až príchodom  
tzv. šrotovného, ktoré zákazníkom umožňovalo kúpiť 
si nové vozidlo s 2000,- eurovým cenovým zvýhodne-
ním (pri splnení podmienky zošrotovania svojho staršie-
ho vozidla). V rámci oboch vĺn „šrotovného“ Kia preda-
la 3290 vozidiel (8,38 % trhový podiel), pričom najpre-
dávanejším typom bola Kia cee’d (1781 predaných vo-
zidiel), ktorá zároveň bola aj lídrom vo svojom segmen-
te nižšej strednej triedy (podľa štatistík predajov vozidi-
el počas prvej a druhej vlny „šrotovného“ v roku 2009, 
údaje ZAP SR).
 Napriek kolísavej ekonomickej situácii značka Kia 
na Slovensku zaznamenala historicky najlepšie pre-
dajné výsledky. Najlepším mesiacom v objeme predaja 
značky Kia bol apríl 2009, kedy Kia Motors predala re-
kordných 1206 vozidiel. Tieto výsledky posunuli značku 
Kia v danom mesiaci na 3. miesto s 11,06 –percentným 
trhovým podielom.
 Kia ceé d, najúspešnejší typ značky Kia na Sloven-
sku, zaznamenal vynikajúce predajné úspechy (3629 

vozidiel) aj v roku 2009. Na obľúbené verzie s 5-dve-
rovou karosériou pripadol viac ako 64-percentný podi-
el, 28 % zákazníkov sa rozhodlo pre kombi verziu ce-
é d Sporty Wagon a viac ako 7 % pre športové kupé  
pro_cee’d. 
 Kia Rio zastupuje značku Kia v najsilnejšom seg-
mente slovenského automobilového trhu. Rio si udrža-
lo svoju pozíciu druhého najpredávanejšieho vozidla z 
portfólia značky Kia (1232 vozidiel). 
 Nový mestský crossover, Kia Soul, uvedený na slo-
venský trh začiatkom roka 2009, bol vlani 3. najpredá-
vanejším vozidlom značky Kia (798 vozidiel) a zároveň 
vo svojom segmente zaznamenal 3. miesto. 
Vlani sa na Slovenskom trhu podarilo umiestniť 247 vo-
zidiel Kia Picanto, 224 SUV Kia Sportage a prvú šestku 
uzatvára 97 automobilov Kia Sorento.

Rok 2009 bol aj rokom významných inovácií v portfóliu 
typov spoločnosti Kia Motors. Okrem uvedenia Kia Soul 
(február 2009) mali slovenskí zákazníci možnosť zozná-
miť sa s inovovaným úspešným domácim typom Kia ce-
é d (september 2009), ako aj s úplne novým Sorentom 
(október 2009). „Uplynulý rok sa niesol v znamení hos-
podárskej krízy a značných výkyvov v predaji. Naša 
značka napriek tomu potvrdila svoju stabilnú pozíciu na 
slovenskom trhu a nadviazala na predchádzajúce úspeš-
né roky, o čom svedčí aj historicky najvyššie postavenie 
a podiel na trhu. To nás napĺňa optimizmom a presved-
čením, že aj rok 2010 bude pre značku Kia úspešným,“ 
komentoval dosiahnuté výsledky obchodný riaditeľ Kia 
Motors Sales Slovensko, s.r.o., pán Roman Portášik.

-ka-

regiónu. Po úspešnej realizácií Zamestnaneckého gran-
tového programu ako aj projektu Naša Žilina sa spoloč-
nosť rozhodla darovať päťstotisíci automobil Transplan-
tačnému centru so sídlom v Martine. „Tento automobil 
bude využívaný na účely prevozov operačných tímov a 
orgánov určených na transplantáciu na území Sloven-
ska. Vďaka nemu máme možnosť skvalitniť a zlepšiť 
bezpečnosť našej práce, ktorej cieľom je záchrana ľud-
ských životov,“ povedal pán Viliam Grajciar, ekonomic-
ký námestník Martinskej fakultnej nemocnice.  
 Kia Motors Slovakia plánuje aj naďalej udržať za-
mestnanosť na úrovni 2800 zamestnancov v roku 
2010 a zväčšiť počet vyrobených automobilov aj vďaka  

výrobe dvoch nových typov. Okrem typu Hyundai ix35 
to bude nová generácia Kia Sportage. Jej výroba začne  
v júni. Hyundai ix35 spadá do kategórie kompaktných, 
stredne veľkých, športovo-úžitkových vozidiel (SUV) a 
v ponuke Kie nahradí doterajší veľmi úspešný typ Tuc-
son. V porovnaní so svojím predchodcom má ix35 zväč-
šený vnútorný priestor kabíny a poskytuje niekoľko úpl-
ne nových funkcií, ktoré zlepšujú praktickosť a posád-
ke poskytujú pri jazde väčší komfort. Zlepšená aerody-
namika v kombinácii s dokonalejšou technológiou poho-
nu zabezpečujú Hyundaiu ix35 výrazne menšiu spotre-
bu paliva a menej emisií CO

2
. Nastavenie výrobných li-

niek a inštalácia technológií na jeho výrobu prebiehala  

v závode Kia Motors Slovakia 
postupne už počas celého roka 
2009. 
Spoločnosť Kia Motors Slovakia v 
roku 2009 vyrobila viac ako 150 
000 áut. Najväčší podiel, a to 38 
% z výroby tvorí päťdverová ver-
zia typu cee’d. Najväčším export-
ným trhom bolo Rusko, kam spo-

ločnosť vyexpedovala 21 % svojej produkcie v minulom 
roku. Ako jediná automobilka na Slovensku, ktorá vyrá-
ba aj motory, vyrobila Kia viac ako 243 000 motorov, čo 
predstavuje medziročný nárast o 37 %. K rastu počtu vy-
robených motorov prispelo aj zavedenie trojzmennej pre-
vádzky v septembri z dôvodu dodávania motorov pre čes-
ký závod Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovici-
ach. K pôvodne vyrábaným 1,4 a 1,6-litrovým zážihovým 
a 1,6 a 2-litrovým vznetovým motorom pribudol aj nový 
1,4-litrový vznetový motor. 

-ka-

V roku 2009 značka Kia predala na Slovensku 6349 vozidiel, čo predstavuje 7,02-percentný trhový podi-
el a 4. miesto v celoročnom hodnotení najpredávanejších značiek. V porovnaní s predajnými výsledkami v 
roku 2008 (5313 predaných vozidiel) Kia to bol medziročný nárast o 19,5 %. V hodnotení osobných vo-
zidiel* je podiel Kia až 7,71 %, čo pre Kiu znamená udržané tretie miesto v celkovom hodnotení. Najúspeš-
nejším typom z portfólia vozidiel značky Kia je Kia cee’d, ktorá bola 4. najpredávanejším vozidlom na domá-
com trhu bez rozdielu tried.

Nárast predaja o 19,5 %

Najpredávanejším typom značky Kia na slovenskom trhu je stále Kia ceé d
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V roku 1937 sériu SS modifikovali, motor vybavili ven-
tilovým rozvodom OHV. Posledným modelom tejto série 
bol roadster s motorom zdvihového objemu 3500 cm3, 
bol vo výrobe do roku 1939, kedy vypukla II. svetová 
vojna, počas ktorej spoločnosť vyrábala vojenské lie-
tadlá. Po skončení vojny bol zmenený názov spoločnosti 
z SS Ltd. na Jaguar Cars Ltd. Zároveň v roku 1945 bola 
obnovená automobilová výroba. Prvým povojnovým ty-
pom bol XK 120, predstavený na Londýnskom autosaló-
ne v roku 1949. Vyrábal sa s karosériou roadster a kupé. 
V tomto type spoločnosť Jaguar prvý krát použila motor 
s ventilovým rozvodom 2xOHC. Bol to radový šesťval-
cový motor. Tento typ motora s mnohými zlepšeniami v 

automobilke používali vo všetkých automobiloch Jagu-
ar až do roku 1974. Po type XK 120 nasledovali športo-
vé automobily XK 140, XK 150 a typ E. Zároveň sa vyrá-
bali aj sedany MK I a MK II s motormi  zdvihového obje-
mu 2400, 3400 a 3800 cm3. V roku 1961 uviedli na trh 
typ E s motorom zdvihového objemu 3800 cm3. Bol na-
jväčším a najvýkonnejším radovým šesťvalcom spoloč-
nosti Jaguar. Po sedane MK II prišiel na trh nový typ XJ 
6. Po začatí výroby 12-valcových motorov v roku 1972 
boli vo výrobe typy XJ6 a XJ 12 Coupé. Od roku 1972 aj 
do typu E automobilka Jaguar inštaluje 12-valcový mo-
tor, ktorým bolo vybavené aj kupé Jaguar XJS. Ďalší vý-
voj až po súčasnosť je už novodobá história značky.

Technické parametre:

Motor: dvanásťvalcový zážihový motor s kvapalinovým 
chladením, ventilovým rozvodom 2x2xOHC, zdviho-
vý objem 5343 cm3, priemer valcov x zdvih piestov 
90 x 70 mm, najväčší výkon motora 203 kW pri 5850 
ot./min.

Prevodovka: 4 stupňová + 1 stupeň dozadu, mechanic-
ká, synchronizovaná.

Podvozok: samonosná karoséria s pomocným rámom 
vpredu. Pruženie je zabezpečené špirálovými pruži-
nami s hydraulickými, dvojčinnými tlmičmi. Obe ná-
pravy sú výkyvné. Kotúčové brzdy s dvojokruhovým 
ovládaním s posilňovačom, drôtové vypletané kole-
sá s oceľovým ráfikom, upevnené centrálnou mati-
cou. Rozmer ráfikov je 6J x 15“, rozmer pneumatík 
305/70VR15.

Karoséria: otvorená, dvojsedadlová typu roadster, ale 
so sťahovacími bočnými oknami.

Rozmery a hmotnosť: d/š/v 4685/1576/1225 mm. Rá-
zvor náprav 2667 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 
1372/1346 mm, pohotovostná hmotnosť 1515 kg.

Prevádzkové vlastnosti: maximálna rýchlosť 228 km/h, 
spotreba paliva (benzín BA-100) 19 l/100 km.

 Predstavovaný športový automobil vlastní pán Ing. 
Vladimír Tedla, člen VCC Malačan. Jaguar je v dokona-
lom technickom stave.

JAGUAR E, V 12,  séria III, rok výroby 1972
Svetoznámy výrobca športových áut, automobilka Jaguar Cars Limited, Browa Lane v Coventry (Anglicko) 
má svoj základ v spoločnosti SS CAR LTD. Založili ju v roku 1927 William Lyons a William Wampsely. Ich 
prvý výrobok bol z roku 1931, a bol to automobil s typovým označením SS 1, ktorý mal karosériu kupé. Ten-
to typ vyrábali do roku 1934. V marci 1935 prišiel na trh typ SS 90 a v tom istom roku aj slávny SS 100  
s motorom zdvihového objemu 2700 cm3.

Historické vozidlá
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Začiatkom roku 1990 bolo už jasné, že končí tzv. Národný front a jeho organizácie, medzi ktoré patril aj Zvä-
zarm (Zväz pre spoluprácu s armádou). Náš Classic Car Club Bratislava musel byť zo zákona členom Zväzar-
mu. Členovia klubu plánovali do budúcnosti, že zostaneme samostatným klubom, právne ošetreným. Práv-
nikom nášho klubu je pán JUDr. František Rojček, inak známy spisovateľ a básnik, prišiel s návrhom, aby sme 
založili vrcholovú organizáciu, ktorá by združovala kluby majiteľov historických vozidiel. Dohodli sme sa, že 
ak p. JUDr. Rojček pripraví všetko potrebné pre registráciu, tak do toho ideme.

Dvadsiate výročie 
Združenia zberateľov historických vozidiel SR

Dňa 30. 3. 1990 sme zvolali členskú schôdzu s jediným 
bodom programu, a to založenie tejto organizácie. JUDr. 
Rojček navrhol názov Asociácia zberaťeĺov historických 
vozidiel Slovenskej republiky. Tento návrh bol schvá-
lený. Pri registrovaní na Ministerstve vnútra nám dali 
podmienku, aby sme zmenili názov Asociácia na Zdru-
ženie, lebo slovo asociácia je cudzie a slovenský ekvi-
valent je združenie. Preto od registrácie sme združením. 
V prvom roku založenia vstúpilo do ZZHV 12 klubov, 
členská základňa sa postupne rozširovala. Nerobili sme 
medzi jednotlivými klubmi nábor a ani agitáciu. Iba v mé-
diách sme uvádzali našu existenciu. V súčasnosti ZZHV 
SR združuje 27 klubov zberateľov historických vozidiel. 
Prvým prezidentom ZZHV SR bol pán Ing. Konštantín Ni-
kitin, predseda CCC Bratislava. Už vtedy bol dlhoročným 
aktívnym veteránistom. Zameraním ZZHV SR bolo po-
zdvihnúť úroveň slovenského zberateľstva, napríklad 
zlepšenie kvality renovácie, aká už bola bežná v okoli-
tých štátoch. Dôležitou úlohou bolo vytvoriť a na ofici-
álnych miestach presadiť legislatívu potrebnú pre prak-
tickú činnosť s historickými vozidlami. Iba zlomok maji-
teľov historických vozidiel mal záujem mať svoje vozid-
lá uskladnené doma, alebo v múzeách. Dôležitým míľni-
kom pre ZZHV SR bol rok 1997 kedy bolo Združenie pri-
jaté do FIVA (Federation Internationale Vehicules Anci-
ens) , čo je vrcholová celosvetová organizácia združujú-
ca národné združenia klubov historických vozidiel.
 Prijatí sme boli na kongrese v Prahe , ktorý sa konal 
v dňoch 22. až 25. 10. 1997 - bez pripomienok a jedno-
hlasne. Zároveň sme sa stali národným orgánom FIVA. 
To malo veľký význam pre ďalšie rokovania s oficiálny-
mi orgánmi SR. Na kongrese výboru nás zastupoval pán 
Ing. Valentín Zbyňovský, člen Rady zberateľov ZZHV pre 
zahraničné vzťahy a spoluprácu. Jeho prednosťou bolo 
aj to, že ovláda viacero jazykov. Dnes je p. Zbyňovský 
šéfredaktorom časopisu Veteran.SK.
 Rok 1997 bol pre ZZHV SR mimoriadne úspešný aj 

tým, že po viacročnom rokovaní, vysvetľovaní a lobova-
ní, boli u nás zavedené zvláštne evidenčné čísla pre his-
torické vozidlá s písmenom „H“ (historik). Stalo sa tak v 
apríli 1997 v súlade so zavádzaním nových evidenčných 
čísiel pre motorové vozidlá. Dovtedy používali majitelia 
historických vozidiel zvláštne ŠPZ s písmenom „Y“. Ich 
platnosť bola obmedzená na 6 mesiacov a každú jazdu 
bolo treba zapísať do knihy. Nové evidenčné čísla mali 
platnosť iba jeden rok. Ďalším rokovaním sa podarilo vy-
baviť, že tieto čísla majú neobmedzenú platnosť, ale his-
torické vozidlo musí byť otestované historicko-technic-
kou komisiou ZZHV SR.
 Ďalšou úlohou pre ZZHV SR bolo zabezpečiť pre 
historické vozidlá vhodné a výhodné poistenie zákonnej 
zodpovednosti. Boli rôzne návrhy, dokonca aj scestné. 
Taký bol napríklad aj návrh, aby historické vozidlá vy-
robené do r. 1952 platili 50 percent z bežného postenia 
príslušnej kubatúry.
 Napokon do platnosti prišiel taký zákon, aký ZZHV 
SR navrhlo, a platí doposiaľ. Historické vozidlá (s plat-
ným preukazom historického vozidla), ktoré majú bežné 
EČ, budú platiť ¼ bežného poistenia (25 %) a vozidlá so 
zvláštnym EČ 1/12 (asi 8,3 %).
 Dôležité boli aj rokovania s ministerstvami obra-
ny a dopravy o získavaní a používaní vojenskej techni-
ky. Za posledných 10 rokov značne stúpol počet zbera-
teľov vojenskej techniky a zbraní. Toto všetko bolo tre-
ba legislatívne ošetriť. Vyvrcholením týchto snáh bolo, 
že v novom zákone č. 179 Zb., zákon o vojenskom ma-
teriáli, je aj §28 - Zberateľstvo. Prakticky to znamená, 
že občan SR môže vlastniť akékoľvek vojenské vozidlo, 
vrátane tankov, samohybných húfnic. Iba zbrane musia 
byť znefunkčnené, alebo demontované. V minulom roku 
prišlo zo zahraničia veľa mimoriadne vzácnych vozidiel, 
ktorých využitie je už ošetrené. Na minuloročnom kon-
grese FIVA v Kodani bolo konštatované, že Slovenská re-
publika má v členských štátoch najlepšiu legislatívu tý-
kajúcu sa prevádzky historických vozidiel.
 V roku 2004 ZZHV SR zabezpečilo a zorganizovalo 
kongres FIVA v Bratislave. Snem sa konal v hoteli Danu-
be, kde boli delegáti aj ubytovaní. Delegáti konštatovali, 
že tak brilantne pripravený snem ešte nezažili. Najväč-
šiu zásluhu na tomto úspechu mal p. Zbyňovský, ktorý 
všetko osobne dojednal. 
 V roku 2000 ZZHV SR oslávilo svoje 10. výro-
čie existencie slávnostným snemom. Snem sa konal  

posledný febru-
árový víkend na 
s m o l e n i c k o m 
zámku. Na tomto 
sneme po doho-
de s členskou zá-
kladňou sa vzdal 
funkcie preziden-
ta p. Nikitin. Na 
jeho miesto bol 
do funkcie pre-
zidenta zvolený 
člen rady zberateľov p. Ing Valentín Zbyňovský. Svoju 
funkciu svedomite a poctivo vykonával dva roky. Funk-
cie sa vzdal, lebo nebol ochotný odolávať nátlaku niek-
torých členov Rady zberateľov, ktorí presadzovali osob-
né záujmy na úkor ZZHV SR. Potom v ZZHV SR nastali 
rôzne problémy. Keďže sme boli členmi FIVA a mali sme 
čulé kontakty so zahraničím, tak bol prijatý návrh člena 
Rady zberateľov p. Nikitina, aby nový prezident ovládal 
nemecký a anglický jazyk. Tieto podmienky spĺňal a bol 
ochotný funkciu prijať pán Ing. Martin Tomčík. Bolo to 
nešťastné obdobie činnosti Združenia, ktoré nemienim 
na tomto mieste analyzovať. Asi po dvoch rokoch bol za 
prezidenta zvolený pán Jozef Váry, ktorý vo funkcii zotr-
val do roku 2008. Vzdal sa funkcie prezidenta, lebo bol 
aj riaditeľom technicko- historickej komisie a tiež ako ri-
aditeľ autoškoly bol pracovne veľmi vyťažený. Podobne 
ako p. Zbyňovský zažil nátlak na svoju osobu. Nechcel 
tolerovať rôzne intrigy, tak do nových volieb kandidoval 
ako člen Rady zberateľov, kde bol aj zvolený. Na prezi-
denta kandidoval pán Ing. Peter Baliga. Navrhol nových 
členov Rady zberateľov. Členská schôdza jeho návrh pri-
jala a novozvolený výbor pracuje pod vedením p. Baligu 
bez problémov. V Rade zberateľov panuje zhoda názo-
rov, každému ide o kvalitu práce ZZHV SR.
 Posledný februárový víkend t.r. sa koná ďalší, jubi-
lejný, 20. snem ZZHV SR. Po prvý krát od snemu v Smo-
leniciach bude v Bratislave. Delegátom snemu a hosťom 
želám, aby rovnako úspešne ako doteraz pokračovali vo 
svojej plodnej a tvorivej práci pre záujmy a prospech ce-
lej slovenskej veteránistickej komunity.

Štefan Dian 
Člen CCC Bratislava

Zakladajúci člen ZZHV SR
Rubriku vedie: Ing. Konštantín NIKITIN

Galéria veteránov
na Slovensku
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To, že Ford T pri svojej dĺžke 3,5 metra, šírke 1,6 m a 
hmotnosti 698 kg (s výkonom motora 14,7 kW/20 k) 
dosahoval rýchlosť až 67 km/h (spotreba 14 l/100 
km) stál v roku 1908 šesťsto dolárov, no v roku 1916 
už len tristo šesťdesiat, takže si ho mohol v USA kúpiť 
takmer ktokoľvek, našim tradične dobroprajným pev-
ninským Európanom nedalo spať: Už v 30. rokoch minu-
lého storočia Nemci, Taliani i Francúzi chceli totiž mať 
svoj vlastný typ ľudového vozidla, ibaže ho ponajprv  

nemali... Aj keď just u Nemcov práve to dalo napo-
kon meno aj dnes ich najväčšej automobilke VW 
(Volkswagen = ľudové vozidlo). S oneskorením, keď-
že ich „Chrobák“ zliezal s montážneho pásu iba v Ne-
mecku od roku 1945 do roku 1972 - len tam sa vyro-
bilo pätnásť miliónov kusov! Čo stojí za ďalší článok aj 
prostrednáctvom modelov... A Taliani? No, v roku 1936 
aj Talian Franco Fessia vyvinul svoj malý dvojdverový 
a dvojsedlový Fiat 500, ktorý dostal prezývku Topo-
lino (= Myška). Jeho maličký, na prednom konci rámu 
umiestený štvorvacový motor s výkonom 9,6 kW/13  

k spotreboval len 5,3 l/100 km benzínu, no pritom to vy-
tiahol na 88 km/h! Ibaže ani v Mussoliniho fašistickom 
Taliansku sa nejaký masový motorizmus nekonal... A 
Francúzi? Ich malý Citroën 5 CV z roku 1922 skopírovali 
aj Nemci do podoby Rosničky (Laubfrosch), takže z ono-
ho roku 1936 sú k dispozícii hneď dve verzie o masovom 
štarte typu 2 CV: Potom, čo v roku 1935 zomrel na rako-
vinu žalúdka zakladateľ vtedy už štvrtej najväčšej auto-
mobilky sveta, André Citroën, jej vtedajší generálny ria-
diteľ a šéf konzoria Michelin, Pierre-Jules Boulanger (= 
Pekár) doslova upiekol aj návod, ako íst na vec po fran-
cúzsky. Mytologická verzia prvá: Dajte k štyrom kole-
sám volant a dve sedadlá pre dvoch sedliakov, ktorí by v 
tom mohli odviezť aj vrece zemiakov! Verzia druhá: Daj-
te nad štyri kolesá nejaké parapluie (parazól/dáždnik), 
a nech to odvezie cez pole aj vajcia bez toho, aby sa čo i 
jediné rozbilo! Vajcia či krumple, čo už na tom záleží? Len 
nech sa národ preváža, a platí pritom dodatočné dane!  
A tak sa objavila, hoci až o viac ako desaťročie, aj  

najpopulárnejšia zo všetkých kačíc (po americkom Do-
naldovi), Citroën 2 CV... Z francúzskeho „ deux chevaux“ 
(dva kone) - aj keď ju poháňalo koní šesť či osem! Vy-
rábala sa ale potom od roku 1948 až do roku 1990 (1 
246 335 kusov), a bola taká populárna, že účinkovala 
aj vo filme! Popri vycerenej mníške a policajtovi Fuňé-
zovi - ten zas v San Tropez naháňal nudistov. No prosím, 
a pritom išlo až o štvorsedadlovú limuzínu! Poháňanú 
dvojvalcom typu boxer - vyvinul rýchlosť až 65 km/h! 
A tak, aby ani vajcia neutrpeli (výkon 6,6 kW/9 k)! A 
prečo všetko to oneskorenie? Lebo Adolf si ešte v roku 
1938 stihol pozvať do Mníchova nielen priateľa fašistu 
Benita, ale aj ozajstných demokratov Arthura a Édoar-
da - aby spoločnými silami, ešte pred druhou svetovou  

OD KAČICE PO SMART
Svet v miniatúre

  Model Ford T podľa predlohy z roku 1914 (M 1:43, 
MINICHAMPS)

  Novinka v kráľovskej mierke M 1:18 (podľa predlohy z roku 1983) sivomodrý Citroën 2 CV spolu so svojím men-
ším, dvojfarebným bratom v M 1:43 Citroën 2 CV Charleston (podľa predlohy z roku 1980) - oba modely vyrába MINI-
CHAMPS

  Paralelne s „kačicou“: Citroën CX Prestige (1982) a Citoen SM (1970) - oba MINICHAMPS M 1:43

Masový rozvoj motorizmu odštartoval v Amerike v roku 1908 Henry Ford (1863 - 1947). Svojím „for-
dizmom“ - výrobou automobilov na bežiacom páse. Prvý z neho zišiel v roku 1908 Ford T, prezývaný neskôr 
Plechová Lízočka (Tin Lizzie ). Vyrábal sa dve desaťročia, pričom sa však dohromady vyrobilo až 15 007 
034 kusov! A Európa? Tá sa oneskorila o viac ako štvrťstoročie. Ba, „vďaka“ už druhej svetovej vojne len po 
dvoch desaťročiach o ešte viac... Keďže jej „Chrobáky“, „Kačice“ či „Myšky“ sa na motoristickej scéne obja-
vili až nejaký ten rôčik po skončení vojny... 

Ešteže aspoň tí Francúzi vedia, čo je to rovnosť - bratstvo - sloboda! Keď som totiž vpadla do toho výtlku na ceste prvej tri-
edy rovno pred radnicou, v ktorom predtým hybernoval medveď, len tam posťahovli rolety. Aby nevideki, koľkí vodiči iných 
značiek ma obchádzajú stokilometrovou rýchlosťou. No potom sa objavil tento citroënista, a hneď, madame bon jour, smi-
em vám pomôcť? Tak som ho požiadala o francúzák. Ochotný človek! Skôr, ako mi spadla sánka, už mi poskytol prvú po-
moc: dýchaním z úst do úst. A neuveríš, nič za to nechcel! Aj keď sa ukázalo, že je vlastne Turek...
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vojnou, demontovali vtedy naozaj demokratické Čes-
koslovensko. A tak aj zachránili svetový mier! Lež 
- nezachránili. Neuveriteľné! A museli prísť až roky 
2009/2010, aby aj podľa týchto predlôh mohli vzniknúť 

kráľovské modely značky MINICHAMPS v M 1:18... Veď 
aj tá slávna Kačica je poskladaná až zo stovky dielcov, a 
vďaka kovovým zliatinam má hmotnosť až 850 gramov. 
Ibaže v roku 1972, keď už masový motorizmus vďaka 
spomenutým automobilom z európskej pevniny exis-
toval, sen o miniautomobile ožil znova! Čoby prototyp 
dvojsedadlového, len 2,5 m dlhého, 1,45 m širokého a 
1,55 m vysokého automobilu s rázvorom náprav 1,7 m a 
hmotnosťou 680 kg - mikro automobilu, neskôr známeho 
ako Smart. Vyrábať ho mali Daimler-Benz s VW s turbo-
motorom Suprex, ktorý svojimi troma valcami a zdviho-
vým objemom len 600 cm3 mal výkon 40 kW/55 k. Na 
mieste VW sa však objavila švajčiarska značka SMH, 
výrobca známych pestrofarebných hodiniek. Ten sa ale 
finančne vyčerpal skôr, ako dozneli odozvy eco štúdie 

zo Ženevy (1994) a prvého sé-
riového Smartu z IAA vo Frank-
furte (1997), kde túto novinku  
oficiálne vystavovala už len 
spoločnosť Micro Compact 
Car Daimler Benz. Z nej zosta-
la (2002) spoločnosť Smart 
GmbH. Prvý sériový Smart vy-
šiel z brán Smartville vo fran-
cúzskom Hornbachu v lete 
1998. So vzadu umiesteným 

trojvalcom 599 cm3 a výkonmi 33, 40 a 45 kW. Rok 
1999 priniesol aj „diesel“ 799 cm3/45 kW. Celý rad 
Smartov City Coupé/Cabrio bol posledný rok pred no-
vým miléniom premenovaný na ForTwo (pre dvoch).  

V prvej generácii sa vyrobilo 770 256 kusov, z ktorých 
jeden nájdeme aj v zbierkach Múzea moderného umenia 
v New Yorku. Žeby preto, že jeho súrodenci sa testovali 
v USA, kde poniektorý zvládol zákrutu s kolesami opro-
ti oblohe? Takže sa kritizovala nedostatočná stabilita, 
a čo-to bolo treba ešte zlepšiť. Plne však obstál nový 
dizajnový koncept: Striebornou metalízou či antracito-
vo nalakovaný kovový rám, Tridion. Bezpečnostná kli-
etka, obložená termoplastovými, plne recyklovateľný-
mi panelmi. Tie boli už v prvej sérii sfarbené bielo, žlto, 
červeno či čierno, majúc aj skryté ochranné vlastnosti. 
A ponúkali aj možnosť kedykoľvek ich vlastnoručne vy-
meniť. Kto chcel, mohol mať potom hoci aj Smart - har-
lekýna... Druhá generácia prišla na rad v roku 2007: 
Koncept zostal, Smart povyrástol na 2,7 m, s výkonmi  

45 a 52 kW (turbo 62 kW). Dodajme, že Smart nevyrá-
bal len rad City/ForTwo, ale v roku 2001 sa objavil aj 
koncept Crossblade, a v roku 2002 aj Smart Roadster 
Coupé. V spolupráci s Mitsubishi sa objavil aj štvord-
verový Smart ForFour /2004 - 2006) z holandskej to-
várne NedCar - vyrobilo sa len stotisíc kusov, no exis-
tujú aj Smaarty poháňané elektrinou. Jedno je ale isté: 
Aj oba modely MINICHAMPS (tak v M 1:43, no zvlášť v 
M 1:18) sú opticky príťažlivé až natoľko, že ich na vlast-
nom písacom stole zatúži zaparkovať aj analfabet! Či aj 
s otvorenými dvermi a krytmi, na tom už nezáleží. No, 
dobre: A čo píšu o predlohe slovne zdanlivo bohato vy-
bavení odborníci priamo z reklamno-propagačných od-
delení? (O ktorých je známe, že ich predstavivosť ale 
ani zďaleka nesiaha až po hranicu onej hromady nimi  

používaných slov, poskladaných akože do viet? Žiaľ, 
často bez toho, aby boli aj myšlienkami). Ja osobne som 
si prečítal aj toto: „Smart vyrába špeciálne vzrušujú-
ce modely s dotykom individuality pre tých, ktorí chcú 
zažiť niečo nezvyčajné“. Hm, že by niečo, ako sa dnes 
zvykne hovorievať - sexy? Neviem. Hádam treba už len 
osobne sa posadiť do Smartu... a následne s týmto mes-
tským mikro autíčkom dneška, vraj nenáročným aspoň 
na drahú parkovaciu plochu, skúsiť na chvíľu zaparko-
vať povedzme... na zebra - páse rušného priechodu! Veď 
jeho ľahko vymeniteľné panely z termoplastu sú reverz-
ne (s)formovateľné, ergo, ak aj do nich čokoľvek vrazí 
rýchlosťou až 15 km/h, samy sa dokážu sformovať do 
pôvodnej podoby. Čo, žiaľ, v prípade ich modelov už ale 
neplatí. 

Ing. Štefan ŠTRAUCH

The World en miniature 

(Branislav Koubek a Maňo Štrauch)

Svet v miniatúre

  Vychádzajú postupne, v rôznych farebných mutáciách v M 1:43 „by MINICHAMPS“ Smart Cabriolet 2000

  Novinka roku 2009 v kráľovskej mierke M 1:18 by MINICHAMPS - Smart Fortwo Coupé z roku 2007. (Vyrobený 
bol aj ako kabriolet, ibaže v kombinácii modrá metalíza/čierna)
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Hodnotový systém spoločnosti môže vytvoriť podmienky pre doslova „právne legálnu“ absurditu. Ako ďale-
ko sa dá zájsť na ceste za mocou, vplyvom a majetkom môže byť názornou ukážkou konanie Imricha Thökö-
lyho, najznámejšieho kežmarského rodáka.

Zneužívanie ideálov

Podľa zmluvy z roku 
1651 sa medzi mes-
to Kežmarok a hrad 
rozdelilo používa-
nie lesov, riek a mly-
nov. Paradoxom je, 
že išlo o majetky, 
ktoré dovtedy patri-
li len mestu. Medzi 
iným si hradný pán 
privlastnil aj 24 do-
mov v meste. Miest-
nu strážnu vežu 
prestavali a tak bu-

dovu dnešnej Reduty po stáročia volali “Herrenhaus”, 
teda panský dom. Pokoj medzi znešvárenými stranami 
však nenastal ani po smrti Štefana I. v roku 1651. Jeho 
syn Štefan II. pokračoval v politike proti mestu. Po svo-
jej matke, Kataríne Thurzovej, sa Štefan II. stal po smr-
ti palatína Juraja Thurzu riaditeľom thurzovsko–thökö-
lyovského panstva na Orave a neskôr aj oravským župa-
nom. Bol to veľmi vplyvný človek. Zo svojho podhradia 
si vytvoril konkurenčný „Malý“ Kežmarok, teda mesto v 
meste. Jeho obyvatelia si mohli dokonca voliť vlastné-
ho richtára a radných pánov. Remeselníci mali vlastné 
cechy a vlastné výročné trhy. Najviac však obyvateľov 
“Veľkého” Kežmarku štvali markantné rozdiely platení 
daní v ich neprospech. Arogancia moci Štefana II. šla až 
tak ďaleko, že do „veľkého“ mesta pustil rabovať svo-
jich žoldnierov ešte aj v roku 1654.
 Koniec vzájomnému príkoriu urobilo až neúspeš-
né proticisárske sprisahanie pod vedením grófa Wes-
selényiho, do ktorého sa zamiešal aj Štefan Thököly II. 
Sprisahanie, ako odozva nespokojnosti s nevýhodným 
mierom cisára Leopolda I. s Turkami v roku 1664, bolo 
prezradené už v roku 1666. Udalosti začali mať spád 
však až po januári roku 1670, kedy vyslanec chorvát-
skeho bána Petra Zrínskeho navrhol Porte, aby prijala 
Uhorsko ako vazalský štát. Už v marci toho istého roku 
sa dvorská tajná rada rozhodla s povstaním skoncovať. 
Proti sprisahancom sa zaviedlo trestné stíhanie, viace-
rí z nich boli žalárovaní a popravení. Štefan II. bol v tom 
čase na Oravskom hrade. Pri jeho obliehaní cisárskym 
vojskom náhle v decembri 1670 umrel. Podľa legendy 
jeho jediný žijúci syn Imrich utekal z hradu tajnou chod-
bou na koni, ktorý mal naopak pribité podkovy, aby tak-
to zmiatol prenasledovateľov. 
 Štefan II. mal nevlastného brata Žigmunda, ktorý 
pochádzal z prvého manželstva Štefana I. Hoci sa Žig-
mund dištancoval od povstalcov a roku 1672 sa usa-
dil na kežmarskom hrade, v auguste 1673 ho dal cisár 
uväzniť a skonfiškoval mu všetky majetky. Vo väzení bol 
takmer celý rok a keď sa mu nedokázala žiadna vina, 

vrátil sa do Kežmarku. Všetko zariadenie z kežmarské-
ho hradu sa však údajne odviezlo na 19 plne naložených 
vozoch do Viedne a do Košíc. Organ a zvony z hradnej 
kaplnky boli odvezené k hlavným vykonávateľom reka-
tolizácie, jezuitom do Levoče. 
 Neustále povstania uhorskej šľachty v 17. a začiat-
kom 18. storočia v Uhorsku sa niesli v dvoch rovinách v 
boji o moc s Habsburgovcami. V ekonomickej rovine, v 
ktorej sa uhorská šľachta chcela podstatnejšie podieľať 
na vláde krajiny a kontrolovať panovníka a v rovine du-
chovnej, náboženskej v ktorej Habsburgovci skoro fana-
ticky podporovali protireformáciu. Sústavné boje a ba-
šovanie Turkov na juhu Slovenska viedli k prudkému zni-
žovaniu životnej úrovne obyvateľstva. Väčšina Sloven-
ska bola v tomto období protestantská a tak myšlien-
ky odporu proti panovníckemu dvoru našli miestami aj 
širšiu podporu. Povstaleckí vojaci sa nazývali kurucmi 
a ich pomenovanie sa vysvetľuje dvojako. Môže to byť 
skomolenina od latinského slova crux, teda kríž, čo sym-
bolizuje možno pokračovanie starých žoldnierov, križia-
kov, druhá možnosť, asi pravdepodobnejšia, hovorí o vý-
smešnom skomolenom slove “Kruzitürken”, teda “kres-
ťanskí” Turci. A nebol to len výsmech, ale krutá realita, 
že skoro všetci kuruckí velitelia hľadali podporu v boji 
proti Habsburgovcom u tureckých sultánov. Šírilo sa na-
príklad heslo „Radšej počúvať vzývanie Aláha, ako Halt, 
wer da? nemeckých vojakov.“ Úžasný paradox. Pre za-
chovanie kresťanskej reformácie spojenie s moslimský-
mi Turkami, proti kresťanskému katolicizmu. Skoro neu-
veriteľné hrubé zneužívanie viery v jedného Boha všet-
kými zúčastnenými, v boji o moc a vplyv. 
 Po úteku 13-ročného Imricha Thökölyho na rodové 
majetky v Sedmohradsku, netrvalo dlho, a napriek jeho 
mladosti, sa v roku 1678 stal jedným z hlavných kuruc-
kých veliteľov počas úspešnej vojny celým Slovenskom. 
Mal na to všetky predpoklady. Študoval na evanjelic-
kom kolégiu v Prešove, bol všeobecne nadaný, vyznal 
sa vo vojenstve i v intrigách vysokej politiky. Nečudo, 
že si Imricha Thökölyho v januári 1680 kuruci zvolili za 
svojho jediného hlavného kapitána. Po vojenských úspe-
choch povstalcov bol v roku 1681 cisár Leopold núte-
ný zvolať do Šopronu krajinský snem. Tu bola uzákone-
ná náboženská sloboda a povolené protestantom stavať 
tzv. artikulárne kostoly i školy. Tiež boli obnovené prá-
va uhorskej šľachty a úrad palatína. Vojensky Imricha 
Thökölyho podporovali poľské i turecké oddiely a finan-
čne francúzsky kráľ Ľudovít XIV. Tragédiou však bolo že 
vysoká európska politika posúvala Thökölyho po imagi-
nárnej šachovnici strednej Európy, ako sa jej to práve 
hodilo. Hlavne však Turci, bez ktorých by nebol ničím. V 
roku 1682 ho dokonca Turci korunovali za kráľa Horné-
ho Uhorska, ako v tom čase nazývali územie Slovenska. 
Sultán poslal Imrichovi Thökölymu symboly kráľovskej 

moci, vazalskú korunu, kráľovský plášť, meč, budzogáň 
a zástavu. Každý symbol mu odovzdal iný turecký paša. 
Tento vazalský štát Osmanskej ríše pokrýval zhruba vý-
chodné a stredné Slovensko až po Váh. Neskôr aj západ-
né Slovensko. Treba však povedať, že Imrich Thököly sa 
kráľom nikdy netituloval. 
 Keď v auguste 1678 vstúpili kuruci do Kežmar-
ku, jeho obyvatelia museli riešiť dilemu. Drvivá väčši-
na obyvateľstva boli protestanti, nemali teda v láske 
rakúskeho cisára. Veliteľ povstalcov bol z rodu Thökö-
ly, a tých už Kežmarčania vôbec nemali radi. Po počia-
točnej radosti z vrátených kostolov, fary a školy, začali 
kuruci práve tak isto plieniť a rabovať mesto ako cisár-
ski žoldnieri. Až v roku 1682 dal Imrich Thököly Kežmar-
ku ochranný list, v ktorom zakazuje všetkým svojim vo-
jakom akokoľvek mesto obťažovať. Z kežmarského hra-
du si urobil prepychové sídlo. Začiatkom leta, 15. júna 
1682, sa totiž Thökölymu splnila jeho túžba a v Muka-
čeve sa oženil s Helenou Zrínskou, vdovou po Františ-
kovi I. Rákoczim a matkou budúceho Františka II. Ráko-
cziho. Bola síce od neho o štrnásť rokov staršia, ale jej 
pôvod a spojenie mien Rákoczi a Zrínsky predstavovalo 
obrovské bohatstvo a moc. A udalosti sa valili. Obrovská 
turecká armáda 16. júna 1683 obkľúčila Viedeň. Thököly-
ho kuruci mali za úlohu dobyť Bratislavu. Namiesto boja 
sa venovali lúpeniu po celom západnom Slovensku i v blíz-
kej Morave. Vojská vojvodu Lotrinského, kniežaťa báden-
ského a poľského kráľa Jána III. Sobieskeho po celoden-
nej bitke porazili na hlavu tureckú armádu. Tá zanechala 
pri Viedni celý tábor a dvadsaťtisíc mŕtvych. Čoskoro na 
to Thököly stratil takmer celé horné Uhorsko. 
 Hviezda Imricha Thökölyho zapadla. Emigroval ďa-
leko, do Malej Ázie, do Nikomédie, kde v meste Izmit v 
roku 1705 zomrel. Thökölyovci v Kežmarku však nemali 
pokoj ani po smrti. Po prevzatí kostola svätého Kríža ka-
tolíkmi, na rozkaz Spišskej kapituly, bola roku 1731 ro-
dinná hrobka hradných pánov otvorená, cínové truhly 
rozbité, kov predaný miestnym cínárom a nájdené šper-
ky popredali. Kosti mŕtvych boli rozhádzané po nádvorí 
kostola. Naozaj zaujímavý vtedajší cirkevný a občian-
sky hodnotový systém ....

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Potulky po Slovensku

  Imrich Thököly

  Reduta v Kežmarku
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www.skoda-auto.sk

TAKTO VYZERÁ ÚSPECH
ŠkodaSuperb Combi

Keď sa podarí niečo výnimočné, niečo, na čom ste dlho a tvrdo pracovali, je to úžasný pocit. Tak si ho užite.
ŠkodaSuperb Combi splní vaše očakávania v každej situácii. Či pôjdete na služobnú cestu alebo strávite
predĺžený víkend s rodinou, jazda bude vždy súčasťou zážitku. 
Príďte si vyskúšať, ako vyzerá úspech k našim autorizovaným predajcom. 

Ilustračné foto. Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Škoda Superb Combi: 6,1-10,2 l/100 km, 155-237 g/km.
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