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 +  Climatic - poloautomatická 
klimatizácia

+  airbag vodiča a spolujazdca
+  bočné airbagy
+  výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
+  delené zadné sedadlo (60/40)
+  elektricky ovládané predné okná
+  el. nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie 

spätné zrkadlá
+  centrálne zamykanie s diaľkovým 

ovládaním
+  rádio Blues s CD a MP3 
+  DAY LIGHT systém
+  Doživotná záruka Mobility 

Premium
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ŠkodaOctavia Family  od 12 159 3 / 366 302,03 Sk

ŠkodaOctavia Family

OBĽÚBENÝ ČLEN RODINY

www.skoda-auto.sk

Prijmite do svojej rodiny nového člena a plánovať rodinné výlety už pre vás nebude problém. Škoda Octavia 
Family vás poteší skvelou výbavou a cenou už od 12 159 eur. Jazdite bezstarostne s doživotnou zárukou 
mobility PREMIUM, ktorá pokrýva náklady na pomoc asistenčnou službou v situáciách, ktoré vzniknú vaším 
vlastným zavinením, napríklad pri zámene alebo nedostatku paliva, defekte pneumatiky, zamknutých alebo stra-
tených kľúčoch a vybitej batérii.

SIMPLY CLEVER
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Do veľmi silne obsadeného segmentu strednej triedy prináša nová generácia seda-
nu S60 elegantný dizajn pripomínajúci kupé, dynamické jazdné vlastnosti a revoluč-
ný asistenčný bezpečnostný systém na  detekciu chodcov. Na dosiahnutie najvyššej 
úrovne pôžitku z jazdy konštruktéri podvozka zlepšili každý detail ovplyvňujúci jazd-
né vlastnosti a celkovo vyladili podvozok tak, aby poskytoval najdynamickejšie jazd-
né vlastnosti zo všetkých doteraz vyrábaných automobilov Volvo.

78 - Miniatúry
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Bezpečnosť premávky

príjemné prekvapenie

V našom komentári k prijatiu nového cestného záko-
na (vo februárovom čísle 2009) sme tiež boli skeptickí  
v tom, že prinesie radikálne zlepšenie bezpečnostnej si-
tuácie na našich cestách. Niektoré vážne dôvody veľkej 
nehodovosti sa totiž žiadnym zákonom nedajú zmeniť – 
najmä zlá kvalita cestnej siete, jej dostavba a úpravy 
najnebezpečnejších úsekov vyžadujú veľa peňazí a čas. 
Druhým dôvodom je v niektorých vodičoch hlboko zažra-
tá arogancia a neúcta voči ostatným účastníkom cest-
nej dopravy, vyvolaná zvlčilosťou našej, k povrchnosti  
a úplnej konzumnosti, sa rútiacej spoločnosti. 

Pred rokom sme v spomínanom článku uviedli, že nie zá-
kon, ale len intenzívne vynucovanie   jeho plnenia polí-
ciou môže priniesť pozitívnu zmenu. Pretože cesty lep-
šie nemáme, ani skladba vozidlového parku sa nezme-
nila. Predpokladali sme, že policajti vydržia tak asi štvr-
ťrok intenzívne kontrolovať premávku, kým sa vžije na-
jmä menšia dovolená rýchlosť v obciach 50 km/h. Na-
šťastie sme sa mýlili a policajné kontroly zostali také 
časté ako na začiatku platnosti nového zákona od febru-
ára 2009 až do konca roka. A prejavilo sa to veľmi, veľ-
mi pozitívne v počte ľudí, ktorí zahynuli pri dopravných  

nehodách. Bolo ich menej až o 211. V tabuľke sú uve-
dené informácie, kde sa tragické nehody stali a kto ich 
zavinil.  Diaľnic a rýchlostných ciest vlani síce pribud-
lo pár desiatok kilometrov, ale to zásadne nezlepšuje 
našu cestnú sieť. Udržanie priaznivého trendu poklesu 
tragických následkov dopravných nehôd, ktorý si všet-
ci želáme, bude aj tento rok  teda opäť najmä záležitos-
ťou intenzity kontroly cestnej premávky políciou. Uvíta-
li by sme, keby policajti menej často merali rýchlosť na 
rovných, bezpečných cestách s minimálnou možnosťou 
kontaktu vozidiel s chodcami, ale sa zamerali viac aj na 
cesty I. a II. triedy. Na nich je veľa úsekov, kde spomína-
ná kategória „nadľudí“ ohrozuje seba aj iných predbie-
haním na absolútne neprehľadných miestach. Za vlaňaj-
šie významné priblíženie sa k splneniu záväzku štátov 
EÚ - zmenšiť do konca tohto roka počet najtragickejších 
následkov nehôd na polovicu v porovnaní s rokom 1999 
- si však dopravná polícia jednoznačne zaslúži našu úctu.

Samuel BIBZA  

Naša cestná premávka patrila v európskych štatistikách nehodovosti s tragickými následkami v posledných 
rokoch medzi najhoršie. koncoročné štatistiky končievali s počtom usmrtených okolo 600 pri približne 60 
000 evidovaných nehodách. pri vstupe do európskej únie v roku 2004 sme síce automaticky prevzali aj 
záväzok pôvodných štátov Únie, zmenšiť počet cestných dopravných nehôd so smrteľným následkom do 
roku 2010 o 50 % v porovnaní s rokom 1999, ale do začiatku minulého roka nič nenasvedčovalo tomu, že 
by sme tento náročný cieľ mohli na Slovensku splniť. 

kia pomôže zlepšiť 
mobilitu v Žilinskom 

kraji
Nadácia Pontis rozdelí v rámci zamestnaneckého granto-
vého programu Mobilita z Nadačného fondu Kia Motors 
Slovakia čiastku 39 000 eur, čo je dvojnásobne viac ako 
v minulom roku. Podporených bude 22 projektov zamera-
ných na rozvoj mobility v Žilinskom kraji. Podporené pro-
jekty riešia alternatívne formy dopravy, obnovu a budova-
nie cyklistických trás, zlepšenie sociálnej mobility znevý-
hodnených a rozvoj športových aktivít mladých ľudí a zne-
výhodnených. 

„Do zamestnaneckého grantového programu prišlo spo-
lu 39 žiadostí, ktoré odporučili samotní zamestnanci Kia 
Motors Slovakia. Projekty hodnotili štyria zástupcovia ne-
ziskového sektoru a traja zástupcovia zamestnancov spo-
ločnosti Kia Motors Slovakia. Hodnotiaca komisia vybra-
la 22 víťazných projektov, ktoré najlepšie spĺňali hodno-
tiace kritéria. 

Mobilitu znevýhodnených a mládeže bude riešiť napríklad 
projekt Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vďaka 
grantu poskytne kompenzačné pomôcky pre zrakovo po-
stihnutých (detektor prekážok, alebo program na ozvuče-
nie mobilu), ktoré pomôžu nevidiacim nahradiť sociálne 
dôsledky zrakového postihnutia. Realizácia jednotlivých 
projektov je naplánovaná od 22. februára 2010 do 17. sep-
tembra 2010. 

-ka-
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Z domova

Počet registrácií nových osobných a malých náklad-
ných automobilov do 3,5 tony (kategórie M1 a N1) v 
januári 2010 oproti januáru 2009 medziročne klesol o 
1,85 percenta a to na celkovo 3918 vozidiel, čo je zhruba 
na úrovni vlaňajška. Očakávaný prepad odbytu po ukon-
čení šrotovného tak ešte v januári nenastal. (Začiatok 
minulého roka bol však pre odbyt áut kvôli kríze oveľa 
slabší ako roky predtým, pozn. red.)

Zatiaľ čo vlani, najmä od druhého štvrťroka, v rám-
ci šrotovného, sa veľmi dobre predávali  menšie (a lac-
nejšie) osobné a malé nákladné automobily nižších ka-
tegórií, zvláštnosťou tohtoročných januárových regis-
trácií je výrazný prienik prémiových značiek (BMW, 
Mercedes-Benz, Lexus)  medzi najžiadanejšie vozid-
lá na trhu. Za prvý mesiac tohto roku po dlhom obdo-
bí poklesu sme zaznamenali oproti vlaňajšku tiež nárast  

predaja nákladných automobilov nad 12 ton (kategória 
N3).  Poradie najžiadanejších značiek nových osobných 
a malých nákladných automobilov na slovenskom au-
tomobilovom trhu vedie po prvom mesiaci roka Škoda, 
ktorá si s trhovým podielom 21,67 percenta upevnila do-
minantné postavenie. Na druhé miesto postúpil Citroen, 
ktorý má 6,76 percent a tretí je s 6,41 percentami Peu-
geot. Ďalšie poradie: 4. Volkswagen 6,25 %, 5. Renault 
5,97 %, 6. KIA 5,74 %, 7. Toyota/Lexus 5,18 %, 8. a 9. 
Fiat a Suzuki po 4,77 %, 10. BMW 3,83 %, 11. Merce-
des-Benz 3,68 % a tucet najúspešnejších uzatvára 12. 
Opel s podielom 3,29 percenta.

V januári roku 2010 zaregistrovali tiež 28 nových ná-
kladných automobilov hmotnosti 3,5 až 12 ton (kate-
gória N2), čo je o 54,10 percenta menej ako v rovnakom 
mesiaci vlani. Najväčší podiel na trhu má Iveco s 46,43 

percentami, druhý Mercedes-Benz 21,43 % a tretia je 
prvý krát Avia s 14,29 %.

Počet registrácií nových nákladných automobilov nad 
12 ton (kategória N3) zaznamenal za prvý mesiac toh-
to roku oproti vlaňajšku po dlhom období poklesu nárast 
o 21,42 percent pri odbyte za január 2010 spolu 119 vo-
zidiel uvedenej kategórie. Najväčší podiel na trhu získa-
lo Volvo s 21,01 percentami, druhý Renault má 19,33 % 
a tretí Mercedes-Benz dosiahol 15,13 %.

Za január 2010 zaregistrovali aj 17 nových autobusov 
(kategória M2 a M3), čo je o 41,38 percent menej ako v ja-
nuári roku 2009. Vedie SOR s výrazným podielom 82,35 
%, druhý Mercedes-Benz má 11,77 a tretí Irisbus získal 
5,88 % všetkých registrácií v uvedených kategóriách. 

Ing. Mária NOVÁKOVÁ

Prvý z plánovanej dodávky nízkopodlažných veľkoka-
pacitných klimatizovaných autobusov Mercedes-Benz 
(O 530 GL - Capacity) so vznetovým motorom, urče-
ných pre Dopravný podnik Bratislava (DPB), predvied-
li v spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia (MB SK).  
S autobusom sa oboznámil aj bratislavský primátor An-
drej Ďurkovský. „Takéto autobusy si už Bratislavčania 
zaslúžili a môžu ich využiť i pri nadchádzajúcich Majs-
trovstvách sveta v hokeji,“ uviedol pritom generálny 
riaditeľ spoločnosti Mercedes Benz Slovakia Andrej 
Glatz. Autobus Capacity prešiel už v minulosti úspešne,  
k spokojnosti vodičov i cestujúcich, náročnými testami  

v bratislavskej doprave a jeden tu už prevádzkuje sú-
kromná spoločnosť. „S týmto typom vozidla máme skú-
senosť, v bratislavskej premávke sa tento typ osvedčil, 
neboli s ním prevádzkové problémy“, konštatoval pred-
seda predstavenstva DPB Branislav Zahradník.

Mercedes-Benz Capacity vyrába nemecká spoločnosť 
EvoBus. Vo vyhotovení pre DPB ho poháňa motor (OM 
457 hLA) s výkonom 260 kW (spĺňa emisnú normu Euro 
5) a chladením účinným za všetkých klimatických pod-
mienok. Prenos hnacej sily mu zabezpečuje šesťstupňo-
vá automatická prevodovka (ovládaná tromi tlačidlami) 

so zabudovaným retardérom (ovládaný pedálom pre-
vádzkovej brzdy a ručne). Autobus má štyri nápravy (z 
toho dve sú riadené a dve poháňané). Na jedno naplne-
nie nádrže naftou odjazdí, v závislosti od podmienok, mi-
nimálne 500 km. Jeho životnosť sa garantuje najmenej 
na osem rokov.  

Autobus odvezie 186 cestujúcich, pričom ponúka štvo-
ro dverí na ich nástup a výstup ako aj 45 miest na se-
denie. Umožňuje súčasne prepraviť detský kočík i inva-
lidný vozík. Podlaha autobusu je rovná, bez schodíkov,  
v protišmykovom bezspojovom vyhotovení a vozidlo po-
skytuje bezstupňový nástup s ochrannou lištou nástup-
nej hrany. Sedadlá pre cestujúcich sú z plastovej škrupi-
ny, s vymeniteľným textilným čalúnením.

Bezpečnosť cestujúcich autobusu garantujú okrem iné-
ho systémy ABS, ASR, EBS a dvojokruhové elektropne-
umatické brzdy. Odbrzdenie zastávkovej brzdy s auto-
matickým ovládaním pri otvorení dverí a s ručným ovlá-
daním (tlačidlový prepínač) je možné až po zatvorení 
dverí a šliapnutí na plynový pedál. Rozjazd vozidla pred 
uzavretím dverí pre nástup a výstup cestujúcich, ako aj 
otvorenie dverí za jazdy autobusu, je blokované.

Autobus má nezávislé kúrenie i kamerový systém. Vo-
lant a prístrojový panel pre vodiča je nastaviteľný  
v dvoch rovinách, regulovateľná je tiež výška jeho vy-
hrievaného, pneumaticky odpruženého sedadla. V auto-
maticky klimatizovanej kabíne s determálnymi sklami 
má vodič tiež chladničku (objem 5 litrov) a autorádio s 
CD prehrávačom. 

-mz-

január na úrovni vlaňajška 
„bodovali“ ťažké nákladné a prémiové vozidlá

prišlo prvé capacity
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Z domova

Zaujímavým spôsobom sa rozhodli pomôcť Detskému 
domovu v Martine ľudia z martinského závodu spoloč-
nosti Volkswagen Slovakia. Vedenie závodu pripravilo 
pre všetkých zamestnancov i dlhoročných spolupracov-
níkov z externých podnikov nemeckú špecialitu Curry-
wurst pochádzajúcu priamo z originálnej výrobne kon-
cernu Volkswagen v Nemecku.
 Currywurst vyrábaný v mäsiarstve závodu 
Volkswagen v nemeckom Wolfsburgu je známou ne-
meckou špecialitou. Pozostáva zo špeciálnej klobásy 
ochutenej kari korením a pikantnej omáčky alebo keču-
pu. Tradične sa podáva s hranolkami alebo pečivom.
 Každý zo zamestnancov mal možnosť zadarmo 
ochutnať ako chutí pravý Currywurst s kari kečupom v 

jedálni martinského závodu. Tí, ktorým špecialita chuti-
la, mohli zároveň prispieť ľubovoľnou sumou na pomoc 
detskému domovu. Celkovo sa vydalo 831 porcií. „Za 
vyzbieranú sumu sme nakúpili zariadenie a športový vý-
stroj, ktoré detský domov potrebuje. Pomáhať tým, čo 
mali v živote menej šťastia a sú na pomoc druhých od-
kázaní, je naša povinnosť,“ povedal vedúci martinského 
závodu VW SK pán Werner Landau.
 Detskému domovu v Martine, ktorý zabezpečuje 
starostlivosť aj o deti s ťažkým zdravotným a mentál-
nym postihnutím a kombinovaným zdravotným postih-
nutím pomáha martinský závod VW SK už dlhodobo.
 „Spoluprácu s martinským závodom VW SK si vá-
žime. Darované vybavenie nám veľmi pomohlo,“ dodal 

pri preberaní riaditeľ Detského domova v Martine Peter 
Belica. Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. s., vznikla 
v roku 1991 pod názvom Volkswagen Bratislava, s. r. 
o.. V roku 1999 zmenila svoj názov aj právnu formu na 
Volkswagen Slovakia, a. s.. V závode v Bratislave vyrá-
ba osobné vozidlá Volkswagen Touareg, Audi Q7, Ško-
da Octavia, vybavené karosérie Porsche Cayenne a pre-
vodovky pre množstvo typov koncernu Volkswagen.  
V roku 2011 tu začne výroba vozidiel radu New Small 
Family pre značky Volkswagen, Škoda a Seat.
 V závode v Martine sa vyrábajú komponenty pre 
prevodovky, podvozky a riadenie, určené pre vozidlá 
značiek Volkswagen, Audi, Škoda, Seat a Porsche.

-vw-

Moderné Školiace stredisko pre značky Škoda a Seat 
školilo v roku 2009 pracovníkov servisných a predaj-
ných služieb pre obidve značky celých 322 dní. Pri 251 
pracovných dňoch tak bolo Školiace stredisko vyťažené 
až na 128 %. Intenzívne využívanie Školiaceho stredis-
ka výrazne prispieva k neustálemu zlepšovaniu kvality 
služieb pre zákazníkov.

Viac ako 100-percentné využitie Školiaceho strediska 
umožnila jeho moderná koncepcia, ktorá vytvára pries-
tor pre paralelné realizovanie viacerých školení v rovna-
kom čase. Stredisko má kapacitu pre školenia asi 2000 
zamestnancov, pracujúcich v sieti partnerov Škoda a 
Seat na Slovensku. Odborné školenia prebiehajú v 6 
špecializovaných učebniach a slúžia na vzdelávanie pra-
covníkov autorizovaných servisov Škoda a Seat v tech-
nických aj netechnických činnostiach.

 V priebehu minulého roka sa v Školiacom stredis-
ku odškolilo spolu 3265 „človekodní“. Najväčšia pozor-
nosť bola venovaná technickým témam, ako sú motory, 
geometria náprav, bezpečnostné vankúše a pod. (1770 

„človekodní“). S cieľom zlepšiť komfort zákazníka bol 
veľký priestor venovaný aj školeniam pre prijímacích a 
garančných technikov, ako aj vedúcich servisov (1237 
„človekodní“).

K hlavným prínosom Školiaceho strediska patrí zvýše-
nie vedomostnej úrovne mechanikov, technikov, predaj-
cov a vedúceho personálu. Absolvované školenia záro-
veň prispievajú k zlepšeniu prístupu k zákazníkom (Hu-
man touch). Pre predajcov a servisy je atraktívna aj 
možnosť vidieť a odskúšať si počas školení praktic-
ké ukážky a postupy školených tém. To všetko vedie k 
väčšej spokojnosti zákazníkov. Už prvý rok prevádzky 
vlastného Školiaceho strediska na Slovensku tak potvr-
dil, že jeho vybudovanie významne prispelo ku zvýše-
niu štandardu kvality služieb pre motoristov na celom  
Slovensku.      -ša-

V januári 2010 pribudlo na Slovensku celkovo 88 no-
vých motocyklov (z toho 80 registrovaných), vráta-
ne medzi motocykle zaraďovaných štvorkoliesok (ka-
tegórie ATV). Oproti januáru roku 2009 (celkovo 144 
všetkých nových motocyklov a štvorkoliek) sa tak do-
pyt po nových motocykloch začiatkom tohto roku zmen-
šil o 38,9 %. 

Z registrovaných motocyklov všetkých druhov tvorili 
v januári celú polovicu najvýkonnejšie motocykle v ka-
tegóriách nad 500 kubických centimetrov. Predaje jed-
nostopových vozidiel v najnižšej triede, so zdvihovým 
objemom motora do 50 cm3 tvorili 30-percentný podiel.

Rovnako ako počas celého vlaňajšieho roku pripadlo v 
januári 2010 najviac spomedzi nových motocyklov zo 
všetkých tried na vyhotovenie Scooter(31) a Naked 
(14). Minuloročný tretí Chopper však počas januára 
predstihlo Enduro (12). 

Najžiadanejšou značkou spomedzi novo registrovaných 
motocyklov (vrátane štvorkoliesok) bola v januári roku 
2010 s podielom 13,8 % Honda, druhé BMW si ukroji-
lo podiel 8,8 %. Ďalšie 3. a 4. poradie obsadili: Kawa-
saki a Yamaha, obe majú po 7,5 %. Nasleduje: 5. Apri-
lia 6,3 %. V poradí na 6. a 7. mieste boli CPI a Suzuki, 
ktoré získali po 5,0 %. Pokračujú: 8. Adams 3,8 % a 9. 

KTM 2,5 %. Rovnaký trhový podiel 1,3 percenta dosi-
ahli viaceré značky ako Benelli, Ducati, Gilera, Husquar-
na, JM Star, Keeway, Kinroad, Kymco, Motorro, Vespa, 
Vonroad, Xinling, Yuki a ďalšie.
 
Z neregistrovaných vozidiel zahrnutých do skupiny mo-
tocyklov pribudla v januári jedna štvorkolieska (ATV) a 
7 terénnych (krosových - ORS) motocyklov. Tieto kate-
górie si rozdelili napoly značka Suzuki (1 ATV + 3 ORS) 
a Yamaha (4 ORS). 

Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZAP SR

pomoc detskému domovu

zNAČky škodA A SeAT NeuSTále zlepšujÚ 

kvAliTu SluŽieB pre zákAzNíkov

zima sa prejavila na poklese v predaji motocyklov
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Ponuka služieb

Obraty našej spoločnosti sa stupňovali - v roku 1990 to 
bolo 360-tisíc korún, v roku 1991 – 13,6 miliónov ko-
rún, v roku 1992 – 63 miliónov korún. To  bolo veľmi 
príjemné. Samozrejme, celé nasledujúce obdobie bolo 
poznačené permanentným nedostatkom peňazí, ktorý 
bol spôsobený politickými výkyvmi, devalváciou a pla-
tobnou nedisciplinovanosťou niektorých našich obchod-
ných partnerov. Mimochodom, pokiaľ ide o financie,  

v súčasnosti sa opäť vraciame do starých čias. 
 Pri počte zamestnancov 55 a obratoch za rok 2008 
– 330 miliónov korún, 2009 – (v prepočte) 200 miliónov 
korún, si udržiavame stále dobré postavenie na trhu. 
Podstatne sme pridali v službách – servise zariadení, 
metrológii a revíziách. Na celom Slovensku a v Českej 
republike máme namontované tisícky zariadení, o ktoré 
sa staráme a budeme sa starať minimálne ďalších dvad-
sať rokov. 
 Najväčšou devízou spoločnosti sú naši spolupracov-
níci. Mnohí u nás pracujú už viac ako 10 rokov, niektorí 
aj 18 rokov. Spomeniem niektorých z nich. Ľuboš Horňá-
ček – riaditeľ spoločnosti – pracuje s nami 18 rokov, ri-
aditelia prevádzok, Miro Šulc a Peter Vrzgula, aj vedúci 
skladu Rasťo Petrovíč – 17 rokov, spolupracovníci Paľko 
Smutný, Magda Sedláková, Ruženka Sleziaková, Rado 
Novanský, Július Bujna viac ako 14 rokov. Skupina tých, 
ktorí sú v spoločnosti  viac ako 10 rokov, je veľká – Ad-
rián Giba, Ľuboš Štefunko, Jožko Novanský, Eman Kad-
lec, Martin Varsányi, Július Šimko, Ivan Mojš. Vedúca 

servisu, Andrea Zaťková, Peter Beňka – 9 rokov. Mô-
žem konštatovať, že 90 % pracovníkov, ktorí u nás pra-
cujú dlhšie ako rok, ostávajú až do dôchodku. Myslím, že 
nie je k tomu, čo dodať. Toto je skutočná sila spoločnos-
ti Homola. Najdlhšie to so mnou vydržala moja manžel-
ka, ktorá drží ekonomiku spoločnosti pevne v rukách už 
20 rokov. Spolu sme prežili aj tie najťažšie chvíle. 
 Toto je pravá chvíľa na vyslovenie vďaky všetkým 
spolupracovníkom ako aj Vám, naši milí zákazníci.  

Igor HOMOLA

dvadsať rokov spoločnosti 
homola na Slovensku a v Čechách
vo februári 2010 sme skromne oslavili 20. výročie založenia spoločnosti homola. prelistovali sme si naj-
staršie dokumenty a faktúry z obdobia rokov 1990 – 1991 a boli sme prekvapení, aké zariadenia sme už 
v tých rokoch boli schopní predať. Nezačalo to žiadnym drobným náradím - prvé zariadenia, ktoré sa nám 
podarilo umiestniť na trhu, boli nákladné valcové skúšobne bŕzd MAhA iW7, detektory vôle náprav MAhA 
lMS 20/2 a veľký motortester SuN. podotýkam, že spoločnosť mala vtedy jediného zamestnanca, mňa, 
igora  homolu. A moja manželka ela robila popri svojom hlavnom zamestnaní asistentky na „elektrofakulte“ 
STu aj naše účtovníctvo. 
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Bezpečnosť premávky
SATC

Bezpečná cesta 1. triedy

Program EuroRAP sa zameriava aj na odstraňovanie po-
tenciálnych príčin nehôd na cestách a za najdôležitejšie 
opatrenia (lebo sa v praxi vo viacerých krajinách overila 
ich efektívnosť) považuje 4 typy:
•	Oddelenie	 chodcov	 a	 cyklistov	 od	 motorových	 

vozidiel
•	Odstránenie	 pevných	 nebezpečných	 prekážok	 po	

krajniciach a vedľa ciest
•	Bezpečné	 riešenie	 križovatiek	 (odbočovacie	 pruhy,	

„kruhové objazdy“)
•	Zabránenie	kolízie	protiidúcich	vozidiel
Zdá sa, že veľký bezpečnostný potenciál môže na Slo-
vensku mať štvrtý typ – aby sa zabránilo potenciálnym 
kolíziám protiidúcich vozidiel (aj preto, že každý z nás 
je prakticky denne svedkom kaskadérskych predbieha-
ní „čiara-nečiara“). Znie to surovo, ale aj v zahraničí si 
uvedomili, že niektorým vodičom treba naozaj posta-
viť plot, ako pasúcemu sa stádu kráv. Efektívnym rie-
šením je budovanie ciest typu 2+1. V oboch smeroch sa 
striedajú dva jazdné pruhy s jedným (optimálne každé 2 
km, prípadne v závislosti od terénu). Rýchlejšie vozid-
lá tak môžu bezpečne predbiehať a kaskadéri „nemajú 
šancu“. Samozrejme, teoreticky o tretinu sa zväčší ka-
pacita cesty.
 Lídrom vo výskume a realizácii ciest typu 2+1 so 
stredovými zvodidlami je Švédsko. V roku 1998 prebu-
dovalo prvých 25 ciest I. triedy na cesty typu 2+1. Pro-
jekt sa mimoriadne osvedčil a švédska Národná cestná 
spoločnosť sa rozhodla do roku 2012 prebudovať 75 % 
(100 % do roku 2020) ciest I. triedy na cesty typu 2+1. 
Cesty tohoto typu sa budujú aj vo Fínsku, Dánsku, Írsku, 
Veľkej Británii a v Nemecku. Takúto cestu nájdete aj v 
Rakúsku. Na Slovensku máme pod Strečnom tiež taký-
to úsek. Kritici tohto úseku uvádzajú, že jazdné pruhy sú 

úzke, niekedy nie je dosť miesta na predbiehanie, že hro-
zí zablokovanie cesty po nehode. Vyslovujeme však pre-
svedčenie, že spomalenie je oveľa menšia škoda ako vy-
hasnutý život.
 Celková dĺžka ciest a diaľnic na Slovensku je asi 18 
000 km, z toho cesty I. a II. triedy predstavujú približne 
39 % (asi 7000 km). Ak by boli v časovom horizonte do 
roku 2020 dostavané všetky plánované diaľnice a ces-
ty typu R (rýchlostné), došlo by k prebudovaniu zhruba 
1400 km ciest I. a II. triedy na kvalitné komunikácie s 
veľkým bezpečnostným štandardom.

Napriek tomu na Slovensku stále zostane viac ako 
5000 km klasických protismerných ciest I. a II. triedy 
v extravilánoch, ktoré predstavujú podľa programu Eu-
roRAP najvyššiu mieru rizika pri dopravnej nehode (úda-
je podľa cestnej databanky SSC, NDS). Je zrejmé, že ne-
možno prebudovať celých 5000 km. Odborný audit však 
jednoznačne môže definovať úseky, kde je to možné a 
vhodné.

Výhody cesty typu 2+1
•	zmenšenie	 počtu	 dopravných	 nehôd	 s	 vážnymi 

následkami* 
•	zmenšenie	celkového	počtu	dopravných	nehôd*	

•	zmenšenie	počtu	nehôd	v	dôsledku	čelnej	zrážky*	
•	vylúčenie	náhlych	odbočovacích	manévrov	doľava*	
•	ľahšie	napojenie	na	sieť	diaľnic	a	rýchlostných	ciest
•	oslabenie	 frustrácie	 vodiča	 vytvorením	 možnosti			

pohodlne predbiehať asi každé 2 km
•	pozitívny	krok	k	najnovším	bezpečnostným	trendom	

v Európe

Nevýhody
•	mierny	nárast	počtu	dopravných	nehôd	s	materiálny-

už viackrát sme sa zmienili o tom, že SATc je členom združenia euro-
rAp, ktorého hlavným snažením je identifikácia a odstraňovanie riziko-
vých miest na cestách. už opakované mapy vybranej cestnej siete Slo-
venska naznačujú, že veľká časť našich ciest predstavuje veľké riziko 
nehody. identifikovaním „kritických nehodových lokalít“ sa veľa rokov 
zaoberá aj Slovenská správa ciest. používame rôzne metodiky, ale zho-
dujeme sa v jednom – na slovenských cestách sú čierne miesta, s kto-
rými treba „niečo robiť“. 
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Bezpečnosť premávky
SATC

Toto sú najdôležitejšie zistenia EuroTestu, ktorý sa mi-
nulom roku zameral na zhodnotenie kvality mestskej 
hromadnej dopravy v 23 európskych mestách. Len dve 
mestá dostali negatívne hodnotenie „zlé“ a „veľmi zlé“, 
ostatné mali pozitívne hodnotenie – 9 miest s prijateľ-
nou úrovňou, 11 s dobrou úrovňou a „víťaz“ – nemecký 
Mníchov - bol hodnotený ako veľmi dobrý. V Mníchove 
sú rýchle spojenia (hlavne v centre), dostatok informá-
cií na zastávkach a vo vozidlách, prehľadné orientačné 
tabule. Jediné, čo bolo hodnotené priemerne, boli ceny.

Na poslednom mieste sa ocitol chorvátsky Záhreb. Už 
doprava z letiska je problematická – chodia tam len  

autobusy. Inšpektori museli prakticky vždy čakať na 
ďalšie spoje. V centre je priemerná rýchlosť električky 
len asi 13 km/h, lepší bežec je rýchlejší. Informácie sú 
vzácnosťou. Na mnohých miestach chýbali cestovné po-
riadky, dokonca označenia zastávok. K dezorientácii pri-
spievali aj rovnaké názvy autobusových a električko-
vých zastávok – ale na rôznych miestach. 

Inšpektori však uvádzajú, že Záhreb participuje na eu-
rópskom projekte Civitas a mestskú hromadnú dopra-
vu plánuje zásadne prebudovať. V tomto projekte je aj 
slovinská Ľubľana (tá sa umiestnila na predposlednom 
mieste).

Aj v iných mestách 
sa však našli nedo-
statky v poskytova-
ní informácií. Často 
chýbajú komplexné 
informácie, ktoré 
by boli jasne štruk-
túrované a pocho-
piteľné. Celkovo až 
v jednej tretine vo-
zidiel chýbajú prak-
tické premenlivé ta-
bule. Ani na interne-
tových stránkach 
hromadnej dopra-
vy nebolo vždy ľa-
hké nájsť potrebné 
informácie o spo-
jení. Niekde dokon-
ca (napríklad v Li-
sabone) sú viacerí 
operátori a ani na 
ich (rozdielnych) in-
ternetových strán-

kach nemožno získať informáciu o spojení. Ako vzor by 
mohla slúžiť web stránka Londýna, kde aj skrátená ver-
zia cestovného poriadku, vrátane cenníka, je dostupná 
v 16 (!) jazykoch.

Ale aj mestská doprava v Prahe má telefonickú „hotli-
ne“ v troch jazykoch.

Značné „rezervy“ mala aj vybavenosť zastávok a vo-
zidiel pre zdravotne znevýhodnených (hendikepova-
ných“) – len asi tretina zastávok má vybavenie pre ne-
vidiacich, len asi pätina je vybavená tak, aby mohol na-
stúpiť aj cestujúci na vozíčku.

Osobitnú kategóriu tvorí kupovanie cestovných lístkov 
– hlavne pre príležitostných návštevníkov. Rôzne dru-
hy lístkov sú iste dobrá vec. Ale len vtedy, ak cestujú-
ci presne vie, aký druh lístka potrebuje. Najmä, ak treba 
prestupovať a ak cestujúci cestuje po viacerých zónach.
Len asi tretina miest má možnosť kúpiť si čipovú kartu. 
Príkladom môže byť Amsterdam – na ich čipovú kartu 
možno cestovať rôznou hromadnou dopravou po celom 
Holandsku. Dobre to funguje aj v Londýne (až na skutoč-
nosť, že hromadná doprava v Londýne je najdrahšia zo 
všetkých).

Hodnotenie ceny cestovného dopadlo veľmi rôznorodo. 
Najlacnejšie sa však jednoznačne cestuje v Prahe. Me-
sačný lístok tam vyjde na 20 €.

Celkové  hodnotenie úrovne mestskej dopravy vo 
veľkých európskych mestách však upozorňuje na sku-
točnosť, že napriek dobrým základným službám treba 
urobiť ešte veľa, aby sa hromadná doprava stala atrak-
tívnou alternatívou osobných áut.  

Zdroj:EuroTest

mi škodami* 
•	väčšie	náklady	na	údržbu	a	prevádz-
ku cesty a stredových zvodidiel* 
•	 potenciálne	 nepríjemnosti	 pre	 ma-
jiteľov nehnuteľností a pozemkov pri 
ceste typu 2+1

(* podľa výsledkov medzinárodného 
výskumu) 

Spracované podľa NRA – 

Írskej národnej správy ciest

euroTest FiA 
Mestská hromadná doprava v najväčších európskych mestách (Ako 

by asi dopadla Bratislava?) Nie je to zlé, ale mohlo by to byť lepšie. Naj-

viac chýbajú informácie. 
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Ekonomika

Minulý rok bol šokujúci pre mnohých ľudí ni-
elen u nás, ale aj v ekonomicky silných štá-

toch. Naše hospodárstvo v posledných rokoch pek-
ne napredovalo, rástli aj predaje nových áut. Vlani 
sa rast zastavil vplyvom svetovej hospodárskej krí-
zy. Ako to ovplyvnilo výsledky predaja automobilov 
Škoda na Slovensku? 

-  Minulý rok značka Škoda obhájila pozíciu jednotky na 
Slovensku. Vlaňajšok však bol v porovnaní s predchád-
zajúcimi rokmi skutočne celkom iný, neštandardný. Pre-
dovšetkým pre celosvetovú hospodársku krízu, kto-
rá mala dopad aj na Slovensko. Ale pri obchodovaní s 
autami bola pre nás celkom nová skúsenosť aj podpo-
ra vlády - zavedenie tzv. šrotovného. Dve vlny „šrotov-
ného“ spôsobili  zmenu v zvyčajnom správaní sa zákaz-
níkov.  Osobne toto opatrenie vlády SR hodnotím pozi-
tívne už aj preto, že prinieslo na naše cesty 40 000 no-
vých, moderných, bezpečných a ekologických áut ako 
náhradu za autá staršie ako desať rokov. A to je vždy 
veľké plus. Nebola to len podpora pre náš trh, ale istým 
spôsobom aj solidarita s tým priestorom, v ktorom Slo-
vensko, ako štát s neveľkým počtom obyvateľov, ale s 
rozšírenou automobilovou výrobou, existuje. Ak približ-
ne v polovici štátov Európskej únie, vrátane našich 
najväčších obchodných partnerov, šrotovné zaviedli,  

prispeli k oživeniu výroby aj v našich automobilových 
závodoch. Bolo by azda až neetické, keby sa Slovensko 
k takejto podpore trhu nepripojilo. Automobilový prie-
mysel je pre Európu, hlavne pre Slovensko, momentál-
ne najdôležitejším motorom ekonomiky. 

 Zavedenie „šrotovného“ u nás malo veľmi pozitívny 
vplyv na obchod a servis automobilov. V tejto oblasti 
na Slovensku pracuje asi 50 000 ľudí. Ich kvalifikač-
ná príprava nie je krátka, ani lacná. Keby sa nám, a te-
raz nehovorím len za značku Škoda, nepodarilo v čo na-
jväčšej miere udržať zamestnanosť v predajniach a  au-
toopravovniach, malo by to veľmi škodlivé následky aj 
pre bezpečnosť cestnej premávky v budúcich rokoch. 
Zavedenie „šrotovného“ na Slovensku v dvoch vlnách 
jednoznačne pomohlo zamestnanosti v oblasti služieb 
pre motoristov. Motorové vozidlá sú v súčasnosti veľmi 
komplikované stroje. Len dlhodobo pripravovaní odbor-
níci môžu zodpovedne zabezpečovať ich servis a opravy

 Z obchodného hľadiska môžeme napriek kríze hodno-
tiť minulý rok pre  Škodu  ako úspešný. Fabia bola opäť 
najpredávanejším typom osobného vozidla na sloven-
skom trhu, predali sme ich takmer 4700. Za najväčší 
úspech však považujeme, že sa nám podarilo udržať ob-
chodno-servisnú sieť, ktorá je stále najväčšia na Sloven-
sku, výrazne väčšia ako ktorákoľvek sieť inej značky na  
Slovensku.

Nemuseli ste zľavovať z nárokov na svojich 
zmluvných partnerov kvôli kríze?

-  Technický aj ekonomický vývoj stále prebieha, bez ohľa-
du na to, či je, alebo nie je kríza. A naši partneri, po-
dobne ako partneri akejkoľvek značky, to nemali vlani 
jednoduché. Už aj preto, že po rokoch neustáleho ras-
tu našej ekonomiky, keď sa zdalo, že všetko stále rastie, 
všetko sa stále dvíha, stále robíme viac a možno aj lep-
šie, minulý rok bol ako nečakaná ľadová sprcha. Veľa 
našich partnerov sa muselo zamyslieť, čo treba uro-
biť. Aby dokázali existovať ďalej, aj keď trh klesá, mu-
seli operatívne konať. Poskytovať kvalitné služby, ktoré 
od nich zákazníci aj importér  očakávajú. Vieme, že pre 
mnohých našich partnerov to bolo veľmi, veľmi nároč-
né. A ani tento rok nebude jednoduchší, uvidíme, aký 
bude ďalší vývoj. Podnikať v tejto oblasti nie je med lí-
zať, ako sa hovorieva. Nie  je to podnikateľská činnosť, 
kde je zhodnotenie investovaného kapitálu ročne v de-
siatkach percent. V súčasnosti môžu byť podnikatelia v 
našej sfére a ich zamestnanci spokojní, ak môžu pove-
dať: „Chvalabohu, výplaty chodia načas“! 

 Minulý rok bol veľmi odlišný aj v tom, že tlak na pokles 
ceny automobilov bol mimoriadny. V rámci „šrotovné-
ho“ museli na cenovom zvýhodnení pre klientov parti-
cipovať aj výrobcovia. Veľa značiek to prenieslo najmä 
na predajcov. Kto v tejto oblasti nepodniká, má zvyčajne 
prehnané predstavy o tom, aký podiel z ceny predajca 
pri predaji auta zarobí. Nie je to „zlatý biznis“, ale kaž-
dodenný boj o zákazníka. 

 Nároky na našich zmluvných obchodno-servisných part-
nerov teda kvôli kríze určite neklesli. Oni sami cítia, 
že pre udržanie si priazne zákazníkov musia byť dobrí  
v každom smere.

vlaňajšok bol neštandardný 
aj pre škodu
Medziročný pokles predaja automobilov sa na našom trhu nevyhol ani 
dlhodobo najpredávanejšej značke škoda. o ohliadnutie sa za minu-
lým rokom a prognózu vývoja trhu s automobilmi na Slovensku pre ten-
to rok sme požiadali konateľa spoločnosti škoda Auto Slovensko, pána 
ing. roberta Baumgartnera.
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Vláda SR prispôsobila tento rok podmienky 
nákupu vozidiel pre podnikateľské účely le-

gislatíve väčšiny štátov EÚ – zo všetkých si podni-
katelia môžu pri kúpe „odpísať“ daň z pridanej hod-
noty.  Myslíte si, že to bude mať rovnako silný pod-
porný účinok pre automobilový trh ako malo vlani 
„šrotovné“?

 - Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že trh v roku 2010 ne-
dosiahne hodnoty roku 2009 - bude o niečo slabší. O 
koľko, to je v súčasnosti veľmi ťažké povedať. Predpo-
kladáme, že oživenie by mohlo nastať v segmente „pod-
nikových nákupov“. Podnikatelia boli minulý rok veľmi 
obozretní a z našich pozorovaní vyplýva, že zaujali vy-
čkávaciu taktiku. Uvidíme, aká bude realita. Autá, ktoré 
používajú väčšie a veľké spoločnosti,  sú moderné aďal-
ší rok prevádzky im až tak neublíži.  Ale niekde už nie je 
ekonomicky vhodné odkladať obnovu vozidlového par-
ku o ďalší rok.

 Čoraz viac podnikov má tendenciu zaobstarávať si vozi-
dlá formou operatívneho lízingu a neplatiť za vlastníc-
tvo vozidiel, ale za ich používanie. Má to ekonomické 
opodstatnenie. Spoločnosti zabezpečujúce operatívny 
lízing sú už aj v súčasnosti našimi dôležitými obchodný-
mi partnermi a náš podiel v ich ponuke vozidiel pre zá-
kazníkov je oveľa väčší, než je náš bežný trhový podiel  
na Slovensku. To nás veľmi teší a zaväzuje. 

 Škoda v minuloročnom prieskume zostatkových cien 
používaných vozidiel obsadila tri zo štyroch najlepších 
priečok, čo jednoznačne potvrdzuje kvalitu a prevádzko-
vú spoľahlivosť našich vozidiel. 

 Veľmi ťažko možno odhadnúť dopyt po nových au-
tách zo strany „súkromných osôb“. Značná časť z nich 
si nové auto kúpila vlani, s využitím „šrotovného“. Ne-
predpokladáme, že by sme tejto významnej skupine zá-
kazníkov predali viac vozidiel ako vlani, možný je dokon-
ca pokles. 

 Registrácia nových vozidiel na Slovensku v januári bola 
len o pár desiatok vozidiel slabšia ako v predchádzajú-
com roku. Objem nových objednávok sa vyvíja v súlade 
s očakávaniami.

 Ale nech už sa na trhu udeje čokoľvek, našou ambíciou 
je zachovať kvalitu služieb pre zákazníkov. 

Aké novinky budú v ponuke značky Škoda 
tento rok?

 -  Na začiatku roka sme predstavili model Škoda Superb 
Combi. Je to vozidlo, na ktoré veľa z našich zákazníkov 
čakalo. Škoda Octavia Combi sa v čase svojej premiéry 
stala u nás istým etalónom, ako má „kombík“ vyzerať, 
čo všetko má ponúkať. Škoda Octavia Combi je stále na-
jobľúbenejším  „služobným“ vozidlom a mnohí sme si 
časť svojej vodičskej praxe odšoférovali práve v týchto 
vozidlách. Takže Superb Combi je z nášho pohľadu lo-
gické pokračovanie kompetencie značky Škoda vyrábať 
dobré a veľké „kombíky“. Ich  nadpriemerne veľký bato-
žinový priestor (o Superbe Combi to platí jednoznačne) 
je len jednou z výhod, druhou je nadpriemerný priestor 
vo vnútri vozidla. Takže napríklad z pohľadu mňa a mo-
jej rodiny sa to auto výborne osvedčuje – cez týždeň ako 
manažérske, cez víkend ako rodinné auto bez akých-
koľvek kompromisov čo sa týka priestoru. 

 Na ženevskom autosalóne bude predstavená Škoda Fa-
bia so zmenami najmä pod kapotou. Veľmi sa tešíme 
na generáciu prepĺňaných zážihových motorov TSI, kto-
ré už v súčasnosti ponúkame vo vozidlách  Octavia, Yeti 
a Superb. Týmto otvoríme novú kapitolu značky Škoda, 
lebo všetky naše modely budú používať moderné nízko-
objemové a vysokovýkonné motory TSI. Predpokladá-
me, že už čoskoro sa stanú motory TSI skutočným po-
jmom medzi motoristami.

 Spoločne s Fabiou sa po autosalóne v Ženeve objaví 
na trhu aj Roomster s ľahkými inovačnými úpravami. 

Mimoriadne sa teším na Fabiu RS, ktorá si našla svoje 
miesto na trhu a je veľmi obľúbená aj na rozvinutých tr-
hoch západnej Európy, ako je Anglicko a Nemecko. Je 
to bystré, športové auto za veľmi rozumnú cenu. Navy-
še, do novej Fabie RS sa bude montovať motor 1.4 TSI s 
výkonom 129 kW, čo uspokojí aj veľmi náročných špor-
tovo založených motoristov. Značka Škoda týmto mo-
delom podčiarkne svoj úspech v celoeurópskom seriá-
li rely pretekov, ktorý v súčasnosti s vozidlom Fabia S 
2000 dosahuje. O ďalších novinkách je teraz ešte pris-
koro hovoriť...

 Rád by som v tejto súvislosti upozornil na zaujímavý a 
podľa mňa pozitívny trend. Čoraz viac sa ukazuje, že zá-
kazníkov nezaujímajú najlacnejšie, najskromnejšie vy-
bavené modely na trhu. Najlacnejšie vozidlá neboli naj-
predávanejšie ani vlani.  Zákazníkov viac zaujíma, čo za 
svoje peniaze získajú, akým spôsobom im to auto bude 
slúžiť, kto sa im oň dokáže postarať. Aj preto sme v roku 
2009 rozšírili Záruku mobility, ktorou sa o autá všet-
kých našich zákazníkov staráme aj po skončení technic-
kej garancie. Riešime pritom aj udalosti, ktoré nesúvisia 
len s technickým stavom vozidla. Pomáhajú našim zá-
kazníkom vyriešiť aj situácie, ako sú „zabuchnutie kľú-
čov“ v aute, defekt pneumatiky a podobne. Toto je smer, 
ktorým sa chceme uberať, pretože vzťah so zákazníkom  
berieme ako celoživotnú záležitosť, nielen vzťah na dva 
až päť rokov, keď je auto v záruke. Chceme byť spoľah-
livým partnerom na celé to obdobie, kedy náš zákazník 
sedí za volantom auta, ktoré si u nás kúpil.

Budete nejako špeciálne podporovať sys-
tém ŠkodaSAT?

 -  ŠkodaSAT je zaujímavá služba, ktorá ďalej rozširuje bez-
pečnosť používania vozidiel Škoda. Ak je zariadenie, 
ktoré je potrebné pre túto službu, nainštalované vo vo-
zidlách podnikových autoparkov, umožňuje lepšie využí-
vať jednotlivé vozidlá a kontrolovať ich prevádzku. Ok-
rem klasických funkcií monitorovania pohybu vozidla 
dokáže tento systém prenášať aj technické údaje o vo-
zidle, to znamená, že vieme niekedy skôr ako zákazník, 
že sa na vozidle môže vyskytnúť nejaká záležitosť, kto-
rú treba riešiť.

 Dôležitou súčasťou systému ŠkodaSAT je aj systém, 
ktorý automaticky upovedomí centrálu o havárii vozi-
dla. Ak spomalenie pri náraze prekročí istú medznú hod-
notu, zareaguje snímač spomalenia zabudovaný vo vo-
zidle a riadiaca jednotka systému odošle do centrály 
signál, že vozidlu sa na konkrétnom mieste niečo priho-
dilo. V centrále majú vždy telefonické spojenie na   ma-
jiteľa alebo vodiča vozidla. Ak nedokáže vzhľadom na 
svoj  momentálny zdravotný stav odpovedať na telefo-
nát z centrály, ihneď sa zorganizuje rýchla a efektívna 
pomoc posádke vozidla. V prípade, že sa takáto vážna 
nehoda stane v noci na menej frekventovanej komuni-
kácii, systém ŠkodaSAT zväčšuje pravdepodobnosť, že 
pomoc zraneným osobám príde včas.

 Preto systém ŠkodaSAT našim zákazníkom určite odpo-
rúčame a budeme ho aj výraznejšie propagovať.

Zhováral sa: Samuel BIBZA

Ekonomika

Škoda Suberb Combi
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Mám otázku ohľadom denného svietenia. Moje vozidlo po 
naštartovaní samočinne rozsvieti predné stretávacie svet-
lá, čo je síce praktické, ale nepáči sa mi, že sa tak opotreb-
úvajú žiarovky týchto svetiel, pričom ich viditeľnosť je cez 
deň často zanedbateľná. Niektoré nové vozidlá však majú 
od výroby nainštalované „naozajstné“ denné svetlá – teda 
po naštartovaní sa rozsvietia iba malé intenzívne svetlá 
vpredu, s reálnejším účinkom. V predajniach autodoplnkov 
sa ponúkajú takéto svietidlá na doinštalovanie aj na star-
šie autá. Chcel by som sa spýtať, či si na svoje auto mô-
žem doinštalovať takéto svetlo, a ak áno, aké podmienky 
musí takáto inštalácia splniť, aby som mohol cez deň jaz-
diť so zhasnutými stretávacími svetlami, a či potom musím 
mať pri sebe navyše nejaký doklad pre prípad cestnej po-
licajnej kontroly.

V. O., Bratislava

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke stanovuje, že 
vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené stretávacie 
reflektory alebo im na roveň postavené osvetlenie; to 
neplatí pre nemotorové vozidlo, ktoré musí mať rozsvie-
tené svietidlá počas zhoršenej viditeľnosti. Za nezhor-
šenej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretá-
vacích reflektorov rozsvietené denné prevádzkové svie-
tidlá, ak je nimi vozidlo vybavené. Vodič smie jazdiť aj 
s parkovacími alebo obrysovými svietidlami, ak má sú-
časne rozsvietené stretávacie reflektory alebo diaľkové 
reflektory, alebo predné reflektory do hmly, ak je nimi 
vozidlo vybavené. 
 Na vozidlách sa smú počas prevádzky v cestnej pre-
mávke používať len svetelné zdroje a zariadenia v počte 
predpísanom pre daný druh a kategóriu vozidla a s pred-
písanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svet-
la. Svetelné zariadenia na vozidlách musia spĺňať usta-
novené technické požiadavky, podľa ktorých musia byť 
homologizované alebo typovo schválené ES. Iné svetel-
né zariadenia, ako sú predpísané a povolené pre daný 
druh a kategóriu vozidla v predpísanom počte a s pred-
písanou farbou, alebo ktoré sú povolené vyhláškou č. 
464/2009 Z. z., nesmú byť na vozidle umiestnené. Vy-
hláška umožňuje dodatočnú montáž svetelných zariade-
ní (napr. presvetlených smerových alebo číselných tab-
úľ) na označenie vozidiel taxislužby, autoškoly, sanit-
ných vozidiel atď. Ďalšie svetelné zariadenia – hľadací 
reflektor, pracovné reflektory, osvetlenie úložnej plochy 
vozidla a podobne – nie je prípustné používať za obvyk-
lej cestnej premávky.

Činná plocha reflektorov a svietidiel nesmie byť zakrytá ale-
bo nadmerne znečistená s výnimkou reflektorov a svietidiel, 
ktoré nie sú predpísané a s výnimkou svetelných zariadení 
schválených ako zakrývateľné reflektory.

Pretože sa blíži termín podávania daňových priznaní, 
chcem sa spýtať, či mám podať daňové priznanie aj ja.  
V minulom roku som totiž okrem platu od zamestnáva-
teľa dostal aj ďalšie peniaze, od mojej havarijnej poisťov-

ne. Ukradli mi nové auto, na ktoré sme si s manželkou pla-
tili okrem zákonnej aj havarijnú poistku a tak mi vďaka 
tomu poisťovňa pár mesiacov po krádeži vyplatila odškod-
né. Viem, že nebyť tejto veci, nemusel by som podať pri-
znanie, lebo by všetko na daňovom úrade vybavil za mňa 
môj zamestnávateľ – ako po iné roky. Teraz som ale v roz-
pakoch, či mám peniaze od havarijnej poisťovne nahlásiť 
a zaplatiť z nich daň. 

Peter, Šamorín

Podľa zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú od 
dane oslobodené okrem iných príjmov aj prijaté náhra-
dy škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia 
majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu.  
 Oslobodenie sa nevzťahuje na platby prijaté ako ná-
hrada za stratu zdaniteľného príjmu, ak nejde o stratu 
príjmu zabezpečenú niektorými dávkami alebo príplat-
kami  (zo zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, 
nemocenského a úrazového zabezpečenia, dôchodky 
zo starobného dôchodkového sporenia, štátne dávky a 
pod.). Oslobodené nie sú ani platby prijaté ako náhrada 
za škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzni-
ku škody obchodným majetkom, náhrada za škodu spô-
sobenú v súvislosti s podnikaním alebo s inou samostat-
nou zárobkovou činnosťou daňovníka a za škodu spôso-
benú daňovníkom v súvislosti s prenájmom. Taktiež od 
dane nie sú oslobodené platby prijaté ako náhrada za 
škodu spôsobenú na majetku, ktorý mal daňovník pre-
najatý, ak tento majetok využíval na podnikanie alebo 
na inú samostatnú zárobkovú činnosť. 
 Ak spĺňate vyššieuvedené podmienky pre oslobo-
denie od dane z príjmov, daň za poistné plnenie od hava-
rijnej poisťovne platiť nemusíte. Namiesto podania da-
ňového priznania postačuje vo vašom prípade požiadať 
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania pred-
davkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Plánujem nepoužívať dlhšiu dobu moje druhé auto – čo by 
ma stálo jeho odhlásenie z evidencie, ako prebieha vybavo-
vanie a na aký dlhý čas sa dá odhlásiť? Keď auto nebudem 
používať, musím zaň napriek tomu platiť zákonnú poistku?
Igor, Ilava

Úpravu dočasného vyradenia vozidla z premávky na po-
zemných komunikáciách nájdete v zákone č. 725/2004 
Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách. Z premávky na pozemných 
komunikáciách vyradí vozidlo na žiadosť jeho prevád-
zkovateľa obvodný úrad dopravy príslušný podľa mies-
ta trvalého pobytu prevádzkovateľa. Žiadosť sa podáva 
písomne a uvádzajú sa v nej identifikačné údaje o pre-
vádzkovateľovi vozidla, o vozidle, ako aj dátum zača-
tia a skončenia dočasného vyradenia. K žiadosti sa pri-
kladá fotokópia osvedčenia o evidencii alebo technické-
ho osvedčenia vozidla a fotokópia potvrdenia o poiste-
ní zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou moto-

rového vozidla. 
Obvodný úrad 
dopravy vydá o 
dočasnom vyra-
dení z premáv-
ky rozhodnutie, 
následne musí 
prevádzkovateľ vozidla do 15 dní od začiatku dočasné-
ho vyradenia odovzdať na polícii osvedčenie o evidencii 
a tabuľky s evidenčným číslom. Upozorňujem vás, že po-
čas celej doby dočasného vyradenia musí byť auto ke-
dykoľvek prístupné kontrolným orgánom a nesmie byť 
zničené. 
 Ak by ste chceli auto používať skôr ako uplynie 
pôvodne určený termín skončenia dočasného vyrade-
nia, ste najprv povinný písomne požiadať obvodný úrad 
dopravy o opätovné uvedenie vozidla do prevádzky. Keď 
sa naopak rozhodnete predĺžiť dobu dočasného vyrade-
nia, musíte o to tiež požiadať písomne. Rovnako nezabud-
nite na to, že po opätovnom uvedení vozidla do prevád-
zky a prebratí osvedčenia o evidencii a tabuliek s evidenč-
ným číslom od polície musíte v lehote 7 dní podrobiť auto 
pravidelnej technickej a emisnej kontrole, ak ich platnosť 
uplynula počas doby dočasného vyradenia. 
 Výška správneho poplatku za podanie žiadosti o 
dočasné vyradenie vozidla z premávky je odstupňovaná 
podľa dĺžky lehoty vyradenia: vyradenie do 1 roka vás 
bude stáť 5.- eur, od 1 do 2 rokov 20.- eur, od 2 do 4 ro-
kov 35.- eur, od 4 do 6 rokov 70.- eur, od 6 do 10 rokov 
170.- eur a vyradenie dlhšie ako 10 rokov 350.- eur. Pri 
podaní žiadosti o opätovné uvedenie vozidla do prevád-
zky ešte pred uplynutím skončenia dočasného vyrade-
nia sa platí poplatok 5.- eur. Tieto poplatky zahŕňajú aj 
vydanie dokladov pri dočasnom vyradení auta. Pri predĺ-
žení dočasného vyradenia sa vyberá správny poplatok 
rovnako ako pri podaní žiadosti o dočasné vyradenie – 
za začiatok lehoty sa pritom považuje dátum predchád-
zajúceho vyradenia auta z premávky na pozemných  
komunikáciách. 
 Podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluv-
nom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pre-
vádzkou motorového vozidla má vyradenie motorového 
vozidla z evidencie vozidiel za následok zánik poistenia 
zodpovednosti, tzv. zákonného poistenia. Poistenie za-
niká dňom začatia dočasného vyradenia. O tejto skutoč-
nosti je poistník povinný bez zbytočného odkladu infor-
movať poisťovateľa. Po zániku poistenia zodpovednos-
ti musíte bez zbytočného odkladu odovzdať vášmu pois-
ťovateľovi potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú 
kartu. Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom 
poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zapla-
tené poistné, má poisťovateľ nárok na pomernú časť 
poistného ku dňu, keď poistenie zodpovednosti zaniklo. 
Zostávajúcu časť poistného je poisťovateľ povinný po-
istníkovi vrátiť, ak suma presiahne 1,66 eura.

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ



www.mo t .sk 13

Ekológia

viac ako 3000 študentov z európskych univerzít a stredných škôl sa už pripravuje na ďalší ročník pretekov 
Shell eco-marathon europe 2010. celkovo 221 študentských tímov z 24 štátov má pred sebou asi dva me-
siace času na dokončenie svojich vozidiel. Na Shell 

Shell eco-MArAThoN 
europe 2010
221 šTudeNTSkých TíMov SA priprAvuje NA preTeky 

Eco-marathon Europe 2010 sa opäť pokúsia vytvoriť 
nový rekord v úspore paliva. Tento ročník sa začne 6. 
mája 2010 na pretekárskej dráhe EuroSpeedway v ne-
meckom mestečku Lausitz. Slovensko bude mať aj ten-
to rok na najväčších pretekoch úsporných vozidiel v Eu-
rópe svojho zástupcu.
 História Shell Eco-marathon Europe sa píše už viac 
ako 25 rokov. Od svojho vzniku je hlavným cieľom tejto 
akcie navrhnúť a zostrojiť vozidlo, ktoré prejde čo naj-
väčšiu vzdialenosť s minimálnou spotrebou paliva. Po-
čas minulých rokov boli prekonané mnohé významné re-
kordy. Rok 2009, kedy sa konal jubilejný 25. ročník sú-
ťaže a prvýkrát sa akcia presunula z Francúzska, pokoril 
viaceré predošlé rekordy. Pretekársky okruh EuroSpe-
edway v nemeckom Lausitzi sa rozhodne osvedčil ako 
skvelá trať pre dosiahnutie nových prvenstiev. Veľkou 
výzvou bude zdolanie najlepšieho minuloročného vý-
sledku 3771 km na ekvivalent jedného litra paliva v ka-
tegórii „Prototypov“. Aj keď trať očividne praje výbor-
ným výsledkom, historický rekord 3836 km na ekviva-
lent 1 litra paliva odoláva už od roku 2005!

Futurizmus sa stretáva 
s mestskou realitou
Študenti sa môžu zúčastniť pretekov v dvoch kategóri-
ách: v kategórii „Prototypov“, ktoré sú v rámci dizajnu 
zamerané na zmenšovanie odporu a maximalizáciu efek-
tivity, o čom svedčia futuristické tvary vozidiel, a v ka-
tegórii „UrbanConcept“. V nej súťažia skôr „automobi-
ly”, ktoré sa vzhľadom približujú bežným osobným vozi-
dlám. V roku 2010 sa na pretekoch zúčastní 153 vozidiel 
v kategórii „Prototypov“ a 68 v triede „UrbanConcept“. 

Obe kategórie zahŕňajú širokú 
škálu druhov pohonu, od nafty a 
benzínu až po alternatívne pali-
vá ako etanol, GTL (gas-to-liquid), 
vodík, solárnu energiu a biopali-
vá. Ak tímy dodržia bezpečnost-
né pravidlá, dizajn ich vozidla je  
obmedzený len predstavivosťou 
študentov.

viac ako súťaž

Shell Eco-marathon Europe nie je len jedinečnou akade-
mickou a technickou výzvou, ale aj akciou, ktorá pomá-
ha posilňovať hodnoty, akými je napríklad tímová spolu-
práca medzi študentmi. Príprava a samotné pretekanie 
sa vyžaduje dobrú organizáciu, silného tímového ducha 
a spoluzodpovednosť všetkých členov tímu.
 Matthias Bichsel, riaditeľ projektov a technológií 
spoločnosti Royal Dutch Shell plc a patrón tohtoročných 
pretekov Shell Eco-marathon Europe, uviedol: „Nápadi-
tý dizajn a moderné technológie, ktoré študenti pre tieto 
preteky vytvárajú, nie je jednoduché implementovať do 
riešení uvádzaných na trh. Cieľom je, aby preteky pomá-
hali podporovať inovatívne a druhotné myslenie, ktoré 
je potrebné pri riešení našich spoločných energetických 
výziev. Študenti, ktorí sa zúčastnia na Shell Eco-mara-
thone Europe, sú inšpiráciou pre nás všetkých.“

rok 2010 – ďalší medzník

Shell Eco-marathon sa stal tento rok prvýkrát sku-
točne celosvetovou iniciatívou 
s pretekmi, ktoré sa budú konať  
v Európe, Amerike a prvý raz aj  
v Ázii. Na ročníku 2010 sa zú-
častní približne 5000 študen-
tov a ich učiteľov z celého sve-
ta. V súčasnej dobe je zaregis-
trovaných spolu 393 vozidiel  
z 316 škôl. K dnešnému dňu 
(17. 2. 2010) má zastúpenie 42  
štátov. 

Nový česko-slovenský tím
V tomto roku sa na preteky opäť pripravuje aj slovenský 
tím zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košici-
ach na čele s prof. Ing. Aurelom Slobodom, PhD, ktorý sa 
zúčastňuje súťaže už od roku 1994. Tohtoročnou novin-
kou je spolupráca slovenského tímu s českými kolega-
mi z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB z Tech-
nickej univerzity v Ostrave, pod vedením Doc. Ing. Bohu-
mila Horaka, PhD, ktorí súťažili na Shell Eco-marathone 
Europe aj minulý rok. Oba tímy plánujú postaviť na štart 
spoločné vozidlo v kategórii prototypov. 
 Ďalšie informácie o pretekoch Shell Eco-marathon 
sú k dispozícii na: www.shell.com/eco-marathon

o Shell eco-marathone

Cieľom pretekov Shell Eco-marathon je inšpirovať štu-
dentské tímy stredných a vysokých škôl z celého sveta 
k tomu, aby navrhli, zostrojili a otestovali energeticky 
čo najúspornejšie vozidlo. Víťazom sa stáva tím, ktorého 
vozidlo prejde najväčšiu vzdialenosť pri spotrebe mini-
málneho množstva energie. Táto súťaž poskytuje skvelú 
príležitosť pre zapojenie súčasných aj budúcich vodcov, 
ktorí nadšene hľadajú trvalé riešenia svetových energe-
tických problémov.
 Shell Eco-marathon sa, ako skutočne globál-
na iniciatíva s pretekmi po celom svete, bude konať  
v termínoch:
•	Shell	Eco-marathon	Americas:	26.	–	28.	marca,	
 Houston, USA
•	Shell	Eco-marathon	Europe:	6.	–	7.	mája,	Lausitz,	
 Nemecko
•	Shell	Eco-marathon	Asia:	8.	–	10.	júla,	Kuala	Lumpur,	

Malajzia       -sl-

Účastníci minuloročnej súťaže Shell Eco marathon
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Toyota Motor Europe   29. januára 2010 oznámila, že 
bude v Európe zvolávať osem svojich typov kvôli mož-
nej poruche pedála akcelerátora.  Zoznam zvolávaných 
typov, vrátane časových intervalov ich výroby:  AYGO 
(február 2005 – august 2009), iQ (november 2008 – 
november 2009), Yaris (november 2005 – september 
2009), Auris (október 2006 – 5. január 2010), Corolla 
(október 2006 – december 2009), Verso (február 2009 
– 5. január 2010), Avensis (november 2008 – december 
2009) a RAV4 (november 2005 – november 2009). 
 Presný počet vozidiel, ktorých sa problém týka, je 
stále v šetrení, ale môže ísť  až o 1,8 milióna automobi-
lov. Zvolávacia akcia sa netýka žiadnych automobilov 
značky Lexus, ani žiadnych ďalších typov značky Toyo-
ta. „Politikou automobilky Toyota je spokojnosť zákaz-
níka na prvom mieste, a to za všetkých okolností,“ uvie-
dol Tadaši Arašima, prezident a generálny riaditeľ spo-
ločnosti Toyota Motor Europe. „Chápeme, že súčasná si-
tuácia vzbudzuje obavy, čo je nám veľmi ľúto. Radi by 
sme našich zákazníkov uistili o tom, že k inkriminovanej 
poruche akceleračného pedála môže dôjsť len vo veľmi 
ojedinelých prípadoch. Ohlásená zvolávacia akcia je pre-
ventívnym opatrením, ktorého cieľom je zaručiť všet-
kým našim zákazníkom maximálnu možnú bezpečnosť.“ 
U niektorých mechanizmov pedála akcelerátora vo  

vyššie uvedených typoch môže v ojedinelých prípadoch 
dôjsť k mechanickému uviaznutiu pedála v čiastočne zo-
šliapnutej polohe, prípadne sa pedál môže do hornej po-
lohy vracať spomalene. K tejto situácii dochádza preto, 
že niektoré časti pedála akcelerátora sa časom opotre-
bujú. V dôsledku tohto postupného opotrebenia v kombi-
nácii s niektorými prevádzkovými podmienkami a pro-
stredím môže dôjsť k nárastu trenia v mechanizme pedá-
la. Občas potom môže pedál klásť väčší odpor pri zošli-
apávaní, vracať sa pomalšie do hornej polohy, prípadne  
v najhoršom prípade zostává zaseknutý v čiastočne 
zošliapnutej polohe. Toyota už zistila, ako tento pro-
blém vyriešiť, a v súčasnosti prebieha konečné hod-
notenie tohto riešenia a jeho potvrdzovania. Ihneď ako 
budú protiopatrenia potvrdené, Toyota bude informo-
vať všetkých zákazníkov a ďalšie zainteresované stra-
ny o podrobnostiach nápravných opatrení a spôsob ich  
uskutočnenia. 
 Na automobiloch predávaných na európskych tr-
hoch už boli uskutočnené zmeny vo výrobnom procese, 
kde sa teraz používajú iné komponenty. Tieto opatrenia 
prebehli v rámci politiky neustáleho zlepšovania kvali-
ty. Na území Európy bolo hlásených len niekoľko výsky-
tov tejto poruchy a Toyota Motor Europe nevie o žiadnej 
nehode, ktorá by bola spôsobená touto poruchou. Nap-
riek tomu, že sa porucha vyskytla len veľmi ojedinele,  

Toyota odporúča všetkým zákazníkom, ktorí majú aké-
koľvek obavy, aby sa obrátili na najbližšieho predajcu 
vozidiel Toyota o radu ešte pred zaslaním pokynov v 
rámci zvolávacej akcie. 

Vedenie spoločnosti Toyota Motor Europe 
začiatkom februára potvrdilo, že technické 

riešenie opravy konštrukcie pedálu akcelerátora je 
už definitívne schválené a potrebná súčiastka na 
opravu sa už začína distribuovať do Európy. Teda aj 
na Slovensko. Majiteľov koľkých  automobilov po-
zvete do svojich zmluvných autoopravovní na uve-
denú preventívnu opravu? 

 -  Tých vozidiel je asi 8250. Ich majiteľov sme začali in-
formovať v druhom februárovom týždni, postupne po-
šleme doporučený list všetkým. Predpokladáme, že to 
stihneme do konca marca. V liste uvádzame príčinu tej-
to zvolávacej akcie a navrhujeme im, aby kontaktova-
li ktorýkoľvek autorizovaný servis na Slovensku a do-
hodli si termín servisného úkonu v takom čase, ktorý 
im vyhovuje. Nie je nutné, aby zákazníci museli urgent-
ne navštíviť autoopravovňu. Táto zvolávacia akcia má 
neobmedzenú platnosť, teda kedykoľvek si zákazník do-
hodne termín preventívnej opravy, vtedy mu ju servis  
vykoná - bez časového obmedzenia. Samozrejme,  

Ekonomika

zvolávacia akcia Toyoty
japonská automobilka Toyota je známa svojim do najmenších detailov prepracovaným systémom riadenia 
kvality výroby. inšpirovali sa ním, alebo ho úplne prevzali, takmer všetky automobilky sveta. reklamu si robí 
sám, veď automobily Toyota sa dlhodobo umiestňujú medzi najlepšími v hodnotení  spoľahlivosti, vykonávaný-
mi rôznymi inštitúciami, vrátane uznávaného hodnotenia nemeckým autoklubom AdAc. preto ohlásenie „zvo-
lávacej akcie“ na osem typov predávaných v európe spôsobilo mimoriadny mediálny ohlas. Najmä o tom, ako 
sa oprava akceleračného pedála, lebo v ňom môže byť vo výnimočných prípadoch chyba, bude zabezpečo-
vať v slovenských autoopravovniach Toyoty, sme sa rozprávali s riaditeľom spoločnosti Toyota Motor Slovakia, 
pánom Mgr. Marianom Hofferom. Najprv však uvedieme oficiálnu informáciu o zvolávacej akcii. 
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neodporúčam, aby to zákazníci úplne podcenili  a na 
ten servisný úkon vôbec neprišli. Nemáme síce potvrde-
né, že by sa spomínaná porucha akceleračného pedála 
vyskytla na nejakom vozidle predanom v našej predaj-
no-servisnej sieti, ale nechceme nič riskovať a zákazní-
kom odporúčame, aby možnosť tejto preventívnej opra-
vy využili. 

 Ak zákazník má pochybnosti o stave svojho vozidla  
a nechce čakať na doporučený list od nás, môže okamži-
te zavolať  hociktorého nášho autorizovaného partnera 
a my sa okamžite postaráme o jeho vozidlo.

 Opatrenie k odstráneniu problému spočíva v nasadení 
presne vyrobenej oceľovej dištančnej vložky do telesa 
pedála akcelerátora. Pomocou tohto vymedzovacieho 
prvku sa redukuje prítlačná sila medzi dvoma trecími 
povrchmi, čo vedie k optimalizácii trecej sily. Dištančná 
vložka okrem toho posilňuje tlakovú silu pružiny, ktorá 
stlačený pedál vracia do jeho pôvodnej, nestlačenej  po-
lohy. Celá vyššie popísaná úprava by nemala trvať dlh-
šie ako asi 30 minút. Ubezpečujeme zákazníkov, že ne-
musia mať žiadne obavy o svoju bezpečnosť, pretože v 
Európe zatiaľ nedošlo v súvislosti s plynovým pedálom 
k žiadnej dopravnej nehode.

 Ide teda skutočne o preventívnu akciu výrobcu.

Na Slovensku však môžu byť aj automobily, 
ktoré si ich majitelia kúpili v zahraničí. Ako 

majú postupovať, ak sa zvolávacia akcia vzťahuje aj 
na ich auto?

- My dokážeme identifikovať aktuálnych majiteľov len 
tých vozidiel, ktoré sme im predali v sieti našich zmluv-
ných partnerov. Ak si zákazník kúpil nové auto v za-
hraničí u autorizovaného partnera Toyoty, ktorý má na 
neho aktuálny kontakt, tak tohto zákazníka vyzve zahra-
ničný predajca. Servisný úkon je možné vykonať na Slo-
vensku, nie je potrebné ísť do zahraničia. Úkon bude vy-
konaný bezplatne. 

 Zákazníkom, ktorí si kúpili už používané vozidlo na Slo-
vensku, ale nie  sú si istí, či bolo pôvodne dovezené 
nami, odporúčame, aby kontaktovali našu bezplatnú in-
folinku 0800700400, alebo ktoréhokoľvek autorizova-
ného partnera Toyoty, ktorý im zistí, či aj ich vozidlo spa-
dá do tejto servisnej akcie, prípadne to môže zistiť na 
webovej stránke www.toyota.sk . Máme tam tzv. iden-
tifikátor v súvislosti s touto akciou, kde zákazník môže 
zadať VIN číslo svojho vozidla a hneď získa informáciu, 
či je nutné, alebo nie je potrebné navštíviť autorizovaný 
servis Toyoty. 

Toyota Motor Europe 9. februára oznámila, 
že v Európe zvolá aj 52 903 vozidiel Toyota 

Prius tretej generácie kvôli aktualizácii softvéru 
systému ABS v riadiacej jednotke vozidla. Čo je prí-
činou tejto akcie a koľko takýchto vozidiel je na  
Slovensku?

 - Zvolávacia akcia je reakciou na hlásenie niektorých zá-
kazníkov v zahraničí, ktorí ohlásili v autorizovanej opra-
vovni „nestabilný pocit“ pri pomalom a rovnomernom 
brzdení za jazdy po hrboľatej alebo klzkej vozovke za si-
tuácie, kedy došlo k aktivácii systému ABS. Toyota po-
žiadala nezávislý technický inštitút, aby preskúmali ten-
to problém. Aj keď jeho odborníci uvedenú poruchu ne-
potvrdili, vo vývoji Toyoty upravili   riadiaci program sys-
tému ABS v elektronickej riadiacej jednotke vozidla tak, 
aby  bola ešte citlivejšia odozva brzdovej sústavy na 
prekĺzavanie pneumatík.

 V rámci servisného zásahu bude aktualizovaný spomí-
naný riadiaci program ABS, čo  trvá približne 40 min-
út a vykonáva sa pomocou štandardného testovacie-
ho vybavenia, používaného všetkými autorizovanými 
servismi vozidiel Toyota. Na Slovensku je 20 takýchto  
vozidiel.          Zhováral sa: Samuel BIBZA

Neživotné poistenie

V neživotnom poistení v Allianz - SP oproti roku 2008 
narástol počet týchto nekorektných pokusov a „snaže-
ní“ klientov v roku 2009 v priemere o 15 %. 
 V roku 2009 bolo prešetrených celkom 728 podo-
zrivých škodových udalostí v rámci neživotného pois-
tenia, zachytených nekorektných konaní klientov bolo 
viac ako 900. Poisťovňa riešila v rámci neživotného po-
istenia v povinnom zmluvnom poistení 302 prípadov,  
v poistení majetku vrátane zodpovednosti za škodu spô-
sobenú zamestnávateľovi a regresov 296 a v havarij-
nom poistení motorových vozidiel 130. Vo finančnom 
objeme predstavujú tieto škody potenciálne poistné pl-
nenie v hodnote 3 178182 eur (95 745 911 Sk).
 Vo všeobecnosti možno konštatovať, že páchanie 
poisťovacích podvodov je motivované vidinou finančné-
ho zisku, a to v dvoch rovinách. Ide o získanie finanč-
ných prostriedkov prostredníctvom podvodu. Táto mo-
tivácia sa týka hlavne skupín páchateľov, ktorí si vznik 
škody vymyslia. Ide o fingované, tzv. nastrojené škody, 
alebo duplicitne uplatnené škody. 

 V druhej rovine možno hovoriť o peniazoch vo for-
me zmenšenia straty následkom  vzniku škodovej uda-
losti. Ide o škody, ktoré naozaj nastali, avšak poškode-
ný, resp. škodca nemali uzatvorené príslušné poistenie, 
teda ide  o snahu vykompenzovať si stratu, ktorá vznik-
la pri škodovej udalosti resp. na amortizácii, alebo na 
spoluúčasti.
 Systém boja s poisťovacími podvodmi v Allianz – 
SP pozostáva zo včasnej a presnej indikácie takých ko-
naní, ktorých podstatou je snaha o neoprávnený finanč-
ný zisk podvodníkov na úkor poisťovne. V tomto systé-
me má nenahraditeľné miesto včasná indikácia podo-
zrení, dôkladné došetrovanie podozrivých poistných 
udalostí  a, samozrejme, aj  preventívna činnosť, kto-
rá má v procese boja s poisťovacími podvodmi nenahra-
diteľné miesto. Systém boja proti poisťovacím podvo-
dom v spoločnosti Allianz - SP má ochrániť poctivých 
klientov, ktorí  nežiadajú plnenia bez právneho náro-
ku. Elektronická podpora indikácie podozrení, ktorú 
zaviedli v roku 2008 skúma viac ako 200 podozrivých 
okolností. Súčasne využíva  aj pomocný softvér na  

vyhodnotenie technickej prijateľnosti priebehu doprav-
nej nehody. Snahou poisťovne je nevyplácať poistné pl-
nenia, na ktoré páchatelia poisťovacích podvodov ne-
majú nárok a na ktoré by doplácali iní klienti -  zdraže-
ním poistného. 

Životné poistenie

V životnom poistení je odhaľovanie poisťovacích podvo-
dov založené na manuálnom vyhľadávaní podozrivých 
poistných udalostí. Na základe vopred stanovených kri-
térií sa kontrolujú poistné udalosti, ktoré by sa mohli 
zdať podozrivé. Pri predchádzaní a odhaľovaní podvo-
dov spolupracuje Allianz - SP v rámci Sekcie pre boj s 
poisťovacími podvodmi Slovenskej asociácie poisťovní, 
s jednotlivými poisťovňami (umožňuje to zákon o pois-
ťovníctve). Navzájom si poisťovne vymieňajú informá-
cie o poistných udalostiach, ktoré vykazujú známky po-
isťovacieho podvodu a skúsenosti o prípadoch poisťo-
vacieho podvodu.

-az-

páchANie poiSŤovAcích podvodov
od zavedenia projektu na indikáciu a odhaľovanie podozrivých poistných udalostí  v roku 2004 do konca roka 
2009 zachytila Allianz – Slovenská poisťovňa 4320 podozrivých poistných udalostí v neživotnom poistení  
s požadovaným poistným plnením asi 16 mil. eur (482 mil. korún). z týchto prešetrených poistných udalos-
tí vyplynulo 637 trestných oznámení. v rámci životného poistenia bolo v období od roku 2004 do začiatku 
februára 2010 preskúmaných 544 prípadov podozrivých poistných udalostí s predpokladaným poistným pl-
nením asi 324 tis. eur, z toho v minulom roku bolo preskúmaných 192 prípadov podozrivých poistných uda-
lostí s predpokladaným poistným plnením približne 135 tis. eur.
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Zo sveta

Opel Movano vo svojej druhej generačnej podobe povy-
rástol. Okrem nových karosárskych a tonážnych verzií 
si Movano priváža množstvo vyspelých technológií, vy-
niká i mimoriadne praktickým a pohodlným interiérom 
kabíny a   hospodárnymi motormi, ktoré sú základom 
veľmi malých prevádzkových nákladov. 
Movano teraz ponúka ešte bohatšiu škálu karosár-
skych verzií ako jeho predchodca. Ponuka zahŕňa   tra-
dičné skriňové dodávky (v štyroch dĺžkach a troch výš-
kach strechy), valníky, podvozky pre nadstavby, kom-
bi verzie, modely so zdvojenou kabínou, atď. Modulárna  

platforma  vyvinutá v spolu-
práci s automobilkou Renault 
dáva záujemcom možnosť vý-
beru medzi verziami s poho-
nom predných, alebo zadných 
kolies. Modely s pohonom 
zadných kolies môžu mať vza-
du jednoduchú montáž, ale-
bo dvojmontáž pneumatík. 
Kabína nového je komfortná 
a ponúka množstvo praktic-
kých prvkov, ako je prispôso-
bivé sedadlo, ktoré možno na-
staviť do mnohých konfigurá-

cií alebo nastaviteľný stĺpik volantu. Každodenný 
život vodiča vozidla Opel Movano uľahčuje i množ-
stvo odkladacích priestorov v celom interiéri.
Celková hmotnosť radu Movano vzrástla až na 4,5 
tony, úžitková hmotnosť sa vyšplhala na 2,5 tony.
Movano sa pýši dĺžkou úložnej plochy až do 4,4 
metra a objemom skrine až 17 kubických metrov 
(verzia L4H3). Modely s pohonom predných ko-
lies majú zníženú podlahu nákladového priestoru, 
pre všetky verzie sú potom k dispozícii rozmerné  

posuvné dvere na bokoch skrine. Pod kapotou nových 
vozidiel Opel Movano sa objavujú tri agregáty úplne no-
vej generácie štvorvalcových turbodieselov „common-
rail“ s objemom 2,3 l s výkonmi 74 kW, 92 kW alebo 
110kW. Všetky tri motory sú štandardne prepojené so 
šesťstupňovými ručne ovládanými prevodovkami, dva 
najvýkonnejšie môžu spolupracovať aj s „príplatkovou“  
robotizovanou prevodovkou Easytronic. 

Nový Opel Movano sa ako klasická dodávka objaví na 
trhu už na jar, ďalšie karosárske verzie sa budú objavo-
vať postupne v priebehu roka. 

-ol-

S odstupom 20 mesiacov sa spoločnosť 
Chrysler Group LLC  (súčasť skupiny 
Fiat) vrátila do čiernych čísel, keď počas 
januára 2010 dosiahla v zahraničí (mimo 
Severnej Ameriky) nárast predaja o de-
väť percent, predala 11 465 vozidiel.
Jednotlivé značky Chrysleru zazname-
nali v medziročnom porovnaní v januá-
ri 2010 nasledovný odbyt: Jeep 5265, 
Dodge 3687, Chrysler 2236 a Ram 277 
vozidiel. Najžiadanejšie v uvedenom  

porovnaní boli: Jeep Wrangler (1793 vo-
zidiel) nárast o 72 percent, Dodge Jour-
ney (1745 vozidiel) nárast o 47 percent 
a Chrysler 300C sedan (925 vozidiel)  
a rast o 109 percent. Je to dobré zname-
nie pre budúcnosť, v súlade s našimi oča-
kávaniami. Ohodnotil aktuálne výsledky 
jeden z vrcholových manažérov Chrysle-
ru Mike Manley. 

Ukážky vedúceho postavenia Toyoty v úsilí  
o udržateľnú mobilitu na autosalóne v Ženeve 
predstavovali európske premiéry typu Prius Plu-
g-in Hybrid a plne elektrického konceptu FT-EV 
II. Jednu z početných budúcich aplikácií pohonu 
Hybrid Synergy Drive® predstavuje aj hybridné 
vozidlo s palivovými článkami novej generácie, 
FCHV-adv. 
Európsku premiéru mal v Ženeve aj športo-
vý koncept Toyota FT-86 (na snímke), ktorý je  

vzdaním holdu dlhej histórii vzrušujúcich športo-
vých automobilov spoločnosti Toyota. Koncept 
FT-86 s motorom vpredu a pohonom zadných ko-
lies má ergonomicky dokonalý kokpit, orientova-
ný na vodiča. Tento športový koncept bol skon-
štruovaný tak, aby bol čo najkompaktnejší a mal 
čo najmenšiu hmotnosť na zabezpečenie maxi-
málneho jazdného výkonu a potešenia z jazdy. 

-ta-

Nový opel Movano 

chrysler Group s lepším predajom

Toyota FT

Oživenie zákazníckeho 
záujmu sa očakáva aj 

pri type Jeep Wrangler
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Jean-Marc Gales, generálny riaditeľ značky Peugeot, 
predstavil 25. januára pred 300 čínskymi novinármi a 
pred 700 zástupcami predajnej siete značky v Číne nový 
typ,  Peugeot 408. Je novou ofenzívnou etapou znač-
ky na v súčasnosti najväčšom svetovom automobilo-
vom trhu. Značka Peugeot  je na čínskom trhu už 5 ro-
kov, v  roku 2009 tam predala 410 000 automobilov, 
čo v porovnaní s rokom 2008 predstavuje nárast 44 
%. Po úspešnom vstupe do segmentu M1 typom 307 
hatchback a  307 tricorps (trojpriestorové, teda sedan),  
Peugeot výrazne posilnil svoju pozíciu na čínskom trhu 
uvedením nového typu 408 DongFeng Peugeot.
Tento nový trojpriestorový automobil, adaptovaný na 
čínsky trh, posilní celkovú ponuku spoločnosti  Dong 
Feng Peugeot v segmente  M1, ktorý prestavuje až 45 

% podiel na celkovom trhu. Nový typ DF Peugeot  408 
umožní značke s levom zväčšiť predaje o  viac ako 30 
% v roku  2010 v porovnaní  s  rokom  2009, s  prihliad-
nutím aj na predpokladaný dvojnásobný nárast na trhu. 
Číslo 4  má súvislosť s  rozmermi automobilu (4,68 m) a  
s  pozíciou  v segmente rodinných automobilov v stred-
nej vyššej triede. Číslo 0 označuje príslušnosť k značke 
Peugeot a  8-ka  vyjadruje poslednú generáciu. 
Dong Feng Peugeot 408, spoločné dielo spoločností 
PSA Peugeot Citroën a čínskej skupiny  DFM,  vyrába-
jú v závode Wuhan v provincii Hubei v Číne. Ročne by sa 
malo predávať 100 000 vozidiel tohto typu.

-pt-

Spoločnosť Mitsubishi Motors Corporation (MMC) v Že-
neve predstavila nový kompaktný „crossover“ s ozna-
čením  ASX. ASX je európskou špecifikáciou japonskej 
verzie nového typu, ktorý sa na japonskom trhu dostal 
do predaja už vo februári a ktorý je tam známy pod ozna-
čením RVR. Nový 5-miestny kompaktný automobil spo-
ločnosti MMC bude postupne uvádzaný na jednotlivé 

európske trhy počnúc nes-
korou jarou 2010. Mitsubis-
hi ASX má za cieľ rozšíriť ro-
dinu osobných vozidiel spo-
ločnosti MMC a zdôrazniť 
jej prítomnosť v európskom 
regióne, pričom bude krá-
čať v šľapajach svojho ne-
dávno uvedeného väčšieho  

brata – redizajnova-
ného typu Mitsubis-
hi Outlander. Okrem 
iných dostupných mo-
torizácií, bude európ-
ska verzia Mitsub-
ishi ASX poháňaná  

úplne novým vznetovým motorom so zdvihovým obje-
mom 1,8 litra, ktorý bol vyvinutý v spolupráci spoloč-
ností MMC a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. V kom-
binácii so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou 
a špičkovou technológiou “Automatic Stop & Go“ bude 
mať Mitsubishi ASX s novým vznetovým motorom 
veľkú environmentálnu efektívnosť.

-mi-

peugeot 408 mal premiére v pekingu 

MiTSuBiShi ASX 
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Vyskúšali sme
Renault Twingo 1.2 16V (56 kW) Rip Curl

osvieženie ponuky
Automobilka renault patrí medzi najvýznamnejších európskych vý-
robcov malých automobilov, i keď svojimi vozidlami pokrýva praktic-
ky všetky segmenty trhu. ukážkou, ako možno ponuku áut v danej tri-
ede ešte rozšíriť, je renault Twingo z limitovanej série rip curl. Model 
poháňaný zážihovým motorom 1.2 s výkonom 56 kW spolupraco-
val s päťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou. Súčasná generácia 
Twinga mala premiéru v roku 2007. postupným uvádzaním nových 
verzií, líšiacich sa od „základných“ modelov špeciálnou výbavou sa au-
tomobilky umne bránia zovšednievaniu svojich typov. 

Zástupcu najmenšieho typu zo súčasnej ponuky, špor-
tovo ladený model Twingo RS, poháňaný 1,6-litrovým 
zážihovým motorom s výkonom až 98 kW, sme skúšali 
koncom jari minulého roka. Minuloročnou novinkou je aj 
model zo série Rip Curl. Má tiež športový nádych, na roz-
diel od modelu Twingo RS, oveľa viac len vizuálny ako 
výkonnostný. Pre sériu Twingo Rip Curl sa marketingo-
ví stratégovia Renaultu rozhodli ponúknuť dve alterna-
tívy neprepĺňaného zážihového štvorvalcového motora 
zdvihového objemu 1149 cm3. Alternatíva s dvoma ven-
tilmi na valec má najväčší výkon 43 kW – tam je to jed-
noznačné – ide len o estetiku, športový štýl jazdy mož-
no uplatniť iba ak pri klesaní cesty vinúcej sa v horách. 
Nami skúšaná „šestnásťventilová“ verzia toho istého 
motora má najväčší výkon 56 kW, ale aj s týmto moto-
rom je rozumnejšie jazdiť pokojne. Dokáže približne tonu 
vážiace autíčko zrýchľovať len priemerne, z 0 na 100 
km/h za 12 s. Ak by sme niekoho na výkonnejšom aute 

hvízdajúcimi pneumatikami v zákrutách nechtiac vypro-
vokovali k súťaži, zmizol by nám z dohľadu na prvej ro-
vinke. Pri bežnom spôsobe jazdy nie je problém dosaho-
vať priemernú spotrebu okolo 6 litrov benzínu na 100 
km (približne s polovičným podielom jázd v meste).
 Na vzhľad je to však milé autíčko, má aj užitočné 
prvky výbavy, dobré nielen na vzhľad, ale aj funkčne. 
Základná výbava LS Rip Curl obsahuje aj bočné bezpeč-
nostné  vankúše, reflektory do hmly, výškovo nastavi-
teľné zadné opierky hlavy, rádio 2 × 20 W s prehráva-
čom CD, ovládaním pod volantom a integrovaným dis-
plejom, dve zadné samostatné, posuvné a sklopné se-
dadlá a zadný strešný spojler. Atraktívne pôsobia  čer-
vené prvky prístrojovej dosky,čalúnenie s červeným 
stehom a logom Rip Curl na opierkach hlavy, logo Rip 
Curl na prahu dverí, zadnej a bočnej časti vozidla a kry-
toch hmlových reflektorov. Cena za zaujímavý model je 
tiež zaujímavá – 9690 eur.   Samuel BIBZA

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

kompresný pomer 9,8:1, zdvihový objem 1149 cm3, najväč-

ší výkon 56 kW pri 5500 ot./min., krútiaci moment 107 pri 

4250 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových  ramenách , priečny skrutný stabi-

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

nuté pružiny,  kotúčové brzdy vpredu, bubnové vzadu, hrebe-

ňové riadenie s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer 

otáčania 10,5 m, pneumatiky rozmeru 185/55 R 15.

Karoséria: 3-dverová, 4-miestna typu hatchback.

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3602/1655/1470 

mm, rázvor náprav 2367 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1400/1386  mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1030/1370 kg, objem batožinového priestoru 165/959 l, ob-

jem palivovej nádrže 40 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 169 km/h, 

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

zínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

5
ROKOV
150 000 km

skLaguna4controlsA4-Motor.indd   1 24.2.10   10:47
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Vyskúšali sme
Seat Exeo ST 2.0 TDI (125 kW) Sport

5
ROKOV
150 000 km

skLaguna4controlsA4-Motor.indd   1 24.2.10   10:47
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Médiá po predstavení BMW X6 na autosalóne v Detro-
ite pred dvoma rokmi nepredpovedali jednoznačný ob-
chodný úspech tohto typu. Ale stratégovia  bavorskej 
automobilky mali dobrý nos a správne vyčuchali dieru 
na trhu. Tento typ sa predáva veľmi dobre. Nevyčnie-
va príliš z prúdu jazdiacich vozidiel, má systém pohonu, 
ba aj základné prvky interiéru totožné s osvedčeným ty-
pom X5, posádka sedí o niečo vyššie nad vozovkou ako 

pri klasických liftbackoch či kupé. V BMW tvar karosé-
rie prirovnávajú ku kupé a pri pohľade zboku to naozaj 
nie je prehnané. Kupé s pohotovostnou hmotnosťou viac 
ako 2 tony je iste zriedkavosťou, ale v štýle kupé tvorco-
via vozidla pokračovali aj pri koncipovaní interiéru. Ka-
bína je len štvormiestna, v strede medzi krajnými zad-
nými sedadlami je  držiak na nápoje, dozadu klesajúca 
línia strechy v štýle kupé uberá aj s centimetrov odstu-

pu hláv vysokých cestujúcich na zadných sedadlách od 
stropu. Do približne 185 cm tam ešte zo dva centimetrí-
ky sú, ešte vyššie osoby sa budú musieť na sedadle tro-
chu „zosunúť“ dolu, alebo sedieť vpredu, kde je mies-
ta dostatok vo všetkých smeroch. Hodnotenie priesto-
rovej rezervy osôb sediacich na zadných sedadlách je 
dosť „akademické filozofovanie“, pretože zvyčajne ne-
býva obsadené ani miesto vedľa vodiča v lacnejších au-

Vyskúšali sme
BMW X6 xDrive35d

Suv – kupé
Automobilka BMW sa síce pre výrobu športovo-úžitkových áut rozhodla pomerne neskoro, ale jej typy X5 aj 
X3 s uznávaným systémom stáleho pohonu kolies prednej aj zadnej nápravy xdrive presvedčili zákazníkov 
o kvalite hneď od ich premiéry. Bavorskej automobilke akoby bolo málo stavať klasické Suv a od roku 2008 
ponúka typ X6, ktorého zovňajšok je oveľa bližšie k veľkým liftbackom ako ku klasickému Suv s karoséri-
ou kombi. vyskúšali sme model poháňaný trojlitrovým vznetovým motorom s najväčším výkonom 210 kW.
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Vyskúšali sme
BMW X6 xDrive35d

tách tzv. rodinného typu. Za také BMW X6 oficiálne 
nik neprehlasuje, i keď takúto úlohu v majetnejších ro-
dinách môže celkom dobre spĺňať. Batožinový priestor 
má dvojité dno, zväčšiť ho možno aj sklopením operadi-
el zadných sedadiel, ak nemusia byť obsadené. 
 Prístrojová doska, ovládače, vrátane ovládania 
systému iDrive, vynikajúce sedadlá (i zadné), kvalita 
materiálov všetkých prvkov interiéru a ich dôkladná 
montáž pripomínajú typ X5. Výhľad smerom dozadu z 
miesta vodiča je kvôli klesajúcej streche o niečo horší, 
vodič musí viac využívať vonkajšie spätné zrkadlá, kto-
ré majú nadpriemerne veľké rozmery.
 Línia kupé síce naznačuje, že toto auto by mohlo 
mať športové vlastnosti, ale vedomie, že prázdne má 
vyše dvoch ton, vzbudzovalo v nás spočiatku rešpekt. 
Rýchlosť nájazdu do zákrut sme stupňovali oveľa opa-
trnejšie ako pri športovo pôsobiacich autách „menších 
hmotnostných kategórií“. Napokon sa ukázalo, že sme 
si hneď od začiatku mohli dovoľovať skutočne veľa, pre-
tože podvozok tohto veľkého SUV-kupé konštruktéri vy-
ladili akoby s využitím laboratórnych váh – auto sa sprá-

va pri zmene smeru neutrálne. Iste má na tom zásluhu 
nielen presné riadenie, ale aj stály pohon kolies pred-
nej aj zadnej nápravy xDrive doplnený  systémom Dy-
namic Performance Control (DPC). Ten  rozdeľuje hnací 
moment medzi kolesá zadnej nápravy v prípade potreby 
tak, aby sa ho dostávalo viac kolesu na vonkajšej stra-
ne zákruty, ktoré má väčší prítlak a teda môže preniesť 
väčšiu hnaciu silu bez rizika straty bočného vedenia. 
 Dvojstupňovo prepĺňaný vznetový šesťvalec dosa-
huje najväčší krútiaci moment  580 Nm v rozsahu otá-
čok 1750 až 2250 za minútu. Cez šesťstupňovú auto-
matickú prevodovku s rýchle reagujúcou riadiacou jed-
notkou na ceste s dostatočne drsným povrchom ide 40 
% hnacieho momentu na kolesá prednej nápravy, 60 % 
poháňa zadnú nápravu. Pri nájazde napríklad na zľado-
vatený úsek cesty sa tento pomer variabilne mení, väč-
ší podiel smeruje na kolesá s lepšou adhéziou k povr-
chu cesty. Už vzhľad tohto vozidla naznačuje, že je ur-

čené pre jazdu po udržiavaných cestách. Systém poho-
nu 4x4, ba možno aj svetlá výška umožňovali prekoná-
vať aj stredne ťažký terén, zradnými by však mohli byť 
malé nájazdové uhly vpredu aj vzadu.  
 Výrobca uvádza pre tento model spotrebu nafty v 
kombinovanej prevádzke 8,3 l/100 km. K tejto hodno-
te sme sa tesne priblížili len vtedy, keď sme s plynovým 
pedálom zaobchádzali veľmi jemne. Pri bežnom, „rozum-
nom“ štýle jazdy to bolo o liter viac. A pravdepodobne 
by to bolo podobne aj v teplejšej časti roka. 
 BMW X6 xDrive35d  s luxusnou výbavou stojí  
63 370 eur.

Samuel BIBZA

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

vstrekovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 17:1, zdvihový objem 2993 cm3, najväčší 

výkon 210 kW pri 4400 ot./min., krútiaci moment 580 Nm 

pri 1750-2250 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

prednej aj zadnej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na dvojiciach trojuholníko-

vých ramien a pružiacej vzpere,  priečny skrutný stabilizátor, 

zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, 

vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s posil-

ňovačom, obrysový priemer otáčania 12,8 m, pneumatiky roz-

meru  255/50 R 19. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4877/1983/1690 

mm, rázvor náprav 2933 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1644 /1706 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

2185/2710 kg,  objem batožinového priestoru  570/1450  l, 

objem palivovej nádrže 85 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 236 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 6,9 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/komb. prevádzke 10,5/7,1/8,3  l/100 km, 

CO
2
 220 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Kým pri jazdách s prvým modelom sme možnosť poho-
nu aj zadných kolies, ktorý automaticky zapína pri pre-
klze predných poháňaných kolies spojka Haldex vo funk-
cii medzinápravového diferenciálu, nepotrebovali, vo 
februári by sme to vedeli oceniť. Pravé zimné podmien-
ky s dostatkom snehu aj na cestách sme zdolávali ako 
takmer rovnocenní partneri vodičov väčšiny ostatných 
menších áut. Našou výhodou bolo predsa len sledovanie 
premávky z vyššie umiestneného sedadla, a keď cestá-
ri nestíhali pre husté sneženie priebežne odhŕňať sneh 
aj z „vedľajších“ ciest, nehrozilo nám tak rýchlo, že auto 
zostane „ležať na bruchu“ a hnacie kolesá sa tak nepre-
režú hrubou vrstvou snehu. Yeti má totiž svetlú výšku 
až 180 mm, zrejme nie náhodou rovnakú ako model Oc-
tavia Scout, keďže podvozok typu Yeti je s malými úpra-
vami prevzatý z Octavie.  K našej redakcii sa dostane-
me z dvoch smerov, ale v každom prípade musíme pre-
konávať mierne, miestami stredne veľké stúpanie ces-
ty. Nemali sme problém sa tam s Yeti dostať, ale s mo-
delom 4x4 by sme nemuseli vôbec rozmýšľať nad tým, 
z ktorého smeru bude cesta schodnejšia... Z redakcie 
sa na bratislavský diaľničný obchvat môžeme dostať 
aj „skratkou“, jazda po nej v prvých okamihoch po na-
padnutí snehu máva adrenalínový charakter, lebo str-
mo klesá, je úzka a má pár neprehľadných zákrut. Keď 
sme ňou v Yeti schádzali „na jednotke“ a „bez plynu“,  

s ľahkým šteklením brzdového pedála, aby auto nestra-
tilo smerovú ovládateľnosť a ani nezrýchľovalo, spome-
nuli sme si na systém bezpečného zjazdu, ktorým bol vy-
bavený model s pohonom 4x4. Teraz by sme ho dokona-
le preskúšali...
 Najviac nás na tomto aute zaujímal jeho motor. Pre-
pĺňané zážihové motory s priamym vstrekovaním benzí-
nu do valcov a malým zdvihovým objemom teraz „letia“ 
prakticky vo všetkých automobilkách. Vynikajúce výkon-
nostné parametre má aj 1,2-litrový motor koncernu VW 
vyrábaný automobilkou Škoda.  Pracuje ticho, kultivova-
ne, pri zrýchľovaní sa prejavuje ako približne neprepĺňa-
ný 1,6-litrový zážihový motor. Výhodou oproti nemu môže 
byť menšia spotreba, v štátoch, kde poisťovne zdaňujú 
autá podľa zdvihového objemu aj menšia daň, aj kompakt-
nejšie rozmery a menšia hmotnosť. Yeti s ním zrýchľuje 
plynulo v rozsahu otáčok 1500 až 6000 za minútu hľa-
diska. Z hľadiska spotreby má však akoby dve tváre. Keď 
ho vodič nechá pracovať len v pásme malých a stredných 
otáčok, príliš často nemení rýchlosť jazdy, možno jazdiť 
so spotrebou okolo 7 l/100 km. Ak vodič podľahne poku-
šeniu využívať dôkladnejšie potenciál motora, spotreba 
benzínu sa prehupne aj cez 10 l/100 km. Napriek tomu 
si myslíme, že táto alternatíva pohonu bude pre mnohých 
zákazníkov nielen v Yeti, ale aj ďalších typov menších au-
tomobilov koncernu VW veľmi zaujímavá.

 Škoda Yeti 1.2 TSI s pohonom predných kolies,  
s veľmi dobrou výbavou Advantage, sa predáva za  
18 600 eur.

Samuel BIBZA

S motorom dvoch tvárí
v novembri minulého roka sme písali o našich dojmoch z prevádzky modelu škoda yeti vybaveného poho-
nom kolies prednej aj zadnej nápravy a dvojlitrovým vznetovým motorom s najväčším výkonom 103 kW.  
o niekoľko mesiacov neskôr sme vyskúšali aj model, ktorý mal poháňané len kolesá prednej nápravy, a to 
zaujímavým zážihovým prepĺňaným motorom 1.2 TSi, vyrábaným v Mladej Boleslavi.

Vyskúšali sme
Škoda Yeti 1.2 TSI Advantage

Motor: 4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný zážihový, ventilo-

vý rozvod... OHC, kompresný pomer 10:1, zdvihový objem  

1197 cm3,  najväčší výkon 77 kW pri 5000 ot./min., krútiaci 

moment 175 pri 1500 -  3000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových  ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny,  kotúčo-

vé brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ESP, hrebeňové ria-

denie s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer otáčania 

10,32 m, pneumatiky rozmeru 225/50 R 17.

Hmotnosť: pohotovostná/celková 1345/1945 kg.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 175 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,8 s, spotreba 95-oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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škoda Auto predstavila prvé fotografie jej najmenšieho produktového radu, ktorý prešiel kompletnou inová-
ciou, len pár dní pred ich výstavnou  premiérou v Ženeve. Mení sa nielen vzhľad oboch typov, ale predovšet-
kým použité technológie a ponúkané motory. vďaka úplne novej prednej časti zdôrazňujúcej šírku automo-
bilu pôsobia Fabia aj roomster na ceste pri rovnakej výške sebavedome a dynamicky. „Facelift“ zahŕňa aj 
modelové varianty Scout, ktoré tiež predstavili v Ženeve.

škoda inovovala Fabiu a roomster

Omladený vzhľad vozidiel Fabia a Roomster podčiarku-
je nová mriežka chladiča a trojrozmerne tvarované re-
flektory, ktoré sa podstatne rozšírili a zdôrazňujú ho-
rizontálnu líniu automobilu. Posilnením dynamickos-
ti prednej časti umocňuje Fabia svoju eleganciu a Ro-
omster naďalej zaujme svojím výrazným vzhľadom. 
Obidva automobily pôsobia zrelšie a majú silnejší emo-
cionálny výraz. Zachované zostali osvedčené prednos-
ti, ako sú tvar presklených plôch okolo kabíny automobi-
lu, pripomínajúce priezor prilby, ktorý je dôležitým iden-
tifikačným prvkom typov Roomster a Fabia. Moderni-
záciu obidvoch radov ďalej dopĺňajú napríklad nové hli-
níkové kolesá spolu s novými ozdobnými krytmi kolies  
a novými odtieňmi laku.
 S radom Fabia sa spoločnosti Škoda Auto v uplynu-
lých rokoch podarilo vytvoriť základ portfólia kompakt-
ných automobilov, ktoré zahŕňa už päť rôznych mode-
lov. Rovnako ako Fabia dostanú aj modely Fabia Com-
bi a MPV Roomster s novou tvárou aj rad technických 
zlepšení. Svoju premiéru tu budú mať moderné, väčši-
nou prepĺňané motory. Práve paleta motorov pre typy 
Fabia a Roomster je jadrom všetkých zmien. Celkovo je k 
dispozícii päť zážihových a tri vznetové motory. Výkono-
vé spektrum pri zážihových agregátoch siaha od 44 kW 
až do 77 kW pre typ Fabia, resp. od 51 kW do 77 kW pre 
Roomster. Všetky pohonné jednotky dodávané do štá-
tov EÚ spĺňajú normu EU 5, ponúkajú malú spotrebu pa-
liva a tým aj mimoriadne malé emisie CO

2
. 

 Cieľom vývoja nebolo len zlepšenie samotného 
výkonu pohonných agregátov, ale tiež šetrnosť voči  

životnému prostrediu. V spojení s optimalizovanou dvoj-
spojkovou prevodovkou DSG, ktorá pracuje so siedmi-
mi prevodovými stupňami, ponúka nový zážihový mo-
tor 1,2 TSI s výkonom 77 kW spotrebu v kombinovanej 
prevádzke 5,3 litra na 100 km. Štvorvalcový motor TSI 
je k dispozícii v dvoch výkonových stupňoch – 63 kW a 
77 kW.  Obidva výkonové varianty budú k dispozícii aj s 
päťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou.
 Vznetové motory zahŕňajú výkonnostné spekt-
rum od 55 kW do 77 kW pri zdvihovom objeme 1,6 li-
tra. Všetky vznetové motory sú vybavené filtrom pev-
ných častíc. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí pre-
chod na vysokotlakové vstrekovanie pomocou systé-
mu common rail, ktorý dosahuje vstrekovacie tlaky až 
160 MPa a rýchla reakcia piezo-vstrekovačov umožňuj-
úca vykonať až päť vstrekov v jednom takte. Automobi-
ly tak ponúknu citeľne pokojnejší chod motora a menšie  

emisie škodlivín; všetky vznetové motorizácie sa môžu 
pochváliť emisiami pod 110 g CO

2
/km a kombinovanou 

spotrebou nepresahujúcou 4,2 litra na 100 km. Splodi-
ny sa pri všetkých verziách typov Fabia a Roomster so 
vznetovým motorom čistia v oxidačnom katalyzátore a 
 prostredníctvom recirkulácie výfukových plynov. 

Paleta motorizácií:
•	1,2	HTP/44	kW	
•	1,2	12V	HTP/51	kW
•	1,4	16V/63	kW	
•	1,2	TSI/63	kW	
•	1,2	TSI/77	kW	
•	1,2	TSI77	kW	(A)
•	1,6	TDI	CR	DPF/55	kW	
•	1,6	TDI	CR	DPF/66	kW	
•	1,6	TDI	CR	DPF/77	kW.

Predstavujeme
ŠKODA FABIA, ROOMSTER
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Tvarovaniu tohto auta nemožno uprieť športový ná-
dych, ale pri pohľade naň si určite každý vytvorí svoj 
vlastný názor. To isté platí aj pre rozhliadnutie sa v ka-
bíne. Z hociktorého z piatich miest je pohľad na najbliž-
šie prvky interiéru príjemný, platí to aj pre dotyk s nimi. 
Netvrdíme, že interiér áut strednej triedy konkuren-
tov z tzv. prémiového segmentu nemožno vnímať ešte 

pozitívnejšie, ale nikoho zrejme nesklame ani XC60. 
Prehľadný prístrojový panel s dobre odčítateľnými hod-
notami za každých svetelných podmienok, dobre tvaro-
vaný veniec volantu a vhodne tvarované, dostatočne 
veľké ovládače na stredovej konzole prístrojovej do-
sky sú dobrým základom pre spokojnosť vodiča aj pri 
dlhotrvajúcom vedení vozidla. Umocňuje to všetkými  

potrebnými smermi elektricky prestaviteľné sedadlo, 
vhodne tvarované, čo platí aj o ostatných miestach na 
sedenie, s „podmienečnou chválou“ pre stredné mies-
to na zadných sedadlách (ale to platí takmer pre všetky 
autá). Ak sme už spomenuli „dobrý základ“ pre spokoj-
nosť vodiča, aj jeho spolucestujúci ocenia veľmi dobré 
odhlučnenie kabíny, rýchly nástup elektrického ohrevu 

Najvzrušujúcejšie volvo
švédska automobilka volvo, napriek tomu, že sa jej Ford hodlá definitívne zbaviť, ponúka zákazníkom opäť 
veľmi bezpečné autá, čím bola povestná do konca 80-tych rokov minulého storočia. A na rozdiel od minu-
losti teraz majú aj oveľa atraktívnejší vzhľad. platí to aj o novinke spred dvoch rokov, švédskom zástupcovi 
v ponuke luxusných kompakných športovo-úžitkových automobilov, volve Xc60. S pohonom vznetovým 
päťvalcom s výkonom až 151 kW a mimoriadne kvalitnou úrovňou výbavy Summum je to podľa nás naj-
vzrušujúcejší model zo súčasnej ponuky automobilky volvo.

Vyskúšali sme
Volvo XC60 D5 Summum
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sedadiel po nasadnutí do vychladnutého auta v mrazi-
vom počasí, kvalitnú klimatizáciu s intuitívnym ovláda-
ním.  Škála luxusných prvkov výbavy je oveľa širšia, po-
zornosť si však zaslúžia podľa nás najmä bezpečnostné 
systémy, ktorých konštruktéri Volva do tohto typu nain-
štalovali mierou vrchovatou. 
 Systém BLIS by sme už v autách Volvo takmer ani 
nemuseli spomínať, udomácnil sa v nich takmer tak, 
ako ABS. Je to však veľmi užitočná pomôcka, chránia-
ca vodiča od stresu v hustej premávke vhodným svetel-
ným upozorňovaním na autá blížiace sa po bokoch zo-
zadu, teda v niektorých okamihoch neviditeľné vo von-
kajších spätných zrkadlách. Volvo XC60 má však aj ak-
tívnejšie bezpečnostné systémy. Napríklad  systém City 
Safety, využívajúci laserové lúče, dokáže samočinne za-
brzdiť vozidlo aj vtedy, ak vodič nereaguje na to, že sa 
nebezpečne približuje k prekážke. Do rýchlosti približne 
30 km/h, ak na ceste nie je práve mimoriadne klzko, za-
brzdí bez nárazu do prekážky, pri väčších rýchlostiach 
brzdením aspoň zmierni následky  nárazu. Ešte pred  

aktiváciou tohto systému sa dostáva k „slovu“ systém 
Collision warning. Pri nedodržaní bezpečného odstupu 
od vozidla vpredu vydá hlasný zvukový výstražný sig-
nál. Ak sa vodičovi zdá, že systém je zbytočne úzkostli-
vý a bezpečný odstup by mohol byť aj kratší, tento sys-
tém s jeho hlučným prejavom možno vypnúť.
 Pochvalu si jednoznačne tento model zaslúži aj za 
motor. S 2,4-litrovým vznetovým päťvalcom vylade-
ným na najväčší výkon 151 kW sme sa zoznámili ne-
dávno vo Volve S80, o ktorom sme písali vo februáro-
vom čísle. Aj v SUV XC60 je vynikajúci, schopný rých-
lo naštartovať aj v treskúcom mraze, udržiavajúci naj-
väčší krútiaci moment 420 Nm v širokom rozsahu otá-
čok 1500 až 3250 za minútu  - aj vďaka precíznej regulá-
cii spolupráce dvoch rôzne veľkých turbodúchadiel. Po-
dobne ako pri nami skúšanom modeli S80 s pohonom ko-
lies prednej aj zadnej nápravy spojka Haldex na cestách  
s klzkým povrchom predistribuuje v XC60 potreb-
nú časť krútiaceho momentu z prioritne poháňaných 
predných kolies aj na kolesá zadnej nápravy. Systém  

dynamickej regulácie stability s integrovaným protipre-
klzovým systémom (DSTC) pomáha vodičovi udržať že-
laný smer jazdy aj na zľadovatených cestách. Vďaka 
takto konštruovanému podvozku si skúsenejší vodiči 
môžu aj v zime dovoliť v zákrutách naozaj veľa, samo-
zrejme, s rešpektovaním fyzikálnych zákonov.
 Volvo XC60 D5 Summum s „príplatkovou“  šesť-
stupňovou automatickou prevodovkou sa predáva za 
cenu od 44 800 eur. Nami skúšaný model mal viacero 
prvkov voliteľnej výbavy, napríklad spomínané bezpeč-
nostné systémy, čo zdvihlo jeho cenu na 55 240 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Volvo XC60 D5 Summum

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 sta-

bilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčo-

vé brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie  

s posilňovačom, obrysový priemer otáčania 11,9 m. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4627/1888/1713 

mm, rázvor náprav 2774 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1632/1586 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1827/2505 kg, objem batožinového priestoru 490/1450 l, 

objem palivovej nádrže 70 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 205 km/h, 

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

mimomest. cykle/komb. prevádzke 10,1/6,1/7,5 l/100 km, 

CO
2
 199 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Model Ralliart je športovejšou alternatívou „základné-
ho“ Lanceru, a aj keď, pochopiteľne, nesiaha celkom na 
vlastnosti pretekárskeho Lanceru Evolution, je to vzru-
šujúce vozidlo. Ostatne, výkon motora 177 kW a stály 

pohon kolies obidvoch náprav to naznačuje. Realita je 
ešte vzrušujúcejšia ako očakávania.
 Dvojlitrový prepĺňaný zážihový motor je slab-
šou verziou nového dvojlitrového motora používaného  

v modeli Evolution. Konštruktéri Ralliartu ho zbytočne 
účinne hlukovo neizolovali od kabíny, aby posádku ne-
ochudobňovali o akustickú kulisu, patriacu k také-
muto druhu športovo ladeného auta. Na našu smolu  

Vyskúšali sme
Mitsubishi Lancer Ralliart

Mitsubishi lancer ralliart
japonská automobilka Mitsubishi obohatila svoj úspešný typový rad lancer v jeseni 2008 o verziu ralliart 
s dvoma typmi karosérie – sedanom alebo hatchbackom. vyskúšali sme hatchback poháňaný výkonným 
zážihovým motorom 2.0 Mivec Turbo a dvojspojkovou „automatickou“ prevodovkou s možnosťou ručné-
ho preraďovania Tc-SST (Twin clutch Sport Shift Transmission), ktorá je štandardnou výbavou.



www.mo t .sk 27

Vyskúšali sme
Mitsubishi Lancer Ralliart

v čase, keď sme ho mali k dispozícii navalilo všade sne-
hu a tak sme si ho na čistom asfalte neužili. Pohon ko-
lies obidvoch náprav nás však presvedčil o dostato-
čnej spoľahlivosti. Kolesá sa do takmer 20 centimet-
rovej vrstvy panenského namrznutého snehu dychtivo 
zahrýzali bez zbytočného prekĺzavania a  spoľahlivo za-
bezpečovali pohyb auta. Za podmienok, aké boli na ces-
tách, sme nemohli zodpovedne vyhodnotiť ani rozdiel-
nosť preraďovania šesťstupňovej prevodovky v reži-
me „Normal“ a „Sport“, pretože prepletať sa rýchlo na 
cestách s utlačeným snehom pomedzi pomaly jazdiace 
autá, by bolo zbytočne provokujúce pre naše okolie. Od-
skúšali sme celkom spoľahlivo iba to, že tento model po-
sádku spoľahlivo prevezie aj cez zasnežené úseky, kde 
má väčšina vodičov v bežných autách veľké problémy.
 Interiér pôsobí na pohľad tiež športovo, ale aspoň 
predné sedadlá mohli byť dôkladnejšie anatomicky tva-
rované a tuhšie čalúnené. Batožinový priestor je plyt-
ký, ale  pomerne dlhý, sklopením operadiel zadných se-
dadiel sa úložná plocha ešte predĺži a objem pre náklad 
narastie z 285 na 1350 litrov. Aj keď vnútorný hluk,  

najmä zvuk motora posádka v celom rozsahu jeho otá-
čok vníma, kvalitná audiosústava  Rockford Fosgate s 
výkonom 710 W a deviatimi reproduktormi nie je v tom-
to aute samoúčelným doplnkom.  
 Výkonný  motor 2.0 MIVEC Turbo je aj patrične 
smädný,  výrobca preň uvádza spotrebu v kombinova-
nej prevádzke 10,2 l benzínu na 100 km. S ohľadom na 
skutočne zimné podmienky, keď sme sa nevyhýbali ani 
cestám s hlbším snehom, nemožno spotrebu 14 l/100 
km považovať za tragickú. 
 Hatchback Mitsubishi Lancer Ralliart sa predáva za 
32 000 eur. 

Samuel BIBZA 

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

rozvod 2xOHC, kompresný pomer 9:1, zdvihový objem 1998 

cm3, najväčší výkon 177 kW pri 6000 ot./min., krútiaci mo-

ment 343 pri 3000 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 sta-

bilizátor, zadná viacprvková náprava,  vinuté pružiny,  kotúčo-

vé brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ESP, hrebeňové ri-

adenie s  posilňovačom, obrysový priemer otáčania 11,8 m.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4585/1760/1515 

mm, rázvor náprav 2635 mm, pohotovostná/celková 

hmotnosť 1670/2045 kg, objem batožinového priestoru 

285/1350 l, objem palivovej nádrže 60 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 220 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,1 s, spotreba 98 oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

13,8/9,4/10,2 l/100 km, CO
2
 243 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Dvojlitrový vznetový motor je dostatočne pružný, takže 
nenúti riadiacu jednotku automatickej prevodovky pre-
raďovať pri menších zmenách rýchlosti alebo zaťaženia. 
Pri prudšom stlačení akceleračného pedála chvíľu váha 
s podradením, ale vcelku možno takúto kombináciu ak-
ceptovať. Kto by chcel s Cruze jazdiť športovejším štý-
lom, zrejme si nekúpi model s automatickou prevodov-
kou. Výraznejší vnútorný hluk, aký mal model s ručne 
ovládanou prevodovkou, je aj v modeli s automatickou 
prevodovkou, lebo zdrojom hluku  je ten istý motor, resp. 
slabšie hlukové odizolovanie priečky oddeľujúcej moto-
rový priestor od kabíny. 
 Chevrolet Cruze má takmer rovnakú platforme ako 
nová generácia Opelu Astra. V Cruze je však konštrukčne 
jednoduchšia  zadná vlečená náprava s pružne skrutnou 
priečkou, takže stabilita Cruze v extrémne rýchlych pre-
jazdoch zákrut nemôže dosahovať príkladné správanie sa 
Astry v takýchto situáciách. Model s automatickou prevo-
dovkou budú zrejme uprednostňovať vodiči uprednostňu-
júci pokojný spôsob jazdy. Pri každodennom cestovaní do 

práce a domov v pomaly vlečúcich sa kolónach vozidi-
el počas dopravných špičiek ocenia  verziu s automatic-
kou prevodovkou azda všetci. Záleží teda najmä na pre-
važujúcom spôsobe využívania svojho dopravného pro-
striedku.  S automatickou prevodovkou je o niečo pomal-

ší a má väčšiu spotrebu nafty. 
 Chevrolet Cruze 2.0 VCDi so šesťstupňovou auto-
matickou prevodovkou a  úrovňou výbavy LT stojí podľa 
„akciového cenníka“ 18 800 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Chevrolet Cruze 2.0 VCDi LT

vpád do nižšej strednej triedy
v januárovom čísle sme písali o tom, ako nás svojimi vlastnosťami uspokojil nový typ cruze automobilky 
chevrolet vyrábaný v jej kórejskom závode. páčil sa nám európskemu vkusu prispôsobený dizajn a vcelku 
aj spracovanie interiéru. o pár týždňov neskôr skúšaný model sa od prvého líšil len tým, že dvojlitrový vzne-
tový motor s najväčším výkonom 110 kW nespolupracoval s päťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou, 
ale so šesťstupňovým „automatom“.

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

systém common rail, ventilový rozvod OHC, kompresný pomer 

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

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

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, priečny 

skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovaným 

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

umatiky rozmeru 205/60 R 16. 

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

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

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

du 1544/1558 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1530/1958 kg, objem batožinového priestoru  450 l, objem 

palivovej nádrže 60 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 200 km/h, 

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

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

CO
2 
177 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Na 80. Medzinárodnom autosalóne v Ženeve Chevrolet 
naznačil, čo uvidia zákazníci v európskych výstavných 
sálach predajcov značky Chevrolet počas budúcich nie-
koľkých rokov.
 „Po typoch Cruze v roku 2009 a Spark v roku 2010, 
prinesie rok 2011 do Európy päť ďalších vzrušujúcich 
Chevroletov,“ povedal prezident a výkonný riaditeľ Che-
vrolet Europe Wayne Brannon.
 V roku 2011 uvedie Chevrolet celkom nový rodinný 
van, vychádzajúci zo štúdie Orlando a legendárny Chev-
rolet Camaro ako kupé i kabriolet.
  Hviezdou stánku Chevrolet v Hale 2 autosalónu v 
Ženeve bolo Aveo RS show car, ktoré tam oslávilo svo-
ju európsku premiéru po svetovom debute na North 
American International Auto Show v januári. Štúdia má 
vzhľad „nabrúseného“ hatchbacku a je ukážkou toho, 
ako bude vyzerať budúca generácia typu Aveo. Dlhší, 
širší a priestornejší ako v súčasnosti vyrábané Aveo; 
Aveo RS prináša hodnotné dizajnérske prvky vonku i vn-
útri a ponúka mnohé opcie umožňujúce personalizáciu 
možnej budúcej generácie vozidla. 
 Aveo RS show car poháňa veľmi účinný „turbomo-
tor“ 1,4 l Ecotec s výkonom 103 kW. K vynikajúcemu 
zážitku z jazdy prispeje aj 6- stupňová ručne ovládaná 

prevodovka. „Štúdia Aveo RS jasne ukazuje, že sme pri-
pravení urobiť veľký krok vpred v segmente malých au-
tomobilov. Keď príde nové Aveo v roku 2011 na európ-
sky trh, bude kompletne zosúladené s pozoruhodnými  

novými typmi Cruze a Spark, našimi novými kompakt-
nými a mini automobilmi,“ povedal Brannon. 

-cht-

Doteraz bol typ Suzuki SX4 na európskom trhu k dispo-
zícii len s päťdverovou karosériou typu hatchback. Pre 
tých, ktorí majú radšej klasický sedan so stupňovitou 
zadnou časťou, pripravili v Suzuki  štvordverovú verziu 
tohto obchodne úspešného typu. Došlo pri tom aj k mier-
nej zmene vonkajšieho vzhľadu vozidla. Nový predný i 
zadný nárazník dávajú vozidlu športovejší vzhľad. V mo-
dernizovanom interiéri sú nové prístroje s kruhovými 
stupnicami a upravené ovládacie prvky.  
    Štvordverový sedan, určený najmä mladým rodinám, 
je dlhý 451 cm, čo je 36 cm viac ako je dĺžka päťdvero-
vého hatchbacku. Predĺženie sa prejavilo na veľkosti ba-
tožinového priestoru, ktorého objem je 515 litrov. Ten-
to priestor možno ešte zväčšiť sklopením zadných se-
dadiel, delených v pomere 60:40. Pod kapotou sedanu  

pracuje osvedčený 1,6-litrový motor, ktorý bol podro-
bený modernizácii. Výkon motora narástol  zo 79 kW 
na 88 kW, pričom normovaná spotreba v kombinova-
nej prevádzke klesla zo 6,7 na 6,3 l/100 km. Namies-
to štandardnej päťstupňovej ručne ovládanej prevo-
dovky môže byť vozidlo vystrojené automatickou  

prevodovkou. Do sériového výstroja sedanu SX4 patrí aj 
automatický klimatizačný systém, stabilizačný systém 
ESP, šesť bezpečnostných vankúšov, rádio s ovládaním 
na volante a bezkľúčový autorizačný a štartovací sys-
tém Keyless Start. 

(RM)

Zo sveta

chevrolet sa pripravuje osláviť 
storočnicu sériou nových vozidiel 

Suzuki SX4 aj ako sedan 
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Ide o prvé automobily, ktoré budú k dispozícii s úplne no-
vým, účinným, 2,0-litrovým zážihovým motorom Ford 
EcoBoost SCTi. Tento motor s výkonom 149 kW sa pri-
dáva k výrazne zlepšenému 2,0-litrovému vznetové-
mu motoru Duratorq TDCi vo verzii s výkonom 103 kW  
a jeho novému variantu s výkonom 120 kW. Maximál-
ny krútiaci moment 300 Nm motora 2.0 SCTi, ktorý je 
k dispozícii v širokom rozsahu otáčok 1750 – 4500 za 
minútu dokumentuje veľkú „pružnosť tohto nového mo-
tora.  S touto novou pohonnou jednotkou zrýchli S-MAX 
z 0 na 100 km/h za 8,5 sekúnd (8,8 sekúnd pri Galaxy) 

a dosiahne maximálnu rýchlosť 221 km/h  (217 km/h 
pri Galaxy). Významne zlepšená bola aj ponuka vzneto-
vých motorov. Rodina 2,0-litrových motorov Ford Dura-
torq TDCi teraz spĺňa emisnú normu Euro V a je tiež po 
prvý raz k dispozícii v troch výkonových verziách – 85, 
103 a 120 kW. Ponúkajú kultivovaný výkon, malé ná-
klady na vlastníctvo, a zároveň poskytujú pôsobivo 
malú spotrebu paliva a emisie CO

2
. Kombinovaná spo-

treba 5,7 l/100 km a priemerné emisie CO
2
 152 g/km 

nových modelov S-MAX a Galaxy so šesťstupňovou 
ručne ovládanou prevodovkou sú dôkazom, že radosť  

z jazdy a pôsobivý výkon je možné spojiť s veľkou účin-
nosťou. Okrem toho je po prvý raz pri veľkom automo-
bile Ford k dispozícii najnovšia dvojspojková prevodov-
ka Ford PowerShift, ktorá bude so zážihovým motorom 
EcoBoost v štandardnej a s oboma vznetovými motormi 
Duratorq vo voliteľnej výbave. Na cestách južného Špa-
nielska v okolí mesta Jerez sme mali vyskúšať obidva 
typy so spomínanými novými motormi. Sú naozaj  
výkonné a aj tiché. Vznetový dvojliter pri značne dy-
namickom spôsobe jazdy (diaľnica, cesty 1. triedy aj 
kľukatiaca sa cesta cez pahorkatinu) v kombinácii so  

Vyskúšali sme
Ford S-MAX, Galaxy 

Svieži dizajn, viac 
pohodlia i bezpečnosti
inovované typy S-MAX a Galaxy (modely 2010) prinášajú do všestranného portfólia vozidiel Ford of euro-
pe svieži vzhľad s najnovšou evolúciou prvkov kinetického dizajnu značky Ford, interiérmi s novými materiál-
mi a funkciami, radom účinnejších pohonných sústav a množstvom technológií zameraných na vodiča, kto-
ré zabezpečujú bezpečnosť a pohodlie.

Ford Galaxy
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šesťstupňovou prevodovkou spotreboval v Galaxy  
v priemere 8 litrov nafty na 100 km, čo sme dosiahli aj 
so zážihovým motorom EcoBoost v kombinácii s dvoj-
spojkovou prevodovkou v S-MAXe, ale pri o niečo „po-
hodovejšom“ spôsobe jazdy. Keď sme tak jazdili s Ga-
laxy, spotreba klesla o viac ako liter. Podvozok oboch 
bezpečne zvládal ostrejšie nájazdy do zákrut, výborne 
tlmil nerovnosti cesty. Nielen spomínané motory, ale aj 
podvozok obidvoch typov (konštrukčne prakticky zhod-
ný pre oba) patrí k veľmi silným stránkam týchto novi-
niek Forda. 
 V obidvoch  má premiéru niekoľko nových inova-
tívnych bezpečnostných a komfortných funkcií, vráta-
ne systému na detekciu objektov v mŕtvom uhle (BLIS®) 
a novej elektrickej detskej zámky na zadných dverách. 
 Obidva typy majú prepracovanú prednú časť ka-
rosérie, S-MAX má napríklad aj nový predný dolný ná-
razník, ktorý je na modeloch vyšších sérií vybavený prí-
značnými dennými svetlami LED (vo voliteľnej výbave 
pre sériu Trend). Galaxy má výraznejšie tvarovanú ka-
pota ako predtým, zladenú s dizajnom nového predné-
ho ochranného panelu so širšou dolnou lichobežníko-
vou mriežkou s vložkami zahŕňajúcimi jemné chrómové 
lišty a novými hmlovými svetlami. Zmeny podčiarkujú   
luxusný charakter tohto luxusného a veľkého doprav-
ného prostriedku Ford pre sedem osôb. Modely Ghia 
a Titanium sa ďalej odlišujú chrómovými lištami aj na  

hornej mriežke. Strecha Galaxy je vybavená novými  
a výraznejšími integrovanými striebornými strešnými 
lištami pre priečne nosníky, pričom v zadnej časti sú 
štandardnou výbavou príznačné nové svetlá LED a dol-
ný panel vo farbe karosérie. Modely sérií Ghia a Titani-
um majú tiež ďalšie chrómové detaily na bočných lištách  
a kľučkách dverí. 

Rovnako ako pri prepracovanom exteriéri, aj pri navr-
hovaní nových interiérov oboch modelov bol kľúčový 
ozajstný dôraz na detail a vysokokvalitné vyhotovenie. 
Obe vozidlá majú v štandardnej výbave systém Ford Fol-
dFlatSystem pre druhý rad sedadiel, a aj pre tretí rad 
sedadiel, ak je nimi vozidlo vybavené. Modely S-MAX 
vyšších sérií majú novú multifunkčnú stropnú konzolu 
s držiakom na slnečné okuliare a zrkadlom na sledova-
nie detí, ako aj novú jednodielnu panoramatickú strechu 
vybavenú elektricky ovládanými slnečnými clonami. Po 
prvý raz sú modely S-MAX vyšších sérií a všetky mode-
ly s panoramatickou strechou vybavené novým systé-
mom osvetlenia interiéru LED. 
 Milovníkov hudby v Galaxy a S-MAX poteší voliteľ-
ný audiosystém Premium Sound, ktorý obsahuje osem-
kanálový zosilňovač s celkovým výkonom 265 wat-
tov, zlepšený reproduktorový systém zahŕňajúci prídav-
né stredové reproduktory v strede prístrojovej dosky  
a veľký sub-woofer umiestnený za ľavým predným  

sedadlom. Nakladanie cez dvere batožinového priesto-
ru uľahčuje nové svetlo, ktoré je namontované do vnú-
torného panelu dverí batožinového priestoru a rozsvie-
ti sa pri ich otvorení. 
 Pre všetky série sú v ponuke nové farby, vzory  
a materiály interiéru, ktoré boli zvolené tak, aby vytvá-
rali luxusnú atmosféru a zároveň podčiarkovali individu-
álny charakter každého modelu. Typy S-MAX a Galaxy 
boli od počiatku navrhované a vyvíjané s úmyslom po-
skytnúť zákazníkom cestovanie prvou triedou. Už pred-
tým pôsobivá škála funkcií bola pri inovácii oboch ty-
pov zmodernizovaná a rozšírená aj o novinku pre vozidlá 
spoločnosti Ford of Europe -  nastaviteľný obmedzovač 
rýchlosti (ASLD), ktorý vodičom umožňuje nastaviť ma-
ximálne povolené rýchlosti a následne zabraňuje ich ne-
úmyselnému prekročeniu. Zlepšená klimatizačná sústa-
va je vybavená novým snímačom teploty vetrania a vlh-
kosti. Je namontovaný v kryte stĺpika riadenia a zabez-
pečuje presnejšiu reguláciu vzduchu v kabíne. Pre typy 
S-MAX a Galaxy sú nové okrem iného aj zadná kamera, 
bezkľúčový systém Ford a ocenený systém tankovania 
bez zátky Ford EasyFuel. 
 Motoristi uvažujúci o kúpe veľkého rodinného auta 
sotva vyradia z výberu túto dvojicu noviniek Forda.

Samuel BIBZA 

Vyskúšali sme
Ford S-MAX, Galaxy 

Ford S-MAX
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Počas prvých 12 mesiacov predaja Auris zväčšil podi-
el spoločnosti Toyota v nižšej strednej triede. Z úrovne 
3,2 % v roku 2006 stúpol do roku 2008 na 3,5 %. Spo-
ločnosť Toyota v roku 2007 predala v Európe 156 000 
Aurisov a v roku 2008 až 163 500 kusov. Aj v značne 
oslabenom segmente automobilov nižšej strednej triedy 
vplyvom hospodárskej krízy (z 22 na 17 %) v roku 2009 
si Auris udržal svoj podiel voči konkurencii, i keď predaj 
klesol na 103 000 vozidiel. Spoločnosť Toyota plánuje v 
roku 2010 predať 117 000 Aurisov a za prvý kompletný 
rok predaja so všetkými verziami pohonných agregátov 
v roku 2011 až 130 500 kusov. 
 Inovovaný Auris sa začne v Európe predávať za-
čiatkom jari - v porovnaní s predchodcom so zlepšeni-
ami v oblasti štýlu a kvality spracovania interiéru, šir-
šou ponukou úsporných motorov s technológiou Toyota  

Optimal Drive a príjemnejším pôžitkom z jazdy. Od po-
lovice roku 2010 si budú môcť záujemcovia o nový Au-
ris vybrať aj plne hybridný pohon - v modeli Auris HSD. 
Predstavenie technológie Hybrid Synergy Drive spoloč-
nosti Toyota v tomto rade spraví z Aurisu unikát v nižšej 
strednej triede. Bude to vôbec prvý typ, ktorý ponúkne 
na výber vznetový, zážihový alebo plne hybridný  
agregát. 
 Toyota Auris 2010 poskytne zákazníkom možnosť 
vybrať si zo siedmich motorov, pričom každý z nich na-
plno využíva výkonnostné a úsporné charakteristiky 
technológie Toyota Optimal Drive. 
 Technológia Toyota Optimal Drive zmenšila pri 
všetkých motoroch nového  Aurisu 2010 emisie CO

2
 

a výrazne zmenšila aj celkové náklady na vlastnenie vo-
zidla. Napríklad motor 1.4 D-4D 90 s filtrom pevných 

častíc (DPF) vygeneruje len 118 g CO
2
/km. 

 Technológia Toyota Optimal Drive predstavuje 
kombináciu širokospektrálnych vyspelých technoló-
gií a programov interného zlepšovania, ktoré sú určené 
pre optimalizáciu vyváženia výkonu a pôžitku z jazdy so 
spotrebou paliva a nízkymi emisiami. Tieto odlišné kľú-
čové technológie sa zameriavajú na tri hlavné aspekty 
vývoja pohonných agregátov: 
Po prvé, redukcia hmotnosti pohonného agregátu použi-
tím kompaktných komponentov motora a prevodoviek v 
rámci celej ponuky motorov pre typový rad Auris. 
 Po druhé, minimalizácia mechanických strát pou-
žitím technológie Valvematic – novší stupeň technoló-
gie VVT-i – v oboch zážihových motoroch s objemom 1,6  
a 1,8 litra, novej technológie vahadiel a menších a ľa-
hších piestov vo všetkých troch zážihových motoroch, 

Predstavujeme
Toyota Auris

Auris aj s hybridným pohonom
reprezent automobilky Toyota na európskom trhu v nižšej strednej triede, typ Auris, bol na trh uvedený  
v roku 2007 ako nástupca veľmi obľúbeného typu corolla. Auris si rýchlo získal veľmi dobrú povesť pre svo-
ju priestrannosť, komfort, praktickosť a spoľahlivosť kombinovanú s bezpečným a ekonomickým pôžitkom 
z jazdy.
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oleja s malou viskozitou a novej 6-stupňovej ručne ovlá-
danej prevodovky pri všetkých motoroch pre rad Auris. 
K dispozícii je aj voliteľná prevodovka MultiMode, ktorú 
je možné objednať k 1,6-litrovému zážihovému a 1,4-lit-
rovému vznetovému motoru D-4D. 
 Po tretie, maximalizácia účinnosti spaľovania. Toto 
sa podarilo dosiahnuť vo všetkých zážihových moto-
roch radu Auris vďaka veľkému kompresnému pome-
ru 11,5:1, technológii Valvematic, prepracovaniu sacie-
ho kanála a tvaru spaľovacej komory a zabudovaním 
chladenia piesta olejovou dýzou. Všetky vznetové mo-
tory pre Auris využívajú menší kompresný pomer, opti-
malizované rozmery spaľovacej komory, zlepšenú účin-
nosť chladenia recirkuláciou výfukových plynov (EGR) a 
zberné potrubia z nehrdzavejúcej ocele spojené s filtra-
mi pevných častíc (DPF). 
 Okrem spomínaných 1,6 a 1,8-litrových zážihových 
motorov je v ponuke aj zážihový motor 1,33 Dual VVT-i 
(inteligentné variabilné časovanie ventilov) s  veľkým 
kompresným pomerom 11.5:1, ktorý zlepšuje tepelnú 
účinnosť motora. Má výkon 73 kW, je vybavený ino-
vatívnou technológiou Stop & Start. V ponuke sú aj tri 
vznetové motory, okrem motora 1.4 D-4D 90 aj 2,0-lit-
rový motor D-4D 125 a motor 2.2 D-4D 180. 
 Plne hybridný pohonný agregát nového modelu 
Auris HSD pozostáva z 1,8-litrového zážihového mo-
tora VVT-i a 60 kW elektrického motora poháňaného  

27 kW nikel-metal hydridovou batériou, čo v celkovom 
súčte znamená výkon na úrovni 100 kW. Auris HSD v 
kombinovanom cykle spotreby paliva podľa európskej 
homologizácie spotrebuje len 4,1 l benzínu na 100 km, 
do vzduchu vypúšťa emisie CO

2
 len 93 g/km. Navyše, 

pri prevádzke v unikátnom prepínateľnom režime EV, 
ktorý nemajú k dispozícii vodiči sčasti hybridných vozi-
diel, ponúkne Auris HSD nulové emisie CO

2
 a NO

x
, a do-

káže prejsť dva kilometre rýchlosťou až 50 km/h. 
 Auris 2010 má exteriérové zmeny, ktoré posilňu-
jú viditeľnosť príslušnosti vozidla do rodiny Toyota (na 
dvoch snímkach možno porovnať pôvodný Auris z roku 
2007 a Auris 2010). Vo vnútri zákazníci nájdu zlepšenia 
v oblasti kvality spracovania, materiálov, ergonómie, 
komfortu, odkladacích priestorov a samotného vzhľadu. 
Celková dĺžka Aurisu 2010 narástla oproti pôvodnému o 
25 mm na 4245 mm. Rázvor náprav (2600 mm) sa ne-
zmenil, prepracované nárazníky zväčšili predný previs o 
15 mm na 905 mm, zadný o 10 mm na 740 mm. 
 Toyota zlepšila aj jazdné vlastnosti inovovaného  
Aurisu a upravila ich špeciálne pre zákazníkov a ces-
ty v Európe. „Automobil sa vyznačuje špičkovými sta-
bilnými jazdnými vlastnosťami pri veľkej rýchlosti, bez-
pečnou ovládateľnosťou a dokonalým jazdným komfor-
tom,“ to tvrdia tlačové materiály výrobcu. Na cestách v 
okolí Barcelóny sme sa presvedčili – pri jazde v meste, 
po diaľnici aj na kľukatých horských cestách - že to nie 

iba marketingový chválospev.
 Nový Auris 2010 je postavený tak, aby aj pri verzi-
ách so základnou výbavou ponúkol komplexný zoznam 
štandardných prvkov. Prepracovaná stratégia ponuky 
jednotlivých výbav je obohatená o dynamický balíček 
S-Pack, ktorý je špeciálne navrhnutý pre novú, mladú 
zákaznícku základňu. 
 Už v základnej výbave Terra Cool sú napríklad ru-
čne ovládaná klimatizácia, elektricky ovládané predné 
okná, diaľkovo ovládané centrálne zamykanie, prepra-
cované optitrónové prístroje s čitateľnejšími číslicami 
v bielej farbe, nová schránka v stredovej konzole s mäk-
kým povrchom, slúžiaca zároveň ako lakťová opierka, 
tuner MP3 a WMA a so 4 reproduktormi a možnosťou 
pripojenia cez USB/konektor 3,5 mm, volant obšitý ko-
žou s ovládacími prvkami audiosústavy a palubného po-
čítača, prepracované vonkajšie spätné zrkadlá so zabu-
dovanými ukazovateľmi smeru. 
 V stupni Luna je navyše napríklad automatická 
dvojzónová klimatizácia, sklápanie spätných zrkadiel vo 
farbe karosérie, predné hmlové svetlá, elektrické ovlá-
danie predných i zadných okien, tuner s CD s podporou 
formátov MP3 a WMA a Bluetooth hands-free. 
 V stupni výbavy Sol je široké spektrum prvkov, 
vrátane napríklad nových zatmavených zadných okien 
s ochranou proti UV žiareniu, halogénových reflektorov, 
malého zadného spojlera so zabudovaným horným brz-
dovým svetlom a nových dažďových snímačov. V interi-
éri vozidla v stupni výbavy Sol má majiteľ k dispozícii 
systém inteligentného nastupovania a spúšťania moto-
ra tlačidlom, nový systém podsvietenia pri nastupovaní 
do vozidla, automaticky stmievané vnútorné spätné zr-
kadlo, tuner s CD prehrávačom a 6 reproduktormi vrá-
tane pripojenia prostredníctvom Bluetooth, mikrofónu a 
funkciou rozpoznávania hlasu. 
 Auris je krytý trojročnou zárukou spoločnosti Toyo-
ta alebo počas 100 000 km (prvé dva roky bez obmedze-
nia počtu najazdených kilometrov), ale množstvo kom-
ponentov je navrhnutých tak, aby vydržali viac než dvoj-
násobok uvedeného času. 

Samuel BIBZA

Predstavujeme
Toyota Auris
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Iba rok po tejto veľkolepej udalosti pomaly prichád-
za rad DS do značkových predajní a Citroën načrtáva 
novú budúcnosť tejto línie, ktorú reprezentuje štúdia DS 
HIGH-RIDER. Je to moderná vízia dynamiky, ktorá si za-
kladá na kompaktných rozmeroch a naznačuje nové ces-
ty využitia automobilu. Opäť stavia do popredia poteše-
nie z jazdy a všetko to dopĺňa novátorským technologic-
kým prístupom, ktorý stojí na plnohybridnom pohone so 
vznetovým motorom.
 Štúdia DS HIGH-RIDER sa ponesie presne v duchu 
filozofie línie DS: ponúkať produkty, ktoré budú mať vý-
raznú pridanú hodnotu tak v štýle, ako aj v architektúre. 
CITROËN vytvoril túto štúdiu so zámerom nanovo vyja-
driť dynamiku automobilu, no bez toho, aby sa tým zá-
roveň zriekol šarmu klasických línií tradičných automo-
bilov s karosériou kupé. Využíva bežnejšie a praktickej-
šie výrazové prvky, ktoré vyhovujú dopravným podmi-
enkam dneška, pričom k nim pridáva aj novo vyvinuté 
potešenie z jazdy.
 Kompaktné a robustné tvary štúdie DS HIGH-RIDER 
sú v silnom protiklade k súčasným štvormiestnym kupé 
s pretiahnutou nízkou siluetou. Silueta štúdie DS HIGH-
RIDER priznáva svoju výšku a kombinuje ju s kompakt-
nými rozmermi tak, aby sa vynímal dynamický duch vo-
zidla. Táto ponúkaná dynamika sa prejavila nielen vizu-
álne, ale aj za volantom a v jazdných zážitkoch a podpí-
sali sa pod ňu aj nasledovné elementy:
•	čelné	sklo,	ktoré	zasahuje	do	strechy,
•	architektúra	 interiéru	 bola	 prispôsobená	 tomu,	 aby	

mala posádka dobrý pocit z kvalitných materiálov, 
koré ju obklopujú,

•	podvozok	využíva	všetky	skúsenosti	značky,	aby	za-
ručil výraznú dynamiku jazdy a maximálnu možnú 
“filtráciu” nerovností na ceste.

Keďže štúdia berie svoju inšpiráciu priamo z hodnôt, 
ktoré predstavuje, znamená to, že DS HIGH-RIDER sa vy-
maní zo zaužívaných klišé a dostane jedinečné, nevšed-
né, mimoriadne moderné a prirodzene elegantné tvary. 

DS HIGH-RIDER sa nebude pokúšať vyjadriť iba dynami-
ku, alebo len všestrannosť: línia štúdie je čistá a záro-
veň živá. Väčšia svetlá výška a 19-palcové diskové kole-
sá z ľahkých zliatin sa podieľajú na proporciách a podči-
arkujú charakter štúdie DS HIGH-RIDER. Pri vývoji hral 
prím dizajn a objavenie autentickej elegancie, no pritom 
sa nezabudlo ani na prvky, ktoré k takémuto typu ka-
rosérie neodmysliteľne patria: výrazné blatníky, nárast 
rozmerov a hrany, ktoré samé osebe vedia zvýrazniť ro-
bustnosť a bezpečnosť štúdie DS HIGH-RIDER. Prvky 
ako predné a zadné nárazníky sa taktiež pridali k vyja-
drovaniu dynamiky a obratnosti vozidla, no dizajnérom 
sa podarilo zakomponovať ich do línií vozidla tak, aby 
vytvárali jednoliaty celok.
 “Belle automobile”, krásne kupé DS HIGH-RIDER, sa 
bude od konkurencie na prvý pohľad veľmi výrazne od-
lišovať aj ďalšími exkluzívnymi a inovatívnymi dizajno-
vými prvkami, ktoré podčiarknu jeho krásu a eleganciu. 
Medzi ne patrí aj blýskavá zlatistá farba Golden Gloss, 
s ktorou sa DS HIGH-RIDER predstaví verejnosti či mat-
né chrómované obruby okien, ktoré zvýraznia ich tvar a 
pod dopadom svetla sa jemne ligocú. Odlesky potom pa-
tria k ďalším ozdobným prvkom vozidla. Pútavým prv-
kom sú aj predné a zadné reflektory, ktoré vytvárajú ne-
zvyčajnú svetelnú hru. 
 Vozidlo nezaberá na ulici veľa miesta, čoho pres-
ný opak je jeho interiér: dĺžka DS HIGH-RIDER je 4,26 m 
(so šírkou 1,82 m a výškou 1,48 m) plne zachovávajúc  

neobyčajnú priestrannosť a pohodlie. Interiér štúdie DS 
HIGH-RIDER, okrem toho, že je praktický, ponúka aj ďal-
šie lákadlá, medzi ktoré patrí aj veľmi zaujímavo vyri-
ešený látkový poťah strechy a umiestnenie sedadi-
el, z ktorých je veľmi príjemný výhľad z vozidla. Obrat-
nosť a vnútorný priestor ale nie sú jedinými vlastnosťa-
mi štúdie DS HIGH-RIDER, ktoré by ju mali výrazne od-
lišovať od všetkého ostatného, čo sa pohybuje po ces-
tách. Pod kapotou sa totiž ukrýva aj jedinečná koncep-
cia hybridného pohonu kombinujúca vznetový spaľova-
cí motor HDi FAP a elektromotor zabudovaný na úrovni 
zadnej nápravy.
 Potešenie z dynamických jazdných vlastností sa v 
prípade tejto štúdie spája aj s ochranou životného pro-
stredia. „Full Hybrid“ so vznetovým motorom umož-
ňuje spojiť palivovú nenáročnosť vznetového motora 
najnovšej generácie s elektrickým režimom ZEV (Zero 
Emission Vehicule), pričom sa optimálne využívajú ale-
bo dopĺňajú výhody oboch zdrojov výkonu. Elektromo-
tor môže prispieť svojim krútiacim momentom a pomô-
cť vznetovému motoru napríklad v momente, kedy vo-
dič potrebuje výrazne akcelerovať. Navyše, krútiaci mo-
ment elektromotora je prenášaný na kolesá zadnej ná-
pravy: v tomto prípade to znamená, že auto má oveľa 
lepšiu hybnosť (predné kolesá poháňa vznetový motor) 
a vyťaží z krútiaceho momentu oveľa viac tým, že ho 
užitočnejšie prenesie na vozovku, čo výrazne prispieva  
k jazdným vlastnostiam štúdie DS HIGH-RIDER.         -cn-

Predstavujeme
DS HIGH-RIDER 

dS hiGh-rider 
vo februári 2009 značka citroën oznámila vytvorenie a zrod prémiových produktov: línie dS. Táto línia uka-
zuje najžiarivejšiu tvár novej dynamiky značky, ktorú symbolizuje nový slogan: créative Technologie. línia 
dS dopĺňa hlavnú líniu značky citroën a zameriava sa na klientov, ktorí hľadajú štýlovo výraznejšie produkty 
s prepracovanou architektúrou, ponúkajúce nevšedné a vycibrené zážitky. 
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Dizajnéri v dizajnovom centre SEATu vychádzali z kon-
ceptu Ibizy ST a “obliekli” ho do unikátneho dizajnové-
ho jazyka španielskej automobilky. Napriek štedrému 
batožinovému priestoru si Ibiza ST uchováva mladist-
vý a športový charakter typového radu Ibiza. Ďalšou 
charakteristickou črtou Ibizy ST sú pozdĺžniky strešné-
ho nosiča, ktoré predstavujú praktické riešenie pri pre-
prave objemnej batožiny. Predná kapota sa pýši znakom 
SEAT, pričom je pri pohľade na Ibizu ST cítiť charakte-
ristický “arrow design”. Zadná časť prináša nové svet-
lá rozdelené vkusne zapracovanými dverami batožino-
vého priestoru.  

 S dĺžkou 4,23 m je Ibiza ST o 18 cm dlhšia ako Ibiza 
s karosériou hatchback. Vďaka tomu poskytuje veľko-
rysý batožinový priestor pre uspokojenie športového a 
dynamického životného štýlu. Základný objem batoži-
nového priestoru je 430 litrov, pričom ho možno zväč-
šiť sklopením delených zadných sedadiel. Dizajnéri ve-
novali špeciálnu pozornosť vytvoreniu optimálne širo-
kého batožinového priestoru s nízkou nakladacou hra-
nou. Celkovo je karoséria vyhotovená s vysokou úrov-
ňou presnosti a tuhosti, charakteristickou pre všetky 
modely SEAT. 
 Interiér Ibizy ST je priestranný a vyhotovený s pou-
žitím veľmi kvalitných materiálov. Dizajnéri a konštruk-
téri venovali pozornosť najmenším detailom tak, aby 
bol každý prvok funkčný a praktický. Ovládacie prvky 
sú prehľadne usporiadané. Kruhové výduchy klimatizá-
cie, krátka preraďovacia páka – emocionálny charakter 
vyjadrený dizajnom Ibizy ST je evidentný tiež v interiéri.  
 Športová dynamika s vysokým stupňom účinnosti 
je charakteristická pre každý SEAT. Základom sú najmo-
dernejšie motory, pričom Ibiza ST ponúka tri zážihové 
motory a tri vznetové - TDI so vstrekovacím systémom 
common-rail. Štyri zo šiestich motorov pracujú s pria-
mym vstrekovaním a turbodúchadlom. Pokrývajú výko-
novú škálu  od 51 po 77 kW. V ponuke sú aj nové, výni-
močne efektívne motory 1.2 TDI a 1.2 TSI, pričom všet-
ky motory spĺňajú emisnú normu EU-5.
 Ďalšou garanciou agility a dynamiky je precízna 
prevodovka. Spoločne s vynikajúcou úrovňou troch vý-
bavových stupňov – Reference, Style a Sport, ako aj s 
bohatou ponukou špičkovej doplnkovej výbavy, akou je 
napríklad dvojspojková automatická prevodovka DSG – 
predstavuje Ibiza ST model, ktorý bude silnou konkuren-
ciou v segmente malých kombi.  

-st-

kompaktné a dynamické kombi
Svetovú premiéru na ženevskom autosalóne absolvoval aj tretí model populárneho typu ibiza. kompakt-
né kombi v sebe spája najsilnejšie vlastnosti značky - je plné emócií a atraktívneho dizajnu, je dynamické a 
efektívne, ľahko použiteľné a finančne dostupné. SeAT predstavuje ibizu ST so šiestimi modernými motor-
mi a širokou ponukou výbavy a najmodernejších technológií. uvedenie na trh je plánované na začiatok leta. 



Väčšie bočné vstupné vzduchové otvory na prednej čas-
ti a väčší podiel lakovaných dielcov karosérie v oblas-
ti nadstavcov predného a zadného nárazníka poukazu-
je na zväčšený výkon motorov a zvýrazňuje orientáciu 
vozidla na cestu. Atletický charakter nového BMW X5 
umocňuje aj nový tvar zadného nárazníka a okolia kon-
coviek výfukov. 
 Dvojité kruhové predné svetlá nového BMW X5 sú 
v kombinácii s doplnkovými xenónovými svetlami vy-
bavené prstencami denných svetiel s technológiou LED 
diód, čo prináša výnimočne atraktívne a hlavne efektív-
ne osvetlenie vozidla v dennej premávke. Nový dizajn 

zadných svetiel v tvare písmena L s dvoma homogénny-
mi radmi LED diód prináša pre značku BMW typický noč-
ný vzhľad zadnej časti vozidla. K modernej štylistike vo-
zidla prispejú aj nové exteriérové farby karosérie a nový 
dizajn diskových kolies z ľahkej zliatiny. 
 Súčasťou štandardnej výbavy je najnovšia generá-
cia systému iDrive, ktorá prináša nové možnosti poho-
dlného a intuitívneho ovládania funkcií všetkých štan-
dardných aj doplnkových audiosystémov, navigácií a te-
lekomunikačných zariadení. Flexibilný batožinový pries-
tor sa dá zväčšiť zo základných 620 až na maximálnych 
1750 litrov. Vďaka tretiemu radu sedadiel pojme kabína 

BMW X5 až sedem osôb.
 BMW EfficientDynamics pre všetky verzie nové-
ho BMW X5 zabezpečuje optimálny pomer medzi jazd-
nou dynamikou a spotrebou paliva, pri každom moto-
re v jeho danej triede. Špičkovým modelom je BMW 
X5 xDrive50i, ktorého agregát V8 s prepĺňaním BMW 
TwinPower Turbo a priamym vstrekovaním benzínu 
High Precision Injection disponuje výkonom 300 kW. 
Nové BMW X5 xDrive35i poháňa radový zážihový šes-
ťvalec s technológiami BMW TwinPower Turbo, High 
Precision Injection a najnovšie aj s variabilným regulo-
vaním ventilov VALVETRONIC. Jeho maximálny výkon 

mar ec  201036

Predstavujeme
BMW X5

kompletne prepracovaná ponuka motorov, decentné modifikácie dizajnu a inovatívne asistenčné systémy 
vodiča: nové BMW X5 pokračuje v posilňovaní svojej suverenity v rámci konkurenčného poľa. Nové BMW 
X5 je sebavedomejšie ako kedykoľvek predtým aj po stránke pôžitku z jazdy, typického pre luxusné Sports 
Activity vehicle. 



je 225 kW. Celohliníkový radový vznetový šesťvalec s 
technológiami Variable Twin Turbo a common-rail v mo-
deli BMW X5 xDrive40d disponuje takým istým výko-
nom, pri maximálnom krútiacom momente až 600 Nm. 
Špičkové hodnoty hospodárnosti prevádzky dosahuje 
BMW X5 xDrive30d s výkonom 180 kW. 
 Výkony pohonných agregátov majú oproti pred-
chodcom podstatne zväčšené hodnoty, Vznetový mo-
tor modelu BMW X5 xDrive40d, ktorý absolvoval svo-
ju premiéru v novej luxusnej limuzíne BMW radu 7, do-
sahuje maximálny výkon 225 kW pri 4400 otáčkach, 
až 90 % výkonu je však k dispozícii vo širokom pásme 
otáčok: od 3500 až do 5000 za minútu. Pozoruhodné sú 
aj maximálne otáčky 5600 za minútu, ktorých je tento 
pokrokový vznetový šesťvalec schopný. Všetky motory 
spĺňajú emisnú normu EU5.
 Všetky verzie nového BMW X5 sú štandardne vy-
bavené osemstupňovou automatickou prevodovkou. In-
teligentný systém pohonu všetkých kolies BMW xDri-
ve rozdeľuje krútiaci moment motora plynulo variabilne 
medzi prednú a zadnú nápravu pomocou elektronicky  

riadenej viaclamelovej spojky. V základe je pohon roz-
delený v pomere 40 % na prednú a 60 % na zadnú ná-
pravu. Nová konfigurácia systému ešte výraznejšie pod-
poruje jazdnú dynamiku. Dokonca aj pri stabilnom pre-
jazde zákrutou sa až 80 % pohonu prenáša na zadnú ná-
pravu, pričom po výjazde sa pomer s cieľom zabezpeče-
nia čo najlepšej trakcie opäť vráti do spomenutého zá-
kladného rozdelenia. 
 Dynamická kontrola stability DSC je zárukou rých-
lej a situácii dokonalo prispôsobenej reakcie smerujú-
cej k zlepšeniu dynamiky jazdy, trakcie aj bezpečnosti. 
Jej široká paleta funkcií obsahuje okrem protiblokova-
cieho systému bŕzd ABS aj Automatickú kontrolu sta-
bility (ASC), kontrolu stability prívesu, Asistenciu pre 
zjazd z kopca (HDC), Automatickú uzávierku diferenciá-
lu (ADB), Dynamickú kontrolu brzdenia (DBC), Kontrolu 
brzdenia v zákrutách (CBC), asistent pre rozjazd do sva-
hu, osúšanie bŕzd v mokrom počasí, kompenzáciu slab-
nutia účinku pri prehriatí bŕzd, ako aj štandardný tem-
pomat s funkciou brzdenia. Nové BMW X5 má vpredu 
dvojité priečne ramená a vzadu odľahčenú viacprvkovú  

nápravu. Mechanika aj elektronika podvozka je v zákla-
de dokonalým predpokladom na maximálne dynamic-
kú jazdu hlavne po asfalte. Vzduchové pruženie zadnej 
nápravy disponuje funkciou udržiavania stabilnej svet-
lej výšky v každej jazdnej situácii, nezávisle od zaťaže-
nia vozidla. 
 V rámci súboru BMW ConnectedDrive prináša nové 
BMW X5 množstvo unikátnych asistenčných systémov 
a služieb na optimalizáciu komfortu, bezpečnosti a vyu-
žitia informačných aj zábavných funkcií vozidla. K dispo-
zícii sú Head-Up displej, Adaptívne predné svetlá, Asis-
tent diaľkových svetiel, Parkovacie snímače PDC, cúva-
cia kamera s funkciou Surround View, Aktívny tempo-
mat s funkciou Stop & Go, Varovný systém opustenia 
jazdného pruhu (neželané opustenie jazdného pruhu 
stráži pri rýchlostiach nad 70 km/h), Speed Limit Info 
a bočné kamery Side View. Súčasťou doplnkovej výba-
vy je aj ťažné zariadenie s elektricky vyklápateľným 
hákom, ktoré vám umožní pripojiť k novému BMW X5 
brzdený príves s hmotnosťou až do 3500 kilogramov.

-bw-
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Výroba novej generácie Volkswagen Touareg bude pre-
biehať v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia. 
„S našimi kvalifikovanými a motivovanými pracovník-
mi sme dokázali, že sme schopní vyrábať tieto špičkové, 
technologicky mimoriadne vyspelé vozidlá. Nový Toua-
reg sa zároveň stane prvým vozidlom na hybridný po-
hon vyrábaným na Slovensku. Sme hrdí, že na Sloven-
sko prinášame toto špičkové knowhow,“ povedal pán 
Andreas Tostmann, predseda predstavenstva VW SK.
 Po prechodnej fáze nahradí nový Touareg prvú ge-
neráciu na všetkých svetových trhoch. Veľká flexibili-
ta výroby v Bratislave umožní počas tohto obdobia pro-
dukovať súbežne obe generácie. Výroba prvej generácie 
Touaregu skončí v marci tohto roku. Prvé uvedenie no-
vej generácie Volkswagen Touareg na trh prebehne zači-
atkom apríla v Nemecku. Nasledovať budú ostatné trhy.
 V hybridnej verzii má  spotrebu len 8,2 l benzínu na 
100 km, so vznetovým motorom 3.0 V6 TDI (176 kW)  
s priemernou spotrebou 7,4 l/100 km ide určite o naj-
lepšiu hodnotu medzi skutočnými terénnymi automobil-
mi. Obidve verzie, Touareg Hybrid aj V6 TDI patria k na-
júspornejším veľkým SUV, aké boli v Európe skonštruo-
vané.  V modeli poháňanom hybridným systémom je pre-
pĺňaný zážihový motor s priamym vstrekovaním 3.0 V6 

TSI (245 kW) kombinovaný s elektromotorom s najväč-
ším výkonom 34 kW. Elektromotor je v spoločnej skri-
ni so spojkou a tento modul s hmotnosťou 55 je med-
zi spaľovacím motorom a osemstupňovou automatic-
kou prevodovkou. Hybridný pohon poskytuje najväč-
ší výkon 279 kW a krútiaci moment 580 Nm. „Hybrid-
ný“ Touareg zrýchľuje z 0 na 100 km/h za 6,5 s a do-
sahuje najväčšiu rýchlosť 240 km/h. Pri spomaľovaní 
elektromotor pracuje ako generátor a vyrobená elek-
trická energia sa ukladá do bloku vysokonapäťových 
metal-hydridových (NiMH) akumulátorových batérií.  
K úspore paliva, najmä pri jazde v mestskej premávke, 
prispieva aj systém Start-Stop, vypínajúci motor pri za-
stavení vozidla.
 Tak ako u celosvetovo úspešného menšieho modelu 
Tiguan, aj tu stavil Volkswagen na životnosť vozidla. Pr-
vým predpokladom pre dosiahnutie tohto cieľa je o 208 
kg menšia hmotnosť základnej verzie vozidla v porov-
naní s prvou generáciou Touarega. Ide o značný vývojo-
vý skok, lebo odolnosť karosérie proti namáhaniu v kr-
útení je o 5 % väčšia, dizajnérom sa podarilo dosiahnuť 
aj značne lepšiu hodnotu aerodynamického odporu.  Ok-
rem aerodynamických detailov je to spôsobené aj tým, 
že nový Touareg je v porovnaní s predchodcami nižší.  

Predná časť vozidla s DNA nových Volkswagenov má 
menšiu čelnú plochu. K všetkým motorom sa sériovo do-
dáva 8-stupňová automatická prevodovka (prvá v tom-
to druhu vozidiel), ktorá vykazuje oproti svojim pred-
chodkyniam významné, viac ako 2-litrové úspory paliva.
 Nový Touareg bude štandardne vybavený systé-
mom pohonu obidvoch náprav 4Motion s medzinápravo-
vým diferenciálom Torsen. S motorom 3.0 V6 TDI bude 
k dispozícii aj systém pohonu 4XMotion, ktorý má med-
zinápravový diferenciál so 100-percentnou uzáverou, 
má aj uzáveru diferenciálu zadnej nápravy a redukčnú 
prevodovku. Zvládne aj stúpania 45o (ostatné modely 
do 31o).
 Volkswagen predal z prvej generácie Touarega za 
necelých osem rokov výroby pol milióna vozidiel. Dru-
há generácia by mohla byť ešte úspešnejšia, prispieť  
k tomu má aj bohatá základná, i luxusná príplatková vý-
bava, kde bude napríklad elektrické sklápanie zadných 
sedadiel, adaptívny tempomat, či štyri kamery monito-
rujúce bezprostredné okolie auta. Nový Touareg bude 
4,8 m dlhý, 1,93 m široký a 1,71 m vysoký. Rázvor ná-
prav bude mať až 2,9 m.

-vw-
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Nový Touareg je najinovatívnejším typom vW od vzniku značky. vďaka úspornosti pohonných agregátov 
a širokej ponuke bezpečnostných systémov je zhmotnením fascinujúcej všestrannosti a modernosti dneš-
ných Suv. Ako zatiaľ jediné európske športovo-úžitkové vozidlo (Suv) ho bude volkswagen ponúkať aj  
v hybridnej verzii.

Aj s hybridným pohonom

Predstavujeme
Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg absolvoval „predpremiéru“ pred autosalónom v Ženeve 
vo februári v Mníchove. Verejnosti ho predstavil šéfkonštruktér koncernu VW 
p. Walter dé Silva (vľavo)
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Bočná silueta je prakticky zhodná so spomínanou štú-
diou, tvarovanie najmenšieho Audi však nesie všetky 
hlavné znaky dizajnu značky – predné reflektory sú v 
štýle reflektorov novej generácie A8, vonkajšie spätné 
zrkadlá na „stopkách“ dizajnéri Audi použili na kupé TT. 
Riešenie zadnej časti je podobné ako pri typoch Q5 ale-
bo Q7,  priestorovo usporiadané zadné svetlá sú umiest-
nené na rozmernom výklopnom veku batožinového 
priestoru. Súčiniteľ aerodynamického  odporu má hod-
notu  0,32.
 Audi A1 má rovnaký rázvor náprav 2470 mm ako 
koncernový súrodenec Volkswagen Polo, je však o niečo 
kratšie a nižšie. A1 má dĺžku 3950 mm, Polo 3970 mm,  
výšku 1420 mm, Polo 1485 mm. „Prémiovosť“ Audi sa 
prejavuje v šírke – Audi je širké 1740 mm, Polo 1682 
mm. Karoséria je vyrobená najmä z vysokopevnostnej 

ocele, jej nosná časť má hmotnosť 
221 kg, kompletný „základný model“ 
by mal mať pohotovostnú hmotnosť 
1045 kg.  
Interiér A1 vyzerá na fotografiách 
veľmi pekne, iste to bude aj reálne, 
lebo všetky súčasné typy Audi v tva-
rovaní interiéru spĺňajú estetické ná-
roky aj veľmi náročných zákazníkov. 
Svietiace diódy (LED) tvorcovia Audi 

A1 použili nielen pri vonkajšom osvetlení vozidla, ale aj 
v interiéri. Pri objednaní si balíka výbavy „LED“ luxusné 
nočné osvetlenie kabíny  zabezpečujú práve svietiace di-
ódy. Prístrojový panel obsahuje dva kruhové prístroje  
s integrovaným teplomerom chladiacej kvapaliny moto-
ra a palivomera do stupníc otáčkomera a  rýchlomera, 
medzi prístrojmi je miesto pre zobrazovanie zvyčajných 
informácií z palubného počítača. Zadné sedadlá možno 
sklopiť, čím sa objem batožinového priestoru zo „základ-
nej“ hodnoty267 litrov zväčší na 920 litrov.
 Podvozok je prakticky rovnaký ako pri všetkých 
malých typoch koncernových značiek. Predné kolesá 
sú teda zavesené na vzperách  McPherson a spodných 
trojuholníkových ramenách, zadná vlečená náprava má 
skrutne pružnú priečku, má ale oddelené pružiny a tlmi-
če i nové, únosnejšie ložiská kolies. Systém regulácie 

bočnej stability (ESP) obsahuje aj elektronicky genero-
vanú funkciu záverného diferenciálu. Štandardne budú 
modely Audi A1 na 15- alebo 16-palcových kolesách, za 
príplatok môžu mať aj 17- i 18-palcové kolesá s nízkopro-
filovými pneumatikami 215/40 R17 alebo 225/35 R18.
„Základným“ motorom pre Audi A1 bude úplne nové 
vyladenie prepĺňaného zážihového motora s priamym 
vstrekovaním benzínu 1.2 TSI – na výkon 63 kW. Bude 
sa kombinovať s päťstupňovou ručne ovládanou prevo-
dovkou.  Druhý zážihový motor, 1,4 TSI (90 kW), si mož-
no objednať so šesťstupňovou ručne ovládanou, alebo 
sedemstupňovou automatickou prevodovkou (S tronic).  
 Audi A1 je vybavené aj systémom automatického 
vypínania a štartovania motora (Stop – Štart). 
Audi A1 príde na trh toto leto, na nemeckom trhu by 
mala byť jeho cena asi o tisíc eur väčšia ako má Polo  
s porovnateľnou výbavou, cena by teda mala začínať 
okolo 16 000 eur.

-ai-

Predstavujeme
Audi A1

Mini Audi 
Automobilka Audi predstavi-
la na autosalóne v Ženeve svoj  
najmenší typ, A1. je tvarovo veľ-
mi podobný štúdii  „Audi Metro-
project quattro“, ktorú Audi vy-
stavovalo na autosalóne v Tokiu 
ešte v roku 2007. štúdia nema-
la stredné stĺpiky karosérie, trojd-
verový hatchback A1 má klasické 
riešenie.



Aj vďaka konštrukcii z ľahkých, recyklovaných ma-
teriálov a šesťuholníkovým solárnym článkom inte-
grovaným do skleného strešného panelu, ktoré na-
pájajú systémy doplnkového osvetlenia a klimatizá-
cie, sa Kia „Ray“ môže pýšiť schopnosťou dojazdu až 
1200 kilometrov na jednu plnú nádrž paliva. „Šetrnosť  

k životnému prostrediu už nemusí byť len ošúchanou 
frázou. Kia „Ray“ je reálny príklad aplikácie moder-
ných, ekologicky zameraných technológií pre dnešné-
ho environmentálne uvedomelého zákazníka,“ povedal 
Peter Schreyer, hlavný dizajnér spoločnosti Kia Motors  
Corporation. 

 

Moderný, aerodynamický dizajn koncepčného vozi-
dla „Ray“ sa spája s konštrukčnými prvkami, ktoré za-
ručujú maximálnu efektivitu. Jeho karoséria má čis-
té, hladké tvary bez zbytočných hrán, plynulý pro-
fil a zvýraznenú zadnú bočnú líniu končiacu na mier-
ne vyvýšenom kryte batožinového priestoru v záujme  
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Predstavujeme
Kia „Ray“ Plug-in Hybrid

kia „ray“ plug-in hybrid
Spoločnosť kia Motors začiatkom februára predstavila svoje nové koncepčné vozidlo typu plug-in hybrid  
s názvom „ray“ na autosalóne v chicagu. po vozidle kia Borrego Fcev (Fuel cell electric vehicle – elektro-
mobil s pohonom na palivové články), Forte lpi hybrid, zážihovom kia cee’d hybrid a kia Sorento hybrid so 
vznetovým motorom a dvojitým turbom, prichádza koncepčné vozidlo „ray“, ktoré predstavuje nové, odváž-
ne spojenie vrcholného dizajnu a konštruktérstva, je ukážkou kreatívneho, futuristického poňatia štvormiest-
neho kompaktného sedanu na platforme kia Forte. 



minimálneho odporu vzduchu. 
 Kia „Ray“ má dotykovú ovládaciu obrazovku, elek-
trický volant, izolačné sklá s technológiou „cool glazing“ 
a lítiovo-iónovú polymérovú batériu – to všetko nazna-
čuje, aké technológie možno v blízkej budúcnosti očaká-
vať vo vozidlách značky Kia. Ako vozidlo typu plug-in 
hybrid bol „Ray“ skonštruovaný tak, aby bol schopný 
prejsť na čisto elektrický pohon viac ako 80 km na jed-
no nabitie, pričom má spotrebu len 1,398 l paliva na 100 
km a celkový dojazd až 1200 km na jednu nádrž. 
 Nízky, jednoliaty tvar a pôsobivá, elegantná silue-
ta dáva koncepčnému vozidlu Kia „Ray“ lepšie aerody-
namické vlastnosti, ako majú iné súčasné hybridné vozi-
dlá s vyšším profilom.  
 V duchu filozofie EcoDynamics sú vo vozidle použi-
té pevné materiály s malou mernou hmotnosťou. Príkla-
dom je jediný kus skla pokrývajúci celé veko motorové-
ho priestoru s logom značky Kia podsvieteným plochými 
svietiacimi diódami (LED a ďalší jednoliaty kus skla tvo-
riaci čelné sklo spojené s presklenou strechou, vďaka 
ktorej cestujúci získavajú pocit priestrannosti a vzduš-
nosti. Kabína pripomínajúca skleník zašpicateného tva-
ru a predĺžená zadná časť karosérie zlepšujú aerodyna-
miku. Odpor vzduchu ďalej zmenšuje jednodielny, doko-
nale hladký integrovaný podvozkový panel, úzke pneu-
matiky a kolesá s vonkajšou plochou v jednej rovine s 
karosériou. 
 Prídavné predné svetlá sa zasúvajú dozadu, aby 
tak vytvorili nasávacie otvory zlepšujúce prívod vzdu-
chu v prípade použitia zážihového motora a posuvný 
kryt batožinového priestoru v tvare písmena U sa pri 
väčších rýchlostiach vysúva zo zadnej časti vozidla kvô-
li zmenšeniu koeficientu odporu vzduchu. 
 Namiesto vonkajších spätných zrkadiel a kľučiek 
na dverách má vozidlo kamery s detektormi pohybu 
nevyčnievajúce z karosérie, ktoré umožňujú bezpeč-
né zmeny jazdného pruhu a otváranie dverí. Výsledok  

pripomína lietadlo na kolesách. Otvor predných dverí 
má vpredu dole výrez na nohy, uľahčujúci nastupovanie 
do vozidla. Zadné dvere s pántmi umiestnenými vzadu 
majú elegantný a súčasne účelný tvar, ktorý uľahčuje 
nastupovanie a vystupovanie. 
 Koncepčné vozidlo „Ray“ obsahuje novú techno-
lógiu „cool car“, využívajúcu nano-laminátové vrstvy 
a takzvané chladné presklenie, vďaka čomu sa výrazne 
zoslabuje tvorba tepla v interiéri na priamom slnku. Tým 
sa súčasne zmenšuje zaťaženie klimatizačného systému 
a množstvo vypúšťaných skleníkových plynov. Keď je 
vozidlo zaparkované na slnku, solárne články na streche 
dodávajú elektrickú energiu do ventilátora zmenšujúce-
ho teplotu v interiéri. 
 V interiéri koncepčného vozidla „Ray“ sú použité eko-
logické, recyklované materiály v chladných bielych odtie-
ňoch, ktoré vytvárajú pocit čistoty a zároveň odrážajú 
tepelné slnečné žiarenie. Výsledkom je menšia teplota v 
interiéri a zriedkavejšia potreba používania klimatizácie. 
Predné a zadné sedadlá z ľahkých kompozitných materi-
álov pripevnené na bočných prahoch vytvárajú dojem, že 
sa vznášajú v kabíne. Obsahujú elastomérové materiály, 
ktoré pomáhajú rozložiť hmotnosť cestujúcich. 
 Svieže a trvácne materiály obloženia sa dopĺňajú s 
ľahkým dizajnom prístrojového panela s dotykovou ob-
razovkou. Dotykové displeje sa využívajú aj na štartova-
nie motora a zmenu režimu prevodovky. Stredová konzo-
la obsahuje úplne nový informačný a zábavný systém Kia 
UVO, vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Microsoft® 
s hlasovým a dotykovým ovládaním, umožňujúcim jedno-
duché používanie hudobných súborov a telefonovanie. 
 Zoznam ekologických technológií v koncepčnom 
vozidle „Ray“ dopĺňa aj nový audiosystém GreenE-
dge™ od spoločnosti Infinity®. Reproduktory spotreb-
úvajú menej energie a menej sa zohrievajú vďaka men-
šej vnútornej tvorbe tepla a lepšej akustickej účinnos-
ti, čo prináša lepšiu súčinnosť medzi zosilňovačom,  

reproduktormi a vozidlom. Použitý zosilňovač má oproti 
súčasným systémom Infinity až o 50 % menší pokojový 
príkon a vďaka menším tepelným stratám môže mať vý-
razne menšiu hmotnosť. 
 Kvôli zmenšeniu hmotnosti celého vozidla prostred-
níctvom použitých materiálov a dizajnu možno na rôz-
nych prvkoch v interiéri nájsť šesťuholníkový tvar ako 
opakujúci sa dizajnový element tvoriaci jednotný motív 
celého interiéru. Ľahké a vzdušné šesťuholníkové sieť-
ky, použité tiež na obložení dverí a sedadlách, zmenšu-
jú pohotovostnú hmotnosť vozidla a súčasne predstavu-
jú originálny dizajnový prvok. Ďalšie materiály v interié-
ri majú matný, na dotyk príjemný povrch, ako napríklad 
biela koža, vytvárajúca luxusnú, no prívetivú a pokojnú 
atmosféru. 
 Koncepčné vozidlo „Ray“ bude poháňané celohli-
níkovým, 1,4-litrovým zážihovým motorom s priamym 
vstrekovaním (GDI) s výkonom 113 kW spolupracujúcim 
s permanentne zapojenou prevodovkou s plynulou zme-
nou prevodu (CVT) v kombinácii s elektromotorom s vý-
konom 78 kW. V závislosti od jazdných podmienok je na 
predné kolesá prenášaný výkon zo zážihového motora, 
elektromotora, alebo z oboch súčasne. 
 Koncepčné vozidlo „Ray“ je vybavené systémom 
riadenia alternátora, ktorý zmenšuje zaťaženie spaľo-
vacieho motora a indikátorom odporúčanej zmeny pre-
vodového stupňa v záujme čo najhospodárnejšej jazdy. 
Špeciálne vyvinuté pneumatiky s dezénom obsahujúcim 
šesťuholníkový vzor, s malým valivým odporom, malou 
šírkou a priemerom 20 palcov (rozmer 195/50R20) tiež 
zmenšujú spotrebu paliva. Štúdia Kia „Ray“ má súčini-
teľ aerodynamického odporu s hodnotou 0,25, rázvor 
náprav 2700 mm, je 4400 mm dlhá, 1850 mm široká 
a 1360 mm vysoká. Mala by dosiahnuť najväčšiu rých-
losť 175 km/h, spotrebu benzínu v kombinovanej pre-
vádzke 3,6 l/100 km.  

-ka-
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Predstavujeme
Kia „Ray“ Plug-in Hybrid
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Predstavujeme
MÉGANE COUPÉ-CABRIOLET

Nový Mégane Coupé-Cabriolet je vyrobený v závode 
Renault v Douai, vo Francúzsku, spolu s typmi Scénic 
a Grand Scénic. Využívá tak know-how, ktoré pracovní-
ci závodu získali od spustenia programu Mégane a skú-
senosti s montážou predchádzajúcej generácie Mégane 
Coupé-Cabriolet.
 Interiér je elegantný aj vďaka kvalite materiálov. 
Môže byť tmavo šedý, svetlo béžový alebo pre kože-
né sedadlá dvojfarebný červeno-šedý odtieň. Vzhľad 
prístrojovej dosky pripomínajúci vzhľad palubnej dosky 
lietadiel je spoločný s novým Mégane, sedadlá s vystu-
ženými bočnými oporami a výplne dverí s medailónom 

„motýlie krídlo“ sú špecifické pre kupé-kabriolet a dodá-
vajú vozidlu eleganciu.
 Zmena formy z kupé na kabriolet je pre vodiča po-
hodlná, stlačením tlačidla. Pevná zasúvacia sklene-
ná strecha predstavuje priehľadnú plochu s veľkosťou 
0,47 m² (najväčšia v segmente). Poskytuje nielen dosta-
točné presvetlenie kabíny, ale aj vynikajúcí akustický 
a tepelný komfort i pocit istoty ochrany proti vandaliz-
mu. Pohyb zaťažiteľnej dvojdielnej strechy zabezpečuje 
elektrohydraulický mechanizmus. Stlačením príslušné-
ho ovládača môže vodič zložiť strechu do 21 s. V polo-
he kabriolet môže mať vodič a spolucestujúci skutočný 

pôžitok z pocitu voľnosti. Nástup do vozidla je uľahčený 
posunutím rámu čelného skla o 10 cm oproti vozidlu Mé-
gane II Coupé-Cabriolet.
 Mégane Coupé-Cabriolet je sériovo vybavený pev-
nou sklenenou ochranou proti vetru,  umiestnenou za 
opierkami hlavy druhého radu sedadiel. Tento prvok 
umožňuje obmedziť hluk pri jazde so štyrmi cestujúci-
mi až do 90 km/h. Je pripojený k odnímateľnej sieti pro-
ti vetru, ktorá sa umiestňuje za predné sedadlá a umož-
ňuje pohodlnú jazdu  dvoch osôb, a to bez hluku pri akej-
koľvek rýchlosti.
 V novom vozidle Mégane Coupé-Cabriolet má  

eleGANciA coupÉ,

 záŽiTky kABrioleTu
Nový Mégane coupé-cabriolet završuje obnovený rad Mégane, ktorý tvorí už 5 typov karosérií. Nový Mé-
gane coupé-cabriolet sa opiera o prvky, ktoré preslávili jeho predchodcu – nielen veľkú zasúvaciu sklenenú 
strechu a široký sortiment potrebných doplnkov, ale klientom ponúka omnoho viac. Nový Mégane coupé-
cabriolet bude uvedený na trh na jar roku 2010.
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Predstavujeme
RENAULT WIND 

ČerSTvý váNok NA 
Trhu roAdSTerov

Na ženevskom autosalóne renault predstavil ďalšiu zo svojich noviniek – nový kupé-roadster – renault 
Wind. renault Wind je dvojmiestny kupé-roadster dlhý 3,83 m s inovatívnym systémom otvárania strechy. 
Strecha sa “preklápa” do otvoru nad batožinovým priestorom a celý process trvá len 12 sekúnd. 

vodič a traja spolucestujúci komfort zodpovedajúcí se-
danu. Starostlivé štýlové vyhotovenie nového modelu 
Mégane Coupé-Cabriolet neznamená, že by sa zabudlo 
na praktické aspekty. Má úložný priestor s automatic-
kým uzatváraním, s objemom 417 litrov  vo verzii kupé 
a 211 litrov vo verzii kabriolet. Výška prahu (tzv. nakla-
dacej hrany) je len 590 mm od zeme. Renault Mégane 
Coupé-Cabriolet je dostupný s dlhým zoznamom hi-tech 
prvkov, väčšina ktorých je spájaná s o triedu vyšším 
segmentom, kde je napríklad štartovanie a uzatváranie 
auta pomocou hands-free karty, automatická dvojzóno-

vá klimatizácia s 3 režimami (soft-auto-fast), či nový, fa-
rebne rozlíšený tempomat s obmedzovačom rýchlosti.
 Skrutná tuhosť karosérie oproti vozidlu Mégane II 
Coupé Cabriolet vzrástla o 80 %, tvrdšie  je aj nastave-
nie pruženia.
 Mégane Coupé-Cabriolet bude mať na začiatku pre-
daja v ponuke zážihové motory 1.6 16V s výkonom 81 
kW (spojený so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodov-
kou), 1.4 TCe 130  – (Turbo Control Efficiency) s výko-
nom 96 kW (spojený so 6-stupňovou ručne ovládanou 
prevodovkou) a 2.0 16V s výkonom 103 kW. Priazniv-

ci vznetových motorov si budú môcť vybrať z 1.5 dCi 
110 FAP s výkonom 81 kW, dostupný s úplne novou 
6-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou 
EDC – Efficient Dual Clutch alebo so 6-stupňovou ručne  
ovládanou prevodovkou, 1.9 dCi 130 FAP (96 kW) je 
spojený so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou, 
alebo  2.0 dCi 160 FAP (118 kW) ponúkaný so 6-stupňo-
vou ručne ovládanou prevodovkou.
 Kvalitná je aj pasívna ochrana tohto nového prí-
rastku do rodiny Mégane, obsahuje samozrejme prvky 
ochrany posádky karosériou pre prípad  prevrátenia sa 
vozidla (spevnené stĺpiky čelného skla, k aktivácii pyro-
technicky «vystreľovaných» ochranných rámov za zad-
nými sedadlami dochádza včas vďaka signálom zo sní-
mačov pohybu vozidla). Štandardom výbavy sú aj dvoj-
objemové hlavové/hrudné/panvové bočné bezpečnost-
né vankúše, či bezpečnostné vankúše proti podkĺznutiu, 
nachádzajúce sa v predných sedadlách.
 Na Slovensku sa tento model začne predávať zači-
atkom leta. Cena v súčasnosti ešte nie je určená. 

-rt-

Renault Wind je určený pre motoristov, ktorí 
túžia po aute, ktoré nie je len svojrázne, ľa-
hko odlíšiteľné a kompaktné, ale tiež kon-
vertibilné a zároveň dostatočne praktické 
pre každodenný život. Kompaktné rozme-
ry Windu z neho robia svižný automobil pre 
jazdu po meste a v jeho okolí. Navyše, jeho 
rozmery a systém otvárania strechy vôbec 
neobmedzujú v objeme batožinového pries-
toru. Má  270 litrov pri zatvorenej aj otvo-
renej streche. 
 Konštrukcia podvozku aj ďalších kon-
štrukčných skupín vychádza z Twinga. Sys-
tém otvárania strechy využíva patentované 

riešenie dizajnérskej spoločnosti 
Fioravanti. Viac podrobností, na-
príklad o ponuke motorov, sme do 
uzávierky tohto vydania časopisu 
nezískali, Renault ich uverejní zrej-
me až v čase konania autosalónu v 
Ženeve. 
 Verný signatúre značky „Dri-
ve the Change“ Wind prináša vá-
šeň, ktorá je dostupná pre každého. 
Cenovú dostupnosť v porovnaní s 
konkurenciou by mohla priniesť aj 
jednoduchšia konštrukcia sklápa-
nia strechy vozidla.                  -rt-
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Nový typ S60 bude od začiatku k dispozícii s dvoma 
vznetovými a dvoma zážihovými motormi. V ponuke 
bude nový zážihový štvorvalec 2.0 GTDi spolu so zlep-
šeným výkonným prepĺňaným šesťvalcovým motorom 
T6 so zdvihovým objemom 3,0 l a výkonom 224 kW, ďa-
lej päťvalcový prepĺňaný vznetový 2,4-litrový motor 
D5 s výkonom 151 kW a prepĺňaný vznetový 2,0-litro-
vý motor D3 s výkonom 120 kW. V priebehu roka 2011 
bude nasledovať zvlášť ekonomická verzia DRIVe, po-
háňaná štvorvalcovým prepĺňaným 1,6-litrovým vzne-
tovým motorom. Bude dosahovať emisiu CO2 približne 
115 g/km a výrazne malú spotrebu paliva iba 4,3 l/100 
km v kombinovanom cykle podľa metodiky EÚ (predbež-
né hodnoty).

 Predné tlmičové vzpery majú hrubšie piesty v po-
rovnaní so športovým podvozkom typu Volvo S80. 
Zväčšenie tuhosti o 47 percent umožňuje lepšie absor-
bovať priečne sily. Vinuté pružiny na prednej náprave 
sú kratšie a tvrdšie, vlastná frekvencia kmitania sa 
zväčšila o 10 percent. Silentbloky prednej a zadnej ná-
pravnice majú dvojnásobnú tuhosť oproti predchádza-
júcej generácii. Aj silentbloky ramien závesov kolies 
boli optimalizované pre športové jazdné vlastnosti a 
zlepšenie ovládateľnosti. Úchyty zadných tlmičov pru-
ženia sú vyrobené z polyuretánu (PUR) namiesto gumy, 
aby sa zlepšil pomer medzi komfortom a dynamickými 
vlastnosťami. Prevodový pomer prevodovky riadenia je 
o 10 percent kratší ako mala predchádzajúca generácia, 

čo vytvára lepšiu spätnú väzbu a spontánnejšiu reakciu. 
Hrubšie rúrky stĺpika riadenia a tuhšie uloženie zväčši-
li skrutnú tuhosť riadenia o 100 percent, čo prispieva  
k umocneniu pocitu bezprostredného kontaktu s kolesa-
mi a cestou.
 Elektronický stabilizačný a trakčný systém Dyna-
mic Stability and Traction Control (DSTC) v novej gene-
rácii S60 má niekoľko sofistikovaných funkcií na zlep-
šenie pôžitku z jazdy a bezpečnosti. S novým snímačom 
náklonu je možné identifikovať akúkoľvek tendenciu  
k šmyku už vo veľmi včasnom štádiu. Znamená to, že 
protišmykový systém môže reagovať skôr a s väč-
šou presnosťou. Systém Advanced Stability Control je 
veľkým prínosom pri dynamickej jazde s veľkými hod-
notami priečneho zrýchlenia. 
 Nový dynamický podvozok podporuje niekoľko 
elektronických systémov, ktoré ďalej umocňujú jeho 

športový charakter. Corner Traction Control je nová 
funkcia využívajúca zmeny krútiaceho momentu na  
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do veľmi silne obsadeného segmentu strednej triedy prináša nová generácia sedanu S60 elegantný dizajn 
pripomínajúci kupé, dynamické jazdné vlastnosti a revolučný asistenčný bezpečnostný systém na  detekciu 
chodcov. Na dosiahnutie najvyššej úrovne pôžitku z jazdy konštruktéri podvozka zlepšili každý detail ovplyv-
ňujúci jazdné vlastnosti a celkovo vyladili podvozok tak, aby poskytoval najdynamickejšie jazdné vlastnosti 
zo všetkých doteraz vyrábaných automobilov volvo.

športový, aj bezpečný 
a komfortný



jednotlivých poháňaných kolesách na plynulejšie za-
táčanie vozidla. Táto technológia predstavuje jedno zo 
zlepšení systému DSTC. Pri prejazde zákruty sa vnú-
torné koleso samočinne pribrzdí, aby sa zväčšili otáč-
ky vonkajšieho kolesa, prenášajúceho väčší krútiaci 
moment. To umožňuje vodičovi ostrejší prejazd zákruty, 
pretože sa redukuje tendencia vozidla k nedotáčavosti. 
 Softvér systému pohonu všetkých kolies AWD (All 
Wheel Drive) s elektronicky ovládaným rozdeľovaním 
krútiaceho momentu na nápravy bol modifikovaný tak, 
aby umožnil využiť vlastnosti nového dynamického pod-
vozka až po limit. Pohon všetkých kolies je štandardom 
pri najvýkonnejšom zážihovom motore T6 a na želanie 
sa montuje pri vznetovom motore D5. 
 Výkonná brzdová sústava tvorí významnú súčasť 
vybavenia pre dynamické jazdné vlastnosti nového 
S60. Niekoľko navzájom previazaných funkcií zabezpe-
čuje čo najkratšiu brzdnú dráhu v rozličných podmien-
kach. Brzdová sústava obsahuje tieto technológie:
•	Funkcia	Ready	Alert	Brakes	dokáže	predvídať	núdzo-

vé brzdenie. Brzdové obloženie sa zľahka priloží na 
kotúče ešte skôr ako vodič stlačí brzdový pedál. 

•	Hydraulický	 brzdový	 asistenčný	 systém	 Hydraulic	
Brake Assist pomáha vodičovi zastaviť v najkratšej 
fyzikálne možnej vzdialenosti. Ak v núdzovej situácii 
vodič nestlačil brzdový pedál dostatočne silne, asis-
tenčný systém automaticky vytvorí v brzdovej sústa-
ve maximálny tlak, aby vozidlo brzdilo maximálnou 
intenzitou s optimálnym využitím ABS, čím sa skráti 
brzdová dráha. 

•	Funkcia	 Optimised	 Hydraulic	 Brakes	 zväčšuje	 účin-
nosť bŕzd pri intenzívnom brzdení využitím hydrau-
lického tlaku na kompenzáciu malého podtlaku v po-
silňovači bŕzd. 

•	Funkcia	 Fading	 Brake	 Support	 využíva	 hydraulický	
systém na postupné zväčšovanie tlaku pri dlhom in-
tenzívnom brzdení. Tým sa zoslabuje riziko slabnutia 
bŕzd v dôsledku ich prehriatia (fading) a udržiava sa 
stabilný protitlak brzdového pedála. 

•	Súčasťou	 štandardného	 vybavenia	 je	 Elektronická	
parkovacia brzda.

Všetky verzie nového S60 môžu byť vybavené aktív-
nym podvozkom FOUR-C, ktorý bol modifikovaný pre 
lepšiu ovládateľnosť a komfort. Podvozok s automatic-
kou reguláciou charakteristiky tlmičov pruženia využíva 
viaceré snímače na monitorovanie momentálnych jazd-
ných podmienok. Charakteristika tlmičov sa elektronic-
ky v zlomku sekundy nastaví tak, aby optimálne vyho-
vovala pre aktuálnu jazdnú situáciu. Okrem toho vodič 
môže tlačidlom zvoliť niektoré z troch alternatívnych 
nastavení podvozka: Comfort, Sport or Advanced, čím 
sa zmení jeho celkový charakter.
 Nové Volvo S60 je štandardne vybavené revoluč-
ným systémom na detekciu chodcov s automatickým 
zastavením (Pedestrian Detection with Full Auto Bra-
ke system). Tento systém tvorí novo vyvinutý radaro-
vý modul integrovaný do masky chladiča, kamera na-
montovaná pred vnútorným spätným zrkadlom a cent-
rálna riadiaca jednotka. Radar monitoruje všetky objek-
ty pred vozidlom a meria vzdialenosť od nich. Kamera 
rozoznáva, o aký typ objektu ide. Technológia dokáže ro-
zoznať aj vozidlá vpredu a určiť, či stoja alebo sa pohy-
bujú rovnakým smerom ako vozidlo vybavené detekč-
ným systémom.
 Nový radar s dvoma režimami má široké pole zá-
beru, čo umožňuje spoľahlivo zistiť chodcov, chystajú-
cich sa vstúpiť na cestu. Kamera má väčšie rozlíšenie 
ako predchádzajúca generácia systému, vďaka čomu 

dokáže určiť spôsob pohybu chodca. V nebezpečnej si-
tuácii vodič najprv dostane zvukový výstražný signál 
kombinovaný s blikajúcim svetlom na prednom skle (he-
ad-up display). Aby sa dosiahla bezprostredná, intuitív-
na reakcia, tento výstražný signál sa podobá na brzdové 
svetlá. Súčasne sa pripravia brzdy vozidla. Ak vodič ne-
reaguje na výstražný signál a hrozí nehoda, automatic-
ky sa aktivuje brzdenie plnou intenzitou. Táto technoló-
gia má rovnaké obmedzenia ako ľudské oko a preto rov-
nako ako vodič horšie „vidí“ v tme a v zlom počasí. Sys-
tém na detekovanie chodcov s automatickým zastave-
ním dokáže zabrániť kolízii s chodcom do rýchlosti jazdy 
35 km/h, ak vodič včas nereaguje. Pri väčšej rýchlosti 
sa rýchlosť vozidla pred kolíziou výrazne zmenší.
 Nové Volvo S60 je štandardne vybavené aj systé-
mom City Safety, ktorý dokáže zoslabiť intenzitu ale-
bo úplne zabrániť nárazu do vozidla idúceho vpredu 
pri rýchlosti do 30 km/h. K dispozícii sú aj ďalšie bez-
pečnostné systémy, známe z automobilov Volvo, naprí-
klad systém na monitorovanie mŕtveho uhla vonkajších 
spätných zrkadiel BLIS (Blind Spot Information System) 
upozorňujúci na vozidlá pohybujúce sa v oblasti mŕtve-
ho uhla spätných zrkadiel na obidvoch stranách vozidla. 
 Interiér nového S60 obsahuje ovládacie prvky ori-
entované na vodiča, no pritom poskytuje dostatok pries-
toru pre päť osôb. Tvarované vonkajšie miesta vzadu po-
skytujú bočnú oporu aj cestujúcemu sediacemu v stre-
de. Priestor na nohy vzadu sa zväčšil o 30 mm v porov-
naní s prvou generáciou S60. Sklopné operadlo zadného 
sedadla je delené v pomere 40/60 a vstup do batožino-
vého priestoru je o 107 mm širší ako pri predchádzajúcej 
generácii S60. Béžová a čierna sú hlavné farby čalúne-
nia interiéru. Novinkou je exkluzívny odtieň čalúnenia 
Beechwood Brown – hnedé kožené čalúnenie inšpirova-
né klasickými modelmi Volvo ako boli legendárne P1800 
ES a 164. Klimatizačná sústava môže byť doplnená sní-
mačom kvality vzduchu IAQS (Interior Air Quality Sys-
tem) zabraňujúcim vnikaniu škodlivých plynov a zápa-
chu do kabíny. Optimálny komfort pre citlivé osoby za-
bezpečuje funkcia Clean Zone Interior – systém vychád-
zajúci z ECC a IAQS. Keď sa vozidlo odomkne pomocou 
diaľkového ovládača, kabína sa začne automaticky ven-
tilovať, ak je vonkajšia teplota väčšia ako plus 10 stup-
ňov Celzia. Pre nové Volvo S60 bol vyvinutý nový in-
formačný systém, zobrazujúci informácie audiosysté-
mu, navigačného systému, mobilného telefónu a ďalšie 
funkcie na farebnom monitore v hornej časti stredovej 
konzoly. Volvo S60 je jedným z prvých automobilov na 
svete využívajúcich technológiu MultEQ spoločnosti Au-
dyssey Laboratories na úpravu frekvenčnej charakteris-
tiky zvuku podľa akustických podmienok miestnosti pre 
domáce a profesionálne kiná. MultEQ eliminuje skresle-
nie spôsobené nevhodnými akustickými podmienkami 
kabíny automobilu. 
 Nové Volvo S60 sa bude vyrábať v závode Volvo 
Cars v belgickom Ghente a prvé vozidlá sa dostanú k zá-
kazníkom začiatkom leta 2010. Podrobná špecifikácia 
pre slovenský trh, detailné technické údaje a ceny budú 
oznámené neskôr.

-vo-
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Po stopách veľkého !crossoveru“ Murano a následne 
veľmi úspešného typu Qashqai sa teraz vydáva aj na-
jmenší z trojice – Nissan Juke. Zachoval si v podstate 
tvary štúdie Qazana, predstavenej vlani. Na jeho podo-
be spolupracovali dizajnéri z Nissan Design Europe v 
Londýne a Nissan Design Center v Japonsku.
 Z hľadiska dizajnu je spodná časť Nissanu Juke čis-
té športovo-úžitkové vozidlo (SUV), s robustnými ko-
lesami, širokými pneumatikami a väčšou svetlou výš-
kou. Horná časť je nefalšované športové auto s vyso-
kou okennou líniou, úzkym bočným presklením a klesaj-
úcou líniou strechy v štýle kupé. Dojem kupé podporujú 
aj zadné dvere s kľučkami skrytými v ráme dverí.
 Juke je založený na platforme B aliancie Renault – 
Nissan, má rázvor náprav 2530 mm, dĺžku 4135 mm, šír-
ku 1765 mm a výšku 1570 mm. Je plnohodnotným päť-
miestnym vozidlom a napriek celkovo kompaktným roz-
merom ponúka interiér s konkurencieschopnou úrovňou 
vnútorného priestoru. 
 V Európe budú tento rok pre Juke dostupné tri rôz-
ne motory: vznetový so zdvihovým objemom 1,5 l a dva 
zážihové 1,6-litrové motory. Vrcholom ponuky (v závere 
roka) bude úplne nový zážihový motor s priamym vstre-
kovaním benzínu do valcov prepĺňaný turbodúchadlom 
(MR16DDT). Je jedným z najvýkonnejších vo svojej tri-
ede a poskytuje výkon 140 kW  a krútiaci moment 240 

Nm. Má variabilné časovanie nasávacích aj výfukových 
ventilov, pre zmenšenie trecích strát je na zdvíhadlách 
ventilov a vačkových hriadeľoch vrstva špeciálne upra-
veveného  uhlíka (diamond-like carbon coating). Tento 
motor má vozidlu poskytovať podobnú dynamiku ako by 
malo s 2,5-litrovým neprepĺňaným zážihovým motorom. 
S týmto motorom si zákazníci budú môcť vybrať Juke 
so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou a po-
honom predných, alebo všetkých štyroch kolies v kom-
binácii s automatickou prevodovkou s plynulou zmenou 
prevodu Xtronic CVT s možnosťou ručného sekvenčné-
ho preraďovania šiestich prednastavených prevodov. 
Neprepĺňaný 1,6-litrový zážihový motor má rovnaké 
úpravy na zmenšenie vnútorného trenia ako prepĺňaný, 
dosahuje najväčší výkon 86 kW a krútiaci moment 157 
Nm. Tento motor možno kombinovať s päťstupňovou ru-
čne ovládanou prevodovkou alebo s automatickou Xtro-
nic CVT, poháňané sú však len kolesá prednej nápravy. 
Osemventilový vznetový motor 1.5 dCi z produkcie Re-
naultu je pre Juke vyladený na výkon 81 kW, spolupra-
cuje so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou, 
poháňa len predné kolesá. Systém pohonu všetkých 
štyroch kolies Nissan ALL-MODE 4×4-i novej generá-
cie teraz disponuje technológiou smerovania krútiaceho 
momentu predlžujúceho živosť a obmedzujúceho nedo-
táčavosť pri zmene smeru jazdy. Nová zadná náprava  

prináša elektrické spojky a novú rozvodovku. Táto ino-
vácia bola v segmente malých vozidiel použitá prvý-
krát – doposiaľ bola len v prémiových autách najvyš-
ších radov.
 Štýl športového vozidla je možné pozorovať aj v in-
teriéri, ktorému dominuje stredová konzola  inšpirova-
ná palivovou nádržou motocykla. V  interiéri sú použi-
té chrómované doplnky a ďalšie kvalitné materiály, pri-
čom športový štýl vozidla zdôrazňujú aj farby interiéru. 
Aj dverové lakťové opierky, tvarom pripomínajúce potá-
pačské plutvy, odrážajú aktívny vzhľad.
 Praktický batožinový priestor zahŕňa aj odklada-
cí priestor pod podlahou, ktorý jeho objem zväčšuje 
na 251 litrov. Zadné sedadlá sú   delené v pomere 60/40 
a po zložení poskytujú úplne plochú podlahu nákladové-
ho priestoru. Juke budú vyrábať v továrňach Nissan v 
Sunderlande vo Veľkej Británii a v japonskej Oppame. 
Predaj v Európe sa začne začiatkom tretieho štvrťro-
ku 2010, k dispozícii bude v troch úrovniach výbavy: 
Visia, Acenta a Tekna. Štandardnou výbavou bude na-
príklad klimatizácia, zadná parkovacia kamera či inte-
ligentný kľúč. Súčasťou voliteľnej výbavy bude okrem 
iného systém Nissan Dynamic Control System, centrál-
ny príkazový a zobrazovací modul umožňujúci vodičovi 
zmeniť nastavenie dynamiky jazdy a upravovať obvyk-
lejšie funkcie, ako je napríklad klimatizácia.    -nn-
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Ďalší kríženec Nissanu
Nissan 11. februára predstavil svoj úplne nový malý „crossover“ juke.  prináša svieži vietor do tradične kon-
zervatívneho trhového segmentu B a ponúka alternatívu ku konvenčnému mestskému hatchbacku.



Renault Clio začal svoju púť v roku 1990. Zdedil pritom 
úlohu nasledovníka po úspešných typoch 4CV a R5. Ti-
tul „Car Of The Year“ získal prvý raz v roku 1991 pri 
spustení predaja radu Clio I a druhý raz v roku 2006 s ra-
dom Clio III. Svoje 20. narodeniny Clio oslavuje exkluzív-
nou limitovanou edíciou s označením „20th“ (20th Anni-
versary = 20-te výročie), ktorá sa bude dodávať v troch 
karosárskych verziách (3-dverová, 5-dverová a Grand-
tour). Zvonku sa bude odlišovať označením „20th“ na 
stĺpikoch predných dverí a čiernym lakovaním na náraz-
níku a krytoch spätných zrkadiel. 
 Interiér sa obliekol do honosného šatu, ktorý pod-
čiarkuje perforovaná prístrojová doska, antracitová 

šedá farba na stredo-
vej konzole a výduchoch 
vetrania, ako aj emblém 
„20th“ na prahoch dverí.
Nezaostáva ani výbava. 
Na Slovensku sa do sé-
riovej výbavy limitova-
nej edície „20th“ dosta-
ne navigačný systém 
Carminat TomTom®, au-
tomatická klimatizácia, 
tempomat/obmedzovač 

rýchlosti, autorádio Radiosat 80W CD MP3 či zatmave-
né zadné okná. 
 Clio „20th“ sa bude dodávať v jednom zo šiestich 
farebných odtieňov: matná farba je Biela Glacier, a me-
talizované Modrá Gris, Čierna Nacré, Sivá Platine, Čer-
vená Dyna, Sivá Cassiopée. Clio „20th“ budú poháňať 
motorizácie verzie Dynamique. 
 Modely Clio „20th“ sa na Slovensku začali predá-
vať 15. februára a ceny začínajú na úrovni 10 690 . Sú-
časne sa na Slovensku zmenila a obohatila výbava celé-
ho radu Clio.

-rt-

clio oSlAvuje 20. NArodeNiNy 
už 20 rokov sa renault clio hrdo hlási o slovo a s heslom „má všetko, čo aj veľké autá“ bojuje o priazeň kli-
entov. do dnešného dňa oslovilo svojím komfortom, všestrannosťou, bezpečnosťou a výbavou zhodnou  
s väčšími autami viac ako desať miliónov klientov po celom svete. clio je jediný typ, ktorému sa dvakrát po-
darilo zvíťaziť v ankete „car of The year“, čím položilo nové štandardy v segmente malých vozidiel. clio je 
priekopníkom v oblasti bezpečnosti, lebo sa mu ako prvému vozidlu zo segmentu B podarilo získať najprv  
4 a neskôr 5 hviezdičiek v nárazových testoch agentúry euroNcAp. 
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Táto verzia má základ vo výrobnom modeli s látkovou 
strechou, s 1,8-litrovým motorom. Je vybavená špe-
ciálnym balíkom štýlových doplnkov exteriéru, ktorý  
zahŕňa chrómovú mriežku chladiča, kľučky dverí  
a kryty predných svetiel, ako aj strieborné rámiky hm-
lových svetiel, špeciálne 17-palcové zliatinové diskové 

kolesá a logá 20. výročia. Možno si ju objednať v troch 
farbách – True Red, Crystal White Pearl a novej farbe  
Aurora Blue, určenej špeciálne pre túto edíciu – so zlade-
nými lakovanými ozdobnými prvkami v interiéri. Na za-
bezpečenie športovej a vzrušujúcej jazdy je pridaná aj 
rozpera šácht pružiacich jednotiek.

Spolu so špeciálnou edíciou Mazdy MX-5 absolvu-
je v Ženeve svetovú premiéru aj úplne nová Mazda5. 
Toto nové osobné vozidlo ponúkne Európanom ná-
padný dizajn, ktorý ho odlišuje od ostatných vozidiel  

segmentu C-MAV, nový 2,0-litrový zážihový motor  s pri-
amym vstrekovaním benzínu DISI vybavený systémom 
i-stop, ktorý dosahuje približne 15-percentné zmenše-
nie emisií CO

2
 oproti nahrádzanému 2,0-litrovému zá-

žihovému motoru, zlepšená flexibilita interiéru Karaku-
ri s miestom až pre sedem osôb a s posuvnými zadný-
mi dverami.

Mazda v Ženeve potvrdí aj svoje pokračujúce úsilie  
o ochranu životného prostredia európskou premiérou 
svojho konceptu SKY novej generácie – zahŕňajúceho 
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Predstavujeme
Špeciálna edícia Mazdy MX-5, Mazda5

Mazda oslávi dvadsať rokov 
úspechu roadstera MX-5 sveto-
vou premiérou špeciálnej edície 
tohto typu na autosalóne v Žene-
ve. Tento model, ktorého výroba 
sa obmedzí len na 2000 kusov  
a bude k dispozícii iba v európe, 
vráti fanúšikov športových auto-
mobilov späť k základným princí-
pom potešenia z jazdy s otvore-
nou strechou. je vybavený pra-
hovou lištou špeciálnej edície 
z nehrdzavejúcej ocele s pane-
urópskym sériovým číslom (1 až 
2000).

MX-5 
len pre 
európu
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zážihové motory SKY-G, vznetové motory SKY-D a au-
tomatickú prevodovku Mazda SKY-Drive (AT) – ktoré-
ho uvedenie na celosvetový trh je naplánované na za-
čiatok roka 2011. Tieto nové produkty zahŕňajú techno-
lógie novej generácie, ktoré zásadne prispejú k dosiah-
nutiu verejne ohláseného cieľa Mazdy zlepšiť do roka 
2015 hospodárnosť vyrábaných vozidiel o 30 percent. 

Na Ženevskom autosalóne bude mať premiéru aj  inovo-
vaná Mazda6. Oproti doterajšej podobe bude mať ten-
to typ novú tvár rodiny vozidiel Mazda a nové predné  
a zadné svetlá, ktoré vozidlu dodajú na prvý pohľad 
športovejší charakter a luxusnejšiu identitu, ponuku 
pohonných sústav so šiestimi motormi – vrátane troch 
variantov 2,2-litrového vznetového motora a nového 
2,0-litrového zážihového motora DISI – pričom všetky 
z nich sú ešte úspornejšie a majú ešte menšie emisie, 
novú päťstupňovú automatickú prevodovku vyvinutú 
špeciálne pre nový zážihový motor DISI, ktorá zabezpečí 
optimálnu akceleráciu a hospodárnosť.                -ma-

Predstavujeme
Mazda5, Premacy Hydrogen RE Hybrid
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v predchádzajúcej časti príspevku sme predstavili konvenčný systém pruženia automobilu s nemennými 
parametrami pružiny a tlmiča, ktorý sa tiež nazýva „pasívne“  pruženie, a popísali sme jeho vlastnosti a ne-
výhody. Ďalej sme sa zmienili o tzv. „adaptívnom“ systéme pruženia, ktorý umožňuje v priebehu jazdy me-
niť niektoré parametre pasívneho systému (nastavenie tlmičov) a tým do určitej miery zlepšiť jeho výsledné 
vlastnosti vo vzťahu k pohodliu alebo bezpečnosti jazdy. 

porSche predSTAvil Nový SySTÉM 
pNeuMATickÉho pruŽeNiA (pokračovanie)

Technika

Ďalším systémom pruženia, modernejším a dnes už čas-
to používaným najmä pri osobných automobiloch vyš-
ších cenových kategórií, je tzv. semiaktívne pruženie. 
Aj tento systém, podobne ako systém adaptívny, sa ob-
medzuje len na reguláciu tlmičov. Rozdiel medzi nimi 
spočíva v tom, že pracovná oblasť tlmiča už nie je ob-
medzená na niekoľko charakteristík s rôznym stupňom 
útlmu (väčšinou tri charakteristiky), ako je to v prípade 
adaptívneho systému, ale je k dispozícii prakticky ne-
konečne mnoho charakteristík, na ktoré môže byť tlmič 
nastavený. Nastavenie určitej charakteristiky tlmiča sa 
realizuje pomocou prietokového ventilu, ktorý vytvára 
odpor pri prietoku tlmičovej kvapaliny medzi priestormi 
nad a pod pracovným piestom a tým umožňuje vznik tl-
miacej sily určitej veľkosti v závislosti od rýchlosti po-
hybu piesta. V čase nastavenia určitej charakteristiky 
tlmič pracuje opäť ako konvenčný, teda podobne ako 
v prípade adaptívneho systému odpruženia, ale väčši-
nou len veľmi krátko. Nastavenie prietokového ventilu 
do potrebnej polohy je totiž veľmi rýchle, rádovo do 10 
milisekúnd. Tým je umožnená prakticky plynulá regulá-
cia útlmu tlmiča aj v priebehu každého výkmitu, a to nie-
len v oblasti vlastnej frekvencie kmitania karosérie, ale 
aj v oblasti vlastnej frekvencie kmitania kolesa (nápra-
vy), ktorá je, ako sme už uviedli, približne desaťnásob-
ne väčšia (10 až 15 Hz). Regulačný režim tlmiča vychád-
za často z algoritmu „sky-hook“, o ktorom sme písali v 
čísle 11/2009 nášho časopisu. Dalo by sa zjednoduše-
ne povedať, že semiaktívny systém pruženia je vlastne 
adaptívny systém s veľmi rýchlym prepínaním tlmiacej 
charakteristiky tlmiča. Takáto regulácia činnosti tlmiča 
bola umožnená úspešným vývojom veľmi rýchlych elek-
tromagneticky ovládaných prietokových ventilov. Tlmi-
če vybavené týmito ventilmi, ktoré sú umiestnené zvon-
ka na telese tlmiča, prípadne priamo v pracovnom pries-
tore tlmiča, sa označujú rôznymi skratkami, napr. EDC 

(Elektronic Damping Control), DDC (Dynamic Damping 
Control). Obr. 1 znázorňuje detail prietokového ventilu 
umiestneného na vonkajšej strane takého tlmiča. Dy-
namická regulácia tlmičov je účinným prostriedkom  
k zmierneniu cieľového konfliktu medzi bezpečnosťou  
a pohodlím jazdy a výrazne posúva podvozok automobi-
lu k ideálnemu stavu v tomto smere.
 Tu si nemôžem odpustiť terminologickú poznámku. 
Častokrát sa čitateľ stretne s tým, že práve popísaný 
systém pruženia sa pokladá za „aktívny“, čo je nepres-
né. Predpona „semi“ - vyjadruje vo všeobecnosti neúpl-
nosť, čiastočnosť. V tomto prípade to znamená, že sys-
tém semiaktívneho pruženia svojou koncepciou a svoji-
mi vlastnosťami len čiastočne (ale zďaleka nie celkom) 
odpovedá systému aktívneho pruženia, o ktorom sa 
ešte ďalej zmienime. 
 Teraz sa konečne dostávame k novinke, ktorú pred-
stavila automobilka Porsche vo svojom type Paname-
ra, a na ktorú upozorňuje názov tohto príspevku. Isto 
ste si všimli, že doteraz popísané systémy adaptívneho  
a semiaktívneho pruženia využívajú na svoju regulá-
ciu len zmenu vlastností tlmiča, teda zmenu veľkosti  

tlmiacich síl, zatiaľ čo vlastnosti pružiny ostávajú kon-
štantné. Je potrebné si uvedomiť, že ak by sme chce-
li regulovať systém pruženia vozidla pomocou zmeny 
vlastností pružiny, museli by sme za jazdy meniť tuhosť 
pružiny nezávisle od prepruženia kolesa, čo je však pri 
bežne používaných klasických oceľových pružinách (v 
osobných automobiloch vinutých alebo skrutných, dnes 
už výnimočne listových pružinách) nemožné. Určitú šan-
cu však ponúka pneumatická pružina (vzduchová, ply-
nová), čo je spôsobené vlastnosťami plynného média, 
s ktorým pracuje. Medzi tlakom a objemom plynu pla-
tí podľa zákonov termodynamiky závislosť  = konšt, pri-
čom je p ... tlak plynu, v ... objem plynu, n ... polytropic-
ký exponent, ktorý má hodnotu medzi 1,0 pri pomalej 
zmene objemu (napr. pri zmene zaťaženia vozidla – je to 
tzv. izotermický dej) až 1,4 pri rýchlej zmene objemu (pri 
kmitavom pohybe vozidla – to je tzv. adiabatický dej). 
Vzorec pre výpočet tuhosti plynovej pružiny v určitej po-
lohe (pri určitom stlačení) má potom tvar

kde značí c ... tuhosť pružiny, p ...tlak plynu v pružine, 
v ... pracovný objem pružiny, S ... činná plocha pružiny 
(plocha piesta). Pozrime sa, čo tento vzorec hovorí. Po-
prvé, tuhosť pružiny bude rozdielna pri rýchlej a poma-
lej zmene polohy kolesa, a síce pri rýchlej zmene (kmita-
vý pohyb) bude až 1,4-krát väčšia ako pri pomalej zmene 
(zmena zaťaženia), v závislosti na hodnote polytropické-
ho exponentu n. Podruhé, tuhosť pružiny sa bude zväč-
šovať pri prepružení kolesa smerom k nadstavbe (vtedy 
sa zväčšuje tlak plynu p a zmenšuje pracovný objem pru-
žiny v), z čoho vyplýva, že deformačná charakteristika 
plynovej pružiny bude vždy progresívna (pozrite Mot’or  
č. 02/2010, obr. 2). Potretie, tuhosť pružiny bude výraz-
ne závislá od jej celkového objemu (veľkosti), pri veľkej 
pružine bude jej tuhosť malá a naopak. Poštvrté, tuhosť 
pružiny bude výrazne narastať s jej priemerom, a síce s 
druhou mocninou činnej plochy. 
 Posledné dve uvedené skutočnosti sa využívajú pri 
konštrukcii plynových pružín na dosiahnutie požadova-
nej charakteristiky pruženia vozidla. V prípadoch, že nie 
je možné dosiahnuť požadovaný objem v samotnej pru-
žine (napr. z priestorových dôvodov pri nákladných au-
tomobiloch), pripája sa k pružine pomocou tlakovzduš-
ného vedenia (rúrky, hadice) prídavný objem (obvykle 
oceľová nádoba), čím sa výsledný pracovný objem pru-
žiny zväčší na požadovanú veľkosť. Tento princíp sa 
bežne využíva pri nákladných automobiloch. Vplyv prí-
davného objemu na charakteristiku plynovej pružiny  

  Obr. 1 - Elektromagneticky ovládaný prietokový 
ventil na vonkajšom plášti tlmiča pruženia

  Obr. 2 - Vplyv prídavného objemu na deformačnú 
charakteristiku vzduchovej pružiny: FP – osová sila pru-
žiny, z – deformácia pružiny vzhľadom k základnej polo-
he, p – tlak vzduchu v pružine
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znázorňuje obr. 2. Pri osobných automobiloch s pneu-
matickým pružením sa systém prídavného objemu v po-
slednom období využíva tiež, ale z iného dôvodu. Pries-
tor prídavného objemu je od samotnej pružiny oddelený 
prepínacím ventilom, ktorý umožňuje prídavný objem s 
pružinou spojiť alebo odpojiť. Tým je možné realizovať 
dve rôzne charakteristiky pružiny, jednu „tvrdú“ (spoje-
nie pružina – prídavný objem zatvorené) a druhú „mäk-
kú“ (spojenie otvorené). To predstavuje značný príspe-
vok k zlepšeniu vlastností adaptívneho systému pruže-
nia. Takto nastavená charakteristika pružiny zostáva 
konštantná počas určitého nastavenia tlmiča. Taký sys-
tém sa využíva pri niektorých osobných automobiloch 
vyšších cenových kategórií. Je ale potrebné si uvedo-
miť, že plyn ako pracovné médium je vzhľadom k svojej 
stlačiteľnosti „pomalý“, plynová pružina „lenivo“ reagu-
je na zmeny objemu a nie je teda možné u nej  uskutoč-
niť podobnú dynamickú reguláciu charakteristiky ako 
napríklad pri hydraulickom tlmiči. Pneumatické pruže-
nie ďalej poskytuje dnes hojne využívanú možnosť na-
stavenia a automatickej regulácie konštantnej svetlej 
výšky vozidla (niveau) v nastavenej polohe bez ohľadu 
na zaťaženie vozidla, pričom je pri správnej voľbe para-
metrov pružiny zachovaná aj konštantná vlastná frek-
vencia kmitania karosérie. 
 Porsche Panamera prichádza pri variante Turbo s 
rozšírením adaptívneho pruženia, použitého pri varian-
toch S a 4S v kombinácii s oceľovými pružinami, o sys-
tém pripojiteľného prídavného objemu.v kombinácii s 
pneumatickými pružinami. Vodič má možnosť voliť po-
mocou ovládačov na stredovom paneli jeden z troch 
jazdných režimov, a to :
– Normal – nastavenie tlmičov Komfort (rozsah slabšie-

ho útlmu), „mäkká“ charakteristika pružín (prídavný 
objem spojený s pružinou), svetlá výška normálna,

– Sport – nastavenie tlmičov Sport 1 (rozsah stredného 
útlmu), „mäkká“ charakteristika pružín (prídavný 
objem spojený s pružinou), svetlá výška normálna,

– Sport Plus – nastavenie tlmičov Sport 2 (rozsah 
veľkého útlmu), „tvrdá“ charakteristika pružiny 
(prídavný objem odpojený od pružiny), svetlá výš-
ka zmenšená asi o 25 mm.

Zmenšenie svetlej výšky vozidla v režime „Sport Plus“ 
prispieva k zlepšeniu jazdnej dynamiky, najmä pri jazde 
v zákrute a pri brzdení, a zmenšuje aj odpor vzduchu. Na-
opak, pre prípad jazdy cez väčšie nerovnosti vozovky je 
možné ručne nastaviť zväčšenie svetlej výšky vozidla 
nad štandardnú hodnotu asi o 25 mm (Liftniveau). Táto 
zvýšená poloha vozidla sa automaticky zmení na nor-
málnu pri dosiahnutí rýchlosti 30 km/h. Systém vzdu-
chového pruženia Porsche Panamera Turbo vyvinula  

a vyrába spoločnosť Continental – divízia Chassis & Sa-
fety, Hannover. Systém pozostáva zo štyroch pneuma-
tických pružín s pripojiteľným prídavným objemom a 
systému rozvodu vzduchu s kompresorom, tlakovým zá-
sobníkom a štyrmi elektromagneticky ovládanými ven-
tilmi pre reguláciu množstva vzduchu podľa prednasta-
venej svetlej výšky a zaťaženia vozidla (pre každú pruži-
nu zvlášť). Pri bežne používaných tzv. otvorených sys-
témoch sa vzduch potrebný pre „napumpovanie“ pružín 
čerpá kompresorom z okolitej atmosféry a pri odľahče-
ní sa opäť do okolia vypúšťa. V  prípade Panamery ide 
o tzv. zatvorený systém, pri ktorom sa potrebné zme-
ny množstva vzduchu v pružinách realizujú vnútri sys-
tému, s využitím tlakového zásobníka s objemom 5,2 li-
trov, obr. 3; systém nie je spojený s okolitým vzduchom. 
To umožňuje zmenšenie spotreby energie pre „napum-
povanie“ pružín asi na jednu tretinu v porovnaní s otvo-
reným systémom a skrátenie prevádzkového času kom-
presora asi na jednu štvrtinu. Výsledkom je skrátenie 
časového intervalu potrebného pre zmenu svetlej výš-
ky vozidla na 4 s.   Takýto systém je po prvý krát po-
užitý v osobnom automobile európskeho pôvodu. Vzdu-
chové pružiny sú koncipované ako integrované jednot-
ky s pružinou a prídavným objemom nad sebou v spolo-
čnej osi, pričom každý z týchto dvoch oddelených pries-
torov má objem približne 1,1 litra. Prepínací ventil je ta-
kisto integrovaný v telese pružiacej jednotky. Hydrau-
lický tlmič pruženia je v prípade jednotky prednej ná-
pravy umiestnený vo vnútri pružiny a prídavného obje-
mu v spoločnej osi, obr. 4, na zadnej náprave je zrejme  

z priestorových dôvodov umiestnený mimo pružiacu 
jednotku. Popísaný systém vzduchového pruženia s na-
staviteľnou tuhosťou pružín výrazne prispieva k dosia-
hnutiu vysokého stupňa pohodlia a excelentných jazd-
ných vlastností, typických pre automobily Porsche, aj 
pri veľkých jazdných rýchlostiach. 
 Aby sme skompletizovali tento príspevok pojedná-
vajúci o moderných systémoch pruženia automobilov, 
musíme sa ešte aspoň stručne zmieniť o systéme naj-
kvalitnejšom, a to o tzv. aktívnom pružení. Všetky do-
teraz popísané systémy sú charakteristické tým, že sily 
pôsobiace medzi kolesom a karosériou, teda sila pružiny 
a sila tlmiča, sú určené relatívnou polohou kolesa voči 
karosérii (sila pružiny závisí od stlačenia pružiny) a re-
latívnou rýchlosťou pohybu kolesa voči karosérii (sila  

tlmiča závisí od rýchlosti pohybu piesta tlmiča). Tieto 
dve veličiny nie sú dostatočné na realizáciu takého re-
gulačného systému, ktorý by spĺňal všetky   požiadav-
ky konštruktérov. To je príčina fyzikálnych obmedzení, 
ktorými sú poznačené všetky pasívne systémy pruže-
nia, vrátane adaptívnych a semiaktívnych, ktoré spôso-
bujú už vyššie uvedený cieľový konflikt medzi pohodlím 
a bezpečnosťou jazdy, znázornený krivkou na obr. 1 v 
predchádzajúcej časti tohto príspevku. Aktívny systém  
pruženia je taký, kde pružina a tlmič sú nahradené line-
árnym motorom (dvojčinný hydraulický alebo pneuma-
tický valec, prípadne lineárny elektromotor), zaradeným 
medzi koleso a nadstavbu vozidla, obr. 5. Činnosť toh-
to motora je riadená elektronickou riadiacou jednotkou 
na základe nielen uvedených dvoch, ale aj mnohých ďal-
ších regulačných veličín kmitajúceho systému. Výsled-
kom by v ideálnom prípade mala byť konštantná polo-
ha karosérie v zvislom smere (bez kmitavého pohybu) a 
konštantná prítlačná sila kolesa na vozovke (bez kolísa-
nia na nerovnostiach vozovky). 
 To sú ale zatiaľ požiadavky z oblasti „Alenka v 
ríši divov“. Aktívne pruženie je zatiaľ len v štádiu po-
kusov na funkčných vzorkách na niekoľkých výskum-
ných pracoviskách v automobilovo vyspelých štátoch. 
Je však jasné, že akýkoľvek regulačný proces, iniciova-
ný na základe regulačných veličín monitorovaných v re-
álnom čase na samotnom regulovanom objekte (vozi-
dle), nemôže priniesť požadované ideálne výsledky z 
dôvodu časových oneskorení a zotrvačných účinkov 
jednotlivých regulačných prvkov a akčných členov sú-
stavy. Robia sa pokusy s iniciovaním regulačného pro-
cesu „v predstihu“, čo však vyžaduje použitie naprí-
klad optických alebo iných zariadení na monitorovanie 
nerovností vozovky v určitej vzdialenosti pred vozidlom 
(tzv. preview–system). Na to si však ešte budeme musi-
eť chvíľu počkať a tak si myslím, že by bolo veľkým úspe-
chom, keby sme sa vedeli pomocou nejakého funkčného 
aktívneho systému pruženia prehupnuť cez tú nešťastnú 
krivku na spomínanom obrázku z predchádzajúceho čísla 
Mot’ora, a to aspoň o kúsok ďalej, ako to už dokážu semi-
aktívne systémy s tlmičmi EDC smerom dolu, bližšie k ide-
álnemu stavu z hľadiska pohodlia a bezpečnosti jazdy a 
posunúť tak automobilovú techniku zasa o krok dopredu.

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

  Obr. 3 - Schéma pneumatického systému pruženia 
vozidla so zatvoreným okruhom 

  Obr. 4 - Pružiaca jednotka prednej nápravy Porsche 
Panamera Turbo s pneumatickou pružinou, pripojiteľ-
ným prídavným objemom a hydraulickým tlmičom

  Obr. 5 - Schéma aktívneho pruženia kolesa automo-
bilu: 1 – elektronická riadiaca jednotka, 2 – merané veli-
činy, 3 – snímače, 4 – hydraulický lineárny motor, 5 – re-
gulačný ventil, 6 – tlakové zásobníky 
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Na druhej strane treba povedať, že veľkí návrhári ne-
majú zapotreby ovládať prostriedky CAD/CAM. Oni 
majú svoje 3D prostredie v hlave a formou skíc ho ve-
dia prezentovať navonok. Potom je tu ešte modelárska 
hmota, na ktorej sa môžu realizovať. Každý niečo vieme  
a na všetko sú experti. Tak by to správne malo fungo-
vať v tímovej práci.
 Napriek tomu súčasné technológie CA.. navrhova-
nia a výroby v strojárskom priemysle vyžadujú, aby sme 
tieto myšlienky preniesli do 3D virtuálneho prostredia 
CAD/CAM systémov kvôli vizualizácii, technickej prí-
prave výroby, resp. vykonaniu analýz za pomoci počíta-
čovej podpory.

základné prístupy spätného 
inžinierstva
Procesu prenosu „skice“ resp. reálneho 3D hlineného 
modelu do CA.. prostredia počítača sa hovorí „spätné in-
žinierstvo“ v anglickom jazyku „Reverse Engineering“. 
Existujú v podstate 3 základné prístupy ako dostať mo-
del do počítača:
1. Namodelovať model v CAD za pomoci kompletnej vý-

kresovej dokumentácie, v ktorej je zdokumentovaný 
tvar a rozmery výrobku, resp. dá sa vytvoriť priamo 
v 3D prostredí CAD systému za pomoci exaktných 
prístupov a príkazov

2. Zosnímaním bodov povrchu výrobku za pomoci súrad-
nicového meracieho prístroja resp. optoelektronické-
ho skenera - toto mračno bodov X, Y, Z súradníc po-
vrchu sa načíta do CAD systému, kde sa na jeho zá-
klade preložia plôšky tzv. triangulačnou sieťou alebo 

exaktnejšie sa vytvoria krivky a následne plochy za 
pomoci funkcií povrchového modelára

3. Zoskladaním modelu na základe charakteristických 
skíc výrobku v jednotlivých pohľadoch. Importom 
skíc do CAD systému získame predlohy, na základe 
ktorých vieme získať charakteristické tvary výrob-
ku, za pomoci ktorých vytvoríme povrchový model 
z virtuálnej modelovacej hmoty. 

Za pomoci modulu Imagine&Shape SW CATIA V5 vieme 
z tvaru virtuálnej gule pomocou intuitívnych funkcií toh-
to nástroja vytvoriť „akýkoľvek jednoliaty všeobecný 
tvar“ od pohára, stoličky, vysávača či fénu až po auto-
mobil alebo lietadlo.

objekt nášho záujmu 
Vzhľadom na zameranie časopisu a úctu k technickým 
dielam sme sa rozhodli pre model jedného technického 
skvostu. Je ním automobil, ktorý mal premiéru na Paríž-
skom autosalóne v roku 1955 – CITROËN 19 DS. 

Súťaž car of the century
CITROËN 19 DS bol právom vyhlásený za jedno z naj-
krajších a najpokrokovejších áut minulého storočia. Zís-
kal tretie miesto v súťaži Car of the Century, ktorá trvala 
od r. 1996 do r. 1999. Nominovaných bolo 700 automo-
bilov. Následne odborná komisia pozostávajúca zo 132 
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Návrat legendy 
v počítačovej grafike
všetci veľmi dobre vieme, že všetky prvotné myšlienky dizajnéra alebo konštruktéra sa zhmotňujú na pa-
pier do jednoduchých skíc, resp. na elektronický „tablet“. len veľmi málo fanatikov v noci vstáva a zapína 
počítač kvôli tomu, aby v reálnom čase zhmotnili svoj nápad do 3d virtuálneho prostredia cAd (computer 
Aided design). Stačí myšlienku zachytiť na papier. Čo je na papieri, to neutečie, resp. na to nezabudneme. 
jedným slovom „skica to istí“.

  Obr. - 1 CITROËN 19 DS na autosalóne Paríž 1955 
[3]

  Obr. 2 - CITROËN Traction Avant a jeho nástupca DS 19 [1], [2]

  Obr. 3 - Návrhy variantov riešenia tvaru CITROËN 
19 DS [3]



novinárov z 33 štátov vybrala 100 automobilov. Mená 
tohto výberu boli oznámené na autosalóne vo Franfurk-
te nad Mohanom v roku 1997. Z toho počtu bolo vybra-
ných 26 automobilov odbornou komisiou ako aj moto-
ristickou verejnosťou a výsledky nominantov boli ozná-
mené v marci 1999 na Ženevskom autosalóne. Násled-

ne komisia vybrala 5 nominantov, ktorí súťažili o titul 
systémom bodového ohodnotenia komisiou. Päť nomi-
nantov bolo prezentovaných na Franktfurtskom autosa-
lóne v septembri 1999. Výsledné poradie bolo oznámené 
pri udeľovaní ceny v decembri roku 1999 v Las Vegas. 
Zvíťazil FORD T, druhý bol anglický MINI a tretí CITROËN 
19 DS. Za nimi nasledovali VW Chrobák a Porsche 911.
 Za dvadsať rokov výroby CITROËN 19 DS, tohto 
technického skvostu, v rozpätí rokov 1955-1975 sa vy-
robilo viac ako 1,5 milióna vozidiel. Keď si porovnáme 
DS s predchádzajúcim typom Traction Avant vyrábaným 

od roku 1934 do roku 
1957, musíme uznať, že 
DS pôsobil na autosaló-
ne ako „čerstvo spad-
nuté UFO“ na výstavnú 
plochu automobilky CIT-
ROËN. Jeho tvar sa ne-
podobal ničomu, čo dov-
tedy automobilový svet 
poznal. Automobil pôso-
bil elegantným dojmom 
a mal prísne aerodyna-
mický tvar. Pod karosé-
riou sa nachádzali tech-

nické novinky. Najväčšou 
z nich bolo hydropneumatické pruženie, ktoré udržiava-
lo konštantnú svetlú výšku vozidla bez ohľadu na zaťa-
ženie. Výška sa dala nastaviť aj ručne v rozmedzí 90 až 
260 mm. Ďalej malo vozidlo hydraulický brzdový sys-
tém, posilňovač riadenia a automatickú spojku. Od roku 
1967 mal automobil štyri reflektory, pričom vnútorné sa 

natáčali v závislosti natočenia volantu do zákruty. 
 Predchádzajúce informácie berme ako oboznáme-
nie sa s legendou, ktorá si zaslúži našu pozornosť a vráť-
me sa k problematike spätného inžinierstva, pričom pou-
kážeme na jednu z možností, ako dostať relatívne jedno-
duchým spôsobom tvar automobilu do digitálneho pro-
stredia CAD systému. V našom prípade sme vychádza-
li z dobových náčrtov jednotlivých pohľadov na automo-
bil, na ktorých boli zároveň zakótované hlavné rozmery 
vozidla. Ale ako dostať predlohové skice návrhu do digi-
tálneho prostredia CAD?

importovanie 2d dokumentácie jed-
notlivých pohľadov 
Modul Sketch Tracer v CATIA V5 slúži na import akých-
koľvek predlôh v bitmapovom formáte ako je JPEG, TIFF, 
BITMAP, RAW. Daná skica je v podstate namapovaná 
na pohľady, z ktorých sa bude vychádzať. V CATIA sú to 
pohľady na jednotlivé steny kocky: horný, spodný, pred-
ný, zadný a ľavý, pravý. Komunikácia je „User Friendly“, 
dalo by sa povedať intuitívna. 
 Po importovaní predlohy si zvolíme pohľad, do kto-
rého ju chceme umiestniť (predný, zadný, bočný, hor-
ný pohľad). Predlohu môžeme použiť celú, alebo len časť  
a môžeme ju orezať podľa potreby. Ak sú na skici zadané 
rozmery, môžeme ju skalibrovať na nám známy rozmer.  
V našom prípade ide o rázvor náprav. Túto činnosť v pod-
state zopakujeme toľkokrát, koľko pohľadov chceme pou-
žiť. Samozrejme, že v prednom a zadnom pohľade budeme 
kalibrovať nie rázvor náprav, ale rozchod kolies.

ciTroËN dS 19 za pomoci imagine
 Shape cATiA v5

Medzititulom by sme chceli upozorniť na pokrokovosť 
CITROËNu DS 19. Prínos inovatívnych riešení, ktoré ten-
to automobil priniesol, bol popísaný v predchádzajúcom 
texte. Ak by sme chceli porovnávať, za rovnako pokro-
kový sa dá považovať modul Imagine&Shape CATIA V5 
v segmente intuitívneho modelovania. Nie je to asi ná-
hoda, že oba produkty sú francúzske a oba spája krása 
jednoduchosti, jednoduchosť krásy a tomu odpovedajú-
ci francúzsky šarm.

 Ako základ budú vložené pohľady auta zo všetkých 
strán pomocou modulu Sketch tracer. Prepneme sa do 
modulu Imagine&Shape, kde bude vložená základná 
guľa, z ktorej sa postupne vytvorí základ karosérie. Pri 
vytváraní karosérie vychádzame z jednotlivých pohľa-
dov a guľa sa formuje podľa obrysov karosérie.
 V prvom kroku je guľa tvarovaná na základe bočné-
ho pohľadu na dĺžku pontónu karosérie. Následne je ten-
to tvar rozdelený na polovicu (osová symetria karosé-
rie pri pohľade spredu). Umožňuje to fakt, že karoséria 
je symetrická podľa roviny zx. Neskôr tvarujeme pon-
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  Obr. 5 - Vloženie predlohy, ohraničenie pohľadu a skalibrovanie veľkosti predlohy [4]

  Obr. 6 - Jednotlivé pohľady predlohy   Obr. 7 -  Vloženie „základnej gule“ pri modelovaní

  Obr. 4 - Reklama CITROËN na hydropneumatické pruženie a na natáčanie reflektorov [3]
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tón podľa horného pohľadu. Následne rozdelíme pon-
tón na 8 častí, čo nám umožní lepšiu aproximáciu tvaru 
pontónu podľa predlohy. Počet rezov volíme podľa zloži-
tosti tvaru karosérie (pri každom lomení karosérie, pri 
zložitejšom tvare), môžeme ich pridávať a mazať podľa  
potreby.  Následne si prepneme pohľad na horný  

a začneme upravovať pontón 
karosérie podľa krivky boč-
ného obrysu automobilu.
 Keď mame zvládnuté 
obrysový tvar horného po-
hľadu prepneme na bočný 
pohľad a začneme postupne 
upravovať pontón karosérie 
podľa neho. Tvarujeme podľa 
hlavných kriviek karosérie, 
na každom zobrazenom po-
hľade, až kým nedostaneme 
požadovaný tvar predlohy.  
Pri modelovaní automobilu 
podľa pohľadov môže pomô-
cť obrázok automobilu, lebo 
nie vždy sa dajú rozoznať 
z pohľadov  niektoré detaily 
karosérie, napríklad zložité lomenia, prelisy, blatníky,  
nárazníky.
 Po vytvorení základného tvaru karosérie budú vy-
modelované doplnky (strecha, nárazníky, chrómované 
doplnky), výrezy dverí a okien, poprípade výrezy kapo-
ty. Nárazníky a ostatné doplnky modelujeme zvlášť pre 
celistvosť karosérie.  Výrezy svetiel, okien, dverí a ka-
poty modelujeme kvôli autenticite a jednoduchšiemu 
„renderovaniu“ hotového modelu.

V závere sa vy-
tvorí symetria po-
trebných dielcov 
(karoséria, náraz-
níky, svetlá, dopln-
ky) pre vytvorenie 
kompletného tvaru 
karosérie. Pre jed-
noduchú rozozna-
teľnosť súčasti 
môžeme niektorým 
zmeniť farbu. Ná-
sledne sa vyrežú 

okná, dvere, kapoty. 
To umožní jednot-

livým častiam karosérie priradiť iné atribúty napr. far-
bu, odrazivosť, priesvitnosť komponentom (ako sú sklá, 
svetlá, ozdobné lišty, atď).
 Po vytvorení kompletnej karosérie sa aplikujú ma-
teriály a základný „rendering“. Materiály a farby sa  

aplikujú z knižnice materiálov programu CATIA, tak ako 
pri iných súčiastkach v ostatných prostrediach progra-
mu. V niektorých špecifických prípadoch môžu byť použi-
té buď externé knižnice materiálov, alebo sa môžu použiť 
obrázky príslušných komponentov. Ako príklad môžeme 
uviesť evidenčné čísla a „budíky“ na prístrojovej doske, 
kde boli použite obrázky z internetu. Na príslušné kompo-
nenty sa aplikovala biela farba a následne v menu „rende-
rovania“ sa ako textúra použil príslušný obrázok.

výsledné zhodnotenie

Sme presvedčení, že elegancia „dé-esky“, tejto nestar-
núcej dámy, má stále čo povedať aj súčasnej generácií 
ľudí zaoberajúcich sa vývojom v automobilovom prie-
mysle. Možno tak, ako sa ju nám podarilo oživiť vo virtu-
álnom prostredí CAD, niekedy vznikne aj reálne „retro“ 
- ako VW New Beetle, Nuova FIAT 500 či New MINI. Uvi-
díme. Možno raz vznikne aj Nouveau CITROËN 19 DS. 

Michal FABIAN, Róbert BOSLAI

SjF Technická univerzita v Košiciach

Literatúra:

[1] http://www.classicandperformancecar.com/front_
website/octane_interact/modelpicture.php?id=3344
[2] http://i.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archi-
ve/00839/motoring-graphics-2_839582a.jpg
[3] http://www.citroenet.org.uk
[4] http://www.caradvice.com.au/wp-content/
uploads/2009/02/citroen-ds-blueprints.gif

Článok bol vypracovaný v rámci riešenia úlohy VEGA 
1/0095/10

  Obr. 8 - Hrubé tvarovanie základného pontónu karosérie podľa bočného a horného pohľadu

  Obr. 9 - Rozdelenie pontónu na prierezy a jemné dola-
ďovanie bočného tvaru

  Obr. 10 - Vytiahnutie strechy z hornej časti základ-
ného pontónu

  Obr. 11 - Karoséria po vytvorení symetrie

  Obr. 12 - Detail prednej časti automobilu

  Obr. 13 - Detail zadnej časti automobilu

  Obr. 14 - Všetko ako má byť: ŠPZ, interiér a vnútor-
né charakteristické spätné zrkadlo
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Predstavujeme
Rinspeed UC?

Je dlhý len 259 cm, široký 163 cm a vysoký 149 cm. Di-
zajn dvojmiestneho vozidielka trochu pripomína dizajn 
malého Fiatu 500. Hmotnosť vozidla, zhotoveného z ľa-
hkých konštrukčných materiálov, je len 980 kg. Vozidlo 
má diskové kolesá spoločnosti AEZ, z ktorých každé má 
hmotnosť len 6,2 kg. Na nich sú namontované penuma-
tiky Pirelli P7 Cinturato s malým valivým odporom. 
 Na pohon elektromobilu slúži elektromotor výko-
nu 30 kW, ktorého najväčší krútiaci moment je 130 
Nm. Elektromotor poháňa predné kolesá vozidla. Mes-
tský elektromobil Rinspeed UC? dokáže vyvinúť rých-
losť 120 km/h. 
 Zdrojom elektrickej energie je lítiovo-iónový aku-
mulátor s kapacitou 12 kWh. S plne nabitým akumu-
látorom prejde elektromobil až  105 kilometrov. To by 
pre každodennú dopravu do práce a späť malo stačiť, 
pretože podľa prieskumov je 82 % všetkých jázd autom 
v Európe kratších ako 60 kilometrov. Pretože elektro-
motor neprodukuje žiadne odpadové teplo, ktoré by sa  

mohlo využiť na vykurovanie interiéru, je vozidlo vystro-
jené elektrickým vyhrievacím systémom spoločnosti  
Eberspächer. 
 Kuriózny pohľad sa naskytne tomu, kto nahliadne 
do interiéru vozidla: chýba v ňom totiž taká bežná sú-
časť automobilu, akou je volant. Elektromobil Rinspeed 
sa ovláda joystickom, umiestneným na stredovej konzo-
le. Riadiaci elektroimpulzný systém (drive-by-wire) vy-
vinula spoločnosť Paravan, ktorá sa špecializuje na vý-
voj a výrobu vozíkov pre telesne postihnutých. V stre-
de prístrojovej dosky je futuristický centrálny prístroj, 
vyvinutý spoločnosťou VDO-Continental Automotive. 
Kuriozitou je, že v tomto prístroji sú zabudované čisto 
mechanické hodinky prestížnej švajčiarskej hodinárskej 
spoločnosti Carl F. Bucherer. Jedným zo zaujímavých 
technických zariadení elektromotoru je systém synte-
tického generovania zvuku motora. Pretože elektromo-
bily sa pohybujú prakticky bezhlučne, cyklisti, chod-
ci či hrajúce sa deti často nezaregistrujú, že sa takéto  

vozidlo blíži. Preto sú na elektromobile Rinspeed UC? 
zvonku  umiestnené dva reproduktory, vydávajúce 
„zvuk motora“. Posádka vozidla má k dispozícii široko-
pásmový prístup na internet i všetky ostatné bežné ko-
munikačné prostriedky. 
 Frank Rinderknecht predpokladá, že medzi mesta-
mi by sa jeho nové elektromobily mohli prepravovať na 
špeciálnych železničných vagónoch, pričom počas ich 
železničnej prepravy by sa dobíjali akumulátory vozi-
diel. Skratka UC znamená Urban Commuter, čo by sme 
azda mohli trochu kostrbato preložiť ako mestský do-
pravný prostriedok na dochádzanie do práce. Uvedenú 
skratku však možno chápať aj ako lingvistickú hrač-
ku – anglicky sa totiž vyslovuje jú sí, čo možno spätne 
prepísať ako you see. Celé označenie UC? možno teda 
preložiť ako „Vidíte?“. Vidíte, čo ten Frank Rinderknecht  
dokáže.... 

(RM)  

Možno si lámete hlavu nad tým, prečo je za titulkom otáznik. Nie, za titulkom nie je otáznik – ten otáznik je to-
tiž súčasťou označenia unikátneho elektromobilu, ktorý na ženevskom autosalóne predstavila švajčiarska spo-
ločnosť rinspeed. šéf tejto spoločnosti, Frank rinderknecht,  predstavil v ostatnom období v Ženeve každý rok 
originálne koncepčné vozidlo, žiadne z nich však nebolo určené na prípadnú sériovú výrobu. Tentoraz je to ale 
úplne inak. rinderknecht pripravil pre Ženevu akési elektromini, čiže miniatúrny elektromobil, ktorý by sa mohol 
stať bežným dopravným prostriedkom v mestách. elektromobil s kurióznym označením uc?

rinspeed uc?Mestský 
elektromobil
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Vďaka svojmu veľkému dojazdu asi 400 kilometrov a 
krátkym časom na dopĺňanie vodíka, trieda B F-CELL 
spája lokálne bezemisnú mobilitu so spôsobilosťou jaz-
dy na dlhé vzdialenosti a s presvedčivými jazdnými vý-
konmi. O zábavu a dynamiku jazdy na úrovni 2,0-litro-
vého zážihového motora sa stará elektromotor s výko-
nom 100 kW, ktorý vyvinie krútiaci moment 290 Nm. 
Mercedes B F-CELL má pritom spotrebu podľa metodi-
ky NEFZ (Nový európsky jazdný cyklus) v prepočte iba 
3,3 litra pohonnej látky (ekvivalent motorovej nafty) na 
100 kilometrov.
 Systém palivových článkov najnovšej generácie je 
asi o 40 percent menší ako bol v triede A F-CELL z roku 
2004, vyvinie však o 30 percent viac výkonu pri spotre-
be menšej o 30 percent. Hlavnými prvkami pohonu sú: 
kompaktný modul palivových článkov, výkonný lítium-i-
ónový akumulátor,  tri tlakové zásobníky vodíka stla-
čeného na 70 MPa a kompaktný hnací motor s malou 
hmotnosťou na prednej náprave. 
 Palivové články v tomto vozidle sa vyznaču-
jú schopnosťou štartovať aj pri veľmi nízkej teplo-
te, až do mínus 25 stupňov Celzia. Modul je vybavený  

novým systémom zvlhčovania z dutých vlákien. Preto 
sa už nemôže stať, na rozdiel od prvých generácií palivo-
vých článkov, že v module zamrzne voda a sťaží tak štar-
tovanie v zime. Dokonca aj pri mínus 15 stupňov Celzia 
je doba štartovania triedy B F-CELL porovnateľná ako 
pri štartovaní vozidla s moderným vznetovým motorom. 
Špeciálna stratégia prevádzky zaručuje, že modul pali-
vových článkov po každom štarte vozidla čo najskôr do-
siahne optimálnu prevádzkovú teplotu asi 80 stupňov 
Celzia. Vďaka výkonnej chladiacej sústave a inteligent-
nému riadeniu teploty sa táto „príjemná teplota“ udr-
žiava na konštantnej úrovni vo všetkých podmienkach  
prevádzky.
 Vodík na prevádzku palivového článku je usklad-
nený v troch zásobníkoch pod tlakom 70 MPa. Zmes-
tia sa do nich skoro 4 kilogramy plynnej pohonnej lát-
ky. Zásobníky sú hermeticky utesnené, takže do oko-
lia neunikne žiaden vodík ani vtedy, keď je vozidlo od-
stavené dlhšiu dobu. Vďaka vysokému stupňu kompre-
sie dokáže trieda B F-CELL prejsť na jednu náplň veľké 
vzdialenosti, až  do 400 kilometrov, dva razy viac ako 
trieda  A F-CELL. Vďaka štandardizovanému systému  

dopĺňania vodíka možno prázdne zásobníky naplniť jed-
noducho a rýchlo za menej ako tri minúty.Trvalo vybu-
dený synchrónny elektromotor vyvinie špičkový výkon 
100 kW a pre elektromotor typicky veľký maximálny kr-
útiaci moment 290 newtonmetrov je k dispozícii už od 
prvej otáčky. 
 Ako zásobník elektrickej energie slúži výkonný líti-
um-iónový akumulátor s vysokonapäťovou technikou. 
Má energetickú kapacitu 1,4 kWh a je chladený klimati-
záciou. Mercedes-Benz mohol pri akumulátore triedy B 
F-CELL využiť skúsenosti s lítium-iónovou technológiou, 
ktorú vyvinul pre S 400 HYBRID. Výhodou lítium-ióno-
vého akumulátora sú jeho kompaktné rozmery a výraz-
ne väčšia výkonnosť v porovnaní s nikel-metalhydrido-
vými (NiMH) akumulátormi. Jeho energetická hustota 
prekonáva technológiu NiMH o 30 percent a výkonová 
hustota o 50 percent. Okrem toho sa vyznačuje veľkou 
účinnosťou nabíjania a životnosťou.
 Pre triedu B F-CELL Mercedes-Benz zdokonalil stra-
tégiu prevádzky elektrického pohonu na palivové člán-
ky. Pri mimoriadne nízkej vonkajšej teplote dostáva 
elektromotor pri studenom štarte elektrickú energiu 

Mercedes-Benz B F-cell 
v malosériovej výrobe

Na jar tohto roka dostanú zákazníci v európe a uSA prvých asi 200 vozidiel Mercedes-Benz B F-cell.  
Nová generácia elektrického pohonu, kde sú zdrojom elektrickej energie palivové články, je kompaktná, vý-
konná, bezpečná a plne spôsobilá na každodenné používanie. palivový článok vyrába elektrický prúd, pri-
čom nedochádza k žiadnej emisii škodlivín, vzniká iba čistá voda. hlavné prvky pohonu sú chránené v dvo-
jitej podlahe, kde nezaberajú miesto, takže vnútorný a batožinový priestor možno využívať v plnom rozsahu.
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ako z lítium-iónového akumulátora, tak aj z „rozbiehajú-
ceho sa“ systému palivových článkov. Pri väčšej vonkaj-
šej teplote postačuje prúd z akumulátora, palivový člá-
nok sa pripojí neskôr – v závislosti od potreby výkonu. 
Počas jazdy systém riadenia energie udržiava systém F-
CELL vždy v optimálnom pracovnom rozsahu. Lítium-ió-
nový akumulátor dynamicky vyrovnáva rozdiely oproti 
požadovanému elektrickému výkonu v aktuálnom stave 
jazdy. 
 Pri každom brzdení a dokonca už vtedy,  keď vo-
dič zloží nohu z plynového pedála, elektromotor reku-
peráciou premení pohybovú energiu späť na elektrickú 
energiu, ktorá sa uloží do akumulátora. Pri manévrovaní 
alebo krátkych vzdialenostiach pracuje elektrický hna-
cí motor s prúdom z akumulátora. Ak kapacita zásobní-
ka energie nepostačuje, automaticky sa zapne palivový 
článok. Či bude využívaná elektrická energia z lítium-ió-
nového akumulátora, z palivového článku alebo z oboch 
systémov naraz, o tom rozhoduje systém inteligentné-
ho riadenia pohonu vždy s cieľom dosiahnuť najväčšiu 
efektívnosť a úžitok pre zákazníka.
 Štyri plnohodnotné miesta na sedenie a objem ba-
tožinového priestoru 416 litrov robia z Mercedesu B F-
CELL automobil plne spôsobilý na každodenné používa-
nie aj ako rodinný automobil. Koncepcia F-CELL bola rea-
lizovaná na báze jedinečnej architektúry dvojitej podla-
hy, ktorú Mercedes-Benz zaviedol už pred desiatimi rok-
mi aj v súvislosti s integráciou alternatívnych pohonov 
pri prvej generácii triedy A a odvtedy ju dôsledne zdo-
konaľoval. Hlavné prvky elektrického pohonu na palivo-
vé články sú uložené v dvojitej podlahe vozidla, čo zlep-
šuje ťažisko vozidla, šetrí miesto a poskytuje tú najlep-
šiu ochranu. Prostredníctvom dynamického indikátora 
toku energie na displeji systému COMAND je vodič in-
formovaný o aktuálnom stave nabitia akumulátora, re-
žime prevádzky systému palivových článkov, ako aj o 
čerpacích staniciach na vodík v okolí. Vozidlo má rovna-
ko vysokú úroveň bezpečnosti, ako všetky ostatné sé-
riovo vyrábané vozidlá značky. Bezpečnosť pohonných 
prvkov, vrátane zásobníkov vodíka, v triede B F-CELL in-
žinieri z Mercedesu overovali vo viac ako 30 nárazových 
testoch. Pri náraze bezpečnostné ventily uzavrú prívod-
né vedenia vodíka do palivového článku a odpoja zásob-
níky od ostatných prvkov systému. Ohrozenie vodíkom 
preto nemôže vzniknúť ani po veľmi silnom náraze. V 

prípade nadmerného pôsobenia tepla v dôsledku požia-
ru sa obsah zásobníka kontrolovane vypustí cez ventil 
riadený teplotou. Lítium-iónový akumulátor a vysokona-
päťový systém triedy B F-CELL sú – na základe skúse-
ností s hybridnou technológiou S 400 HYBRID – vybave-
né rozsiahlou, sedemnásobnou koncepciou bezpečnosti. 
Lítium-iónový akumulátor sa nachádza vo vysokoodol-
nom oceľovom puzdre. Pri nehode sa celá vysokonapä-
ťová sústava v zlomku sekundy vypne. Na základe vy-
sokej úrovne bezpečnosti pre vozidlá s pohonom na pali-
vové články Mercedes-Benz neexistujú žiadne obmedze-
nia týkajúce sa vstupu do podzemných garáží, parkova-
cích domov alebo tunelov.
 Analogicky k stratégii použitej pri vývoji hybridné-
ho pohonu aj pre elektromobily s akumulátormi a palivo-
vými článkami vyvinuli inžinieri z Mercedesu modulárny 
stavebnicový systém. Ten umožňuje okrem iného efek-
tívne nasadenie rovnakých dielcov vo všetkých elek-
tromobiloch. Na modularizáciu sú vhodné všetky hlav-
né komponenty elektromobilov: od elektromotora a pre-
vodovky cez akumulátor a koncepciu vysokonapäťovej 
bezpečnosti až po vysokonapäťovú kabeláž a softvéro-
vé moduly. Vozidlá typu F-CELL môžu jednotne využívať 
špecifické komponenty, napríklad moduly palivových 
článkov a zásobníky vodíka, bez ohľadu na typ automo-
bilu. Napríklad prispôsobenie počtu podľa potreby: au-
tobus Mercedes-Benz s pohonom na palivové články po-
užíva dva systémy pre osobné automobily rovnakého 

typu, aký sa používa aj v triede B F-CELL.
 Mercedes-Benz používa vo vozidlách F-CELL palivo-
vé články typu PEMFC (Polymer Electrolyte Membran 
Fuel Cell - elektrolitický palivový článok s polymérovou 
membránou). Pri posudzovaní rozličných konštrukcií pa-
livových článkov sa ukázali ako najlepšie pre použitie v 
motorových vozidlách. Rozhodujúcou výhodou ich mo-
bilného nasadenia je pracovná teplota až do asi 80 stup-
ňov Celzia. Palivový článok je vlastne galvanický člá-
nok, ktorý energiu z reakcie privádzaného paliva (napr. 
vodíka) a oxidačného činidla (napr. vzdušného kyslí-
ka) premieňa na elektrickú energiu. Palivový článok 
nie je zásobníkom energie ako akumulátor, ale iba me-
nič energie. Pohon vozidla na palivové články dosahuje  

dvojnásobne vyššiu účinnosť ako vozidlo so spaľova-
cím motorom. To je zapríčinené predovšetkým tým, že 
chemická energia paliva (vodíka) sa premieňa priamo 
na elektrickú energiu. Jadrom palivového článku PEM 
je plastová-polymérová fólia prepúšťajúca protóny, tak-
zvaná Proton Exchange Membrane (PEM). Tá navzá-
jom oddeľuje kyslík a vodík, podieľajúcich sa na reak-
cii. Iba niekoľko desatín milimetra hrubá polymérová fó-
lia, má na oboch stranách tenkú platinovú vrstvu. Táto 
platinová vrstva slúži ako katalyzátor pre chemickú re-
akciu, ktorá rozkladá vodík na protóny a elektróny. Zati-
aľ čo protóny prechádzajú cez fóliu ku kyslíku, pre elek-
tróny je fólia nepriepustná. Vodík reaguje s kyslíkom na 
vodu, ktorá sa odvádza do okolia. V dôsledku prebytku 
elektrónov na strane vodíka a nedostatku elektrónov na 
strane kyslíka vzniká elektrické napätie. Ak sa oba póly 
navzájom spoja, tečie medzi nimi elektrický prúd , ktorý 
poháňa elektromotor vozidla F-CELL. Pri reakcii v pali-
vovom článku vzniká okrem elektrickej energie aj teplo, 
ktoré možno využiť napríklad na kúrenie vozidla. 
 Na dosiahnutie elektrického výkonu postačujúce-
ho pre vozidlá s pohonom na palivové články sa jednot-
livé palivové články spájajú do modulov s článkami za-
pojenými do série. Riadiaca jednotka zabezpečuje napá-
janie modulu článkov vodíkom, ako aj vzdušným kyslí-
kom podľa aktuálnej potreby. Vodík sa pritom do modu-
lu článkov privádza cez anódový modul, vzduch cez ka-
tódový modul. Modul zvlhčovača privádza do modulu  
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článkov vlhkosť na dosiahnutie optimálnych prevádzko-
vých podmienok v rámci modulu článkov. Chladiaca sú-
stava udržiava palivový článok vždy na jeho optimálnej 
prevádzkovej teplote asi 80 stupňov Celzia.
 Modul palivových článkov pre triedu B F-CELL vy-
víja Automotive Fuel Cell Cooperation so sídlom vo Van-
couveri. Spoločnosť bola založená v roku 2007 spolu so 
spoločnosťou Daimler ako väčšinovým vlastníkom (50,1 
percent). Ďalšími partnermi sú Ford Motor Company (30 
percent) a Ballard Power Systems (19,9 percent).
 Vývoj agregátov na prevádzku modulu palivových 
článkov a jeho integráciu do systému palivových člán-
kov robí NuCellSys GmbH. 100-percentná dcérska spo-
ločnosť Daimler AG zodpovedá za vývoj systému a di-
zajn, vývoj komponentov, vývoj softvéru ako aj za vali-
dáciu systému.
 Rozhodujúci míľnik pre dostatočné zásobovanie vo-
díkom položila spoločnosť Daimler AG v septembri 2009 

spoločne s EnBW, Linde, OMV, Shell, Total, Vattenfall  
a s Národnou organizáciou pre technológiu vodíkových 
a palivových článkov (NOW GmbH). V memorande o po-
rozumení sa partneri dohodli na pláne výstavby siete 
čerpacích staníc v dvoch fázach. V prvej fáze majú byť 
preskúmané rozličné možnosti celoštátnej výstavby si-
ete vodíkových čerpacích staníc, ako aj vývoj spoločnej, 
ekonomicky udržateľnej obchodnej koncepcie. Cieľom je 
vývoj koncepcií výstavby nových, ďalších vodíkových 
čerpacích staníc do roka 2011. Ak bude vývoj obchod-
nej činnosti naďalej pozitívny, partneri vo fáze II zrea-
lizujú príslušný akčný plán. Ten tvorí základ celoštát-
nej výstavby siete vodíkových čerpacích staníc. Podpo-
rované budú tieto aktivity prostriedkami z Konjunktúr-
neho balíka II nemeckej spolkovej vlády. V memorande  
o porozumení sa Daimler AG, Ford Motor Company, Ge-
neral Motors Corporation/Opel, Honda Motor Co., Ltd., 
Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation,  

Allianz Renault SA a Nissan Motor Co. Ltd. a Toyota Mo-
tor Corporation dohodli na komercionalizácii vozidiel na 
palivové články od roku 2015.
 Od konca roku 2010 začnú po uliciach Hamburgu 
jazdiť prvé z desiatich autobusov na palivové články 
najnovšej generácie. K nim sa pridá 20 vozidiel triedy B 
F-CELL. Do roka 2014 tam majú byť do prevádzky uve-
dené štyri vodíkové čerpacie stanice. Cieľom spoluprá-
ce je posilnená výstavba flotily bezemisných vozidiel a 
príslušnej infraštruktúry. Na štuttgartskom letisku spo-
ločnosť OMV v júni 2009 v spolupráci s Linde AG a Dai-
mler AG otvorila prvú verejnú vodíkovú čerpaciu stani-
cu v Baden-Würtembersku. V USA sa Daimler AG anga-
žuje v rámci California Fuel Cell Partnership za technoló-
giu palivových článkov v automobile.
 Rozhodujúcou výhodou elektromobilov s pohonom 
na palivové články je ich lokálne bezemisná prevádzka. 
Množstvo CO2 vzniknutého pri získavaní vodíka závisí 
od toho, aká forma energie alebo aký postup budú pou-
žité. Veľká časť dnes potrebného vodíka sa vyrába tak-
zvanou parnou reformáciou. V parnom reformere sa zo 
zemného plynu a vodnej pary v reaktore pri vysokej tep-
lote vytvára najskôr vodík, kysličník uhoľnatý a kyslič-
ník uhličitý. V nasledujúcom kroku sa podiel kysličníka 
uhoľnatého za privádzania pary premení na kysličník 
uhličitý a vodík. V dôsledku veľkej účinnosti palivového 
článku sú emisie CO

2
 v celkovej bilancii už dnes o 20 až 

30 percent menšie ako emisie moderných vznetových 
motorov.
 Okrem toho možno vodík bez problémov vyrábať 
za použitia obnoviteľných zdrojov energie. Sem patria 
tak veterná a solárna elektrická energia, z ktorej sa pro-
stredníctvom elektrolýzy vyrába vodík, ako aj použitie 
biomasy. Tu sa v prvom kroku procesu vznikajúci syn-
tézny plyn (v prevažnej miere kysličník uhoľnatý a vo-
dík) premení na kysličník uhličitý a vodík. Čím väčší je 
podiel týchto obnoviteľných energií, tým viac sa pribli-
žujeme k energetickému reťazcu s úplne neutrálnou bi-
lanciou CO

2
.

 Mercedes-Benz vidí vývoj elektromobilov s poho-
nom na akumulátor a s pohonom na palivové články 
pre lokálne bezemisnú jazdu budúcnosti ako doplnok k 
už existujúcim extrémne čistým a úsporným modelom 
BlueEFFICIENCY a hybridným vozidlám. Nerušenej a po-
hodlnej prevádzke však ešte bráni celý rad obmedzení, 
ako sú systémové náklady a infraštruktúra, špeciálne 
pri vozidlách s pohonom na akumulátor aj dojazd a vý-
kon. Moderné vznetové a zážihové motory ostanú ešte 
dlhšiu dobu hlavným pohonom automobilu – v individu-
álnej doprave s osobnými automobilmi, predovšetkým 
na dlhé vzdialenosti, a predovšetkým v nákladnej do-
prave s nákladnými automobilmi. Elektromobily sa za-
čnú používať v rastúcej miere v mestskej doprave. Ako 
dôsledok z toho Mercedes-Benz vyvinul široko členený 
spôsob riešenia. A v ňom má spaľovací motor aj naďalej 
dôležitú rolu. Bez ohľadu na rozvoj v tejto oblasti elek-
tromobil – či už s pohonom na palivové články alebo z 
akumulátora – nedokáže v krátkej dobe úplne vytlačiť 
vozidlá so spaľovacím motorom.

-mz-
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Predstavujeme
MINI Countryman

Prvý typ v ponuke MINI s dvoma pármi bočných dverí 
a doširoka sa otvárajúcimi piatymi dverami batožinové-
ho priestoru ponúka viac miesta pre všestrannejšie vy-
užitie, mierne zvýšenú pozíciu sedenia a optimalizovaný 
komfort jazdy. Zároveň si však MINI Countryman zacho-
váva typický pocit motokáry, charakteristický pre znač-
ku. Doplnkový pohon všetkých kolies MINI ALL4 pridáva 
extra pôžitok pre ozajstných fajnšmekrov. MINI Coun-
tryman skrátka ponúka všetky prvky, charakteristické 
pre značku po stránke dizajnu, prémiovej kvality, jazd-
ných vlastností, úspornosti a možností individualizácie, 
v novom, fascinujúcom štýle.
 MINI Countryman je štandardne vybavené štyrmi 
sedadlami, pričom pre zadný rad je bez príplatku k dispo-
zícii aj alternatíva trojmiestneho celistvého sedadla. In-
teriér poskytuje špičkový komfort aj pre dlhé cesty, do-
statok priestoru pre nohy, hlavy, aj ramená. Zadné sedad-
lá sú pozdĺžne posúvateľné, trojmiestne celistvé sedadlo 

je delené v pomere 60:40. Po sklopení oboch operadiel, 
alebo operadla celistvého sedadla, deleného v pomere 
40:20:40, je možné základný batožinový priestor s obje-
mom 350 litrov zväčšiť až na maximálnych 1170 litrov. 
 MINI Countryman bude mať pri uvedení na trh v po-
nuke tri zážihové a dva vznetové motory. Výkonové roz-
pätie siaha od 66 kW modelu MINI One D Countryman až 
do 135 kW modelu MINI Cooper S Countryman. Zážiho-
vý 1,6-litrový štvorvalec špičkovej verzie je vybavený 
okrem turbodúchadla typu twin-scroll a priameho vstre-
kovania paliva teraz aj systémom plne variabilného ma-
nažmentu ventilov, čo mu v súčte dáva najlepší pomer 
výkonu a spotreby paliva vo svojej triede. MINI Country-
man je v rámci koncepcie MINIMALISM, zameranej na 
zlepšovanie efektivity prevádzky, štandardne vybave-
né pre každý konkrétny model adekvátnou kombináciou 
prvkov, zmenšujúcich spotrebu aj emisie. Patria k nim 
napríklad Brake Energy Regeneration, Auto Start Stop, 

indikátor preradenia alebo inteligentný manažment po-
mocných agregátov motora. Okrem štandardnej ručne 
ovládanej šesťstupňovej prevodovky pre všetky motori-
zácie bude pre   verzie so zážihovými motormi k dispozí-
cii aj doplnková automatická šesťstupňová prevodovka 
s možnosťou ručného preraďovania Steptronic. 

-mi-

MiNi countryman
MiNi pridáva do rodiny štvrtý typ, countryman (názov sa na niektorých trhoch môže líšiť). je premostením 
medzi klasickou koncepciou MiNi a moderným SAv (Sports Activity vehicle). širšími možnosťami využitia  
v mestskej premávke aj mimo nej prináša unikátny pocit pôžitku z jazdy, typický pre MiNi, aj pre nové cieľo-
vé skupiny, ktoré požadujú viac priestoru a flexibility.
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Predstavujeme
Koncept « 5 BY PEUGEOT »

Koncept 5 BY PEUGEOT posúva ambície značky do seg-
mentu veľkých luxusných sedanov. Jeho čisté a ele-
gantné línie ladia s technologickými prvkami, aby doda-
li celku nadčasový, jedinečný a moderný dizajn zároveň.
Pod kapotou sa ukrýva technológia Peugeot Hybrid4, 
ktorá umocňuje pocit radosti z jazdy v súlade s novými 
environmentálnymi métami: 147 kW, pohon 4 kolies a 
99 g/km CO

2
 (alebo 0 g/km CO

2
 v elektrickom režime).

 Koncept 5 BY PEUGEOT dáva svojimi rozmermi 
(4860x1880x1420 mm, rázvor náprav 2815 mm), pro-
porciami a štýlom odpoveď na rozsiahly rozvoj trhu 
veľkých luxusných sedanov. Predstavuje čoraz silnejší 
status, kvalitu, výkon, ale aj prvky modernosti , ktorá 
prechádza od celkového dojmu z automobilu až k jeho 
architektúre, motorizáciám a štýlovým líniám.
 Všade vo svete sa na vývoji spoločne podieľajú prí-
vrženci segmentu « sedanov vyššieho radu » (M2) a « 
exkluzívnych automobilov » (segment H) , v ktorých sa 
spájajú tradičné parametre.
 5 BY PEUGEOT predstavuje víziu a know-how znač-
ky na trhu veľkých cestných automobilov. Je navrhnu-
tý a skonštruovaný tak, aby vyvolal dojem elegancie  

a presnosti, ale zároveň neubral na osobnosti a dynami-
ke, ktoré sú značke vlastné. 
 Línie trojdielnej siluety sa harmonicky spájajú bez 
prerušení, zlomov a ozdôb počnúc kapotou až po veko 
batožinového priestoru. Všetky plochy sú zarovnané a 
prechod medzi jednotlivými prvkami je presne stanove-
ný, aby bola zaručená maximálna kvalita. Konečný efekt 
navodzuje dojem automobilu « vytesaného v hmote »
 Výraz šelmy vpredu sa nezvyčajne vzdiaľuje: « led 
svetlá » sú zdôraznené podsvietením celého obvodu 
splývajúceho s karosériou.
 Reflektory rámujú charakteristickú « papuľu » no-
vými estetickými prvkami v súlade s ideami vyjadrený-
mi konceptom SR1. A tak maska vyzerá akoby unikla z 
automobilu a neexistovala.
Nový lev tróni prirodzene uprostred výlisku na konci 
dlhej hliníkovej masky, ktorá mu slúži ako kryt.
 Zámerne zušľachtené boky konceptu sú zvýšené 
vďaka lemovaniu presklených plôch a rukovätí lešteným 
skoseným hliníkom a tvarovanými 19 ‘’ diskovými kolesa-
mi. Zadný priestor pôsobí dojmom robustnosti a sily. Ob-
zvlášť výrazné svetlá sa skladajú z vyčnievajúcich troch 

červených “pazúrov”, ktoré aj označujú automobil vizu-
álne v noci, a pripomínajú niektoré typy z minulosti.
 Elegancia, presnosť a dynamika vyžarujúce zo štý-
lu exteriéru automobilu idú ruka v ruke s jeho mecha-
nickými vlastnosťami. Koncept 5 BY PEUGEOT integruje 
technológiu Hybrid4, ktorá bude uvedená sériovo aj na 
Peugeote 3008 od roku 2011.
 Vpredu s motorom 2,O l Hdi FAP 120 kW a vzadu s 
elektrickým 27 kW motorom dosahuje kumulovaný vý-
kon 147 kW s využitím elektrického režimu pri malých 
rýchlostiach, integrovaným pohonom na želanie a spo-
trebou a emisiami pri prerušení (3,8 l / 100 km a 99 g/
km CO

2
 alebo 0 v režime ZEV).

 5 BY PEUGEOT potvrdzuje aj environmentálnu stra-
tégiu značky Peugeot. V skutočnosti táto technológia 
zasahujúca do viacerých odborov , ktorá sa môže spájať 
s ďalšími spaľovacími motormi podľa požiadaviek trhu, 
sa bude vyvíjať na rôznych siluetách a rôznych platfor-
mách v prospech pocitu radosti a nových vzrušujúcich 
pocitov z automobilu.

-pt-

v novom projekte kladie peugeot dôraz na dvojnásobnú ofenzívu značky: dobytie nových trhov 
a potvrdenie svojej prítomnosti už na existujúcich trhoch.

Nová tvár luxusného sedanu
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Typickým prvkom aktuálnych automobilov Audi sú svie-
tiace diódy na denné svietenie inštalované do predných 
reflektorov. V novej generácii A8 teraz svietiace dió-
dy OSRAM prevzali aj ďalšie svetelné funkcie – na LED 
technológii sú založené stretávacie, diaľkové, zákruto-
vé a hmlové svetlá. 
 Komplikovaný mechanizmus so servomotorom 
využívaný napríklad v zákrutových svetlách s klasic-
kým svetelným zdrojom už vďaka smerovateľným LED 
svetlám nie je potrebný. Z reflektorov, ktoré boli pôvod-
ne mechanickým komponentom, sa stávajú elektronic-
ké moduly napojené priamo na elektronický systém 
vozidla. Pri inovatívnych, neoslňujúcich diaľkových 
svetlách na báze LED technológie sú napríklad dáta  

z navigačného systému prepojené s informáciami zo 
svetelného asistenčného systému. V budúcnosti bude 
hrať osobitnú úlohu tiež LED pole – v závislosti od funk-
cie osvetlenia budú jednotlivé LED segmenty zapnuté a 
vypnuté, čo umožní jednoducho, ale zároveň dokonale 
sa prispôsobiť rôznym podmienkam.
 Svietiace diódy ponúkajú v porovnaní s konvenč-
ným riešením osvetlenia značné výhody. Väčšia energe-
tická efektívnosť sa nakoniec odrazí na spotrebe pali-
va ako aj na emisiách CO2. Životnosť svietiacich diód 
sa vyrovná životnosti vozidla, vďaka čomu sa vodiči už 
viac nemusia starať o výmenu vypálených žiaroviek. 
 Nielen komfort, ale aj väčšia bezpečnosť pri no-
čnej jazde patria k prednostiam nového LED osvetlenia 
OSRAM. Lúč svetla zo svietiacich diód Ostar umiestne-
ných v Audi A8 dokonale a bez odleskov kopíruje po-
vrch vozovky. Navyše farbou pripomína denné svet-
lo, čo zlepšuje vnímanie kontrastu. Chodcov, zviera-
tá alebo slabo osvetlené vozidlá, ktoré sa môžu ne-
čakane objaviť v periférnom zornom poli, dokáže vodič  
identifikovať oveľa rýchlejšie. Výmole, prekážky a 
opotrebované cestné značenia sú omnoho lepšie vidi-
teľnejšie. Vďaka teplote farby svetla podobnej slneč-
nému sa oči vodiča neunavia tak rýchlo ako pri jazde  

s klasickými svetlami. Používaním reflektorov so svieti-
acimi diódami tak možno predísť veľkému počtu doprav-
ných nehôd spôsobených najmä v noci.
 Reflektor Ostar je k dispozícii ako nová produkto-
vá platforma s jedným až piatimi LED čipmi. Inovatívny 
proces konverzie umožňuje dokonale zobraziť bielu far-
bu s maximálnou úrovňou jasu. Typické svetelné hodno-
ty každého LED čipu sú 160 lm pri 700 mA. V závislos-
ti od variantu a od prevádzkového prúdu možno dosiah-
nuť hodnoty medzi 125 lm a 1100 lm. Práve vďaka tejto 
„škálovateľnosti“ jasu dokáže reflektor Ostar dokonale 
zabezpečiť všetky funkcie hlavného reflektora. 

-om-

Technika

inteligentné led reflektory 
Nová verzia sedanu Audi A8 využíva inovatívnu led technológiu spoločnosti oSrAM opto Semiconductors 
okrem denných svetiel už aj v stretávacích, diaľkových, zákrutových a hmlových svetlách. výhodou svietiacich 
diód (led) oproti klasickým svetelným zdrojom je okrem účinnosti aj ich dlhá životnosť, takže ich počas celej 
životnosti vozidla netreba meniť. Svetlo svietiacich diód je podobné dennému, čo zlepšuje bezpečnosť na ces-
tách. Najmä v noci umožňuje rýchlejšie rozpoznať osoby, zvieratá, slabo osvetlené vozidlá alebo iné prekážky  
a zároveň menej unavuje oči vodiča. Systém nových led reflektorov spolupracuje s GpS a svetelným asistenč-
ným systémom vozidla, takže svetlo sa automaticky prispôsobuje podmienkam na vozovke.

Španielsky kráľ Juan Carlos I je vášnivý moto-
rista, ktorý miluje výkonné a rýchle automobi-
ly. Podľa knihy vydanej v lete minulého roku, je 
v garážach španielskeho panovníka 71 vozidi-
el, o ktorých sa stará 65 mechanikov. Do flotily 
kráľových vozidiel patrí napríklad Rolls-Royce 
Phantom VI z roku 1959, Maybach, i jeho prvé 
vozidlo, klasický Mini. 
 Kráľ vlastnil aj superšportové vozidlo 
Porsche 959. ktoré však na zľadovatenej ces-
te v Pyrenejach  koncom roka 1990 rozbil. Nie 
všetky vozidlá si kráľ kúpil, pretože veľké au-
tomobilky sa predbiehajú v tom, aby monar-
chovi poskytli svoje najlepšie vozidlá, takpo-
vediac na testovanie. Na internete sa objavi-
li informácie, že nedávno kráľovi venovala ne-
mecká automobilka Audi svoju výkonnú špor-

tovú limuzínu RS6. Tento sedan poháňa päťli-
trový vidlicový desaťvalec, ktorý je vystroje-
ný systémom priameho vstrekovania benzí-
nu a prepĺňaný dvoma turbodúchadlami. Mo-
tor má najväčší výkon 426 kW a maximálny kr-
útiaci moment 650 Nm. Najväčšia rýchlosť je 
elektronicky obmedzená na 250 km/h, na že-
lanie môže byť toto obmedzenie upravené na  
274 km/h. 
 Audi španielskeho kráľa je celé čierne a od 
bežného sériového modelu sa na prvý pohľad 
odlišuje len držiakom pre kráľovskú štandardu 
a zábleskovými svetlami za prednou mriežkou. 
Je však veľmi pravdepodobné, že vozidlo je vy-
strojené najmodernejšími bezpečnostnými prv-
kami a pancierovaním. 

(RM)

Audi rS6 pre juana carlosa
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 159 Sportwagon

Alfa Romeo 166

Alfa Romeo GT

Audi TT

Audi A3 Sportback

Audi A6

Audi A8

BMW 1

BMW 3 

BMW 5

BMW X3
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

BMW 7

Citroën C2

Citroën C4

Citroën C5

Citroën C8

Citroën Jumpy Combi

Citroën C-Crosser

Citroën C4 Picasso

Dacia MCV

Dacia Logan

Fiat Panda 4x4

Fiat Grande Punto



mar ec  201064

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



www.mo t .sk 65

Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Hyundai Santa Fe

Chevrolet Spark

Chevrolet Kalos

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Evanda

Dodge Caliber

Dodge Journey

Dodge Nitro

Chrysler Grand Voyager

Jaguar X-Type

Jaguar X-Type Kombi

Jaguar S-Type
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Jaguar XJ

Jaguar XK

Jeep Wrangler

Jeep Cherokee

Jeep Grand Cherokee

Kia Picanto

Kia Ceè d

Kia Carens

Kia Sportage

Lada 110

Lada Niva

Land Rover Defender
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Land Rover Freelander

Land Rover Discovery 3

Range Rover

Lexus IS 200

Lexus IS 300

Lexus GS 300

Lexus RX 300

Maybach 57

Mazda 2

Mazda 3

Mazda 6

Mazda RX-8
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Mercedes-Benz A

Mercedes-Benz E-T

Mercedes-Benz SLK

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz ML

Mini Cooper

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero

Nissan Micra

Nissan X-Trail
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Opel Signum

Peugeot 307 SW

Opel Astra

Opel Vectra Caravan

Peugeot 407 SW

Peugeot 607

Peugeot 807

Porsche Cayenne

Renault Clio

Renault Koleos

Renault Mégane

Renault Kangoo
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Renault Thalia

Saab 9-3 Cabrio

Saab 9-3

Saab 9-5

Saab 9-5 Wagon

Seat Altea

Seat Ibiza

Seat Leon

Seat Alhambra

Smart Fortwo

Smart Forfour

SsangYong Kyron
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Subaru Impreza

Subaru Station Wagon

Suzuki Swift 3 dv

Suzuki Swift 5 dv

Suzuki Ignis

Suzuki SX 4

Suzuki Jimmy

Suzuki Grand Vitara

Škoda Roomster

Škoda Superb

Škoda Superb GreenLine

Škoda Fabia
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Škoda Fabia Combi

Škoda Octavia

Škoda Octavia Tour Combi

Toyota Corolla

Toyota Avensis Kombi 

Toyota iQ 

Toyota Verso 

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
Zo spoločného výskumu spoločností Goodyear a Genencor vznikla pneumatika vy-
robená technológiou (tajnička). Surovina izoprén,ktorá sa získava z ropy, sa tou-

to technológiou získava z obnoviteľných surovín. Takto sa Goodyear stane menej 
závislým od výrobkov získavaných z ropy (MOT ór č. 1/2010). 1- palivo pre zá-
žihové spaľovacie motory, 2- časový účinok sily, 3- pohyblivá súčiastka spaľova-

cieho motora, 4- súčiastka prevodového mecha-
nizmu motorového vozidla, 5- karosované jed-
nostopové motorové vozidlo, 6- náuka o svetle, 
7- hlavná jednotka tlaku v sústave SI, 8- zaria-
denie zabezpečujúce plnenie valcov spaľovacie-
ho motora zápalnou zmesou alebo vzduchom a 
ich vyprázdňovanie, 9- vypúšťanie látok znečis-
ťujúcich ovzdušie, 10- nosná časť konštrukcie, 
11- druh kužeľosečky.

Riešenie 

Tajnička: Biolsoprene, 1- benzín, 2- impulz, 3- oj-
nica, 4- lamela, 5- skúter, 6- optika, 7- pascal, 8- 
rozvod, 9- emisia, 10- nosník, 11- elipsa.

-jo-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Tento rok si jedna z najslávnejších automobilových značiek pripo-
mína 75. výročie svojho vzniku. Mike o‘driscoll, výkonný riaditeľ 
jaguar cars, pri tejto príležitosti uviedol: „v roku 2010 oslavujeme 
našu históriu a 75 rokov výroby automobilov, predstavujúcich tech-
nické umelecké diela. Súčasne si pripomíname náš záväzok pre 
budúcnosť a uvedenie novej generácie typu Xj. iba tri roky nám sta-
čili na to, aby sme kompletne revitalizovali výrobný program značky 
jaguar uvedením troch krásnych a rýchlych automobilov.“

Automobily jaguar
– 75 rokov vzrušujúcich inovácií

pAGáČik prezrAdí rýchloSŤ 
jAzdy NA zAČiATku  BrzdeNiA

Pre tých, ktorým sa nechce vyrábať špeciálne „brzdové 
pagáčiky“, existuje aj elegantnejší spôsob matematické-
ho určenia pôvodnej rýchlosti vozidla na začiatku brzde-
nia. Použijeme na to obr. 3 a starú, dobrú známu 1. Eukli-
dovu vetu zo strednej školy. Táto veta hovorí, že plocha 
štvorca nad výškou pravouhlého trojuholníka sa rovná 
ploche obdĺžnika zostrojeného z obidvoch úsekov prepo-
ny trojuholníka - rovnica (3). Na základe tejto rovnice si 
môžeme nakresliť obr. 3.
 V našom prípade pri bezvýpočtovom určení rých-
losti vozidla na začiatku brzdenia budeme postupovať 
podľa obr. 4: Budeme pritom uvažovať s tou istou brzd-
nou dráhou „s

b
 = 6,3 m na snehu, so súčiniteľom priľna-

vosti mí = 0,2.
 Najprv si zvolíme mierku. Napr. „1 m/s2 bude 1 cm, 
a „1 m bude tiež 1 cm. Potom nakreslíme obdĺžnik so 
stranami „2.a“ a „s

b
“ v ležatej polohe. Prvá strana ob-

dĺžnika „2.a“ = 2.mí.g = 2.0,2.10 = 4 m/s2“ bude 4 cm. 
To bude ľavá časť prepony budúceho pravouhlého troju-
holníka „c

1
“ - obr. 4.

 Druhá strana obdĺžnika „s
b
 = 6,3 m - bude 6,3 cm 

„. To bude pravá časť prepony „c
2
“ pri tvorbe budúceho 

pravouhleho trojuholníka (obr. 4).
 Potom kratšiu stranu obdĺžnika „2.a“ vyklopíme 
po čiarkovanej kružnici hore, vľavo vedľa obdĺžnika - to 
bude ľavá časť prepony budúceho trojuholníka „c

1
“. Celá 

prepona bude „2.a
1
 + s

b
“ a bude siahať od bodu „A“ po 

bod „B“.
 V deliacom bode „D“ vztýčime kolmicu „z“. Na ňu 
položíme vrchol celuloidového pravouhlého trojúholníka 
„C“ a posunieme ho hore alebo dolu po zvislej priamke 
„z“ tak, aby jeho odvesny prechádzali bodmi „A“ a „B“. 
Takto nám vrchol trojuholníka „C“ určí veľkosť rýchlos-
ti vozidla „v“ na začiatku brzdenia. Stačí už len odmerať 
výšku trojúholníka „v“, a to je spomínaná rýchlosť vozi-
dla „v (m/s)“. V našom prípade je táto rýchlosť „5 m/s“, 
čo je „18 km/h“.

 Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

Hry s fyzikou

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

Pred dvoma rokmi automobilka Jaguar prikročila ku  komplet-
nej obmene a revitalizácii svojej ponuky vozidiel. Tento pro-
ces odštartovalo v roku 2008 uvedenie nového typu XF, kto-
rý získal množstvo ocenení na celom svete. Štvordverová päť-
miestna limuzína vyzerá ako kupé a má srdce športového au-
tomobilu. V roku 2009 Jaguar prepracoval kupé a kabriolet ty-
pového radu XK, čím vytvoril jeden z najatraktívnejších auto-
mobilov kategórie Gran Turismo na svete. A v roku 2010 sa 
začne predávať revolučný typ XJ, dokonale stelesňujúci du-
cha značky Jaguar.
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História motorizmu

Mike O‘Driscoll dodáva: „Vývoj nášho nového modelové-
ho programu je súčasťou procesu transformácie znač-
ky Jaguar na moderného výrobcu športových automobi-
lov, ako to bolo v časoch, keď ju viedol jej zakladateľ Sir 
William Lyons – spoločnosti, ktorá vyrábala inovatívne, 
vzrušujúce a vždy originálne automobily.“
 Ian Callum, riaditeľ dizajnu značky Jaguar dodáva: 
„Dizajn značky Jaguar v nasledujúcich 75 rokoch musí 
rešpektovať a odrážať uplynulých 75 rokov, pokračujúc 
v posúvaní hraníc techniky, luxusu a športového štýlu. 
Navrhovanie automobilov, po ktorých sa každý obzrie a 
ktoré každému rozbúchajú srdce, bolo ústredným motí-
vom značky Jaguar po celé desaťročia. Úspešný produkt 
dizajnu musí obstáť v skúške času, zachovávajúc si svoj 
charakter v meniacich sa módnych vlnách. Jaguar má 
množstvo typov, ktoré sú dnes ikonami rovnako, ako v 
čase svojho predstavenia – a to je odkaz poslania znač-
ky Jaguar: vytvárať krásne a rýchle automobily.“ 
 „S pohľadom jedným okom na súčasné typy XK, 
XF a XJ a s druhým okom upriameným do budúcnosti  

budeme pokračovať v našom úsilí 
prinášať inovácie a vytvárať nové 
etalóny nielen v oblasti automobi-
lového dizajnu, ale aj v oblasti di-
zajnu luxusu ako celku,” dodal Ian 
Callum.
Písal sa rok 1922, keď Sir William 
Lyons založil spoločnosť Swallow 

Sidecars. Do začiatku 30-tych rokov 20. storočia vyrá-
bal motocyklové prívesné vozíky a niekoľko typových 
radov automobilov, označených skratkou „SS“. Pred 
predstavením nového športového automobilu SS 100 v 
roku 1935 hľadal Sir William Lyons preň nové charakte-
ristické meno. Z návrhov predložených reklamnou agen-
túrou vybral meno „Jaguar“ a tak sa typ SS 100 stal  

prvým automobilom značky Jaguar.
 Meno „Jaguar“ sa ukázalo ako šťastná voľba – re-
prezentuje mačací pôvab a eleganciu, ako aj silu a agili-
tu, ktorými sa vozidlá tejto značky od začiatku vyznačo-
vali. Sir William Lyons raz uviedol, že „automobil je na-
jbližšou vecou k živému tvorovi, ktorú môžeme vytvo-
riť“. Tento pocit jednoznačne obstál v skúške času. Nové 
meno značky vyjadrovalo esenciu všetkých ďalších no-
vých typov. 
 Počas svojej histórie Jaguar vytvoril niekoľko le-
gendárnych automobilov - napr. typ XK120, predstave-
ný v roku 1948 bol úplnou senzáciou, po ktorej nasle-
dovali najslávnejšie športové automobily tohto obdobia 
C Type a D Type, dominujúce v automobilových prete-
koch v 50. rokoch. E-Type, predstavený v roku 1961 bol  

označovaný za najkrajší automobil všetkých čias a vo 
svojej dobe ovplyvnil celú generáciu športových auto-
mobilov. Športové typy boli vždy ťažiskom značky Ja-
guar, no značka vyrábala aj slávne limuzíny, ako napr. 
typový rad Mark II začiatkom 60. rokov a legendárny 
rad XJ.
 V roku 2010 si Jaguar pripomína svoje 75. výročie 
aj na viacerých noblesných automobilových podujati-
ach sveta, vrátane Goodwood Festival of Speed vo Veľ-
kej Británii, Concours D’Elegance Pebble Beach v USA a 
pretekov historických automobilov Mille Miglia v Talian-
sku. Jaguar sa opäť vráti na pretekárske okruhy so svo-
jim novým špeciálom Jaguar RSR XKR GT2 a bude súťa-
žiť v seriáli American Le Mans Series (ALMS).

–jr-

Sir William Lyons

Prvý automobil z fabriky Swallow Sidecars so značkou 
Jaguar - typ SS 100

Jaguar E-Type coupé
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Po tomto modeli konštruktéri Richard a Xaver Küche-
novci zaviedli do výroby jedno, dvoj a štvorvalcové mo-
tory. Ventilové rozvody používali OHV a SV. Dvojvalco-
vé a štvorvalcové motory boli koncepcie „boxer“, teda 
ploché motory.  Na motocykloch s týmito plochými mo-
tormi na pohon zadného  kolesa používali spájací hria-
deľ („kardan“). Dvojvalcové  motory mali zdvihový ob-
jem 498 cm3 alebo 596 cm3. Štvorvalcový motor mal 
objem 797 cm3. Po vypuknutí 2. svetovej vojny v roku 
1939  sa fabrika preorientovala na výrobu vojenských 
motocyklov s postranným vozíkom, pohonom aj na kole-
so vozíka. Sériová výroba motocyklov Zündapp KS 750  
sa začala v roku 1940 a skončila v roku 1944 zbombar-
dovaním továrne. V tom období spoločnosť BMW  vyrá-
bala takmer identický motocykel typu BMW R 75- Saha-
ra. Motocykel Zündapp KS 750 tvoril s postranným vo-
zíkom značky Steib (typ BW 40) jeden celok, i keď vozík 
sa dal jednoducho odmontovať a motocykel mohol jaz-
diť samostatne. Motocykel má rám lisovaný z oceľové-
ho plechu, prívesný vozík má samostatný rám.

Technické údaje:

Vzduchom chladený zážihový plochý dvojvalec (tzv.  

boxer) s ventilovým rozvodom OHV. Zdvihový objem 
751 cm3, priemer valcov x zdvih piestov 75x 85 mm, naj-
väčší výkon 19,1 kW (26 k) pri 4000 ot./min.

Prevody: ručne aj nožne ovládaná štvorstupňová me-
chanická prevodovka, s redukovaným prevodom „do-
pomala“ + 1 stupeň dozadu. Sekundárny prevod je za-
bezpečený spájacím hriadeľom s uzávierkou pohonu na  

koleso postranného vozíka.
Podvozok: rám motocykla je vyrobený z lisovaných 
oceľových profilov v kombinácii s oceľovými rúrkami, 
postranný vozík má samostatný rám. Karoséria po-
stranného vozíka je z oceľového plechu.

Brzdy sú bubnové, s hydraulickým ovládaním na zadné 
koleso motocykla aj koleso postranného vozíka. Ručná 
brzda je s lankovým ovládaním na riadidlách. Pôsobí na 
predné koleso. Predná vidlica je odpružená, tiež koleso 
postranného vozíka. Zadné koleso je bez odpruženia. 

Rozmery a hmotnosť d/š/v 2385/1650/1010 mm, rá-
zvor kolies je 1410 mm, rozchod vzadu 1130 mm. Kolesá 
majú lisované oceľové ráfiky s drôtovým výpletom. Roz-
mer ráfikov je 3,50 – 16“, rozmer pneumatík 4,75-16“. 
Hmotnosť motocykla s postranným vozíkom je 400 kg. 

Nosnosť (3 osoby + batožina) je 270 kg, celková hmot-
nosť 670 kg.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 95 km/h, 
spotreba paliva (benzín BA 91-95) 7 l/100 km, v teré-
ne 9 l/100 km. Majiteľom tohto zrenovovaného moto-
cykla v originálnom stave je pán MUDr. Štefan Velgos, 
CSc. z Bratislavy.

zündapp kS 750 elefant, 
rok výroby 1942
Spoločnosť zündapp bola založená v roku 1917 v Norimbergu (Nemecko). Názov zündapp je skratka  zün-
der und Apparate – Bau. po celý čas vyrábala motocykle, iba na sklonku svojej existencie v nej vyrábali aj 
osobné autá. začínali s výrobou motocyklov s dvojtaktnými motormi. do roku 1930 vyrábali motocykle so 
zdvihovým objemom 211 cm3, 246 cm3, potom 198 cm3 a 298 cm3. v roku 1930 začali s výrobou prvé-
ho motocykla so štvortaktným motorom, bol to jednovalec so zdvihovým objemom 498 cm3. Motor mal 
štyri ventily ovládané rozvodom ohv. vynikal spoľahlivosťou a vyhrával práve súťaže spoľahlivosti. 

Historické vozidlá
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prax ukazuje, že majitelia historických vozidiel svoje poklady vyťahujú z garáží a dielní začiatkom mája. Sú vý-
nimky, kedy sa  veterány  objavia aj skôr. k tradícii patria novoročné jazdy veteránov. dlhú tradíciu v tom mali 
Nitrania. v tomto roku vyšli na cesty  vozidlá z Mustang club Slovakia, tiež ccc BA, možno aj iné, ale nemá-
me o ďalšej takejto akcii informácie . Tohoročným prekvapením bola oldtimer Winter rallye, ktorú usporia-
dal vc liptovský Mikuláš. Bola to viacetapová jazda s centrom v dolnej krupej. je to asi prvé viacdňové po-
dujatie s historickými vozidlami v zime. rallye sa konala v dňoch 19. 1. – 31.1.2010.

jarné podujatia 
s historickými vozidlami

Už šesť rokov začína sezónu s vojenskými historickými 
vozidlami Veterán klub Tatra 141. Názov akcie je „Prvý 
výstrel“. Presný termín ešte nie je určený, bude koncom 
marca, alebo začiatkom apríla. Ten istý klub usporiada 
už siedmy ročník peknej akcie „Prvomájová veterán Ta-
tra rallye“. Je to vlastne oficiálne začatie sezóny, kde sa 
predstavujú aj premiéry nášho veteránskeho parku vo-
zidiel. Tento rok to bude Vellie z roku 1918, predstaví ho 

pán Michal Ličko z CCC Bratislava. Premiéru bude mať 
aj dodávková Tatra 16 z roku 1926, z Veterán klubu Tat-
ra 141. Táto jazda historických vozidiel patrí k tým, kto-
rých organizácia je na najvyššej úrovni. Trasa vedie po 
okolí Bratislavy a Dolného Rakúska. Centrum bude v ho-
teli West na bratislavskej Kolibe. Bude sa konať v termí-
ne 30. apríl – 2. máj 2010.
 Ďalšia akcia bude 15. mája v Palárikove pod  

názvom „Výstava a spanilá jazda HV v Palárikove. Býva 
to vždy prvotriedne zorganizované podujatie s podporou 
pána starostu mesta a viacerých sponzorov. Súčasťou 
je aj kvalitný kultúrny program a pekné ceny pre účast-
níkov. Máj uzatvára  podujatie s dlhoročnou tradíciou a 
výberom tých najlepších historických vozidiel. Sú to le-
gendárne „Piešťanské zlaté stuhy“- Concurse d́ elegan-
ce (súťaž elegancie). Centrum podujatia je v luxusnom 
prostredí Piešťan. Koná sa v dňoch 27. 5. -30. 5. 2010.
 Posledný jarný mesiac je jún. V dňoch 18. - 20. 6. 
sa koná v Považskej Bystrici a okolí. podujatie s názvom 
Jazda  historických vozidiel „Veterán tour Manín“. Ak-
cie sa zúčastnia všetky kategórie historických vozidiel, 
od motocyklov až po nákladné a obrnené vozidlá. Bude 
to teda pre  divákov „všechuť“, každý si vyberie, čo mu  
imponuje.
 Poslednú júnovú sobotu (26. 6.) CCC Bratislava 
usporiada tradičnú hviezdicovú jazdu na letecký deň 

v Holíči. Určená je pre vozidlá staršie ako 50 rokov.  
Historické vozidlá budú vystavené spolu s historický-
mi lietadlami. Účastníci môžu absolvovať let na vetroni, 
motorovom lietadle, alebo zoskok padákom.
Uvádzané podujatia, ale aj ďalšie ďalšie, ako aj termíny 
týchto podujatí , nájdete v časopise VETERAN.SK.

Milan Kokeš, CCC BA

Rubriku vedie: Ing. Konštantín NIKITIN

Galéria veteránov
na Slovensku

Kaštieľ v Palárikove a historické vozidlá

V Palárikove vidno predvojnové motocykle ...aj predvojnové autá
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Nemecká automobilka BUSCH konečne dokázala čosi,  
o čom iní len snívajú: Nielenže úplne odstránila  nežia-
duce výfukové splodiny svojich automobilov, lež, vyrie-
šila aj problém úplne čistej prírody! Dvakrát - v M 1:87 
i M 1:160. Čo súvisí aj s tým čarovným kufríkom, ktorý 
síce vyrába čínska spoločnosť RICKO, no v Európe ho 
distibuje BUSCH. Aj s modelmi automobilov RICKO - mo-
derných, i autoveteránov. Tie sa na trh dostávajú v mini-

vitrínkach, akých sa na tri 
etáže tohto skladacieho 
kufríka zmestí rovný tu-
cet! Ak je kufrík zložený, 
šetrí zas priestor. Pointa? 
Kto si kúpi tucet mode-
lov RICKO, tomu BUSCH 
prázdny kufrík daruje  

zadarmo! Chcete ho, no 
kvôli umeleckej sebare-
alizácii radšej s prázdny-
mi vitrínkami? Prečo nie:  
BUSCH ich vyrába tak, 
ako svoju slávnu florálnu 
sériu „Čistá  príroda“ (Na-
tur Pur). Čo sú stavebni-
ce kvetín (ale aj zeleniny)  
v širokom sortimente  

(novinka 2010: Mak a konope...). Takže možno napodob-
niť aj jediného boha Pána, ktorý nielenže počas šiestich 
dní stvoril svet aj s dvoma nie príliš vydarenými bytos-
ťami (neskôr už nepomohla ani tá ozdravná potopa pod 
patronátom praotca Noacha), ale tým dvom, Adamo-
vi (hebrejsky „muž“) a Eve (= žena) sám zariadil aj raj! 
Eden, rajskú záhradu. Keďže oni sa ešte nevyznali, no on 
zvládol všetko - vrátane záhradnej architektúry. Je zau-
jímavé, že ani po 5771 rokoch od stvorenia sveta (podľa 
židovského rátania času) väčšina našich krajanov nevie, 
kde sa vlastne ten Eden, rajská záhrada, vtedy nachád-
zala! Tak som sa spýtal tucta známych, veriacich i ateis-
tov. Desiati si mysleli, že „kdesi hore“... Biedna odpoveď, 
najmä ak zvážime, že všetci sa po smrti chystajú prá-
ve tam! Nečudo: 80 % našincov sa, prinajmenšom podľa 
jedneho politického hnutia, cíti byť veriacimi - aj keď za 
totality sa k tomu mnohí za nič na svete nepriznali. A je 
im jedno aj to, čo na ich zámer povie onen bradatý, s kľú-
čom na krku. A ako poniektorých poznám, ak by frfĺal 
priveľa, naskutku by ho zo služby nechali prepustiť... No 
ak by si raz zo zvedavosti prečítali aj Talmud, či aspoň 
jeho kresťanské pretlmočenie do podoby Starého záko-
na (jasné, najnovšie sa hovorí už len o Starej zmluve), 
zistili by, že Elohim alias Jahve svoj  Eden vyčaril tak, 
že „...a boh Pán vysadil záhradu v Edene oproti Výcho-
du, a vsadil do nej  ľudí, ktorých sám stvoril“! A ani sa 
príliš neunavil, keďže  just tam bola tá červenohnedá na-
plavená zemina, najúrodnejšia na svete! Tentoraz v Me-
zopotámii,  poblíž dnešného Bagdadu... Z nej stvoril aj 
Adama, kým pri Eve si už prácu zjednodušil: Vystačil aj s 
tým jediným rebrom z človeka. A výsledok? Dodnes nie 
je jasné, či Eva zostala len o čosi ukrátená, či naopak, 

TAjoMSTvá kuFríkov: 
MoTorizMuS A jAr

Svet v miniatúre

  Minidioráma s motívom z čias dávno predtým, ako  Najvyšší vyhnal z raja Adama (= 
muža) a Evu (= ženu), keďže sa ukázalo, že sám vyprodukoval nepodarky. S trávou a pa-
pradím od BUSCHa, a figúrkami od PREISERa - v M 1:87

  Kufrík RICKO/BUSCH naplnený modelmi RICKO v M:87 (zľava doprava, zhora dole - prvé dva sú z ponuky čínske-
ho výrobcu Masterpiece Automotive Replicas): Austro-Daimler 28/35 (1908), Austro-Daimler 8/16 (z vozidlového 
parku rakúskeho cisára z roku 1911), Lincoln,  model K (1931), Horch 851 Pullman (1935), BMW Dixi (1930), Merce-
des - Benz 770 (W 07 - 1930 až 1938, tu ako verzia automobilu japonského cisára),  Wanderer W25K Roadster (1936), 
Horch 930V Cabriolet (1939), Jaguar XKSS (1956), Toyota 2000GT (1966), Cadillac Sixteen (2003), Ford Mustang 
(2005)

Čo svet svetom stojí, každý vie, že ženy svoje cennosti skrývajú - v svojej šperkovnici. A muži? v garáži.  Ako-
že svojej,  až pričasto prázdnej. keďže ich drahá polovička išla opäť raz nakupovať... Ako z tohto nešťastného 
kruhu von? Treba si zadovážiť vlastný  čarovný kufrík - namiesto tej šperkovnice! Či rovno - Alladínovej lam-
py... i keď tá jednu prednosť mala:  Stačilo len trocha pošúchať - a už z nej išiel džin! 

DÁVNO PRED EDENOM...
- Pipi, Čuču, mám novinu: Po tom, čo sme včera požrali tie skvasené kokosáky, mal váš Bobo vi-
denie! Zjavila sa mu Veľká Matka a prehlásila, že my traja splodíme spoločnými silami celkom 
nový klon: Bude neustále nadávať, bedákať, kradnúť, klamať a ohovárať, no keďže bude naším 
spoločným dielom, poctivo robiť sa mu chcieť nebude. No aj tak sa sám vyhlási za korunu všet-
kého tvorstva... 

  Jarná lúka s rozkvitnutými (i odkvitnutými) púpavami a Smartom Fortwo a la 
BUSCH. figúrky PREISER -  všetko v M 1:87. A prečo ten čierny žrebec kamsi uteká? Nuž, 
a vy by ste sa vari včas neratovali?

  -   Ja som ten zajačik ušatý, čo nemá centíka na šaty... A tak podnikám ako viem, klientom 
vajcia maľujem! Načerveno, nazeleno, ak zaplatia aj namodro - kedy už zavládne mojimi kli-
entami sľubované dobro? Veď ja som len zajačik ušatý...
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vymodelovaná už zo živého materiálu - jednoducho vy-
darenejšia... Isté je, že - len Boh je dokonalý! - to chýba-
júce rebro prvého človeka potom spôsobilo, že už nikto  
z nás nemohol stáť po celý život až tak vzpriamene, ako 
to pôvodne naplánoval samotný boh Pán. Keďže jedno 
rebro už bolo fuč...Tak či onak, berúc do úvahy aj farbu 
tej hliny z Mezopotámie na stavbu Adama - nebol náš 
praotec Adam v skutočnosti indián? Späť, k ešte prázd-
nym minivitrínkam od BUSCHa! I k vlastnému tvorivému 
potenciálu - keď už kresliť karikatúry nedokážeme. Pri-
dajúc BUSCHove stavebnice ruží (priemer kvetu: 1 mm!), 
tulipánov, chmeľu, vínnej révy či dnes tak hojných a vša-
deprítomných tekvíc, kapustných hláv i kalerábov, a za-
čnime pomocou modelárskeho skalpela a sekundové-
ho lepidla zhotovovať najprv tú flóru! V M 1:87 (resp. M 

1:160); a následne aj, ak už nie Eden  (PREISER ponúka 
Adama a Evu aj bez figového listu), tak aspoň motívy  
z reálneho života. Podľa vlastného videnia! Z pradávna  
i dneška, keďže  svet bez toľkého frfľania, podvádza-
nia, kradnutia, súdov, exekútorov a samozvaných poli-
tikov by bol príliš krásny - najmä ak všetko oživia kve-
tiny. Kapustné hlavy a tekvice odložme na jeseň, veď 
už dávno u  nás vládne aj Halloween! Kedy aj voľby do 
nášho zákonodárneho zboru budú zas len minulosťou... 
Výhoda? Zamestnajúc aspoň vlastné ruky, konečne mô-
žeme rozmýšľať! A prémia? Keďže je marec a prichádza  

najoživujúcejšie ročné ob-
dobie, vymodelujte si svo-
ju vlastnú novú jar! Ako 
my, kopírujúc tak nielen 
holandské tulipánové po-
lia (o tamojšom Keuken-
hofe ani nehovoriac), ale 
aj čosi, čo sa udialo dáv-
no pred tým Edenom a 
5771 rokmi! A keďže sa 
blíži Veľká noc a podni-
kanie ešte žije, môže byť 
výsledok aj vášho snaže-
nia oveľa presvedčivej-
ší, ako všetky tie odrazu  

objavené papyrusové zvit-
ky aj s pergamenmi z na-
pnutej a dodatočne uhla-
denej kože zamordova-
ných zvierat! Plus všetky 
tie „aktuálne“ sľuby ako-
že „našich“ politikov... Ži-
adny strach: Príde aj leto, 
ba motorizmus zostane 
aktuálny i navzdory  od-
páleným mýtnym bránam 
počas tohoročnej zimy. 
S čím ale naša miniscén-
ka s pohrebom nesúvisí... 

Môže za ňu ľudová múd-
rosť, vraj: marec - pobe-
raj sa starec! No, sociál-
nu poisťovňu by to doza-
ista potešilo, hoci ja osob-
ne jej toľkú radosť len 
tak ľahko nedoprajem! Aj 
keď  mi namiesto zaslú-
ženého dôchodku nadelila 
len vreckové... Ešteže náš 
slovenský klasik, autor  

Zbojníckej mladosti, tak krásne opísal aspoň jar! Čo 
príslušný školský ústav už pred polstoročím zostručnil 
- do holých viet! Aby už školáci vedeli, kde sa žiada mäk-
ké, a kde zas tvrdé - „i“. Spomínate na tie školské diktá-
ty? Slnko svietilo. Potôčiky žblnkali. Kvety kvitli. Včely 
bzučali. Motýle lietali (aj keď v skutočnosti skôr plach-
tia, či nie?). Nečudo, že aj „Jar sa smiala.“... A o to ide, 
najmä ak sa dokáže usmiať aj vaše srdce! Nielen podľa 
BUSCHa, keďže aj u nás je dnes kadečo na popukanie. 
Občas aj od smiechu (cez slzy), zvyčajne. A nielen kvôli 
tým 5771 rokom stále pokračujúceho rozkladu.

Ing. Štefan ŠTRAUCH 

The World en miniature

(Branislav Koubek a Adrián Gašparík)

Svet v miniatúre

  Hoci okrasný vlčí bôb zvykne kvitnúť na záhonoch až v lete, nám môže rozkvitnúť kedy-
koľvek!  Veď aj kedysi populárny pôvodný Fiat 500 (1965) má dnes doma už len málokto...

- Prišli k nám koncom osemdesiatych; tá naľavo rozhadzovala rukami, vraj je Demokracia. Tá 
napravo mávala váhami, opierajúc  sa o meč - vraj je Spravodlivosť. Tak sme im prezradili, 
kto sme tu my - a razom  skameneli! Odvtedy ich používame len tak, na okrasu. A pritom si 
zadarmo aj kvetiny v parku natrháme...

- Leoš, v tŕstí sa otŕča Fero! Ten Škero, alias profesor Rubín. Že zas ulovil nič netušiacu beličku...
- Ignoruj ho, Marka - bol a zostal hlupák, hoci až trojstuňový! Lebo lovil nevinné bytosti, nahlas 
ale tvrdiac, že Gagarin v kozme nebol, a celé to len nafilmoval Mosfilm. No i tak mu  podľa taj-
nej zmluvy štát platil za tie nevinné beličky mesačne viac, ako bol jeho plat vedúceho kádra. Kam 
ho „ktosi“ dosadil, lebo naozaj robiť a myslieť nevedel nikdy. No „potom“ ho už nechceli ani len 
tam, a tak sa, zo zvyku, oháňa udičkou len tak - a beličky kupuje v obchodných centrách, aby si z 
nich  doma uvaril haláslé. Súc pevne presvedčený, že aj vďaka nemu všetci smerujeme tam, od-
kiaľ sme prišli...

  Smart Roadster „Cabrio“ z modelovej super série CMD (Potnámka: BUSCH ho dodá-
va v M 1:87 so štyrmi pneumatikami)

- Kvôli štrukturálnym fondom na podporu turistiky z Bruselu sme museli vyťať vinice a vysadiť ta-
bak. Lebo kvitne naružovo, čo majú Američania radi. Vďaka ich častým návštevám získalo u nás 
prácu aj zopár krátkodobo zamestnaných. Kým našim tradične dlhodobo nezamestnaným sme za-
kúpili indiánske čelenky! Aby so svojimi holými zadkami behali medzi tabakovými bylinami, a ak 
treba, aj vyfajčili s Nemcami  to ich oné...  fajku mieru! A Američanom zas predvádzali, ako to bolo 
u nich za čias, keď indiáni ešte pestovali tabak, a nemuseli v rezerváciách popíjať ohnivú vodu len 
tak, bez bizónov. Aby videli, o čom je reč, jedného vypchatého sme z tých bruselských fondov za-
kúpili takisto - aj so služobným autíčkom pre nás... Ježišmária, ľac ho: Kým ja tu vysvetľujem NEP 
EÚ, ktosi nám už čmajzol aj pneumatiku!

- Starký, a ktože nám to zas umrel? Vari dôchodca na podvýživu, či dôchodkyňa z toho zatepľovania?
- Nie, iba poslankyňa, naša suseda. Tá, čo ju všetci prezývali Čičolínou dávno predtým, ako prešla z budo-
vania komunizmu na demokraciu, a z presvedčenia tvrdej materialistky na svätenú vodu...
- Nevrav, vari aj tí už začali vymierať? No, pekne, pekne... Tak im aspoň po smrti zaželajme všetko najlep-
šie: Nech sú im ich ťažké hriechy odpustené... A vieš, že raz, na Vianoce, mi požičala papierové obrúsky? 
Tri, no len dva z nich boli už predtým použité...

  Tulipány a talianska trojkolieska Piaggio Ape 50 z polovice minulého storočia 

- Krásny deň! Len dúfam, že dnes opäť kdesi v srdci Európy, na letisku, necvičia policajné psy 
na plastické trhaviny...
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kostoly od nepamäti slúžili k duchovnému rozvoju človeka. viera dávala človeku, obrazne povedané,  krídla, 
dávala mu nádej a útechu. dávala mu v ťažkých chvíľach silu žiť. zneužívanie tejto ušľachtilej hybnej sily na 
úplne iné, ako duchovné ciele, sa tiahne celými dejinami ľudstva. Nebolo to inak ani v časti cirkevných spo-
ločenstiev navštevujúcich kostoly v kežmarku.

zneužívanie viery

Dominantným kostolom v Kežmarku, okrem už v Po-
tulkách spomínaného dreveného artikulárneho evanje-
lického kostola zapísaného do Zoznamu svetového de-
dičstva UNESCO, je Kostol svätého Kríža. Najstaršie ka-
menné časti prízemia veže pochádzajú z prvotného ro-
mánskeho kostola z polovice 13. storočia. Vtedy začal 
slúžiť na bohoslužby v starej slovenskej osade. Jeho 
veľkolepá gotická prestavba v rokoch 1444 – 1498 mu 
vtisla dnešnú, trojloďovú podobu. Svojimi rozmermi pa-
trí k najväčším kostolom na Spiši. Raritou kostola je tro-
jaká klenba - sieťová, hviezdicová a krížová - ako po-
zostatok jeho prestavieb. V prevažne gotickom interié-
ri kostola sa nachádza cyklus tabuľových malieb hlav-
ného oltára prezrádzajúcich poľské vplyvy, datovaný 
do rokov 1450 – 1460. Bočný oltár Apoštolov je z rokov 
1470 – 1480 a bočný oltár svätej Kataríny pochádza  
z roku 1493. Reliéf korunovania Panny Márie z bočného 
oltára vznikol po roku 1500, krstiteľnica je z roku 1472. 
Cennými artefaktmi sú stallum majstra Simona z roku 
1469 a senátorská lavica Hansa Tischlera z roku 1518. 
Ukrižovaný Kristus, centrálny výjav dnešného hlavné-
ho oltára, stál pôvodne na prekladovom stropnom tráme  
v strede kostola. V stredoveku oltáre s krížom umiestne-
né v strede kostola boli často takto riešené práve v chrá-
moch zasvätených svätému Krížu a mali svoj mystický 
význam. Kežmarský kostol so siedmimi stĺpmi symbo-
lizoval rajskú záhradu so siedmimi stromami cností  
a kríž, ktorý stál pôvodne uprostred chrámu symbolizo-
val strom života, strom nesúci „najvzácnejšie ovocie“, 
Krista. Na hlavný oltár sa kríž s Kristom dostal až v roku 
1868. Je to najcennejšia časť interiéru kostola. Výskum 
jednoznačne dokázal, že kríž s Ježišom je dielom Majst-
ra Pavla z Levoče. Na tele Ježiša sú dokonale anatomic-
ky prepracované napríklad vystupujúce žily, detail rúk, 
nôh, zubov a podobne. Podľa znalcov vraj neexistuje iná 
socha Majstra Pavla tak dokonale anatomicky vypraco-
vaná. Samotný hlavný oltár patrí medzi najväčšie oltáre 
u nás. Z pôvodného oltára je aj predela a reliéf apošto-
lov. Ďalšou raritou kostola sú dva chóry a organy. Men-
ší organ, dodnes po oprave funkčný, vytvoril Bartolomej 
Fromm v roku 1651. Organ patrí k najcennejším svojho 
druhu na území Slovenska. V kostole sa nachádza via-
cero kamenných náhrobkov z 16. až 18. storočia. Naj-
starší náhrobok z roku 1520 patrí hradnému kapitáno-
vi Krištofovi Varkočovi. Asi bol katolík v službách pro-
testantov. Naľavo od oltára je hrobka rodiny Thökölyov-
cov z čias, keď kostol už patril protestantom. V polovici 
18. storočia bola vykonaná veľká baroková úprava kos-
tola. Kostol bol viackrát opravovaný aj v priebehu 19. 
a 20. storočia. Veľkou udalosťou pre kostol a veriacich 
bolo jeho povýšenie na Baziliku Povýšenia svätého Krí-
ža, baziliku minor, prvú nemariánsku baziliku na Sloven-

sku. Stalo sa tak v 
roku 1998. Bazilika 
minor je pápežský 
kostol, v ktorom je 
možné získavať od-
pustky a niekoľko-
krát do roka sa tam 
musia konať ponti-
fikálne sväté omše 
za Svätého Otca. 
Povýšenie kostola 

na baziliku schvaľuje pápež. Privilégia týchto kostolov 
však boli z veľkej časti zrušené Kódexom kanonického 
práva z roku 1983. O kostol sa po stáročia „preťahova-
li“ dva kresťanské tábory, rímskokatolíci a protestanti. 
Protestanti kostol používali na trikrát. Bolo to v rokoch 
1531 – 1673, v rokoch 1678 – 1687 a v rokoch 1705 – 
1709, odkedy je opäť v rukách rímskokatolíckej cirkvi. 
V roku 1731 bola rodinná hrobka hradných pánov rodi-
ny Thökölyovcov otvorená, cínové truhly rozbité a kosti 
mŕtvych boli rozhádzané po nádvorí kostola. 
 Kežmarskí evanjelici, dovtedy používajúci dreve-
ný artikulárny kostol , sa v druhej polovici 19. storočia 
rozhodli vystavať nový, na prvý pohľad reprezentačnej-
ší chrám. A tak v roku 1870 delegácia cirkvi navštívi-
la hlavného krajinského architekta Teofila Hansena. De-
legácia od neho dostala darom jeho vlastné projekty. 
Tieto boli však pôvodne určené pre Orient. Projekt tak  
v podmienkach Slovenska zaujal svojou výnimočnos-
ťou. Nemal totiž jednotný stavebný štýl. Stavba mala 
obsahovať v rámci tzv. eklektického slohu prvky by-
zantské, románske, renesančné, maurské, ba aj rôz-
ne orientálne. Slávnostný výkop sa konal roku 1872. 
Stavba kostola pokračovala veľmi úspešne, lebo  
v roku.1880 bol už kostol zastrešený. Peniaze však došli 
a tak sa stavba zastavila. Jednoloďový kostol bol ukon-
čený a vysvätený až roku 1894. Oltárny priestor kosto-
la sa nachádza na úrovni poschodia. Na oltári je drevená 
socha vzkrieseného Krista s krížom. Vo všetkom vlád-
ne presná symetria, či sú to dve kazateľnice, či dva rady 
lavíc, kde na ľavej strane sedeli muži, na pravej ženy. 
Do kostola na prízemie a organový chór sa pomestí viac 
ako 900 sediacich osôb. Na chóre je organ z roku 1894. 
V roku 1909 bolo ku kostolu pristavané mauzóleum Im-
richa Thökölyho, kežmarského rodáka, veliteľa protici-
sárskeho povstania uhorskej šľachty a bojovníka za ná-
boženskú slobodu v boji protestanti verzus rímskokatolí-
ci. Po porážke sa Thököly uchýlil do Turecka do mesta Iz-
mid, kde aj v roku 1705 umrel. Jeho pozostatky boli pri-
vezené do Kežmarku až v roku 1906. V mauzóleu je sar-
kofág s telesnými pozostatkami Thökölyho, pôvodný ná-
hrobný kameň z Izdimu, ako aj nový náhrobok s reliéfom 

Thököly, od Barnabáša Hollóa.
 V blízkosti Kostola svätého Kríža je renesančná 
zvonica z roku 1591 so štvorcovým pôdorysom. Je po-
važovaná za najkrajšiu a najstaršiu spišskú kampanilu. 
Vyzdobená je renesančnou štítkovou atikou s erbami ci-
sárskeho habsburského rodu, Uhorska a mesta Kežmar-
ku. Na telese zvonice je sgrafitová výzdoba. Latinské 
nápisy hovoria o dátume výstavby: Ignea ContIgerat Li-
brae soL LVCIDVs astra hoC aVtor qVanDo ContInVaVIt 
opVs . Nápis v preklade znamená: Jasné slnko sa dotý-
kalo žiarivého súhvezdia Váh, keď tvorca pokračoval v 
tomto diele.
 Ďalším kostolom v Kežmarku je Kostol navštívenia 
Panny Márie. Bol postavený v uličnej zástavbe na mies-
te troch meštianskych domov. Domy darovalo v roku 
1650 mesto Kežmarok katolíckej cirkvi, aby si postavi-
la malý kostolík. Kostol svätého Kríža bol v tom čase 
vo vlastníctve protestantov. Mesto tak urobilo hlavne 
z vďačnosti, lebo prominenti rímskokatolíckej cirkvi mu 
pomáhali v sporoch proti hradným pánom rodu Thököly, 
ktorí ako vieme, boli protestanti. Pekné dejinné parado-
xy, z ktorých, ak by sa chcelo, by sa dalo získať veľa cen-
ných poznatkov na posudzovanie súčasných udalostí. 
 Prvá zmienka o kostole je z roku 1654, potom v 
roku 1741 vyhorel a o 6 rokov sa začala jeho neskoro-
baroková prestavba v réžii paulínskeho rádu. Preto ho 
Kežmarčania volajú aj paulínsky kostol. V jednoloďovom 
kostole je baroková kazateľnica a časť hlavného oltá-
ra Panny Márie. Bočné oltáre svätého Pavla pustovní-
ka a svätej Anny sú z 1. polovice 18. storočia. V rokoch 
2003 – 2005 sa uskutočnila generálna oprava kostola a 
úprava oltára.
 V centre mesta sa nachádza rímskokatolícky baro-
kový kostol z roku 1654, tzv. slovenský. Klenba kostola 
je z roku 1747. Hlavný oltár pochádza z čias okolo roku 
1700. Názov kostola naznačuje, že okrem majetkových, 
sociálnych a konfesionálnych rozbrojov v Kežmarku pre-
biehali aj národnostné trenice, sledovali sa iné ciele a 
o viere v náboženskom ponímaní nemohlo byť ani reči. 
A tak ľudia ako celok sme asi nepoučiteľní. Zneužijeme 
skoro všetko.

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Potulky po Slovensku

  Renesančná zvonica
  Nový evanjelický kostol
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Tu to máte �ierne na bielom! SEAT �istí sklady a vypredáva modely z roku 2009 za fantastické ceny! 
Na modely SEAT Leon môžete dosta� fantastickú z�avu až do 3.500 €. Ponuka je limitovaná, 
vyštartujte preto k Vášmu najbližšiemu predajcovi SEAT ešte dnes! 
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