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Banská Bystrica, PRO AUTO, Tel.: 048/412 5076 • Bardejov, ACK AUTO, Tel.: 054/486 8720 • Bratislava, MIKONA, Tel.: 02/6241 0734 • Bratislava, AUTO - IDEAL SERVIS, Tel.: 02/4446 2314
• Dunajská Streda, TURDUS, Tel.: 031/551 5021 • Komárno, GÉRINGER AUTO, Tel.: 035/770 5350 • Košice, AUTO–MOKRÁ�, Tel.: 055/674 8878 • Malacky, AUTO TEAM 4X4, Tel.: 034/773 1493
• Martin, MIKONA, Tel.: 043/428 1491 • Michalovce, STAVENA MICHALOVCE, Tel.: 056/688 8841 • Nitra, BMC, Tel.: 037/692 6824 • Pieš�any, ELA CAR, Tel.: 033/77 44 155 • Poprad, ROADEX,
Tel.: 052/449 2570 • Prešov, ACK AUTO, Tel.: 051/748 0951 • Prievidza, MARIÁN GRI�-MOTOPRES, Tel.: 046/543 0792 • Ša�a, PANONIA, Tel.: 0917 534 938 • Tren�ín, AUTOTREND, Tel.: 032/640 1257
• Trnava, AUTO TT, Tel.: 0910 888 190 • Zvolen, ZV AUTO, Tel.: 045/540 0025 • Žilina, A-AUTO, Tel.: 041/700 3183

*Ponuka 200 l benzínu platí pre 200 ks Suzuki Swift pri financovaní cez IMPULS-LEASING Slovakia. infolinka: 02/5363 3306
Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ro�nú záruku a asisten�né služby zdarma. Emisie CO2 139 –140 g/km, kombinovaná spotreba paliva 5,8 – 6,1 l na 100 km.  ilustra�né foto

Š�astnú cestu
      do krajiny š�astných �ísel

 len za

8 777 €

� klimatizácia

� výkonný motor 82 kW / 112 koní 

� centrálne uzamykanie s DO

� palubný po�íta�

� autorádio s CD a MP3

� vyhrievané spätné zrkadlá

� bo�né lišty a strešný nosi�

� el. ovládané predné okná a spätné zrkadlá

SX4
1,5 GLX AC

len za
10 999 €

200 l
benzínu
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� klimatizácia a kožený volant
� výkonný motor 68 kW / 92 koní
� centrálne uzamykanie s DO
� el. ovládané predné okná a spätné zrkadlá
� rádio s CD a ovládaním na volante
� vyhrievané spätné zrkadlá

SWIFT 1,3 GLX AC s bohatou výbavou
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Na OMV fandíme Slovensku!

www.omv.sk

Za 20 l paliva 

a doplatok môžete 

získať FAN prémie

Hrajte o fanúšikovské FAN prémie! 
 Za nákup každých 20 l paliva získate stieraciu kartu s možnosťou získať FAN prémie s doplatkom. 
 Ak natankujete 20 l benzínov OMV Carrera, získate až 2 stieracie karty!
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Automobilka Hyundai pokračuje v predstavovaní atraktívnych koncepčných au-
tomobilov, ktorých dizajn aj viaceré konštrukčné a technologické riešenia by sa 
mali objaviť v budúcich sériovo vyrábaných automobiloch. V Ženeve vystave-
ná štúdia sedanu futuristických tvarov s názvom i-flow, navrhnutá ako siedma  
v európskom dizajnérskom stredisku automobilky Hyundai, preto aj s označením HED-
7, by nemala zostať nadlho bez reálneho využitia. Dizajn tejto štúdie by sa vraj mal 
stať vzorom pre vyvíjaný sedan strednej triedy (možno i kombi), ktorý by sa  mal do-
stať na európsky trh už o rok. 

78 - Miniatúry
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Rok 2010 – demografický bod 
zlomu na európskom trhu práce

Pokračujúce demografické zmeny majú vplyv na pra-
covný trh. Najnovšia štúdia vedená spoločnosťou Alli-
anz ukazuje, že v roku 2010 po prvýkrát počet ľudí vo 
veku medzi 60 a 65 rokov významne predstihne po-
čet novovstupujúcich osôb na európsky pracovný trh. 
V súčasnosti je EÚ domovom pre približne 28,6 milió-
na ľudí vo veku od 15 do 20 rokov. Podľa posledného 
vývoja približne dve tretiny z nich sa po skončení ško-
ly začnú obzerať po novom zamestnaní alebo možnos-
tiach praxe a budú k dispozícii na trhu práce1. Ale 28,8 
milióna obyvateľov EÚ má vek od 60 do 65 rokov. Zna-
mená to, že v tomto roku bude počet ľudí dosahujúcich  

dôchodkový vek alebo vstupujúcich do dôchodku  
o 220-tisíc vyšší než počet absolventov škôl. „Odcho-
dom generácie z obdobia populačnej explózie do dôchod-
ku sa tento rozdiel ešte zväčší a v roku 2030 narastie na 
8,3 milióna,“ vysvetľuje profesor Michael Heise, hlavný 
ekonóm a šéf rozvoja spoločnosti v Allianz. 
 Podobné trendy sa koncom desaťročia predpoveda-
jú aj pre ďalšie štáty G-20, najmä Rusko, Kanadu, Juž-
nú Kóreu a Čínu2. Dramatickejšia situácia je už v Japon-
sku ako v EÚ, kde pomer absolventov k 60 až 65-ročným 
je šesť ku desiatim miliónom. Na druhej strane v Spoje-
ných štátoch počet pracujúcich ľudí stále rastie. Spôso-

buje to atraktivita krajiny pre 
imigrantov, rovnako ako ná-
rast pôrodnosti z 1,8 na 2,1 
dieťa na ženu od roku 19803.

Potreba politickej aktivity
Problémy EÚ s nezamestna-
nosťou sa nevyriešia samé, 
najmä ak sú výsledkom kle-
sajúcej pracujúcej populácie. 
„Najmä dnes je nezamestna-
nosť z veľkej časti štruktu-
rálnym problémom, napríklad 
vzdelanie a prax mnohých 
ľudí hľadajúcich zamestnanie 
sú nezlučiteľné s požiadav-
kami pracovného trhu,“ ho-
vorí Heise. Preto základnou  

otázkou bude prispôsobenie pracovných podmienok po-
trebám starnúcej pracovnej sily.
 V súčasnosti len približne tretina všetkých ľudí v 
EÚ vo vekovej skupine 60 až 64 rokov stále pracuje. 
Existujú však značné rozdiely medzi jednotlivými štát-
mi. Na spodku škály je Maďarsko so zamestnanosťou na 
úrovni 13,3 percenta 60 až 64-ročných, kým vo Švéd-
sku v tejto vekovej skupine stále pracuje 63 percent 
ľudí. Ak by zvyšok Európy bol schopný dosiahnuť úro-
veň Švédska, v roku 2030 by sme mali o osem miliónov 
zamestnaných viac.
 Rast podielu zamestnaných starších ľudí je potom 
výzvou, ktorej bude v budúcnosti čeliť politika trhu prá-
ce. „Významné medzníky sa už v posledných rokoch do-
siahli, a to redukciou počtu stimulov k predčasnému od-
chodu do dôchodku, ktoré sa zaviedli ako súčasť reforiem 
penzijných systémov v mnohých štátoch EÚ. Terajšou úlo-
hou je vytvoriť správne prostredie na trhu práce. Ak EÚ 
v tejto snahe uspeje, môže slúžiť ako funkčný model na-
vzdory starnúcej svetovej populácii,“ hovorí Heise.

-az-

1  OECD
2  UN Population Database. V Rusku to bude v roku 2012, 

v Kanade 2013, v Južnej Kórei 2017 a v Číne od roku 
2019. V prípade Číny sa počíta s vekovou skupinou 55 
až 59 rokov, pretože odchod do dôchodku je pre ženy v 
55. a pre mužov v 60. roku veku.

3  U. S. Census Bureau

Podľa štatistík predaja osobných automobilov v Európe sa vo februári tohto roka najviac automobilov preda-
lo v Taliansku, až 201 577, čo je oproti febráru 2008 nárast o 20,5 %. Tento pozitívny výsledok iste ovplyv-
ňuje podpora 1500 až 5000 eur pre každého, kto vymení svoje staršie auto ako 10 rokov za nové. 

Predaj osobných automobilov v Európe

Na druhom mieste v predaji osobných áut skončilo Ne-
mecko, kde zaregistrovali 194 816 nových osobných au-
tomobilov. To je takmer až o 30 % menej ako vo februá-
ri 2009, pretože efekt podpory predaja nových áut for-
mou „šrotovného“ tam už pominul, ale hosporárska krí-
za nemecké hospodárstvo stále kvári. Na treťom  mies-
te skončilo Francúzsko, kde zaregistrovali 180 535 no-
vých osobných áut, o 18,7 % viac ako vlani. Z našich 
susedov zaznamenali vo februári medziročný prírastok 
predaja v Rakúsku, až 15,7 %, keď zaregistrovali 21 787 
nových automobilov, a v Českej republike. Tam preda-
li vo februári zaregistrovali 11 080 automobilov, čo je o 
12,8 % viac ako vo februári 2008. Najväčší medziročný 
prepad v predaji automobilov z 27 hodnotených štátov 

mali vo februári v Maďarsku, kde trh klesol medziročne 
až o 57,5 %, predali 3086 osobných automobilov. Keďže 
ekonomika v žiadnom z európskych štátov nie je zatiaľ 
jednoznačne „za krízou“, v nasledujúcich mesiacoch ne-
možno očakávať zlepšenie predaja automobilov. Niekde 
pravdepodobne bude trh medziročne oslabovať, preto-
že už ho nebude podporovať „šrotovné“ ako minulý rok.
 Zaujímavá je štatistika predajnosti podľa typov a 
značiek. Prvé miesto si vo februári udržal Volkswagen 
Golf, kúpilo si ho viac ako 37 000 zákazníkov, ale medzi-
ročne to bolo o 4 % menej. Ford Fiesta na druhom mieste 
si kúpilo o 4700 menej zákazníkov ako Golf, ale pri pre-
daji takmer 32 500 vozidiel Fiesta zaznamenala medzi-
ročný  nárast o takmer 12 %. Medziročne najrýchlejšie 

rástli predaje Renautu Clio na treťom mieste (27 334 re-
gistrácií a nárast o 54,6 %) a Fiata Punto na štvrtom 
mieste ( 26 413 registrácií a nárast o 42,2 %). 
 Poradie na prvých piatich miestach podľa značiek 
v predaji za február v sledovaných európskych štátoch 
bolo nasledovné: Volkswagen predal 110 436 osobných 
automobilov, čo je o 0,4 % menej ako vo februári 2009, 
Renault predal 91 638 automobilov, čo je medziročne 
viac až o 28,7 %, tretí skončil Ford, predal 83 431 auto-
mobilov, o 1,8 % viac ako vo februári 2009, štvrtý Peu-
geot predal 79 268 automobilov, medziročne až o 19,2 
% viac. Medziročný nárast zaznamenal vo februári aj 
predaj osobných automobilov Fiat. Predaj 73 133 auto-
mobilov predstavuje nárast o 4,3 %. 

Podľa štatistík predaja osobných automobilov v Európe sa vo februári tohto roka najviac automobilov preda-
lo v Taliansku, až 201 577, čo je oproti febráru 2008 nárast o 20,5 %. Tento pozitívny výsledok iste ovplyv-
ňuje podpora 1500 až 5000 eur pre každého, kto vymení svoje staršie auto ako 10 rokov za nové. 
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V Európskej únii začína platiť nová 
„ekologická“ legislatíva pre výrob-
cov pneumatík. 

V troch fázach sa menia limity povoleného hluku od-
vaľujúcich sa pneumatík v závislosti od ich šírky:
Fáza 1: pneumatiky osobných automobilov s mernou  

šírkou do 185 mm (od 1.10. 2009)
Fáza 2: pneumatiky osob. automobilov  s mernou šírkou 
185 až 215 mm (od 1. 10. 2010)
Fáza 3: pneumatiky osob. automobilov s mernou šírkou 
nad 215 mm (od 1. 10. 2011).
Od roku 2012 budú v rámci nariadenia (EC) No 
1222/2009 na pneumatikách nové štítky označujúce 

kvalitu pneumatík. Toto nariadenie bolo uverejnené  
22. 12. 2009 a všetky pneumatiky predávané v EÚ, 
vyrobené od 1. 7. 2012, musia byť označené štítkami. 
Možno predpokladať, že takto sa Európska únia chrá-
ni pred dovozom lacných a menej kvalitných pneumatík  
„z tretích trhov“, najmä z Číny.

-r-

Nová legislatíva pre pneumatiky

AhA! 
NAJLEPŠí 

DVOJhYDRAULICKý 

ZDVIhÁK 

JAB
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Z domova

Pre väčšinu laikov by asi nebolo žiadnym problémom 
všeobecne definovať pojem poistenie. Ak sa však opý-
tame na zaistenie, pravdepodobne dostaneme len veľ-
mi neisté odpovede. Zaistenie možno veľmi zjednodu-
šene charakterizovať ako „poistenie poistenia“, alebo 
inými slovami - je to poistenie poisťovne. Je to dohoda, 
podľa ktorej poisťovateľ prenáša na zaisťovňu časť ri-
zík, ktorá presahuje jeho kapacity alebo môže narušiť 
rovnováhu jeho finančného kmeňa, prípadne stabilitu 
celej poisťovne. Takto to býva napríklad aj pri poisťova-
ní veľkých automobilových výrobcov.
 Úlohou zaistenia je teda zväčšovanie kapacity po-
isťovne (poisťovne môžu takto poisťovať riziká s poist-
nými sumami v rádoch stoviek miliónov, či dokonca  mi-
liárd, napriek tomu, že veľkosť ich kapitálu je len v de-
siatkach miliónov), rozloženie rizika, posilnenie ekono-
mickej stability a solventnosti poisťovne a tiež umož-
nenie kontaktov so zahraničnými poistnými trhmi, teda 
vzájomná výmena know-how (napr. pomoc zaisťova-
teľov pri vývoji nových poistných produktov).
 Mimoriadne významnú úlohu plnia zaisťovne na-
príklad pri živelných katastrofách postihujúcich značnú 
časť národných ekonomík. Po ničivých záplavách, kto-
ré postihli Čechy a Moravu v roku 1997 boli národohos-
podárske škody vyčíslené až na 63 mld. Kč, z toho len 
15 % škôd bolo vtedy poistených. Podobná situácia na-
stala v Čechách aj v roku 2002, kedy škody spôsobe-
né povodňami presiahli 73 mld. Kč, pričom poistených 
bolo už asi 48 %, teda 35 mld. Kč. V oboch prípadoch 
v roku 1997 a aj v 2002 väčšina škôd (až 90 %) išla na  

ťarchu zaisťovateľov, katastrofy nemali negatívny do-
pad na finančné zdravie poisťovní. Výnimkou bola pois-
ťovňa Morava, ktorá z dôvodu nedostatočného zaiste-
nia vykázala v roku 1997 stratu 450 mil. Kč a zbankro-
tovala.  Aj nedávne ničivé zemetrasenie v Čile by bez za-
istenia znamenalo pád lokálnych poisťovní. Prvotné od-
hady národohospodárskych škôd sa pohybujú od 2 do 
40 mld. USD, z toho poistené škody sa odhadujú v hod-
note 2 až 8,5 mld. USD.  Až 90-percentná zaistenosť 
znamená, že na vlastný vrub čílskych poisťovní pripad-
ne len asi  0,2 – 1,2 mil. USD škôd.

Zaistenie v Allianz – SP
„Poisťovaním“ poisťovne sa v Allianz - SP zaoberá sa-
mostatný Odbor zaistenia. Zaisťuje okrem iného život-
né i neživotné poistenia a v mene Slovenského jadro-
vého poisťovacieho poolu, ktorého je Allianz - SP vedú-
cim poisťovateľom,  aj nukleárne riziká.  Allianz - SP v 
súlade s internými normami spolupracuje  so zaisťova-
teľmi s ratingom A a vyšším od Standard&Poors. Pri-
márnym zaisťovateľom je materská spoločnosť Allianz 
SE so sídlom v Mníchove, ale spoločnosť nakupuje za-
istné krytie takmer od všetkých renomovaných sveto-
vých zaisťovateľov, z najväčších možno spomenúť Mu-
nich Re, Swiss Re, Hannover Re, XL Re.

Zaistenie a hospodárska kríza
Keďže zaistenie je súčasťou poisťovacieho podnikania, 
je zrejmé, že bolo hospodárskou krízou taktiež zasiah-
nuté. „Kríza však viac zasiahla poisťovne a zaisťovne,  

ktoré sa odklonili od tradičného modelu poisťovania a 
zaisťovania a inklinovali viac k investičnému bankov-
níctvu alebo finančnému zaisťovaniu.“ Povedala pani 
Andrea Sikorová, riaditeľka odboru zaistenia Allianz 
– SP. „Čiastočné dôsledky zaznamenali aj poisťovne a 
zaisťovne, ktoré zostali pri tradičnom modeli, väčšie ak 
dostatočne nediverzifikovali a mali v portfóliu aj inves-
tície do cenných papierov problémových inštitúcií. Naj-
lepšie väčšinou vyšli z krízy tie poisťovne a zaisťovne, 
ktoré boli paradoxne predtým kritizované za to, že sú 
konzervatívne a bránia sa novým trendom.“ Tak ako ko-
niec roka 2008 niesol so sebou veľké otázniky a neis-
totu ohľadom obnovy zaistných zmlúv a dostatku ka-
pitálu, január 2009 ukázal, že otrasy sa nekonali. Ob-
novy zaistenia prebehli (minimálne v strednej Európe) 
viac – menej bez väčších problémov. Aj nasledujúce me-
siace potvrdili, že situácia sa začala konsolidovať. Vý-
znamní zaisťovací hráči vykázali v roku 2009 vynika-
júce finančné výsledky napriek tomu, že rok pred tým 
sa stretávali s problémami. Aj ďalší veľký zaisťovateľ 
Swiss Re sa stabilizoval. „Ak to celé zhrnieme“, pove-
dala panii Sikorová „kríza zdecimovala kapitál a dôve-
ru a zvýraznila dôležitosť finančnej bezpečnosti. Priori-
tou zaisťovateľov by mala byť ochrana finančnej sily a 
navrátenie dôvery investorov a poisťovní. Úlohou zais-
tenia je poskytovanie kapacít, riešenie kapitálových ná-
rokov poisťovní (Solvency II) a ochrana kapitálu pomo-
cou risk manažmentu.“

-az-

24. marec – Spoločnosť Volkswagen Slovakia vyro-
bila 23. marca 2010 posledné vozidlo prvej generácie 
Volkswagen Touareg. Čierny Touareg V6 FSI poputuje 
zákazníkovi z Čínskej ľudovej republiky. Skončila sa tak 
prechodná fáza, počas ktorej prebiehala súbežná pro-
dukcia starej a novej generácie Touaregu.
 Sériová výroba typu Volkswagen Touareg začala 
v Bratislave 30. júna 2002. S jeho výrobou súviselo aj 
množstvo významných zmien v závode. Medzi najdôle-
žitejšie patrili výstavba novej montážnej haly o rozlohe 
rovnajúcej sa 21 futbalovým ihriskám. Na nové SUV mu-
sela byť pripravená aj nová lakovňa, karosáreň, či uni-
kátna lanovka prevážajúca vozidlá z montážnej linky 
na testovaciu dráhu v areáli závodu. Celkové investície  
v rokoch 2000 až 2002 tak dosiahli sumu 701,6 milió-
na eur. Volkswagen Touareg sa vyrába exkluzívne len  
v bratislavskom závode VW SK, odkiaľ smeruje k zá-
kazníkom do celého sveta. Každé vozidlo má už pred 
samotnou výrobou svojho zákazníka a je tak jedineč-
né. Touareg existuje vo viac ako 1 000 000 variáci-
ách, počínajúc technickými špecifikáciami súvisiacimi  

s jednotlivými svetovými trhmi (medzi tie najvidi-
teľnejšie patrí napríklad volant na pravej, či ľavej 
strane) až po samotné želania zákazníkov v oblasti  
výbavy (farba, doplnky, audio/video technika  
a ďalšie). Nový Volkswagen Touareg sa začal vyrábať 
vo VW SK začiatkom roku 2010 a je označovaný ako  

najinovatívnejšie vozidlo značky Volkswagen od jej vzni-
ku. V druhom štvrťroku 2010 začne vo VW SK aj výroba 
Touarega s hybridným pohonom - prvým hybridným vozi-
dlom v koncerne VW a prvým „hybridom“ vyrábaným na  
Slovensku.

-vw-

Zaistenie – poistenie poisťovní

Volkswagen Slovakia 
ukončil výrobu prvej generácie Touaregu
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Z domova

Najväčšie talenty slovenského odevného dizajnu Bo-
ris Hanečka, Hana Převrátilová, Marcel Holubec, Má-
ria Štráneková, Martin Hrča a Lenka Sršňová otvorili 
20. marca netradičnou módnou prehliadkou svoj gale-
ry shop VELVET v bratislavskom hoteli Crowne Plaza. 
Projekt VELVET sa realizuje vďaka finančnej podpore Kia 
Design Fondu.
 Kia Design Fond (ďalej len KDF) vznikol s cieľom 
rozvíjať spontánnu tvorivosť vo vzťahu ku kultúrne-
mu dedičstvu Slovenska a podporovať mladých dizajné-
rov, ich propagáciu a prezentáciu na domácej i medzi-
národnej pôde. Radu KDF reprezentujú okrem iných aj  

osobnosti a experti v oblasti dizajnu a umenia, ako Ka-
tarína Hubová, riaditeľka Slovenského centra dizajnu, 
prof. Karol Weisslechner, rektor VŠVU, prof. Milan Čor-
ba a Zuzana Michalicová, vyhlasovateľka prestížnej sú-
ťaže Brillance FashionTalent. Stratégiou fondu je podpo-
ra mladých tvorcov, ktorí sa zameriavajú aj na praktickú 
stránku kreativity – byť životaschopný, vytvoriť si svoj 
vlastný biznis plán. Schopnosť myslieť niekoľko krokov 
dopredu, analyzovať trh, klienta, hľadať tie správne for-
my v rámci marketingu, to posúva dizajnéra dopredu aj 
v rámci jeho tvorby.
 Kia Design Fond tak neposkytne finačné prostried-
ky na samotnú tvorbu či jednorazovú umeleckú prezen-
táciu, ale na projekt – biznis plán, ktorý umožní dizajné-
rovi či skupine ekonomický rozbeh do života. „Táto uni-
kátna myšlienka nás veľmi oslovila a sme veľmi radi, že 
práve Kia prezentuje nielen špičkový dizajn, ale aj sta-
bilitu pracovných príležitostí a možnosti realizácie ľudí 
na Slovensku. Rovnako som veľmi rád, že pozvanie byť 
členom rady Kia Design Fondu prijali také osobnosti ako 
pani Hubová, pán profesor Weisslechner, rektor VŠVU, 
či pán profesor Čorba a pani Silvia Gazdíková. Teším 
sa na všetky zaujímavé nápady, ktoré nám mladí ľudia 

predložia. Myslím si totiž, že Slovensko je krajina veľmi 
bohatá práve na talenty,“ povedal člen rady Kia Design 
Fondu, generálny riaditeľ spoločnosti Kia Motors Sales 
Slovensko, pán Ľubomír Habala.
 V rámci netradičnej módnej prehliadky sa po prvý 
raz v histórii na Slovensku dražilo umelecké dielo – Kia 
Body & Soul s jedinečným dizajnom pána Daniela Bi-
delnicu. Vozidlo Kia Soul už v minulosti získalo viaceré 
prestížne dizajnérske ocenenia, ako napr. medzinárodné 
ocenenie Red Dot či cenu Grooviest Interior od renomo-
vaného amerického automobilového magazínu. Vydra-
ženú sumu venuje spoločnosť Kia Motors Sales Sloven-
sko do Kia Design Fondu.
 Prvý podporený projekt už uzrel svetlo sveta – ga-
lery shop VELVETs cenovo dostupnou módou Borisa 
Hanečku, Hany Převrátilovej, Marcela Holubca, Márie 
Štránekovej, Martina Hrču a Lenky Sršňovej; 21. októb-
ra sa k nim pripojí víťaz súťaže Brillance FashionTalent. 
V rámci seminára, ktorý sa bude na jeseň realizovať  
v duchu myšlienky Mladý dizajn a prax, sa mladí návrhá-
ri podelia so svojimi kolegami o prvé ekonomické, práv-
ne, prevádzkové či marketingové skúsenosti.

-ka-

Počet registrácií nových osobných a malých náklad-
ných automobilov do 3,5 tony (kategórie M1 a N1) vo 
februári 2010 oproti februáru 2009 medziročne klesol o 
4,07 percenta a to spolu na 4311 vozidiel, čo je približne 
na úrovni vlaňajška. Za január a február tohto roku bolo 
zaregistrovaných celkovo 8229 áut, čiže iba o 3,03 per-
centa menej ako za rovnaké mesiace vlani (v tom obdo-
bí však bol najväčší medziročný prepad predaja áut, lebo 
ešte nebola podpora predaja „šrotovným“ – pozn. red.).  
 V registráciách nových osobných a malých náklad-
ných automobilov do 3,5 tony (kategórie M1 a N1) sme 
sa za dva mesiace tohto roku dostali mierne nad úroveň 
registrácii v roku 2004. Poradie najžiadanejších značiek 
nových osobných a malých nákladných automobilov na 
slovenskom automobilovom trhu vedie po prvých dvoch 

mesiacoch roka Škoda s trhovým podielom 20,14 per-
centa. Na druhé miesto postúpil Renault, ktorý má 7,06 
a tretí je s 6,98 percenta Volkswagen. Ďalšie poradie: 
4. Citroen 6,55 %, 5. Peugeot 6,15 %, 6. KIA 5,31 %, 7. 
Toyota/Lexus 4,98%, 8. Suzuki 4,92 %, 9. Fiat 4,64 %, 
10. a 11. Ford a Hyundai obaja po 3,58 % a tucet najú-
spešnejších uzatvára 12. Mercedes-Benz 3,38 %. 
 Za január a február roku 2010 zaregistrovali tiež 
50 nových nákladných automobilov hmotnosti 3,5 až 
12 ton (kategória N2), čo je o 39,76 percenta menej ako 
za rovnaké mesiace vlani. Najväčší podiel na trhu v ne-
zmenenom poradí oproti predošlému mesiacu má Iveco 
s 36 percentami, druhý Mercedes-Benz získal 28 a opäť 
tretia Avia rovných 12 percent.
 Počet registrácií nových nákladných automobilov 

nad 12 ton (kategória N3) zaznamenal aj po druhom me-
siaci tohto roku oproti vlaňajšku po dlhom období pokle-
su opäť nárast, a to o 32,29 percenta pri odbyte za ja-
nuár a február 2010 spolu 213 vozidiel uvedenej kate-
górie. Najväčší podiel na trhu 22,54 % získal Renault, 
druhý Mercedes-Benz má 19,72 % a tretie Volvo dosiah-
lo 18,31 %.
 Počas prvých dvoch mesiacov roku 2010 zaregis-
trovali aj 57 nových autobusov (kategória M2 a M3), čo 
je o 23,91 percenta viac ako za dva mesiace roku 2009. 
Vedie Irisbus s podielom 59,65 %, druhý SOR má 31,58 
a tretí Mercedes-Benz získal 7,02 % všetkých registrá-
cií v uvedených kategóriách. 

Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZAP SR

Za prvé dva mesiace roku 2010 zaregistrovali na Slo-
vensku 8536, z toho za február 4535 individuálne dove-
zených používaných osobných a malých nákladných au-
tomobilov do 3,5 tony (kategórie M1 a N1). To je o 16,27 
% menej ako za prvé dva mesiace, respektíve o 17,73 
menej ako vo februári roku 2009. 
 Pokračuje však nepriaznivý trend, keď za prvé 
dva mesiace tohto roku sa doviezlo o 3,73 % viac, a 
za   február už o 5,19 % viac, používaných osobných a 
malých nákladných automobilov do 3,5 tony ako pri-
budlo za rovnaké obdobia nových. Priemerný vek indi-
viduálne dovezených osobných a malých nákladných  

automobilov do 3,5 tony za prvé dva mesiace sa zmen-
šil na 7,23 roka, keďže za január bol 7,42 roka. Viac ako 
73,27 % registrovaných dovezených používaných vozi-
diel malo vznetový motor.
 Poradie najžiadanejších značiek individuálne dove-
zených používaných novo registrovaných osobných a 
malých nákladných automobilov na slovenskom auto-
mobilovom trhu vedie po prvých dvoch mesiacoch  roku 
2010 Volkswagen s podielom 14,01 %. Prvých dvanásť 
miest dopĺňajú: Škoda 11,73 %; Ford 9,37 %; Audi 6,23 
%; Renault 5,83 %; Peugeot 5,76; BMW 5,73 %; Fiat 
5,52%; Opel 5,30 %; Mercedes-Benz 3,44 %; Citroën 

3,28 % a Toyota/Lexus 2,57 %.
 Za január a február 2010 sa zaregistrovalo tiež 
spolu 360 individuálne dovezených používaných úžitko-
vých vozidiel (kategórie N2 a N3), tu je situácia najhor-
šia, keďže to je až o 36,88 % viac ako nových, ktorých 
pribudlo celkovo 263.
 Po registráciách za prvé dva mesiace tohto roku 
spolu 57 nových autobusov (kategórie M2 a M3) si za-
tiaľ udržiava prevahu o 55,64 % nad dovezenými použí-
vanými (27) autobusmi. 

Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZAP SR

Kia Design Fond

Odbyt akcelerujú ťažké nákladné vozidlá a autobusy 

Pribúda viac používaných vozidiel ako nových (okrem autobusov)
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Test stieračov

Hodnotili účinnosť stieračov pri teplote  20 0C a pri tep-
lote -8 0C. Stierače boli testované ako nové, ale aj po 
simulácii „opotrebovania“ slnečným žiarením.  Celkové 
hodnotenie pozostávalo z 80 % ich účinnosti a 20 % hod-
notenia montáže.  
 Porovnanie týchto dvoch skupín poukazuje na lep-
šiu účinnosť bezkĺbových, dokonca sú lepšie aj pri mon-
táži. Ako jediné klasické stierače - Bosch Twin Spoiler 

(584 S) na treťom mieste dosiahli hodnotenie „dobré“.  
 Test však ukázal, že to najdrahšie nemusí byť na-
jlepšie. Stierače Champion Aerovantage (KF53B) stáli 
42 , ale umiestnili sa až na 6. mieste – medzi aerostie-
račmi ako posledné. Hodnotitelia však poznamenávajú, 
že kvalita má svoju cenu – kvalitné stierače stoja med-
zi 26 – 36 . Vyslovene lacný produkt (Unitec Univer-
sal - 5 ) sa ocitol na poslednom mieste. 

 Testovanie stieračov potvrdilo ešte jednu skutoč-
nosť – starnutím sa môže významne zmenšiť ich účin-
nosť. Optimálne by preto bolo, aby sme mali stierače 
označené dátumom výroby.

Zdroj: ÖAMTC

Chodec 
versus SUV
Veľké „terénne“ SUV majú pri hodnotení pasívnej bez-
pečnosti – pri kolízii s chodcom alebo cyklistom - zlé 
meno. Je potešiteľné, že sa už vytrácajú masívne „zá-
bradlia“, ktoré si hrdí majitelia často dodatočne mon-
tovali pred kapotu, aby ich auto patrične vyzeralo. Je 
tiež potešiteľné, že výrobcovia urobili v posledných ro-
koch konštrukčnými zmenami významný krok k ochrane 
chodcov a cyklistov.

 Testovacia centrála ADAC a ÖAMTC sa posledne 
zamerala na porovnanie 5 nových typov s „dinosaura-
mi“ spred pár rokov. Test sa uskutočnil tak, že sa imito-

Zima je za nami, možno je ten najvhodnejší čas vymeniť opotrebova-
né alebo poškodené stierače. Aké kúpiť? Stojí za to šetriť a kúpiť tie naj-
lacnejšie? V testovacej centrále ADAC vybrali 10 druhov a podrobili ich 
testom. Päť stieračov bolo klasických so strmeňom a päť bezkĺbových 
lamelových tzv. aerostieračov. 

NAJHORŠÍ
JEEP GRAND CHEROKEE, 2005

HYUDAI SANTA FE, 2006
(0 bodov)
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Denným prevádzkovým svietidlom sa rozumie svietidlo 
smerujúce dopredu, slúžiace na zlepšenie viditeľnosti 
motorového vozidla za jazdy cez deň. Dennými prevád-
zkovými svietidlami môžu byť vybavené motorové vozi-
dlá kategórií M a N, nie sú však povinné. Na vozidlách 
ostatných kategórií nesmú byť použité. Denné prevád-
zkové svietidlá môžu byť doplnené i na tie vozidlá, kto-
ré nimi neboli pôvodne vybavené. Táto možnosť nie je v 
rozpore s novou vyhláškou MDPT SR č. 464/2009 Z. z. 
(účinnou počnúc 20.11.2009), ani s inými platnými pred-
pismi v SR. Na vozidlách sa smú počas prevádzky v cest-
nej premávke používať len svetelné zdroje a zariadenia 
v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarova-
ného alebo odrážaného svetla, ktoré sú pre daný druh a 
kategóriu vozidla predpísané. A práve tieto podmienky 
sú ustanovené v predpise EHK č. 48, z ktorého okrem 
iného vyplýva:
1. Denné prevádzkové svietidlá musia byť na vozidlo 

montované vo dvojici. Fotometrické vlastnosti oboch 
svietidiel dvojice musia byť zhodné. Orientované mu-
sia byť smerom vpred a svietiť svetlom bielej farby. 

Umiestnené musia byť podľa podmienok uvedených 
v prílohe č. 1.

2. Svietidlá musia byť namontované tak, aby nimi vyža-
rované svetlo nepôsobilo rušivo na vodiča buď pria-
mo, alebo nepriamo, prostredníctvom spätných zrka-
diel a reflexných plôch na vozidle.

3. Svietidlá musia byť schválené a označené prísluš-
nou schvaľovacou značkou. V blízkosti schvaľovacej 
značky musia mať označenie „RL“. Príklady označení 
sú uvedené v prílohe č. 2.

4. Elektrické zapojenie svietidiel musí zabezpečiť: a) au-
tomatické zapnutie denných prevádzkových svietidi-
el, keď je zariadenie na štartovanie alebo vypínanie 
motora v polohe umožňujúcej chod motora,

b) automatické vypnutie denných prevádzkových svieti-
diel pri zapnutí predných hmlových, stretávacích ale-
bo diaľkových svetlometov okrem prípadu, keď sa 
svetlomety rozsvietia na krátky interval ako svetel-
né výstražné zariadenie,

c) spolu s dennými prevádzkovými svietidlami nesmú 
svietiť obrysové svietidlá a svietidlá na osvetlenie 

zadnej tabuľky s evidenčným číslom vozidla. (Požia-
davka sa vzťahuje len na vozidlá schválené podľa pred-
pisu EHK č. 48, série zmien 04, účinnej od 7.8.2008, 
alebo neskoršej. V súčasnosti je možné schváliť vozi-
dlo ako podľa série zmien 04, tak aj podľa staršej sé-
rie zmien 03. Vozidlá schválené podľa staršej série zmi-
en spravidla túto požiadavku takisto spĺňajú, i keď pre 
ne nie je záväzná.)

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozi-
diel v premávke na pozemných komunikáciách a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 2 písm. 
b) zakazuje v premávke na pozemných komunikáciách 
prevádzkovať vozidlo, ktoré sa nezhoduje so schvále-
ným typom, alebo na ktorom boli vykonané neoprávne-
né zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej 
technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené 
neschváleným systémom, komponentom alebo samo-
statnou technickou jednotkou. Ak sa zistí, že k takejto 
úprave vozidla prišlo, môže byť prevádzkovateľovi vozi-
dla od obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné  

vala zrážka chodca – rýchlosťou 40 km/h narážali rôzne 
časti figurín (hlavne horná a dolná časť nôh a hlava) do 
príslušných časti prednej časti karosérie (nárazník, ka-
pota, predné sklo) s vyjadrením potenciálnych zranení.  

Ako dopadli?
BMW X1 (2009) – najlepší v teste – 23 bodov
Oproti BMW X3 (testovaný v roku 2008 – a dosiahol len 
5 bodov) sú zreteľné zmeny nielen na pohľad, ale aj na 
dotyk. Všetky zmeny svedčia o intenzívnej snahe kon-
štruktérov maximalizovať ochranu chodcov.

Mercedes GLK (16 bodov)
Aj Mercedes urobil od M-triedy (2008, len 6 bodov) 

veľký krok. Typ GLK pôsobí hranatejšie a agresívnej-
šie ako trieda M, test však ukázal jeho pozitíva v tom-
to smere.
 
VW Tiguan (17 bodov)
Tento typ dosiahol oveľa lepšie hodnotenie ako VW Tou-
areg z roku 2004 - len zo 7 bodmi.
 
KIA Sorento (16 bodov)
Nová  KIA Sorento má oproti modelu z roku 2003 (len 

3 body) už samonosnú karosériu, typickú pre osobné 
auto. 

Audi Q5 (12 bodov)
Je to jediné auto, ktoré dosiahlo menej ako starší a väč-
ší typ Q7 (2006, 15 bodov), pričom hodnotitelia tento 
výsledok považujú za veľmi závažný, keďže ako vozidlo 
pod 2,5 t podlieha normám na ochranu chodcov.

Zdroj: ÖAMTC

NAJLEPŠÍ
BMW X1, 2009

(23 bodov)

Denné prevádzkové svietidlá
Možnosť používať denné prevádzkové svietidlá na vozidlách zaviedol zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej pre-
mávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov Podľa § 32 ods. 1 zákona sa nimi dá svietiť namiesto stre-
távacích svetlometov za nezníženej viditeľnosti, teda spravidla pri povinnom dennom svietení. V porovnaní 
s používaním stretávacích svetlometov na tento účel je výhodou najmä ich menší príkon a z neho vyplývaj-
úca úspora paliva a menšie množstvo vyprodukovaných výfukových plynov.
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komunikácie uložená pokuta 331,94 eur podľa § 107 
ods. 3 zákona a vozidlo v konečnom dôsledku podľa § 24 
ods. 3 písm. b) a c) zákona vyradené z premávky na po-
zemných komunikáciách natrvalo. Tieto ustanovenia sa
vzťahujú aj na denné prevádzkové svietidlá.

Príloha č.1 - Umiestnenie den-
ných prevádzkových svietidiel

Denné prevádzkové svietidlá musia byť umiestnené na 
prednej časti vozidla vo výške 250 až 1500 mm nad ro-

vinou vozovky. Nesmú byť vzdia-
lené viac ako 400 mm od bočného 
vonkajšieho obrysu vozidla. Dvoji-
ca svietidiel musí byť umiestnená 
súmerne oproti strednej pozdĺžnej 
rovine vozidla, ich vzájomná vzdi-
alenosť nesmie byť menšia ako 
600 mm, prípadne 400 mm, ak je 
celková šírka vozidla menšia ako 
1300 mm.
 Vyššie uvedené dĺžkové údaje 
sa vzťahujú k okrajovým bodom 
svietiacej plochy svietidla. Pri 
údajoch minimálnej výšky nad ro-
vinou vozovky je to spodný bod a 
maximálnej výšky horný bod svie-
tiacej plochy. Pri údajoch bočnej 
vzdialenosti sa vzdialenosťou od 
obrysu vozidla rozumie vzdiale-
nosť bodu svietiacej plochy, kto-
rý je najvzdialenejší od strednej 
pozdĺžnej roviny, a roviny vymed-
zujúcej najväčšiu šírku vozidla, 
pričom sa neprihliada k prečnie-
vaniu spätných zrkadiel, smero-
vých svietidiel a podobných častí 
vozidla za túto rovinu. Vzájomnou 
vzdialenosťou dvojice zariade-
ní sa rozumie vzdialenosť dvoch 
najbližších bodov ich svietiacich 

plôch. Údaje o výške umiestnenia sa vzťahujú na neza-
ťažený stav vozidla, to znamená vozidlo bez vodiča, po-
sádky a nákladu, avšak s plnou palivovou nádržou, ná-
hradným kolesom a s bežným náradím.
 

Príloha č. 2 - Schvaľovacie značky 
a označenie denných prevádzko-
vých svietidiel

Príklady schvaľovacích (homologizačných) značiek EHK 
OSN (vľavo) a ES (vpravo) akceptovaných pre zariade-
nia vonkajšieho osvetlenia vozidiel v Slovenskej repub-
like. Číslo v značke je rozlišovacím znakom štátu, v kto-
rom bolo príslušné schválenie udelené, a môže byť odliš-
né od číslice 1 uvedenej v príkladoch:
 V blízkosti schvaľovacích značiek bývajú uvedené 
symboly bližšie popisujúce účel a niektoré vlastnosti 
zariadenia. Denné prevádzkové svietidlá musia byť pri 
schvaľovacej značke označené symbolom „RL“. Príklady 
oboch druhov akceptovaných schvaľovacích značiek vo 
vyhotovení pre denné prevádzkové svietidlá (rozmiest-
nenie symbolov okolo značky, schvaľovacie číslo a číslo 
štátu sa môžu líšiť od znázornených príkladov):
 Ak je denné prevádzkové svietidlo súčasťou zaria-
denia združujúceho viacero svetelných zariadení, môže 
byť schvaľovacia značka spoločná. Príklady schvaľova-
cích značiek denného prevádzkového svietidla spoloč-
ných so stretávacím a diaľkovým svetlometom:
 Podobne i v prípade denného prevádzkového svie-
tidla, ktoré je súčasťou predného skupinového svetla, 
býva schvaľovacia značka spoločná.

TESTEK, s.r.o.

poverená technická služba technickej kontroly vozidiel
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„Som veľmi rád, že sa nám podarilo získať pre spoloč-
nosť Kia Motors Slovakia ďalšiu investíciu v objeme 
viac ako 100 miliónov eur do výstavby nového závodu 
na výrobu motorov, čím  rozšírime našu celkovú kapaci-
tu na 450 000 motorov ročne. Potvrdzujeme tak náš zá-
mer dlhodobého rozvoja aktivít spoločnosti Kia na Slo-

vensku. Naším cieľom aj naďalej ostáva snaha pozitív-
ne vplývať na zamestnanosť v žilinskom regióne ako aj 
na celkový ekonomický rast Slovenska,“ povedal pán 
In-Kyu Bae, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti 
Kia Motors Slovakia.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia splnila všetky podmi-
enky a získala potrebné povolenia pre začatie výstav-
by. Na mieste, kde bude v budúcnosti stáť nová hala, ak-
tuálne prebiehajú nevyhnutné terénne úpravy a zemné 
práce, na ktoré plynule nadviažu hlavné stavebné práce. 
Výstavba bude prebiehať do marca 2011. V roku 2011 
dôjde zároveň k montáži výrobných technológií a ná-
sledne ku skúšobnej prevádzke. Spustenie sériovej vý-
roby v novom závode na výrobu motorov je naplánova-
né na koniec roka 2011. Plnú výrobnú kapacitu 150 000 
motorov ročne plánuje spoločnosť Kia Motors Slovakia 
dosiahnuť v roku 2012.  

Spoločnosť Kia Motors Slovakia od decembra 2006 
vyrobila na Slovensku už viac ako 540 000 automobi-
lov, ktoré exportuje do celej Európy. Rodina automobi-
lov Kia cee‘d tvorila približne 80 % z celkovej produk-
cie závodu, zvyšných 20 % predstavoval automobil Kia 
Sportage. Od januára 2010 pribudol do výrobného pro-
gramu spoločnosti aj automobil Hyundai ix35. Medzi na-
jväčšie exportné trhy patrí Rusko, Nemecko, Veľká Bri-
tánia, Poľsko a Taliansko. Automobilka Kia ako jediná na 
Slovensku vyrába motory pre svoje autá. V roku 2009 
Kia vyrobila viac ako 243 000 motorov, čo predstavuje 
medziročný nárast o 37 %. V súčasnosti Kia na Sloven-
sku vyrába 1,4 a 1,6-litrové zážihové ako aj 1,4, 1,6 a 
2,0-litrové vznetové motory . 

-ka-

Ekonomika

Kia Motors Slovakia buduje 
nový závod na výrobu motorov 
Spoločnosť Kia Motors Slovakia vybuduje na Slovensku nový závod na výrobu motorov. Celková hodnota 
investície, vrátane výrobných technológií, dosiahne viac ako 100 miliónov eur a žilinskému regiónu prinesie 
viac ako  270 priamych pracovných miest. Kapacita novej prevádzky bude 150 000 motorov ročne. Vy-
robené motory budú určené na export do Českej republiky, kde ich sesterská automobilka hyundai bude 
montovať do vozidiel Kia Venga, hyundai i30 a ďalšieho plánovaného typu. Nová výrobná hala, s výstavbou 
ktorej sa začne už tento mesiac, sa bude nachádzať v blízkosti prvého závodu na výrobu motorov.   



apr í l  201012

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

Moje auto bolo pri nehode poškodené hlavne v prednej 
časti, v súčasnosti je v servise a mechanici ma upozorni-
li, že okrem iného bude treba na ňom vymeniť pravý pred-
ný podbeh, na ktorom je číslo VIN. Vraj to mám ísť vyba-
viť na dopravný úrad, kde mi povolia náhradné VIN. Viac o 
tom nevedia, lebo VIN sa pripevňuje len v niektorých servi-
soch, u nich však nie. Čo ma teda čaká? 

čitateľ z Nitry

Postup vo vašom prípade upravuje zákon č. 725/2004 
Z. z., podľa ktorého náhradné identifikačné číslo vozidla 
VIN prideľuje štátny dopravný úrad na základe písomnej 
žiadosti prevádzkovateľa vozidla. Dochádza k tomu vte-
dy, ak pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozi-
dla, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vo-
zidla VIN alebo ak pri výmene karosérie vozidla rovna-
kého typu v rámci jedného typového radu dôjde k od-
stráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiest-
nil identifikačné číslo vozidla VIN, prípadne keď je iden-
tifikačné číslo vozidla VIN nečitateľné, neúplné alebo ho 
nemožno určiť. Vzor žiadosti o pridelenie náhradného 
identifikačného čísla vozidla VIN nájdete okrem iného i 
na internetovej stránke Ministerstva dopravy, pôšt a te-
lekomunikácií SR, v sekcii Štátneho dopravného úradu.  
Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi a o 
vozidle a treba ju odôvodniť. 

Musíte k nej pripojiť nasledovné prílohy:
a)  fotokópiu osvedčenia o evidencii vozidla, 
b) odborný posudok o kontrole originality vozidla nie 

starší ako 15 dní od dňa jeho vydania, 
c) protokol o technickej kontrole vozidla nie starší ako 

15 dní od dňa jeho vydania, 
d) doklad o nadobudnutí tej časti vozidla, na ktorej bolo 

pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN (predkladá 
sa, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN pri-
deľuje pri výmene karosérie vozidla alebo pri opra-
ve vozidla), 

e) pri výmene karosérie vozidla sa prikladá aj súhlasné 
stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla 
o tom, že ide o rovnaký typ karosérie v rámci jedné-
ho typového radu, 

f) doklad o dopravnej nehode vydaný príslušným orgá-
nom Policajného zboru alebo doklad o poistnej uda-
losti, ak je vozidlo po dopravnej nehode.

Za podanie žiadosti o pridelenie náhradného identifikač-
ného čísla vozidla VIN sa platí správny poplatok vo výš-
ke 20 eur.

Štátny dopravný úrad nemôže prideliť náhradné VIN, ak 
pri prestavbe vozidla došlo k odstráneniu tej časti, na 
ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, 
ak bolo pri kontrole originality vozidla alebo technickej 
kontrole zistené, že vozidlo (podvozok) má viac identi-
fikačných čísel vozidla VIN (to neplatí, ak nadstavba  

vozidla má svoje identifikačné číslo alebo v rámci via-
cstupňového schválenia bolo vozidlu pridelených viac 
identifikačných čísel vozidla VIN). Náhradné VIN ne-
možno prideliť ani na jednotlivo dovezené vozidlo, kto-
ré nemá identifikovateľné číslo vozidla VIN, prípadne ak 
ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel z 
dôvodu jeho recyklovateľnosti, ak je na vozidle VIN, kto-
ré výrobca nikdy nevyrobil, alebo keď je pôvodné VIN 
neoprávnene pozmenené a vozidlo sa nedá identifikovať 
podľa skrytých identifikátorov.

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN umiestňuje  
a upevňuje na vozidlo pracovisko kontroly originality - 
zoznam oprávnených pracovísk nájdete na internetovej 
stránke ministerstva.

Umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikač-
ného čísla vozidla VIN sa vykonáva na náklady prevád-
zkovateľa vozidla. Počas umiestňovania a upevňova-
nia identifikačného čísla vozidla VIN sa môže prítomný 
prevádzkovateľ vozidla zdržiavať len v priestoroch ur-
čených pre zákazníka. Na výzvu poverenej osoby vyko-
návajúcej štátny odborný dozor je prevádzkovateľ vozi-
dla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa na-
chádza na pracovisku kontroly originality alebo v pries-
toroch pracoviska, na vykonanie štátneho odborného 
dozoru. 

Dokladom o umiestnení a upevnení identifikačného čísla 
vozidla VIN je protokol o umiestnení a upevnení náhrad-
ného identifikačného čísla vozidla VIN. 

Na internete nájdete na stránke Ministerstva dopra-
vy, pôšt a telekomunikácií SR vzor žiadosti o vykona-
nie zmeny v osvedčení o evidencii – zápisu náhradného 
identifikačného čísla vozidla VIN.

Ďalšie podrobnosti o prideľovaní, umiestňovaní a upev-
ňovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN 
môžete v prípade záujmu nájsť v metodickom pokyne 
MDPT SR č. 19/2009 v znení metodického pokynu č. 
31/2009, ktorý je taktiež zverejnený na internetovej 
stránke ministerstva.

Zaujíma ma, ako je to s prednosťou v jazde v takomto 
prípade: keď pri našom dome vychádzam z parkoviska 
umiestneného v slepej ulici, prídem na križovatku, kde by 
som mal mať prednosť podľa „pravidla pravej ruky“. Dá mi 
ju však iba máloktorý vodič prichádzajúci zľava, lebo z ich 
smeru jazdy je moja odbočka označená značkou „Parkovis-
ko“. Kedy teda pravidlo pravej ruky neplatí?

Miky, e-mail

Podľa platného cestného zákona č. 8/2009 Z. z. je vo-
dič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste 
označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ 

alebo „Stoj, 
daj prednosť v 
jazde“, povin-
ný dať pred-
nosť v jazde vo-
zidlám a ostat-
ným účastní-
kom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ces-
te okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku 
v organizovanom útvare. Ak prednosť v jazde nie je ur-
čená dopravnou značkou, vodič je povinný dať prednosť  
v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava. Pri vchádzaní 
na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, z lesnej 
cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo  
z pešej zóny je vodič povinný dať prednosť v jazde vozi-
dlu idúcemu po ceste. Čo spadá pod pojem „miesto mimo 
cesty“, súčasný zákon nekonkretizuje. Právna úprava 
pred rokom 2009 (zákon č. 315/1996 Z. z. o premáv-
ke na pozemných komunikáciách) bola odlišná v tom, že 
pojem „miesto mimo cesty“ v ňom bol definovaný a za-
hŕňal napr. pozemok, garáž, parkovisko, čerpaciu stani-
cu, továrenské, staničné a letiskové priestory, obratisko 
električiek a podobne. 

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

Úspešní zlepšovatelia 

VW SK
Vynaliezaví zamestnanci pomohli v roku 2009 spo-
ločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) ušetriť viac 
ako 6,024 miliónov eur, 3 milióny kilowatthodín 
elektrickej energie a 709 ton CO2. Celkovo v minu-
lom roku podali 5971 návrhov na zlepšenia výrob-
ných, či nevýrobných procesov, pričom ekologické 
zameranie malo 181 z nich.
 V roku 2009 podalo zlepšovací návrh 2308 za-
mestnancov VW SK, čo predstavuje medziročný ná-
rast o 13 %. Každý zamestnanec, ktorý podal návrh 
na zlepšenie, bol pritom odmenený. Za návrh s mera-
teľným prínosom, ktorých bolo v minulom roku cel-
kovo 234, mohol získať 10 % z ročne ušetrenej sumy 
po odpočítaní nákladov - do maximálnej výšky 8300 
eur. Najväčšie sumy si za svoje vynikajúce návrhy 
odniesli piati zlepšovatelia. Autori nemerateľných 
návrhov dostali za každý návrh 20 eur.
 Manažment ideí a proces neustáleho zlepšova-
nia KVP vo VW SK umožňuje každému zamestnan-
covi aktívne sa podieľať na uskutočňovaní zmien. 
Je príležitosťou ovplyvniť rozvoj podniku a zmeniť 
svoje pracovné prostredie. Nikto totiž nepozná dané 
pracovné miesto lepšie ako sám zamestnanec, kto-
rý na ňom pracuje.

-vm-
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Ktorému motoristovi by nelahodil čistý 
zvuk motora jeho auta, ak by bol ešte 
sprevádzaný lepším výkonom? A ak 
k tomu môže získať aj špeciálnu výhodu 
s novou akciou pre zákazníkov!

Už  viac ako dva roky je na čerpacích 
staniciach OMV v ponuke palív okrem 
OMV Natural 95 (a pre staršie typy 
vozidiel OMV Natural 95 VS) aj prémiový 
benzín OMV Carrera, a to s oktánovým 
číslom 95 aj 100, ktoré predstavujú pre 
vozidlo skutočnú starostlivosť. Motor 
vozidla bežne z paliva využije len 
približne 30 až 35% energie. Tá zvyšná 
časť sa spotrebováva napríklad vo 
výfukovom či brzdovom systéme, pri 
radení alebo pri chladení valcov.

Tá najlepšia starostlivosť 
Benzíny OMV Carrera obsahujú 
komplexný balík aditív, ktoré boli 
špeciálne vyvinuté pre maximálnu 

Zároveň sa znižuje objem emisií, čo so 
sebou prináša zlepšenie spaľovania. 
V prípade 100-oktánového benzínu OMV 
Carrera sa k spomenutým výhodám 
pridáva aj zlepšenie akcelerácie 
a zvýšenie výkonu motora.

Dvojnásobná šanca na výhru
Tentoraz sa k výhodám samotného 
paliva pridáva aj ďalšie plus. Od 
8. marca získa každý zákazník, 
ktorý na čerpacích staniciach OMV 
natankuje 20 litrov paliva, hraciu kartu 
so stieracím políčkom. V prípade, že 
natankujete benzíny OMV Carrera, 
získate až dve hracie karty. Vyhrať 
môžete po zaplatení mierneho doplatku 
buď fanúšikovské FAN prémie, ako 
sú futbalový dres, fanúšikovský šál, 
minidres či osviežovač do auta, alebo 
outdoorovú fl ísovú mikunu, univerzálne 
náradie či termosku. Viac informácií 
nájdete na www.omv.sk.

S benzínmi OMV Carrera získate dvakrát

starostlivosť o motor. Vďaka komponentom 
obsiahnutých v aditívach, ktoré vytvárajú ochranný 
fi lter, sa tak dosahuje zníženie korózie palivového 
systému a namáhaných častí, a to aj pri extrémnych 
podmienkach ako sú vysoké teploty či dlhodobo 
nevyužívaný motor. 
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Viaceré automobily sú v súčasnosti vybavené interié-
rovými filtrami, ktoré dokážu účinne odfiltrovať škodli-
vé látky z nasávaného vzduchu. Automobily vybavené 
klimatizáciou majú vždy aj interiérový filter. Schopnos-
ti zachytenia škodlivých látok v interiérovom filtri však 
nie sú „nekonečné“. Ak je filter škodlivými látkami pre-
plnený, nedokáže už plniť svoju funkciu. Odfiltrované ne-
čistoty sa budú dokonca znova dostávať do prúdu vzdu-
chu a znečisťovať vzduch v kabíne vozidla. Okrem toho 
nazhromaždené škodlivé látky vytvárajú živnú pôdu pre 
plesne a baktérie. Spoločnosť Bosch preto odporúča  

vymeniť interiérový filter najneskôr po 15 000 km, ale-
bo minimálne raz za rok. 
 Optimálnym okamihom pre výmenu filtra je podľa 
skúseností Bosch začiatok jari.  Interiérový filter je v je-
seni a v zime veľmi silne zaťažovaný vlhkosťou, na jar, 
na začiatku peľovej sezóny, je  požadovaná veľká účin-
nosť filtrácie. Interiérový filter dokáže zadržať pred 
vniknutím do pľúc dokonca veľmi malé čiastočky s prie-
merom pod 0,0025 mm. Pri odporúčanej ročnej výme-
ne interiérového filtra môže byť v celom rade vozidi-
el jednoduchý interiérový filter nahradený bez väčšie-

ho rozsahu práce za vý-
konnejší filter s aktív-
nym uhlíkom. Ten je 
schopný úplne odfiltro-
vať aj zdraviu škodli-
vé a zapáchajúce plyny.   
V každom prípade je 
však pravidelná výmena 
tohto neviditeľného, ale 
účinného dielca vo vozi-
dle veľmi dobrou inves-
tíciou do zdravotnej pre-
vencie pre celú rodinu. 
Rovnako ako vysáva-
če, nasávajú aj osob-
né vozidlá vzduch pred  

vozidlom. Spaliny vpredu idúcich vozidiel, jemný prach 
a sadze z nafty, ale aj pele a baktérie, ozón a kysliční-
ky dusíka sa potom môžu dostať do interiéru vozidla. 
Obzvlášť v mestskej premávke je koncentrácia týchto 
zdraviu škodlivých látok vo vozidle často oveľa väčšia, 
ako je to zvonka vozidla. Táto mimoriadne veľká koncen-
trácia škodlivých látok nadmerne zaťažuje predovšet-
kým deti vezúce sa vo vozidle. Každoročná výmena inte-
riérového filtra zabezpečí po celý rok podstatné zmenše-
nie obsahu škodlivých látok v interiéri. 
 Okrem ochrany zdravia ponúka účinný interiérový 
filter ešte ďalšie výhody. Filter napríklad zabezpečuje 
prídavnú bezpečnosť pre vodičov, ktorí trpia na peľové 
alergie. Ak niekto musí trvalo jazdiť so slzami v očiach, 
tak ohrozuje seba, svojich spolujazdcov a ďalších účast-
níkov dopravy. Pri rýchlosti 80 km/h prejde vodič drá-
hu 25 metrov, keď pri kýchnutí na ten čas reflexívne za-
vrie oči. V hustej mestskej premávke je to nebezpečná 
jazda naslepo. Interiérové filtre dokážu účinne zadržať 
pele tak, že i alergici môžu jazdiť bez akýchkoľvek pro-
blémov. Filtre zabezpečujú lepší vzduch v interiéri vozi-
dla dokonca i pri jazde v tuneli alebo v dopravnej zápche. 
Takto dokáže lepšia kvalita vzduchu zlepšiť koncentrač-
né schopnosti vodiča. S novým filtrom sa vytvára aj me-
nej mazného filmu na vnútornej strane skiel, tým sa do-
káže zlepšiť výhľad z vozidla. 

Výmena interiérového filtra
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Mediálne intenzívne živené správy o nechcenom 
zrýchľovaní niektorých typov Toyota a Lexus minimál-
ne v Amerike priniesli svoje ovocie, predaj automobilov 
Toyota a Lexus sa tam pribrzdil. 
 Na najnebezpečnejšie vyzerajúce a mediálne naj-
známejšie prípady chybných vozidiel zareagovala Toyo-
ta tak, že tieto vozidlá podrobila dôkladnej technickej 
analýze v spolupráci s odborníkmi nezávislých renomo-
vaných spoločností venujúcich sa kontrole technického 
stavu automobilov. 
 V Amerike patril medzi najznámejšie prípad pokusu 
demonštrovať „samovoľné zrýchľovanie“ vozidla Toyo-
ta Avalon, ktorý uskutočnil prof. David Gilbert z Univer-
zity Southern Illinois, a ktorý bol odvysielaný v relácii 
ABC News a objavil sa aj na webových stránkach. 
 Z komplexnej analýzy uskutočnenej celosveto-
vo uznávanou technickou spoločnosťou Exponent a 
aj vlastného testovania automobilkou Toyota vyply-
nuli nasledujúce závery týkajúce sa pokusu profesora  
Gilberta: 
• Elektronické systémy vozidla boli niekoľkými rôz-

nymi spôsobmi analyzované a prestavené s použi-
tím konkrétnej postupnosti krokov a v podmienkach, 
ktoré v reálnej prevádzke nemôžu prakticky nikdy 
nastať bez viditeľných dôkazov. 

• Elektronické systémy vozidla Toyota boli aktívne 
upravené tak, aby imitovali stav, keď je naplno zošli-
apnutý plynový pedál. 

• Veľmi podobné výsledky boli preukázateľne dosiah-
nuté aj pri vozidlách iných výrobcov. 

V pokuse odvysielanom 22. februára na kanáli ABC prof. 
Gilbert tvrdil, že odhalil „nebezpečnú“ chybu v elektro-
nickom riadiacom systéme Toyota, ktorá údajne môže 
viesť k neúmyselnému zrýchľovaniu vozidla. O deň ne-
skôr potom prof. Gilbert ponúkol predbežnú správu so 
závermi svojich skúmaní v svedectve pred americkou 
Snemovňou reprezentantov, podvýborom pre energeti-
ku a obchod zaoberajúcim sa dohľadom a vyšetrovaním. 

Technici spoločnosti Exponent v spolupráci s technik-
mi spoločnosti Toyota následne pokusy pána Gilber-
ta preskúmali a zopakovali s reprezentatívnou vzor-
kou vozidiel iných značiek, pričom dosiahli podobné vý-
sledky. Riaditeľka pre elektronické systémy z Technic-
kého centra Toyoty Kristen Tabar sumarizovala tri na-
jvýznamnejšie sporné body vykonštruovaného pokusu 
prof. Gilberta. 
 „Po prvé: elektrický obvod, ktorý bol spätne analy-
zovaný a opäť zapojený, sa nebude správať rovnako ako 
pôvodne navrhnutý a implementovaný obvod.“ „Po dru-
hé: od žiadnej automobilky by sa nemalo očakávať, že 
má navrhovať postupy detekcie umelo vyvolaných uda-
lostí bez toho, aby existovali akékoľvek dôkazy o tom, 
že takéto udalosti môžu v reálnom svete nastať. „Po tre-
tie: ak by umelo vyvolané podmienky vytvorené prof. 
Gilbertom skutočne v reálnom svete nastali, existova-
li by o tom zistiteľné dôkazy.“ 
 Technici spoločnosti Exponent a automobilky Toyo-
ta nenašli žiadne dôkazy o tom, že by niektorý z krokov 
vyskytujúcich sa v pokuse prof. Gilberta v reálnom sve-
te existoval. Samotná skutočnosť, že Toyota Avalon po-
užitá prof. Gilbertom v rámci pokusu nehlásila chybový 
kód diagnostiky preto neznamená, že bezpečnostnú po-
ruchu nie je možné detekovať. To isté platí aj pre repre-
zentatívnu vzorku vozidiel iných výrobcov, ktoré spo-
ločnosti Exponent a Toyota testovali. 
 Ako sa ukázalo pri svedectve pred americkým Kon-
gresom, predbežná správa prof. Gilberta bola objednaná 
Seanom Kaneom, plateným zástupcom súdnych právni-
kov angažujúcich sa v sporoch s automobilkou Toyo-
ta a ďalšími výrobcami automobilov. Pán Kane tiež vy-
stúpil vo vysielaní ABC News a podporil tvrdenie, že 
pokus prof. Gilberta odhalil poruchu v systéme elek-
tronicky regulovanej škrtiacej klapky, ktorá by mohla 
viesť k nechcenému zvyšovaniu otáčok motora vo vo-
zidlách Toyota a Lexus. Toyota je aj naďalej pevne pre-
svedčená o dokonalej funkčnosti systému elektronicky  

regulovanej škrtiacej klapky vo svojich vozidlách. Elek-
tronické systémy vo vozidlách Toyota sú vybavené nie-
koľkonásobným istením, ktoré v prípade zlyhania sys-
tému vypne alebo zmenší výkon motora. Ani po podrob-
ných testoch týchto systémov automobilkou Toyota sa 
neukázali žiadne známky nesprávnej činnosti, ktoré by 
mohli viesť k neúmyselnému zrýchľovaniu.
 Inšpekčná spoločnosť TÜV Porýnie sa zase veno-
vala bezpečnosti zastavenia vozidiel v prípade „blo-
kovania akceleračného pedála“. V znaleckom posud-
ku dospela k záveru, že automobily Toyota je možné i 
v krajnom prípade zablokovaného pedála akcelerátora 
pri plnom zošliapnutí bezpečne zabrzdiť až do úplného  
zastavenia. 
 Pri tom boli merané brzdné dráhy plne naložených 
automobilov, ktoré boli nedávno zahrnuté do zvolávacej 
akcie, a to typy iQ, Aygo, Yaris, Auris, Verso, Avensis a 
RAV4. Vozidlá boli pri plnom zaťažení zrýchlené vždy na 
80% ich najväčšej rýchlosti a následne dvakrát zabrzde-
né pri polohe pedála akcelerátora vo voľnobehu a ďalej 
trikrát v pozícii úplného zošliapnutia. Zákonné požiadav-
ky ohľadne spomalenia vozidla a brzdná dráha boli vo 
všetkých prípadoch dodržané. 
 Toyota Deutschland poverila znaleckým posudkom 
spoločnosť TÜV Porýnie potom, čo pri 215 796 vozid-
lách značky Toyota bolo na nemeckom trhu kvôli pedá-
lu akcelerátora, ktorý sa nevracal obvyklou rýchlosťou 
do svojej východiskovej pozície, nariadené preskúšanie 
a modifikácia v autorizovaných servisoch. Výsledok ex-
pertízy jasne potvrdzuje, že vozidlá Toyota sú i naďalej 
bezpečné. 
 Doposiaľ nebol v Nemecku zaznamenaný prípad, 
pri ktorom by, ako v USA, bolo popísané, že došlo k ne-
chcenému zrýchleniu v kombinácii s výpadkom brzdy a 
radením automatickej prevodovky. 

-ta-

Montážnu halu automobilky Lambor-
ghini v Sant’ Agata Bolognese opusti-
lo nedávny jubilejný, 4000. športový 
automobil typu Murciélago. Jubilejné 
vozidlo je určené pre čínskeho zákaz-
níka. Čína a celá ázijsko-pacifická ob-
lasť sa stáva veľmi dôležitým odbytis-
kom pre spoločnosť Lamborghini, kto-
rá do tejto oblasti dodáva celú štvrti-
nu svojej produkcie. Jubilejné vozidlo 
je verzie LP 670-4 SuperVeloce, ktorá 
má v porovnaní so štandardným Mur-
ciélagom výkon 12-valcového 6,5-lit-
rového motora zväčšený na 493 kW. 
Hmotnosť tejto verzie je o 100 kg 

menšia ako hmotnosť štandardného mo-
delu. Karoséria vozidla je zhotovená z uh-
líkových kompozitov. V interiéri, ktorý 
tiež obsahuje časti z kompozitných mate-
riálov, sú čierne športové sedadlá. Murci-
élago LP 670-4 SuperVeloce zrýchli z 0 
na 100 km/h za 3,2 sekundy a dosiahne 
maximálnu rýchlosť 342 km/h. Celkovo 
bude vyrobených len 350 vozidiel tejto 
výkonnejšej verzie. Murciélago, vystro-
jené pohonom všetkých štyroch kolies, 
je náhradou za predchádzajúci typ Diab-
lo. Počas dvanástich rokov bolo vyrobe-
ných asi 2900 vozidiel Diablo. 

(RM)

Doznievanie zvolávacej akcie Toyoty

Jubilejné Lamborghini Murciélago
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Úspešný model z Wolfsburgu dosiahol najlepšie hodno-
ty EuroNCAP. Inštitút EuroNCAP v Bruseli po prvýkrát 
porovnával výsledky všetkých crash testov z roku 2009 
a za najbezpečnejšie auto roka vyhlásil Volkswagen 
Golf, ktorý sa presadil celkovým počtom 103 bodov.  
 Golf dostal už v roku 2008 od EuroNCAP päťhviez-
dičkové hodnotenie. Podľa metódy z roku 1997 boli hod-

notené iba čelné a bočné nárazy ako aj ochrana chodcov. 
Po sprísnení kritérií začiatkom roku 2009 bol Golf zno-
vu testovaný a presvedčil vo všetkých štyroch kategóri-
ach (ochrana dospelých, ochrana detí, ochrana chodcov, 
podporné bezpečnostné a jazdné systémy). Bestseller z 
Wolfsburgu dostal opätovne vytúžené päťhviezdičkové 
hodnotenie s celkovým počtom bodov 103, čo mu pri-
nieslo titul „Najbezpečnejšie auto 2009“. Celkovo bolo v 
minulom roku nanovo hodnotených 33 áut v prísnejších 
a komplexnejších crash testoch EuroNCAP.
 V novom sprísnenom posudku boli hodnotené aj 
elektronické bezpečnostné a asistenčné systémy, kto-
ré pomáhajú zabrániť nehodám a predísť tažkým zrane-
niam. Golf ponúka najvyššiu mieru bezpečia a disponu-
je už sériovo stabilizačným systémom ESP, ABS s brzdo-
vým asistentom, protiprešmykovacím systémom (ASR), 

elektronickou uzávierkou diferenciálu (EDS), ovládaním 
motorovej brzdy (MSR), stabilizáciou prívesu, upínaním 
Isofix pre dve detské sedačky na zadnej lavici ako aj air-
bagmi vodiča a spolujazdca s deaktiváciou, kolenným 
airbagom vodiča, bočnými a hlavovými airbagmi.
 Golf nespĺňa iba európske bezpečnostné štandardy. 
V roku 2008  dostal tento kompakt renomovanú cenu 
„Top Safety Pick“, ktorá bola udelená nezávislým ame-
rickým bezpečnostným inštitútom „Insurance Institute 
for Highway Safety“ (IIHS).
 Pri týchto testoch bolo vozidlo podrobené čelným 
nárazom v rýchlosti 64 km/h a bočným nárazom rých-
losťou 50 km/h cez pojazdnú bariéru, ktorej predná 
časť má tvar SUV. Popritom bolo preverené i správanie 
pri sedení počas nárazu zozadu. 

Peugeot uvádza v centrách miest nový koncept distribú-
cie pre svojich klientov založený na dostupnosti a na po-
nuke nových služieb pod názvom Peugeot City - prvá in-
augurácia sa uskutočnila v Paríži v závere marca.
 Okrem zúženej prezentácie modelov, Peugeot City 
ponúka maximum služieb ako : objednanie a dodávka 
automobilov, financovanie, mobilita, obrazovka pod ná-
zvom, showroom tactile pre personalizáciu jednotlivých 
modelov, adaptované otváracie hodiny…
 Súčasne, na ploche 150 m2, PEUGEOT City bude 
nielen miestom poskytovania služby Mu by Peuge-
ot, ale tiež miestom, kde klient získa najaktuálnejšie  

informácie o značke. Na ulici rue de Châteaudun sú 
prezentované typy ako Peugeot 107, Peugeot 3008  

a Peugeot RCZ.
 Tento nový prístup v centrách miest umožní znač-
ke Peugeot osloviť mobilnú, uponáhľanú, mestskú kli-
entelu. Projekt sa postupne bude uvádzať medzinárod-
ne – najbližšie otvorenie bude v Rijáde, v Saudskej Ará-
bii a tretie centrum otvoria vo Varšave v druhom polro-
ku 2010.
 Peugeot City na ulici Châteaudun v Paríži je súčas-
ne prvým projektom v znamení nového imidžu značky. 
Celá dílerská sieť na tento imidž prejde do roku 2012. 

-pt-

Vedúce spoločnosti pre vývoj a výrobu elektromobilov 
vo svojej pôsobnosti: nemecká Daimler a čínska BYD za-
ložia novú značku pre spoločnú produkciu týchto - oso-
bitne v mestskej prevádzke - využiteľných vozidiel.
 „Elektromobily sú vhodné najmä na použitie v mes-
tách. So svojimi početnými metropolami má Čína po-
tenciál stať sa jedným z najväčších trhov pre mobilitu 
bez emisií. Daimler a BYD urýchlia rast elektromobility  
v Číne.“ Zhodli sa na tom vedúci predstavitelia Daimleru 

Dieter Zetsche a spoločnosti BYD Wang Chuanfu pri prí-
ležitosti podpisu prvého dokumentu o vybudovaní tech-
nologického centra na vývoj v Číne, konštrukciu a tes-
tovanie nového, špeciálne pre miestny trh určeného  
elektromobilu. 
 Daimler a BYD sa rozhodli nadviazať rozsiahle tech-
nologické partnerstvo na vývoj elektromobilov pre Čínu 
so zámerom využiť potenciálny rast elektromobility 
na tomto momentálne najväčšom automobilovom trhu  

sveta. Daimler nedávno predstavil vozidlo smart elect-
ric drive a ešte tohto roku uvedie automobily čisto elek-
trickej triedy A. BYD je najrýchlejšie rastúci čínsky vý-
robca automobilov a vedie vo vývoji najmodernejších 
technológií akumulátorov. Koncom roku 2008 predsta-
vil svoj elektromobil F3DM s hybridným pohonom. Na 
autosalóne v Ženeve predstavil svoj prvý sériovo vyrá-
baný elektromobil e6.

-dr-

VOLKSwAgEN gOLF JE NAJBEZPEČNEJŠIE AUTO ROKA 2009

Nový projekt PEUgEOT CITY

Elektromobily pre Čínu
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Vyskúšali sme
Dacia Sandero Stepway 1,5 dCi 50 kW

Dacia Sandero Stepway je európskou verziou Renaultu 
Stepway, ktorý automobilka Renault vyrába v továrni 
brazílskeho mesta Curitiba a predáva ho v Južnej Ame-
rike od roku 2008. V Európe mala premiéru v máji 2009 
na autosalóne v Barcelóne a predávať ju začali v júli. 
Konštrukčným základom tohto vozidla je hatchback Da-
cia Sandero. Zväčšením svetlej výšky o 20 mm na 175 
mm, ochranným krytom nárazníka vpredu i vzadu vo 

farbe chrómu, chrómovaným prahom dverí, lemovaním 
blatníkov, chrómovaným pozdĺžnym strešným lištám, 
zatmaveným reflektorom a zvýraznením koncovky vý-
fuku konštruktéri a dizajnéri Renaultu dodali Dacii San-
dero Stepway vzhľad malého športovo-úžitkového vo-
zidla (SUV). SUV to samozrejme nie je a ani marketing 
Dacie ho do tejto kategórie verejnosti nepodsúva. Vozi-
dlo má poháňané, podobne ako typ Sandero, len kolesá 

prednej nápravy. Exteriér Dacie Sandero Stepway vyze-
rá skutočne celkom atraktívne, po nasadnutí do kabíny 
je už „nízkonákladovosť“ zrejmá. Priestorovo je interi-
ér úplne vporiadku, od štyri metre dlhého auta skutočne 
viac nemožno očakávať. Vyššie nad vozovkou osadené 
sedadlá v porovnaní napríklad s pôvodným Sanderom 
uľahčujú nastupovanie na predné aj zadné sedadlá. In-
teriér je odvodený od druhej úrovne výbavy Sandera  

Dacia Sandero Stepway
V minuloročnom letnom dvojčísle sme chválili rozhodnutie Renaultu vytvoriť si z rumunskej značky Dacia 
„nízkonákladovú“ značku ponúkajúcu robustné, slabšie vybavené vozidlá na trhoch s menej solventným 
obyvateľstvom. Písali sme to aj pod dojmom našich dobrých skúseností s typom Dacia Logan Van, ale aj 
niektorých ďalších typov tejto znovuoživenej značky. Začiatkom marca tohto roku sme vyskúšali Daciu San-
dero Stepway. Tento model poháňal 1,5-litrový vznetový motor s výkonom 50 kw. 
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Vyskúšali sme
Dacia Sandero Stepway 1,5 dCi 50 kW

„Ambiance“. A tak Sandero Stepway nemá prestavi-
teľný volant ani výškovo prestaviteľné sedadlo vodi-
ča. Treba si na to jednoducho zvyknúť, čo sa nám cel-
kom dobre a rýchlo podarilo, problémy v tomto smere by 
azda mohli mať len vodiči mimoriadne nízkych postáv. 
Trochu nešikovné od dizajnérov bolo zošikmenie stre-
dovej konzoly – smerom dolu „odbieha“ aj s ovládačmi 
od vodiča dopredu, čo môže byť príjemné pre oči, menej 
však pre prsty, keď vodič chce počas jazdy zmeniť naprí-
klad nastavenie smerovanie vzduchu ventilačnej sústa-
vy. Tá je štandardne vybavená aj ručne ovládanou kli-
matizáciou, takže v lete sa posádka nemusí ochladzovať 
prúdom vzduchu cez otvorené okná. V predných dve-
rách sa aj tie ovládajú elektricky, nastavovanie vonkaj-
ších spätných zrkadiel je lacnejšie – ručné. Ak sa v aute 
príliš často nestriedajú vodiči, tak toto ani nie je chyba, 
lebo často netreba meniť ani sklon zrkadiel. 
 Sedadlá síce nemajú výraznejšie bočné vedenie, 
ale ani pri dlhšie trvajúcej jazde sme z auta nevystupo-
vali „drevení“, takže ich považujeme za dobré. Operadlá 

zadných sedadiel sú priečne delené v pomere 60/40. Po 
sklopení oboch častí narastie priestor pre batožinu ale-
bo náklad zo „základného“ objemu 320 litrov na 1200 li-
trov. Pri nesklopených operadlách je dno batožinového 
priestoru dlhé 800 mm, po sklopení aspoň pravej časti 
operadla a posunutí pravého predného sedadla celkom 

dopredu možno prevážať predmety primeraného prie-
rezu s dĺžkou okolo 1,7 m. Nárast svetlej výšky zdvihol  
v porovnaní so Sanderom aj tzv. nakladaciu hranu ba-
tožinového priestoru – na 800 mm od vozovky. 
 Vyššie položené ťažisko pri zachovaní jednodu-
chosti zavesenia kolies prinieslo Sanderu Stepway 
výraznejšie bočné náklony karosérie pri „ostrejšie re-
zaných“ zákrutách, s citeľným nábehom na nedotá-
čavý šmyk. Pruženie si však veľmi zdatne poradilo s 
pohlcovaním nerovností na cestách, ktorých bolo po 
zime nadostač. Z toho vyplýva, že posádka sa celkom 
pohodlne vezie napríklad aj po poľných nespevnených 
cestách. Vyskúšali sme, potvrdzujeme.
 Z hľadiska pruženia aj stability Stepway obstojí aj 
na diaľnici, ale ak chce vodič dôkladne využívať rých-
lostný limit, zistí, že so spolucestujúcimi sa už musí 
rozprávať o poznanie hlasnejšie. Pri rýchlosti 130 
km/h a zaradení najvyššieho, piateho prevodového 
stupňa, sú otáčky motora 3200 za minútu. K prenika-
júcemu aerodynamickému hluku do kabíny sa pridáva 
aj zreteľnejší zvuk motora. Aerodynamický hluk o po-
znanie klesne pri zmenšení rýchlosti pod 120 km/h – 
a to je ešte stále prijateľné tempo aj na diaľnici. San-

dero Stepway nemá palubný počítač, teda ani možnosť 
merania okamžitej spotreby paliva, s určitosťou však 
pokles rýchlosti pod 120 km/h zmierni aj prúd nafty z 
nádrže do vstrekovacieho čerpadla. Ak vodič príliš čas-
to netlačí ručičku otáčkomera nad hodnotu 3000 za min-
útu, čo pri reálnej jazde nemá veľmi dôvod robiť, potom 
z mnohých typov (Renault, Dacia aj Nissan) osvedčený 
motor 1.5 dCi potvrdzuje aj v Dacii Sandero Stepway, že 
je mimoriadne hospodárny. 
 Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi sa predáva za  
10 890 eur.  

Samuel BIBZA

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

systém common rail, kompresný pomer 17,9:1, zdvihový ob-

jem 1461 cm3, najväčší výkon 50 kW pri 4000 ot./min., krú-

tiaci moment 160 Nm pri 1700 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 so skrutne pružnou priečkou, 

vinuté pružiny, kotúčové brzdy vpredu, bubnové vzadu,  ABS, 

hrebeňové riadenie s posilňovačom, stopový priemer otáčania 

10,5 m, pneumatiky rozmeru 195/55 R 16.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4024/1753/1546 

mm, rázvor náprav 2588 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1480/1461 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1216/1615 kg, objem batožinového priestoru 320/1200 l, ob-

jem palivovej nádrže 50 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť150 km/h, zrých-

lenie z 0 na 100 km/h za 16,7 s, spotreba nafty v mest./mi-

momest. cykle/kombinovanej prevádzke 6,2/4,8/5,3 1 l/ 

100 km, CO
2
 140 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Vyskúšali sme
BMW 530d Gran Turismo 

Individualista
V súčasnosti už má „päťkový“ rad automobilky BMw tri modely, najnovšie ho doplnilo kombi. Model s ozna-
čením gran Turismo (gT) je najväčší a aj vzhľadom a výbavou sa vystrkuje nielen nad súrodencov, ale aj 
nad ostatných konkurentov z vyššej strednej triedy. Vyskúšali sme model poháňaný 3-litrovým vznetovým  
motorom.

Modelu BMW 5 GT chýbajú k piatim metrom dĺžky len 
2 mm a aj výška 1559 mm je rozmerovým parametrom 
luxusnej limuzíny. Vďaka tomu sa v tomto modeli sedí 
vyššie ako v sedane rovnakej triedy. Všetko, čo je v zor-
nom poli vodiča a čoho sa môže dotknúť, pôsobí veľmi 
dobrým dojmom a ani po týždni používania sme v inte-
riéri nenašli žiadnu nedokonalosť. Prístrojová doska  

a všetky ovládače sú ergonomicky dôsledne navrhnu-
té a umiestnené, sedadlá sú už tradičnou pýchou BMW. 
Tie predné v modeli 5 GT možno prestavovať všetký-
mi potrebnými smermi vo veľkom rozsahu, pod kože-
nými poťahmi je skryté nielen ich vyhrievanie, ale aj 
ochladzujúce ventilátorčeky. Ľahko ovládateľný je aj in-
formačný systém iDrive s veľkým farebným displejom  

i audiosústava s dotykovými tlačidlami. Vzadu sú len 
dve miesta na sedenie, stredné miesto zabrala odkla-
dacia schránka. Zadné sedadlá možno elektricky po-
sunovať v pozdĺžnom smere, meniť aj sklon operadi-
el. V interiéri panuje príkladné ticho približne do rých-
losti 130 km/h, potom už posádka začína vnímať „šuš-
ťanie“ vzduchu tlačiaceho sa do kabíny cez hornú časť  
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bezrámových okien dverí.  Vstup do batožinového pries-
toru za zadnými sedadlami je možný, podobne ako v 
Škode Superb, dvoma spôsobmi. Tlačidlom pod spodnou 
hranou veka v strede sa otvorí veko pod zadným sklom, 
tak ako pri klasických sedanoch. Tlačidlom umiest-
neným o pár centimetrov vpravo sa vyklopí (elektric-
ky) kompletné veko aj so sklom. Toto tlačidlo funguje 
na rozdiel od Superbu nezávisle, hneď po jeho stlačení 
sa začne veko vyklápať nahor. Pomocou systému iDri-
ve možno meniť uhol vyklopenia, teda aj výšku hornej 
hrany veka, čo je užitočné, ak je auto v garáži s nižším  
stropom.
 Trojlitrový vznetový šesťvalec je vynikajúco odhlu-
čnený, dostatočne výkonný aj pre auto s pohotovostnou 
hmotnosťou 2 tony. Vynikajúca je aj osemstupňová au-
tomatická prevodovka, preraďuje rýchlo, logicky  a úpl-
ne  hladko. Systém „aktívneho“ riadenia berie vodičovi 
priveľa z reakcií vozovky na natočenie kolies. Priveľmi 
nám to neprekážalo len preto, že s ohľadom na rozme-
ry a hmotnosť od tohto vozidla nikto nebude vyžadovať 
mimoriadne športové správanie sa. S BMW 5 GT sme 

mali aj jednu nepríjemnú skúsenosť, keď na zľadovate-
ný sneh padli ďalšie milimetre snehových vločiek. Potre-
bovali sme prekonať asi 150 metrov dlhý úsek cesty asi 
s 20-percentným  stúpaním, ale tie možno 3 minúty, čo 
sme ho prekonávali zanechávajúc za sebou vlnovkovi-
tú stopu ako had v piesku, sa nám zdali byť večnosťou. 
Mať tak „štvorkolku“, pomysleli sme si vtedy...  
 Možno aj kvôli snehu a ľadu na cestách spotreba 
nafty bola pri našich jazdách zvyčajne ďaleko od oficiál-
ne uvádzanej optimistickej hodnoty 6,5 l/100 km. Keď 

boli cesty bez snehu, dokázali sme jazdiť so spotrebou 
do 8,5 l/100 km. Na snehu aj „za 11 litrov“.
 Bohatou výbavou a pri normálnych poveternost-
ných podmienkach aj komfortom a bezpečnosťou jazdy 
tento automobil určite poteší motoristov, ktorí chcú mať 
výnimočný dopravný prostriedok.
 BMW 530d Gran Turismo má základnú cenu  
54 900 eur. Nami skúšaný model mal bohatú voliteľnú 
výbavu, napríklad vyhrievanie aj odvetrávanie zad-
ných sedadiel, štvorzónovú automatickú klimatizáciu, 
elektronickú reguláciu tlmičov pruženia, či spomínané  
elektrické prestavovanie zadných sedadiel, čo výslednú 
cenu zdvihlo na 96 060 eur. 

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
BMW 530d Gran Turismo 

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

vstrekovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 16,5:1, zdvihový objem 2993 cm3, najväč-

ší výkon 180 kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 540 Nm 

pri 1750-3000 ot./min.

Prevody: 8-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies  

zadnej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na dvojiciach trojuholníko-

vých ramien a pružiacej vzpere,  priečny skrutný stabilizátor, 

zadná viacprvková náprava, vzduchové pružiny, kotúčové brz-

dy s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s hydraulic-

kým posilňovačom, obrysový priemer otáčania 12,2 m. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4998/1901/1559 

mm, rázvor náprav 3070 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1611 /1654 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

2035/2590 kg,  objem batožinového priestoru  440/1700  l, 

objem palivovej nádrže 70 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 240 km/h, 

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

mimomest. cykle/komb. prevádzke 8,1/5,6/6,5  l/100 km, 

CO
2
 173 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Tvarovanie karosérie nepripomína súčasný výrobný 
program Peugeota, pravdepodobne viac zapadne do ro-
diny pripravovaných typov. Vstup do kabíny je poho-
dlný na predné i zadné sedadlá aj vďaka ich vyššiemu 
osadeniu nad vozovkou. Opak by nás prekvapil, keďže 
tento „crossover“ je o 14 cm vyšší ako typ 308, pričom 
vzdialenosť medzi sedacou časťou sedadiel a stropom 
je v obidvoch vozidlách podobná. Prekvapil nás vysoký  

podlahový tunel nadväzujúci na stredovú konzo-
lu prístrojovej dosky, prispievajúci k pocitu vodiča, že 
sedí za volantom športovo orientovaného sedanu alebo 
kupé. Medzi prednými sedadlami je v tomto tuneli roz-
merná chladená schránka, do ktorej možno vložiť naprí-
klad dve plastové 1,5-litrové fľaše. Bohaté presklenie 
kabíny, dostatok priestoru pre nohy aj nad hlavami vpre-
du, vzadu už nadpriemerne vysokí cestujúci budú mať 

problém s malým odstupom stropu od hlavy. Napriek 
tomu, že sklon sedadla možno meniť. Pri šírke kabíny 
1490 mm vo výške lakťov by sa pravdepodobne nesťa-
žovali ani tri osoby sediace na zadných sedadlách, kraj-
né miesta na lavicovom sedadle sú však zvýraznené ni-
elen tvarovaním, ale aj kombináciou látkového poťahu. 
Výrobca tak naznačuje, že kvôli zabezpečeniu plnohod-
notného pohodlia cestovania by vzadu mali byť len dve 

Vyskúšali sme
Peugeot 3008 1,6 THP

Takmer SUV
Konštrukčný základ z typu 308, vzhľad kombinujúci SUV a MPV, teda športovo-úžitkové a viacúčelové (ale-
bo tiež veľkopriestorové) autá, to je minuloročná novinka automobilky Peugeot. A treba hneď na úvod pove-
dať, že vydarená, a najmä doma čoraz populárnejšia, keďže Francúzi obľubujú tzv. veľkopriestorové autá. Vy-
skúšali sme model poháňaný 1,6-litrovým prepĺňaným zážihovým motorom s výkonom 110 kw. 
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Vyskúšali sme
Peugeot 3008 1,6 THP

osoby. Tuhšie čalúnenie operadla v strede s výklopnou 
lakťovou opierkou by pri dlhšie trvajúcej jazde znechu-
covalo cestujúceho na strednom mieste zadného seda-
dla. Prístrojová doska patrí k najkrajším nielen v Peuge-
ote, niektoré tlačidlové ovládače sa však ovládajú menej 
intuitívne, treba si na ne zvyknúť. Vodič má k dipozícii aj 
head-up displej s možnosťou nastavenia polohy zobra-
zovaných informácií, s možnosťou zobrazovať na ňom aj 
vodičom nastavený bezpečný odstup od vozidla vpredu.
 Batožinový priestor neohromí objemom 432 l pri 
nesklopených sedadlách, ani 1241 l po ich sklopení 
nie je príliš veľa. Vstup do neho je cez  dvojdielne veko. 
Spodná časť má po sklopení nosnosť až 200 kg. Prak-
tickým prvkom je osvetlenie batožinového priestoru 
vyberateľným svietidlom s akumulátorovou batériou, 
ktoré možno použiť v noci, napríklad pri výmene kole-
sa po defekte. Vyberateľná podlaha batožinového pries-
toru môže byť v troch polohách. Pri strednej vyrovná-
va schod, ktorý by vznikol medzi spodnou polohou a 
sklopenými zadnými sedadlami, v tretej rozdeľuje ba-
tožinový priestor na dva nižšie, pričom pod krytom je  

využiteľná výška 290 mm. Dno batožinového priesto-
ru je medzi podbehmi kolies široké 1000 mm, dlhé 820 
mm, kryt je nad ním vo výške 520 mm. Sklopením zad-
ných sedadiel, ak sú predné celkom vpredu, je úložná 
plocha dlhá 1800 mm. 
 Zážihový prepĺňaný motor 1.6 THP, je najvýkon-
nejším motorom v ponuke pre Peugeot 3008. Vznikol v 
spolupráci PSA Peugeot Citroen s automobilkou BMW.  
Má variabilné časovanie aj zdvih ventilov, priame vstre-
kovanie do valcov. Pracuje veľmi ticho, je mimoriadne 
pružný, krútiaci moment 240 Nm poskytuje už od 1400 
otáčok za minútu. Pri zaradenom šiestom prevodovom 
stupni  odpovedajú rýchlosti 130 km/h otáčky len 3100 
za minútu, takže aj po diaľnici môže Peugeot 3008 s 
týmto motorom uháňať s celkom dobrou spotrebou ben-
zínu (aj pod 8 l/100 km). Jazdám na dlhé trasy je prispô-
sobený aj podvozok, s pružením naladeným viac kom-
fortne ako športovo. 
 Peugeot 3008 1.6 THP s najvyššou úrovňou výba-
vy Executive Pack stojí 25 900 eur.

Samuel BIBZA

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

vstrekovaním, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 

10,5:1, zdvihový objem 1598 cm3, najväčší výkon 1110 kW 

pri 5800 ot./min., krútiaci moment 240 pri 1400 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 stabi-

lizátor, zadná viacprvková náprava,  vinuté pružiny,  kotúčo-

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

adenie s elektro-hydraulickým  posilňovačom, pneumatiky roz-

meru 215/60 R 16.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4365/1837/1625 

mm, rázvor náprav 2613 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1536/1531 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1534/2020 kg, objem batožinového priestoru 432/1241 l, 

objem palivovej nádrže 60 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 201 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,9 s, spotreba 95 oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

10,8/5,8/7,4 l/100 km, CO
2
 176 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Modernizovaná Škoda Octavia RS má novú masku chla-
diča s logom RS, xenónové reflektory s natáčaním do 
zákrut, reflektory pre denné svietenie  (LED), vyhrieva-
né dýzy ostrekovačov čelného skla. Nový predný náraz-
ník má výraznejší otvor pre vstup vzduchu, zmenené sú 
aj kryty zadných združených svetiel. Zmenšenie svetlej 
výšky vozidla o 1 mm je nepostrehnuteľné, teraz je svet-
lá výška tohto modelu 127 mm, čo je o 13 mm menej v 
porovnaní s ostatnými modelmi Octavie. 
 Nepostrehnuteľné je aj zmenšenie hmotnosti vozi-
dla o 20 kg (najmä vďaka náhrade rezervného kolesa sa-
dou na opravy defektu) a o niečo menší súčiniteľ čelné-
ho odporu vzduchu. Pohodlie v kabíne zlepšila klimati-
zácia Climatronic so schopnosťou vyhodnocovať kvali-
tu vonkajšieho vzduchu, pri jej zhoršení automaticky za-
staví jeho prísun do interiéru,  potešili sme sa aj vyhrie-
vaniu predných   sedadiel, lebo rána boli vo februári mra-
zivé. Predné sedadlá poskytujú aj dobrú bočnú oporu až 
do výšky pliec. Čo je veľmi dobre, lebo s týmto vozidlom 
sa naozaj dá „jazdiť“. Medzi prednosti tohto modelu  

patrí aj veľmi dobré odhlučnenie kabíny.
 Prepĺňaný zážihový motor 2.0 FTSI je mimoriadne 
pružný, najväčší krútiaci moment 280 Nm poskytuje už 
od otáčok 1700 a drží túto hodnotu až po 5000 otáčok 
za minútu. Keby nebola zima a cesty zradné, chýbala by 
nám ručne ovládaná prevodovka. Automatická, aj keď 
preraďuje rýchlo, predsa len nie je ideálom pre športový 
štýl jazdy. Brzdy majú ostrý nástup a sú účinné. Aj keď 
je pruženie tuhšie, na nerovnosti cesty posádku príliš 
neupozorňuje. Vodič však musí opatrnejšie vnímať rých-
losť nájazdu do zákrut na nekvalitnej ceste, lebo na hr-
boľcoch kolesá predsa len občas odskočia. Pri rýchlom 
nájazde do zákruty sme cítili, že na nerovnom povrchu 
dajú výraznejšie o sebe vedieť gény nedotáčavosti, drie-
majúce takmer v každom aute s predným pohonom. 
 Škoda Octavia RS 2.0 TFSI s karosériou liftback a 
šesťstupňovou dvojspojkovou prevodovkou DSG sa pre-
dáva za 29 089 eur.

Samuel BIBZA

„Ostrá“ Octavia
Automobilka Škoda Auto pripravila športovo ladený model RS aj zo súčasnej generácie typu Octavia. Záu-
jem o takéto športové varianty je medzi motoristami stále veľký, ponúkajú ich prakticky všetky významné 
automobilky ako spestrenie ponúkaného sortimentu vozidiel. Octaviu RS si od začiatku jej predaja v roku 
2000 kúpilo 60 000 zákazníkov. Najnovšia verzia Octavie RS ponúka opäť obidve karosárske varianty, lift-
back aj kombi, pohon zážihovým aj vznetovým motorom. Vyskúšali sme liftback poháňaný zážihovým mo-
torom 2.0 TFSI.

Vyskúšali sme
Škoda Octavia RS 2.0 TFSI 

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

vstrekovaním, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 

9,6:1, zdvihový objem 1984 cm3, najväčší výkon 147 kW pri 

5100 až 6000 ot./min., krútiaci moment 280 Nm pri 1700 

až 5000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka DSG, pohon ko-

lies prednej nápravy.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4597/1769/1447 

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

du 1528/1508 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1400/1950 kg,  objem batožinového priestoru  560/1420 l, 

objem palivovej nádrže 55 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 240 km/h, 

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

mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 10,4/6,2/7,7  

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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O typoch Acadia, Envoy, Yukon či Terrain ste možno ešte nepočuli. Ide o automobily, ktoré patria k znač-
ke gMC, ktorá je v Európe málo známa. Pod touto značkou vyrába americký koncern general Motors (gM) 
veľké športovo-úžitkové vozidlá (SUV), pikapy a vany. Ide väčšinou o typy, ktoré sú technicky príbuzné s typ-
mi automobilky Chevrolet. 

gMC granite

BYD e6 

V sortimente GMC doteraz chýbal kompaktný automo-
bil „európskych“ rozmerov. To sa v blízkej budúcnosti 
pravdepodobne zmení. Na januárovom autosalóne v De-
troite predstavila značka GMC štúdiu kompaktného vo-
zidla s názvom Granite (granit). Toto kompaktné viacú-
čelové vozidlo je postavené na báze sériovo vyrábané-
ho typu Chevrolet Orlando. Štúdia Granite bola navrh-
nutá mladými dizajnérmi a vyznačuje tzv. industriál-
nym vzhľadom. Masívne vyznieva predná časť vozidla 
s veľkou maskou chladiča. Reflektory tvoria jednu jed-
notku s bočnými otvormi na vstup chladiaceho vzdu-
chu. Predný spojler dodáva vozidlu športový charakter.  
Zadný previs je veľmi krátky a vysoká strecha je  

ukončená spojlerom. Granite je posta-
vený na podvozku s rázvorom náprav 
2631 mm, čo je porovnateľné s rázvo-
rom typu Chevrolet Cobalt. Vozidlo je 
dlhé 4097 mm, čo je menej ako je dĺžka 
Volkswagenu Golf. Šírka vozidla je 1786 mm a výška je 
1536 mm. Podobne ako nový Opel Meriva má aj Grani-
te proti sebe sa otvárajúce dvere. Na rozdiel od Merivy 
však Granite nemá stredný stĺpik karosérie. 
 V interiéri sú štyri samostatné sedadlá. Sedadlo 
spolujazdca a pravé zadné sedadlo možno sklopiť sme-
rom k strednej konzole, čím vznikne v interiéri dlhý 
priestor, v ktorom možno prepravovať aj bicykle. 

 Granite má 20-palcové diskové kolesá odlievané z 
ľahkých zliatin, na ktorých sú namontované pneumati-
ky Bridgestone. Na pohon novej štúdie slúži 1,4-litro-
vý prepĺňaný zážihový štvorvalec, ktorý je kombinova-
ný so šesťstupňovou dvojspojkovou prevodovkou. Kon-
cern General Motors zatiaľ neoznámil, kedy (a či vôbec) 
sa Granite dostane do sériovej výroby. 

(RM)

Tento minivan s vonkajšími rozmer-
mi 4554x1822x1633 mm a  dlhým rá-
zvorom 2830 mm ešte nie je zarade-
ný do sériovej výroby čínskej automo-
bilky BYD. Na autosalóne v Ženeve ho 
však už vystavovala. Toto päťmiestne 
rodinné vozidlo má mať len čisto elek-
trický pohon, a na to ešte nemá auto-
mobilka uspokojivo doriešenú výrobu 
spoľahlivých a účinných akumulátoro-
vých batérií – i keď je zrejme v ich vý-
voji hodne ďaleko, o čom svedčí ocho-
ta spoločnosti Daimler spolupracovať  

s ňou na vývoji a výrobe elektromobi-
lov (o čom píšeme na inom mieste ča-
sopisu). 
 Pohon tohto vozidla má zabezpe-
čovať synchrónny elektromotor s na-
jväčším výkonom 75 kW a krútia-
cim momentom 450 Nm. Dojazd vo-
zidla má byť až 330 km, zrýchľo-
vanie z 0 na 100 km má zvládať  
za menej ako 14 s a najväčšia rých-
losť tohto elektromobilu má byť  
140 km/h.

Predstavujeme
GMC Granite
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Modely IS 220d a IS 250 môžu byť teraz priamo z vý-
roby vybavené balíkom F-Sport, ktorý bol inšpirova-
ný charizmatickým modelom Lexus IS F. Zvonka sa tie-
to modely odlišujú športovou maskou chladiča, zadným 
spojlerom v štýle modelu IS F a 18-palcovými kolesa-
mi z ľahkej zliatiny s titánovou povrchovou úpravou. In-
teriér úrovne výbavy F-Sport dotvárajú športové ana-
tomické sedadlá s poťahom zo semianilínovej kože, vo-
lant a voliaca páka automatickej  prevodovky z modelu 
IS F, originálne čierne vyhotovenie interiéru, doplnené 
čiernym čalúnením stropu, sivé prešívanie na poťahoch  

sedadiel a na volante, hliníkové pedále. Interiér tohto 
modelu nenarástol, patrí teda medzi najstiesnenejšie 
v strednej triede, ale na druhej strane aj k najtichším a 
najkrajším. Novo vyladené pruženie, ktoré dostal typo-
vý rad IS pri minuloročnej inovácii, mu zabezpečuje dob-
rý kompromis medzi stabilitou a schopnosťou účinne 
tlmi rázy nerovností cesty.
 Systém pohonu tohto modelu je rovnaký, ako má 
model s karosériou kupé-kabriolet. Šesťvalvový vidli-
cový zážihový motor a šesťstupňová automatická pre-
vodovka si vzájomne veľmi dobre rozumejú, vozidlo 

zrýchľuje ľahúčko a plynule, preraďovanie stupňov v 
prevodovke posádka necíti. Poháňané sú kolesá zad-
nej nápravy, ale v „sólo“ zákrutách IS 250 nemá tenden-
ciu k pretáčavému šmyku, bezprostredne po sebe nasle-
dujúce kombinácie opačných zákrut dokážu vozidlo roz-
húpať. Máme tým na mysli skutočne rýchly prejazd zá-
krut. Pri obvyklých rýchlostiach jazdy je vozidlo v zákru-
tách úplne pokojné.  
 Lexus IS 250 F-Sport sa predáva za cenu od  
31 176 eur.

Samuel BIBZA

Štýlový sedan
Takmer pred rokom, v májovom vydaní časopisu, sme písali o našich skúsenostiach s Lexusom IS 220d,  
v novembrovom čísle o kupé-kabriolete IS 250C. V závere februára tohto roku sme vyskúšali model IS 250 
F-Sport, ktorý akoby bol poskladaný z vlastností obidvoch spomínaných modelov – až na  možnosť sklopiť 
si strechu, čo poskytoval model „C“. 

Vyskúšali sme
Lexus IS 250 F-Sport

Motor: 6-valcový,24-ventilový vidlicový zážihový, ventilový 

rozvod  2x2xOHC, kompresný pomer 12:1, zdvihový objem  

2500 cm3, najväčší výkon 153 kW pri 6400 ot./min., krútiaci 

moment 252 Nm pri 4800 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

zadnej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na dvojiciach trojuholníko-

vých ramien, priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková 

náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčo-

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

vé riadenie s posilňovačom, stopový priemer otáčania 10,2 m, 

pneumatiky rozmeru 255/40 R 18. 

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

Hmotnosti: pohotovostná/celková 1570/2055 kg. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 225 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,4 s, spotreba benzínu v 

mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 12,7/7/9,1  l/100 

km, CO
2
 214 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



Spoločnosť Bufori predstavila v Ženeve luxusnú limuzí-
nu, ktorá bola do „odhalenia“ na autosalóne známa len 
pod kódovým označením MKVI. Na tlačovej konferencii 
bolo toto vozidlo oficiálne pomenované Geneva, a to na 
počesť mesta, v ktorom malo svetovú premiéru. Bufori 
Geneva je kombináciou dizajnu v retroštýle a modernej 
techniky. Karoséria je zhotovená z kombinácie kevlaru a 
uhlíkových kompozitov. Prednej časti dominuje maska v 
štýle vozidiel z 30. rokov a bixenónové reflektory. Kla-
sickým prvkom sú aj dlhé bočné stúpadlá. Zadné dve-
re sú zavesené vzadu, čo uľahčuje nastupovanie a vy-
stupovanie. Vozidlo je postavené na podvozku s rázvo-
rom náprav až 3427 mm, jeho dĺžka je 5340 mm, šírka   
1925 mm a výška 1520 mm. 
 Predné kolesá sú zavesené na dvojitých priečnych 
ramenách, vzadu sú viacprvkové závesy kolies. Vozi-
dlo je vystrojené vzduchovým pružiacim systémom. 
Pod prednou kapotou je umiestnený 6,1-litrový vidlico-
vý osemvalec, ktorého maximálny výkon je 316 kW pri 
6000 ot./min., najväčší krútiaci moment má hodnotu 
569 Nm pri 4800 ot./min. Aj keď pôvod motora sa v tla-
čovej správe Bufori neuvádza, podľa zahraničných zdro-
jov ide o motor od spoločnosti Chrysler. Motor poháňa 
zadné kolesá prostredníctvom päťstupňovej ručne ovlá-
danej prevodovky. 
 Limuzína Geneva zrýchli z 0 na 100 km/h za 5,4 
s a dosiahne maximálnu rýchlosť 265 km/h. Do vý-
stroja vozidla patria všetky známe bezpečnostné  
a elektronické systémy, vrátane priehľadového displeja  

a adaptívneho tempomatu. Pedále i volant možno elek-
tricky prestavovať. Luxusný interiér je čalúnený kožou, 
obloženie je z rôznych drevín. Medzi elektricky prestavi-
teľnými zadnými sedadlami je konzola so súpravou na 
prípravu čaju a minibarom so šampanským a pohármi. 
 Luxusná limuzína sa vyrába manufaktúrnym spô-
sobom, pričom každé vozidlo prejde 24 výrobnými sta-
novišťami a na jeho výrobu sa vynaloží 6000 „človeko-
hodín“. Cena vozidla nebola ešte oficiálne stanovená, 
ale pracovník spoločnosti Bufori nám povedal, že by to 
malo byť okolo 300 000 dolárov. V Bufori plánujú ročne 

vyrobiť len 60 luxusných limuzín Geneva. Bufori na že-
nevskom autosalóne okrem limuzíny Geneva predsta-
vila dvojsedadlové luxusné kupé La Joya (klenot), kto-
ré sa tiež vyznačuje dizajnom v retroštýle. Kupé má 
priestorový rám, na ktorom je uložená karoséria z uh-
líkových kompozitov a kevlaru. Na pohon tohto vozidla 
slúži 2,7-litrový vidlicový šesťvalec, ktorý má maximál-
ny výkon 127 kW pri 6000 ot./min. Motor poháňa zad-
né kolesá prostredníctvom automatickej sekvenčnej  
prevodovky.

(RM)  
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Predstavujeme
 Bufori Geneva

Bufori geneva
Medzi v Európe málo známe automobilky patrí aj Bufori. Na našom kontinente sa  prvý raz predstavila až na 
nedávnom ženevskom autosalóne. Spoločnosť Bufori  bola založená v roku 1986 v Sydney, pričom v po-
lovici 80. rokov na pozvanie vtedajšieho malajzijského premiéra presunula svoju činnosť do Kuala Lumpur. 
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Vzhľadové rozdiely oboch modelov spočívali najmä v 
úrovni výbavy – v oboch boli vysoké, v prvom luxusná 
Cosmo, v druhom športová Sport. Pri pohľade zvonku 
mal model s luxusnou výbavou chrómované vonkajšie 
kľučky dverí, športový lakované vo farbe karosérie, so 
vznetovým motorom mal vzadu len jednu koncovku vý-
fuku, s prepĺňaným zážihovým dve. V interiéri je rozdi-
elov viac, neprehliadnuteľné sú v „športovom“ modeli 
kovové pedále, ozdobná výplň dverí s povrchom „čier-
neho klavírového laku“ a športovejšie predné sedadlá 
s prestaviteľnou dĺžkou sedacej časti v rozmedzí 6 cm. 
Priestorovo a pohodlím jazdy sú to rovnaké autá. Rozdi-
el pohotovostnej hmotnosti 1733 kg pri modeli so vzne-
tovým motorom voči 1700 kg so zážihovým motorom, 
nehrá žiadnu úlohu  pri ovplyvňovaní jazdných vlast-
ností. Stabilita vozidla je výborná, to isté platí aj o účin-
nosti systému pruženia s adaptívnymi tlmičmi. Keďže 
pri kombi je dôležitým parametrom aj praktickosť ba-
tožinového priestoru, konštruktéri si zaslúžia pochva-
lu za umiestnenie „nakladacej hrany“ na úroveň dna  

batožinového priestoru, a to len 650 mm nad vozovkou. 
Praktický, obdĺžnikový, je aj pôdorys úložného priesto-
ru s minimálnou šírkou medzi podbehmi kolies 1030 mm 
a dĺžkou 1020 mm, objem má priemerne veľkú hodnotu 
540 litrov, po sklopení operadiel zadných sedadiel 1530 
litrov, dĺžka úložného priestoru narastie na 1650 mm.
 Prepĺňaný motor 1.6 Turbo má dostatok výkonu aj 
krútiaceho momentu (132 kW, 230 Nm), ale kým v men-
šej Astre je výborný, vo veľkej Insignii s pohotovostnou 
hmotnosťou 1,7 t pri snahe o dynamickejší spôsob jazdy, 
k čomu výborný podvozok vodiča láka, treba motor „dr-
žať“ pri väčších otáčkach. A tam sa všetky maloobjemo-
vé motory menia na nenásytných žráčov paliva – v tom-
to prípade s kombinovanou spotrebou benzínu aj nad 10 
l/100 km. Pri pokojnej jazde (nie však s extrémne prís-
nou kontrolou jemnosti ovládania plynového pedála) sa 
dá dosiahnuť spotreba pod 8 l/100 km. V porovnaní so 
vznetovým motorom, s ktorým sme skúšali Insigniu vla-
ni, vytvára zážihový 1.6 Turbo v kabíne oveľa príjemnej-
šiu zvukovú kulisu.  

 Opel Insignia Tourer 1.6 Turbo Ecotec Sport sa pre-
dáva za 30 860 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Opel Insignia Sports Tourer 1.6 Turbo 
Ecotec Sport

Transplantácia malého do veľkého
Keď Opel uviedol na trh Insigniu Sports Tourer, obohatil ponuku automobilov kombi strednej triedy o jednu 
z najkrajších možností výberu auta tohto druhu, a celkom jednoznačne o najväčšiu možnosť. Dĺžkou 4908 
mm prekonáva aj viaceré kombi vyššej strednej triedy. Tento oceňovaný model sme prvý raz vyskúšali mi-
nulú jeseň so vznetovým motorom 2.0 CDTI (MOT´or č. 11/2009), začiatkom tohto roka aj so zážihovým 
prepĺňaným motorom 1.6 Turbo Ecotec.

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

vstrekovaním, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 

10,8:1, zdvihový objem 1598 cm3, najväčší výkon 132 kW pri 

5500 ot./min., krútiaci moment 230 Nm pri 2200 – 5500 

ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

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

Hmotnosti: pohotovostná/celková hmotnosť 1700/2165 kg.  

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

lenie z 0 na 100 km/h za 9,2 s, spotreba benzínu v mest./mi-

momest. cykle/komb. prevádzke 10,9/6,2/7,9  l/100 km, CO
2
 

186 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Základným motorom pre Corsu zostáva zážihový troj-
valec 1.0 Ecotec. Jeho výkon vzrástol zo 44 na 48 kW 
a krútiaci moment z 88 na 90 Nm. Spotreba benzínu v 

kombinovanej prevádzke pritom klesla z 5,6 l/100 km 
na 5 l/100 km. Na niektorých trhoch bude Opel pre Cor-
su ponúkať aj štvorvalcový motor 1.2 Ecotec s výko-

nom 51 kW a spotrebou 5,3 l/100 km. Motor 1.2 Eco-
tec z doterajšej ponuky pre Corsu má o 4 kW väčší vý-
kon (63 kW) a o 0,5 l/100 km menšiu spotrebu benzínu 
(5,3 l/100 km). Motor 1.4 Ecotec bude mať teraz nie jed-
nu, ale tri výkonové úrovne – 64, 66 a 74 kW.  Ich nor-
movaná spotreba v kombinovanej prevádzke je v rozsa-
hu  5,3 až 5,8 l/100 km. Spotreba benzínu klesla zo 7,9 
na 7,3 l/100 km aj pri motore 1.6 Turbo s výkonom 110 
kW pre Corsu GSI aj pre verziu s výkonom 141 kW pre 
Corsu OPC – pri zachovaní pôvodných výkonov.
 Z ponuky vznetových motorov sa nemenili parame-
tre len motora 1.3 CDTI s výkonovými úrovňami 55 a 66 
kW. Verzia 1.3 CDTI s výkonom 70 kW má v Corse spo-
trebu v kombinovanej prevádzke len 3,7 l/100 km. Vý-
kon motora 1.7 CDTI narástol o 4 kW na 96 kW a krúti-
aci moment o 20 Nm na 300 Nm, pričom jeho spotreba 
klesla o 9 %, na 4,5 l/100 km.
 Zážihové motory a vznetový 1.7 CDTI plnia emisné 
limity normy Euro 5, ich spotreba paliva v kombinovanej 
prevádzke klesla v priemere o 13 %. Zaslúžili sa o to na-
jmä úspornejšie olejové čerpadlá a optimalizácia tlaku 
oleja, pri motoroch 1.2 Ecotec a 1.4 Ecotec aj nový sys-
tém variabilného časovania ventilov.

-ol-

Predstavujeme
Opel Corsa

Prepracovaný podvozok, účinnejšie motory

 Automobilka Opel predstavila súčasnú generáciu typu Corsa v polovici roka 2006. Začiatkom tohto roka do-
šlo k jej modernizácii. Podstatné zmeny sú skryté v motorovom priestore, konštruktéri upravovali aj podvozok. 
Tlmiče pruženia prednej i zadnej nápravy majú mäkšiu charakteristiku – s výnimkou modelov Sport, gSi a OPC 
– tuhší priečny skrutný stabilizátor na prednej náprave má kompenzovať vplyv mäkšieho pruženia v zákrutách, 
mierne upravená je z tohto dôvodu aj zadná náprava.  O niečo tuhšiu charakteristiku má aj posilňovač riadenia, 
poskytujúci vodičovi lepšiu spätnú väzbu pri malom natočení volantu okolo jeho základnej polohy. 
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Nová Kia Sportage je o 90 mm dlhšia, o 15 mm širšia  
a o 60 mm nižšia ako predchádzajúca generácia. Jej 
nový dizajn úspešne zachováva kľúčové znaky SUV 
– vyvýšenú polohu vodiča, väčší pocit bezpečia a vý-
raznejší kontakt s vozovkou – vďaka ktorým bola Kia 
Sportage druhej generácie veľmi obľúbená. 
 Druhá generácia Sportage mala premiéru v roku 
2004 a znamenala pre spoločnosť Kia Motors veľký 
posun vpred. V priebehu nasledujúcich šiestich rokov 
sa predalo viac ako 860 000 týchto vozidiel, z toho až 
150 000 v Západnej Európe. Pod taktovkou hlavné-
ho dizajnéra spoločnosti, Petra Schreyera, vytvoril di-
zajnérsky tím Kia tretiu generáciu typu Sportage, ktorý 
kombinuje nový imidž vozidiel Kia s viacerými prvkami  

prevzatými zo štúdie Kia Kue z roku 2007 v snahe vy-
tvoriť u jednotlivých vozidiel spoločné črty, ktoré si ľu-
dia ihneď spoja so značkou Kia a ktoré by ich odlíšili od 
potenciálnych konkurentov v príslušnej triede vozidiel. 
 Napriek pretrvávajúcim ekonomickým problémom 
na celom svete, prieskum trhu spoločnosti Kia preuká-
zal, že dopyt po vozidlách SUV nižšej strednej triedy  
v Európe bude počas nasledujúcich piatich rokov neu-
stále narastať, pretože zákazníci si budú vyberať men-
šie vozidlá a automobilky sa svojimi novými typmi za-
merajú práve na túto kategóriu. 
 Nová generácia je „aerodynamickejšia“, súčiniteľ 
čelného odporu vzduchu má hodnotu 0,37, pri druhej 
generácii 0,4. O 91 kg má menšiu aj hmotnosť, obidva  

faktory prispeli k menšej spotrebe paliva aj k menším 
emisiám CO

2
 a ďalších škodlivín.

 Tento rok budú pre Sportage na výber štyri motory 
(dva zážihové a dva vznetové, s výkonom v rozmedzí od 
85 do 120 kW), s možnosťou rozhodnúť sa medzi ručne 
ovládanou a automatickou prevodovkou a tiež pohonom 
dvoch alebo štyroch kolies. Ako reakciu na smerovanie 
trhu zmenšila spoločnosť Kia Motors zdvihové objemy 
motorov pre nový Sportage, a preto okrem 2-litrového 
vznetového a zážihového motora, ktorými budú vybave-
né prvé modely, sa objavia aj motory s menším zdviho-
vým objemom s technológiou Štart/Stop, ktorá prináša 
menšiu spotrebu paliva pri častom zastavovaní a rozbie-
haní sa v mestskej premávke a emisie CO

2
 na úrovni len 

138 g/km. 
 Súčasťou štandardnej výbavy vo väčšine európ-
skych štátov sú nové bezpečnostné prvky ako systém 
ESC s novým snímačom proti prevráteniu sa vozidla 
(ktorý v prípade potreby aktivuje bočné aj hlavové bez-
pečnostné vankúše a napínače bezpečnostných pásov), 
asistenčný systém rozjazdu do svahu – Hillstart Assist 
Control (zabraňuje posúvaniu vozidla dozadu počas roz-
behu do svahu), asistenčný systém brzdenia pre jazdu 
zo svahu – Downhill Brake Control (obmedzuje rýchlosť 
vozidla počas jazdy pri prudkom klesaní) a systém ESS, 
ktorý v núdzových situáciách pri prudkom brzdení zapne 
blikanie brzdových svetiel. 
 Vo všetkých modeloch bude ako voliteľný prvok 
cúvacia kamera, ktorá prenáša obraz na farebný LCD 

displej zabudovaný do vnútorného spätného zrkadla. 
Nová generácia typu Sportage sa bude vyrábať v závo-
de Kia v Tepličke nad Váhom a zákazníci si budú môcť 
vybrať z 10 farieb karosérie. Čierny interiér bude k dis-
pozícii s možnosťou voľby medzi textilným čalúnením, 
prípadne čiastočným alebo plne koženým vyhotovením 
s tmavým, svetlým alebo oranžovým odtieňom podľa 
vlastného uváženia. Kvalita spracovania kabíny sa vý-
razne zlepšila. Dostupné technické novinky zahŕňajú 
xenónové reflektory s intenzívnym výbojom (HID), svet-
lá s LED diódami, systém otvárania vozidla bez kľúča, 
tlačidlo štartovania motora, zabudovanú satelitnú navi-
gáciu a panoramatické strešné okno po celej dĺžke stre-
chy. Predaj tejto generácie Sportage začne počas tohto-
ročného leta.

-ka-

Predstavujeme
Kia Sportage

Kompaktné SUV vhodné do mesta
Najnovšia verzia Kie Sportage prináša novú karosériu, nové motory  
a svieži štýl, čo z nej robí kompaktné SUV ako stvorené do mesta.
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Štúdia Pandion je prvým dielom Mikea Robinsona, nové-
ho riaditeľa dizajnu spoločnosti Bertone. Robinson riadil 
približne 50-členný tím s priemerným vekom 24 rokov, 
ktorý na zhotovení štúdie pracoval približne päť mesia-
cov. Štúdia Pandion nesie znak Alfa Romeo a bola vy-
tvorená na počesť stého výročia založenia tejto automo-
bilky. Aj typická predná maska pripomína príslušnosť  
k rodine vozidiel Alfa Romeo. 
 Dizajn štúdie Pandion je založený na koncepcii, 
ktorú Robinson nazval Skin & Frame, čiže koža a rám. 
Rám tvorí zložitú priestorovú konštrukciu, na tomto 
ráme je uložená tenká „koža“ vozidla. Štúdia je posta-
vená na podvozkovej plošine Maserati GT, ktorej rázvor 
bol skrátený o 9 cm (na 285 cm). Štúdie má rozmery 
4620x1971x1230 mm. Časti karosérie sú zhotovené  
z uhlíkových kompozitov, čím sa podarilo zmenšiť hmot-
nosť vozidla na 1200 kg. 
 Bezpochyby najoriginálnejším dizajnérskym i tech-
nickým prvkom tejto štúdie sú obrovské nožnicové dve-
re, ktorých predná časť tvorí dokonca blatníky. Otvára-
jú sa dozadu nahor, pričom virtuálnym stredom ich otá-
čania je stred zadného kolesa. Zvisle nahor otvorené 
dvere čnejú do   výšky až 364 cm! Snímače na koncoch 
dverí zabraňujú, aby otvárajúce sa dvere narazili naprí-
klad do stropu garáže. Interiér vozidla je rovnako extra-
vagantný ako jeho exteriér. Pohodlné predné sedadlá sú 
extrémne tenké – ich konštrukcia má hrúbku len 30 mm. 
Nosnú časť tvorí kompozitný materiál, ktorý je pokrytý 
vrstvou gélovitého materiálu. Vzadu sú len dve núdzové 
sedadlá. 
 Štúdia nemá klasický prístrojový panel – dva kru-
hové prístroje sú uložené priamo na stĺpiku volantu. 
Vedľa volantu sú malé displeje z tekutých kryštálov, 
na ktorých vodič vidí buď do priestoru zadných seda-
diel, alebo (pri cúvaní) za vozidlo. Na strednej konzo-
le je veľký 9-palcový displej, zobrazujúci informácie o 
systémoch vozidla (klimatizácia, audiosystém, navigá-
cia atď.). Na pohon unikátnej štúdie Pandion slúži vpre-
du umiestnený 4,2-litrový vidlicový osemvalec, ktorý je 
prevzatý zo sériového automobilu Alfa Romeo 8C. Mo-
tor s maximálnym výkonom okolo 330 kW poháňa zad-
né kolesá. 
 Extravagantná štúdia Pandion je koncipovaná ako 
náhrada za spomenutý typ 8C, ale s určitosťou možno 
povedať, že jej dizajn prejde na ceste k sériovému vyho-
toveniu značnými úpravami. 

(RM)

Predstavujeme
Bertone Pandion

Soľou či korením každého autosalónu sú koncepčné vozidlá a štúdie. Na tohtoročnom ženevskom autosaló-
ne sa zaujímavými štúdiami blysli aj talianske dizajnérske spoločnosti. Jednou z nich bola štúdia Pandion  ta-
lianskej spoločnosti Bertone. Tá sa do Ženevy vrátila po dvojročnej prestávke, vynútenej finančnými problé-
mami, ktoré takmer viedli k zániku spoločnosti. Názov  štúdie pochádza zo živočíšnej ríše, pretože Pandion 
haliaetus je latinský názov dravého vtáka, ktorý sa slovensky nazýva Kršiak rybár. 

Bertone Pandion
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A to napriek tomu, že spoločnosť Toyota, ako priekop-
ník zavádzania hybridných pohonov (typ Prius uviedla 
na trh už v roku 1997), predala viac ako 2 miliónov au-
tomobilov Toyota a Lexus s hybridným pohonom. Vo vý-
znamnejšom počte sa vyrába ešte typ Insight spoloč-
nosti Honda, ďalšie automobilky predaj automobilov  
s alternatívnym druhom pohonu iba opatrne rozbiehajú. 
Používanie plynného paliva alebo kvapalných palív vy-
rábaných z rastlín v mierne upravených motoroch s vn-
útorným spaľovaním, aj keď známe už desiatky rokov, 
tiež nie je reálnou konkurenciou k benzínu a nafte vy-
rábaným z ropy. V uplynulom desaťročí sa vyrábalo na 
svete v priemere okolo 50 miliónov  automobilov ročne, 
bez palív z ropy by sa z nich nepohlo možno ani percen-
to.  Pretože aj „hybridy“ potrebujú benzín alebo naftu  
a „biopalivá“ z rastlín sa zvyčajne v čistej podobe ne-
používajú, ale len v zmesi s benzínom či naftou z ropy, 

Autosalóny
Autosalón Ženeva 2010

ZAČIATOK NOVEJ ÉRY
Minulý rok poriadne zatriasol aj automobilovým svetom. V porovnaní s rokom 2008, kedy automobilky vy-
robili celkovo 55 756 604 osobných automobilov, vlani ich vyrobili o 14,9 % menej, 47 448 669.  Už 
vlaňajšie najvýznamnejšie autosalóny sveta priniesli pomerne veľa  noviniek, prevažne štúdií,  poháňaných 
kombináciou spaľovacieho motora s elektromotormi (hybridný pohon) alebo len elektromotormi. Tohtoroč-
ný autosalón v Ženeve tento trend nezmenil. Takmer v každej expozícii návštevníci našli autá s takýmto alter-
natívnym pohonom k súčasným autám poháňaným spaľovacími motormi. Možno povedať, že sme na zači-
atku éry nových pohonov automobilov, ale sotva sa do nej vrútime závratnou rýchlosťou.

Toyota ponúka typ Auris už aj s hybridným pohonom. Auris HSD má rovnaký systém pohonu ako Prius súčas-
nej generácie. Zážihový 1,8-litrový motor s výkonom 72 kW spolupracuje s elektromotorom výkonu 60 kW 
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ktoré zabezpečujú dostatočnú stabilitu vlastností motorového paliva. A takto to 
bude ešte pekných pár rokov. 
 „Človek, to znie hrdo!“, tuším, že to povedal klasik socialistického realizmu 
Maxim Gorkij. Ak by to nebol vyslovil v raných časoch budovania socializmu on, 
vymysleli by takúto „hlášku“ niekde vo „vyspelej demokracii“, kde o pátos tiež 
nie je núdza. Prečo to spomínam v článku o jednom z piatich najvýznamnejších 
autosalónov sveta (v poradí termínov konania: Detroit, Ženeva,  Frankfurt/Paríž, 
Tokio)? Lebo som si chtiac-nechtiac v tej záplave „ekologických“ exponátov uve-
domil, že je to najmä zástava manipulátorov tohto sveta, ktorou pred nami ve-
hementne mávajú, aby sme si nevšímali hlavné kanály, ktorými tečú peniaze.  

Autosalóny
Autosalón Ženeva 2010

Chevrolet Corvette Grand Sport je verziou základného typu Corvette s mierne roz-
šírenými blatníkmi, upravené sú aj vstupy vzduchu k motoru a brzdám. Z 0 na 100 
km zrýchľuje za 4 s

Lanborghini Gallardo 570-4 Superleggera má v porovnaní s Gallardom LP 560-4 
o 70 kg menšiu hmotnosť, model poháňa 10 valcový zážihový 5,2 –litrový mo-
tor s výkonom 419

Audi A1 je novou ponukou pre zákazníkov obľubujúcich malé luxusné autá. Pri dĺž-
ke 3,95 m ponúka tento typ hodnotný a vpredu aj dostatočne priestranný interiér

Škoda Fabia RS – novú generáciu tohto modelu poháňa zážihový mo-
tor s dvojitým prepĺňaním 1.4 TSI s výkonom 132 kW spolupracujú-
ci so 7-stupňovou prevodovkou DSG. V ponuke je aj Fabia Combi RS
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Napriek všeobecne známemu faktu, že všetka doprava 
sveta, nielen automobilová, prispieva k emisiám kys-
ličníka uhličitého, jedného z významných „skleníko-
vých“ plynov, len približne desiatimi percentami, médiá 
vykresľujú používanie áut s hybridným alebo elektric-
kým pohonom (a ešte stavanie veterných a fotovoltaic-
kých elektrární) takmer ako reálnu možnosť zastavenia 
otepľovania ovzdušia našej planéty. A „človek“, pohrú-
žený do svojich starostí  sa tvári, podobne ako za soci-
alizmu, že verí  tomu, čo hovoria vodcovia a tlmočia mu 
novinári. Neuvedomuje si, že zmenšenie produkcie CO

2
 

z prevádzky áut vďaka zavádzaniu ich ekologickejších 
pohonov môže priniesť zlepšenie len  z podielu desia-
tich percent súčasných zdrojov emisií tohto plynu. Neu-
vedomuje si („človek“), že z hľadiska možnosti spomaliť 
proces nebezpečného otepľovania atmosféry Zeme by 
bolo rozumnejšie obrátiť pozornosť viac na  väčšie zdro-
je produkcie CO2 alebo na nezmyselné plytvanie energi-
ami. Bolo by dobre, keby výrok „Človek, to znie hrdo!“, 
bola konečne pravda a nemuseli by sme ho dosť často 

vnímať ako iróniu. Prečítal som si niekde, že osvetlenie 
na streche jedného z kasín v Las Vegas je také intenzív-
ne, že ho v noci vidieť aj v kozme. Videl som v televíz-
nych správach zástupcov „zelených“, ako sa priväzovali 
na stavbe jadrovej elektrárne, aby zabránili jej dostav-
be. Ale nevidel som, že by protestovali proti megalo-
manskému reklamnému osvetleniu kasína. Prečo si eko-
logickí aktivisti nevynucujú napríklad limity spotreby 
energií na reklamné osvetlenie budov? V snahe o zmen-
šovanie produkcie CO

2
 by určite  pomohlo, ak by štáty 

Autosalóny
Autosalón Ženeva 2010

Seat Ibiza ST je  dizajnovo v porovnaní so štúdiou IBZ len nepatrne iná. Batožinový priestor 4227 mm dlhého 
atraktívneho kombi má objem 430 l

Subaru Hybrid Tourer Concept je 4630 mm dlhá štúdia 4-miestneho kupé s krídlovými dverami. Jej hybridný po-
hon tvorí prepĺňaný zážihový plochý motor, elektromotor a bezstupňová prevodovka Lineatronic 

Mazda5 novej generácie je 7-miestna, druhý a tretí rad sedadiel možno upravovať - sklápať systémom Karaku-
ri, predávať sa začne v jeseni

Aston Martin Cygnet bude  britská automobilka ponúkať 
len zákazníkom, ktorí vlastnia iný typ Aston Martin. 
Štúdia Cygnet má konštrukčný základ v Toyote iQ

BMW5 – piata generácia tohto typu vyššej strednej tri-
edy má viacero konštrukčných zmien a nových systé-
mov zlepšujúcich bezpečnosť a pohodlie jazdy. Medzi 
najvýznamnejšie patrí lichobežníková predná náprava 
s hliníkovými ramenami
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zmenili štruktúru energetických zdrojov a  tepelné elek-
trárne čo najskôr nahradili napríklad modernými, a teda 
bezpečnými atómovými elektrárňami, ktoré žiadne splo-
diny horenia neprodukujú. Ak je otepľovanie atmosfé-
ry Zeme naozaj nebezpečné, na čom by sa mali konečne 
dohodnúť klimatológovia a vedci z príbuzných odborov, 
vytvorenie „mixu“ energetických zdrojov, prijateľného 
pre zachovanie podmienok pre život na Zemi a zohľad-
ňujúceho ekonomické možnosti štátov, by tiež malo byť 
len v kompetencii odborníkov. Kapitánovi lode pri búrke 
na mori neradia žiadni aktivisti, lobbisti ani politici. Ria-
di sa tým, čo ho naučili v námornej akadémii a vlastnými 
skúsenosťami. A takmer vždy loď vyvedie z búrky bez 
poškodenia a so zdravou posádkou. Kapitán vie, že zod-
povednosti za prípadné chybné rozhodnutie sa nemôže 
zbaviť. Možno aj naša loď – Zem – je už v takom búrli-
vom prostredí, že by ju mali riadiť len najlepšie vyško-
lení odborníci a amatéri by do toho nemali zasahovať.
 Aj keď autá svojou prevádzkou nie sú najvýzna-
mnejším znečisťovateľom ovzdušia, hľadanie náhrady za  
palivá z ropy má obrovský význam. Nie preto, že by  

Autosalóny
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Volkswagen Touareg Hybrid má spotrebu benzínu v kombinovanej prevádzke len 8,2 
l/100 km. Hybridný pohon tvorí prepĺňaný zážihový motor 3.0 V6 TSI s výkonom 
245 kW, elektromotor s výkonom 34 kW. Spolupracujú  8-stupňovou automatickou 
prevodovkou

Suzuki Swift Plug-in Hybrid má zážihový 3-valcový motor so zdvihovým objemom 
660 cm3 s výkonom 40 kW, ktorý slúži ako generátor dobíjajúci lítium-iónové baté-
rie s kapacitou 2,66 kWh, z nich berie prúd hnací elektromotor s výkonom 54 kW

Opel Flextreme GT/E – štúdia 5-dverového kupé s dĺžkou 4762 mm má naznačovať 
smerovanie dizajnu značky Opel. Súčiniteľ odporu vzduchu tejto štúdie má hodno-
tu len 0,22

Dacia Duster je prvým športovo-úžitkovým automobilom Dacie. Vyvinuli ho odbor-
níci vývojových stredísk Renaultu v Paríži a Bukurešti. Vývoj stál 290 miliónov eur

Mercedes-Benz F800 Style –štúdia s dĺžkou 4,75 m má pravdepodobne prvky dizajnu, ktoré sa objavia aj na ka-
rosérií novej generácie triedy C plánovanej na rok 2013 . Štúdiu poháňa hybridný systém so zážihovým 3,5 l V6 
motorom s výkonom 200 kW a elektromotorom s výkonom 80kW  
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hrozilo rýchle vyčerpanie zásob ropy. A to ani vtedy nie, 
ak by sa potvrdili prognózy niektorých odborníkov, že 
vďaka už dnes rýchlemu rozvoju automobilizmu v Číne  
a Indii vzrastie súčasná spotreba ropy do roku 2030 
oproti súčasnosti o 40 až 50 %. Ropné látky sa už vďaka 

moderným technológiám dajú získavať nielen z klasic-
kých podzemných nálezísk kvapalnej ropy, ale aj z prírod-
ných asfaltov, dechtových pieskov alebo ropných brid-
líc. Takže ľudstvo by v 21. storočí vraj ešte nemalo poci-
ťovať akútny nedostatok ropných látok. Ale Zem bude  

možno obývateľná aj v 22. storočí a dostatok ropy by 
mal zostať aj pre vtedy žijúcich ľudí...
 V žiadnom prípade nemožno podceňovať ani eko-
logický prínos zmenšovania spotreby benzínu a naf-
ty na pohon áut, i keď existujú aj väčší znečisťovatelia  

Autosalóny
Autosalón Ženeva 2010

Spoločnosť Hispano Suiza pred 2. svetovou vojnou vyrábala drahé luxusné automobily. Predstavenie 2-miestnej štúdie XIOV v Ženeve 
možno považovať za ďalší krok vedúci k oživeniu značky

Ford Focus mal svetovú premiéru v januári na autosalóne v Detroite, v Ženeve európska vetva Forda predstavila modely s karosériou hatchback a kombi (Focus 
Tournier na obr.). Oba budú patriť k najväčším vozidlám v nižšej strednej triede, na trh však prídu najskôr až v závere tohto roka 
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Americká spoločnosť Tesla Motors 
ponúka svoj Roadster poháňaný 
3-fázovým elektromotorom s výko-
nom 185 kW aj na troch miestach 
v Európe. Cena vozidla je 84 000 
eur, sada náhradných batérií stojí 
9 200 eur

Renault Wind - dvojmiestny  3,8 m dlhý roadster postavený na báze Twinga má elek-
tricky otočný strešný diel karosérie, sklopí sa za 12 s. Konštrukciu má patentovanú 
spoločnosť Fioravanti



ovzdušia. Veď niekedy stačí na odvrátenie katastrofy, 
ak nepadne do celkom naplnenej nádoby (jedom) tá po-
vestná kvapka...
 Keďže najviac ropy sa míňa práve na prevádzku áut, 
významnejší pokles záujmu o ropu by mal obrovský po-
litický význam. To by bol tiež veľmi užitočný prínos au-
tomobilového priemyslu ľudstvu. Prebytok ponuky ropy 
by upokojil desaťročia živené  ohniská napätia v regió-
ne Stredného východu, lebo vyhlásenia politikov zne-
priatelených štátov, zvyčajne šikovne vyprovokované  
a v médiách „primerane“ hodnotené ako „vážne ohrozenie 
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Volvo S60 – druhá generácia tohto typu prichádza po 10 rokoch. Švédsak automobilka plánuje vyrábať 90 000  týchto pôsobivých  auto-
mobilov ročne, z čoho tretina by sa mala predávať v Európe. Vozidlo je 4630 mm dlhé, v interiéri dominujú drevo a koža

Lexus LFA – takýchto športových automobilov bude existovať len 500. Poháňať ich bude 4,8-  litrový  zážihový desaťvalec  s výkonom 
412 kW, vozidlo zrýchli z 0 na 100 km za 3,7 s a dosiahne najväčšiu rýchlosť 325 km/h

Nissan Leaf  je prvým  sériovo vyrábaným elektromobilom automobilky Nissan. Má 4445 mm dlhú 
5-dverovú karosériu, poháňa ho elektromotor s výkonom 80 kW, dojazd má mať 160 km



- okrem mieru aj bezpečnosti dodávok ropy“, by nemohli 
byť dôvodom na manipuláciu s cenou tejto suroviny v ta-
kom rozsahu, ako sa to robí dnes. Žiaľ, cesta k význam-
nému zmenšeniu celosvetovej spotreby ropy (napríklad 
aspoň o tretinu) je ešte veľmi, veľmi dlhá. 
 Aj keď konštrukčný princíp hybridného alebo čis-
to elektrického pohonu automobilov nie je kompliko-
vanejší ako auta s klasickým pohonom, obidva alter-
natívne pohony vyžadujú akumulátorové batérie s do-
statočne veľkou kapacitou. Tie, ktoré už tejto poži-
adavke dosť dobre vyhovujú, sú zatiaľ veľmi drahé.  
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Peugeot SR1 je štúdia 2+1 miestneho roadstera. Má hybridný pohon aký by mal byť v sériovej výrobe prvý raz k dispozícií pre typ 3008 
v roku 2011

Najvýznamnejšou novinkou au-
tomobilky Fiat bol nový 0,9-lit-
rový  zážihový dvojvalcový mo-
tor určený spočiatku pre Fiat 
500. Používa systém ventilo-
vého rozvodu MultiAir s elek-
trohydraulickým ovládaním na-
sávacích ventilov, ktoré nemajú 
žiadnu mechanickú väzbu s vač-
kovým hriadeľom. Motor (4-val-
cový) s takýmto rozvodom je k 
dispozícií aj pre Fiat Punto Evo

Hyundai i-flow (HED-7) je štúdiou, ktorá má byť vzorom dizajnu pre budúce automobily strednej triedy auto-
mobilky Hyundai. Štúdia má hybridný pohon  tvorený 1,7-litrovým vznetovým motorom a elektromotorom 



Pretrvávajúca hospodárska kríza môže, paradoxne, pri-
spieť k zreálneniu veľkosériovej výroby automobilov  
s alternatívnymi druhmi pohonov. Vlády štátov s rozvi-
nutým vývojom a výrobou automobilov ľahšie zdôvodnia 
pred médiami, a tým aj pred občanmi, finančnú pomoc  
automobilkám, ak ju „zabalia“ do podpory vývoja  

ekologickejších druhov pohonu vozidiel. Iste nie všetko, 
ale značná časť z takejto podpory sa využije na podpo-
ru výskumu a vývoja ekologickejších pohonných systé-
mov. To by mohlo viesť aj k radikálnemu zlacneniu a zdo-
konaleniu akumulátorových batérií, a potom by už ne-
mali autá s hybridným pohonom vážnejšiu prekážku pre 

rast podielu na trhu. Elektromobily potrebujú pre vý-
raznejšie uplatnenie sa na trhu aj vybudovanie distribu-
čnej siete nabíjacích staníc alebo, v prípade používania 
tzv. palivových článkov, možnosť dopĺňania zásob vo-
díka. „Hybridy“ aj elektromobily majú nielen ekologic-
ké, ale aj ekonomické odôvodnenie používania najmä  
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Ferrari 599 HY-KERS Vettura Laboratorio – štúdia postavená na báze typu 599 GTB Fiorano využívajúca systém Kers známy s motopo-
stov F1. Trojfázový elektromotor má výkon 74 kW, spolupracuje s 12-valcovým 6-litrovým zážihovým motorom

Citroën Survolt – atraktívna štúdia športového kupé s rozmermi 3850x1870x1200 mm s elek-
trickým pohonom prevzala niektoré prvky dizajnu z vlani predstavenej štúdie Revolte
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v autách pre mestskú premávku. Vývojový potenciál 
piestových spaľovacích motorov, zážihových aj vzneto-
vých, je ešte taký veľký, že v autách používaných v kom-
binovanej prevádzke zostane „klasický pohon“ osobné-
ho auta dominantným prinajmenšom do roku 2020.
 Automobilový priemysel bude v najbližších rokoch  
zaujímavé sledovať nielen kvôli tomu, ako sa pripravu-
je na očakávaný veľký skok v zmene pohonu automo-
bilov. Čoraz vzrušujúcejší bude aj vývoj vzťahov medzi 
jednotlivými automobilkami, ktoré si vzájomne konku-
rujú, ale z finančných dôvodov sú odkázané na rôzne for-
my spolupráce. Prognostikmi pred desaťročím  ohlaso-
vané výrazné zredukovanie počtu automobilových zna-
čiek do roku 2010 sa nenaplnilo. Svetová hospodárska 
kríza však ešte neskončila, minulý rok nemusí byť tým 
najhorším. Tento rok bude podľa nás „rokom čírenia kva-
su“.  Takto o rok by sme si už azda mohli „naliať čistého 
vína“ - aký rýchly môže byť nástup výroby áut s alterna-
tívnymi pohonmi, aj ako sa jednotlivé značky vyrovná-
vajú so stratami spôsobenými horšou výkonnosťou ce-
losvetového automobilového trhu. 

Samuel BIBZA

Autosalóny
Autosalón Ženeva 2010

Kia Ray – štúdiu kompaktného sedanu poháňa 1,4-litrový zážihový motor s vý-
konom 114 kW a elektromotor s výkonom 78 kW odoberajúci prúd z lítium-po-
lymérových batérií

 Honda EV-N a 3R-C (vpravo)  sú dve štúdie   elek-
tromobilov určených pre hustú mestskú premáv-
ku. Trojkolieska 3R-C je len jednomiestna, EV-N je 
4-miestnym vozidlom      

Rinspeed UC? – štúdia 2590 mm dlhého 2-miestneho elek-
tromobilu má pohon asynchrónnym elektromotorom s vý-
konom 30 kW. Pri ustálenej rýchlosti  75 km/h by mala 
mať dojazd 105 km

Jaguar XKR Black Pack – automobilka Jaguar oslavuje 
75 rokov svojej existencie. Pri tej príležitosti predstavi-
la aj kupé s prepĺňaným 5-litrovým 8-valcovým zážiho-
vým motorom s dvoma balíkmi výbavy – Speed Pack a 
Black Pack  



Vozidlo vznikalo na 100 percent v réžii pretekárskych 
inžinierov a tí do neho zakomponovali viacero špecific-
kých uhlíkových prvkov, pochádzajúcich z automobi-
lového športu. Citroën Racing sa postaral o to, že vý-
kon motora so zdvihovým  objemom 1,6 litra stúpol na 
147 kW. Podvozok a nápravy prešli špeciálnou starost-
livosťou a dostali jedinečné úpravy. Inžinieri si dali za 
cieľ zintenzívniť jazdné zážitky a výrazne zlepšiť ko-
munikáciu medzi vodičom a vozovkou. DS3 Racing prí-
de na trh v limitovanej 1000-kusovej sérii v druhom 

polroku roka 2010. DS3 Racing má vonkajšie rozmery 
3948x1737x1451 mm, vyznačuje sa dizajnom, ktorý 
spája odvahu, výkon, vášeň a chuť ponúknuť niečo viac. 
Plynulé a napäté línie evokujú silu a výkon, potešenie 
z jazdy a bezpečnosť. Štylisticky vychádza z DS3, pre-
berá jeho línie.  Do vozidla sa dostali doplnky vyrobené 
z uhlíkových vlákien, ktoré sa nachádzajú na prednom 
nárazníku, v spodnej časti karosérie, aj na nadstavcoch 
blatníkov, pod ktorými sú 18-palcové kolesá so špor-
tovým a high-tech dizajnom. Rovnaký výzor dostali aj  

bočné ochranné výstuže na dverách.
 DS3 Racing využíva výsledky aerodynamických 
štúdií, ktoré pochádzajú zo sveta automobilových pre-
tekov. Má difúzor s uhlíkovým povrchom, ktorý má za 
úlohu stabilizovať vozidlo pri veľkých rýchlostiach. Ele-
gantné zvodné línie zadnej časti podčiarkuje chrómova-
ná koncovka výfukového potrubia. Všetky prvky, ktoré 
pochádzajú zo sveta rely pretekov, posilňujú športový a 
atletický charakter vozidla DS3 Racing a prejavujú sa aj 
špecifickými dizajnovými odkazmi na karosérii.
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JEDNOZNAČNE ŠPORTOVÉ AUTO
Značka CITROËN sa piatimi titulmi majstra sveta v rely medzi konštruktérmi a šiestimi titulmi majstra sveta, 
ktoré získala posádka Sébastien Loeb a Daniel Elena, nezmazateľne zapísala do histórie wRC a celého au-
tomobilového športu. Značka sa týmito úspechmi inšpirovala aj pri tvorbe modelu DS3 Racing. Inžinieri spo-
ločnosti Citroën Racing sa pohrali s automobilom DS3 a implantovali mu viacero športových schopností.



 Exkluzivita DS3 Racing sa prejavila aj počas jedi-
nečného prvého predstavenia na autosalóne v Ženeve 
- karoséria mala podmanivú šedú farbu, zatiaľ čo von-
kajšie spätné zrkadlá a brzdové strmene boli oranžové. 
Oranžovo sfarbený chróm sa dostal na masku chladiča  
a kolesá.
 Ďalšie možnosti úprav nálepkami podľa vkusu zá-
kazníkov predstavuje strecha, veko batožinového pries-
toru a kryt nalievacieho hrdla benzínu.
 Interiér vozidla vychádza z typu DS3, má však nie-
koľko špecifických doplnkov. Cestujúci sa ocitnú v origi-
nálnom, premyslenom a luxusnom priestore. Elegantné 
uhlíkové doplnky sa dostali na stredovú konzolu prístro-
jovej dosky, ako ozdobné prvky na volant, na držadlá 

dverí a na držiaky štítu prístrojovej dosky. Oranžová far-
ba z doplnkov karosérie sa dostala aj na ozdobný pás 
prístrojovej dosky, na hlavicu preraďovacej páky prevo-
dovky a aj na jej manžetu.
 Exkluzivita modelu DS3 Racing sa výrazne prejavu-
je aj na plakete umiestnenej vo vnútri vozidla, na ktorej 
je vygravírované poradové číslo vozidla. Na operadlách 
sedadiel je znak Citroën Racing.
 Výkon je hlavnou veličinou modelu DS3 Racing. Pri 
jeho tvorbe použil Citroën Racing všetky svoje skúse-
nosti, ktoré nadobudol počas piatich sezón, kedy sa mu 
medzi konštruktérmi podarilo vyhrať titul Majstra sve-
ta v rely WRC (2003, 2004, 2005, 2008 a 2009). Zá-
klad tvorí zážihový motor 1.6 THP 150 a konštruktéri 

ho upravili tak, že výkon poskočil z pôvodných 115 kW 
na 147 kW. Zároveň s tým stúpol aj krútiaci moment z 
pôvodných 240 Nm na 275 Nm, čo je nárast o 15 per-
cent. Navyše je k dispozícii v širokom pásme otáčok, 
čo mu zabezpečuje pružné a príjemné jazdné vlastnos-
ti. Medzi úpravy patrí okrem iného zväčšenie výkonu 
turbodúchadla o 30 percent, zmenou v prospech výkonu 
prešla aj palivová a výkonová mapa riadiacej jednotky, 
aby mohla z motora vyťažiť ďalší výkon a krútiaci mo-
ment. Výfukové potrubie dostalo nové rúry a prepraco-
vaný tlmič.
 Podvozok a nápravy z typu DS3 prešli viacerými 
zmenami v prospech výraznejších jazdných vlastnos-
tí. Kontakt s vozovkou zlepšuje aj rozšírenie blatníkov 
a stopy, keďže rozchod narástol o 30 mm. Zároveň o 15 
mm klesla aj svetlá výška.  Výkon nových predných a 
zadných tlmičov výrazne zlepšuje možnosť ich adaptív-
neho nastavenia. DS3 Racing dostal aj tuhšie silentblo-
ky. Športovému temperamentu vozidla sa prispôsobilo 
aj nastavenie elektrického posilňovača riadenia: zmeni-
la sa mapa riadiacej jednotky riadenia, ktorá prešla ne-
vyhnutnými úpravami z dôvodu prispôsobenia sa nové-
mu rozmeru pneumatík. DS3 Racing zaručuje veľmi dob-
rý cit pre jazdu a excelentné vedenie stopy.
 Veľký výkon sa darí perfektne krotiť pomocou brz-
dového systému. DS3 Racing dostal na prednú nápravu 
4-piestikové strmene a upravené brzdové kotúče. Výkon 
a udržanie účinnosti zadných bŕzd zlepšujú perforova-
né brzdové kotúče. Aj ESP dostalo špeciálne nastavený 
softvér, ktorý sa orientuje na obratnosť, športové preja-
vy vozidla a potešenie z jazdy. Vodič si ho podľa svojej 
chute a odvahy môže aj úplne vypnúť. Všetky úpravy 
spôsobili, že DS3 Racing prekypuje temperamentom, 
ktorý zaručuje nevídané jazdné zážitky, nové emócie, 
nadšenie a potešenie z jazdy.

-cn-
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Omladený vzhľad obidvoch typov podčiarkuje nová 
mriežka chladiča a trojrozmerne tvarované reflekto-
ry, ktoré sú podstatne širšie a zdôrazňujú horizontál-
nu líniu. Prednú časť karosérie to opticky znižuje. Optic-
ké vložky reflektorov konštruktéri presunuli zo stredu 
na ich vonkajší okraj, širší je aj vstupný otvor vzduchu  
k motoru v spodnej časti nárazníka. 
 Fabia, ktorá je najpredávanejším automobilom 
na Slovensku, má aj upravenú prednú časť interiéru. 
Prístrojový panel grafikou pripomína panel väčších ty-
pov - Octavie a Superbu. Vydarené sú aj zmeny  pane-
lov autorádií a klimatizácie. Fabia ponúka už v základnej 
výbave okrem iného elektronický znehybňovač, peľo-
vý filter, ako aj funkciu denného svietenia (DAY LIGHT). 
Niektoré vozidlá, ktoré sme mali v Grécku k dispozícii, 
boli nalakované novými farebnými odtieňmi, ktoré pri-
speli k ich sviežemu vzhľadu. Dobre pôsobia aj farebné  

kombinácie s bielou, striebornou alebo čiernou strechou.  
V rámci inovácie Fabia, Fabia Combi, Fabia Scout a Ro-
omster majú i rozšírenú ponuku 15, 16 a 17-palcových 
odlievaných diskových kolies. Inovovaný Roomster 
ponúka už v základnej výbave centrálne zamykanie,  

k príjemnému pocitu posádky počas jazdy za slneč-
ných dní prispievajú farebne tónované sklá. Dôleži-
tou súčasťou základnej výbavy sú tri samostatné zad-
né sedadlá so systémom VarioFlex a ISOFIX - prípra-
va pre uchytenie 2 detských sedačiek. O bezpečnosť  

Pôsobivejší vzhľad, nové motory
Novinky v ponuke značky Škoda, inovované typy Fabia a Roomster, mali výstavnú premiéru na autosalóne 
v Ženeve. Slovenskí zákazníci si ich  môžu objednávať od 2. marca 2010. V polovici marca sme mali príle-
žitosť vyskúšať viacero modelov Fabie aj Roomstera na gréckych cestách v okolí Atén.

Škoda Fabia

Škoda Fabia



počas jazdy sa stará kombinácia systémov ABS, MSR 
a Dual Rate, ale tiež čelné aj bočné  bezpečnostné van-
kúše vodiča a spolujazdca. Súčasťou základnej vý-
bavy je i funkcia denného svietenia DAY LIGHT, Fabia  
a Roomster môžu byť vybavené súpravou na opravu 
pneumatík TyreFit. Na obidva typy sa vzťahuje Doživot-
ná záruka Mobility Premium.
 Najvýznamnejšou zmenou po inovácii obidvoch ty-
pov je nová ponuka motorov. Najzaujímavejším je pre-
pĺňaný zážihový štvorvalec 1.2 TSI s priamym vstreko-
vaním benzínu, ktorý môže mať pre Fabiu a Roomster 
dve výkonové  úrovne, 63 a 77 kW. Na slovenskom trhu 
nahrádza zážihové motory s atmosférickým nasáva-
ním 1.4 16V (63 kW) a 1,6 16V (77 kW). Po naštarto-
vaní studeného motora posádka vníma jeho zvuk o nie-
čo intenzívnejšie ako pri zážihových motoroch s nepri-
amym vstrekovaním benzínu (do nasávacieho potru-
bia). Po ohriatí motora na prevádzkovú teplotu sa hluk 
dostáva na úroveň motorov s nepriamym vstrekova-
ním, a to v celom rozsahu pracovných otáčok. Vynika-
júcú vlastnosť prepĺňaných zážihových motorov s pria-
mym vstrekovaním benzínu – veľkú hodnotu krútiaceho 
momentu už pri malých otáčkach – má aj tento motor. 
Ocenili sme to už pri redakčnom teste Škody Yeti s tým-
to motorom. V bežnej prevádzke bude aspoň priemerne  

skúsený vodič Fabie 
1.2 TSI, jedno či s 
menej alebo viac vý-
konnou alternatívou 
tohto motora, jazdiť 
prevažne v režime 
otáčok od 1000 do 
3000 za minútu. Kr-
útiaci moment je už 
vtedy veľký a spo-
treba benzínu vo Fa-
bii bude pravdepo-
dobne v rozmedzí 4,5 
až 5 l/100 km – tak 
sa pohybovala aj na 
mierne zvlnených 
cestách v okolí Atén, kde predpísaný okruh viedol aj cez 
prímorské mestečká.
 Vyskúšali sme aj nový trojvalcový vznetový motor 
1,2 TDI CR (55 kW), odvodený od štvorvalca 1.6 TDI. 
Nemá nepríjemný zvuk staršieho koncernového troj-
valca 1.4 TDI PD so vstrekovaním čerpadlo-dýza, ale 
nemá ani taký výkonový potenciál ako zážihový motor 
1.2 TSI. Keď sme ho príliš nešetrili, ale ani „nehnali“, na 
spomínanom skúšobnom okruhu sme dosiahli spotrebu 

nafty (podľa palubného počítača) 4,8 l/100 km. Vzápätí 
sme vyskúšali vozidlo so štvorvalcom 1.6 TDI (66 kW) 
a pri prakticky rovnakom štýle jazdy bola spotreba len 
4,5 l/100 km.
 Inováciou typov Fabia a Roomster, i nastavením za-
ujímavej cenovej hladiny pre ne, mladoboleslavská auto-
mobilka významne zlepšila ich pozíciu aj na našom trhu 
malých automobilov.

Samuel BIBZA
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Škoda Roomster

Škoda Roomster
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Spredu vytvárajú dojem robustnosti široké blatníky, im-
pozantné línie chrómovanej masky chladiča a chrómo-
vaného krytu spodnej časti blatníka, zdôrazňujúc aj te-
rénny charakter tohto vozidla. 
 Majitelia Dacie Duster môžu ďalej zdokonaliť výzor 
vozidla prostredníctvom balíka Look. Obsahuje 16” dis-
ky kolies z ľahkej zliatiny, strešný nosič vo farbe chró-
mu, zatmavené zadné sklá, chrómované kryty spätných 
zrkadiel, ochranné kryty blatníka a prahy dverí. Kom-
plexná škála doplnkov (vrátane ochranných krytov dve-
rí a stylingových tyčí) ozvláštni vzhľad vozidla.   
 V interiéri poskytuje vyvýšená pozícia vodiča zlep-
šuje jeho schopnosti  predvídať potenciálne nebezpe-
čenstvá na ceste. Interiér odráža hlavné hodnoty znač-
ky Dacia - prístrojová doska je prehľadná a funkčná, di-
zajn interiéru sa líši v závislosti od verzie a niektoré čas-
ti môžu byť modifikované rôznymi farbami či povrchmi. 
Dacia Duster ponúka aj nové hnedé čalúnenie, dostupný 
je aj kožený balík (sedadlá, volant, hlavica preraďovacej 
páky). Špeciálna pozornosť bola venovaná ergonómii, 
ktorá zaručuje, že ovládače sú rozmiestnené prakticky 

a jazdné údaje sú ľahko čitateľné, intuitívne a vhodne 
umiestnené tlačidlo režimu 4x4 je toho príkladom. 
 Dacia Duster bola navrhnutá tak, aby bola schop-
ná vyrovnať sa s každým typom terénu vďaka svet-
lej výške 210 mm, krátkym previsom (822 mm vpredu  
a 820 mm vzadu) a veľkému uhlu stúpania (30 stupňo-
vý uhol stúpania a 36 stupňový uhol klesania). Bude 

dostupná s pohonom predných kolies (4x2) aj kolies 
obidvoch náprav (4x4). Verzia 4x2 bola navrhnutá pre 
zákazníkov, ktorí chcú auto s veľkou svetlou výškou, 
vyvýšenú pozíciu vodiča v interiéri, schopnosť popaso-
vať sa s rôznymi terénmi, ale v skutočnosti nepotrebu-
jú pohon všetkých kolies. Dacia Duster je jednoducho 
ovládateľné vozidlo s malou hmotnosťou - 1160 kg vo  

Predstavujeme
Dacia Duster

Dnešné terénne automobily sú synonymom mohutnosti, ale Dacia Duster, ktorá mala premiéru na autosa-
lóne v Ženeve,  toto tvrdenie vyvracia. S dĺžkou 4,31 m a šírkou 1,82 m je Dacia Duster kompaktným au-
tomobilom. Jeho rozmery, podobné typu Mégane, zabezpečujú, že je obratný nielen v mestskej premávke, 
ale aj v teréne. Dacia bude svoju novinku Duster v Európe predávať za veľmi dobrú cenu, za ktorú poskytu-
je pozoruhodný výkon, výbavu a vnútorný priestor. Vo Francúzsku sa bude predávať za cenu od 11 900 .

SUV za bezkonkurenčnú cenu



verzii 4x2 a 1250 kg vo verzii 4x4 (bez vodiča a opcií). 
Vyvinuli ho na platforme odvodenej z typu Logan, so 
vzperou MacPherson a trojuholníkovým ramenom na 
prednej náprave. Vo verzii 4x4 je zadná náprava viacprv-
ková so vzperami MacPherson; pre verziu 4x2 je zadná 
náprava vlečená, so skrutne pružnou priečkou. 
 Dacia Duster 4x4 je vybavená novou 6-stupňovou 
prevodovkou s veľmi krátkym prvým stupňom (5.79 
km/h na 1000 ot./min.). Toto jednoduché riešenie 
umožňuje vozidlu pohybovať sa veľmi pomaly v nerov-
nom teréne a zväčšuje hnací moment pri rozbiehaní sa  
z miesta s ťažkým nákladom alebo do strmého kopca. 
 Tlačidlo režimu 4x4 umiestnené v spodnej časti 
stredovej konzoly umožňuje vodičom Dacie Duster 4x4 
jednoducho prispôsobiť konfiguráciu vozidla jeho potre-
bám v 3 režimoch:
 Režim AUTO - rozdelenie krútiaceho momentu med-
zi prednú a zadnú časť vozidla je automaticky vypočíta-
né na základe priľnavosti k terénu. Tento režim bol vy-
vinutý s cieľom poskytnúť čo najlepšiu trakciu a stabi-
litu na ceste. Za normálnych podmienok je krútiaci mo-
ment prenášaný len cez predné kolesá. Ak sa zmenšuje 
trakcia alebo je obmedzená priľnavosť, časť krútiaceho 
momentu je prenášaná na zadnú nápravu. Toto rozdele-
nie má na starosti elektromagnetická spojka dodávaná  
Nissanom.
 Režim LOCK - vodič prepína pohon do režimu 4x4. 
Tomuto režimu je tiež prispôsobené ovládanie škrtiacej 
klapky motora a brzdenia. Tento režim sa odporúča pri 
malých rýchlostiach v podmienkach zhoršenej priľna-
vosti (sneh, blato, hlina, piesok). 

 Režim 4x2, Tento režim je vhodný na jazdenie po 
kvalitných cestách, zmenšuje spotrebu paliva a emi-
sie CO

2
. Duster, šiesty typ Dacie, zostáva verný filozofii 

a hodnotám značky. Ponúka aj malé prevádzkové nákla-
dy - vďaka malej spotrebe paliva, malým nákladom na 
údržbu, vysokej úrovni bezpečnosti a spoľahlivosti za 
každých podmienok. Dacia Duster perfektne stelesňu-
je hodnoty značky ako spoľahlivosť či dostupnosť, zá-
roveň víri hladinu na trhu, čo je rola, vďaka ktorej znač-
ka získala svoju reputáciu. Hoci je cena Dacie Duster po-
rovnateľná s cenou mestského automobilu, jej vnútor-
né a vonkajšie rozmery sú podstatne väčšie. Môže po-
hodlne odviezť 5 osôb a poskytuje cestujúcim vpredu 
aj vzadu rovnaké množstvo priestoru ako Dacia Logan.  
Batožinový priestor Dacie Duster má objem 475 dm³ (v 
závislosti od verzie). So sklopenými zadnými sedadlami 
má priestor pre náklad objem do 1636 dm³ (VDA - v zá-
vislosti od verzie).
 Dacia Duster bude dostupná s tromi motormi – zá-
žihovým 1.6 16V (81 kW) a dvoma vznetovými (dCi 85 
a dCi 110 (63 a 81 kW). Silné stránky týchto motorov 
už boli demonštrované pod kapotou mnohých vozidiel zo 
skupiny Renault. V kombinácii s malou hmotnosťou vozi-
dla poskytujú malú spotrebu paliva a pôsobivé ekologic-
ké hodnoty. 
 Servisné náklady a náklady na údržbu boli zna-
čne zredukované vďaka predĺženým servisným inter-
valom na výmenu oleja, brzdových doštičiek a pneu-
matík. Životnosť vzduchových filtrov sa predĺžila na  
90 000 km/4 roky pre zážihové motory,  pre vznetové na  
40 000 – 60 000 km. 

 Duster je prvé vozidlo značky, ktoré ponúka elek-
tronický stabilizačný systém ESP ako opciu pri niekto-
rých verziách, spolu s kontrolu nedotáčavosti (CSV )  
a protišmykovým systémom (ASR). Táto opcia tiež 
umožňuje, aby bol krútiaci moment v režime 4x4 prená-
šaný z kolesa, ktoré preklzuje s cieľom zlepšiť trakciu, 
keď sa preklzovanie kolies objaví. 
 Dacia Duster je štandardne vybavená dvoma čel-
nými bezpečnostnými vankúšmi a trojbodovými bez-
pečnostnými pásmi s obmedzovačmi sily na predných 
sedadlách, ku ktorým môžu byť pridané pyrotechnické 
predpínače. V závislosti od verzie sú vpredu k dispozícii 
aj dva bočné hlavové/hrudné bezpečnostné vankúše. 
 Špeciálna pozornosť bola venovaná antikoróznej 
ochrane, Duster má ošetrený spodok automobilu a du-
tiny karosérie voskovým náterom, má tmelové tesnenie 
vonkajších častí, dodatočné voskové ošetrenie spod-

ných mechanických komponentov a ochranu spodku au-
tomobilu, prahov dcerí a diskov kolies proti pneumatika-
mi vymršťovaným kamienkom.
 Podvozok verzie 4x4 využíva odskúšané kompo-
nenty pochádzajúce z Aliancie Renault-Nissan (zad-
ná náprava od Nissanu, nová 6-stupňová prevodovka 
TL8 odvodená z prevodovky TL4, ktorá bola dostatočne 
otestovaná vo vozidlách Renault a Nissan).
 V snahe podčiarknuť kvalitu je Dacia Duster podpo-
rená 3 ročnou/100 000 km zárukou na väčšine európ-
skych trhov. Duster je “globálne” vozidlo vo vzťahu k tr-
hom, ako aj k výrobe. Postupne bude uvedený na trh v 
rôznych regiónoch na niekoľkých kontinentoch, rovna-
ko ako tomu bolo pri typoch Logan a Sandero.. Už počas 
tejto jari v Európe, Turecku a v regióne Maghrebu (Alžír-
sko, Maroko). Od júna 2010 bude Duster dostupný – pod 
značkou Renault – na Ukrajine, Blízkom Východe (Jor-
dánsko, Libanon, Sýria, Egypt) a v afrických štátoch. 
 Závod v Pitešti (Rumunsko) bude zásobovať všet-
ky spomenuté trhy pod značkou Renault alebo Dacia. 
Rumunská továreň má ročnú produkčnú kapacitu 350 
000 vozidiel a bude pokračovať aj vo výrobe ďalších ty-
pov značky. V roku 2011 bude Dacia Duster uvedená  
v Brazílii, Rusku a štátoch Perzského zálivu. Súbežne  
s Loganom, Sanderom a Sanderom Stepway budú tento 
typ vyrábať v továrni Curitiba, v Brazílii, pre distribúciu  
v Brazílii, Mexiku, Argentíne a Čile. Duster budú  
neskôr vyrábať aj v továrni Avtoframos v Moskve,  
v Rusku. 

-da-

www.mo t .sk 45

Predstavujeme
Dacia Duster



Budúci majitelia MAV automobilov značky Ford majú v 
segmente C na výber nový 5-miestny model C-MAX ale-
bo 7-miestny model Grand C-MAX, ktorý disponuje dvo-
jicou posuvných zadných dvier a inovatívnym dizajnom 
sedadiel kvôli poskytnutiu obrovského priestoru a do-
konalej flexibility. Interiér 5-miestneho modelu C-MAX 

bude v Ženeve odhalený vôbec po prvý krát. Päťmiest-
ny model C-MAX sa vyznačuje ťahanou strešnou líni-
ou v štýle kupé, ktorá postupne prechádza dozadu, čo 
však nezanecháva stopy na komforte a praktickosti vo-
zidla. Model Grand C-MAX má vyššiu strešnú líniu a ten-
šie stĺpiky karosérie, čo zvýrazňuje množstvo priestoru 

a dobrý výhľad z interiéru. Kokpit novej generácie typu 
C-MAX reprezentuje najnovšiu generáciu systému spo-
ločnosti Ford spájajúcej človeka a stroj. Kľúčovým ele-
mentom tejto technológie sú dva päťsmerové prepína-
če na volante, ktoré riadia dva hlavné zobrazovacie pa-
nely vozidla: jeden sa nachádza na prístrojovom paneli  
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Ford C-MAX
Druhá generácia typového radu Ford C-MAX bude mať aj sedemmiestny model grand C-MAX. Oficiálnu 
premiéru mali obidva modely na autosalóne v Ženeve a do predaja sa dostanú v priebehu tohto roku. Prine-
sú do segmentu kompaktných MAV (Multi-Activity Vehicle - vozidlo určené pre rôzne aktivity) vozidiel novú 
úroveň štýlu a žiadostivosti.

Ford C-MAX a Grand C-MAX (vpravo) nadväzujú na dizajn štúdie Iosis



a druhý je namontovaný na vrchu stredovej konzoly. 
Tento jednoduchý, intuitívny riadiaci systém umožňuje 
ovládať hlavné funkcie vozidla s oboma rukami na vo-
lante, čo minimalizuje rozptyľovanie vodiča.
 Medzi pohonné jednotky s malou spotrebou paliva 
a emisií CO

2
 pre typ C-MAX patrí aj nový zážihový motor 

Ford EcoBoost so zdvihovým  objemom 1,6 l a zlepšené 
vznetové motory Duratorq TDCi s objemom 1,6 l a 2,0 l.
 „Uvedenie nového typového radu C-MAX je veľmi 
významná udalosť a ukáže zákazníkom na celom svete, 
že s príchodom nových globálnych typov vozidiel stred-
nej triedy môžu očakávať skutočne vzrušujúci dizajn,“ 
povedal John Fleming, generálny riaditeľ spoločnosti 
Ford of Europe. „Nová generácia typu C-MAX je len za-
čiatok – s príchodom novej generácie typu Focus odhalí-
me viac z pozadia blízkej budúcnosti.“

-fd-
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Peugeot označuje svoj nový dizajnový štýl anglickými 
slovami Motion & Emotion (pohyb a emócia), pri pohľa-
de na mimoriadne nízku štúdiu s dlhou kapotou cítiť sú-
lad s týmto označením. Na rozdiel od tvarovania prednej 
časti karosérie súčasných typov má táto štúdia podstat-
ne menšie a užšie reflektory, v ktorých sú zdrojom svet-
la svietiace diódy. Podstatne menšia je aj inak tvarova-
ná lichobežníková maska chladiča. Zaujímavo tvarova-
ná je aj odnímateľná strecha.

 Interiér je tvarovaný podobne výrazne ako vonkaj-
šok karosérie. Jeho tvorcovia použili na jeho zhotovenie 
aj tradičné prírodné materiály – drevo a kožu – ktoré do-
plnili modernými prístrojmi a osvetlením. Roadster má 
okrem dvoch predných sedadiel ešte jedno vzadu. Na-
stupovanie naň uľahčuje dopredu sa čiastočne zasúvajú-
ca stredová konzola. Prístrojový panel je hlboko zasade-
ný v prístrojovej doske, aby bol čo najďalej od očí vodi-
ča. Zmenšuje to namáhanie očí vodiča, „preostrujúcich“  

zo sledovania cesty na odčítanie prístrojov. Displej mul-
timediálneho systému je vpravo od volantu, osadený  
v prístrojovej doske tak, aby bol natočený k vodičovi.
 Štúdiu roadstera s hmotnosťou 1525 kg, rozmer-
mi 4423x1917x1246 mm, rázvorom náprav 2595 mm 
a rozchodom predných aj zadných kolies 1648 mm po-
háňa hybridný systém HYbrid4. Tvorí ho prepĺňaný záži-
hový motor 1,6 THP (160 kW) s priamym vstrekovaním 
benzínu umiestnený vpredu, poháňajúci kolesá prednej 
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Peugeot predstavil v Ženeve množstvo noviniek. Vybrali sme z nich teraz štúdiu SR1, ktorá má ukazovať, 
akým smerom sa bude uberať dizajn nových typov automobilov Peugeot. Ako inak, v štúdii bol zabudova-
ný hybridný systém pohonu, aký sa má v sériovo vyrábanom aute objaviť prvý raz už budúci rok, v Peuge-
ote 3008.

Nový štýl dizajnu Peugeota



nápravy a synchrónny elektromotor s najväčším vý-
konom 70 kW (trvalým 40 kW) umiestnený pri zadnej 
náprave. Najväčší výkon tohto systému je až 230 kW.  
V tejto štúdii má normovanú spotrebu benzínu  

v kombinovanej prevádzke 4,9 l/100 km, emisie CO
2
 sú 

119 g/km. Umožňuje aj jazdu len s elektrickým poho-
nom – na vzdialenosť do 12,5 km. Vozidlo má šesťstup-
ňovú rpbotizovanú prevodovku, predné aj zadné kolesdá 

zavesené na dvojiciach priečnych ramien. Z 0 na 100 
km/h zrýchľuje za 4,7 s, najväčšia rýchlosť je obmed-
zená na 250 km/h.
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Súťažiaci museli prejsť 1000 km, jazdu skomplikovala 
víchrica vo Francúzsku. V rámci súťaže sa striedali dia-
ľnice s bežnými cestami 1. triedy a súčasne v rámci tra-
sy sa celý konvoj zastavil aj v Múzeu Aventure Peugeot 
i v závode v Sochaux , kde sa okrem iných typov vyrá-
bajú aj typy 308, 3008 a 5008, na ktorých sa súťažilo.

Víťazi jednotlivých kategórií dosiahli nasledovné 
výsledky :
207 HDi 90 : zvíťazila posádka z Belgicka s priemernou 
spotrebou 3,2433 l /100 km
308 HDi FAP 110 : víťaz zo Slovenska s priemernou 
spotrebou 3,1401 l/100 km ( Tomáš Šárik s priateľkou 
Zuzkou Lampertovou )
3008 HDi FAP 110 : víťaz z Chorvátska s priemernou 

spotrebou 3,5674 l/100 km
5008 HDi FAP 110 : víťaz z Českej re-
publiky s priemernou spotrebou 3,3324 
l/100 km 

Slovensko bolo vyhlásené ako najlepšie 
v rámci celkového hodnotenia priemernej 
spotreby za všetky modely.
 Projekt Eco Cup potvrdil ambície 
značky Peugeot zlepšovať parametre 
svojich motorov a ukázal aj svojim konku-
rentom, že chce byť čo najzodpovednej-
ším hráčom na poli mobility.

-pt-
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Výsledky súťaže Peugeot EcoCup
Súťaže PEUgEOT EcoCup sa zúčastnili posádky z 18 štátov na 72 automobiloch, ktoré sa v rámci súťaže 
snažili čo najviac zmenšiť spotrebu paliva. Súťažilo sa v 4 kategóriách daných typmi vozidiel Peugeot (207, 
308,3008,5008) s motormi hDi.
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Earle S. Mac Pherson sa narodil v Highland Park, Illino-
is (USA) v roku 1891. Študoval na University of Illino-
is. Pracoval postupne v automobilových spoločnosti-
ach Chalmers Motor Company, Liberty Motor Car Com-
pany a od roku 1923 v Hupmobile. V roku 1934 priši-
el do spoločnosti General Motors, kde od roku 1935 za-
stával v divízii Chevrolet funkciu vedúceho vývoja kom-
paktného osobného automobilu Chevrolet Cadet, ktorý 
sa mal predávať za menej ako 1000 $. V tom čase roz-
pracoval myšlienku spojíť hydraulický tlmič pruženia a 
vinutú pružinu do spoločnej pružiacej jednotky s cieľom 
zmenšiť výrobné náklady a ušetriť priestor vo vozidle. 
Následne vytvoril ideu použiť tento prvok ako časť me-
chanizmu zavesenia kolesa. Toto riešenie však bolo ve-
dením koncernu zamietnuté a v spomínanom novom 
type ho nepoužili. Keď bola výroba typu Cadet v máji 
1947 zastavená, odišiel od GM ku konkurencii, do An-
glicka, do Ford Motor Company. Jedným z jeho prvých 
projektov na novom pracovisku bola adaptácia jeho sys-
tému zavesenia a pruženia kolesa pre automobil Ford 
Vedette, ktorý sa mal vyrábať v novom francúzskom zá-
vode Ford v Poissy. Jeho myšlienka bola spoločnosťou 
Ford 26. septembra1949 patentovaná (patentový spis 
č. GB-658.387, obr. 1). Ford Vedette bol prvý automo-
bil so systémom zavesenia predných kolies McPherson. 
Masové využitie však tento systém dosiahol až pri vý-
robe typov Ford Zephyr a Consul, ktoré boli verejnosti 
predstavené na londýnskom autosalóne v roku 1950. V 
roku 1952 odišiel Mac Pherson naspäť do Ameriky, do 
centrály koncernu Ford do Detroitu, kde pôsobil vo funk-
cii hlavného inžiniera. V roku 1957 (1958?) odišiel do 
dôchodku a v roku 1960 zomrel.
 Zavesenie kolesa McPherson sa skladá, ako je zrej-
mé z obr. 2, z troch hlavných častí, a to teleskopickej 
podpery, telesa kolesového čapu alebo kolesového lo-
žiska (podľa typu a usporiadania uloženia kolesa) a dol-
ného závesného ramena. Dominantným prvkom systé-
mu je teleskopická podpera, v motoristickej „hantýr-
ke“ niekedy nazývaná „noha“. Je to vlastne dutý va-
lec, vnútri ktorého sa posúva piest spojený s piestnou 
tyčou (piestnicou), ktorá je vedená v posuvnom ložis-
ku na konci valca. Z hľadiska technickej mechaniky 
ide o tzv. posuvnú kinematickú dvojicu, ktorej dva čle-
ny vykonávajú voči sebe posuvný pohyb (priamočiary,  

translačný pohyb – pohyb po priamke). Tento pohyb je 
vlastne zvláštnym prípadom otáčavého (rotačného) po-
hybu s nekonečne veľkým polomerom otáčania (stred 
otáčania leží v nekonečne na kolmici k osi teleskopu; 
priamka je vlastne kružnica s nekonečne veľkým polo-
merom). Takéto posuvné dvojice sa v strojárskej praxi 
vyskytujú veľmi často: každý piest vo valci motora či 
kompresora, hydraulický či pneumatický pracovný va-
lec (tzv. lineárny motor), posúvač v telese hydraulické-
ho ventilu, v automobilovom svete teleskopický hydrau-
lický tlmič pruženia a iné. 
 Teleskopická podpera zavesenia McPherson zastá-
va niekoľko základných funkcií. Poprvé, je súčasťou me-
chanizmu zavesenia kolesa a svojou geometrickou po-
lohou v priestore vozidla spolu s polohou dolného zá-
vesného ramena určuje kinematiku pohybu kolesa pri 
jeho prepružení vzhľadom na nadstavbu vozidla. Takáto 
funkcia teleskopu je v súčasnej automobilovej technike 
výnimočná a typická práve len pre zavesenie McPher-
son, aj keď v minulosti sa podobné riešenia vyskytova-
li (tzv. „klzákové“ vedenie kolesa). Zato bežne sa ten-
to systém využíva v motocyklovej technike ako telesko-
pická vidlica predného kolesa, v minulosti sa ojedinele 
vyskytovalo aj „klzákové“ vedenie odpruženého zadné-
ho kolesa. Druhou funkciou teleskopickej podpery, kto-
ré sa logicky samo ponúka vzhľadom na zhodnosť me-
chanických princípov, je jej využitie ako teleskopické-
ho hydraulického tlmiča odpruženia kolesa. Stačí pra-
covný piest a valec teleskopu opatriť príslušnými hyd-
raulickými ventilmi, zabezpečiť dokonalé utesnenie  

piestnice na jej výstupe z valca, naplniť tlmičovú kva-
palinu a tlmič je hotový. Konečne, treťou funkciou tele-
skopickej podpery, ktorá prichádza do úvahy pri pred-
nom (riadenom) kolese automobilu, je jej využitie ako 
čapu riadenia (otočného - „rajdového“ čapu) kolesa. Ko-
leso sa pri riadení vozidla natáča okolo osi riadenia, kto-
rá je tvorená spojnicou stredu horného závesu telesko-
pu v karosérii a stredu dolného (guľového) čapu spája-
júceho teleso teleskopu s dolným závesným ramenom. 
Táto os riadenia nemusí byť zhodná s osou samotného 
valca teleskopu. Pri natáčaní kolesa sa rúrka pracovné-
ho valca teleskopu s kolesovým čapom (ložiskom) natá-
ča oproti piestnici teleskopu. Obr. 3 predstavuje detail-
né konštrukčné riešenie zavesenia kolesa McPherson, z 
ktorého sú uvedené funkcie teleskopickej podpery zrej-
mé. Žiaľ, ide o riešenie staršieho dáta, a to z prozaické-
ho dôvodu. Takéto obrázky, z ktorých je skutočne niečo 
vidieť, sa totiž už v súčasnej odbornej literatúre prak-
ticky nevyskytujú a sú nahradené obrázkami hýriacimi 
krásnymi farbami, avšak nič nehovoriacimi o skutočnej 
konštrukcii. 
 Aby bol systém zavesenia a odpruženia kolesa 
kompletný, je potrebná ešte pružina. Prevažne sa pou-
žívajú vinuté pružiny uložené priamo na teleskope, pri-
čom horná opora (miska) pružiny je uchytená buď na 
jeho piestnici alebo pomocou pružného lôžka priamo v 
karosérii, dolná miska je privarená na rúrke pracovné-
ho valca teleskopu. V prípade predného (riadeného) ko-
lesa musí byť jedna z týchto misiek uložená otočne po-
mocou valivého ložiska na protikuse (na rúrke pracov-
ného valca, na piestnici, v karosérii), inak by v riade-
ní pôsobil značný odpor následkom stáčania pružiny.  

Bolo len málo takých osobností, ktorým sa ako jed-
notlivcom podarilo do takej miery ovplyvniť vývoj au-
tomobilovej techniky, že ich meno zostalo nerozlu-
čne späté s predmetom ich vynálezu. Ako príklady 
mi napadajú z oblasti automobilových podvozkov 
náprava de Dion, panhardská tyč, zavesenie McPher-
son. Prvé dva príklady sú pozostatkami z čias, kedy 
sa aj v osobných automobiloch bežne používali  
tuhé nápravy, dnes ich nachádzame už skôr výni-
močne v terénnych a ľahkých nákladných vozidlách. 

V prípade zavesenia McPherson je situácia iná. Ide 
totiž o jeden zo systémov nezávislého zavesenia ko-
lies, ktoré sa dnes vo veľkej miere používajú najmä 
ako predné nápravy osobných automobilov. Mož-
no povedať, že zavesenie McPherson predstavuje 
viac ako polovicu všetkých predných náprav súčas-
ne vyrábaných osobných automobilov, zvyšok je vy-
hradený tzv. lichobežníkovému zaveseniu. Pretože  
v tomto roku uplynulo pol storočia od úmrtia tvorcu 
tohto systému, venujme mu krátku spomienku.

Nezávislé zavesenie kolies McPherson
Technika

  Obr. 1 - Vyobrazenie zavesenia McPherson v paten-
tovom spise č. GB-658.387

  Obr. 2 - Schéma zavesenia kolesa McPherson
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Technika

Na obr. 3 je takto uložená horná miska pružiny, čo je čas-
tejší prípad. Menej často sa používa na odpruženie kole-
sa vinutá pružina umiestnená mimo priestoru telesko-
pu (opierajúca sa svojim dolným koncom o dolné záves-
né rameno), alebo skrutná tyč umiestnená v osi otáča-
nia dolného závesného ramena. Teleso kolesového čapu 
alebo kolesového ložiska je pevne spojené s rúrkou pra-
covného valca teleskopu, a to privarením alebo priskrut-
kovaním. Skrutkový spoj umožňuje v určitom rozsahu 
nastavovať uhol odklonu kolesa. Dolné závesné rame-
no a jeho otočné uloženie pomocou pružných ložísk (si-
lentblokov) v nadstavbe vozidla (najčastejšie na pomoc-
nom priečniku) je usporiadané tak, aby mohlo prenášať 
priečne aj pozdĺžne sily od kolesa na vozidlo. Základný 
tvar tohto ramena je trojuholník, prípadne „T“-tvar, vy-
rábaný lisovaním z oceľového plechu a zváraním, alebo 
kovaním, príp. odlievaním z ľahkej zliatiny. Často býva 
toto rameno zložené z dvoch spolu zmontovaných čas-
tí, a to priečneho ramena, ktoré zachytáva priečne sily, 
a pozdĺžnej vzpery, ktorá zachytáva pozdĺžne sily, ako je 
zrejmé z obr. 4. Pozdĺžna vzpera býva niekedy nahrade-
ná koncovou časťou priečneho skrutného stabilizátora. 
V ojedinelých prípadoch bolo v minulosti dolné závesné 
rameno (v prípade zavesenia zadného kolesa) nahrade-
né priečnou listovou pružinou, ktorá súčasne zastáva-
la funkciu odpruženia kolesa aj priečneho stabilizátora.
 Tvorca zavesenia McPherson mal pri jeho konci-
povaní predovšetkým na mysli úsporu výrobných ná-
kladov dôsledným zjednodušením systému a úsporu  

vnútorného priestoru v prednej časti vozidla pre umiest-
nenie čím ďalej tým rozmernejšieho motora. Postupne 
sa prejavili aj niektoré ďalšie aspekty spojené s týmto 
systémom zavesenia, výhodné ale aj nevýhodné. Za vý-
hody možno považovať okrem uvedených hlavne tieto : 
-  dobré kinematické vlastnosti zavesenia najmä z hľa-

diska bočného pohybu kolesa pri jeho prepružení, 
ktoré možno v dostatočnom rozsahu prispôsobiť po-
žiadavkám konkrétneho vozidla, a ktoré sú prakticky 
takmer na úrovni lichobežníkového zavesenia,

-  výhodný rozvod síl pôsobiacich od kolesa do karosé-
rie, vďaka relatívne veľkej vzdialenosti medzi ich pô-
sobiskami (ukotvenie horného konca piestnice a pru-
žiny v karosérii a ukotvenie dolného závesného ra-
mena na pomocnom priečniku sú navzájom vzdiale-
né min. asi 600 mm).

Zavesenie McPherson však má aj niektoré nevýhody :
-  horné ukotvenie teleskopickej podpery v karosérii 

vysoko nad úrovňou vozovky (v tzv. „dóme vnútor-
ného blatníka“) môže v niektorých prípadoch pôsobiť 
problémy dizajnérom pri tvarovom návrhu vozidla, a 
to najmä pri pohone predných kolies a pri nízkych ka-
rosériách športového charakteru; uchytenie vysoko 
umiestneného horného konca teleskopu priamo v ka-
rosérii, ktorá má obmedzenú tuhosť, zväčšuje nebez-
pečenstvo porušenia geometrie závesu kolesa pri jej 
poškodení, najmä bočným nárazom; situáciu je mož-
né čiastočne zlepšiť výstužným nosníkom, prebiehaj-
úcim naprieč motorovým priestorom vozidla a prepá-
jajúcim navzájom obidva „dómy“, v ktorých sú horné 
konce teleskopov uložené,

-  v prípade nutnosti výmeny tlmiča pruženia násled-
kom jeho predčasného opotrebenia alebo zničenia v 
prevádzke vozidla ide o pomerne nákladnú opravu 
(demontáž pružiny, demontáž celej „nohy“, výmena 
teleskopu s kolesovým čapom alebo jeho úchytom, 
spätná montáž) ; súčasné riešenie je vo väčšine prí-
padov také, že teleskopický tlmič pruženia sa mon-
tuje ako samostatná jednotka do dutiny teleskopic-
kej podpery, s ktorou je mechanicky spojený (obvykle 
uzatvorením horného konca rúrky podpery prevleč-
nou maticou), bez nutnosti demontáže celej podpery 
McPherson z vozidla,

-  hlavná nevýhoda systému zavesenia McPherson 
spočíva však v tom, že teleskopická podpera je účin-
kom síl pôsobiacich v styku kolesa s vozovkou (mimo 
os teleskopu) a prenášaných do vozidla v miestach 
uchytenia teleskopu a dolného ramena namáhaná 
ohybom; to poprvé spôsobuje jej ohybové deformá-
cie, ktoré sa samozrejme najvýraznejšie prejavujú na 
piestnici, ktorá musí mať väčší priemer, ako je zvy-
kom pri samotnom tlmiči pruženia, a tým teleskop vy-
chádza rozmerovo väčší; podruhé, čo je horšie, vply-
vom tohto ohybu teleskopu pôsobia medzi jeho pies-
tom a vnútorným povrchom valca a medzi piestni-
cou a horným vodiacim ložiskom značné radiálne 
sily (kolmé na os teleskopu), tým väčšie, čím je tele-
skop viacej „roztiahnutý“), ktoré spôsobujú pri pohy-
be piesta (teda pri prepružení kolesa) trecí odpor pro-
ti smeru tohto pohybu („stvrdnutie“ teleskopu); to je 
nepríjemná skutočnosť, ktorá je dôsledkom použitia 

teleskopu, prenášajúceho ohybové zaťaženie, ako po-
suvnej kinematickej dvojice v mechanizme zavesenia 
kolesa; v tomto prípade ide tak povediac o systémovú 
chybu, ktorú nie je možné pri súčasnom stave tech-
niky úplne odstrániť ani najlepšími klznými povrch-
mi materiálov trecích dvojíc. Čiastočnú nápravu mož-
no dosiahnuť tým, že os vinutej pružiny nie je totož-
ná s osou teleskopu, ale je odchýlená dolným koncom 
smerom ku kolesu, ako je zrejmé z obr. 3.

Popísaná skutočnosť sa prejavuje tak, že malé kmita-
vé pohyby, vznikajúce pri odvaľovaní kolesa aj po do-
konalom povrchu vozovky (vibrácie), a nimi spôsobe-
ný hluk, ktoré by za normálnych okolností boli takmer 
bez zvyšku absorbované systémom pruženia, sa za ur-
čitých okolností prejavia zhoršeným komfortom jazdy 
(chvenie, hluk). To je citeľné najmä pri veľkej, dokona-
le odpruženej a odhlučnenj limuzíne, pri rýchlej priamej 
jazde, kedy by auto malo byť „úplne potichu“ (Abroll-
komfort). To je dôvod, prečo niektorí výrobcovia veľkých, 
výkonných osobných automobilov so športovým cha-
rakterom sa odkláňajú od použitia inak plne vyhovujú-
ceho systému zavesenia predných kolies McPherson 
a dávajú prednosť lichobežníkovému zaveseniu, ktoré-
ho dvojica otočne uložených priečnych závesných ra-
mien netrpí uvedeným neduhom. Ako príklad z posled-
ného obdobia možno uviesť nový BMW radu 7 (Mot’or 
10/2009). Napriek uvedenému je predpoklad, že technic-
ky zaujímavý systém zavesenia McPherson si ešte veľ-
mi dlho udrží svoje významné postavenie v automobilovej  
technike.            Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

  Obr .3 - Konštrukčná zostava zavesenia McPher-
son poháňaného predného kolesa osobného automobilu 
Lancia: 1 – teleso kolesového ložiska, 2 – teleskopická 
podpera s držiakom telesa kolesového ložiska, 3 – dol-
ná miska pružiny, 4 – progresívna prídavná pružina, 5 
– guľkové ložisko otočného uloženia hornej misky pruži-
ny, 6, 7, 8, 9 – časti pružného uloženia piestnice telesko-
pu v karosérii, 10 – homokinetický kĺb hnacieho hriadeľa 
predného kolesa, 11 – náboj kolesa, 12 – dolný guľový 
čap, 13 – dolné závesné rameno, 14 – priečny skrutný 
stabilizátor,  – uhol príklonu osi riadenia, r

S
 – polomer 

riadenia kolesa

  Obr. 4 - Konštrukčná zostava zavesenia McPherson 
nepoháňaného predného kolesa osobného automobilu 
Tatra T 613 



Nový Swift Plug-in Hybrid mal premiéru v roku 2009 
na autosalóne v Tokiu. Jeho vývoj je založený na ziste-
ní, že 60 % motoristov v Japonsku nenajazdí denne viac 
ako 20 km. Myšlienku vývoja modelu Swift Plug-in Hyb-
rid iniciovali práve potreby domáceho japonského trhu. 
Na krátkych trasách po meste (do 20 km) pracuje Swift 
Plug-in Hybrid ako plnohodnotný elektromobil. Ako sa 
akumulátor počas jazdy vybije, malý spaľovací motor 
ho automaticky dobíja. Vodič tak nemusí mať obavy, že 
ostane niekde stáť. Akumulátor možno dobíjať aj pripo-
jením do domácej elektrickej siete.
 V súčasnosti sa Suzuki v Európe v segmente kom-
paktných áut zameriava na zmenšovanie emisií CO2 a 
spotreby paliva. Japonská spoločnosť má zároveň v plá-
ne posúdiť využiteľnosť modelu Swift Plug-in Hybrid v 
európskych podmienkach. Pozornosť Suzuki sa preto na 

ženevskom autosalóne zameriavala predovšetkým na 
reakcie návštevníkov výstavy na Swift Plug-in Hybrid.
 Pohonný reťazec modelu Swift Plug-in Hybrid ob-
sahuje spaľovací motor poháňajúci generátor, akumu-
látor a hnací elektromotor. Na vzdialenosti do 20 km, 
napr. na každodenné nákupy alebo dochádzanie do prá-
ce, je Swift Plug-in Hybrid schopný jazdiť výlučne na 
elektrický pohon. Na konci dňa sa môžu jeho vybité 
akumulátory dobíjať z domácej elektrickej zásuvky lac-
ným nočným prúdom. Ak sa akumulátor vybije počas 
dlhšej jazdy, spaľovací motor so zdvihovým  objemom 
658 cm3, zvyčajne poháňajúci miniautá Suzuki, poslúži 
ako generátor a akumulátory dobije. Swift Plug-in Hyb-
rid tak spĺňa potreby nielen tých ľudí, ktorí denne nena-
jazdia viac ako 20 km, ale je ideálnym riešením pre kaž-
dého, kto chce urobiť niečo pre životné prostredie a zá-
roveň rieši svoju každodennú mobilitu. Keďže spaľovací 
motor v prípade potreby dobíjania akumulátora pracuje 
v oblasti otáčok, kedy má malú spotrebu paliva, produ-
kuje aj málo plynných exhalátov. Pre zmenšenie vnútor-
ného trenia motor vybavili  napríklad sadou špeciálnych 
piestnych krúžkov. Akumulátor je zabudovaný do stre-
dového tunela, konektor, ktorý umožňuje nabíjanie aku-
mulátora pomocou kábla z domácej elektrickej siete (napr. 
nočným prúdom) je umiestnený na zadnej časti auta. Päť-
miestne vozidlo je dlhé 3755 mm, široké 1690 mm, vyso-
ké 1510 mm, má rázvor náprav s dĺžkou 2390 mm. Spaľo-
vací motor má najväčší výkon 40 kW a synchrónny hna-
cí elektromotor s permanentnými magnetmi, poháňajúci 
predné kolesá, má najväčší výkon 55 kW. Lítium-iónová 
akumulátorová batéria s kapacitou 2,66 kWh má menovi-
té napätie 260 V. Pri rozjazde vozidla sa nespúšťa spaľo-
vací motor, elektromotor ho dokáže poháňať v priemere 
na vzdialenosť už spomínaných 20 km.

-si-
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Predstavujeme
Suzuki Swift Plug-in Hybrid

Eco-mobilita pre krátke mestské jazdy
hybridné vozidlá, elektromobily a zmenšovanie spotreby paliva - to sú hlavné piliere výskumu a vývoja spo-
ločnosti Suzuki v oblasti zmenšovania vplyvu na životné prostredie. Prístup automobilky odráža potreby trhu 
a požiadavky zákazníkov v jednotlivých regiónoch, čo vystihuje Suzuki svojou filozofiu „way of Life!“.



Na ženevskom au-
tosalóne    absol-
voval svetovú pre-
miéru model Grand 
Vitara Urban Versi-
on bez rezervného 
kolesa na veku ba-
tožinového priesto-

ru – odpoveď Suzuki na európsky dopyt po mestskejšie 
zameranej Grand Vitare. Táto verzia sa k európskym ob-
chodníkom dostane už na začiatku tohto leta.
 Od roku 1988, kedy bola predstavená prvá gene-
rácia Vitary, Suzuki ostáva verné rebrinovému rámu  
a ponúka uzávierku medzinápravového diferenciálu po-
honu 4x4, čo sú kľúčové znaky plnokrvného off-roa-
du. Okrem toho Vitara reaguje na rastúcu popularitu  

„crossoverov“ a neustále zlepšuje svoje schopnosti na 
asfalte. Aktuálna tretia generácia Grand Vitary priná-
ša úhľadný a výrazný dizajn exteriéru aj interiéru, kto-
rý ešte zvýrazňuje náhradné koleso umiestnené na veku 
- dverách btožinového 
priestoru, čo je typický  
identifikačný prvok 
SUV. Ako štýlové špor-
tovo-úžitkové vozidlo 
Grand Vitaru tretej ge-
nerácie oceňujú nie-
len oddaní fanúšiko-
via SUV, ale aj zákazní-
ci pohybujúci sa v mes-
tskom prostredí. Aj 
pre nich Suzuki teraz  

prináša viac mestského štýlu a ponúka mestskú verziu, 
ktorá kladie dôraz na potrebu väčšej obratnosti. Prezen-
tuje sa novými štýlovými krivkami zvýrazňujúcimi jej 
určenie do mestského prostredia.
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„Kizashi“ je japonské slovo, ktoré symbolizuje „príchod 
veľkých vecí“. Odráža dynamický, nadčasový prístup, 
ktorým sa Suzuki chopila novej výzvy. 
 Kizashi odráža koncepciu vytvárania emocionálne 
atraktívneho sedanu pre aktívnych ľudí. Suzuki ho vyvi-
nulo s dôrazom na päť kľúčových faktorov: 
• kombinácia športového charakteru a elegancie v jeho 

dizajne 
• ďalší stupeň európskeho naladenia, ktoré začalo typ-

mi Swift a SX4 
• komfort jazdy zodpovedajúci vozidlu v D-segmente 
• vynikajúci výkon motora a úspora paliva 
• pokračujúci vývoj systému Suzuki i-AWD 

Vďaka tomuto prístupu, Kizashi poskytuje trvalé hod-
noty každému majiteľovi. Vonkajší dizajn Kizashi sa 
dá najlepšie opísať ako zmes európskeho dizajnu a ja-
ponských remeselných zručností. Interiér v maximál-
ne možnej miere využíva priestorové možnosti vozidi-
el D-segmentu. Jeho dizajn prináša nové, moderné prv-
ky zodpovedajúce poslaniu typu Kizashi. Vášniví vodiči  

ocenia športovo-elegantné doplnky, zatiaľ čo luxusne 
zameraných zákazníkov poteší okrem iného kvalitné ko-
žené čalúnenie a automatická dvojzónová klimatizácia.  
 Kizashi poháňa zážihový 2,4-litrový štvorvalec  
s výkonom 131 kW a malou spotrebou paliva. Úspor-
nosť a efektivitu motora podporuje aj prevodovka CVT 
bez toho, aby vodiča oberala o zážitky z jazdy.
 Predná náprava so vzperami MacPherson a spod-
nými priečnymi ramenami a zadná viacprvková nápra-
va zaručujú dostatočnú agilitu, vynikajúcu stabilitu a 
minimálny prenos vibrácií od podvozku. Nadšenie z jaz-
dy podporuje aj nový systém pohonu všetkých kolies 
i-AWD. Pre optimálne vyladenie celého auta inžinieri Su-
zuki testovali svoj nový sedan v rôznych podmienkach 
po celom svete: od mrazivého počasia v Minnesote až po 
horúčavy v Údolí smrti. Naladenie podvozka optimalizo-
vali na rozbitých anglických cestách, na nemeckých di-
aľniciach a na legendárnom Nürburgringu. Pohon všet-
kých kolies i-AWD ladili na Novom Zélande. 
 Pozícii novej vlajkovej lode značky zodpovedá aj 
veľmi nízka úroveň vnútorného hluku a vibrácií, ktorá 

je daná nielen veľkou tuhosťou skeletu karosérie, ale aj 
výbornou aerodynamikou a bohatým použitím zvukovo-
izolačných materiálov.
 Na zabezpečenie vysokej úrovne ovládateľnosti 
a bezpečnosti je Kizashi vybavené radom bezpečnost-
ných technológií.  K štandardným prvkom aktívnej bez-
pečnosti patrí aj stabilizačný systém ESP ®* a kontro-
la trakcie. Vodič tak môže za každých okolností dôve-
rovať stabilite auta v zákrutách, pri núdzovom brzdení  
a zrýchlení na klzkom povrchu. 
 Pasívnu bezpečnosť zabezpečuje karoséria s do-
statkom bezpečnostných deformovateľných zón, ktoré 
absorbujú a rozptyľujú energiu nárazu v súlade s kon-
cepciou Suzuki „Total Effective Control Technology 
(TECT)“, tuhou kabínou, ďalšiu prípadnú ochranu posky-
tuje sedem bezpečnostných vankúšov. 

* Poznámka: Informácie v tejto tlačovej správe zodpoveda-
jú špecifikáciám Kizashi pre Švajčiarsko. Na iných trhoch 
môže byť model Kizashi dostupný v iných špecifikáciách. 

Predstavujeme
Suzuki Kizashi

Japonská kvalita a európsky štýl 
Kizashi je šiestym svetovým strategickým typom automobilky Suzuki a stáva sa novou vlajkovou loďou 
značky. Sériou strategických typov si Suzuki vytvorila povesť spoločnosti zameranej na potreby zákazníka v 
súlade s filozofiou značky „way of Life!“. 

Suzuki grand Vitara Urban Version



Niektoré línie tejto štúdie možno nájsť už aj na vyrába-
nom SUV Hyundai ix35 (vyrábajú ho v závode Kia v Tep-
ličke nad Váhom), aerodynamický vzhľad štúdie podpo-
ruje aj vodou riediteľný lak so špeciálnymi pigmentami, 
vďaka ktorým povrch auta vyzerá ako z tekutého kovu. 
Aerodynamickosť však táto štúdia rozhodne iba nehrá, 

súčiniteľ čelného odporu vzduchu má iba hodnotu 0,25.
Hyundai i-flow nie je len dizajnovou, ale aj technologic-
kou štúdiou. V presklenej streche má zabudované solár-
ne panely, elektrická energia pre pohon bohatého príslu-
šenstva v kabíne však ekologicky nevzniká len v nich. 
Elektrický prúd vyrába aj termoelektrický generátor 

umiestnený v zbernom výfukovom potrubí – rekuperá-
ciou tepla z horúcich výfukových plynov.
 Štúdia má hybridný pohon pozostávajúci z nové-
ho dvojstupňovo prepĺňaného 1,7-litrového vznetového 
motora U2 a elektromotora odoberajúceho prúd z bloku 
lítium-polymérových akumulátorov z vlastného vývoja 

apr í l  201054

Predstavujeme
Hyundai i-flow (HED-7)

Automobilka hyundai pokračuje v predstavovaní atraktívnych koncepčných automobilov, ktorých dizajn 
aj viaceré konštrukčné a technologické riešenia by sa mali objaviť v budúcich sériovo vyrábaných auto-
mobiloch. V Ženeve vystavená štúdia sedanu futuristických tvarov s názvom i-flow, navrhnutá ako siedma  
v európskom dizajnérskom stredisku automobilky hyundai, preto aj s označením hED-7, by nemala zostať 
nadlho bez reálneho využitia. Dizajn tejto štúdie by sa vraj mal stať vzorom pre vyvíjaný sedan strednej trie-
dy (možno i kombi), ktorý by sa  mal dostať na európsky trh už o rok. 

Vzrušujúca budúcnosť



www.mo t .sk 55

koncernu Hyundai. Hybridný systém spolupracuje s no-
vou šesťstupňovou dvojspojkovou prevodovkou. Výrob-
ca ešte uverejnil hodnotu spotreby nafty - v kombinova-
nej prevádzke by to mali byť 3 l/100 km. Aký má tento 
systém pohonu celkový výkon a ako spolupracuje spaľo-
vací motor s elektromotorom, zatiaľ neprezradil. 
 Základné prvky interiéru, ako sú sedadlá alebo 
stredová konzola prístrojovej dosky, sú zhotovené z ľa-
hkých, ale pevných materiálov, takže majú aj kompakt-
né rozmery. Významne sa na tom podieľajú odborníci  

chemickej spoločnosti BASF. Z ich nového plastu ‘Ste-
ron’ sú zhotovené sedadlá, na dotyk príjemná vrchná 
vrstva prístrojovej dosky z plastu Elastoskin je tiež ich 
produktom, podobne ako už spomínaný vodou riediteľ-
ný lak. Hlavné informačné rozhranie zabezpečuje  veľko-
plošný dotykový displej, ktorý dokáže rozoznávať aj 
gestá na predných sedadlách sediacich osôb.
 Nastupovanie na predné aj zadné sedadlá cez 
veľký otvor v boku karosérie po otvorení proti sebe 
sa otvárajúcich predných a zadných dverí je pohodlné.  

Po otvorení predných dverí sa dokon-
ca príslušné predné sedadlo natočí 
smerom von o 30 stupňov, aby bolo 
nasadanie na ne ešte pohodlnejšie.

Štúdia i-flow je 4780 mm dlhá, 1850 
mm široká  a 1420 mm vysoká. Rázvor 
náprav má dĺžku až 2800 mm. Vozidlo 
je vybavené aj systémami podporujú-
cimi hospodárnosť jazdy, vrátane už 
známeho systému upozorňovania vo-
diča na vhodnosť preradenia na vyšší 

alebo nižší prevodový stupeň. Systém “Eco” optimalizu-
je činnosť pohonu, koordinuje reguláciu riadiacich jed-
notiek motora a prevodovky. K hospodárnosti prevád-
zky prispieva aj system Eco Route, ktorý pri určovaní 
optimálnej trasy k zadanému cieľu cesty v navigačnom 
zariadení v reálnom čase reaguje na dopravné spravo-
dajstvo a pri zobrazovaní trasy na displeji využíva troj-
rozmerné mapové podklady.

-hi-

Predstavujeme
Hyundai i-flow (HED-7)
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BMW 5 Touring je postavené na novo vyvinutej podla-
hovej štruktúre, ktorú využíva aj luxusný sedan BMW 
7. Spoločná výroba BMW 5 Sedan, BMW 5 Touring, 
BMW 5 Gran Turismo a BMW 7 v továrni BMW v ne-
meckom Dingolfingu, s použitím množstva rovnakých 
komponentov, je zárukou efektívnej produkcie s maxi-
málnymi možnými kvalitatívnymi štandardmi. Nové 
kombi napriek dĺžke 4,9 m pôsobí príjemným kompakt-
ným dojmom, čo je dobrou vizitkou dizajnérov. Dlhá ka-
pota, krátke previsy karosérie, natiahnutá silueta so 
šikmo klesajúcim  ukončením strešnej línie dáva no-
vému BMW 5 Touring eleganciu aj športový výzor,  

očakávaný aj od modelov kombi bavorskej automobilky. 
Diodové koncová svetlá sú v porovnaní so združenými 
koncovými svetlami predchádzajúcej generácie výrazně 
širšie a nižšie, oveľa viac zasahujú do bokov vozidla a do 
veka batožinového priestoru. 
 Vďaka multifunkčnému interiéru a inteligentne rie-
šeným detailom spĺňa nové BMW 5 Touring rozmani-
té požiadavky zákazníkov. K štandardným prvkom pa-
trí prístrojová doska s technológiou Black Panel, multi-
funkčný volant, či najnovšia generácia systému iDrive  
s ovládačom na stredovej konzole, „favoritnými“ tla-
čidlami a tlačidlami priamej voľby, ako aj s displejom  

s uhlopriečkou 18 alebo 26 cm, harmonicky integrova-
ným do prístrojovej dosky. Objem batožinového priesto-
ru je 560 litrov (o 60 l viac ako v predchádzajúcej gene-
rácii), možno ho zväčšiť na 1670 litrov. Umožní to zad-
né sedadlo sklápateľné v pomere 40:20:40, čo je v tom-
to segmente unikátny prvok. Navyše, operadlo má me-
niteľný uhol sklonu v rozsahu 11 stupňov, fixovať ho 
možno až v siedmich polohách. Sklopiť sa dá aj pomo-
cou dvoch ovládacích prvkov v batožinovom priestore. 
Kryt batožinového priestoru sa pri zatvorení jeho dve-
rí automaticky spustí na miesto. Sklenená časť dverí 
batožinového priestoru sa dá samostatne otvoriť „na  

Predstavujeme
BMW 5 Touring

„Päťkové“ kombi príde v jeseni

Automobilka BMw sa rozhodla predstaviť štvrtú generáciu modelu BMw 5 Touring tento mesiac na au-
tosalóne v Lipsku. Nové kombi je spredu až po stredný stĺpik karosérie rovnaké ako sedan, obidva modely 
majú na pomery áut vyššej strednej triedy rekordne dlhý rázvor náprav 2968 mm. Celkovou dĺžkou 4907 
mm je kombi o 8 mm  dlhšie ako sedan. Dĺžkou sa tak radí medzi sedan a liftback BMw 5 gran Turismo (ten 
je dlhý až 4998 mm). Oficiálny predaj novej generácie kombi je naplánovaný na september. 
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povel“ tlačidla. Elektromotory za príplatok otvárajú  
a zatvárajú aj celé rozmerné veko batožinového pries-
toru, a to aj na impulz vyslaný diaľkovým ovládaním za-
mykania vozidla.
 Moderné technológie pohonu a podvozka sú zá-
rukou špičkovej športovosti a najvyššej možnej mie-
ry komfortu jazdy. Doplnkový systém Dynamic Dri-
ving Control umožňuje vodičovi individuálne nastavova-
nie preferovanej charakteristiky podvozka. Nové BMW 
radu 5 Touring má zadnú nápravu štandardne vybavenú 
pneumatickým odpružením s automatickým udržiava-
ním svetlej výšky. Doplnkovo sú k dispozícii aj Adapti-
ve Drive a Integrálne aktívne riadenie. 
 Nové BMW 5 Touring pri svojej premiére prichádza 
s výberom dvoch radových zážihových šesťvalcov, ra-
dového vznetového šesťvalca a vznetového štvorvalca. 
Model BMW 520d Touring poháňa štvorvalcový vzne-
tový motor štandardne vybavený funkciou Auto Start 
Stop. S hodnotou kombinovanej spotreby 5,2 l/100 km 

a emisiami CO
2
 na úrovni 137 g/km v testovacom cykle 

EÚ je najúspornejším a najekologickejším vozidlom svoj-
ho segmentu.
 Radový zážihový šesťvalec s technológiami BMW 
TwinPower Turbo, High Precision Injection a najnovšie 
aj VALVETRONIC pod kapotou modelu BMW 535i Tou-
ring vyvinie maximálny výkon 225 kW. Najväčší vý-
kon radového zážihového šesťvalca v modeli BMW 
523i Touring, využívajúceho režim spaľovania chudob-
nej zmesi, je 150 kW. Model BMW 530d Touring je vy-
bavený radovým vznetovým šesťvalcom s výkonom  
180 kW. Vďaka technológii BMW BluePerformance 
spĺňa už dnes emisnú normu EÚ 6, ktorá vstúpi do plat-
nosti až v roku 2014. Všetky ostatné verzie bez výhrad 
spĺňajú požiadavky emisnej normy EU5.
 Všetky verzie nového BMW radu 5 Touring sú do-
plnkovo k dispozícii s osemstupňovou automatickou 
prevodovkou BMW. Podobne ako elektromechanic-
ký posilňovač riadenia, štandardný pre všetky verzie,  

prispieva k zlepšeniu efektivity vozidla. V závislosti od 
modelu sú k dispozícii viaceré štandardné prvky súbo-
ru BMW EfficientDynamics: Brake Energy Regenerati-
on, funkcia Auto Start Stop (BMW 520d), indikátor zme-
ny prevodového stupňa, zapínanie pomocných agregá-
tov presne podľa potreby, či aktívne vzduchové klapky. 
Efektivitu zlepšuje aj inteligentná odľahčená konštrukcia 
s dverami, kapotou, prednými blatníkmi a viacerými kom-
ponentmi pohonu aj podvozka, vyrobenými z hliníka. 
 Súbor BMW ConnectedDrive ponúka pestré spek-
trum prvkov: Parkovací asistenčný systém, Surround 
View, kolízne varovanie s aktiváciou bŕzd v spojení  
s Aktívnym tempomatom, Varovné systémy opustenia 
a zmeny jazdného pruhu, Speed Limit Info, Asistenč-
ný systém diaľkových svetiel, BMW Night Vision s ro-
zoznávaním jednotlivých osôb, ako aj Head-Up displej. 
Cez Bluetooth sa dajú využiť inovatívne kancelárske 
funkcie. 

–bmw-

Predstavujeme
BMW 5 Touring
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Dnes registruje Bosch celosvetovo 14 373 Bosch servi-
sov (z toho 11 034 Bosch Car Service) a na Slovensku 
28 Bosch Service (z toho 24 Bosch Car Service). Slovak 
Gold získal Bosch Car Service koncept už v roku 2004 
a po úspešnom obhájení dokázal certifikáciu dvakrát 
predĺžiť. Svoju výnimočnú kvalitu na slovenskom trhu 
dnes koncept preukazuje opätovným získaním certifiká-
cie druhýkrát za sebou.
 Koncept Bosch Car Service je postavený na part-
nerskom vzťahu servisu a spoločnosti Robert Bosch, 
ktorý je zakotvený v servisnej zmluve. Bosch poskytu-
je členom svojej servisnej siete neustále rozvíjajúce sa 
know-how vo všetkých smeroch súvisiacich s automo-
bilom ako aj so servisnými činnosťami, počnúc základ-
nými informáciami až po špeciálne školenia.
 Túto pomoc môže spoločnosť Robert Bosch, ako 
inovatívny systémový dodávateľ prvovýbavy pre auto-
mobilový priemysel, disponujúci technickými kompeten-
ciami, kvalifikovane a trvale ponúknuť každému svojmu 
servisnému partnerovi. Veľká časť skúseností a veľký 
objem informácií obsahuje kompaktný informačný sys-
tém Bosch známy pod názvom ESI(tronic). Tu sa nachád-
zajú obchodné, ale hlavne technické informácie pre viac 
ako 40 000 vozidiel  z oblasti motormanžmentu, servo-
riadenia, brzdových systémov, ABS, imobilizéra, klima-
tizácie, ale i z oblasti inšpekčných prehliadok, mechanic-
kých opráv a podobne. 

 Ďalším nezanedbateľným kanálom, ktorým si čle-
novia servisnej siete Bosch rozširujú a doplňujú infor-
mácie, je telefonická linka „Hot-line“ pre špeciálne tech-
nické otázky. Keďže opravy vozidiel sú vzhľadom na po-
užívanie širokej škály systémov a elektroniky vo vozid-
lách, ktoré sú ale na druhej strane úzko špecifické pre 
každé vozdilo, stále ťažšie, školenia sa stávajú pre pra-
covníkov servisov neoddeliteľným predpokladom kva-
litných servisných výkonov. Každý Bosch Car Service 
si môže vybrať zo širokej ponuky technických školení 
špeciálne zameraných na rôzne špecifické servisné ob-
lasti ako je vstrekovanie, j brzdové či komfortné systé-
my, ktoré sa realizujú v školiacom stredisku Bosch. Po-
mocnú ruku Bosch ponúka napríklad aj v stavebnom po-
radenstve pri stavbe alebo prestavbe servisu, reklame, 
propagácii a iných oblastí. Komplexnosť ponuky spoloč-
nosti Robert Bosch dopĺňa ponuka dodávok náhradných 
dielcov a autopríslušenstva Bosch, ako aj servisnej di-
agnostiky, ktoré sa vyznačujú veľkou kvalitou a spoľa-
hlivosťou. Zakladateľ spoločnosti, Robert Bosch, už  
otvorením „dielne na jemnú mechaniku a elektroniku“ 
15. novembra 1886 v Štuttgarte udal základné smero-
vanie spoločnosti, ktoré   neopustila dodnes: vyvíjať a 
vyrábať výrobky a systémy do automobilov na najvyš-
šej technickej a kvalitatívnej úrovni, ktoré by automobi-
lizmus posúvali bližšie k dokonalosti.
 Medzi prvé výrobky, ktorými si Robert Bosch uro-
bil meno medzi vtedajšími fanúšikmi áut, boli nízkona-
päťové a vysokonapäťové magnetozapaľovania. Zane-
dlho sa však ukázalo, že bude nutné aj tieto „High-Tech“ 
výrobky odborne udržiavať a opravovať, čo bol prvý im-
pulz k založeniu vlastnej servisnej organizácie pod ná-
zvom „Bosch –Dienste“.  Prvý servis založili v Ham-
burgu v roku 1921. Rýchle rozšírenie servisnej siete v 
medzinárodnom meradle prinieslo aj nový názov siete 
„Bosch-Service“. Šesťdesiate roky 20.storočia boli v 
automobilizme desaťročím nástupu elektronicky regu-
lovaného vstrekovania benzínu. V roku 1967 prvý raz 
zaviedla práve spoločnosť Robert Bosch sériovú vý-
robu elektronicky riadeného vstrekovania benzínu. To 
bol veľký skok v technickom vývoji. Doteraz čisto me-
chanický systém vstrekovania sa rozšíril o elektronic-
ké komponenty a riadiacu jednotku, čím sa dosiahol 
presnejší pomer paliva a vzduchu, čo prinieslo aj zmen-
šenie emisných hodnôt. Tento vývoj ovplyvnil aj servis-
nú organizáciu Bosch a v roku 1975 bol predstavený ve-
rejnosti servisný koncept, ktorý už reagoval na aktuálne  

trendy v oblasti vstrekovania benzínu aj nafty zážiho-
vých a vznetových motorov.
 Základnými kameňmi tohto servisného koncep-
tu bolo vytvorenie dvoch typov servisov špecialistov: 
Bosch-Service-Autoelektrik a Bosch-Service-Diesel.
 Bosch-Service-Autoelektrik bol servis špecializu-
júci sa na opravu výrobkov a systémov automobilovej 
elektriky, elektroniky a vstrekovania benzínu pre záži-
hové motory. Pracovníci týchto servisov sa vyprofilova-
li ako vysokošpecializovaní odborníci v oblasti elektroni-
ky, zapaľovania a vstrekovania. 
 Ďalším typom servisov bol Bosch-Service-Diesel, 
ktorý bol servisom špecializujúcim sa na opravy rado-
vých aj rotačných vstrekovacích čerpadiel pre vzneto-
vé motory. Tento druh opravárskych prác je náročný na-
jmä kvôli veľkým  počiatočným  investíciám do špeci-
álnej diagnostiky, bez ktorej je oprava na požadovanej 
kvalitatívnej úrovni nemožná. V prakticky nezmenenej 
forme fungujú tieto servisy dodnes a do budúcnosti sa 
počíta len s malými zmenami, ktoré len potvrdia charak-
ter servisu ako špecialistu pre oblasť   vstrekovania naf-
ty. Neustály vývoj automobilizmu v ostatných rokoch 
má za následok stále sa predlžujúce inšpekčné interva-
ly a stúpajúcu životnosť opotrebujúcich sa dielcov auto-
mobilu, čo v praxi znamená redukciu servisných prác v 
servisoch. Zároveň rastú technické požiadavky na ser-
visné výkony cez stále stúpajúcu komplexnosť auto-
mobilových dielcov (rastie podiel elektroniky vo vozid-
lách, zosieťovanie systémov). K týmto faktorom navi-
ac pristupuje aj rastúci agresívny cenový konkurenč-
ný boj. K zvládnutiu týchto veľkých „výziev“ potrebuje 
servis stále viac a viac podporu silného partnera s kom-
plexnou ponukou. To si uvedomila i spoločnosť Robert 
Bosch. Pristúpila preto roku 2000 k zavedeniu servis-
ného konceptu, ktorý odzrkadľuje aktuálne smerovanie 
a požiadavky moderného servisu, ako aj podmienky po-
trebné na uspokojovanie náročných požiadaviek zákaz-
níkov. Zachovanie kontinuity s predchádzajúcim kon-
ceptom zvýraznila aj v názve „Bosch Car Service“. Dôle-
žitou podmienkou je šírka ponúkaných servisných výko-
nov, ktoré spĺňajú črty kompletného servisu. Sem pat-
ria: diagnostika zážihových a vznetových motorov, opra-
vy a diagnostika zapaľovacích a elektrických systémov 
a komponentov, opravy brzdových systémov, inšpekčné 
prehliadky, mechanické opravy (spojky, výfuky a pod.).  
V skratke možno hovoriť o servise s komplexnou ponu-
kou servisných výkonov pre oblasti motorov, podvozkov 

Technika

Slovak gold za servisný 
koncept Bosch Car Service
Na počiatku roku 2001 spoločnosť Bosch predstavila koncept servisnej siete pre nezávislé autoservisy pod 
názvom Bosch Car Service zabezpečujúci široké servisné služby pre všetky značky automobilov. Týmto 
konceptom oslovila súčasných servisných partnerov Bosch, ale zároveň ponúkla spoluprácu všetkým nezá-
vislým autoservisom s nadštandardným rozsahom a úrovňou služieb. 
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a komfortných systémov. Aby bol servis schopný zabez-
pečiť vyššie uvedené činnosti, potrebuje k tomu servis-
nú diagnostiku. Najdôležitejšími diagnostickými zaria-
deniami sú: motortester s osciloskopom, analyzátor ply-
nov a diagnostický prístroj KTS 650, ktoré komunikujú 
s riadiacimi jednotkami motora, ale aj ďalšími systéma-
mi. Štandardná klasická výbava servisu (zdviháky, ná-
radie...) sú samozrejmosťou, ktorými je už dnes vybave-
ný každý servis. 
 Nároky platné v celej medzinárodnej servisnej sieti 
Bosch kladú veľký dôraz aj na samotnú budovu a pries-
tory servisu. Podmienkou sú minimálne dve miesta na  

opravy áut v rámci servisu s dvoma servisnými pracovní-
kmi a priestor pre príjem zákazníka s možnosťou vytvo-
renia malej predajne pre náhradné dielce a príslušenstvo. 
 Veľký dôraz sa kladie na prístupnosť servisu ako 
aj na čistotu a poriadok v servise. Ďalšou požiadavkou 
je, aby každý Bosch servis bol navonok ľahko identifiko-
vateľný. Servisná zmluva totiž zaväzuje každý servis aj  
k jednotnému stvárneniu svojich priestorov a k používa-
niu jednotných imidžových prvkov.
 Pre tie servisy, ktoré niektoré z uvedených pod-
mienok ešte nespĺňajú, a chceli by sa stať súčas-
ťou servisnej siete Bosch Car Service, je možné začať 

servisnú spoluprácu podpísaním časovo obmedzenej do-
hody o budúcej dohode. V tomto dokumente sa vyšpeci-
fikujú a naplánujú jednotlivé kroky „doplnenia“ servisu 
v oblasti servisných výkonov aj v oblasti diagnostiky, 
splnením ktorých servis naplní všetky podmienky pre 
vstup do servisnej siete Bosch-Service.
 Týmto spôsobom ponúka spoločnosť Robet Bosch 
pomoc pri vybudovaní resp. prebudovaní servisu, kto-
rý je dnes napríklad len servisom zameraným na me-
chanické opravy (resp. len diagnostické práce), na ser-
vis ponúkajúci komplexné služby pod označením „Bosch 
Car Service“. 

Nový združený snímač pre ESP 

,,gelber Engel“ (Žltý anjel) 
za nový motocyklový protiblokovací brzdový systém(ABS).  

Spoločnosť Bosch ako  prvá na svete začala sériovo vy-
rábať nový združený snímač (snímačová zostava), kto-
rý v jedinom module snímačov sníma v automobile rých-
losť otáčania okolo zvislej osi, ako aj priečne a pozdĺž-
ne zrýchlenie vozidla. V porovnaní s predchodcom DRS 
MM3 je nová zostava až o 60 percent menšia, čo zna-
čne uľahčuje integráciu do vozidla. Nový mikromecha-
nický združený snímač DRS MM5 spoločnosti Bosch 
dáva svoje údaje k dispozícii bezpečnostným a asistenč-
ným systémom, ako je elektronický stabilizačný pro-
gram (ESP®). Systém je kompatibilný s aktuálnym vari-
antom DRS MM3, a preto ho možno bez veľkých zmien 
aplikácií využívať i v existujúcich sériových projektoch. 
Pri celej integrácii spĺňa kvalita signálu DRS MM5 aj 
veľmi náročné požiadavky na dynamiku a presnosť, 
ktoré požadujú systémy ako je ESP® alebo systém pod-
pory pri rozjazde do kopca Hill Hold Control. Pre mera-
nie využíva združený snímač meracie prvky s povrcho-
vou mikromechanikou, ktorých výrobné postupy vy-
vinula spoločnosť Bosch a ako prvá spoločnosť tieto  

systémy tiež začala používať na celom svete. Merací 
prvok snímačov rýchlosti otáčania pracuje na Corioli-
sovom princípe. Využíva zotrvačnosť kmitajúcej hmo-
ty v rotujúcom systéme. Na základe veľkej rezonan-
čnej frekvencie 15 KHz a uzavretých okruhov pohonu 
a vyhodnotenia je tento element pre meranie rýchlos-
ti otáčania veľmi odolný voči mechanickým poruchám. 
Meranie zrýchlenia sa uskutočňuje pomocou kapacit-
nej zmeny v mikromechanickej štruktúre. Modul DRS 
MM5 zaručuje z hľadiska teploty a času veľmi dob-
rú stabilitu presnosti merania: pri meraní zrýchlenia 
±0,1 g, a pri meraní rýchlosti otáčania ±3 stupne za  
sekundu. 
 Okrem toho je digitálne spracovanie signálu pri-
spôsobené použitej šírke pásma signálu a tým je redu-
kovaný šum. 
 V module snímača je zaintegrovaná aj koncepcia 
bezpečnosti a sledovania. Tá sa na rozdiel od predchod-
cu DRS MM3 teraz týka celého signálového reťazca:  
merací prvok, vyhodnocovacia elektronika a „mikrokon-

trolér“. Signály snímača môžu byť po prvý raz na výstu-
pe cez štandardné rozhranie CAN integrované v sníma-
čovom module s variabilnou početnosťou aktualizácie 
signálu. Preto je možné tieto signály využívať tiež pre 
celý rad ďalších funkcií a systémov vo vozidle. 

ADAC, popredná nemecká automobilová asociácia ude-
lila spoločnosti Bosch cenu ,,Gelber Engel“ (Žltý anjel) 
za ich nový motocyklový protiblokovací brzdový sys-
tém(ABS).  Bosch vyrába systémy pre riadenie bŕzd 
motocyklov od roku 1994. Zatiaľ čo všetky ABS sys-
témy na trhu doposiaľ vychádzali z technológie osob-
ných automobilov, technici v odbornom centre Bosch 
v Japonsku vyvinuli teraz novú generáciu ABS špeciál-
ne pre motocykle. S výrazne zmenšeným objemom a s 
hmotnosťou iba 0,7 kg je nový ,,ABS 9 base“ o polovi-
cu menší a ľahší ako jeho predchodca. Je tak úplne naj-
kompaktnejším systémom na trhu. Jeho konštrukcia je 
i nákladovo efektívna, čo je dôležité preto, aby mohol 
byť použitý pre všetky motocykle s hydraulickými brz-
dami. Motocyklový ABS je súčasťou novej modulárnej 
generácie Bosch, ktorej prvý variant išiel do sériovej 
výroby v novembri 2009.

Zatiaľ čo počet smrteľných nehôd v automobiloch po-
klesol v Nemecku od roku 1970 o viac ako 80 %, počet 
úmrtí motocyklov zostáva už niekoľko rokov v podstate 
bez zmeny. V roku 2008 bolo 822 mŕtvych. Pri rovnakej 
cestovnej vzdialenosti je riziko smrteľné nehody na mo-
tocykle 20-krát väčšie, ako pri jazde autom.
 Štúdia publikovaná v roku 2008 Nemeckým spol-
kovým ústavom pre výskum a dopravu (BASt) uzatvá-
ra, že ak budú všetky motocykle vybavené systémom 
ABS, bude o 12 % menej smrteľných úrazov. Tento ak-
tívny bezpečnostný systém umožňuje motocyklistom 
bezpečne zabrzdiť bez zablokovania kolies a bez obavy z 
nevyhnutného pádu. Podstatne sa skráti aj brzdná drá-
ha. V súčasnej dobe je týmto systémom v Európe vyba-
vený iba každý stý motocykel. Pre porovnanie, v osob-
ných automobiloch tento podiel dosiahol 80 %.
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Predstavujeme
Chevrolet Spark

Druhá generácia Chevroletu Spark má väčšie ambície na 
trhu ako mal prvý Spark alebo jeho predchodca Daewoo 
Matiz. Tie lákali záujemcov o malé auto do mesta najmä 
svojou malou cenou. Prichádzajúci Spark je podstatne 

štýlovejšie auto, s dostatočne bohatou výbavou. Na tla-
čovej besede zameranej najmä na uvedenie Sparku na 
náš trh, predstavitelia dovozcu automobilov Chevrolet 
na náš trh informovali aj o pripravovaných novinkách.

 K sedanu Cruze, pri ktorom výroba ešte stále nes-
tíha pokrývať objednávky, pribudne na prelome rokov 
2010/2011 päťdverová verzia. Na podvozku typu Cruze  
Chevrolet pripravuje aj sedemmiestne viacúčelové vozi-
dlo (MPV), ktorého predobrazom je štúdia Orlando. 
 Nasledovníka v sériovej výrobe bude mať aj štúdia 
Aveo RS. Ním Chevrolet nahradí súčasné Aveo, ktorým 
„v prvom kroku“ koncern General Motors po prevzatí 
kórejskej automobilky Daewoo bez výraznejších kon-
štrukčných zmien nahradil aj u nás známy typ Daewoo 
Kalos.
 Do Európysa majú dostať aj športovejšie a výkon-
nejšie Chevrolety, konkrétne typy Camaro a Corvette.  
O podobe nového Chevroletu Spark vlastne rozhodla ve-
rejnosť. Na autosalóne v New Yorku v roku 2008 Chev-
rolet predstavil tri rôzne dizajnové štúdie malého auta 
s názvami Beat, Groove a Trax. Nechal o nich v anke-
te na internete hlasovať verejnosť a hlas ľudu vynie-
sol na prvé miesto štúdiu trojdverového, dynamicky pô-
sobiaceho modelu Beat. Tvar nového Sparku sa od tej-
to štúdie líši len nepatrne, najviac tým, že má na bo-
koch dva páry dverí. Päťmiestny Spark má  rázvor ná-
prav 2375 mm a vonkajšie rozmery 3640x1597x1522 

Automobilka Chevrolet v budúcom roku oslávi 100 rokov svojej existencie a chystá sa na to aj obnovou 
svojho výrobného programu, najmä na americkom kontinente. Druhá generácia malého typu Spark zapadá 
do rozbehnutého cyklu obnovy ponuky Chevroletov určených aj pre európsky trh, do ktorej patria typy Cap-
tiva, Epica a vlaňajšia novinka Cruze.

Zdatný súper v triede malých áut
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mm. Základný objem batožinového priestoru 170 litrov 
možno zväčšiť sklopením zadných sedadiel na 568 lit-
rov. Nový Spark teraz môže poháňať buď zážihový „li-
trový“ štvorvalec s výkonom 50 kW alebo rovnako 
štvorvalcový 1,2-litrový zážihový motor s výkonom  
60 kW. Pre obidva výrobca uvádza spotrebu v kombino-
vanej prevádzke 5,1 l/100 km. Spolupracujú s päťstup-
ňovou ručne ovládanou prevodovkou.
Už so základnou úrovňou označenou jednoducho 
„Spark“ má táto novinka na našom trhu okrem iného 
čelné, bočné aj okenné (hlavové) bezpečnostné vankú-
še a priečne delené zadné sedadlá. Výbavový stupeň 
„Spark Plus“ má už aj audiosystém s CD/MP3 prehráva-
čom a vstupom AUX/USB, centrálne zamykanie a elek-
trické ovládanie predných okien.
 V stupni „LS“ je aj výškovo nastaviteľný volant, 
klimatizácia, hmlové svetlá, diaľkové ovládanie cent-
rálneho zamykania. Od tejto úrovne výbavy majú pne-
umatiky rozmer 155/70 R14, inak má Spark pneumati-
ky 155/80 R13. V stupni „LS Plus“ Spark ponúka palub-
ný počítač, elektrické ovládanie okien aj v zadných dve-
rách, elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spät-
né zrkadlá, ovládanie audiosústavy aj z volantu a „strie-
borné“ pozdĺžniky strešného nosiča.
 V najvyššej úrovni výbavy „LT“ je už aj automatic-
ká klimatizácia, zadné parkovacie snímače, športovo la-
dené nárazníky, miesto dvoch až šesť reproduktorov a 
odlievané diskové kolesá z ľahkej zliatiny.    -cht-

Britská spoločnosť Lotus Cars predstavila na autosalóne 
v Ženeve zmodernizovanú verziu svojho typu Elise. Dvoj-
miestny model s motorom uprostred sa za 14 rokov výro-
by stal jednou z ikon britských športových automobilov. 
 Nový Lotus Elise modelového roku 2011, sa vyzna-
čuje modifikovaným dizajnom, ktorý preberá prvky z 
typu Evora. Nový tvar má celá predná časť vrátane ná-
razníka, nové sú aj predné reflektory s integrovanými 
dennými svetlami. Zmeny na zadnej časti sa dotkli kry-
tu motora a zadného nárazníka. Vonkajšie úpravy pris-
peli k zmenšeniu aerodynamického odporu vozidla. Ino-
vovaný Lotus Elise má  nové odlievané diskové kolesá, 
za príplatok sa dodávajú aj kované disky z ľahých zliatin, 

ktorých celá súprava má hmotnosť len 29,26 kg. 
 Novinky sú aj v motorizácii vozidla. Novým základ-
ným motorom pre Elise je 1,6-litrový zážihový motor zo 
sortimentu automobilky Toyota. Má systém variabilné-
ho zdvihu i variabilného časovania nasávacích ventilov, 
spĺňa emisnú normu Euro 5. Dosahuje výkon 100 kW a 
jeho najväčší krútiaci moment je 160 Nm pri 4400 ot./
min. Normovaná spotreba tohto motora v kombinovanej 
prevádzke  je 6,14 l/100 km. Motor spolupracuje s no-
vou šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou. Zá-
kladný model Elise, poháňaný týmto motorom, zrýchli z 
0 na 100 km/h za 6,7 s  a dosiahne maximálnu rýchlosť 
200 km/h. Na pohon modelu Elise R slúži 1,8-litrový  

motor, ktorého maximálny výkon je 141 kW. Prepĺňaná 
verzia tohto motora, ktorá vyvíja výkon 162 kW, slú-
ži na pohon špičkového modelu Elise SC. Tento model 
zrýchli „na stovku“ za 4,6 sekundy a dosiahne maximál-
nu rýchlosť 233 km/h. 
 Do príplatkového výstroja pre Elise bude po prvý 
raz patriť aj tempomat. Možno ešte pripomenúť, že nos-
nou časťou vozidla je lepený rám z hliníkových pretláča-
ných profilov, na ktorom je vzadu upevnený ľahký po-
mocný oceľový rám, nesúci motor a prevodovku. Celá 
nosná časť (šasi) má hmotnosť len 68 kg. Modernizova-
ný Lotus Elise sa na trhu objaví už tento mesiac. 

(RM)

Predstavujeme
Chevrolet Spark

Lotus zmodernizoval Elise
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 159 Sportwagon

Alfa Romeo 166

Alfa Romeo GT

Audi TT

Audi A3 Sportback

Audi A6

Audi A8

BMW 1

BMW 3 

BMW 5

BMW X3
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

BMW 7

Citroën C2

Citroën C4

Citroën C5

Citroën C8

Citroën Jumpy Combi

Citroën C-Crosser

Citroën C4 Picasso

Dacia MCV

Dacia Logan

Fiat Panda 4x4

Fiat Grande Punto
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Fiat Stilo Multiwagon

Fiat Dobló Cargo

Fiat Croma

Honda Accord 

Honda FR-V

Honda CR-V

Honda Jazz

Honda S 2000

Hyundai Getz

Hyundai Elantra

Hyundai Sonata

Hyundai Tucson



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

Medzi najúspešnejších výrobcov malých úžitkových au-
tomobilov patrí aj automobilka Citroë n. Aplikáciou tých-
to vozidiel odvodili aj automobil na prevoz osôb - mikro-
bus (tajnička), ktorý sme v redakcii vyskúšali (MOT ór 
č. 2/2010). 1- výskyt elektrického napätia, 2- chemický 
prvok značky C, 3- priestorový rozmer valca spaľovacie-
ho motora, 4- nožná páka v motorovom vozidle, 5- názov 
osobného automobilu značky Subaru, 6- zariadenie v mo-
torovom vozidle proti oslneniu vodiča, 7- názov osobného 
automobilu značky Fiat, 8- jednostopové motorové vozi-
dlo, 9- zmena polohy miesta v priestore, 10- zástrčný mon-
tážny kľúč.

Riešenie 

Tajnička: Jumpy combi, 1- náboj, 2- uhlík, 3- objem, 4- 
pedál, 5- Justy, 6- clona, 7- Punto, 8- moped, 9- pohyb,  
10- imbus.

-jo-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Typové označenie tohto motora je 0.9 SGE, ale pravdepodobne 
známym bude len pod obchodným označením 0.9 TwinAir, ktoré je 
odvodené od systému ovládania nasávacích ventilov. Už vlani Fiat 
predstavil systém ovládania nasávacích ventilov elektro-hydrau-
lickým spôsobom, bez používania vačkového hriadeľa, ktorý na-
zval MultiAir. Na prekonanie ventilovej pružiny, ktorá drží ventil v 
zatvorenej polohe, slúži kvapalina vytláčaná pohybom cievky elek-
tromagnetu. Elektromagnetické ventily ovláda riadiaca jednotka a 
keďže elektromagnet dokáže reagovať oveľa rýchlejšie ako vačko-
vý hriadeľ regulovaný systémom variabilného časovania zaťažený 
predsa len viac zotrvačnými silami, jednotlivé nasávacie ventily 
ovládané systémom MultiAir sa môžu otvárať nezávisle na ostat-
ných valcoch, pri dvojvalcovom motore na susednom valci. 

AKO JE TO S BRZDNOU  
DRÁhOU PRI ABS ?

Viacerí hĺbaví vodiči premýšľajú nad 
tým, či protiblokovací brzdový systém 
ABS skracuje alebo predlžuje brzdnú 
dráhu. Jedni tvrdia, že im systém ABS 
výrazne skráti brzdnú dráhu, najmä na 
šmykľavom povrchu cesty. Druhí zasa 
hovoria opak. Horšie je, že niektorí ľah-
komyselní vodiči zneužívajú systém ABS 
na podstupovanie väčšieho rizika. Mys-
lia si, že môžu ísť hociako rýchlo a že 
systém ABS za nich všetko vyrieši. Ako 
je to teda s tou brzdnou dráhou?

BRZDENIE  NA  CESTÁCh  
S  PEVNýM  POVRChOM

Pri núdzovom brzdení automobilu s pro-
tiblokovacím brzdovým systémom a bez 
neho sa môže v praxi vyskytnúť nie-
koľko prípadov:
1. Proces núdzového brzdenia na hranici 

šmyku (HŠ), bez systému ABS, v ide-
álnom prípade, ukazuje obr. 1. Je to 
závislosť maximálnej možnej brzdnej 
sily „F

b1
“ od dráhy „s“. Vyšrafovaná 

plocha pod čiarou hranice šmyku HŠ 
predstavuje prácu pri brzdení (keby 
sa táto práca vykonala za jednotku 
času, teda za jednu sekundu, bol by 
to výkon pri brzdení). Čím bude táto  
plocha väčšia, tým väčšia práca sa 

vykoná pri brzdení a tým bude kratšia 
brzdná dráha.

Pri brzdení na hranici šmyku sa dosa-
huje najkratšia možná brzdná dráha.

Vedieť presne odhadnúť hranicu šmyku, 
je však veľmi ťažké. Nie každý to doká-
že. Preto je len málo dobrých pretekárov. 
Len niektorí z nich vyhrávajú a tí spra-
vidla nepotrebujú, ani nepoužívajú sys-
tém ABS.

2. Priebeh núdzového brzdenia bez 
systému ABS veľkej väčšiny vo-
dičov, ktorí nevedia brzdiť, ale-
bo sa boja brzdiť na hranici šmy-
ku HŠ a radšej brzdia s určitou re-
zervou pod hranicou šmyku, ukazu-
je obr. 2. Vtedy sa dosahuje menšia 
práca pri brzdení, menšia priemer-
ná brzdná sila „F

b2
“ a brzdná dráha je 

dlhšia.

Títo vodiči musia jazdiť pomalšie, s väč-
šou predvídavosťou a skôr musia začať 
brzdiť. Vyplatí sa im to však, najmä tam, 
kde sa šmýka. 

 Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ. PhD.

Hry s fyzikou

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

Nový dvojvalcový motor Fiat
Automobilka Fiat predstavila 

na autosalóne v Ženeve vo Fi-

ate 500 svoj nový dvojvalco-

vý motor so zdvihovým obje-

mom 0,9 litra. V tomto vozi-

dle mal výkon 63 kw, vyrá-

bať ho však budú v troch vý-

konových úrovniach.
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Technika
0.9 TwinAir

Širšie regulačné pásmo okamihu otvárania a zatvára-
nia nasávacích ventilov aj veľkosti ich zdvihu umožňu-
je spresniť proces plnenia valcov vzduchom, miešanie 
vzduchu so spalinami. V konštrukcii motora je potrebný 
teda len vačkový hriadeľ ovládajúci výfukové ventily, 
odpadajú aj nároky na EGR ventil regulujúci primiešava-
nie spalín do nasávaného vzduchu kvôli zmenšeniu niek-
torých škodlivých emisií výfukových plynov, najmä kys-
ličníkov dusíka.

Pri čiastočnom zaťažení tento spôsob ovládania nasá-
vacích ventilov dokáže skorším zatvorením ventilov za-
brániť vytláčaniu vzduchu z valca späť do nasávacieho 
potrubia, čo zabezpečuje väčšiu účinnosť plnenia moto-
ra aj spaľovania. Pri malých otáčkach sa vďaka tomu 
môže zväčšiť krútiaci moment až o 15 %. Dvojvalcový 
motor je prirodzene nevyvážený, preto má pod kľuko-
vým hriadeľom vyvažovací hriadeľ.

Nový malý motor sa bude vyrábať v poľskom meste 
Bielsko Biala a dodávať ho začnú v septembri najskôr 
do závodu v Tychách, kde vyrábajú Fiaty 500.  Budúci 
rok budú takýmto motorom môcť byť vybavené aj Fiat  

Panda a Lancia Ypsilon. Motor s výkonom 63 kW v Že-
neve vystavovanom Fiate 500 bol prepĺňaný turbodú-
chadlom, vyrábať sa bude aj výkonnejšia prepĺňaná ver-
zia (77 kW), verzia s atmosferickým nasávaním bude 
mať výkon 48 kW. V porovnaní so súčasnými zážiho-
vými motormi Fiat FIRE je 0,9-litrový dvojvalec menší 
a ľahší. Je o 23 % kratší a aj pri prepĺňanej verzii má o 
10 % menšiu hmotnosť ako výkonom porovnateľný mo-
tror FIRE 1.4 16V (70 kW). V porovnaní s ním je vo Fia-
te 500 o 30 % úspornejší (3,96 l/100 km) a emisie CO

2
 

sú len 95 g/km.

Fiat pripravuje aj verziu tohto motora spaľujúcu stlače-
ný zemný plyn (CNG) a plánujú ho použiť aj do hybridné-
ho systému pohonu s elektromotorom.

-ft-
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Spoločné podujatie sa konalo po prvý krát od roku 1999 
v Bratislave, v hoteli Radisson Carlton v dňoch 26. a 
27. 2.2010. Dňa 26. 2. sa schádzali a ubytovávali de-
legáti a hostia a dovážali sa výstavné exponáty. Večer 
bolo neformálne stretnutie účastníkov v priestoroch 
hotela. Na druhý deň v dopoludňajších hodinách bolo  

Združenie zberateľov historických 
vozidiel SR bolo založené 30. 3. 
1990. Na počesť tejto dôležitej 
skutočnosti sme spojili program 
Valného zhromaždenia so sláv-
nostným zasadnutím.

Slávnostné zasadnutie ZZhV SR 
pri príležitosti 20. výročia založenia.

O autách Praga sme písali aj v číslach 8/2002, 
2/2003,10/2006 a 11/2009. Predstavované vozidlo 
bolo „objavené“ minulý rok na výstave a jazde historic-
kých vozidiel v Palárikove. Majiteľom a renovátorom vo-
zidla je pán František Schuchmann z Topoľčian.

Technické parametre: 
Motor: radový štvorvalec s kvapalinovým chladením, 

ventilový rozvod SV, priemer valcov x zdvih piestov 
60 x 88 mm, zdvihový objem 995 cm3, najväčší vý-
kon 13,23 kW (18k) pri 3100 ot./min.

Prevodovka: mechanická, 3 stupne dopredu a 1 stupeň 

dozadu, nesynchronizovaná.
Podvozok: rebrinový rám vylisovaný z plechových pro-

filov. Pruženie poleliptickými pružinami, tercie tlmi-
če, diskové lisované kolesá.

Karoséria: Nesamonosná, štvordverová, štvormiest-
na typu sedan. Nemá batožinový priestor. Kostra ka-
rosérie je z jaseňového dreva, na ktorú sú upevnené 
plechové výlisky.

Rozmery a hmotnosť: d/š/v 3870/1450/1700 mm, 
rázvor náprav 2600 mm, rozchod kolies vpredu i vza-
du 1200 mm, rozmer kolies 3,00-18“, rozmer pneuma-
tík 4,75-18“. Hmotnosť vozidla je 930 kg.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 75 km/h., 
spotreba benzínu (BA95) 9 l/100 km.

PRAgA PICCOLO, rok výroby 1928
Predstavovaný automobil vyrobila ČKD, akciová společnost, Automobilní oddělení PRAgA, Praha, ČSR.  
U nás je táto značka dobre známa, jej podrobnú históriu sme uviedli v našom časopise v marcovom čísle 
roku 2006. 

Historické vozidlá

V reprezentačných priestoroch , reprezentačný transparent
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slávnostné zasadnutie. Zúčastnili sa ho aj zakladajúci 
členovia, páni Štefan Dian a Konštantín Nikitin. Pozva-
nie prijali viacerí čestní hostia. Boli to minister obrany 
pán Ing. Jaroslav Baška, poslanec Národnej rady pán 
Hradecký , prednosta krajského úradu pre cestnú dopra-
vu v Bratislave, pán Ing. Ján Havránek, pán Ing. Juraj 
Porázik, riaditeľ spol. SLOVDEKRA, zástupcovia Asociá-
cie historických vozidiel SR, páni Ing. Ivan Ďurana a Ján 
Horňák, ako aj zástupcovia všetkých troch vrcholných 
orgánov veteránistov Českej republiky. Slávnostné za-
sadnutie otvoril a privítal zástupcov klubov a hostí pre-
zident ZZHV SR pán Ing. Peter Baliga. Zhodnitil doteraj-
šiu činnosť ZZHV SR a oboznámil prítomných s plánmi 
do budúcnosti.
 Po ňom mal prejav čestný prezident ZZHV SR  
a zakladajúci člen ZZHV SR, pán Ing. Konštantín Nikitin. 
 Vo svojom prejave sa zaoberal históriou ZZHV SR a 
prínosom pre slovenský veteránizmus. On bol prvým 
prvý prezident od založenia do roku 2000. Okrem úspe-
chov a významu ZZHV SR, objektívne poukázal na  

nedostatky a chyby ktoré sa udiali, ako aj na ich odstrá-
nenie. V závere poďakoval p. Baligovi za to, že inicioval 
odstránenie týchto nedostatkov a chýb. Tiež poďakoval 
rade zberateľov, že ich kvalitná práca zaručuje bezpro-
blémovú činnosť ZZHV SR.
 Po p. Nikitinovi mal prejav minister obrany p. Ing. 
Jaroslav Baška. Po tomto prejave nasledovali pozdravy 
a zdravice čestných hostí a zástupcov klubov. V závere 
boli ocenení zaslúžilí členovia ZZHV SR a čestní hostia za 
svoj podiel a podporu veteránistickému hnutiu na Sloven-
sku. Po ocenení zaslúžilých členov a hostí bola poludňaj-
šia prestávka. Popoludní prebiehalo valné zhromaždenie 
podľa programu. V rámci programu boli do ZZHV SR pri-
jaté ďalšie kluby zberateľov historických vozidiel. Boli to 
kluby Veterán Tatra Klub Bánovce nad Bebravou, Veteran 
Car Club Lučenec, Tank klub Trnava a AMK Veterán Ma-
lacky. Pán Baliga dal návrh aby sa ZZHV SR uchádzalo  
o usporiadanie Svetovej rallye pre historické vozidlá. Zá-
roveň informoval o svetovom kongrese FIVA minulý rok, 
kde sme nadviazali kontakty s Čínou a USA. Po dohode  

s ministrom obrany bude akcia pre vojenské vozidlá „Slo-
venské piesky“ pod záštitou Ministerstva obrany SR. Prí-
jemnou kulisou valného zhromaždenia boli dve historic-
ké vozidlá vystavené v priestoroch foiré hotela - Tatra 13  
z roku 1926 a Dusenberg model J z roku 1930. Pred vcho-
dom do hotela bolo vystavené nákladné vozidlo TATRA 
27 z roku 1939 a americké invázne vozidlo HALFTRUCK 
z roku 1943. Pri začiatku valného zhromaždenia a počas 
prestávok účinkovali hudobníci Ľuboš Šrámek a Nikolaj 
Nikitin. Toto džezové duo interpretovalo známe džezové 
skladby z 30. a 40. rokov minulého storočia. V sále vysta-
vil svoje obrazy s tématikou historických vozidiel p. ak. 
mal. Marián Komáček, člen CCC Bratislava. V závere po-
dujatia požiadal p. Baliga prítomných, aby navrhli vhod-
nú lokalitu na snem v budúcom roku, ktorý bude 25. a 26. 
februára 2011.

Štefan Dian, Zakladajúci člen ZZHV SR, Člen CCCBA

Rubriku vedie: Konštantín NIKITIN

Galéria veteránov
na Slovensku

Prezident ZZHV SR p. Baliga odovzdáva čestný diplom za spoluprácu ministrovi 
obrany SR p. Ing. Jaroslavovi Baškovi

Džezové duo dotváralo slávnostnú atmosféru
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Môže za to Enzo Ferrari (1898 - 1988), jedna z najzná-
mejších ikôn automobilového športu 20. storočia. Už 
od konca 40. rokov, až do 70. rokov sa venoval vývo-
ju športových automobilov. Keďže dušou zostal tým, 
čím bol pôvodne: automobilovým pretekárom. Dôsle-
dok: Ferrari sa nikdy nevyrábali vo veľkých sériách, na-
opak, neraz len v jedinom či zopár kusoch. Pritom už v 
roku 1949 na vytrvalostných pretekoch dosiahli (s mo-
torom 2000 cm3, v Le Mans, typ Mille Miglia) výraznej-
šie víťazstvá! A hoci bol E. Ferrari po celý život známy i 
preslávený svojím vidlicovým dvanásťvalcovým moto-
rom, v roku 1954 ho nahradil len štvorvalcovým Mon-
dialom (= Svetovým) – so zdvihovým objemom 2000 
cm3. Súčasne však zhotovil aj typ 375 s vidlicovým 

dvanásťvalcovým motorom s objemom 5000 cm3.. Ne-
čudo, že typ Mondial potom nahradil slávny typ Testa 
Rossa s motorom s objemom 3000 cm3 – v roku 1958, 
aj keď kadečo z neho bolo známe už v roku 1957. Pre-
nesme sa ale rovno do sveta najdokonalejších mode-
lov - miniatúr dneška, so známou značkou CMC. Nemec-
ko-čínska spoločnosť Classic Models Cars z Denkendor-
fu v Nemecku túto dlhoočakávanú novinku ohlásila už 
vlani - a koncom roka ju aj vyrobila. Trikrát! Prvú ver-
ziu modelu Ferrari 250 Testa Rossa, „Pontoon Fender“ 
z roku 1958 reprezentuje typický červený lak a pravou 
čiernou kožou potiahnuté sedadlá. Druhá Červená hlava 
je biela, tretia čierna. Čo neprekáža, keďže športiak ne-
dostal pomenovanie podľa farby laku, ale podľa červe-

nou farbou natretej hlavy valcov. A čo urobilo Červenú 
hlavu takou slávnou? Rad pretekov, a hneď na začiatku 
víťazstvo v Le Mans v roku 1958. A neskôr aj v rochoch 
1960 a 1961... Navyše sa v ňom snúbila dovtedy neví-
daná elegancia s krásou... Keďže Sergio Scaglietti, sláv-
ny taliansky automobilový dizajnér, sa pri formovaní ka-
rosérie nechal inšpirovať monopostami F-1; stačí sa po-
zrieť na prednú časť tohto automobilu. E. Ferrari a karo-
série jeho automobilov? Keďže ich sám nikdy nenavrho-
val, na špičku sa dopracoval tak, že tú istú ním vyvinutú 
automobilovú novinku (a bolo ich požehnane!), presnej-
šie aj jej šasi z roku 1957, vyrobil vo viacerých exemplá-
roch. A každé z nich poslal inej slávnej karosárskej diel-
ni. Aby ukázala, čo dokáže. Keď bola definitívna podoba  

ŠOKUJÚCI RETRO - 
TRIUMF ČERVENEJ hLAVY V ČIERNOM hÁVE

Svet v miniatúre

Spomínate? Svet, a nielen motoristický, ohromila v 50. rokoch minulého storočia Červená hlava. Po talian-
sky: Testa Rossa. Presnejšie Ferrari 250, „Pontoon Fender“ z roku 1958. Ale po polstoročí je tu opäť! Do-
konca v rôznych farbách... Stačí mrknúť na priložené obrázky. No ešte lepšie aj prečítať si text. Už aj preto, 
že najväčšia cena všetkých čias za pretekársky autoveterán bola zaplatená v roku 2009 - za Červenú hlavu!  
A čuduj sa svet, nie v tradične červenom, ale širokú verejnosť dokonale pletúcom čiernom háve.

  Určené pre širokú verejnosť, teda bez limitovania počtu vyro-
bených kusov: Ferrari 250 Testa Rossa, „Pontoon Fender“, z roku 
1958 (by CMC, M 1:18) s typicky červeným lakom a la Ferrari
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Svet v miniatúre

Červenej hlavy odsúhlasená, devätnásť vozidiel bolo 
odoslaných na adresy súkromných pretekárskych staj-
ní, a len štyri si ponechal výrobca, Scuderia Ferrari - ako 
podnikové pretekárske vozidlá. Jedno z nich, v čiernom 
háve a s červeným koženým poťahom sedadiel, so štar-
tovacím číslom DM 124 (šasi č. 0714 z roku 1957) ste-
lesňuje od minulého roku 2009 najdrahší autoveterán 
sveta! Keďže jeho nový majiteľ za neho na aukcii v ta-
lianskom Maranelle zaplatil 9,02 miliónov eur! Čo už, 

keď už samotná aukcia 
sa niesla pod heslom „Le-
ggenda e Passione“ (Le-
genda a vášeň). Takže 
spoločnosť CMC potom 
vyrobila viac ako poldru-
ha tisíca jednotlivých di-
elcov a častí tohto mode-
lu, zmenšiac všetky osem-

násťkrát. A z nich zmon-
tovala Červenú hlavu na-
červeno, nabielo i načier-

no. Do fantastickej podoby modelového šperku! Perlič-
ka: Žeby preto sa vzápätí ohlásil aj nový výrobca mo-
delových figúrok, ktorý sa rozhodol vyrábať miniatúr-
ne podoby automobilových športovcov z čias minulých 
na základe historických fotografií! Uvidíme, možno bude 
medzi nimi aj Enzo. Čo je už isté: Počet týchto modelov 
s červeným lakom karosérie zatiaľ stanovený nebol, no 
s čiernym lakom sa ich celosvetovo vyrobí len 5000. S 
bielym dokonca len 1650 kusov! Prekvapenie: Všetky  

stoja čosi nad dvesto eur. Je to veľa, či málo? Správna je 
skôr druhá odpoveď. Lebo toľko dnes stojí aj bežný typ 
elektrickej lokomotívky. A kto z nás by už len pomocou 
pinzety tých viac ako 1600 dielcov skladal? A ešte čosi: 
V Číne začína nastupovať k veslu generácia jedináčikov, 
keďže tamojšia strana a vláda kedysi rozhodla, že mať 
viac ako jedno dieťa sa v preľudnenej Číne nepatrí. No a 
dnes už zo všetkých strán počuť, že týmto mamičkiným 
a ocinkovým miláčikom sa už tak usilovne za malý plat 
pracovať nechce. Z čoho sa dá veštiť, že aj taká osemná-
sťkrát zmenšená Červená hlava bude už o niekoľko ro-
kov stáť viacnásobok... 
 
 Poznámka: Model Ferrari Testa Rossa z rokov 
1957/1958 si netreba pliesť s oveľa modernejšou limu-
zínou (a kabrioletom) Ferrari Testa Rossa z roku 1984. 
Aj keď i ten vyrába dodnes väčšina výrobcov automobi-
lových miniatúr. 

Ing. Štefan ŠTRAUCH

(Foto: The World en miniature, 

Braňo Koubek a Adrián Gašparík)

  So šasi č. 0732 (tu 18-krát zmenšeným) a pre Ferrari celkom netypickou farbou 
laku, dvoma modrými pozdĺžnymi pruhmi  a štartovacím číslom 22: Ferrari 250 Testa 
Rossa (1958) Američana Roda Hugusa, ktorý si takto želal  svoju Červenú hlavu - v ty-
picky amerických pretekárskych farbách. Čo na tom, že jedným z najväčších úspechov 
toho bieleho krásavca (s tímom Ed Hugus/Ernie Erickson) bolo až siedme miesto v Le 
Mans v roku 1958?

  Tentoraz so šasi č. 0714 z roku 1957,  od minulého roka však už najdrahší autoveterán sveta, Fer-
rari 250 Testa Rossa z roku 1957, „Pontoon Fender“ v čiernom háve. Ktovie: Ak by ste k tým 9,02 milió-
nom eur tak zo desať ešte pridali, možno by originál mohol byť aj váš! 

  Dvanásťvalcový V-motor so všetkými agregátmi, kompletným uložením vede-
ní i káblovaním. Podľa načerveno natretého ventilového krytu dostal automobil svoje 
meno: Testa Rossa (Červená hlava). 
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Dejiny nevytvárajú len králi a veľmoži. Dejinný beh ovplyvňujú najmä „drobní“ ľudia. Medzi nimi sa nájdu 
aj velikáni ducha, kultúry, umenia, vedy a techniky. Na niektorých si spomenieme pri našej prechádzke  
Kežmarkom.

Nenaplnená láska

Takým pomyselným svätostánkom vedy a kultúry je 
Evanjelické lýceum. Budova lýcea bola postavená v ro-
koch 1774 – 1776. V 19. storočí vykonané nadstavby 
vtisli stavbe dnešnú podobu. Lýceum nadväzovalo na 
slávnu tradíciu farskej školy, o ktorej sú písomné sprá-
vy z rokov 1382 – 92. O jej vysokej úrovni svedčia ma-
triky viedenskej a krakovskej univerzity, kde sa spomí-
na veľa študentov z Kežmarku. Farská škola v 2. polovi-
ci 15. storočia sa zmenila na mestskú latinskú školu a za 
reformácie prešla do rúk evanjelikov. V 18. storočí pre-
nikli na školu Komenského pedagogické zásady. V roku 
1813 dostala škola štatút lýcea. K 8-ročnému štúdiu, 
ktoré prebiehalo asi už pred rokom 1674, pribudli ešte 
3 roky štúdia v akademických triedach katedier filozo-
fie, práva a teológie. Toto plodné obdobie sa skončilo  
v roku 1851, kedy sa lyceálne triedy zrušili a škola sa 
stala opäť gymnáziom. Vyučovacím jazykom bola latin-
čina. V rokoch 1853 - 74 sa vyučoval slovenský jazyk 
nepovinne, pre slovenských žiakov však povinne. V roku 
1884 sa ako vyučovací jazyk zaviedla maďarčina. 
 V budove lýcea je umiestená najväčšia školská histo-
rická knižnica v strednej Európe. Začala vznikať súčasne 
so školou. V knižnici sa nachádza okolo 150 000 zväzkov 
zo všetkých možných odborov v rôznych svetových jazy-
koch. Môžeme tu nájsť 55 historicky unikátnych prvotla-
čí z rokov 1468 – 1500, okolo 3000 tlačív zo 16. storo-
čia, asi 6000 slovacík, teda kníh tlačených na území Slo-
venska. Ide o diela slovenských autorov, diela v sloven-
skom jazyku, resp. diela týkajúce sa Slovenska a Slová-
kov. V knižnici je aj 44 000 titulov germaník z rokov 1470 
až 1944. Knižnica je prístupná nielen pre literárnych ved-
cov a vedeckú obec, ale aj pre širokú verejnosť.
 Na slávnom kežmarskom lýceu pôsobili uznáva-
ní vyučujúci a študovali tu žiaci z celej strednej Európy. 
Nie je možné ich vymenovať všetkých, ale medzi najzná-
mejších patrili literáti ako napríklad František Kazinczy, 
Pavel Jozef Šafárik, Karol Kuzmány, bratia Ján a Samo 

Chalupka, Samo Tomášik, Janko Kráľ, Ján Generisch, 
Jovan Sterija - Popovič, Lazar Lazarevič, Pavol Országh 
Hviezdoslav, Martin Rázus, Ivan Stodola, maliari Peter 
Bohúň, Ladislav Medňanský, lekári Daniel Fischer, Ľudo-
vít Markušovský, Vojtech Alexander, geografi a histori-
ci Dávid Frölich, Juraj Buchholz mladší, Kristián Gene-
risch, bratia Pavol a Ján Hunfalvy, Tomáš Mauksch, Sa-
muel Weber, filozofi a ekonómi Gregor Berzeviczy, Ján 
Feješ, Martin Schwantner, prírodovedci, fyzici a mate-
matici Fridrich Hažlinský, Ferdinand Filarský, Aurel Sto-
dola, Jur Hronec atď. Čo meno, to pojem, čo meno, to vý-
znamný prínos v danej oblasti ľudskej činnosti. Ľudia du-
cha, kultúry a vedy, formujúci svoju súčasnosť a ovplyv-
ňujúci budúcnosť, a to nielen ľudí žijúcich vo vtedajšej 
habsburskej ríši, od roku 1867 Rakúsko–uhorskej mo-
narchii, ktorá zanikla po I. svetovej vojne.
 Svedkom všetkých dôležitých aj menej dôleži-
tých, bežných udalostí mesta bolo a aj je Hlavné námes-
tie. V 15. storočí vítalo námestie panovníkov Uhorska 
aj Poľska, a to menovite Žigmunda a Vladislava. V 19. 
storočí hosťom mesta bol saský kráľ Fridrich August 
II., v 20. storočí siamsky princ, prezident Českosloven-
skej republiky T. G. Masaryk a všetci prezidenti Sloven-
skej republiky. Na námestí sa v minulosti konali zhro-
maždenia slávnej kežmarskej obce, ako i veľkolepé vý-
ročné trhy. Prichádzali na ne kupci z celej Európy. Tradí-
cia starovekých trhov sa v súčasnosti uskutočňuje vo 
forme festivalu Európske ľudové remeslo, ktorý sa koná 
od roku 1991. Námestie lemujú pôvodné goticko-rene-
sančné meštianske domy. V 19. a 20. storočí však väčši-
na z nich bola zasiahnutá necitlivými prestavbami. Na-
priek tomu sa zachovali aj typické spišské domy so šin-
dľovými strechami. V každom dome žili ľudia, teda kaž-
dý dom má svoju históriu. Poprechádzajme sa po námes-
tí a v duchu sa prenesme do dôb, keď v jednotlivých do-
moch sa odohrávali bežné ľudské osudy, ktoré sa až ne-
skôr ukázali ako významné. Na tejto prechádzke spome-
nieme len niektoré zaujímavosti. 
 Zaujímavosťou sú napríklad domy č. 45-47. Pôvod-
ne gotické domy ako jediné v Kežmarku boli v období 
renesancie prestavané a navzájom spojené. V dome č. 
47 sa narodil v roku 1735 vnuk legendárneho kežmar-
ského richtára Jakuba Kraya, Pavol Kray, neskorší ci-
sársky poľný maršal. Potvrdzuje to aj pamätná tabuľa 
na dome, odhalená v roku 1888. Dom č. 46 pred rokom 
1669 patril habánom, asi jediným na Spiši. V roku 1669 
ho daroval hradný pán Štefan Thököly II. svojmu slu-
žobníkovi Adamovi Badányimu. Posledný potomok tej-
to rodiny, barónka Hedviga Mária von Szirmay, tu žila 
až do svojej smrti v roku 1973. Budova bola v 2. polo-
vici 18. storočia prestavaná v slohu neskorého baroka 
na dom palácového typu. V rodine Badányi bola častým 
hosťom mladá barónka Babetta von Wieland., ktorej 

otec, statkár, bol maji-
teľom dvoch kaštieľov 
v blízkej dedine Farka-
šovce, dnes Vlková. 
Jeho brat, Juraj, bol 
cisársko-kráľovským 
generálom. Do mla-
dej barónky z bohaté-
ho barónskeho rodu 

sa vrúcne zamiloval niekedy v rokoch 1818 – 1824 pro-
fesor a dvakrát aj rektor, teda riaditeľ kežmarského lý-
cea, Ján Chalupka. Babetta Jánovi jeho lásku opäto-
vala. Mladí ľudia si dokonca aj tykali, čo v tej dobe už 
znamenalo veľa. Pomerne chudobný Chalupka, človek  
s vysokou inteligenciou, ktorý ovládal okrem rodného 
jazyka latinčinu, gréčtinu, nemčinu, maďarčinu, fran-
cúzštinu, srbštinu, hebrejčinu, údajne aj angličtinu, ta-
liančinu a španielčinu, pochopil, že v Kežmarku, v neslo-
venskom meste, nemá budúcnosť. Kariéra biedna, malý 
plat, riešenie stálych problémov v lýceu. Vôbec nezavá-
hal, keď mu Brezno ponúklo miesto farára. Bol si vedo-
mý, že Babettu svojím odchodom raní, lebo musel dob-
re vedieť, že jej rodičia ju preč nepustia. Dlhší čas si pí-
sali. Babettine listy sa zachovali, Chalupkove nie. Napo-
kon, po zásahu Babettinych rodičov a strýka, sa muse-
la Chalupku vzdať. A Babetta sa asi vtedy zaprisahala 
a zostala až do smrti slobodná. Chalupka sa síce oženil, 
ale nemal šťastné manželstvo. Pred smrťou si spomenul 
na svoju zradenú lásku a požiadal ju o podobizeň. Nedo-
čkal sa jej však. V pozostatkoch bývalého krásneho par-
ku vo Vlkovej je záhradka s hrobmi rodiny Wieland. Hrob 
Babetty je mimo. Na náhrobnom kameni je stopa po vlo-
ženom srdci, ktoré bolo údajne nádhernej červenej far-
by. Bol to symbol nevyplnenej lásky Babetty von Wie-
land k Jánovi Chalupkovi. A s uvedomením si nenaplne-
ného ľúbostného citu mladého muža v Kežmarku sa dajú 
spisovateľské a dramatické diela Jána Chalupku, ako aj 
jeho britká satira, chápať aj v inom svetle. Ako nosná 
niť v jeho dramatickom diela sa vinie Kocúrkovo. Pod po-
jmom kocúrkovčina sa rozumelo a snáď aj dnes sa rozu-
mie všetko zvrátené, nezmyselné, na hlavu postavené, 
ako je zápecníctvo, konzervativizmus, obmedzenosť, ro-
dinkárstvo, prízemné životné ciele, lokálpatriotizmus. Ale 
ale aj nedostatok ľudskej hrdosti ako filisterstvo, pätoli-
začstvo, opičenie sa po módnom. Uvedenie jeho prvej ve-
selohry Kocúrkovo v roku 1830 v Liptovskom Mikuláši sa 
stalo impulzom rozvoja divadelného života na Slovensku 
v 30. a 40. rokoch 19. storočia. Ako vidieť, láska dvoch 
mladých ľudí, z hľadiska dejín zanedbateľná epizódka, na-
šla svoje nezastupiteľné vyjadrenie v dejinách slovenské-
ho ochotníckeho divadla. O ďalších zaujímavostiach Kež-
marku si povieme nabudúce.

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Potulky po Slovensku

  Ján Chalupka

  Krayov dom (č.45-47



www.honda.skPonuka platí do 31.6.2010. O detailoch akcie sa informujte u autorizovaných predajcov
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 u modelu Civic:5,1-7,3 l/100 km, 132-169 g/km.

Limitovaná športová edícia Honda Civic 1,8 GT.
Atraktívna výbava a k tomu rad športových dizajnových prvkov zadarmo. 

športová mriežka chladiča
polokožené sedadlá
17" kolesá z ľahkých zliatin, kľučky dverí a viečko nádrže z tmavého chrómu

Teraz za zvýhodnenú cenu 18 790 EUR

Nový Civic 1,8 GT

AUTORIZOVANÍ PREDAJCOVIA:
• Banská Bystrica, Medený Hámor 33, tel.: 048/416 35 32 • Bratislava-Lamač, Hodonínska 7, tel.:02/ 49 29 43 58 • Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30, tel.: 02/48 24 04 82, 
• Bratislava-Zlaté piesky, Tuhovská 11, tel.: 02/49 29 45 30 • Dunajská streda, Hlavná 31, tel.: 031/552 22 80 • Košice, Prešovská cesta 75, tel.: 055/799 5386 • Liptovský Mikuláš, 
Revolučná 9, tel.: 044/562 17 79 •Nitra, Cabajská 3, tel.: 037/6567025 • Poprad, Partizánska 3800, tel.: 052/ 789 5601 • Prešov, Levočská 111, tel.: 051/746 02 56 •Trenčín, Zlatovská 27,
tel.: 032/6587 555 • Trnava, Nitrianska cesta 30, tel.: 033/535 22 63 • Vranov nad Topľou, Budovateľská 1279/21, tel.: 057/446 44 75 • Žilina, Predmestská 90, tel.: 041/724 79 44 

Berte život športovejšie!



www.hyundai.sk

Ak vaše srdce zvádza boj s vašou hlavou. 
Ak na jednej strane hľadáte oku lahodiacu 
krásu a na strane druhej dokonalú 
funkčnosť. Ak túžite po inšpirácii, ale 
zároveň si ceníte praktickosť. Ak nechcete 
robiť zbytočné kompromisy. Objavte nový 
Hyundai ix35, spojenie dynamického dizajnu 
a spoľahlivej techniky.

Spoznajte jedinečné spojenie krásy a funkčnosti. Navštívte vášho najbližšieho predajcu.

Kombinovaná spotreba 5,5 - 8,2 l/100 km, emisie CO2 147 - 195 g/km 

Príťažlivý vzhľad nielenže stelesňuje 
dynamický tok prírodnej energie, ale 
zároveň poskytuje efektívnu aerodynamiku. 
Fascinujúci zážitok z jazdy je znásobený 
neuveriteľne nízkymi emisiami CO2 
a atraktívny interiér poskytuje veľkorysý 
priestor, pohodlie, ako aj najmodernejšie 
prvky aktívnej bezpečnosti.

FUNKČNOSŤ
A KRÁSA
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