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V roku 2004 predstavil Lexus prelomové riešenie: plne hybridný 
pohon Lexus Hybrid Drive. Vďaka inteligentnej kombinácii mimoriadne 
hospodárneho zážihového motora a jedného alebo viacerých 
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je tiež tak neprekonateľne tiché, pohotové a sofistikované, že jazda 
v hybridnom vozidle sa stáva zážitkom úplne novej úrovne. V režime 
EV (Electric Vehicle) je vozidlo navyše temer bezhlučné a neprodukuje 
žiadne emisie. Na konci tohto roku nám bude cťou predstaviť štvrtý plne 
hybridný model CT 200h. 
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Bude nám cťou, ak pre viac informácií, objednávku katalógu a rezervovanie testovacej jazdy navštívite www.lexus.sk alebo priamo LEXUS BRATISLAVA, Einsteinova 13, Bratislava, +421  267 201  732. 
Pre všetky modely Lexus je možný odpočet DPH.
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Automobilový priemysel 
v roku 2009 u nás a vo svete

Automobilová výroba vo svete minulý rok klesla na úro-
veň z roku 2003. Hlavný dôvod je známy, automobilo-
vý priemysel je mimoriadne citlivý na výkyvy globálnej 
ekonomiky sveta. Vidno to aj z grafu 1, kde je znázor-
nený vývoj výroby všetkých druhov automobilov (osob-
ných aj úžitkových) na svete od roku 1995. Poklesom 
výroby o 4,1 % zareagoval na začínajúcu krízu už v roku 
2008, vlani bol medziročný prepad až o 13,5 %. Kríza 
sa v roku 2008 ešte neprejavila poklesom výroby v no-
vých členských štátoch Európskej únie, tam v porovnaní  

s rokom 2007 narástla o 4 %. V pôvodných 15 štátoch 
EÚ však už vtedy klesla o 9,1 %, najväčí pokles zazna-
menali americké automobilky, až o 19,3 %. Vlani už v po-
rovnaní s rokom 2008 klesla automobilová výroba aj v 
nových členských štátoch EÚ, a to o 7,7 %, v pôvodných 
členských štátoch EÚ o 19,4 % a v USA až o 34,3 %. 
 Kríza sa zdanlivo nepriaznivo nedotkla automobilo-
vej výroby v Číne a Indii, kde priebežne medziročne ras-
tie. Predvlani v Číne o 5,1 %, vlani až o 48,3 % (vyro-
bili celkom 13 790 994 automobilov, z toho osobných  
10 383 831, najviac na svete osobných aj úžitkových). 
Automobilky v Indii vyrobili predvlani o 2,7 % viac 
automobilov ako v roku 2007 a vlani o 12,9 % viac  

(2 632 694 vozidiel). V Japonsku výroba automobilov 
v roku 2008 klesla oproti roku 2007 nepatrne, o 0,3 %, 
vyrobili 11 575 440 vozidiel, ale vlani vyrobili len 7 934 
516 automobilov, čo predstavuje takmer tretinový po-
kles (31,5 %). 
 Vývoj výroby automobilov na Slovensku od roku 
2000 znázorňuje graf 2. V prvom štvrťroku 2010 tri au-
tomobilky na našom území vyrobili 136 000 automo-
bilov. Podľa ich tohtoročných výrobných cieľov možno 
predpokladať, že tento rok vyrobia spolu viac ako pol mi-
lióna automobilov, ale pravdepodobne ešte nedosiahnu 
rekordných hodnôt z rokov 2007 a 2008. Aj ich tohto-
ročné výsledky budú závisieť od tempa oživovania eko-
nomiky, najmä Nemecka a Francúzska, ale aj ďalších eu-
rópskych štátov, v prípade Volkswagenu Slovakia aj od 

Združenia automobilového priemyslu SR (ZAP SR) už niekoľko rokov po sebe organizuje valné zhromažde-
nie svojich členov začiatkom apríla. A pred ním býva tlačová beseda pre ekonomických a motoristických no-
vinárov, kde vedenie ZAP SR médiám prednesie informácie a výrobe i predaji automobilov u nás a uvedie 
ich do kontextu svetovej automobilovej výroby. Tak to bolo aj tento rok. Uvedieme podstatnú časť z referátu 
prezidenta Združenia, pána Dr.h.c. Ing. Jozefa Uhríka, cSc.

  Graf 1

  Graf 2

  Graf 3
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dopytu automobilového trhu USA. Napriek tomu, že au-
tomobilová výroba na Slovensku vplyvom celosveto-
vej hospodárskej krízy vlani výrazne klesla, z grafu 3 

vidno, že stále je mimoriad-
ne významných odvetvím 
nášho priemyslu a jej podiel 
na priemyselnej výrobe Slo-
venska vlani dokonca ešte 
stúpol. Vlani dosiahol aj  
aktívne saldo v zahraničnom 
obchode v hodnote 1, 187 
mld. eur. Verejnosť nemá 
pravdepodobne predstavu  
o náročnosti výroby v rôz-

nych spoločnostiach  pôsobiacich na Slovensku z hľa-
diska dovozu a o ich podiele na vývoze tovarov a slu-
žieb z nášho štátu. Preto uverejňujeme aj tabuľky 

z referátu pána Uhríka hodnotiace významných do-
vozcov a vývozcov podľa ich podielu na dovoze  
a vývoze.
 Automobilová výroba na Slovensku patrí k najväč-
ším zamestnávateľom. Na grafe 4 je vývoj zamestna-
nosti v tomto odvetví. Vďaka pružnosti politiky zamest-
nanosti v automobilkách aj v podnikoch vyrábajúcich 
komponenty a príslušenstvo pre automobily bol vlani 
medziročný pokles počtu pracovníkov „len“  8,2 % (pris-
pela k tomu operatívne aj zmena legislatívy), v celej pri-
emyselnej výrobe  Slovenska bol až 16 %. Predpokla-
dá sa, že tento rok, aj keď výroba má rásť, bude   auto-
mobilová výroba zamestnávať približne rovnaký počet  
68 000 osôb ako vlani.   -za- 

Siemens v apríli v priestoroch Autofóra spoločnos-
ti Volkswagen Slovakia vyhlásil víťazov siedmeho roč-
níka súťaže mladých elektrotechnikov. Siemens Young 
Generation Award (SYGA) je určená žiakom stredných 
odborných škôl a učilíšť s elektrotechnickým zamera-
ním. Hlavnú cenu súťaže získal projekt ekologickej do-
pravnej križovatky Romana Karcola a Mateja Pone-
chala, študentov Strednej priemyselnej školy v Marti-
ne. Ich program na riadenie svetelnej signalizácie doká-
že vďaka dynamicky sa meniacim intervalom svietenia 
semaforov usmerniť dopravu tak, aby zaťaženie okolitej 
prírody exhalátmi bolo čo najmenšie.
 „Naším zámerom je dosiahnuť, aby žiaci dokáza-
li správne uplatňovať teoretické znalosti v bežnej pri-
emyselnej praxi. V rámci súťaže SYGA každoročne vy-
hlasujeme tematicky špecifické zadanie a školám dodá-
vame riadiacu techniku. Na základe zadania nám štu-
denti zasielajú svoje funkčné projekty,“ vysvetlil Mari-
án Hrica, riaditeľ divízie Priemyselná automatizácia a 
technológie pohonov spoločnosti Siemens s.r.o. Ústred-
nou témou aktuálneho ročníka bolo zefektívnenie výro-
by a úspora energie prostredníctvom automatizácie. Aj 
v tomto roku žiaci pod vedením odborných pedagógov 
prišli s množstvom inovatívnych nápadov a technických 
zlepšení.

 Do siedmeho ročníka súťaže SYGA sa zapojilo 42 
študentov zo 16 škôl, ktorí prihlásili celkovo 24 pro-
jektov. Do finálového kola postúpilo 10 najlepších pro-
jektov, z ktorých výberová komisia zložená zo zástup-
cov ministerstva školstva a odborníkov zo spoločnos-
ti Siemens a Volkswagen Slovakia určila víťazov. Ok-
rem hlavnej ceny SYGA za najlepšie technologické rie-
šenie boli udelené aj ďalšie štyri ocenenia – cena diví-
zie Priemyselná automatizácia a technológie pohonov, 
cena spoločnosti Volkswagen Slovakia a cena magazí-
nu Quark za najlepší environmentálny projekt a cena od-
borného mesačníka AT&P journal. Spoločnosť Siemens 
s.r.o. venuje víťazom hlavnej ceny po 660 eur, ktoré  

získajú ako štipendium, ak budú pokračovať v štúdiu na 
niektorej z technických vysokých škôl na Slovensku. 
Cieľom tejto finančnej podpory je zamedziť odchodu slo-
venských študentov do zahraničia. Víťazi navyše pre 
svoju školu získali nový počítač. Viac o súťaži Siemens 
Young Generation Award nájdete na stránke: 
www.siemens.sk/syga.

-ss-

  Graf 4

  Tab. 1   Tab. 2

Siemens ocenil nápady mladých 
elektrotechnikov 

Hlavnú cenu SYGA 2010 za najlepšie technologické riešenie zís-
kali Roman Karcol a Matej Ponechal z ŠPZ v Martine za projekt 
ekologickej dopravnej križovatky riadenej PLC systémom Siemens 
S7 200. Projekt zjednodušuje a zrýchľuje premávku na križovatke 
pri Obchodnej akadémii v Martine. „Vytvorili sme program na ria-
denie svetelnej signalizácie, ktorý dynamicky mení intervaly svie-
tenia semaforov v jednotlivých smeroch tak, aby bol prejazd vozi-
diel čo najrýchlejší, a teda aj najviac ekologický. Systém umožňu-
je vytvoriť v spolupráci s ďalšími križovatkami aj tzv. zelenú vlnu. 
Má špeciálne funkcie na hladký prejazd sanitiek, hasičov a polí-
cie. Pripojený internetový modul umožňuje monitorovať činnosť 
na križovatke a zadávať prevádzkové parametre a alarmové sig-
nály z centrály,“ objasnili fungovanie plnofunkčného modelu au-
tori víťaznej práce
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Spoločnosť Kia Motors Slovakia svoje hospodárenie v roku 
2009 uzavrela s čistým ziskom 25,9 milióna eur. Tržby auto-
mobilky za rok 2009 dosiahli 1,68 miliardy eur. Celkovo spo-
ločnosť vyrobila viac ako 150 000 vozidiel, z ktorých väčši-
na bola určená na vývoz. Tržby z exportu tak tvorili 97,8 % 
z celkového objemu tržieb. Počas roka spoločnosť úspešne 
spustila výrobu novej verzie typu cee’d a preinvestovala viac 

ako 58 miliónov eur do inštalácie nových technológií a zaria-
dení na výrobu nových typov.  
 „Som veľmi rád, že v roku 2009, ktorý bol náročný pre 
celý automobilový priemysel, sa nám podarilo udržať za-
mestnanosť, spustiť výrobu nového modelu cee’d a zväčšiť 
výrobu motorov. Vďaka úsporným opatreniam a zodpoved-
nému prístupu našich zamestnancov sme dosiahli zisk. Z hľa-
diska budúcnosti je nesmierne dôležitý najmä fakt, že sme sa 
úspešne pripravili na spustenie sériovej výroby športovo-ú-
žitkových automobilov Hyundai ix35 a Kia Sportage,” pove-
dal In-Kyu Bae, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Kia 
Motors Slovakia.
 Najviac áut, približne 19,6 % produkcie, smerovalo 
do Ruska. Nasledovala Veľká Británia (11,8 %), Nemecko 
(10,5 %), Poľsko (6,9 %) a prvú päťku uzatvorilo Taliansko 
(6,3 %). Najväč šej obľube medzi zákazníkmi sa opäť tešili 
dve karosárske verzie typu Kia cee’d, 5-dverový hatchback 
(38 %) a kombi verzia,  ktorá predstavovala približne tretinu  

z celkového počtu vyrobených automobilov.
 Kia Motors Slovakia je jediná automobilka na Sloven-
sku, ktorá vyrába motory. V roku 2009 vyrobila rekordných 
244-tisíc motorov, čo predstavuje medziročný nárast 37 %. 
S podielom 55 % prevládala výroba zážihových motorov. Vô-
bec najobľúbenejším sa stal zážihový motor so zdvihovým  
objemom 1,4 litra (41 %), nasledovaný vznetovým  s obje-
mom 1,6 litra (27 %). Spoločnosť Kia Motors Slovakia od de-
cembra 2006 vyrobila na Slovensku už viac ako 550 000 au-
tomobilov, ktoré exportuje do celej Európy. Rodina automobi-
lov Kia cee‘d tvorila približne 80 % z celkovej produkcie závo-
du, zvyšných 20 % predstavoval automobil Kia Sportage. Od 
januára 2010 pribudol do výrobného programu spoločnosti 
aj automobil Hyundai ix35. V súčasnosti Kia na Slovensku 
vyrába 1,4 a 1,6-litrové zážihové ako aj 1,4, 1,6 a 2,0-litrové 
vznetové motory. 

-ka-

Výrobnú linku spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) 
23. apríla 2010 opustilo 250 000. Audi Q7. Jubilejné vozi-
dlo s motorom V6 TDI ľadovo striebornej farby poputovalo 
k zákazníkovi z Nového Zélandu.
 Začiatku produkcie Audi Q7 predchádzali význam-
né technické a technologické zmeny v bratislavskom zá-
vode. Bývalá karosáreň VW Golf bola kompletne prebu-
dovaná a nainštalovali do nej úplné novú výrobnú lin-
ku disponujúcu špičkovými technológiami. Využíva-
jú na nej technológiu známu z inej oblasti života – infra-
červené svetlo, ktoré sa po dlhé roky používa v medicíne  
a „wellness“. Takzvané infračervené želírovanie bolo 
použité pri výrobe Audi Q7 po prvý krát v automobilo-
vom priemysle. Medzi špičkové technológie použité na  

výrobu Audi Q7 patrí tiež plazmové spájkovanie, či lase-
rové zváranie hliníka. Úpravy si vyžiadali aj technológie v 
lakovni. Nainštalované tu bolo zariadenie, ktoré umožňu-
je namiešať akúkoľvek farbu, ktorú si zákazník vyžiada.  
V takzvanej „kravatovej farbe“ (názov vznikol podľa toho, 
že zákazník prišiel k predajcovi s kravatou, pričom v rovna-
kej farbe chcel mať aj vozidlo) vyrobila spoločnosť viac ako 
1800 vozidiel. Spomedzi sériových farieb si najväčšiu obľu-
bu získala čierna perleťová metalíza, v ktorej bolo vyrobe-
ných približne 40 % produkcie Audi Q7.
 Výroba typu Audi Q7 začala v bratislavskom závode 
VW SK v novembri 2005. Produkcia novej zmodernizova-
nej verzie Audi Q7 začala v máji roku 2009. Na celkovej 
produkcii vozidiel typu SUV, ktoré sa začali v Bratislave  

vyrábať v roku 2001, sa Audi Q7 doteraz podieľa približne 
štvrtinou. Z pohľadu trhov viac ako 50 000 vozidiel Audi 
Q7 smerovalo zákazníkom do USA. Druhým najväčším tr-
hom bolo Nemecko, ktoré nasledovali Čína a Rusko. VW SK 
vyrába Audi Q7 exkluzívne pre zákazníkov na celom svete.

-VW SK-

V roku 1990 bola založená spoločnosť Motor-Car Wiesen-
thal & Co., Bratislava. Pri jej zrode stáli grófovia: rakúsky 
aristokrat, moravský rodák František Strachwitz a spo-
lumajiteľ spoločnosti Wiesenthal,  Patric Douglas. Vede-
nie novej spoločnosti ponúkli slovenskému parkúrovému 
jazdcovi Ing. Andrejovi Glatzovi. 
 Ďalšími vývojovými etapami bolo celoslovenské ge-
nerálne zastúpenie koncernu Daimler-Benz, najmä značiek 
Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, smart a neskôr Dodge.  
V roku 2005 vznikla spoločnosť DaimlerChrysler Automo-
tive Slovakia a vývoj bol zavŕšený v podobe spoločnosti 
Mercedes-Benz Slovakia (MBSK) ako súčasného generál-
neho zastúpenia nemeckého koncernu Daimler. 
 Po celú dobu importu značiek spoločnosti Daimler 
AG však spoluexistovala a zabezpečovala predajné a po-
predajné služby spoločnosť Motor-Car Bratislava (MCBA).  

Práve ona sa zaslúžila o rozvoj obchodnej siete, o zavedenie  
popredajných služieb, ktoré nemali v čase ich vzniku obdo-
bu vo svete (šesťročný servis v cene auta) o vybudovanie 
skvelej povesti značky Mercedes-Benz na Slovensku. 
 Za uplynulé dve desaťročia tejto histórie sa preinvesto-
vala hodnota okolo 100 miliónov €. Dodalo sa celkovo oko-
lo 50-tisíc (iba za obdobie štatisticky presne sledovaných  

rokov 1994 až 2009 to bolo 46 374) všet-
kých druhov motorových vozidiel. Pribudli 
tisíce klientov, priaznivcov i užívateľov au-
tomobilov s hviezdou, ako aj ďalších koncer-
nových vozidiel. 
Duo Mercedes-Benz Slovakia a Motor-Car 
Bratislava majú dnes 26 predajných a ser-
visných stredísk. Pri viac ako 1,2-tisíc za-
mestnancoch jej celkový ročný predaj pre-
kračuje až štyri tisíc vozidiel. 
Mercedes-Benz Slovakia je v súčasnosti 

podľa základných ekonomických ukazovateľov v rebríčku 
časopisu Trend z roku 2009 v poradí 60. najväčším podni-
kom na Slovensku. Spolu so spoločnosťou Motor-Car Bra-
tislava by zaujali v rebríčku 39. miesto. Predstihli by tak 
svojim ročným obratom (321,71 €) i také kolosy ako je Slo-
venská pošta, či Železnice SR...       -ag-

Kia Motors Slovakia dosiahla v roku 
2009 zisk 25,9 milióna eur

Štvrťmiliónte Audi Q7

20. výročie značky Mercedes-Benz na 
Slovensku
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Ponuka služieb

V roku 2009 prišlo u nás na svet 
61 217 detí, čo je najviac od roku 
1995. Podľa štatistík Allianz – 
Slovenskej poisťovne väčšinu po-
istiek (70,3 %) deťom uzatvára-
jú príbuzní do tretieho roku veku,  
a to najmä z dôvodov, že chcú pre 
dieťa šetriť a chcú ho chrániť. Det-
ské kapitálové životné poistenie  
z rodičov uzatvárajú častejšie mat-
ky ako otcovia, ale ako darček ho 
často volia aj starí rodičia. Najväč-
ší záujem zaznamenáva Allianz – 
SP v Trenčianskom regióne.

Kapitálové životné poistenie pre deti je výhod-
nou formou šetrenia. Rodičia preferujú pre-
dovšetkým garanciu peňazí a zároveň sa chcú 
pripraviť na možnosť predčasného výberu, 
ktorý je možný z vopred stanovených dôvodov 
- pri prijatí na vysokú školu, pri vstupe do man-
želstva alebo založení firmy.
 Pri ochrane dieťaťa je predovšetkým dôle-
žité myslieť na ochranu rodičov. Výhodou det-
ského životného poistenia Farbička z Allianz 
– SP je možnosť pripoistenia až dvoch dospe-
lých osôb a chrániť tak dieťa v prípadoch, aký-
mi sú strata či invalidita rodičov. Dieťaťu je 
potom vyplácaný ročný dôchodok až do kon-
ca poistnej doby alebo dohodnutá jednorazo-
vá suma. V prípade úmrtia dospelej osoby pri 
dopravnej nehode Allianz - SP vyplatí dvojná-
sobok dohodnutej poistnej sumy, pričom môže 
ísť o akéhokoľvek účastníka dopravnej neho-
dy - chodca, cyklistu či motoristu.
 Súčasťou detského poistenia je aj úrazové 
poistenie, ktorého výška sa nemení ani pri dosi-
ahnutí dospelosti alebo v prípade, ak sa dieťa za-
čne venovať športu, i profesionálne. Pri jednora-
zovom zaplatenom poistnom pri úrazovom pois-
tení sa poistné na konci poistnej doby vráti.

 Ďalšími výhodami Farbičky sú pripoiste-
nia - kritických chorôb dieťaťa a oslobodenia 
od platenia v prípade vzniku zdravotného hen-
dikepu až do dovŕšenia 25 rokov. Oslobodenie 
od platenia zostáva aj po vyzdravení dieťaťa. 
 V detskej životnej zmluve ponúka ASP aj 
neživotné poistenie, ktoré chráni všetkých 
členov domácnosti pre prípad zodpovednos-
ti za škodu na zdraví, majetku, či ušlom zis-
ku. Darčekom k Farbičke je Baby karta, ktorá 
o. i. obsahuje cestovné poistenie pre dieťa až 
do veku 15 rokov. 

Viac o komplexnom programe kapitálového ži-
votného poistenia pre deti FARBIČKA získate 
na internetovej stránke www.allianzsp.sk, na 
Infolinke 0800 122 222, vo všetkých poboč-
kách Allianz – SP na Slovensku a u obchod-
ných zástupcov.

Pri dopravnej nehode poisťovňa 
vyplatí dvojnásobok
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Tri aktuality z Rakúska

Radar, ktorí fotí spredu
Prvé takéto radary stoja na diaľniciach v Dolnom 
Rakúsku, Salzburgu a Tirolsku, ale aj vonkajšom okru-
hu okolo Viedne (A21 a S1), na A 10 a A12. Budujú sa 
ďalšie.

Čo to môže znamenať? 
- Odhalí to pokus uviesť inú osobu ako vodiča, čo môže 

pokutu zväčšiť až o 5000 € !
- Radar odhalí aj telefonujúcich a nepripútaných, ale aj 

tých, ktorí sa  nevenujú dostatočne vedeniu vozidla.

Rakúski kolegovia uvádzajú však tiež, že každá takáto 
fotografia musí byť spracovaná tak, aby ostatné osoby 
v aute neboli nijako rozpoznateľné

Pozor na súkromných 
parkoviskách!
Pán J. si chcel na parkovisku na čerpacej stanici povy-
sávať auto. Odstavil auto na príslušnom mieste, zašiel 
na WC, potom išiel k pultu vymeniť si mince do automa-
tu. Ani nie po desiatich minútach sa vrátil k autu – a tam 
už jeden pán fotografoval jeho auto, potom tvrdil, že ne-
úmerne dlhým parkovaním zneužil súkromné parkovis-
ko. A zároveň, že už objednal odťahovku, aby auto odti-
ahla. Nepomohol ani protiargument, že to nemohlo byť 
neúmerne dlhé parkovanie – keďže vzadu sedelo jeho 
dieťa v sedačke. Pán J. s autom odišiel. Ale historka sa 
neskončila. Asi o dva týždne dostal výzvu na zaplate-
nie odťahovky – cca 200 € za márny výjazd. Ako dôkaz 
bola fotografia auta na čerpacej stanici (pričom fotogra-
fia bola urobená tak „šikovne“, že to dieťa v aute nebolo 
vidieť). Potom prišla žaloba a pán J. musel zaplatiť. Je to 

totiž tak, že na verejných miestach nemožno vyúčtovať 
„márny výjazd“ odťahovky, ale zo súkromných miest 
áno. Aj tak si niektorí zarábajú. My by sme si mali vo-
pred zistiť, čo a ako, alebo sa miestam „Privatparkplatz“ 
alebo „P nur für Kunden“ širokým oblúkom vyhnúť.

Tri chyby pri používaní det-
skej sedačky
1/ Popruhy sú príliš voľné
2/ Sedačka nie je správne upevnená
3/ Dieťa má hrubé oblečenie

(To sú výsledky dlhoročného hodnotenia nemecké-
ho ADAC a rakúskeho ÖAMTC, keď pre dieťa sedačku 
máme, ale v kritických situáciách neochráni dieťa tak, 
ako by mohla)

Zrušíme smerové svetlá?
Občas mám dojem, že slovenský parlament dostane ná-
vrh na vydanie novely zákona o cestnej premávke – aby 
sa zrušili smerové svetlá. Mám takú skúsenosť, že v po-
sledných rokoch dramaticky narastá počet tých, ktorí 
smerové svetlá prestali používať. Mám dokonca pocit, 
že to nerobia preto, že by zabudli, alebo nestihli, ale že 
to bude najskôr preto, lebo ON (alebo ONA) sa predsa 
nebude ponižovať, aby robili takú trápnosť ako dať zna-
menie o zmene smeru jazdy. Lebo idem JA a tí ostatní 
majú dať pozor, aby ma náhodou neobmedzili.  Iste ste 
si všimli -  títo ľudia to robia skoro „manifestačne“. Nevi-
em, či o tom  vedia, ale dávajú znamenie o svojej BEZO-
HĽADNOSTI. My ostatní pre nich asi neexistujeme. A to 
sa nabaľuje ako snehová guľa – „keď oni nie, tak ani ja“.
Tento postreh som nedávno spomenul kolegovi zo švaj-
čiarskeho klubu TCS (celú svoju kariéru sa venuje bez-
pečnosti na cestách) a on ma prekvapil tým, že u nich 
to tiež poznajú, a že to považujú za významné riziko pre 
plynulosť a bezpečnosť premávky. Zhodli sme sa, že 
tých arogantných asi nezmeníme. Švajčiarski kolegovia 
urobili však pokus – vydali leták, ktorý sa vo veľkom 
počte distribuuje medzi vodičov. Zámerne volili formu  

  Obr. 1

  Obr. 2

  Obr. 3
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detského komiksu, aby zdôraznili, že je to vlastne detsky 
jednoduché. Pre PLYNULOSŤ a BEZPEČNOSŤ na cestách. 
Aspoň pre tých, ktorí sú ochotní spolupracovať. 

Dr. Zoltán Bojar, SATC

V odbornej učebni cestných vozidiel v Strednej priemy-
selnej škole v Snine sa 15. apríla zhromaždili žiaci Ma-
terskej školy na Palárikovej ulici v Snine, ktorí mali roz-
šírené vyučovanie dopravnej výchovy. Pri tejto aktivi-
te hravou formou pedagógovia školy deťom prezento-
vali reflexné prvky – v podobe zajačika a pások - a ich  
význam. 

 Metódou otázok a odpovedí prebrali témy, ktoré sa 
dotkli najmä dôležitosti používania autosedačiek. Naj-
skôr bola názorná ukážka, ako sa pri preprave používajú 
autosedačky. Na dvoch rôznych autosedačkách deťom 
ukázali presný postup ich využívania a deti rozprávali o 
svojich skúsenostiach s autosedačkami. V ďalšej časti 
sa pochválili deti svojou prácou - odrecitovali básničku  

a zaspievali pieseň, ktoré si k tejto príležitosti pripra-
vovali počas posledného týždňa v materskej škole. Sú-
časťou stretnutia bolo aj premietnutie časti filmu z DVD 
Becepáčik, ktorý ich veľmi zaujal svojím obsahom a 
detailne si ho prezrú v škôlke, pretože film dostali ako 
učebnú pomôcku.
 Na záver boli všetky deti obdarované balíčkom s 
dopravnou tematikou, ktorý venovalo oddelenie BECEP 
Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii, a ten ob-
sahoval reflexného zajačika, pásku, omaľovanku, šiltov-
ku, prívesok a pexeso s dopravnými značkami. Pred od-
chodom deti navštívili autocvičisko, kde mali možnosť 

po boku inštruktora vyskúšať si naozajstné vedenie mo-
torového vozidla a vyskúšali si aj autotrenažér. Pracov-
né popoludnie splnilo očakávaný cieľ – upozorniť deti na 
dôležitosť bezpečnosti na cestách, na nevyhnutnosť vi-
dieť a byť videný. 

PaedDr. Alena ROMANOVÁ

riaditeľka školy 

Stredná priemyselná škola v Snine pomáha pri 
dopravnej výchove žiakov materských škôl 
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Žlté (alebo oranžové) svetlo na semafore
Je to veľmi závažný psychologický i technický problém. 
Možno vychádzať z toho, že pre zodpovedného vodiča 
je prejazd križovatky v hustej premávke  značným stre-
som.  Pritom je pod psychickým tlakom ostatných vodi-
čov, ktorí idú tesne za ním. Musí sa v zlomku sekundy 
rozhodnúť – prejdem ešte na žltú, alebo už nie? Samo-
zrejme, že vodič sústredene sleduje semafor, aby včas 
zareagoval na zmenu signálov a preto nevie s istotou, či 
za ním idú nejaké vozidlá alebo nie. Ak by sa často po-
zeral do spätného zrkadla a chvíľu by nesledoval sema-
for, nezbadal by, že sa už medzitým rozsvietila červená. 

Aká psychológia platí pri žltej 
To záleží od toho, ako ďaleko sme od križovatky, keď 
sa práve rozsvieti žltá. Ak sme dostatočne ďaleko, nie 
je problém. Máme dosť času postupne brzdiť a neohro-
zíme bezpečnosť premávky. Horšie je, keď sa rozsvie-
ti žltá vo chvíli, keď sme tesne pred križovatkou. Vte-
dy nám vzniká veľký stres „prejdem ešte, alebo už mu-
sím silno zabrzdiť?  Teraz záleží na tom, ako blízko je vo-
dič za nami a akú má povahu. Ak je nedočkavý, bude si 
myslieť, že ešte prejde aj on. Keď však zabrzdíme, nara-
zí do nás vinou malej bezpečnej vzdialenosti. Pravdepo-
dobné konanie vodiča za nami sa dá do istej miery od-
hadnúť podľa toho, ako sa správal za nami doteraz. Nie-
kedy však môže byť jeho správanie celkom nevypočíta-
teľné. Vtedy pre nás vzniká kritická situácia, lebo mu-
síme rozdeliť svoju pozornosť na sledovanie semafo-
ru i na sledovanie vodiča za nami. V tomto smere sú na 
tom muži o niečo horšie ako ženy, lebo nevedia dobre 
sledovať viac dejov súčasne. (Spomeňme si na prípady, 
kedy žena mieša jedlo na sporáku, súčasne má na ru-
kách plačúce dieťa, zároveň sleduje televíziu alebo rádio 
a ešte sa s nami aj rozpráva  - to muž nedokáže.)

Výhľad z vozidla na semafor
Staré osobné automobily mali nízke, málo sklonené čel-
né sklo. Vodič sedel pomerne vpredu, takže dlhší čas vi-
del, aké svetlo svieti na semafore. Teda skôr zbadal roz-
svietenie červenej. Dnešné moderné osobné automobi-
ly majú značne sklonené čelné sklá. Vodič sedí viac vza-
du ako predtým.  Z  toho vyplýva, že vidí na semafor 
pod menším uhlom, preto skôr stratí semafor z dohľa-
du a potom už nevidí, aké svetlo sa na ňom práve roz-
svietilo. Zle sú na tom aj vodiči nákladných automobilov 

a autobusov s malou výškou čel-
ného skla. A zlý výhľad je často 
aj z terénnych automobilov. Ok-
rem toho, čím je vyššie sedadlo, 
tým z  neho vodič menej vidí na 
horný semafor. Z toho je zrejmé, 
že konštrukcia dnešných auto-
mobilov často značne zmenšuje 
zorné pole vodiča pri výhľade na 
semafor. Veľa závisí tiež od výš-
ky vodiča. Čím je vyšší a čím má 
ďalej sedadlo od čelného skla, 
tým má horší výhľad na horný 
semafor. Prirodzene, záleží tiež 
na tom, ako vysoko a v akej vzdi-
alenosti je umiestnený semafor 
od hranice križovatky. 

Kedy vodič spozoruje červenú
Keď sa vodič bezprostredne blíži ku križovatke, vidí se-
mafor nad sebou pod určitým uhlom. Bočný semafor ne-
musí práve vidieť, lebo mu ho zakrývajú iné vysoké vo-
zidlá. Čiže aj pri maximálnej pozornosti naposledy vidí 
horný semafor, keď je pred ním. Keď je pod ním, tak už 
ho nevidí, a nemôže už vidieť, že práve v tom okamihu sa 
rozsvietila červená.
    Lenže kamera policajného zboru to vidí inak. Ona sa 
nepozerá šikmo hore pred seba (tak ako vodič), ale pod 
oveľa menším uhlom, takmer vo vodorovnom smere. Na-
vyše, aby kamera videla  semafor aj vozidlo, musí sa po-
zerať v smere jazdy vodiča. A tu sa vyskytne objektív-
ny problém diaľkového pohľadu z určitej perspektívy. 
Obraz semaforu i vozidla sa premietajú do jednej rovi-
ny. Teda nedá sa ani zo statického podrobného rozbo-
ru zachyteného obrazu zistiť, v akej rovine je práve vo-
zidlo voči semaforu. Z toho vyplýva, že sa nedá zodpo-
vedne posúdiť, či je ešte vozidlo pred semaforom, ale-
bo už za ním.  
 Na objektívne a zodpovedné posúdenie by bolo tre-
ba mať kameru presne zboku, kolmo na smer jazdy vozi-
dla a polohu semaforu. Lenže vtedy by kamera nevidela 
zasa spredu na semafor, aká farba tam práve svieti. 
 Tento problém je už dávno vyriešený v atletických 
pretekoch. Ak pretekári bežia na dráhe štadióna, nemô-
že byť cieľová kamera pred bežcami v smere ich pohybu, 
lebo by vôbec nevedela zistiť, ktorý pretekár prekročil 

cieľovú pásku ako prvý. Preto musí byť kamera umiest-
nená presne zboku, aby sa dala vyhodnotiť cieľová fo-
tografia a aby sa podľa nej mohlo rozhodnúť, kto bol v 
skutočnosti víťazom. Toto, žiaľ, kontrolujúci v doprave 
asi nevedia. Ale prečo majú na túto nedokonalosť do-
plácať nevinní disciplinovaní vodiči, okrem veľkej poku-
ty aj krutým trestom odobratia vodičského preukazu na 
dva roky?
    Prirodzene by si to vyžadovalo také technické rieše-
nie, kde by sa súčasne používali dve kamery – jedna zo-
zadu (aby bolo vidieť evidenčné číslo vozidla i farbu na 
semafore) a druhá zboku,  aby bolo presne vidieť, kde je 
práve vozidlo, keď sa rozsvieti červená. 

Môže vodič využiť celé 2 s žltej na rozhodovanie?
Ak je na začiatku rozsvietenia žltej vodič tesne pred kri-
žovatkou, nastane pre neho kritická situácia. Od chví-
le spozorovania žltej začne plynúť reakčný čas človeka 
a bŕzd. To trvá 1 s. Za ten čas ide vozidlo ďalej pôvod-
nou rýchlosťou. Dovtedy nemôže vodič nič robiť. Až od 
začiatku druhej sekundy svietenia žltej môže vodič za-
čať brzdiť. Na samotné brzdenie mu zostane len jedna 
sekunda. 
 Predpokladajme suchý povrch cesty a rýchlosť 50 
km/h. Na základe mnohých hier s fyzikou v našom ča-
sopise, kde sme sa veľmi podrobne zaoberali brzdnými 
dráhami, si môžeme vypočítať, že za reakčný čas jednej 
sekundy ubehne vozidlo pri rýchlosti 50 km/h 13,9 m.  

KONŠTRUKTíVNE O PROBLéMOch 
PREJAZDU KRIŽOVATKY NA ČERVENÚ
V poslednom čase sa zavádzajú kontroly premávky na svetelne riadených križovatkách s využitím fotogra-
fickej techniky. Samozrejme niet sporu o tom, že prejazd križovatky na červenú je vážnym a nebezpečným 
dopravným priestupkom, ktorý môže zaviniť dopravnú  nehodu s vozidlami, ktorým práve začína zelená. Je 
však veľký rozdiel v tom, keď vozidlo vchádza do križovatky na červenú a keď opúšťa križovatku na červenú. 
A službukonajúci príslušníci policajného zboru sa neraz na skrytých miestach zameriavajú aj na vodičov, ktorí 
opúšťajú križovatku na červenú. Preto bude iste veľmi potrebné pozrieť sa na tento aktuálny problém bližšie, 
najmä z  bezpečnostného a technického hľadiska.

V niektorých prípadoch vodičovi začne strecha vozidla zakrývať svetelnú 
signalizáciu nad jazdnými pruhmi aj vo vzdialenosti dlhšej ako 20 m od 
vstupu na „hranicu križovatky“
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V sobotu, 17. 4. 2010 sa konalo Otvorenie motorkárs-
kej sezóny v areáli Paddock, Pezinská Baba. Išlo o nul-
tý ročník súťaže v motoslalome. Na návštevníkov čaka-
li testovacie jazdy nových modelov roku 2010 a nabi-
tý sprievodný program. Pre majiteľov motocyklov bol 
pripravený servisný stan, kde sa odborníci postarali o 
jarnú kontrolu technického stavu. Organizátorom bola 
spoločnosť SuperDRIVE, ktorá sa ako jediná na Sloven-
sku venuje nadstavbe vzdelávania vodičov motocyklov. 
Zúčastneným predstavila ukážku projektu SuperDRI-
VE Moto, ktorý prináša zaujímavú alternatívu výchovy 
jazdcov. Projekt poskytuje „motorkárom“ špeciálne na-
vrhnutý tréningový program, pri ktorom si posunú svo-
je jazdecké schopnosti na úplne novú úroveň. Pozornosť 

kurzov sa upriamuje na chyby, o ktorých jazdci zriedka-
kedy vedia. Dôležitým prvkom celého vzdelávania je in-
dividuálny prístup, pričom výučba prebieha tak na teo-
retickej, ako i na praktickej úrovni pod vedením skúse-
ných inštruktorov. V projekte sa začína predovšetkým 
od Základného kurzu pre majiteľov motocyklov, ktorí už 
absolvovali autoškolu, a s motocyklom majú len základ-
né skúsenosti. Nevedia, či správne sedia, kedy sa majú 
na sedadle posúvať dozadu, alebo ako jazdiť so spolu-
jazdcom. Ďalším stupňom je kurz Pokročilý, určený pre 
skúsenejších motocyklistov, ktorí už majú za sebou prvé 
leto a možno aj prvé pády. Predpokladá sa, že účastní-
ci majú základné znalosti o motocykloch. Na ceste sa 
stretli aj s množstvom kolíznych situácii, no pri ich rieše-

ní prejavili neistotu nielen v rozhodovaní sa, ale aj rých-
losti reakcií. Posledným v ponuke je kurz Osobný tré-
ning. Ten poskytuje tréningové jazdy pre jednotlivcov, 
alebo pre malé skupiny. Ide o začiatočné jazdy na pre-
najatom letisku až po zabezpečenie jazdy na okruhu s 
inštruktorom v pätách. V budúcnosti sa pripravujú ďal-
šie dva kurzy: Okruhová škola bude určená pre jazdcov, 
ktorí už vyrástli z diaľnice, a Profesionál zas pre tých, 
ktorým začína vrieť krv v žilách a cítia, že majú na viac a 
ide im o to, dostať svoj stroj do extrémnych podmienok! 
Po absolvovaní každého kurzu účastník získa certifikát 
o jeho absolvovaní, ako doklad preukazujúci jeho lepšiu 
pripravenosť. Pretože je rozdiel byť majiteľom silného 
motocykla - a vedieť sa na ňom aj povoziť.

Bezpečnosť premávky
SATC

Bezpečnosť na motocykli

K tomu musíme pripočítať brzdnú dráhu  17,5 m. Spo-
lu na zastavenie vozidla je potrebných 31,4 m. Ak je cel-
ková šírka križovatky väčšia, vozidlo zastaví v križovat-
ke. To je však teoretický, ideálny prípad,  keď vodič sedí  
v kabriolete a po celý čas  vidí na  semafor. 
 V ostatných automobiloch horná hrana čelného 
skla vodičovi zakryje semafor už vtedy, keď sa k nemu 
priblíži na niekoľko metrov. Podľa praktických meraní 
to môže byť dosť veľká vzdialenosť. Ako sme už uviedli,  
závisí to od  výšky čelného skla, výšky vodiča a nasta-
venia sedadla. Z toho vyplýva, že keď vodič stratí z  do-
hľadu semafor, už nevie, či sa medzitým rozsvietila čer-
vená. A keď to nevidí, ako má vedieť, že dokončil prejazd 
križovatky na červenú? 

Brzdenie počas žltej
Vychádzajme z ideálnej situácie, že vodič spozoruje žlté 
svetlo na semafore a hneď na to začne brzdiť. Koľko me-
trov bude potrebovať na zastavenie vozidla, ak žltá svie-
ti približne dve sekundy?
 Celková dráha potrebná na zastavenie vozidla 
sa bude skladať z reakčnej vzdialenosti (ktorú vozidlo 
ubehne od spozorovania žltej na semafore po začiatok 
brzdenia) a z  brzdnej dráhy vozidla. Počas reakčného 
času 1 s  pri rýchlosti 50 km/h ubehne vozidlo 13,9 m. 
Brzdná dráha osobného automobilu pri väčšine  priemer-
ných vodičov (s dosahovaným spomalením  5,5 m/s2) je 
17,5 m. Čiže spolu až po  zastavenie prejde vozidlo 31,4 
m. Teraz záleží na tom, kde práve vtedy vozidlo bude. To 
závisí od toho, v akej vzdialenosti pred semaforom sa 
na ňom rozsvietilo žlté svetlo. Povedzme, že sa to sta-
lo v  poslednej chvíli, keď bolo vozidlo pred semaforom. 
To znamená, že zastaví až za križovatkou. Ale keď pôjde 
o širšiu križovatku, automobil zostane stáť v  križovat-
ke,  kde bude prekážať ostatným vozidlám a môže spô-
sobiť dopravnú nehodu. Z  toho vidíme, že prejazd na 
žltú je veľmi problematickou záležitosťou.  Oveľa horšie 
sú na tom vodiči nákladných automobilov a autobusov, 
ktorých vozidlá majú omnoho dlhšiu brzdnú dráhu ako 
osobné automobily.

Za aký čas zastavíme vozidlo
Na zastavenie osobného automobilu z rýchlosti 50 
km/h asi 90 % vodičov potrebuje čas 3,5 s (Schuma-
cher, pri rovnakom reakčnom čase 1s s tým istým auto-
mobilom by zastavil za 2,8 s). Teda od spozorovania žl-
tej na semafore po zastavenie vozidla bežný vodič potre-
buje čas 3,5 s Z toho je zrejmé, že vo chvíli rozsvietenia 
červenej ešte vozidlo nebude stáť. (A na žltú by nedoká-
zal prejsť túto križovatku ani Schumacher.)          

Keď sa vodič snaží rýchlo prejsť križovatku  
Povedzme, že vo chvíli rozsvietenia žltej je vodič práve 
pod semaforom a že šírka križovatky je 20 m. Túto vzdi-
alenosť pri pôvodnej rýchlosti 50 km/h vozidlo preko-
ná za 1,4 sekundy. Takže bezpečne opustí križovatku za 
dve sekundy svietenia žltej a nedôjde ku kolízii. 

Čo ak sa vodič moderného vozidla „splaší“
Strach pred odňatím vodičského preukazu na dva roky, 
môže vychovať vodičov k tomu, že mnohí z nich po roz-
svietení žltej radšej prudko stúpia na brzdu. Keďže ich 
vozidlo už spravidla má elektronický bezpečnostný jazd-
ný systém BAS alebo ESP, zastaví na takmer polovi-
čnej vzdialenosti ako ostatní vodiči za ním, ktorí taký-
to systém nemajú. Zaviní sa tým hromadná zrážka via-
cerých vozidiel, so značnými škodami i zraneniami, na-
jmä u nepripútaných osôb a zablokovanie križovatky na 
dlhý čas.
 Niektorí vodiči rýchlych automobilov s výnimočný-
mi akceleračnými schopnosťami si ľahko spočítajú, že 
pre nich je lacnejšie prejsť križovatku veľkou rýchlos-
ťou, aby sa vyhli prejazdu na červenú. Takýmto vodičom 
niekedy nahrávajú aj zle nastavené semafory, vinou kto-
rých môžu využiť „zelenú vlnu“ len tí, ktorí idú nedovole-
ne veľkou rýchlosťou.

Ako to bude v zime
Napríklad na zasneženom a zľadovatenom povrchu  
cesty sa v spomínanom prípade niekoľkonásobne predĺ-
ži brzdná dráha. Z toho je jasné, že na šmykľavých  
povrchoch ciest v zime musí vodič prichádzať ku  

križovatkám oveľa pomalšie ako v lete, aby stačil včas za-
reagovať na zmenu svetelných signálov na semaforoch. 

Bezpečným riešením je blikajúce zelené svetlo
Vo vyspelých štátoch už dávnejšie prišli na to, že vybe-
ranie pokút v kolíznych situáciách nie je konštruktív-
nym riešením. Rozumní ľudia pri rozhodovaní vychád-
zajú toho, že v problematických dvoch sekundách svie-
tenia žltej na križovatke je najväčším stresom pre vodi-
ča, ako sa v takom krátkom čase čo najlepšie rozhodnúť, 
najmä ak je pod tlakom veľmi agresívnej mestskej pre-
mávky. Preto zodpovedné mocenské orgány radšej pri-
jímajú také opatrenia, ktorými sa predchádza takýmto 
riskantným situáciám. Z toho dôvodu vo viacerých kra-
jinách zaviedli zlepšený program funkcie semaforov, pri 
ktorom ku koncu zelenej toto svetlo ešte niekoľkokrát 
zabliká. To upozorní vodiča na to, že už sa blíži koniec ze-
lenej. Vodič takto dostane asi o tri sekundy viac času na 
rozmyslenie. Čiže spolu s dvoma sekundami žltého svet-
la bude mať k dispozícii 5 sekúnd na správne rozhodnu-
tie. To je skutočne dobré riešenie problému. Takéto sve-
telné riadenie križovatiek sa ojedinele objavuje aj u nás 
a bolo by vynikajúce, keby bolo možné čo najskôr takto 
preprogramovať všetky semafory na križovatkách. Po-
tom by už zrejme na červenú prechádzali len vodiči, ktorí 
úmyselne ignorujú dopravné predpisy - a potom aj veľká 
pokuta a dva roky bez vodičského oprávnenia za takýto 
dopravný priestupok bude vždy spravodlivým trestom.
 Nakoniec na odľahčenie tejto závažnej témy jedna 
pozoruhodná príhoda zo skúšok o získanie vodičského 
oprávnenia: Počas prestávky sa pri autoškole ponevie-
ral malý syn rodiča, ktorý bol práve na skúškach. Bol 
tam aj príslušník policajného zboru, ktorý sa opýtal 
chlapca: „Čo aj ty sa vyznáš v dopravných predpisoch?“  
„Áno“, odpovedal chlapec. „No tak mi povedz, čo zname-
ná na semafore žltá?“, Chlapec bez váhania odpovedal: 
„Žltá znamená toľko, že keď ide mamička, tak zastaví. 
A keď ide otecko, tak pridá plyn.“ – Je to iste zaujímavý 
psychologický postreh mladého priaznivca motorizmu.

Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.
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R a d a  a d v o k á t a
Právna rubrika

Od 1. júna, kedy nadobudne účinnosť zákon č. 144/2010 
Z. z., dôjde k zmenám v niektorých dopravných predpi-
soch, najmä v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premáv-
ke. Na aké novinky sa treba pripraviť? 

Za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spô-
sobom bude od júna považované okrem iného i zasta-
venie a státie na parkovacom mieste vyhradenom pre 
zdravotne postihnutú osobu, ak nejde o vozidlo, pre kto-
ré je miesto vyhradené. Pritom nezabúdajte, že ten, kto 
v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motoro-
vého vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravid-
lá cestnej premávky, musí na svoje náklady absolvovať 
preskúšanie odbornej spôsobilosti a podrobiť sa preskú-
maniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Zákonná úprava postupu policajta po zadržaní vodičské-
ho preukazu bola doposiaľ taká, že policajt na mieste 
vydal o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie, v kto-
rom mohol povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 
dní, ak takou jazdou nebola ohrozená bezpečnosť alebo 
plynulosť cestnej premávky. Súčasne musela byť splne-
ná podmienka, že išlo o zadržanie preukazu iba z dôvodu 
potreby preskúmať zdravotnú a psychickú spôsobilosť 
vodiča. Teraz bude možné vydať povolenie na ďalšiu jaz-
du aj po zadržaní preukazu z iných dôvodov, ako napr. 
kvôli neplatnému vodičskému preukazu, uloženému zá-
kazu viesť motorové vozidlo a podobne.

Policajt je po novom oprávnený zadržať osvedčenie  
o evidencii alebo evidenčný doklad od vozidla vyda-
ný v cudzine, prípadne aj tabuľku s evidenčným čís-
lom, ak vodič vozidla poruší príslušné ustanovenia zá-
kona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času  
v doprave. 

Keď vodičovi zadržali osvedčenie o evidencii (tabuľku 
s evidenčným číslom) v cudzine, pri podávaní žiadosti 
o vydanie nového osvedčenia musí predložiť okrem iné-
ho i informáciu príslušného štátu o zadržaní osvedčenia 
spolu s jej osvedčeným prekladom do slovenčiny.

Nová povinnosť pribudne účastníkom tzv. škodovej 
udalosti. Zrejme si však najskôr musíme pripomenúť 
a upresniť, čo vlastne pod pojmom „škodová udalosť“ 
podľa zákona o cestnej premávke rozumieme. Ide o uda-
losť v cestnej premávke, pri ktorej vznikla škoda v pri-
amej súvislosti s premávkou vozidla a ktorá sa na úče-
ly zákona nepovažuje za dopravnú nehodu, takže ju or-
gány Policajného zboru neobjasňujú. A kedy sa udalosť 
označuje ako dopravná nehoda? Napríklad vtedy, keď:
- sa usmrtí alebo zraní osoba,
- sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné 
 zariadenie,
-  uniknú nebezpečné veci,

-  na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane pre-
pravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne 
hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok 
väčšej škody podľa Trestného zákona (3990,- eur),

-  je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu 
alebo inej návykovej látky,

-  sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej 
zavinení.
O dopravnú nehodu ide aj v prípade, že niektorý z účast-
níkov udalosti bezodkladne nezastavil vozidlo, nepreu-
kázal svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej uda-
losti, neposkytol údaje o poistení vozidla, požil alkohol 
alebo inú návykovú látku alebo porušil inú zo zákonných 
povinností. V ostatných prípadoch hovoríme o tzv. ško-
dovej udalosti. Ako som uviedla vyššie, účastníkovi 
škodovej udalosti pribudla nová povinnosť, a to vyplniť  
a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady 
vzniknutej škody podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o po-
vinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spô-
sobenú prevádzkou motorového vozidla. Potrebné tlači-
vo na vypísanie údajov o dopravnej nehode alebo ško-
dovej udalosti, ich účastníkoch, zúčastnených vozidlách  
a ich poškodení, poistení zodpovednosti a zavinení, vám 
musí vydať „zákonná“ poisťovňa bezodkladne po uza-
vretí poistnej zmluvy, prípadne na požiadanie.

Zavedie sa nové členenie motorových vozidiel na úče-
ly udeľovania vodičských oprávnení, a to na nasledov-
né skupiny: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, 
D1E, D, DE a T. Podrobnú definíciu jednotlivých skupín 
nájdete v čl. I, bode 29. zákona č. 144/2010 Z. z. Táto 
úprava však bude účinná až od 19. januára 2013, tak ako 
aj zvýšenie minimálneho veku na udelenie vodičského 
oprávnenia skupiny A, D a DE z 21 na 24 rokov. Do skupi-
ny motorových vozidiel A budú patriť dvojkolesové mo-
torové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postran-
ným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia 
konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km/h, alebo kto-
rých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 
v prípade spaľovacieho motora a motorové trojkoliesky 
s výkonom presahujúcim 15 kW. Skupinu D budú tvo-
riť motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na 
prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča (k moto-
rovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípoj-
né vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnos-
ťou nepresahujúcou 750 kg). Do skupiny DE budú patriť 
jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D 
a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celko-
vá hmotnosť presahuje 750 kg.

Novela zákona účinná od 1. 6. 2010 stanovuje 30-dňovú 
lehotu, počas ktorej sa musí vodič podrobiť preskúšaniu 
odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, 
ak si odpykal trest (sankciu) zákazu činnosti viesť moto-
rové vozidlá. Tomu, kto to do 30 dní od skončenia tres-

tu nestihne, bude 
odobraté vodič-
ské oprávnenie. 
Vrátiť ho možno 
až po preskúšaní 
odbornej spôsobi-
losti. Vodič, ktorý 
na skúške z odbornej spôsobilosti neprospeje, smie skú-
šku opakovať až po 3 mesiacoch.

Za vydanie osvedčenia o evidencii (časti I alebo II) ale-
bo technického osvedčenia vozidla budeme platiť správ-
ny poplatok 6,- eur. Doposiaľ to bolo 5,- eur. K zväčšeniu 
poplatku z 5,- na 6,- eur došlo i v prípade vykonania zmi-
en v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedče-
ní. Na druhej strane dochádza aj k zmenšeniu správnych 
poplatkov. Kým v minulosti sa za vydanie osvedčenia o 
evidencii alebo technického osvedčenia ako náhrada za 
zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené osvedče-
nie platilo 20,- eur (pri opakovanom vydaní v priebehu 
dvoch po sebe nasledujúcich rokov dokonca 40,- eur), 
novelou zákona sa poplatok zmenšil na 10,- eur. V sad-
zobníku pribudla nová položka – vydanie osvedčenia o 
evidencii časti I urýchlene do 2 pracovných dní, ktoré sa 
spoplatňuje sumou 24,- eur.

Nabudúce sa budem podrobnejšie venovať najmä zme-
nám týkajúcim sa osvedčenia o evidencii a technického 
osvedčenia vozidla.

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

Zmeny v dopravných predpisoch od 1. júna 2010

Kia cee’d – „Firemné 
auto roka 2010“

Slovenská Kia cee‘d získala prestížne ocenenie Fi-
remné auto roka 2010 v kľúčovej kategórii Referent-
ské vozidlá. Súťaž FLEET AWARDS už pravidelne or-
ganizuje vydavateľstvo Auto Business Media, s.r.o. 
a magazín FLEET firemné automobily. Firemné auto 
roka 2010 volili odborníci v oblasti správy a riade-
nia firemných autoparkov. Vo volebnej komisii bolo 
40 konateľov, riaditeľov a flotilových manažérov vý-
znamných slovenských spoločností, ktoré prevád-
zkujú firemné automobily. 

Kia cee’d skončila s počtom bodov 4769 prvá, s ná-
skokom viac ako 570 bodov pred druhým umiestne-
ným vozidlom v rovnakej kategórii. Ocenenie pre-
vzal pán Ľubomír Habala, generálny riaditeľ Kia Mo-
tors Sales Slovensko, z rúk ministra dopravy SR a 
čestného predsedu volebnej komisie Ľubomíra Váž-
neho. Kia Motors Sales Slovensko do tohtoročnej 
súťaže Firemné Auto roka nominovala okrem Kie ce-
e’d aj SUV Kia Sportage, ktorý sa v kategórii Terén-
nych vozidiel umiestnil na 3. mieste za automobillmi 
Merces-Benz ML a Volkswagen Touareg.
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Ekológia

Kia cee’d
zaručene slovenská

Akciová ponuka je platná do 15. 6. 2010 alebo do vypredania zásob.
Emisie CO2: 128 - 190g/km, kombinovaná spotreba: 4,6 - 8,0 l/100 km.
Ponuka sa vzťahuje na vozidlá modelového roku 2008 a 2009.                   
* 7 rokov / 150 000 km. Podrobnosti nájdete v Zmluvných podmienkach.

12 990 €
zľava  2 905 €

cenníková cena 15 895 €

cena v akcii

limitovaná edícia EXTRA: 1,4CVVT, 
výbava EX vrátane ESC, 16“ hliníkových 
diskov, automatickej klimatizácie, 
vyhrievaných predných sedadiel, 
stmavnených zadných skiel a metalízy

Fandite slovenskému tímu na majstrovstvá sveta vo futbale a zapojte 
sa do špeciálnej akcie! Každý, kto si v čase od 26.4 do 15.6.2010 zakúpi 
vozidlo z hore uvedenej ponuky, môže vyhrať až 10 000 €. 
Podrobné informácie nájdete na www.kia.sk.

Kia cee’d_sw
priestranné rodinné kombi

15 080 €
zľava  3 300 €

cenníková cena 18 380 €

cena v akcii

1,6 CRDi (115k), stupeň výbavy EX
vrátane metalízy

Kia Sportage
kompaktné SUV

16 990 €
zľava  3 390 €

cenníková cena 20 380 €

cena v akcii

2,0CVVT, 2WD
stupeň výbavy LX
vrátane metalízy

Kia Motors Sales 
Slovensko - platinový

partner SFZ

Made in SlovaKIA
Využite jedinečnú príležitosť získať autá so 7-ročnou zárukou
vyrobené na Slovensku za znížené ceny!

16 9
cenníková ce

12 99
zľ

cenníková cen
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História motorizmu

Prvou významnou úlohou VMV v Bratislave bol vývoj 
úžitkových modifikácií automobilov na báze komponen-
tov Tatra T 603. Z celého radu modifikácií boli postave-
né dve funkčné vzorky. Najnáročnejší, minibus s ozna-
čením T 603 MB, a nízkoplošinový valník s označením 
T 603 NP. Spomenuté funkčné vzorky pre rýchlosť re-
alizácie vychádzali v prednej časti karosérie z výliskov 
kabíny automobilu Tatra T 805. Súbežne sa vtedy pra-
covalo na novom dizajne pre sériovú výrobu, celého ty-
pového radu. 
 Ďalšou zaujímavou úlohou konštruktérov VMV bol 
vývoj modifikácie osobného automobilu Tatra T 603A 
vo verzii RZP pre rýchlu zdravotnícku pomoc.  Po jej 
úspešnom zvládnutí nasledovalo z Tatry Kopřivnice 
ešte náročnejšie zadanie, výrazná modernizácia osob-
ného automobilu T 603, ktorá bola označená T603X. V 
priebehu 60. rokov bolo vo VMV riešených niekoľko ďal-
ších projektov, ktoré potvrdzujú schopnosti kolektívu 
vývojárov. Medzi inými to bolo riešenie kabíny náklad-
ného automobilu Tatra T 138 tak, aby vyhovovala poži-
adavkám „švédskej bezpečnostnej normy“. Táto úloha 

VýVOJ MOTOROVých VOZIDIEL 
V BRATISLAVE by mal 50 rokov 
Keď v roku 1960 vznikol závod Tatra Bratislava, vznikol tu v tom istom roku oficiálne aj Vývoj motorových 
vozidiel - VMV. Existoval tri desaťročia. Pracovali v ňom desiatky výborných odborníkov, niektorí v penzijnom 
alebo v „predpenzijnom“ veku dodnes pracujú v konštrukčných kanceláriách (prevažne v zahraničí) posky-
tujúcich služby renomovaným európskym automobilkám. VMV v Bratislave už neexistuje, dávno v ňom už 
nevyrastajú žiadni šikovní konštruktéri, ktorí by získavali skúsenosti od svojich starších kolegov.

  Prototyp malého nákladného automobilu MNA 1000

  Funkčná vzorka nízkoplošinového valníka T 603 NP

  Prvá funkčná vzorka – minibus T 603 MB
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História motorizmu

si vyžiadala spracovanie a zvládnutie metodiky skúšok 
a vlastných nárazových skúšok. V súvislosti s riešením 
zmenšovania hluku automobilu T 138 a T 148 bolo rie-
šených množstvo čiastkových úloh. Koncom 60. rokov v 
rámci riešenia projektu nákladného „8-tonového“ auto-
mobilu takzvanej pre Liaz Zvolen, bola postavená funkč-
ná vzorka so skrátenou trambusovou kabínou typového 
radu Liaz 100.01. Škála úloh bola teda hneď v prvom de-
saťročí činnosti VMV veľmi široká.
 Začiatkom 70. rokov, po vzniku Bratislavských au-
tomobilových závodov - BAZ, bol VMV okrem iného po-
verený vývojom dodávkového automobilu s nosnosťou 
1,25 t. Na základe zadania bola spracovaná dôkladná 
štúdia možností riešenia takéhoto automobilu, a samo-
zrejme z toho vzniklo mnoho tvarových štúdií. V rámci 

riešenia dodávkových automobilov, podľa súčasnej ter-
minológie malých nákladných automobilov – MNA, vo 
VMV BAZ bolo zhotovených množstvo funkčných vzo-
rov a prototypov.
 Začiatkom 80. rokov pribudla ďalšia významná úlo-
ha, ktorou bol vývoj stredného nákladného automobilu, 
v skratke označený SNA, ale predovšetkým jeho vojen-
skej verzie označenej STA. Mal to byť nástupca známe-
ho armádneho automobilu Praga V3S. 
 Začiatkom 90. rokov Bratislavské automobilové závo-
dy zanikli a zanikol aj VMV. Výrobným pokračovateľom na 
bývalom teritóriu BAZ v Devínskej Novej Vsi je Volkswagen 
Slovakia, a.s., žiaľ, vývoj pokračovanie nemá. 

Ivan SCHUSTER

  Skúšky kabíny T 138 podľa švédskej normy - na pevnosť

  Nákladný automobil - 8 ton - vyvinutý pre LIAZ Zvolen

  Opakovaný prototyp STA „stredného nákladného automobilu“
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Najvýznamnejší čínsky autosalón tohto roka bol sved-
kom slávnostného uvedenia omladeného typu Octavia 
MingRui (na snímke) na čínsky trh. Octavia MingRui je 
prvým typom z portfólia vozidiel Škoda vyrábaným v 
závode Shanghai Volkswagen v Šanghaji. Octavia je aj 
v Číne najpredávanejším typom značky Škoda s asi 70 
% podielom, vo svojej triede má trhový podiel viac ako 2 
%. V Číne sú vozidlá Octavia MingRui v ponuke od júna 

2007 a v minulom roku si našli viac ako 85 000 zákaz-
níkov. Z linky výrobného závodu Shanghai Volkswagen 
schádza od roku 2008 aj model Fabia JingRui a od roku 
2009 vlajková loď značky Škoda, Superb HaoRui. 
 Vozidlá Škoda vyrábané v Číne sú prispôsobené po-
žiadavkám miestnych zákazníkov, ktorí hľadajú bezpeč-
né, moderné a dobre vybavené vozidlo. Škoda ich oslo-
vuje nadčasovým dizajnom a európskou kvalitou. Na 

rozdiel od európskych modelov sa o pohon všetkých 
modelov starajú výhradne zážihové motory 1,4 TSI/96 
kW (5M/7DSG), 1,6 MPI/77 kW (5M/6A), 1,8 TSI/118 
kW (7DSG) a 2,0 MPI/88 kW (5M/6A). Šesťstupňová 
automatická prevodovka ponúka funkciu Tiptronic. Von-
kajší dizajn je oživený veľkorysejším použitím chrómu. 
Základná výbava všetkých modelov obsahuje napr. kli-
matizáciu a kolesá z ľahkej zliatiny. Miestni zákazníci 
tak majú možnosť výberu z palety vozidiel upravených 
presne podľa ich zvyklostí a vkusu. 
 V expozícii Škoda Auto na autosalóne v Pekin-
gu predstavili omladené deriváty typu Octavia - vozid-
lá Octavia RS s dvojlitrovým turbomotorom s dvojitým 
prepĺňaním a automatickou prevodovkou typu DSG a 
úsporný model Octavia MingRui vo vyhotovení Green-
Line s motorom 1,4 TSI, taktiež s prevodovkou DSG. 
 Podľa aktuálnych odhadov sa Čína v roku 2010 
stane najväčším svetovým automobilovým trhom s po-
čtom presahujúcim 10 miliónov predaných automobi-
lov. Rovnaký význam, teda trhom číslo 1, bude aj pre 
značku Škoda. 

Ford Fiesta sa stal najpredávanejším au-
tom Európy v marci a v prvom štvrťro-
ku 2010. Informáciu zverejnil svetový lí-
der v poskytovaní údajov z automobilové-
ho sektora, spoločnosť JATO Dynamics. 
Údaje sa zbierajú z 27 európskych štátov. 
Predajné výsledky značky Ford sa zvyčaj-
ne zakladajú na výsledkoch z 19 hlavných 
európskych trhov alebo všetkých 51 eu-
rópskych trhov. Na 19 európskych trhoch 
boli predajné čísla 68 756 v marci a 140 
447 kusov v prvom kvartáli.
 Podľa čísel predložených spoločnos-
ťou JATO Dynamics sa v marci predalo 
68 630 kusov Ford Fiesta, čo predstavuje 
medziročný rast 25,8 %. Predaj automo-
bilov Ford Fiesta bol o takmer 11 800 kusov lepší ako 
dosiahol druhý Volkswagen Golf.

Ingvar Sviggum, viceprezident pre marketing, predaj  
a služby spoločnosti Ford of Europe (na snímke pri  

Fieste) povedal: „Minulý rok bol skve-
lým rokom pre Fiestu napriek ekono-
mickým podmienkam, ale tento rok je 
zatiaľ ešte silnejší. Marcové predaje 
Fiesty boli najlepšie, aké sme kedy za-
znamenali pri ktoromkoľvek type v jed-
nom mesiaci v Európe. Od jej vstupu na 
trh pred 18-timi mesiacmi sme predali 
viac ako 750 000 kusov po celom svete 
– čo by bol výnimočný úspech v akom-
koľvek čase, ale ešte väčší je v takejto 
neobvyklej ekonomickej situácii. A s jej 
uvedením v Severnej Amerike verím, že 
Fiesta bude stále silnejšia.“
Vo svojej tlačovej správe z 19. apríla 
JATO Dynamics tiež potvrdzuje, že Ford 

bol v marci 2010 najpredávanejšou značkou Európy.
-fd-

Za prvné tri mesiace tohto roku predala spoločnost Avia 
Ashok Leyland Motors (AALM) viac ako sto automobi-
lov. Vo svojej kategórii nákladných automobilov stred-
nej triedy sa v Českej republike dostala na čelo s 25-per-
centným podielom na trhu. Oproti vlaňajšku, kedy sa 
produkcia pražskej automobilky prepadla na historické 
minimum, narástol jej predaj v prvom kvartáli o takmer  
200 %. 

V druhom štvrťroku chcú vyrobiť asi dvesto náklad-
ných automobilov. Plán pre rok 2010 počíta s výrobou 
a predajom tisícky nákladných vozidiel, čo je oproti trom 
stovkám predaných automobilov vlani výrazný nárast. 
Väčšina z nich pôjde na nové exportné trhy a ako pod-
vozky do USA pre ekologické vozidlá Smith.

-aa-

ŠKODA AUTO NA AUTOSALÓNE V PEKINgU

NAPREDÁVANEJŠíM AUTOM V EURÓPE V PRVOM 
ŠTVRŤROKU 2010 BOL fORD fIESTA

REKORDNé PREDAJE AUTOMOBILOV AVIA 
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Jedným z vozidiel, ktoré obdivovali návštevníci nedáv-
neho ženevského autosalónu, bol aj superšportový au-
tomobil Hispano Suiza. Toto vozidlo s originálnym di-
zajnom má hliníkový priestorový rám, na ktorom je 
upevnená karoséria z uhlíkových kompozitov. Auto je 
dlhé 4940 mm, široké 2064 mm a vysoké len 1250 mm. 
Hmotnosť prázdneho vozidla je 1590 kg. Na jeho pohon 

slúži 5,2-litrový vidlicový desaťva-
lec FSI vystrojený systémom pria-
meho vstrekovania benzínu. Pokiaľ 
sa vám zdá, že s takýmto motorom 
ste sa už niekde stretli, máte prav-
du – ide o motor z vozidla Audi R8 
V10 5.2 FSI. V superšportovom His-
pano Suiza je však motor prepĺňaný 
dvoma elektricky poháňanými kom-
presormi, čím sa jeho výkon zväčšil 
na 551 kW pri 8200 ot./min. Svoj 
maximálny krútiaci moment 700 
Nm dosahuje motor pri 6650 ot./
min. Poháňa všetky kolesá prostred-
níctvom šesťstupňovej prevodovky. 
Kombinovaná priemerná spotreba 

motora je 13,5 l/100 km. Na predných i zadných kole-
sách sú uhlíkovo-keramické brzdy, predné vetrané kotú-
če majú priemer 380 mm, vzadu 356 mm. Na 22-palco-
vých kovaných diskových kolesách s centrálnym záve-
rom sú pneumatiky Michelin Pilot Sport. 
 Hispano Suiza zrýchli z 0 na 100 km/h za približ-
ne 3,4 sekundy a dosiahne maximálnu rýchlosť viac ako 

330 km/h. Výrobca predpokladá, že ročne vyrobí 20 až 
25 tykýchto vozidiel. Cena by sa mala pohybovať oko-
lo 700 000 eur. Vo vývoji sa nachádza aj hybridná ver-
zia tohto automobilu, ktorej predné kolesá má poháňať 
elektromotor výkonu 110 kW. Znamená teda nový su-
peršportový automobil, vystavený v Ženeve, návrat tra-
dičnej značky Hispano-Suiza na svetovú scénu? Pozorný 
čitateľ si možno už všimol, že medzi názvami Hispano a 
Suiza niekedy je a niekedy nie je spojovník. Skutočnosť 
je taká, že vozidlo Hispano Suiza bol v Ženeve vystavo-
vaný na stánku, ktorý mala prenajatá španielska spo-
ločnosť Delmar 04. Tá však nie je vlastníkom historic-
kej značky Hispano-Suiza a preto vystavila svoje vozidlo 
pod „rafinovanou“ značkou Hispano Suiza (teda bez spo-
jovníka). Právo na značku Hispano-Suiza má španielska 
spoločnosť La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles SA 
(patriaca do skupiny SAFRAN SA), ktorá už oznámila, 
že podnikne právne kroky proti neoprávnenému požitiu 
spomenutej značky. Možno ešte dodať, že na počiatku 
vzniku značky Hispano-Suiza, ktorá má zložitú históriu, 
stáli španielsky kapitán Emilio de la Cuadra a talentova-
ný švajčiarsky inžinier Marc Birkigt. 

(RM)

Americká automobilka Cadillac patriaca do koncer-
nu General Motors, predstavila na nedávnom autosa-
lóne v New Yorku nový model s trochu dlhým označe-
ním CTS-V Sport Wagon. Z tohto označenia vyplýva, 
že ide o model patriaci do radu CTS s karosériou kom-
bi (Sport Wagon). Doplnkovým písmenom V označuje 
Cadillac najvýkonnejšie športové verzie svojich typov. 
Rad CTS má teraz už všetky karosárske varianty (sedan, 

kupé i kombi) aj v športovej verzii V. Nové športové kom-
bi sa od bežného kombi navonok odlišuje typickou pred-
nou mriežkou a vyvýšeninou na prednej kapote, ktorou 
sa vytvorilo miesto pre mechanicky poháňaný kompre-
sor motora. Zadnej časti dominujú chrómované koncov-
ky výfuku. Vozidlo má 19-palcové kované hliníkové dis-
kové kolesá, na ktorých sú pneumatiky Pilot Sport PS2, 
ktoré   Michelin vyvinul  špeciálne pre modely CTS-V.  

Podvozok je vystrojený tlmičmi Magnetic Ride, kto-
rých tlmiaci efekt sa priebežne (každú tisícinu sekun-
dy) prispôsobuje stavu cesty.  Vozidlo s rozmermi 
4859x1842x1502 mm má batožinový priestor s obje-
mom 720 litrov, sklopením zadných sedadiel sa zväč-
ší na 1644 litrov. Na pohon kombi slúži rovnaký motor 
ako na pohon sedanu i kupé CTS-V, teda 6,2-litrový vidli-
cový osemvalec, ktorý je prepĺňaný mechanickým kom-
presorom. Motor má maximálny výkon 415 kW pri 6100 
ot./min., čo je najväčší výkon, aký kedy mal sériovo vy-
rábaný Cadillac. Výkon motora sa na zadné kolesá pre-
náša buď šesťstupňovou dvojspojkovou ručne ovláda-
nou prevodovkou Tremec, alebo šesťstupňovou automa-
tickou prevodovkou Hydra-Matic. Do sériového výstro-
ja nového športového kombi patrí aj elektrická parkova-
cia brzda, navigačný systém, digitálne rádio firmy Bose 
a pevný disk s kapacitou 40 GB. Na americkom trhu sa 
kombi Cadillac CTS-V Sport Wagon objaví koncom roka. 

(RM)

Inštitút EuroNCAP v Bruseli po prvýkrát porovnával vý-
sledky všetkých crash testov z roku 2009. Najlepšie v 
nich obstál  Volkswagen Golf, ktorý získal 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. Celkovo bolo 
v minulom roku nanovo hodnotených 33 áut v prísnej-
ších a komplexnejších crash testoch EuroNCAP. V no-
vom sprísnenom posudku boli hodnotené aj elektronic-
ké bezpečnostné a asistenčné systémy, ktoré pomáha-
jú zabrániť nehodám a predísť tažkým zraneniam. 

-vw-

NÁVRAT ZNAČKY hISPANO-SUIZA?

cADILLAc cTS-V SPORT WAgON 

NAJLEPŠIE hODNOTY EURONcAP VLANI DOSIAhOL gOLf
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Vyskúšali sme
Škoda Superb Combi 1.8 TSI 4x4 Elegance

Škoda Superb combi 1.8 TSI 4x4 Elegance

Najprestížnejší typ zo súčasnej ponuky značky Škoda, Superb druhej generácie, mal premiéru na autosa-
lóne v Ženeve pred dvoma rokmi. Prvý raz sme ho mali možnosť vyskúšať na našich cestách v závere leta 
toho istého roku (MOT´or č. 9/2008). Minulú jeseň mal výstavnú premiéru Superb combi. Vyskúšali sme 
model poháňaný zážihovým motorom 1.8 TSI s pohonom kolies prednej aj zadnej nápravy, ručne ovláda-
nou prevodovkou a úrovňou výbavy Elegance.

Superb Combi je rovnako dlhý aj široký ako liftback. 
Vrch strechy má o 19 mm vyššie nad vozovkou, po hor-
nú hranu štandardne dodávaných pozdĺžnikov strešné-
ho nosiča je vyšší o 29 mm. Interiér je rovnaký ako v 
liftbacku, s bohatou rezervou miesta v pozdĺžnom sme-
re pred nohami  osôb sediacich na zadných sedadlách. 

V priečnom smere to už nie je také dobré, ak by mali 
na zadných sedadlách sedieť počas dlhotrvajúcej jaz-
dy traja dospelí, tlačili by vzájomne na seba plecami. 
Je to však málo pravdepodobné, stačí pozrieť na mo-
hutný podlahový tunel a tvarovanie stredného miesta 
na sedenie s výklopnou lakťovou opierkou v operadle, 

a je každému zrejmé, že s plným obsadením piatimi oso-
bami konštruktéri Superbu príliš neuvažovali. To nie je 
výčitka, prakticky rovnako sú koncipované sedadlá aj  
v konkurenčných automobiloch strednej triedy, i keď 
v nich vnútorná šírka v úrovni pliec neklesá pod 1500 
mm ako v Superbe. Nastupovanie na predné aj zadné  
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sedadlá je pohodlné vďaka veľkým vstupným otvorom 
po otvorení dverí a vyššie osadeným sedadlám nad pod-
lahou. Predné sedadlá majú elektrické prestavovanie, 
ergonomicky vhodné tvarovanie a príjemne veľké roz-
mery. Pohodlne sa sedí aj na zadných sedadlách, dobre 
podopierajú stehná aj vyšších cestujúcich, keďže ich se-
dacie časti sú dlhé a od podlahy vozidla vzdialené až 370 
mm. Tvarovanie všetkých prvkov interiéru aj materiá-
ly, z ktorých sú zhotovené, a hodnotné asistenčné sys-
témy zlepšujúce bezpečnosť a pohodlie jazdy, budú ťa-
hať zákazníkov uvažujúcich o kúpe auta strednej, mož-
no aj vyššej strednej triedy od konkurencie. Potvrdzujú 
to už predajné čísla liftbacku druhej generácie, ktorý je 
na trhu v porovnaní s kombi o rok dlhšie.
 Počas dňa je interiér presvetlený slnečným svet-
lom prechádzajúcim cez elektricky ovládané dvojdiel-
ne strešné panoramatické okno. Jeho sklo prepúšťa len  
10 % tepelného žiarenia slnečného svetla, ak by bolo 
slnečné žiarenie napriek tomu príliš silné, sklené pane-
ly možno zatieniť ochrannou roletou. Táto vymoženosť 
svetelnej pohody vysokým osobám sediacim na zad-
ných sedadlách uberá zo vzácnych centimetríkov odstu-
pu hlavy od stropu. 
 Batožinový priestor so základným objemom 633 
litrov je najväčší v strednej triede, týmto parametrom 

sa vyrovná väčšine kombi s vyššej strednej triedy. Jeho 
dno je dlhé 1020 mm, medzi podbehmi zadných kolies 
sa šírka zužuje na 1010 mm. Sklopením zadných sedadi-
el sa úložný priestor predĺži na 1750 mm a objem naras-
tie na 1865 litrov (od dna po strop). Novinkou, prvý raz 
použitou v automobile Škoda, je za príplatok dodávané 
elektrické ovládanie otvárania a zatvárania veka batoži-
nového priestoru. Okrem zvyčajného tlačidla na spodnej 
„hrane“ veka ovládať sa dá aj diaľkovo, na kľúči, či tla-
čidlom na stredovom tuneli. Pri jeho otvorení sa roleto-
vý kryt batožinového priestoru automaticky odsúva do 
strednej polohy a uvoľní tak väčší otvor pre manipuláciu 
s batožinou. Nízka „nakladacia hrana“ (600 mm) uľahču-
je nakladanie predmetov s väčšou hmotnosťou či väčší-
mi rozmermi. Hliníkové lišty, háčiky a sieťový program 
v batožinovom priestore umožňujú zabezpečiť preváža-
né predmety proti ich pohybu vplyvom zotrvačných síl 
počas jazdy. Nový je aj spôsob osvetlenia batožinového 
priestoru v jeho veku („piatych dverách“). Osvetľuje ni-
elen batožinový priestor, ale i plochu okolo zadnej časti 
vozidla. Ďalšie, vyberateľné, svietidlo, je na ľavom boku 
batožinového priestoru. Je vybavené úspornými svie-
tiacimi diódami a akumulátorovou batériou, možno ho 
vybrať z držiaka, cez ktorý sa priebežne dobíja. V noci 
môže posádke slúžiť ako vreckový lampáš. Keďže je v 
ňom zabudovaný aj magnet, umožňuje jednoduché upev-
nenie na karosériu, aby svetlom uľahčoval v noci naprí-
klad opravu kolesa. 
 Prepĺňaný zážihový motor 1,8 TSI zabezpečuje ro-
bustnému Superbu rovnomerný nárast rýchlosti, jeho 
silu cíťiť už od 2000 otáčok za minútu a zrýchľovanie 
končí takmer až keď ručička otáčkomera prekryje ozna-
čenie 7000 otáčok. Keď sme mimo mesta jazdili pokoj-
ne, teda otáčky motora neprekračovali hodnotu 3000 

za minútu, spotreba benzínu zostávala pod hodnotou  
6 l/100 km. V mestskej premávke sa vodič Superbu 
Combi s týmto motorom pod úroveň spotreby 10 l/100 
km dostane len málokedy, pri mimoriadnom sústredení 
sa na plynový pedál. 
 Podobne ako väčšina ostatných automobilov ob-
dobných rozmerov a hmotnosti ani Superb Combi ne-
obľubuje rýchly prejazd na seba nadväzujúcich zákrut, 
zistili sme to pri skúšaní liftbacku. V tomto modeli po-
hon kolies prednej aj zadnej nápravy s precíznym roz-
deľovaním krútiaceho momentu podľa momentálnej ad-
hézie spojkou Haldex 4. generácie uľahčuje rýchly vý-
jazd zo zákruty a má na vozidlo stabilizujúci účinok. 
 Škoda Superb Combi 1.8 TSI 4x4 Elegance so šesť-
stupňovou ručne ovládanou  prevodovkou sa predáva za 
34 589 eur. 

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Škoda Superb Combi 1.8 TSI 4x4 Elegance

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

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

mer 9,6:1, zdvihový objem 1798 cm3, najväčší výkon 118 kW 

pri 6200 ot./min., krútiaci moment 250 Nm pri 1500 až 4200 

ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej aj zadnej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčo-

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

ňové riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozme-

ru 225/40 R 18. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4838/1817/1510 

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

du 1545/1517 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1629/2192 kg,  objem batožinového priestoru  633/1865 l, 

objem palivovej nádrže 60 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 215 km/h, 

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

mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 10,7/6,7/8,2  

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Najnovšia generácia to, aj vďaka pokroku v kvalitách 
elektronicky riadených systémoch podvozku, zmenila. 
Presvedčila nás o tom aj druhá skúsenosť s „éčkom“. 
Prvú sme získali pri skúšaní modelu E 350 CDI Coupé 
v závere minulého roka (MOT ór č. 12/2009). Tentoraz 
sme používali sedan poháňaný rovnakým motorom, ale 
s pohonom všetkých štyroch kolies a balíkom výbavy 
šport AMG. 
 Predná časť sedanu je takmer rovnaká ako kupé. 
Vďaka doplnkovej výbave AMG má aj sedan pedále z leš-
tenej ocele s gumovými „štoplíkmi“, rovnaké sú multi-
funkčné trojramenné volanty, prístrojové dosky aj ich 
stredové konzoly. Sedan však dostal menej športovo 
pôsobiace umiestnenie voliča sedemstupňovej automa-
tickej prevodovky k pravej strane volantu, kupé má ro-
bustnejšiu voliacu páku na klasickom mieste – v prednej  

časti podlahového tunela. V obidvoch modeloch môže 
vodič  prevziať do istej miery funkciu riadiacej jednot-
ky automatickej prevodovky a  ovládať ju ručne, páčka-
mi pre sekvenčné preraďovanie umiestnenými za volan-
tom. Športový balík AMG okrem vizuálnych úprav pri-
niesol aj športovejší znížený podvozok. Základnú cha-
rakteristiku pruženia si môže meniť vodič prepínačom 
medzi tvrdšou športovou a mäkšou komfortnou, ale ak 
by naviedol auto prirýchlo do zákruty v „komfortnom re-
žime“, riadiaca jednotka podvozku zariadi, že pruženie v 
zlomku sekundy „stuhne“.  Pohon všetkých štyroch ko-
lies 4MATIC  má planétový medzinápravový diferenci-
ál, ktorý štandardne prideľuje prednej náprave 45 % a 
zadnej náprave 55 % krútiaceho momentu. Ak by kolesá 
niektorej nápravy začali preklzovať, pomer sa variabilne 
mení v prospech zväčšenia krútiaceho momentu na  

kolesá s lepšou adhéziou. Výsledkom je neutrálna cha-
rakteristika vozidla aj pri rýchlom prejazde zákrut, k 
snahe zadnej časti vozidla dostať sa do popredia v zá-
krutách pri prudšej akcelerácii, charakteristickej to 
vlastnosti automobilov s pohonom len zadnej nápravy, 
teda pri tomto modeli nedochádza.  
 Trojlitrový vznetový motor aj v sedane pracuje poti-
chu, zrýchľovanie začína byť zaujímavé už po prekroče-
ní 1200 otáčok za minútu. Sedemstupňová automatic-
ká prevodovka v automatickom móde preraďuje dosta-
točne rýchlo a logicky, takže vodič len málokedy zatúži 
zasahovať do jej rozhodovania. 
 Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC má základnú 
cenu 54 264 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC

Auto pre všetky typy vodičov
Mercedes-Benz triedy E je autom z vyššej strednej triedy, spĺňajúce v predchádzajúcich generáciách náro-
ky na reprezentatívnosť, istú noblesu. Tomu zodpovedali aj jazdné vlastnosti auta – pri komfortnom vylade-
ní pruženia bolo auto schopné bezpečne rýchlo jazdiť po diaľniciach, ale športovejší štýl jazdy po kľukatia-
cich sa cestách mu príliš nesedel. 

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

vstrekovací systém common rail, ventilový rozvod 2x2xOHC, 

kompresný pomer 17,7:1, zdvihový objem 2987 cm3, najväč-

ší výkon 170 kW pri 3800 ot./min., krútiaci moment 540 pri 

1600 až 2400 ot./min.

Prevody: 7-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

prednej aj zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na priečnych aj pozdĺžnych 

ramenách a pružiacich vzperách, priečny skrutný stabilizátor, 

zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný 

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

posilňovačom, obrysový priemer otáčania 11,4 m, pneumatiky 

rozmeru 245/45 R 18.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4872/1854/1454 

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

du 1600/1619 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1890/2415 kg, objem batožinového priestoru 540 l, objem 

palivovej nádrže 80 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 241 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,1 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke  9,2/6/7,2 l/100 

km, CO
2
 188 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Predstavujeme

Ide o štúdiu taxíka v podobe mestského vanu, ktorý sa 
vyznačuje mnohými inovatívnymi technickými riešeni-
ami, vyvinutými pre špecifické potreby vodiča i cestu-
júcich v taxíku. Štúdia má zeleno-čierne lakovanie, čo 
má byť prejav pocty módnej metropole Miláno, v kto-
rej kedysi jazdili taxíky práve s takouto farebnou kom-
bináciou karosérie. Najzaujímavejším technickým prv-
kom tejto štúdie sú jej veľké výklopné dvere na pra-
vej strane. Vďaka novovyvinutej dvojosovej kinemati-

ke sa dvere odsunú smerom dopredu a uvoľnia veľký 
otvor na vstup cestujúcich. Na ľavej strane nemá kon-
cepčný taxík žiadne dvere pre cestujúcich – podľa Wal-
tera de Silvu, šéfdizajnéra koncernu VW, je totiž najbez-
pečnejšie, keď cestujúci nastupujú do taxíka len z pra-
vej strany. Vedľa vodiča nie je žiadne sedadlo, ale je 
tam priestor pre batožinu. Tá sa nakladá pohodlne, pre-
tože predmety netreba vysoko dvíhať, ako je to obvyk-
lé pri nakladaní do bežného „kufra“. Za zadnými sedadla-

mi je len malý batožinový priestor pre menšie predme-
ty. Štúdia Milano Taxi je dlhá 373 cm, vysoká 160 cm  
a široká 166 cm. Štylisticky toto vozidlo pripomína dnes 
už kultový mikrobus VW z 50. rokov minulého storočia. 
Podobne ako on, prezývaný Samba, má aj táto štúdia 
presklené vonkajšie bočné časti strechy. Niektoré šty-
listické prvky vozidla, najmä na jeho prednej časti, na-
značujú, ako budú vyzerať Volkswageny budúcich ge-
nerácií. Priehľadné sú aj asymetricky delené zadné dve-
re.   Na konzole vedľa sedadla vodiča je osem-
palcový dotykový displej. Na ňom vidia cestujúci cenu 
za prepravu a môžu si naň vyvolať informácie o zaujíma-
vých miestach pozdĺž trasy jazdy, informácie o počasí. 
Je tam aj čítačka platobných kariet, umožňujúca bezho-
tovostné platenie a prvky na ovládanie klimatizácie. Po-
dobný displej má vodič na stredovej konzole vedľa seba. 
Tento multifunkčný displej umožňuje dotykmi vyvolať 
rôzne menu, napríklad navigačné údaje, údaje o systé-
me pohonu, ovládanie telefónu a rádiového spojenia s 
centrálou, informácie o počasí či kalendár aktuálnych  

podujatí v danom meste. Na pohon elektrického taxíka 
slúži elektromotor so špičkovým výkonom 85 kW (trva-
lý výkon je 50 kW). Zdrojom elektrickej energie je pod 
podlahou umiestnená lítiovo-iónová batéria s kapacitou  
45 kWh. S plne nabitou batériou môže taxík prejsť až 300 
kilometrov. Štúdia Milano Taxi má hmotnosť 1500 kg  
a jej maximálna rýchlosť je 120 km/h. 

(RM) 

Štúdia elektrického taxíka Milano
Nemecký koncern Volkswagen už dávnejšie oznámil, že prvé sériové vozidlá s čisto elektrickým pohonom 
uvedie na trh v roku 2013. Je veľmi pravdepodobné, že spočiatku pôjde najmä o vozidlá určené pre kratšie 
jazdy v meste, čo prispeje k zníženiu hladiny exhalátov vo veľkých mestských aglomeráciách. Pre jazdy na-
jmä v meste je určená aj štúdia Milano Taxi, ktorú Volkswagen predstavil na nedávnom veľtrhu v hannoveri.
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Pri konštrukcii Vengy jej tvorcovia využili platformu 
väčšieho typu Soul, dizajn Vengy nesie črty štúdie No.3. 
Venga je len 4068 mm dlhá, ale je širšia ako podobne 
dlhí konkurenti. Keď sa k tomu pridá výška 1600 mm, 
vznikol veľmi dobrý základ pre vytvorenie rodinného 
auta s priestranným interiérom, veľkosťou porovnateľ-
ným s dobrými autami nižšej strednej triedy. Podstatne 

vyššie sedenie nad úrovňou cesty ako býva v malých 
hatchbackoch uľahčuje nastupovanie na predné aj zad-
né sedadlá, príjemné je aj pri opúšťaní auta. Interiér je 
príjemne tvarovaný, dobrý dojem v nami skúšanom mo-
deli kazil odporne zelený dekór stredovej konzoly, kto-
rý si ale majitelia Vengy nemusia objednať. Predné se-
dadlá majú optimálnu veľkosť i tvarovanie, vodič má  

k dispozícii sklopnú lakťovú opierku ukotvenú v opera-
dle sedadla. Rozsah prestavovania sedadla v pozdĺžnom 
i zvislom smere je dostatočný, platí to aj pre nastavova-
nie polohy volantu. Veľmi pekný aj praktický je prístro-
jový panel s prístrojmi veľkého priemeru, ten pozná-
me už z typu Soul. Rozmiestnenie ostatných prístrojov  
a ovládačov je tiež praktické, ovládače na stredovej  

Druhý typ Kie pre Európu
Po type cee´d, ktorý vznikol prevažne v európskom dizajnérskom stredisku automobilky Kia a aj sa vyrába 
v Európe, sa podobnou cestou vydala dynamicky sa rozvíjajúca kórejská automobilka aj v druhom prípade. 
Tým je malé viacúčelové vozidlo (MPV) s názvom Venga, ktoré Kia vyrába v závode automobilky hyundai 
v Nošoviciach na Morave. 

Vyskúšali sme
Kia Venga 1.4 CRDi TX
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konzole sú dostatočne veľké, takže sa ľahko a intuitív-
ne počas jazdy nájsť a ovládať. Informácie o nastave-
ní audiosústavy a palubného počítača sa zobrazujú na 
displeji v hornej časti stredovej konzoly. Venga splní aj 
očakávania svojich potenciálnych  majiteľov o množ-
stve a praktickosti rôznych odkladacích priestorov. Po-
zoruhodné napríklad je, že do výplne predných dverí 

možno umiestniť aj 1,5-litrovú plastovú fľašu. Pre vo-
zidlá MPV dôležitá variabilita zadnej časti vozidla začí-
na možnosťou pozdĺžneho posúvania zadných sedadiel 
v rozsahu 120 mm, meniť možno aj sklon ich operadiel. 
Ak sú zadné sedadlá posunuté celkom dozadu, batožino-
vý priestor za nimi má objem 314 litrov. Ak sú celkom 
vpredu, tak 444 litrov. Čarovať s batožinovým pries-
torom možno aj vďaka výškovo prestaviteľnému pod-
lahovému panelu. Keď je v spodnej pozícii a zadné se-
dadlá sú vzadu, má objem 422 litrov, pri posunutých se-
dadlá dopredu až 552 litrov. Keď podlahový panel ne-
cháte v garáži a zadné sedadlá môžu byť posunuté cel-
kom dopredu, objem pre batožinu vzrastie na 570 litrov. 
Batožinový priestor má praktický tvar, dlhý je 670 mm  
a medzi podbehmi 1050 mm. Po sklopení zadných se-
dadiel je „prídavné dno“ pár centimetrov nad rovinou 
dna základného  batožinového priestoru. Prah batožino-
vého priestoru je 690 mm nad vozovkou, manipuláciu  
s batožinou pri nakladaní čí vykladaní nekomplikuje.
 Vznetový 1,4-litrový motor s variabilný prestavo-
vaním lopatiek usmerňujúcich prúd spalín do turbíny tur-
bodúchadla vyladený na výkon 66 kW (môže mať aj 55 
alebo 85 kW) má pre auto rozmerov aj hmotnosti Ven-
gy dostatok výkonu aj krútiaceho momentu - ak sa Ven-
ga používa rozvážnym spôsobom ako rodinné auto. Pri 
snahe o prudšiu akceleráciu z malých otáčok je pomer-
ne hlučný, hlbšie tóny s rastom otáčok prechádzajú do 
vyšších, rastie aj intenzita hluku, čo pri motore s malým 
zdvihovým objemom príliš neprekvapuje. Neprekvapu-
je ani veľká variabilita spotreby paliva, typická vlast-
nosť maloobjemových prepĺňaných motorov – jedno či 
vznetových alebo zážihových. Pri pokojnej jazde na di-
aľnici rýchlosťou okolo 100 km/h tento motor Vengy 
spotrebúva menej ako 5 litrov nafty na 100 km, keď 
sme využívali limit rýchlosti na našich diaľniciach (130 
km/h), palivomer palubného počítača ukazoval oka-
mžitú spotrebu do 6,5 l/100 km – pri zaradenom šies-
tom prevodovom stupni a jazde prevažne po rovine ale-
bo s malým prevýšením. Pri rýchlosti nad 100 km/h sa  

v kabíne stráca hluk prenikajúci z motorového priestoru, 
dominantným sa stáva hluk z obtekania karosérie vzdu-
chom a od odvaľujúcich sa pneumatík. 
 Napriek tomu, že Venga má vyššie položené ťažisko 
ako s jej dĺžkou porovnateľné malé hatchbacky, príjem-
ne nás prekvapila stabilitou pri zmene smeru. Je to aj 
zásluhou pomerne  tvrdého pruženia a prítomnosti sta-
bilizačného systému (ESC), ktorý je pri najvyššom stup-
ni výbavy TX štandardným prvkom. Doplnený je navyše 
systémom uľahčujúcim rozjazd do kopca, čo uvíta kaž-
dý vodič. Kia Venga 1.4 CRDi (66 kW) TX sa predáva za  
16 890 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Kia Venga 1.4 CRDi TX

Motor: 4-valcový, 16-ventilový prepoĺňaný vznetový, vstrekova-

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

jem 1396 cm3, najväčší výkon 66 kW pri 4000 ot./min., krú-

tiaci moment 220 pri 1750 až 2750 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 stabili-

zátor, zadná vlečená náprava so skrutne pružnou priečkou, vi-

nuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, 

hrebeňové riadenie s posilňovačom, obrysový priemer otáča-

nia 10,4 m, pneumatiky rozmeru 205/55 R 16.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4068/1765/1600 

mm, rázvor náprav 2615 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1553/1557 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1455/1800 kg, objem batožinového priestoru 314/422/1390 

l, objem palivovej nádrže 48 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 167 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 14,5 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 5,6/4,3/4,7 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Aj druhá generácia týchto automobilov z roku 2008 slú-
ži predovšetkým na prevážanie tovaru alebo remeselníc-
keho náradia. Ale na osobných modeloch zreteľne vid-
no, že už pri vývoji konštruktéri mysleli aj na verzie pre-
vážajúce nie tovar, ale ľudí. Vyskúšali sme päťmiestny  
Citroën Berlingo Multispace poháňaný vznetovým  

motorom 1.6 HDi s najväčším výkonom 66 kW. Od čias 
prvej generácie Berlinga vývoj pokročil výrazne dopre-
du aj v požiadavkách na estetické stvárnenie a kvali-
tu dielenského spracovania kabín úžitkových automo-
bilov – od malých dodávok, až po kamióny alebo ťažké 
valníky s vyklápacími korbami. Aj na druhej generácii  

Berlinga zreteľne vidno, že rozdiely medzi osobnými  
a úžitkovými autami v tvarovaní prístrojovej dosky, se-
dadiel a vo vybavení vozidla rôznymi asistenčnými sys-
témami zlepšujúcimi pohodlie jazdy a jej bezpečnosť sa 
postupne stierajú. Pritom si aj druhá generácia Berlin-
ga zachovala mimoriadnu priestrannosť kabíny, pričom 

Z dodávky je „kombi“
Keď spoločnosť PSA Peugeot citroën v roku 1996 predstavila prvú generáciu konštrukčne zhodných úžit-
kových automobilov citroën Berlingo a Peugeot Partner, v obidvoch typových radoch boli aj verzie na pre-
voz osôb. V plechových bočniciach konštruktéri vystrihli otvory pre bočné okná, pridali druhý rad sedadiel  
a do kabíny trochu viac textilných poťahov, aby kabína pôsobila trochu útulnejšie. 

Vyskúšali sme
Citroën Berlingo 1.6 HDi (66 kW) 
Multispace



konštruktéri mysleli na potrebu posádky uložiť v interi-
éri viacero drobnejších predmetov, ktoré môžu potrebo-
vať počas jazdy. Odkladacích priestorov je dosť aj pre 
osoby sediace na zadných sedadlách, priečne delených 
v pomere 60/40. Celkový objem odkladacích priesto-
rov v kabíne Berlinga Multispace je až 170 litrov. Ber-
lingo druhej generácie je o 243 mm dlhšie ao 83 mm šir-
šie ako jeho prvá generácia. Kabína je teda ešte o niečo 
priestrannejšia.
 Na všetkých troch miestach na zadných sedadlách 
môžu byť namontované detské sedačky, čo iste zaují-
ma viacdetné rodiny. V kabíne Berlinga počas jazdy nič 
nehrkalo, nevŕzgalo, dielce interiéru sú vyrobené s rov-
nako malými toleranciami a rovnako precízne posklada-
né ako napríklad v o niečo menšom Citroëne C4 Picas-
so. Nastupovanie na zadné sedadlá cez široké posuvné 
dvere je pohodlné, ak vozidlo stojí na svahu, manipulá-
cia s nimi je fyzicky náročnejšia, lebo sú dosť ťažké. Ne-
príjemnejšie je však  to, že plastový kryt vodiacej koľaj-
nice, po ktorej sa dvere posúvajú, zasahuje dosť výraz-
ne do interiéru. Ak sedia na zadných sedadlách traja do-
spelí cestujúci, budú sa kvôli tomu na seba viac tlačiť.   
 Prístup do batožinového priestoru je po vyklopení 
rozmerného veka. Batožinový priestor pripomína, že pri-
márne je toto vozidlo dodávkou – má pravidelný tvar, 
dno len vo výške 540 mm nad vozovkou a obloženie jed-
noduchým plastovým roštom na dne a plastovými pa-
nelmi na bokoch. Asi sa nenájde rodina, ktorá by pri ví-
kendovom výlete poľahky nenaložila do Berlinga všetky 
potrebné časti oblečenia, obuvi, občerstvenia a hračky 
pre deti. Ak by bolo treba previezť nejaký rozmernejší 
predmet, ktorý sa do žiadneho osobného auta nevprace, 
stačí sklopiť zadné sedadlá a z osobného auta je skutoč-
ná dodávka. Pri extrémnejších priestorových nárokoch 
nákladu možno sedadlá druhého radu z vozidla vybrať, a 
potom je k dispozícii priestor  s objemom až 3000 litrov.
V automobiloch Citroën a Peugeot veľmi často použí-
vaný vznetový motor 1.6 HDi bol v skúšanom Berlin-
gu vyladený na najväčší vákon 66 kW. Keď už bolo vo-
zidlo obsadené nielen vodičom, bolo cítiť, že s rastú-
cou hmotnosťou slabne potenciál dynamiky jazdy a 
vodič musí pred začiatkom predchádzania pomalších  

vozidiel dôkladnejšie sledovať rýchlosť približovania sa 
protiidúcich vozidiel. V Citroëne možno aj úmyselne ne-
dávajú do Berlinga podstatne výkonnejší motor, pretože 
je to vozidlo určené pre pokojný štýl jazdy, netreba za-
búdať, že prapôvodne je to dodávka. Vybavená ale ok-
rem iného volantom prestaviteľným výškovo aj pozdĺžne, 
klimatizáciou, slušnou audiosústavou, čelnými aj bočný-
mi bezpečnostnými vankúšmi pre osoby na predných se-
dadlách.
 Citroën Berlingo 1.6 HDi Multispace sa predáva za 
14 890 eur.

 Samuel BIBZA
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Vyskúšali sme
Citroën Berlingo 1.6 HDi (66 kW) 

Multispace

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

rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common rail, kompresný 

pomer  18:1, zdvihový objem 1560 cm3, najväčší výkon 66,2 

kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 215 Nm pri 1750 ot./

min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabili-

zátor, zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný 

stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi,   

ABS, hrebeňové riadenie s  posilňovačom, stopový priemer 

otáčania 11,5 m, pneumatiky rozmeru 200/50 R 16.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4380/1810/1801 

mm, rázvor náprav 2728 mm, rozchod kolies vpredu i vzadu 

1500 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1482/2040 kg, 

objem batožinového priestoru 675/3000 l, objem palivovej 

nádrže 60 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 161 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 14,3 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke  7/5/5,7 1 l/100 

km, CO2 150 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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V BMW X1 sme nemali pri jazde pocit ako v športovo-ú-
žitkovom aute. Nevdojak sme ho porovnávali s kabrio-
letom BMW 1, ktorý sme mali pár týždňov predtým  a 
zdalo sa nám, že z pozície vodiča sa nám núka ten istý 
pohľad na volant a prístroje, ba ani sedenie sa nám ne-
zdalo byť výrazne vyššie. S výškou osadenia sedadiel 
sme si nie istí, kvalita predných je však porovnateľná 
a aj ich tvarovanie je veľmi príbuzné. Multifunkčný vo-
lant je rovnaký, prístrojová doska so stredovou konzo-
lou tiež nezaprú blízku príbuznosť. To je dobre, lebo v 
staršom type 1 sa všetky tieto prvky osvedčili a tak je 
logické, že do rozmerovo podobnej kabíny X1 ich kon-
štruktéri bez úprav alebo s malými úpravami prevzali. 
Pohodlne sa sedí aj na zadných sedadlách. A to i osobám 
vyššieho vzrastu, aj preto, že možno meniť sklon ope-
radiel. Sedadlá sú priečne delené v pomere 40/20/40. 
Všetky časti sa dajú samostatne sklápať. Už systém ich 
priečneho delenia a vysoký podlahový tunel však jasne 
naznačujú, že stredné miesto na sedenie vzadu je mysle-
né len ako núdzové.  
 Podvozok je tvrdší, príliš sme však toto vozidlo ne-
povyzvŕtali, lebo cesty boli zasnežené a najmä sme ho 
mali len krátko. Osvedčený systém pohonu všetkých 
kolies v BMW označovaný ako xDrive nám umožnil  

suverénne sa s autom pohybovať na cestách s nedosta-
točne odhrnutým snehom. Na skúšanie aspoň v ľahšom 
teréne, ani po okresných cestách bez snehu, kde by sme 
overili smerovú stabilitu auta, nebol čas.
 Batožinový priestor so základným objemom 420 li-
trov možno sklopením zadných sedadiel zväčšiť až na 
1350 litrov. Z objemu pre náklad nič neuberá rezervné 
koleso -  použité pneumatiky typu run-flat umožňujú núd-
zový dojazd aj pri defekte, takže BMW X1 rezervné kole-
so nemá. 
 Dvojlitrový vznetový motor s najväčším výkonom 
130 kW počuť najmä pri voľnobežných otáčkach, vý-
konnostne aj spotrebou nafty je však výborný. Rovna-
kou známkou možno hodnotiť aj sprevodovanie šesť-
stupňovej prevodovky, ľahkosť a presnosť preraďova-
nia prevodových stupňov.
 BMW X1 xDrive 20d v základnej výbave stojí  
33 650 eur, skúšaný model mal navyše viacero prvkov, 
napríklad systém Štart/Stop, systém na regeneráciu 
energie brzdenia, strešný nosič, vyhrievanie predných 
sedadiel, parkovacie snímače vzadu, automatickú klima-
tizáciu a iné, čo jeho cenu zdvihlo na 41 653 eur. 

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
BMW X1 xDrive 20d

Najmenší SUV BMW
Mníchovská automobilka začala predávať svoj najmenší športovo-úžitkový automobil BMW X1 minuloroč-
nú jeseň. Vyskúšali sme model s pohonom všetkých štyroch kolies, poháňaný dvojlitrovým vznetovým mo-
torom spolupracujúcim s ručne ovládanou šesťstupňovou prevodovkou. 

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

vý rozvod 2xOHC, kompresný pomer 16,5:1, zdvihový objem 

1995 cm3, najväčší výkon 130 kW pri 4000 ot./min., krútiaci 

moment 350 Nm pri 1750 až 3000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej aj  zadnej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na vzperách McPherson, 

spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabi-

lizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, priečny 

skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovaným 

kotúčmi, ABS, ESP, hrebeňové riadenie s hydraulickým posil-

ňovačom, pneumatiky rozmeru 225/50 R 17. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4454/1798/1545 

mm, rázvor náprav 2760 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 

1500/1529, pohotovostná/celková hmotnosť 1650/2130 

kg, objem batožinového priestoru  420/1350 l, objem pali-

vovej nádrže 61 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 205 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,4 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/komb. prevádzke 7/5,1/5,8 l/100 km, CO
2
 

153 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Juhokórejskej automobilke sa na čínskom trhu darí veľ-
mi dobre – v roku 2009 zaznamenala medziročný nárast 
predaja o 94 % a od príchodu na tento trh v roku 2002 
predala na ňom už viac ako  dva milióny vozidiel. Svo-
ju pozíciu v Číne chce Hyundai posilňovať ďalšími mo-
dernými automobilmi, ku ktorým patrí aj typ Verna, kto-
rý mal svetovú premiéru na autosalóne v Pekingu. Ver-
na je považovaná za náhradu typu Accent, bola vyvinu-
tá v priebehu piatich rokov, a to špeciálne pre čínsky 
trh. Vozidlo patrí do strategicky dôležitého segmentu 
C1 a je postavené na novej podvozkovej plošine s nízko  

položenou podlahou. Rozmery vozidla neboli zatiaľ zve-
rejnené, v tlačovej správe sa však uvádza, že batožinový 
priestor má objem 454 litrov. Na pohon nového vozidla  
sú určené dva zážihové motory z nového radu Gamma. 
Základný 1,4-litrový   má maximálny výkon 78,7 kW 
pri 6300 ot./min., môže byť kombinovaný s päťstup-
ňovou ručne ovládanou prevodovkou alebo štvorstup-
ňovou automatickou prevodovkou. Priemerná spotre-
ba benzínu (s manuálnou prevodovkou) je 5,7 l/100 km. 
Výkonnejší 1,6-litrový motor vyvíja 90,4 kW pri 6300 
ot./min. Dodáva sa len v kombinácii s automatickou  

prevodovkou. Obidva motory sú zhotovené z hliníkovej 
zliatiny a vystrojené dvoma vačkovými hriadeľmi v hla-
ve valcov i systémom variabilného časovania ventilov. 
Typ Verna sa začne sériovo vyrábať v júli, a to v závode 
s vysokým stupňom automatizácie v Pekingu. Na čínsky 
trh sa  dostane v druhej polovici roka a neskôr ho Hyun-
dai bude ponúkať aj na iných trhoch. V niektorých kraji-
nách sa bude pravdepodobne predávať pod zaužívaným 
názvom Accent. 

(RM)    

Lexus neustále pokračuje vo vývoji svojich plne hyb-
ridných modelov, ktoré sa vyznačujú ojedinelou tech-
nikou, nezameniteľným komfortom, dynamikou spoje-
nou s malou spotrebou paliva a tradične bohatou štan-
dardnou výbavou. Výnimočnosť modelov LS 600h/L a 
GS 450h potvrdzuje aj fakt, že sú to stále jediné plne 
hybridné luxusné sedany na svete.  

Široký súbor prvkov, ktoré prešli modernizáciou 
obsahuje: 
- Update hybridných štylistických prvkov odlišujú-

cich hybridné modely od konvenčných 
- Exkluzívne dizajnové úpravy exteriéru a interiéru
- Technické zlepšenia hybridných pohonných 
 jednotiek
- Nové prvky komfortnej a bezpečnostnej výbavy 

vrátane novej HDD audio-navigačnej sústavy 
- Päťmiestne vyhotovenie interiéru pre model LS 

600h L s masážnym sedadlom „otoman“
- Automaticky obnoviteľný lak pre model LS 600h/L.

Evolúciou stále prechádza aj často diskutovaný ob-
jem batožinového priestoru hybridných sedanov. Aj v 
tomto smere sa darí konštruktérom značky Lexus za-
znamenávať pokroky. Ako pri modeli GS 450h, tak aj 
pri modeli LS 600h dochádza k neustálemu zväčšova-
niu objemov. Lexus  LS 600h/L mal pri uvedení na trh 
batožinový priestor s objemom 330 litrov, v súčas-
nosti už 420 litrov. Model GS 450h začínal na trhu 
s objemom batožinového priestoru 280 litrov, medzi-
generačne vzrástol na 320 litrov.  -ls-

Zo sveta

hyundai Verna

Evolúcia hybridných sedanov Lexus

Lexus 600h

 Lexus GS 450h
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Kým prvé tri generácie sa vzájomne konštrukčne dosť 
odlišovali, druhá generácia dostala napríklad do kon-
štrukcie náprav aktívny stabilizátor (Active Cornering 
Enhancement) a možnosť pneumatického pruženia zad-
nej nápravy, karoséria bola predĺžená v zadnej časti pre 
pohodlnejšie sedenie na šiestom a siedmom sedadle v 
smere jazdy vozidla. Keď v roku 2004 Land Rover pred-
stavil  na autosalóne v New Yorku Discovery3, táto ge-
nerácia už mala „Integrated Body Frame“ - konštrukciu 
spájajúcu výhody samonosnej karosérie a samostat-
ného rámového podvozka. Integrovaný rám bolo mož-
né integrovať do karosérie vďaka využitiu nových vý-
robných metód, napríklad hydroformovania oceľových 
prvkov. Revolučnou konštrukčnou novinkou Discovery 
3 bol aj systém Terrain ResponseTM . V duchu najlepšej 
tradície značky Land Rover tento nový systém zabezpe-
čoval veľmi dobrú  trakciu pri jazde na ceste a v teréne  

s rozličným povrchom jednoduchým otočením elektro-
nického ovládača. Štvrtá generácia prevzala základné 
prvky konštrukcie podvozku a systému pohonu tretej 
generácie, len s lepším vyladením. Aj keď došlo aj k tva-
rovým úpravám karosérie, presklená zadná časť stre-
chy z prvej generácie zostala „dedičným“ znakom a jed-
ným z neprehliadnuteľných prvkov dizajnu aj na Disco-
very štvrtej generácie. 
 Interiér je oveľa luxusnejší pri zachovaní dobrej 
funkčnosti a variability. Prekvapujúco pohodlne sa sedí 
aj na dvoch sedadlách tretieho radu, ktoré sú po vyklo-
pení z dna batožinového priestoru  dostatočne vysoko 
nad „podlahou“.  Bez výraznejších priestorových ob-
medzení môžu na nich sedieť aj osoby s mierne nadprie-
mernou výškou. Nastupovanie na ne uľahčuje jednoduché 
sklopenie krajného sedadla druhého radu dopredu. Dis-
covery v súčasnej podobe nie je drsným „off-roadom“, 

pohodlím jazdy na upravených cestách je bližšie k tzv. 
mestským SUV. To nie je dehonestácia jeho schopnos-
ti prekonávať aj náročnejší terén, lebo ani toho sa vodič 
Discovery4 nemusí obávať. 
 Systém Terrain Response® umožňuje novému Dis-
covery 4 bezpečný pohyb po zasneženom povrchu, po 
piesku, zvláda aj prelieza nie skál. Nový, pohodlnejšie 
umiestnený otočný ovládač umožňuje vodičovi jedným 
pohybom optimálne nakonfigurovať motor, prevodovku, 
podvozok a regulačné systémy vozidla pre dosiahnutie 
maximálnej trakcie a optimálnej ovládateľnosti v špeci-
fických podmienkach. Zlepšený systém Terrain Respon-
se® obsahuje napríklad aj   funkciu obmedzujúcu prekl-
zovanie kolies pri rozjazde na piesku (Sand Launch Con-
trol). takže vodič sa môže rozbiehať aj na plný plyn bez 
obáv, že vozidlo „zahrabe“, a funkciu, ktorá  počas jazdy 
veľmi malou rýchlosťou automaticky vytvorí malý tlak 

Vyskúšali sme
Land Rover Discovery4 3.0 TDV6 SE

Úspešná história
Britská automobilka Land Rover chcela v 80-tych rokoch doplniť výrobný program o typ, ktorý by stál medzi 
klasickým „rustikálnym“ typom, ktorý od roku 1990 nesie názov Defender a luxusným typom Range Rover. 
Začala vyvíjať typ s rovnakými vlastnosťami ako Range Rover,  no cenovo prístupnejší. Vychádzal z podvoz-
ka Range Rover, ktorý mal novú karosériu so siedmimi sedadlami a radikálne novým dizajnom interiéru. Tak 
vznikol typ Discovery, ktorý mal premiéru v jeseni 1989 na autosalóne vo frankfurte nad Mohanom. V sú-
časnosti je už na trhu štvrtá generácia tohto obchodne úspešného typu. Vyskúšali sme sedemmiestny mo-
del poháňaný novým trojlitrovým vznetovým motorom.
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na všetkých brzdových kotúčoch vozidla (Rock Crawl 
Pre-charge). Tým uľahčuje preliezanie skál skrátením 
reakčnej doby bŕzd a zrýchlením intervencie systému 
trakčnej kontroly. 
 Najvýraznejšou prednosťou štvrtej generácie Dis-
covery je však kompletne zmenená dynamika vozidla pri 
jazde po asfaltovanej ceste, zabezpečujúca lepšie jazd-
né vlastnosti a  komfort. Aj keď má pohotovostnú hmot-
nosť 2,6 tony a pri plnom zaťažení 3,2 t (pri ňom sme 
ho však neskúšali), Discovery sa nepohybuje ako pre-
historický mastodont. Trojlitrový vznetový motor mu 
zabezpečuje výbornú dynamiku jazdy, čo dosvedčuje 
schopnosť zrýchľovať z pokoja na 100 km/h za menej 
ako 10 sekúnd. Pre vodiča aj posádku je však dôležitej-
šie, že Discovery4 má aj veľmi dobrú stabilitu a aj vďaka  

množstvu elektronicky regulovaných asistenčných sys-
témov vodič nemá problémy udržať ho na ceste ani pri 
rýchlo prechádzaných zákrutách. Výrobca pre tento mo-
tor uvádza v kombinovanej prevádzke optimistickú hod-
notu spotreby 9,3 l/100 km. Vzhľadom na veľkosť a 
hmotnosť tohto vozidla aj nami dosahovanú hodnotu 10 
l/100 km považujeme za veľmi dobrú.
 Land Rover Discovery4  3.0 TDV6 SE má základnú 
cenu 52 792 eur. Príplatky za sedadlá v treťom rade, ak-
tívnu uzávierku diferenciálu zadnej nápravy, parkovacie 
snímače vpredu, vyhrievanie volantu, predných aj zad-
ných sedadiel, dýz ostrekovača a ďalšie prvky výbavy 
stúpla cena skúšaného vozidla na 60 216 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Land Rover Discovery4 3.0 TDV6 SE

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

vstrekovací systém common rail, ventilový rozvod 2x2xOHC, 

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

ší výkon 180 kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 600 pri 

2000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

prednej aj zadnej  nápravy.

Podvozok: predné aj zadné kolesá zavesené na dvojiciach prieč-

nych   ramien,  vzduchové pružiny s automatickým udržiava-

ním svetlej výšky vozidla, tlmiče pruženia s elektronickou re-

guláciou útlmových síl, kotúčové brzdy, hrebeňové riadenie  

s hydraulickým posilňovačom, obrysový priemer otáčania  

11,8 m, pneumatiky rozmeru 255/55 R 19.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4835/1915/1882 

mm, rázvor náprav 2885 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu  

1605/1612,5  mm, svetlá výška 185 mm, pohotovostná/cel-

ková hmotnosť 2650/3240 kg, objem batožinového priestoru 

280/2558 l, objem palivovej nádrže 86 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 180 km/h, 

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

mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 11,2/8,3/9,3  

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Na auto atakujúce dĺžkou 4711 mm vyššiu strednú trie-
du nezvyčajne malá výška 1391 mm pri rovných líniách, 
typických pre súčasný dizajn Audi, zabezpečuje tomu-
to modelu neprehliadnuteľnosť. V interiéri sa to prejavu-

je tak, že vodič sedí športovo nízko nad vozovkou, tak-
že okrem iného intenzívnejšie vníma rýchlosť jazdy. Vý-
hľad z vozidla zostal pritom dobrý dokonca aj smerom za 
auto. Na miernym oblúkom dozadu od stredného stĺpika  

karosérie sa zvažujúcu strechu doplácajú len osoby 
sediace na zadných sedadlách – ak majú výšku nad 
180 cm. Chýba im voľný priestor nad hlavou. Keďže  
v Audi nechceli mať z A5 Sportback klasický liftback 

Vyskúšali sme
Audi A5 Sportback 3.0 TDI 
(176 kW) quattro

Kupé-liftback
V septembri 2009 automobilka Audi predstavila tretí model z radu A5, ktorý nazvala A5 Sportback. Pôsobí 
dojmom veľkého kupé, ale má na bokoch po dva páry dverí a vzadu  veko  batožinového priestoru výklop-
né aj so zadným sklom. Teda je to vlastne liftback. Tak-či onak, Audi sa podarilo vzbudiť záujem motoristic-
kej verejnosti, a to nielen u tradičných priaznivcov značky. Vyrába sa s pohonom   predných, alebo všetkých 
štyroch kolies. Vyskúšali sme model s prívlastkom quattro, poháňaný trojlitrovým vznetovým motorom s vý-
konom 176 kW. 
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Vyskúšali sme
Audi A5 Sportback 3.0 TDI 

(176 kW) quattro

s veľkým objemom batožinového priestoru, 480 litrov 
za operadlami zadných sedadiel považujú za dostatoč-
nú veľkosť, a zákazníci iste nebudú kvôli tomu protes-
tovať. Sklopením priečne delených operadiel zadného 
sedadla lavicového typu (deleného v pomere 60/40) 
vznikne takmer rovno nadväzujúca plocha na dno ba-
tožinového priestoru a objem pre náklad vzrastie o ďal-
ších 500 litrov.

 Dizajn aj vyhotovenie interiéru je v tomto modeli 
prakticky rovnaké ako v modeloch typov A4, A5, ale na-
príklad aj v SUV Q5. Spôsob prestavovania sedadiel, vo-
lantu, rozmiestnenie prístrojov a ovládačov... Kto pozná 
detailnejšie niektorý zo spomínaných modelov, keď sad-
ne do Audi A5 Sportback, bude si musieť chvíľu zvykať 
len na športovejší spôsob sedenia za volantom. Všet-
ko ostatné, vrátane ovládania multimediálneho systé-
mu MMI s veľkým farebným displejom, ovládania tem-
pomatu, či pre Audi typického bieleho podsvietenia 
prístrojov v noci, je známe. 
 Vidlicový vznetový trojlitrový šesťvalec sa ob-
javuje nielen vo väčších Audi, ale poháňa napríklad aj 
Volkswagen Touareg. Nemožno povedať, že ho v kabíne 
nepočuť. Je však natoľko výkonný, že sa s 1,7-tonovým 
autom akoby ľahúčko pohrával pri každej zmene tla-
ku na pedál plynu. Pohon quattro doplnený o športový 
medzinápravový diferenciál zabezpečuje tomuto mode-
lu príkladne neutrálnu charakteristiku. Napriek tomu, že 
prednú časť auta preťažuje veľký vznetový motor, oča-
kávanú nedotáčavosť sme necítili ani pri veľmi rýchlom 
nájazde do zákrut. Sedemstupňová dvojspojková prevo-
dovka S-Tronic preraďuje nahor rýchlo, pri potrebe pod-
radiť občas klesli otáčky motora na nelogicky nízku úro-
veň a následné zrýchľovanie nemalo očakávanú razan-
ciu. K spotrebe nafty v kombinovanej prevádzke 6,6 li-
tra na 100 kilometrov sme sa nedokázali dostatočne 
priblížiť, len nepatrne sme podliezli 8 l/100 km.

 Audi A5 Sportback 3.0 TDI (176 kW) quattro má 
základnú cenu 46 600 eur. Skúšaný model mal okrem 
iného navyše športový podvozok s reguláciou tlmenia, 
elektricky ovládané strešné okno, vyhrievané predné 
sedadlá, komfortnú trojzónovú klimatizáciu, spomínaný 
športový diferenciál a ďalšie prvky, čo zdvihlo cenu na 
68 938 eur.        Samuel BIBZA 

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

ventilový rozvod 2x2xOHC, 16,8:1, zdvihový objem 2967 cm3, 

najväčší výkon 176 kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 

500 Nm pri 1500-3000 ot./min.

Prevody: 7-stupňová automatická  prevodovka, pohon kolies 

prednej aj zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach trojuholníko-

vých ramien a pružiacej vzpere, vzadu je viacprvková nápra-

va, vinuté pružiny,  priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brz-

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

raulickým posilňovačom, obrysový priemer otáčania 11,5 m. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4711/1854/1391 

mm, rázvor náprav 2810 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1590/1575 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1720/2250 kg,  objem batožinového priestoru  480/980 l, 

objem palivovej nádrže 64 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 250 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 6,1 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/komb. prevádzke 8,3/5,7/6,6 l/100 km, 

CO
2
 176 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Vyskúšali sme
Škoda Octavia Green Line

Octaviu Green Line poháňa nový 1,6-litrový vznetový 
motor s najväčším výkonom 77 kW, so vstrekovacím 
systémom common rail. Už sme sa s ním v závere minu-
lého roka zoznámili – v Octavii Combi. A mimoriadne sa 
nám páčil, a to nielen mimoriadne malou spotrebou naf-
ty, ale aj svojou pružnosťou a kultivovanosťou chodu, 
neporovnateľnou s „tradičnými“ vznetovými motormi 
koncernu VW so vstrekovacím systémom čerpadlo-dý-
za. Preto nás neprekvapilo, že pre pohon modelu Octavie 
Green Line, ukážke úspornosti a malej produkcie kyslič-
níka uhličitého, vybrali konštruktéri práve tento motor. 
 V porovnaní s klasickým liftbackom Octavia má 
model Green Line o pár milimetrov znížený podvozok  
a obložený spodok auta kvôli zmenšeniu aerodynického 
odporu. Iné má aj diskové kolesá a pneumatiky s rozme-
rom 195/65 R 15 s malým valivým odporom, zmenšeným 

aj kvôli väčšiemu tlaku vzduchu v pneumatikách.
 Green Line však nie je synonymum pre šetrenie v 
oblasti bezpečnosti a pohodlia posádky. V Octavii, v lift-
backu alebo v Combi, je „zelený“ model vybavený okrem 
iného systémom regulácie stability (ESP), svetlami do 
hmly, klimatizáciou Climatic, audiosústavou s CD/MP3 
prehrávačom. 
 Jazdné vlastnosti sú rovnaké ako pri Octavii Combi 
poháňanej rovnakým motorom, písali sme o nej v januá-
rovom vydaní časopisu. Model Green Line spotrebuje  o 
0,1 litra  nafty na 100 km menej, rovnako dobre zrýchľu-
je (z 0 na 100 km/h za 11,8 s) a dosahuje dokonca o 1 
km/h väčšiu maximálnu rýchlosť – až 191 km/h.
 Liftback Škoda Octavia  Green Line sa predáva za 
19 629 eur.    

Samuel BIBZA

Mimoriadna úspornosť

„Zelené“ modely mladoboleslavskej automobilky sa vyznačujú až pre-
kvapujúco malou spotrebou paliva. Ručička palivomera liftbacku Octa-
via green Line sa začala odpútavať od znaku plnej nádrže takmer až po 
odjazdení sto kilometrov. 

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

rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common rail, kompres-

ný pomer  16,5:1, zdvihový objem 1598 cm3, najväčší výkon 

77 kW pri 4400 ot./min., krútiaci moment 250 Nm pri 1500 

až 2500 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabi-

lizátor, zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, priečny skrut-

ný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúč-

mi,   hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, stopový 

priemer otáčania 10,2 m, pneumatiky rozmeru 195/65 R 15.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4666/1769/1449 

mm, rázvor náprav 2675 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1539/1528 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1370/1935 kg, objem batožinového priestoru 560/1350 l, 

objem palivovej nádrže 55 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 191 km/h, zrých-

lenie z 0 na 100 km/h za 11,8 s, spotreba nafty v mest./mimo-

mest. cykle/kombinovanej prevádzke 5,5/3,7/4,4 1 l/100 km, 

CO
2
 114 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Zo sveta

Spoločnosť Honda Motor Co., Ltd. predstavila pretekár-
ske vozidlo HSV-010 GT, ktoré nasadí do  série prete-
kov Super GT 2010 v kategóriii GT500 (usporiadané 
spoločnosťou GTA Co., Ltd.) v Japonsku. Písmená “HSV”  

v názve auta znamenajú Honda Sports Velocity, číselný 
kód „010“ je označením tohtoročnej pretekárskej sezó-
ny. Vozidlo je 4675 mm dlhé a 2000 mm široké, infor-
máciu o jeho výške Honda neuverejnila. Rýzvor náprav 

tohto pretekárskeho špeciálu je 2700 mm a minimálna 
hmotnosť 1100 kg. Vozidlo poháňa osemvalcový vidli-
cový zážihový neprepĺňaný motor zdvihového objemu 
3397 cm3 s výkonom minimálne 370 kW (podľa vyho-
tovenia. Motor je umiestnený pozdĺžne pred zadnou ná-
pravou, spolupracuje so sekvenčnou prevodovkou (ovlá-
danie páčkami). Kolesá sú zavesené na dvojiciach prieč-
nych ramien, hrebeňové riadenie má elektrický posilňo-
vač. Pneumatiky predných kolies majú rozmer 330/40 
R18, vzadu 330/45 R17. V predných aj zadných kole-
sách sú kotúčové brzdy s ventilovanými kotúčmi.

-ha-

Produktová paleta nákladných vozidiel Iveco zahŕňa 
úžitkové vozidlá od 3,2 t až po najťažšie súpravy, je teda 

výrobcom úplného sortimentu úžitko-
vých vozidiel. Ľahké úžitkové vozidlá 
Daily, stredne ťažké Eurocargo a ťaž-
ké vozidlá Trakker sú v ponuke s po-
honom kolies zadnej nápravy, ale aj s 
pohonom všetkých kolies. V štandard-
nej ponuke medzi „cestnými“ vozidla-
mi Daily a Eurocargo  sú aj továrenské 
podvozky určené pre nespevnený te-
rén. Stralis, ktorý je koncipovaný ako 
čisto cestné vozidlo, kompletizuje vý-
robný program.
Medzinárodná výstava stavebných a 

ťažobných strojov Bauma v Mníchove predstavuje pre 
výrobcov ozajstný výklad, v ktorom Iveco predstavilo 

svoje špecifické produkty pre stavebný priemysel. Pop-
ri rôznych verziách nákladných vozidiel aj ECODaily 4x4 
s dvojkabínou, Eurocargo, ktoré viezlo minibager New 
Holland E9SR, Trakker 4x4, Stralis s podvozkom 6x2x4. 
Veľký záujem budila aj nová Astra HD8 8x6. Zadný sklá-
pač Astra má neuveriteľnú pohotovostnú hmotnosť 50 
t a 120 ton celkovej hmotnosti. Medzi novinky patri-
li aj ECODaily 70C17 EEV – nová 7-tonová verzia, Stra-
lis AS320S50 EEV podvozok 8x2x6, Stralis AT260S42 
X/P 6x2x4, domiešavač Trakker ľahkej hmotnosti 
AD340T41 B/P s pneumatickým odpružením zadného 
tanbemu a kotúčovými brzdami na všetkých kolesách, 
ako aj Astra ADT30 6x6 terénny sklápací damper.

-io-

Predaje spoločnosti Škoda Auto za prvý štvrťrok 2010 
vzrástli o 25 % na 178 901 vozidiel. Rast výrazne pod-
poril rastúci dopyt na automobilovom trhu v Číne, kde 
bolo zákazníkom dodaných celkovo 42 707 vozidiel, čo 
je nárast o 122 % oproti rovnakému obdobiu roka 2009.
 V marci dodala automobilka zákazníkom na celom 
svete 72 900 vozidiel a dosiahla tak rekordný mesačný 
predaj vo svojej histórii. Záujem o automobily Škoda ne-
ustále rastie aj v SR. Od začiatku roka 2010 predaj vo-
zidiel značky Škoda vzrástol o 2,5 % v porovnaní s rov-
nakým obdobím minulého roka. Prispela k tomu aj ras-
túca tendencia vývoja objednávok nových typov Superb 
Combi a Yeti. Slovenskí zákazníci si od začiatku roka ob-
jednali už 110 vozidiel Škoda Superb Combi a 190 vozi-
diel Škoda Yeti.
 Silný rast predajov zaznamenala Škoda Auto v pr-
vom štvrťroku aj na trhoch strednej Európy (+13 %;  

27 995 vozidiel - najmä v Českej republike a v Poľsku)  
a západnej Európy (+13 %; 85 187 vozidiel). 
 Objemovo najsilnejším trhom západnej Európy zosta-
lo Nemecko, a to aj napriek tomu, že tamojší trh zazna-
menal oproti minulému roku významný pokles. Ten-
to trend sledovali aj dodávky Škoda Auto. Západná Eu-
rópa bez Nemecka sa s nárastom o 43 % na 56 763 pre-
daných vozidiel oproti pred-
chádzajúcemu roku vyvíja-
la veľmi pozitívne. Dôleži-
tým trhom bola Veľká Britá-
nia s 11 704 predanými au-
tomobilmi (+72 %), dynamic-
ky rástli aj predaje v Špa-
nielsku, Portugalsku ale-
bo Nórsku.Najobľúbenej-
ším typom značky Škoda 

bola v prvom štvrťroku 2010 Octavia (77 192 vozidiel;  
+32 %). Druhým najúspešnejším typom bola Fabia (52 
700 vozidiel; -3 %). Najrýchlejšie rástli predaje Škody 
Superb (20 514 vozidiel; +119 %). Veľký záujem prejavili 
zákazníci aj o SUV Škoda Yeti (12 195 vozidiel). Automo-
bilka ďalej predala 7886 vozidiel typu Roomster a 8414 
vozidiel Octavia Tour.                               -ša-

hONDA hSV-010 gT

IVEcO NA 29. VEľTRhU BAUMA

PREDAJE ŠKODA AUTO V MARcI 
- REKORD V hISTÓRII SPOLOČNOSTI

K rekordnému medziročnému rastu predajnosti typu 
Škoda Superb prispelo aj uvedenie
 na trh verzie Superb Combi



Alhambra má ideálnu veľkosť pre európske MPV - jej 
zväčšené rozmery poskytujú vynikajúcu úroveň vnútor-
ného priestoru. V reči čísel - s dĺžkou 4,85 m je nová Al-
hambra o 22 cm dlhšia ako jej predchodca a je širšia o 
deväť centimetrov. Je v nej dostatok miesta a pohod-
lia pre dospelých aj v treťom rade sedadiel, zatiaľ čo 
veľké posuvné dvere (s možnosťou elektrického po-
honu) umožňujú ľahký prístup. Batožinový priestor je 
viac než štedrý – pri obsadení piatich miest je základ-
ný objem 885 l, ktorý narastie na maximálne 2297 l v 
prípade, že sa využívajú len predné sedadlá. Aj druhá  

generácia Seatu Alhambra má rovnakého koncernové-
ho príbuzného ako prvá - v type Volkswagen Sharan. Pri 
pohľade zboku je príbuznosť zrejmá, prednú i zadnú časť 
karosérie dizajnéri prispôsobili aktuálnemu tvarovaniu 
automobilov Seat. Šípový tvar kapoty, charakteristic-
ká mriežka so znakom dominujú prednej časti, robustný 
spojler na zadnej hrane strechy a originálne zadné svet-
lá zaraďujú novú Alhambru do rodiny súčasných Seatov.
 Zadný pár bočných dverí už nie je klasického kríd-
lového typu s pántami na stredných stĺpikoch karosé-
rie. Nastupovanie na sedadlá druhého aj tretieho radu  

uľahčujú dostatočne široké posuvné dvere, za prípla-
tok s elektrickým ovládaním. Elektricky ovládané môže 
byť aj výklopné veko batožinového priestoru. Manipu-
lácia so sedadlami druhého a tretieho radu vytvára va-
riabilnosť interiéru, charakteristickú pre automobily 
MPV. Pôvodná Alhambra mala rovnú podlahu, z ktorej 
sa dali sedadlá vyberať, na čo bolo treba aj dosť sily. Te-
raz možno sedadlá sklopiť do podlahy, v prípade potreby 
sú teda kedykoľvek okamžite k dispozícii. Nová Alham-
bra prichádza s kapacitou päť, šesť alebo sedem miest 
na sedenie. Sedadlá v druhom rade možno pozdĺžne  
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Predstavujeme
Seat Alhambra

Väčšia, komfortnejšia
Prvá generácia Seatu Alhambra mala premiéru v roku 1995 na autosalóne vo frankfurte nad Mohanom. 
Veľmi dobre sa predávala aj na našom trhu. Po inováciách v rokoch 2000 a 2004 Seat nedávno predsta-
vil  novú generáciu tohto viacúčelového vozidla (MPV). V porovnaní s prvou generáciou je o poznanie dlh-
šia aj širšia a v každom smere modernejšia.



posúvať, za príplatok môžu byť vybavené integrovaný-
mi detskými sedačkami.
 V ponuke motorov sú všetky zážihové TSI a vzne-
tové TDI agregáty vybavené priamym vstrekovaním pa-
liva a prepĺňaním. TSI motory ponúkajú výkon 110 kW 
a 147 kW. Motory 2.0 TDI budú v dvoch výkonových 
úrovniach 103 kW a 125 kW. Medzi štandardne dodá-
vané účinné technológie patrí stop/štart systém a brz-
dy s funkciou rekuperácie energie. Vďaka všetkým pou-
žitým technológiám ponúka Alhambra vynikajúci výkon 
pri mimoriadnej účinnosti. Pri priemernej spotrebe pali-
va len 5,5 litra a emisií CO

2
 len 143 g/km je model SEAT 

Alhambra 2,0 TDI 103 kW na špici vo svojej triede. Al-
hambra s motormi TDI je zároveň vybavená SCR kata-
lyzátorom (Selective Catalytic Reduction). Okrem štan-
dardne dodávanej šesťstupňovej ručne ovládanej pre-
vodovky bude k dispozícií aj dvojspojková prevodovka 
DSG, ktorá poskytuje perfektnú kombináciu športového  

charakteru, pohodlia a účinnosti. Alhambra bude k dis-
pozícií vo výbavách Reference a Style, pričom základ-
ná výbava oboch verzií bude veľmi bohatá, zahŕňa na-
príklad sedem bezpečnostných vankúšov, vrátane  ko-
lenného pre vodiča. Štandardom sú aj ESP, elektronický 
asistenčný systém stabilizácie prívesu, kontrolky zme-
ny tlaku v pneumatikách.
 Nová Alhambra má v príplatkovej výbave aj bi-xenó-
nové reflektory s funkciou AFS a asistenčný systém diaľ-
kových svetiel. Snímač tohto systému priebežne detekuje 
protiidúce vozidlá a automaticky stlmí svetlá.  
 Nový je tiež parkovací asistenčný systém, ktorý sa-
mostatne zaparkuje vozidlo aj na tesné parkovacie mies-
to, a to aj kolmo k smeru jazdy. Zadná parkovacia kame-
ra poskytuje obraz priestoru za vozidlom. Nová je pano-
ramatická strecha s posuvným sklom, má otvor, ktorý je 
o 300 percent väčší než konvenčné strešné okno. Med-
zi nové prvky výbavy patrí aj trojzónová klimatizácia  

Climatronic zabezpečujúca optimálnu teplotu v celom 
vozidle. SEAT Alhambra sa bude vyrábať v portugalskej 
Palmele a uvedenie na trh je plánované na koniec leta 
2010.       -st-
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Vozidlo predstavili verejnosti 9. apríla 2010 na autosa-
lóne v Lipsku. Názov RS500 označuje počet kusov v 
striktne limitovanej sérii jednotlivo očíslovaných vozi-
diel. Focus RS500 je poháňaný 2,5-litrovým päťvalco-
vým zážihovým motorom s najväčším výkonom 257 
kW – teda o 15 % väčším ako má štandardný Focus RS 
Výkonnosť modelu RS500 sa odráža aj v dramatickom 
výzore automobilu: špeciálna matná čierna povrchová 
úprava karosérie a farebne zladené kolesá z ľahkých zli-
atin dávajú vozidlu z limitovanej série nezameniteľný 
vzhľad, ktorý sa nepodobá žiadnemu inému sériovému 
modelu značky Ford. 
 „Boli sme odhodlaní osláviť ukončenie výroby sú-
časného Focusu RS niečím ešte výnimočnejším“, pove-
dal Joe Bakaj, viceprezident produktového vývoja Ford 
Motor Company. „Nepochybujeme, že séria RS500 so 
svojím fascinujúcim vzhľadom a návykovou dynami-
kou bude zo strany priaznivcov športových automobilov 
nadšene prijatá a rýchlo rozpredaná.
 Toto vozidlo rozširuje dlhý rad kultových modelov 
Ford RS a je dôstojným nositeľom názvu RS500, ktorý 
sa stal synonymom pre úspech na ceste i na pretekárs-
kej dráhe, kde v osemdesiatych rokoch legendárna Sier-
ra RS500 Cosworth dominovala pretekom cestných vo-
zidiel“, pripomenul Bakaj. S modelom RS500 sa uzatvá-
ra výroba súčasnej generácie Focus RS. Posledné vozi-
dlá vyjdú z montážneho závodu spoločnosti Ford v ne-
meckom Saarlouis v septembri 2010.
 Zatiaľ čo celkový počet vyrobených vozidiel Focus 
RS presiahne vďaka silnému dopytu 11 000 kusov (teda 
výrazne viac než predpokladaných sedem až osem ti-
síc), séria vozidiel RS500 určených na predaj je striktne 

obmedzená na 500 kusov. Jej výroba bude v Saarlouis 
spustená tento mesiac.
 Každý Focus RS500 ponesie na stredovej konzole 
kovovú plaketu s ručne vyrytým poradovým číslom od 
001 po 500. Malý počet vozidiel z predsériovej výroby , 
ktoré sú určené pre interné potreby Fordu, bude mať iné 
značenie, aby exkluzivita päťstokusovej série pre zákaz-
níkov nebola ničím narušená.
 Očakáva sa, že dopyt po RS500 významne prevý-
ši ponuku, preto bude limitovaná päťstokusová séria vo-
pred alokovaná medzi 20 európskych trhov na základe 
predpokladaného záujmu. V krajinách s malým počtom 
pridelených kusov sa tak Ford RS500 stane veľmi ex-
kluzívnym artiklom.
 Špeciálna internetová prezentácia – www.focu-
srs500.com – umožní zákazníkom a priaznivcom dozve-
dieť sa viac informácií (vrátane predpokladaného po-
čtu pre jednotlivé trhy), sťahovať fotografie a prehrá-
vať videá. Súčasťou stránok budú takisto odkazy na re-
gionálne internetové stránky Fordu, kde zákazníci získa-
jú informácie o predajných miestach a cenách vo svojej  
krajine.
 Focus RS má tiež vlastnú stránku na Facebooku - 
www.facebook.com/fordfocusrs - s viac ako 13 500 
fanúšikmi z celého sveta. Aj na tomto mieste bude Ford 
priebežne zverejňovať nové informácie o RS500.
 „Naliehavejší zvuk motora a masívny príval sily v 
stredných otáčkach okamžite prezradí vodičovi, že ne-
sedí v štandardnom Focuse RS“, povedal Gunaar Herr-
mann, riaditeľ globálneho radu vozidiel segmentu C vo 
Forde. „Pätnásťpercentným zväčšením výkonu pri za-
chovaní energického, športového charakteru sme dali 

modelu RS500 motor, aký si zaslúži.“
 Turbodúchadlom prepĺňaný radový päťvalec Ford 
Duratec RS 2,5 l, ktorý v štandardnom Focuse RS dosahu-
je výkon 224 kW, bol vyladený tak, aby poskytoval ešte 
viac krútiaceho momentu v stredných a veľkých otáč-
kach, ale nie na úkor odozvy v nižšom rozsahu otáčok.
 Najväčší výkon narástol o 33 kW na 257 kW pri 
6000 otáčkach za minútu, zatiaľ čo krútiaci moment 
vzrástol zo 440 na 460 Nm, dostupných v širokom roz-
sahu otáčok 2500 až 4500 za minútu. Konštruktéri sa 
zamerali najmä na vyladenie prúdenia plynov motorom 
a vlastnosti spaľovacieho procesu. Motor má výrazne 
väčší medzichladič stlačeného vzduchu pre chladnejšiu 
a „hustejšiu“ zmes, rozmernejšiu komoru vzduchového 
filtra, väčší priemer výfukového potrubia, zosilnené pa-
livové čerpadlo a nový softvér riadiacej jednotky.
 „Zlepšené dýchanie“ motora umožnilo zväčšiť vý-
kon bez výraznejšieho nárastu plniaceho tlaku turbodú-
chadla. Vďaka tomu zostala zachovaná excelentná ovlá-
dateľnosť, spotreba paliva a emisie na úrovni štandard-
ného Focusu RS. Predbežné merania jazdných výkonov 
naznačujú, že Focus RS500 zvládne akceleráciu 0-100 
km/h za 5,6 s a dosiahne najväčšiu rýchlosť 265 km/h.
Motor pre Focus RS500 vyvíjal tím nadšených kon-
štruktérov z oddelenia Ford Team RS v spolupráci s inži-
enierskou kanceláriou Revolve Technologies, ktorá pod 
značkou Mountune ponúka Fordom schválené sady pre 
zväčšenie výkonu. Spoločný program vývoja a testova-
nia predstavuje záruku, že nový motor Duratec RS do-
sahuje cieľových hodnôt výkonu a krútiaceho momentu 
pri zachovaní takých štandardov spoľahlivosti a trvanli-
vosti, aké zákazníci vozidiel Ford RS očakávajú.
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Limitovaná séria pre športovcov
Aj v čase útlmu predaja automobilov je dostatočný zákaznícky záujem o výnimočné „kúsky“. Vedia to aj vo 
forde a pripravili  mimoriadne výkonný model focus RS v limitovanej sérii nazvanej RS500. Ide o absolút-
ny vrchol radu športových vozidiel ford a jeho cieľom je sprostredkovať náročným vyznávačom športových 
automobilov originálny zážitok z jazdy.



 Vďaka rozsiahlym technickým zmenám vyvinutým 
a pripraveným už pre agregát štandardného Focusu RS 
(prepracované tesnenie hlavy valcov, mimoriadne odol-
ný kovový nástrek na vnútorných stenách valcov, nové 
piesty a ojnice), neboli teraz potrebné žiadne mechanic-
ké zmeny, aby motor verzie RS500 vydržal zväčšenie 
výkonu na 257 kW.
 Aktuálny Focus RS vďačí za svoj úspech do zna-
čnej miery svojej schopnosti efektívne preniesť krútia-
ci moment motora na asfalt prostredníctvom predných 
kolies. Jeho vyspelý podvozok sa spája so širokým roz-
chodom kolies so špeciálnym predným zavesením „Re-
voKnuckle“ a samozáverným diferenciálom Quaife. Vý-
sledkom je pohotová odozva na točenie volantom, výni-
močne silná trakcia a zanedbateľný prenos krútiaceho 
momentu do riadenia.
 Tento podvozok sa ukázal rovnako efektívny aj 
v spojení so výkonnejšou pohonnou jednotkou Focus 
RS500, preto bol prevzatý bez zmien. To isté platí pre 
športovú brzdovú sústavu a 19-palcové kolesá s pneu-
matikami 235/35 R19, ale na RS500 sú brzdové strme-
ne červené a kolesá z ľahkých zliatin získali dramatickú 
čiernu farbu.
 Vzhľadom k svojmu extrémne dynamickému poten-
ciálu bol Focus RS500 podrobený sérii náročných tes-
tov životnosti a odolnosti s dôrazom na prevádzku na 
uzavretých tratiach. 
 Súčasťou vývojového programu bol aj špeciálny 
vytrvalostný test na okruhu Nürburgring v Nemecku.  
K technikom z oddelenia Ford Team RS sa tu pripojili tra-
ja profesionálni pretekárski jazdci a celý tím potom na 

zmeny odjazdnil vzdialensoť 10 000 km non-stop, čo 
zodpovedá desiatim “dvadsaťštyrihodinovkám” na Nür-
burgringu za sebou.
 “Chceli sme si byť istí, že nároční športoví jazdci 
budú môcť používať Focus RS500 na pretekárskej drá-
he bez akýchkoľvek obáv o ich výdrž,” povedal Matthi-
as Tonn, šéfkonštruktér programu Focus RS500. “To 
pre nás znamenalo ísť nad rámec obvyklých testova-
cích procedúr a dotlačiť vozidlo na hranicu jeho schop-
ností. Po päťsto non-stop kolách na Nürburgringu máme 
veľkú dôveru v odolnosť vozidla a radosť z jeho výko-
nu – čas osem minút na jedno kolo nie je nereálny.”
 Už štandardný Focus RS so svojím funkčným a vý-
razným dizajnom zanecháva nezabudnuteľný dojem, ale 
špeciálna povrchová úprava karosérie v matnom čiernom 
odtieni robí limitovanú edíciu RS500 ešte neprehliadnu-
tejšou. S matnou čiernou karosériou dokonale ladí čierny 
metalický lak na kolesách z ľahkých zliatin a opäť čierny 
lak – avšak tento krát s hlbokým leskom - na prednej mas-
ke chladiča, dvojitom zadnom spojleri a zadnom difúzore, 
ktorý usmerňuje prúdenie vzduchu pod automobilom.
 Drobné farebné detaily ako červené brzdové strme-
ne, modré logá RS alebo špeciálne označenie RS500 na 
dverách batožinového priestoru iba zdôrazňujú jedineč-
ný výzor vozidla.
 „Zámerne sme sa postarali o to, aby Focus RS500 
nevyzeral ako žiadny iný sériový automobil,“ dodáva 
Tonn. „Vďaka dramatickému farebnému vyhotoveniu 
a impozantnému postoju pôsobí hrozivo a veľkolepo!“ 
Matná čierna povrchová úprava pre RS500 bola vyvi-
nutá v spolupráci s partnerskou spoločnosťou 3M, kto-
rá sa špecializuje na pokročilé aplikácie fólií v automobi-
lovom priemysle. Všetky vozidlá Focus RS500 budú na-
lakované bežným odtieňom „čierna Panther“ a potom 
odoslané do závodu spoločnosti 3M v nemeckom Frank-
furte nad Mohanom, kde bude na karosériu aplikovaná 
špeciálna fólia s matnou čiernou povrchovou úpravou. 
Táto fólia je mimoriadne trvanlivá a veľmi dobre odolá-
va typickým poškodeniam laku karosérie osobných au-
tomobilov ako sú povrchové ryhy a škrabance. V prípa-
de poškodenia dielca karosérie pri dopravnej nehode sa 
autorizované servisy Ford obrátia na celoeurópsku sieť  

zástupcov 3M, ktorí zabezpečia výmenu fólie na po-
škodených paneloch.
 Špeciálna úprava exteriéru sa odráža tiež vo vnút-
ri vozidla, ktorého interiér oživuje rad exkluzívnych de-
tailov v štýle RS500. Na stredovom paneli s povrchovou 
úpravou pripomínajúcou uhlíkové vlákna sa objavuje ští-
tok s poradovým číslom vozidla v rámci limitovanej sé-
rie. Oproti štandardnému Focusu RS s jeho modrými de-
tailmi v interiéri sú dekoračné prvky v interiéri RS500 
červenej farby. Platí to tak o prešití na koženom volante, 
manžete preraďovacej páky a dverových výplniach, ako 
o ozdobných lemoch vkladaných kobercov.
 Zákazníci si naviac môžu objednať pre predné ana-
tomické športové sedadlá Recaro celokožené čalúnenie 
červenou kožou a ešte viac tak podporiť strhujúcu atmo-
sféru v interiéri.
 Všetky vyrobené vozidlá Focus RS500 sa budú 
môcť pýšiť rozsiahlym zoznamom sériovo dodávaného 
vybavenia. Iba dve položky budú ponúkané ako výbava 
na prianie. K bohatej sériovej výbave štandardného mo-
delu Focus RS pridáva RS500 naviac nasledujúce prvky:
•	 Dvojzónová	automatická	klimatizácia
•	 Vyhrievané	predné	okno
•	 Zadné	parkovacie	snímače
•	 Systém	detekcie	poklesu	tlaku	v	pneumatikách
•	 Dažďový	a	svetelný	snímač
•	 Spätné	zrkadlo	s	automatickým	stmavovaním	
 proti oslneniu
•	 Bezkľúčové	štartovanie
•	 Rozšírená	konektivita	s	Bluetooth®, hlasovým 
 ovládaním a USB portom
•	 Audio	systém	Sony	6-CD
•	 Predné	športové	sedadlá	Recaro	s	čiastočne	
 koženým čalúnením

Ako výbava na prianie bude dodávaná DVD satelitná na-
vigácia s dotykovým displejom a celokožené červené 
čalúnenie predných sedadiel Recaro.
 „Veríme, že zákazníci, ktorým sa pošťastí zabezpe-
čiť si vozidlo z limitovanej série Focus RS500, získajú 
skutočný zberateľský kus“, povedal Joe Bakaj. 

-fd-
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Náhradou za typ 147 je Giulietta. Toto pomenovanie sa 
objavuje v histórii Alfy Romeo tretí raz. Mali ho seda-
ny a kupé vyrábané v rokoch 1954 až 1965 a sedany 
z rokov 1977 až 1985. Prichádzajúca Giulietta má byť 
obchodne podstatne úspešnejšia ako jej predchodca  

a spolu s malým typom MiTo má Alfe Romeo zabezpe-
čiť podstatne lepšie „predajné čísla“ aj potrebnú renta-
bilitu, vedúcu do bezpečnejšej zóny dlhodobých hospo-
dárskych výsledkov. Dosiahnuť to chcú najmä tým, že 
nová Alfa bude hneď od nástupu na trh (u nás od júna) 

presviedčať zákazníkov, že je nielen pekná, ale aj kva-
litne skonštruovaná a kvalitne vyrobená. O to sa posta-
rali dizajnéri, konštruktéri a technológovia, marketing 
automobilky sa snaží presvedčiť, že toto auto je ideál-
ne nielen pre mužov, ale aj pre ženy. Očakávajú, že novú  
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Veľké očakávania
Keď automobilka Alfa Romeo predstavila v roku 1994 typ 147, zajasalo množstvo priaznivcov originálne 
vyzerajúcich kompaktných automobilov. Alfa Romeo ponúkla trhu športovo vyzerajúce auto nižšej strednej 
triedy, ktoré vynikajúco spĺňalo predstavy o tom, ako by mali vyzerať autá automobilky so slávnou minulos-
ťou a tradíciou výroby športovo vyzerajúcich, i reálne športových vozidiel. Napriek počiatočnému nadšeniu 
motoristickej verejnosti, z typu 147 milánska automobilka vyrobila a predala len okolo 600 000 vozidiel. 
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Giuliettu si budú kupovať najmä bezdetné páry vo veku 
30 až 49 rokov, ktorých je v bohatej časti Európy nado-
stač a pribúdajú aj u nás.   
 Alfa Romeo Giulietta je 4351 mm dlhá, 1798 mm 
široká, 1465 mm vysoká, rázvor náprav má dĺžku 2634 
mm. Objem batožinového priestoru 350 l odpovedá 
štandardu áut nižšej strednej triedy. Aj keď je Giuliet-
ta rozmerovo porovnateľná s Fiatom Bravo, ktorý má 
dobrý podvozok, ekonomika nevyhrala nad snahou o 
výnimočnú kvalitu.  Giulietta má celkom novú platfor-
mu, v konštrukcii náprav je viacero hliníkových prvkov 
(na obrázkoch náprav majú modrú farbu). Vďaka tomu 
sú tzv. neodpružené hmoty prednej nápravy o 4 kg men-
šie ako keby boli tehlice vzpier McPherson vyrobené 
z ocele. Úspora hmotnosti zadnej nápravy, ktorá má z 
hliníka pozdĺžne ramená a nápravnicu, je 10 kg. Nové 
je aj riadenie s elektrickým posilňovačom, ktorý je sú-
časťou palubných asistenčných systémov, intenzitu po-
silňovacieho účinku vodič môže nastaviť prostredníc-
tvom voliča DNA. Vo výbave vozidla bude aj systém Dy-
namic Steering Torque,  zabezpečujúci okrem iného pri 
brzdení na   povrchu s rôznou úrovňou priľnavosti v sty-
ku kolies pravej a ľavej strany korekcie dráhy riadením,  

takže systém ABS umožňuje intenzívnejšie brzdenie s 
dlhšími intervalmi brzdenia na hranici blokovania ko-
lies bez rizika nestability. Systém umožňuje aj rýchlej-
ší prejazd zákrut,  lebo odďaľuje aktivizáciu stabilizač-
ního systému tým, že kolesá prednej nápravy v potreb-
nom okamihu automaticky mierne natáča proti smero-
vaniu zákruty (zabezpečí „kontru“).
 Giulietta sa bude dodávať s tromi úrovňami výba-
vy, Progression, Distinctive a Quadrifoglio Verde. Ceno-
vý rozsah je od 16 990 eur za model s výbavou Progres-
sion poháňaný prepĺňaným zážihovým motorom 1.4 T 
(88 kW) po 26 490 eur za model s výbavou Quadrifo-
glio Verde, ktorý poháňa prepĺňaný zážihový motor 1.8 
TBi (173 kW). V ponuke motorov je ešte tretí zážihový 
motor 1.4T MultiAir (125 kW) a vznetové motory 1.6 
JTDM (77 kW), 2.0 JTDM (125 kW). Dvojlitrový vzne-
tový motor s menším výkonom (103 kW) bude k dispo-
zícii v jeseni. Giulietta má šesťstupňovú ručne ovládanú  
prevodovku.
 Štandardnou súčasťou všetkých modelov Giuliet-
ty je systém regulácie stability, už v najnižšej úrovni 
výbavy je aj ručne ovládaná klimatizácia, čelné, bočné  
aj hlavové bezpečnostné vankúše, palubný počítač,  

audiosystém s CD/MP3 prehrávačom a 6 reproduktor-
mi, systém  Start&Stop, elektrické ovládanie vonkajších 
spätných zrkadiel a okien v predných dverách. 
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Nejde ale o konštrukčne úplne nový typ, ale v podstate 
o verziu odvodenú z pretekárskeho vozidla 599XX, ho-
mologizovanú pre bežnú cestnú premávku (symbol GTO 
znamená gran turismo omologata). Cestný variant 599 
GTO sa od typu 599XX odlišuje úpravami na karosérii, 
motore i niektorých iných agregátoch. Vpredu uložený 

motor vozidla bol modifikovaný tak, aby spĺňal emisnú 
normu Euro 5. Kľukový hriadeľ je z motora pre XX, upra-
vené bolo nasávacie i výfukové potrubie. Nevyhnut-
nými úpravami nepatrne klesol výkon šesťlitrového  
vidlicového dvanásťvalca (s uhlom rozovretia radov 
valcov 65 stupňov), a to na 500 kW pri 8250 ot./min.  

Najväčší krútiaci moment 620 Nm motor dosiahne pri 
6500 ot./min. Vozidlo je vystrojené šesťstupňovou pre-
vodovkou typu F1, ovládanou páčkami na volante. Dokáže  
preraďovať v priebehu len 60 ms a smerom nadol zvlá-
da naraz preradiť v prípade potreby až o dva prevodové  
stupne. Úpravy karosérie sa dotkli predného spojlera  
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Premiéra v Pekingu
Talianska automobilka ferrari si zvolila medzinárodný autosalón v Pekingu, ktorý sa konal koncom apríla, 
za miesto svetovej premiéry svojho nového typu 599 gTO. (Predpremiéru pre vybraných zákazníkov auto-
mobilka ferrari zorganizovala 14. apríla   na vojenskej akadémii v Modene.) Označenie gTO (gran Turismo 
Omologata) pripomína  dva legendárne typy z minulosti. 



i tvaru prahov. Na spodnej časti vozidla sú nové difúzory 
pred prednými kolesami i nový zadný difúzor. Starost-
livo zvolené aerodynamické úpravy viedli k zväčšeniu 
prítlaku na vozovku, ktorý pri rýchlosti 200 km/h dosa-
huje 1400 N (to je ako keby bolo na vozidlo položené zá-
važie hmotnosti 144 kg). Vďaka použitiu kompozitných 
a iných ľahkých konštrukčných materiálov je hmotnosť 
„suchého“ vozidla 1495 kg, vozidlo pripravené na jazdu 
má hmotnosť 1605 kg. Na predné kolesá pripadá 47 % 
celkovej hmotnosti, na zadné 53 %. Multimediálne roz-
hranie medzi vodičom a vozidlom obsahuje aj funkciu 
Virtual Race Engineer (VRE), ktorá vodičovi zabezpečuje 
všetky potrebné informácie o aktuálnom výkone.
 Typ 599 GTO je postavený na podvozku s rázvorom 
náprav 2750 mm, celková dĺžka vozidla je 4710 mm, šír-
ka je 1962 mm a výška 1326 mm. Rozchod predných ko-
lies má 1701 mm vpredu a 1618 mm vzadu. Batožinový 
priestor má objem 320 litrov, palivová nádrž pojme 105 
litrov paliva. Na závesoch kolies sú nové pružiny, vza-
du je tuhší priečny stabilizátor. Na 20-palcových kole-
sách sú namontované pneumatiky Michelin Supersport, 
ktoré majú vpredu rozmer 285/30, vzadu 315/35. Vozi-
dlo je vystrojené tlmičmi pruženia s variabilnou tuhos-
ťou (na báze magnetoreologickej kvapaliny, teda kva-
paliny, ktorej viskozita sa mení vplyvom magnetického 
poľa). O spoľahlivé brzdenie sa stará brzdová sústava 
vystrojená keramicko-uhlíkovými kotúčmi druhej gene-
rácie. Predné kotúče majú priemer 398 mm, zadné 360 
mm. Brzdná dráha z rýchlosti 100 km/h do zastavenia 
je len 32,5 m. Vozidlo je vystrojené stabilizačným sys-
témom VDC (Vehicle Dynamic Control), systémom trak-
čnej kontroly F1-Trac i systémom monitorovania tlaku a 
teploty pneumatík. 
 Vozidlo má pozoruhodné dynamické vlastnosti. 
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h mu trvá len 3,35 s, maxi-
málna rýchlosť je viac ako 335 km/h. To znamená, že 
typ 599 GTO je najrýchlejším vozidlom pre bežnú cestnú 
premávku, aké kedy automobilka Ferrari vyrobila. Kom-
binovaná normovaná spotreba nového superšportového 
Ferrari je 17,5 l/100 km. 
 Vo Ferrari vyrobia len 599 vozidiel typu 599 GTO. 
Možno ešte dodať, že automobilka Ferrari použila vo 
svojej doterajšej histórii označenie GTO len dva razy. 
Prvý raz to bol typ 250 GTO z roku 1962, ktorý žal úspe-
chy v pretekoch kategórie GT, druhý raz pre typ 288 
GTO z roku 1984, ktorý je dnes považovaný za automo-
bilovú ikonu a akýsi pravzor moderných superšporto-
vých automobilov.

(RM)   
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Prezentácia Ferrari 599 GTO pre pozvaných hostí v Military Academy v Modene



Touran novej generácie sa vyznačuje dizajnérskymi prv-
kami novej štylistickej línie vozidiel Volkswagen. Okrem 
štyroch dverí majú pozmenený tvar všetky karosárske 
dielce. Touran má novú prednú masku, predné nárazní-
ky, kapotu i reflektory. Nové tvary má aj zadná časť vo-
zidla s horizontálne členenými plochami a dvojdielnymi 

zadnými svetlami. Novým spojlerom na zadnej hrane 
strechy sa podarilo zredukovať turbulenciu vzduchu 
za vozidlom, čo prispelo k zmenšeniu súčiniteľa odpo-
ru vzduchu z 0,32 na 0,29. 
 Prevratné zmeny nastali v sortimente moto-
rov. Pre Touran je k dispozícii celkovo osem motorov,  
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Nástup novej generácie
Nemecká automobilka Volkswagen si zvolila nedávny domáci autosalón v Lipsku za miesto svetovej premi-
éry vanu Touran novej generácie. Doterajší Touran bol najúspešnejším vanom nemeckej produkcie, pričom 
na celom svete sa predalo 1,13 milióna týchto rodinných a všestranne využiteľných vozidiel. 



pričom všetky sú prepĺňané a vystrojené priamym 
vstrekovaním paliva. Šesť motorov je pritom úplne no-
vých. Základným zážihovým motorom je nový 1,2-litro-
vý motor TSI, ktorého maximálny výkon je 77 kW. Ten-
to motor má najväčší krútiaci moment 175 Nm a jeho 

normovaná  spotreba v kombinovanej prevádzke je 6,4 
l/100 km. Z predchádzajúcej generácie  boli prevzaté 
dva 1,4-litrové motory, ktorých výkon je 103 kW resp. 
125 kW. Výkonnejší 1,4-litrový motor je sériovo kombi-
novaný so sedemstupňovou dvojspojkovou prevodovkou. 
Štvorica vznetových motorov používa vstrekovací sys-
tém common rail. Tieto motory majú pri rovnakom výko-
ne menšiu spotrebu ako doterajšie vznetové motory po-
užívané v prvej generácii Tourana. „Základný“ vzneto-
vý 1,6-litrový motor má výkon 66 kW, ktorého  spotre-
ba v kombinovanej prevádzke je 5,1 l/100 km, teda o 0,9 
l/100 km menšia ako mal doteraz používaný motor. Vý-
konnejšia verzia 1,6-litrového motora vyvíja výkon 77 
kW. Dvojlitrový vznetový motor sa dodáva v dvoch vý-
konových verziách, ktorých výkon je 103 kW a 125 kW. 
Touran môže byť vystrojený aj motorom na zemný plyn 
(CNG), ktorý je prepĺňaný kompresorom a turbodúcha-
dlom. Jeho priemerná spotreba je 4,7 kg CNG na 100 km. 

 V interiéri nového Tourana sú nové materiály, 
prístroje, dekoračné a ovládacie prvky. Touran sa štan-
dardne dodáva ako päťmiestny, pričom tri sedadlá dru-
hého radu sa dajú pozdĺžne posúvať, jednoducho zložiť 
alebo vymontovať z vozidla. Na želanie môže byť Tou-
ran vystrojený dvoma sedadlami v treťom rade, ktoré 
sa dajú sklopiť do podlahy. V päťsedadlovej konfigurácii 
má batožinový priestor objem 695 litrov, demontážou 
druhého radu sedadiel sa zväčší na 1989 litrov. Medzi 
inovatívne technické prvky vozidla patrí systém Dyna-
mic Light Assist, dodávaný s bixenónovými reflektormi. 
Tento systém na základe informácií z kamery za pred-
ným oknom automaticky zacloní diaľkové svetlá tak, 
aby nedošlo k oslneniu protiidúcich vodičov. Touran no-
vej generácie sa bude dodávať v troch výstrojných vari-
antoch (Trendline, Comfortline a Highline) a na trh príde 
túto jeseň. 
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Táto konečná séria bude tvorená 20 vozidlami s karo-
sériou kupé, 18 roadstermi a 12 vozidlami v športovej-
šej úprave ACR (American Club Racer). Kupé a roadster 
budú mať šesťlúčové diskové kolesá, model ACR päťlú-
čové. Čierny interiér s niekoľkými  červenými doplnkami 
bude mať pri preraďovacej páke prevodovky plaketku s 
poradovým číslom daného vozidla (od 1 do 50).
 Všetky vozidlá budú nalakované priehľadným la-
kom grafitového odtieňa s čiernym stredným pásom, 
olemovaným červeno. 

Na pohon „finálnej“ série 
typu Viper bude slúžiť štan-
dardný 8,4-litrový zážihový 
vidlicový desaťvalec, kto-
rého maximálny výkon je  
450 kW a najväčší krútia-
ci moment 760 Nm. Viper 
zrýchli z 0 na rýchlosť 60 míľ 
za hodinu (96 km/h) za ne-
celé štyri sekundy a cyklus 

0-100 mph-0 (teda akcelerácia na rýchlosť 100 míľ za 
hodinu, čo je 160,9 km/h, s následným brzdením do za-
stavenia) absolvuje za 11 sekúnd. Maximálna rýchlosť 
dvojsedadlovej „zmije“ je 325 km/h. 
 Podobnou sériou sa lúčila aj predchádzajúca gene-
rácia Vipera v roku 2002, keď vyrobili celkovo 360 vo-
zidiel (326 kupé a 34 ACR). Vtedy mali červený lak a bi-
ele pásy. Terajšiu limitovanú sériu začnú vyrábať začiat-
kom leta.
 Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií by Dodge 
Viper piatej generácie mal debutovať v lete 2012, a to 
už ako model 2013.

(RM) 
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Americká automobilkaa Dodge patriaca do koncernu chrysler už dávnejšie oznámila, že v lete tohto roku 
ukončí výrobu terajšej generácie svojej „zmije“, teda športového  typu Viper. Pri tejto príležitosti vyrobí ob-
medzený počet 50 kusov tohto vozidla, ktoré ponesú označenie Viper SRT10 final Edition. 

Posledné zmije



Nový kabriolet prevzal dizajn kupé, od ktorého sa odli-
šuje v podstate len trojvrstvovou plátennou strechou 
s elektrickým otváraním a zatváraním. Aj pohonnú jed-
notku prevzal kabriolet od kupé. Ide o šesťlitrový dvojitý 
vidlicový dvanásťvalec (usporiadanie valcov do tvaru pís-
mena W), ktorý je prepĺňaný dvoma turbodúchadlami.  

Motor má maximálny výkon 463 kW pri 6000 otáč-
kach za minútu a  najväčší krútiaci moment 800 Nm 
dosahuje v rozsahu otáčok  2000 až 4500 za minútu. 
Novinkou je, že motor môže spaľovať nielen čistý ben-
zín, ale aj zmes E85 s bioetanolom (obsahuje 85 % lie-
hu a 15 % benzínu), resp. ľubovoľnú kombináciu oboch  

palív. Toto opatrenie je v súlade so záväzkom automo-
bilky Bentley, podľa ktorého budú všetky jej automobily  
vyrábané v roku 2012 schopné jazdiť aj na biopalivo. 
Detekčný systém overuje, aké palivo je v nádrži, a mo-
difikuje činnosť riadiacej jednotky motora tak, aby jeho 
výkon a krútiaci moment ostávali rovnaké pri akom-
koľvek type paliva. 
 Motor poháňa všetky štyri kolesá kabrioletu pro-
stredníctvom šesťstupňovej automatickej prevodov-
ky nemeckej spoločnosti ZF. Krútiaci moment motora 
sa rozdeľuje medzi prednú a zadnú nápravu v pomere 
40/60. Kabriolet s hmotnosťou 2,4 tony má 20-palcové 
diskové kolesá z ľahkej zliatiny, na ktorých sú namonto-
vané pneumatiky Pirelli 275/35Z R20. Brzdová sústa-
va je vystrojená keramickými brzdovými kotúčmi, kto-
ré majú vpredu priemer 420 mm a vzadu 356 mm. Pou-
žitím týchto bŕzd sa podarilo zmenšiť tzv. neodpružené 
hmoty prednej nápravy o 20 kg. 
 K zmenšeniu hmotnosti (o 45 kg) vozidla prispeli aj 
predné sedadlá, ktorých nosné časti sú zhotovené z uh-
líkových kompozitov. Interiér je čalúnený kožou a alcan-
tarou, dekoračné prvky sú z kompozitov. Nový kabrio-
let Continental Supersports Convertible je najvýkonnej-
ším i najrýchlejším kabrioletom v celej doterajšej histó-
rii automobilky Bentley. Zrýchli z 0 na 100 km/h za 4,2 
sekundy, na rýchlosť 160 km/h za 9,5 sekundy a jeho 
maximálna rýchlosť je 325 km/h. Marketing spoločnos-
ti Bentley tvrdí, že ich nový kabriolet je najrýchlejším 
štvormiestnym kabrioletom na svete. 
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Convertible

Britská automobilka Bentley (tá už dávno nie je vlastne britskou, preto-
že patrí pod nemecký koncern VW), predstavila na  a autosalóne v Že-
neve nový superšportový kabriolet. Tento model, označený continen-
tal Supersports convertible, je vlastne „súrodencom“ modelu Super-
sports coupé, predstaveného v roku 2009. 

Najrýchlejší 
štvorsedadlový kabriolet



Konštrukčne je nová Optima súrodencom nedávno pred-
staveného typu Hyundai Sonata (Kia patrí do koncernu Hy-
undai). Svojím dizajnom sa však tieto typy podstatne líšia. 
Tvary novej Optimy navrhli dizajnéri v štylistických cent-
rách automobilky Kia vo Frankfurte nad Mohanom a v kali-
fornskom Irvine. Na Optime sú uplatnené nové dizajnérske 
prvky, ktoré sú súčasťou novej dizajnérskej línie Kia. Vo-
zidlo je postavené na podvozku s rázvorom náprav 2794 
mm, čo je nárast o 75 mm v porovnaní s Magentisom. 

Predné kolesá sú vedené vzperami McPherson, vzadu 
je viacprvková náprava. Optima je dlhšia, širšia a niž-
šia ako Magentis. Dĺžka vozidla je 4840 mm (nárast o 
45 mm), šírka 1830 mm a výška 1455 mm. K zmenšeniu 
hmotnosti vozidla prispelo použitie vysokopevnej ocele 
na niektoré časti karosérie. 
 V komfortne zariadenom interiéri nájdeme aj kva-
litný audiosystém s ôsmimi reproduktormi, ktorý je 
vystrojený prehrávačom CD a MP3 i prípojkou USB.  

K variabilite využitia vnútorného priestoru prispievajú 
sklopné zadné sedadlá, delené v pomere 60:40. Do bez-
pečnostného výstroja vozidla patrí šesť bezpečnost-
ných vankúšov, aktívne opierky hlavy i moderné asis-
tenčné systémy, vrátane systému uľahčujúceho roz-
jazd do kopca a systému na kontrolu tlaku v pneuma-
tikách. Za príplatok bude môcť byť vozidlo vystrojené 
aj dvojzónovou klimatizačnou sústavou, klimatizovaný-
mi sedadlami, systémom Bluetooth a panoramatickou  
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Nástupca Magentisu
Juhokórejská automobilka Kia si zvolila medzinárodný autosalón v New Yorku  za miesto svetovej premiéry 
svojho nového typu Optima. Optima je vozidlo strednej triedy, ktorým Kia nahrádza doterajší typ Magentis 
(ten sa už na niektorých trhoch predával ako Optima). 



sklenenou strechou s elektrickým ovládaním. Pri vyšších 
úrovniach výbavy budú môcť byť vystrojené aj xenóno-
vými reflektormi a 17-palcovými alebo 18-palcovými  
diskovými kolesami z ľahkej zliatiny. 
 Sortiment motorov pre Optimu bude odlišný pre 
americký a európsky trh. Modely pre americký trh budú 
poháňané buď 2,4-litrovým zážihovým štvorvalcom vý-
konu 149 kW alebo prepĺňaným dvojlitrovým zážiho-
vým motorom výkonu 204 kW. Obidva motory sú vy-
strojené systémom priameho vstrekovania benzínu a 
poháňajú predné kolesá prostredníctvom šesťstupňo-
vej automatickej prevodovky. V roku 2011 bude na ame-
rický trh uvedená verzia Optimy s hybridným pohonom, 
ktorého základom bude spomenutý 2,4-litrový motor. 
 Na pohon európskej verzie Optimy budú slúžiť dva 
motory. V ponuke bude dvojlitrový zážihový motor s va-
riabilným zdvihom ventilov a 1,7-litrový vznetový motor 
s variabilnou geometriou vstupu spalín do turbíny tur-
bodúchadla. Výkon týchto motorov, ktoré budú kombi-
nované so šesťstupňovou ručne ovládanou alebo auto-
matickou prevodovkou, nebol ešte zverejnený. Na eu-
rópsky trh by mala nová Kia Optima prísť až na jar budú-
ceho roka. 
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Nový rad halogénových žiaroviek „Plus 90“ dosahuje v 
porovnaní so štandardnými halogénovými žiarovkami 
až o 90 percent väčší svetelný výkon. Tak sa tieto žia-
rovky v programe Bosch dostávajú v súčasnosti medzi 
žiarovky s najväčšou svetelnou intenzitou a najväčším 
výkonom. Žiarovky Plus 90 dosahujú v reflektoroch dlh-
ší a väčší svetelný kužeľ a oveľa dôkladnejšie osvetľu-
jú cestu. Tým prispievajú k lepšej bezpečnosti pri jazde 

v noci a za zlých povetrnostných podmienok. Vodič do-
káže výrazne skôr rozpoznať nebezpečenstvo, prekážky 
alebo dopravné značenie. Žiarovky Plus 90 okrem toho 
vyžarujú oveľa belšie svetlo ako štandardné halogéno-
vé žiarovky. Toto svetlo, podobné dennému svetlu, vní-
majú vodiči ako oveľa príjemnějšie, pretože zabezpeču-
je v noci uvoľnenú, menej unavujúcu jazdu. Nový rad žia-
roviek sa dodáva so žiarovkami typu H1, H4 a H7, čo sú 

vhodné typy pre väčšinu typov vozidiel. 
 Väčší svetelný výkon v kombinácii s bielou farbou 
svetla žiarovky Plus 90 dosahujú špeciálne konštruova-
ným telesom žiarovky: náplňou banky xenónovým ply-
nom, optimalizovanou konštrukciou žeraviacej špirály a 
čiastočne namodro potiahnutým povrchom. Typy H4 a 
H7 majú okrem toho striebornú krytku, a preto žiarov-
ky vyzerajú mimoriadne elegantne predovšetkým vo 
veľkoplošne zasklených reflektoroch. Strieborná kryt-
ka a namodro potiahnutý povrch okrem toho zabezpeču-
jú, že sa reflektor s vypnutým svetlom namodro leskne. 

-bch-

Spoločnosť Shell Slovakia, s.r.o., uvádza na trh inovo-
vaný produktový rad motorových olejov Shell Helix. 
Sprehľadňuje ich ponuku a zákazník si tak jednoduch-
šie vyberie vhodný motorový olej pre svoje vozidlo. Spo-
ločnosť Shell vyvinula pre svoje produkty nové obaly, 
pri výrobe ktorých sa spotrebuje o 11 % menej plastov 
ako doteraz. 
 Predstavené zmeny umožnia zákazníkom jedno-
duchšiu orientáciu v produktovom rade a uľahčia im vý-
ber motorového oleja, ktorý zodpovedá špecifickým po-
trebám ich vozidla. Inovácia motorových olejov Shell 
Helix zahŕňa sprehľadnenie ponuky a nové názvy jed-
notlivých produktov, podľa ktorých zákazník jednodu-
cho rozpozná výkonovú triedu oleja. 
 Okrem špičkového plne syntetického motorové-

ho oleja Shell Helix Ultra boli ostatné produkty radu 
Shell Helix kompletne premenované. Každý z motoro-
vých olejov nesie príponu HX doplnenú o číslicu, ktorá 
zákazníka informuje o výkonovej triede oleja. Na sloven-
skom trhu tak zákazník nájde širokú škálu produktov od  

základných minerálnych olejov Shell Helix HX3 až po 
syntetické oleje Shell Helix HX8. Spoločnosť Shell roz-
širuje predovšetkým ponuku plne syntetických olejov 
radu Shell Helix Ultra. 
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halogénové žiarovky Bosch „Plus 90“ 

INOVOVANý RAD MOTOROVých OLEJOV ShELL 
hELIX V NOVOM EKOLOgIcKOM BALENí



citroën DS high Rider
citroën vlani predstavil svoj prémiový produkt – líniu modelov DS. Tento rok začne predávať typ DS3, v mar-
ci na autosalóne v Ženeve mohli návštevníci vidieť štúdiu s názvom DS high Rider, ale nemohli vidieť jej in-
teriér. Písali sme o nej v marcovom vydaní nášho časopisu. 

V závere apríla Citroën uverejnil aj niekoľko fotografií 
interiéru tejto štúdie v dvoch farebných kombináciach. 
To naznačuje, že už tento rok pravdepodobne uvidíme 
ďalší typ z línie DS pripravený pre sériovú výrobu, kto-
rý by mal mať rysy štúdie High Rider. Všeobecne sa oča-
káva, že to bude typ DS4, ktorý automobilka predstaví v 
jeseni na „domácom“ autosalóne v Paríži.
 Dizajn interiéru nadväzuje na línie karosérie štúdie 
s vonkajšími rozmermi 4,26x1,82x1,48 m. Rozmery 
štúdiu radia do nižšej strednej triedy, na jej pohon slú-
ži hybridný systém, v Citroëne označovaný ako Full Hyb-
rid 4. Zatiaľ je o tomto hybridnom pohone známe len 
to, že je kombináciou prepĺňaného vznetového motora 
HDI FAP umiestneného vpredu a elektromotora zabudo-
vaného pri zadnej náprave. V sériovo vyrábanom type  
spočiatku iste nebude, ale PSA Peugeot Citroën má  

dostatočne pestrý výber výkonných a súčas-
ne aj úsporných motorov, vhodných na pohon 
takýchto malých atraktívnych automobilov. 
 Komentár výrobcu k prvej sade fotogra-
fií interiéru zdôrazňuje luxusné vyhotovenie 
kabíny štúdie DS High Rider a súčasne špor-
tový štýl interiéru, čo má zabezpečiť veľmi 
príjemné prostredie pre posádku cestujúcu 
takýmto vozidlom. Sedadlá, prístrojová do-
ska a výplne dverí majú poťahy z kvalitnej 
kože, prešité kontrastnými švami. Kontrast 
k tmavým koženým poťahom vytvárajú prv-
ky s chrómovaným povrchom na prístrojovej doske a jej 
stredovej konzole, na volante (nemá pevný stred ako na-
príklad veľkosťou porovnateľlý typ C4) a v dverách. In-
teriér veľmi dobre ladí aj so zlatistou farbou karosérie 

Golden Gloss tejto štúdie. V akom rozsahu sa bude zho-
dovať s podobou sériovo vyrábaného Citroënu DS4, uvi-
díme pravdepodobne už o niekoľko mesiacov.

-za- 
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Možno povedať, že vývoj celkom nového typu prebieha 
postupne počas niekoľkých rokov (až desiatok rokov) 
produkcie súčasného typu, pričom v určitom vhodnom 
okamihu je etapa vývoja ukončená a nový typ je uvede-
ný na trh. Kedy sa tak stane, je vecou filozofie príslušnej 
automobilky a závisí to od  úspešnosti súčasného typu 
na trhu, stupňa zrelosti vyvíjaného typu a jeho priprave-
nosti pre začatie sériovej výroby, sledovania konkuren-
cie a porovnania technických parametrov s konkurenč-
nými vozidlami, a  často aj na stupni opotrebovanosti a 
celkovom stave výrobných zariadení. Čas, ktorý si vyža-
duje vývoj celkom nového typu  aj v automobilke, ktorá 
disponuje špičkovo vybavenými vývojárskymi kapacita-
mi s počtom niekoľko tisíc technicky fundovaných pra-
covníkov, sa nepočíta na mesiace, ale na roky. Evident-
nou snahou každej automobilky je tento čas skrátiť na 
nevyhnutné minimum, čím sa ušetria potrebné finančné 
prostriedky a kapacity na ďalšie úlohy, ale s prioritným 
zreteľom na čo najvyšší stupeň zrelosti nového typu v 
okamihu nábehu jeho sériovej výroby.
 V poslednom období zohráva výpočtová technika aj 
v tejto oblasti dôležitú úlohu. Zväčšené nároky na rých-
losť vývoja a stupeň vyspelosti nového vozidla v čase 
jeho uvedenia na trh vedú k zintenzívňovaniu „výpočtár-
skych“ aktivít. Pokroky v oblasti simulačných výpočto-
vých metód a rastúce výkony počítačov umožňujú rieše-
nie a zabezpečenie jednotlivých funkcií budúceho vozi-
dla pomocou výpočtov. Kým  v minulosti bolo možné zís-
kať plnohodnotný obraz vývojového stavu všetkých re-
levantných funkcií vozidla a jeho komponentov len po-
stavením prvých hmotných prototypov, v súčasnosti je 
možné tento často málo efektívny krok nahradiť počíta-
čovými simuláciami. Niektoré automobilky majú k dis-
pozícii potrebné výpočtové metódy v takom rozsahu  

a stupni dokonalosti, že sa hovorí o tzv. digitálnom alebo 
virtuálnom vývoji. Celý vývojový proces potom možno 
rozdeliť na dve fázy – digitálnu (virtuálnu) s niekoľkými 
digitálnymi (virtuálnymi) prototypmi a fyzickú (hmotnú) 
s reálnymi prototypmi, ktoré slúžia už len na detailné 
„doladenie“ celého vozidla ako aj jeho jednotlivých sku-
pín a funkcií na základe výsledkov vykonaných experi-
mentov. Rozsah, skladba a nadväznosť týchto dvoch 
etáp vrátane potrebného počtu opakovaných prototy-
pov závisí od predchádzajúcich skúseností a technickej 
zdatnosti príslušnej automobilky. 
 Základným cieľom realizácie digitálnej vývojovej 
fázy je výrazné zvýšenie stupňa vyspelosti vozidla v 
skorých vývojových etapách a tým zlepšenie kvality pr-
vých hmotných prototypov a priblíženie ich technického 
stavu ku konečnému riešeniu vozidla. To umožní skráte-
nie a skvalitnenie prototypových skúšok vo fyzickej eta-
pe vývoja a v konečnom dôsledku znamená skrátenie 
celého vývojového procesu a možnosť skoršieho štartu 
sériovej výroby (SOP – Start of Production). Z hľadiska 
budúceho užívateľa vozidla to znamená bezpečné dosia-
hnutie optimálnych vlastností vozidla ako celku a včas-
né rozpoznanie a vyriešenie prípadných možných cieľo-
vých konfliktov. Z hľadiska automobilky to ďalej zname-
ná možnosť vyhodnotenia a optimalizácie používaných 
výpočtových metód porovnaním ich výsledkov s vý-
sledkami skúšok na reálnych prototypoch, prípadne vý-
voj nových výpočtových metód. Nemecká automobilka 
Audi, ktorá pred časom pravdepodobne ako prvá v Eu-
rópe dôsledne využila princípy virtuálnych prototypov 
pri vývoji súčasnej generácie typu A4, uviedla, že pri 
tom pôvodný počet asi 300 dovtedy používaných simu-
lačných softvérových prostriedkov vzrástol na približ-
ne 900. Pre automobilku prináša využitie tohto princípu 

niekoľko ďalších nezanedbateľných výhod, ako naprí-
klad včasné vyhodnotenie inovácií, úsporné vyhodnote-
nie konštrukčných alternatív ako základ pre fundovaný 
rozhodovací proces, úspory z titulu štruktúrovaného sú-
boru dát (databázy) spoločne využívaného ako vstupu 
pre všetky výpočtové disciplíny. 
 Obr. 1 znázorňuje porovnanie časového priebe-
hu dvoch typov vývojového procesu nového osobného 
automobilu, a to klasického typu so stavbou len fyzic-
kých prototypov a typu s využitím virtuálnych prototy-
pov. Z obrázku je zrejmý časový zisk pri vývojovom pro-
cese s použitím digitálnej techniky, ktorý možno využiť 
podľa potreby na detailnejšie experimentálne doladenie 
vozidla v konečnej fáze procesu, alebo na uskutočne-
nie skoršieho štartu sériovej výroby. Jednou z najdôle-
žitejších príčin tohto výhodného stavu, ktorú poskytu-
je práve tvorba digitálnych prototypov, je úzke prepo-
jenie všetkých vývojárskych oblastí na vozidle, ktorý-
mi sú  podvozok – hnacia sústava – karoséria – elektro-
nika. To umožňuje časovú synchronizáciu čiastkových 
vývojových procesov jednotlivých komponentov. Jed-
notlivé skupiny vozidla vykazujú na začiatku vývoja rôz-
ny stupeň technickej zrelosti, ktorý sa s postupujúcim 
časom v dôsledku činnosti vývojových pracovníkov vy-
rovnáva. Pri klasickom vývojovom procese sa naskyt-
ne prvá možnosť vzájomného porovnania stupňov tech-
nickej vyspelosti jednotlivých skupín až pri prvom fy-
zickom prototype, takže ich zosúladenie je možné naj-
skôr pri druhom alebo treťom prototype. Pri virtuálnom 
vývojovom procese možno tieto vlastnosti jednotlivých 
skupín navzájom zosúladiť z hľadiska ich technickej vy-
spelosti už v etape digitálnych prototypov, takže do pr-
vého fyzického prototypu vstupujú už plne synchronizo-
vané. Situáciu znázorňuje obr. 2. Obrázky 1 a 2 sú vý-
sledkom skúseností automobilky Audi získaných pri vý-
voji aktuálnej generácie typu A4 s využitím virtuálnych 
prototypov.

Vývoj nového typu osobného automobilu je vždy dlhodobou záležitosťou. Doba jeho trvania od predvývo-
jových etáp až po uvedenie na trh závisí od mnohých faktorov. Z nich sú najdôležitejšie rozsah a hĺbka za-
mýšľaných inovácií oproti predchádzajúcemu typu (alebo predchádzajúcej generácii toho istého typu), ka-
pacitné možnosti vývojových útvarov automobilky z hľadiska ich personálneho a technického vybavenia a v 
neposlednom rade možnosť spoľahlivého využitia najmä technických poznatkov a skúseností z vývoja, vý-
roby a prevádzky predchádzajúcich typov.

VIRTUÁLNE PROTOTYPY PODPORUJÚ 
VýVOJ OSOBNých AUTOMOBILOV

Technika

  Obr. 1 - Časový priebeh klasického vývojového pro-
cesu a procesu s využitím virtuálnych prototypov

  Obr. 2 - Časový priebeh vývoja jednotlivých skupín 
vozidla: A – klasický vývojový proces, B – synchronizá-
cia vývoja pri využití virtuálnych prototypov

  Obr. 3 - Skladba vývojového procesu s využitím di-
gitálnych prototypov
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 Aj ďalšia nemecká automobilka, Mercedes Benz, 
využila metódu virtuálnych prototypov pri vývoji naj-
novšieho radu E. Na obr. 3 je znázornená skladba celé-
ho vývojového procesu. K digitálnej fáze patria digitál-
ne prototypy označené ako DKA, čo je digitálne rieše-
nie celkového konceptu vozidla, DPT1 a DPT2. Prechod 
do fyzickej fázy predstavuje digitálne vývojové vozidlo 
DEF, pri ktorom sa ešte raz uskutoční výpočtové vyhod-
notenie všetkých funkcií budúceho automobilu. Tým je 
možné realizovať potrebné optimalizačné kroky ešte 
predtým, ako začne výroba sériového náradia potrebné-
ho pre stavbu fyzických prototypov. Aby sme si urobili 
obraz o rozsahu prác, ktoré sa v etape virtuálnych proto-
typov realizovali, popíšme aspoň niektoré oblasti vyko-
naných simulačných výpočtov, pri ktorých celková po-
treba pamäti počítačov bola viac ako 2 terabyty (1 TB = 
1012 B = 106 MB).
 Pred začatím samotných výpočtov je veľmi dôleži-
té stanovenie súborov dát pre všetky uvažované konfi-
gurácie budúceho vozidla (varianty motorov, prevodov, 
výbavy, atď.). Všetky dáta a softvérové prostriedky po-
trebné pre určitú etapu výpočtov musia byť pripravené 
k určitému dátumu, zmrazené a elektronicky archivova-
né, aby boli v už nemennej forme k dispozícii všetkým 
užívateľom. Na základe týchto jednotných dátových sú-
borov sa vykonali napríklad tieto výpočty :
 Nárazové testy – už dlho pred zavedením virtuál-
nych prototypov sa kládol dôraz na veľmi dobrú ochranu 
posádky vozidla a ostatných účastníkov dopravy v reál-
nych nehodových prípadoch. Okrem toho bolo nutné pl-
niť všetky relevantné zákonné predpisy. Boli hodnotené 
nasledujúce skupiny prípadov, pri ktorých bola postih-
nutá štruktúra vozidla:
- klasické nárazové disciplíny ako čelný (obr. 4), bočný, 

zadný náraz a pád vozidla na strechu,-ochrana chod-
cov pri strete s vozidlom,

- simulácia zádržného systému (bezpečnostné pásy, 
bezpečnostné vankúše) a stanovenie zaťaženia  
cestujúcich,

- vyhodnotenie vhodnosti opravy vozidla po náraze,
- ďalšie záťažové prípady ako napríklad ochrana cestu-

júcich pred uloženým nákladom.
V priebehu digitálnej etapy vývoja bolo pre optimalizá-
ciu vlastností vozidla a pre overenie všetkých jeho kon-
figurácií výpočtovo preverených približne 5000 rôz-
nych nárazových prípadov a 12 500 variantov riešení 
pre ochranu chodcov.
 Prevádzková pevnosť a tuhosť karosérie – tento 
termín zahŕňa v prvom rade vlastnosti karosérie, na-
príklad statickú pevnosť priestoru cestujúcich, dverí a 
kapôt, ale aj funkčnosť po celú dobu zákazníckeho po-
užívania vozidla. Znamená to výpočtové preverovanie 
viac ako 90 rôznych prípadov zaťaženia - od odtiahnu-
tia druhým vozidlom až napríklad po pribuchnutie zad-
ného veka. Pritom sa používajú simulačné modely karo-
série na báze tzv. metódy konečných prvkov (FE – Finite 
Elemente). Veľmi dôležitým parametrom z hľadiska jazd-
nej dynamiky a hlukového komfortu je skrutná tuhosť 
karosérie. Obr. 5 dokumentuje jej výrazné zväčšenie pri 
novom rade E (W212) až o 25 %  oproti predchodcovi 
(W211) a niekoľkým konkurenčným vozidlám. Nasledu-
jú simulačné výpočty poškodení celého vozidla a kompo-
nentov pri zohľadnení „zaťažovacích kolektívov“, repre-
zentujúcich vozovky so zlým povrchom, na virtuálnom 
skúšobnom zariadení podľa obr. 6.

 Trvalým želaním Mercedesu bolo a je, byť v trie-
de E vedúcou značkou v oblasti jazdného komfortu a sú-
časne ďalej vyvíjať ovládateľnosť vozidla na veľmi dob-
rej úrovni. Pod komfortom sa pritom rozumie kmitanie 
vozidla indukované vozovkou a niektorými agregátmi 
a časťami vozidla (motor, hnacia sústava, kolesá), kto-
ré pôsobí na cestujúcich. Ovládateľnosť popisuje reak-
cie vozidla na zásahy riadenia (prípadne ďalších funkč-
ných celkov ako brzdy) vo vzťahu k jazdnému manévru. 
Požiadavky na komfort a ovládateľnosť sú v protiklade 
(tzv. cieľový konflikt komfort – agilita). Opatrenia, kto-
ré robia vozidlo vo všeobecnosti komfortnejším, pôso-
bia často kontraproduktívne na jazdnú dynamiku, a nao-
pak. Pre riešenie tohto konfliktu je nutné použiť dva rôz-
ne koncipované simulačné modely. Model pre simuláciu 
komfortných vlastností vozidla zahŕňa všetky rozhoduj-
úce komponenty vozidla (nápravy, kolesá, riadenie, hna-
cia sústava, karoséria), ako aj regulačné systémy dôle-
žité z hľadiska jazdných vlastností s ich „aktuatorikou“ 
a regulačnými algoritmami. Pomocou tohto modelu boli 
simulované jazdy po vozovke s rozličnými nerovnosťa-
mi a následne vyhodnotené. Simulačný model pre vlast-
nosti ovládateľnosti musí zobrazovať správanie sa vo-
zidla pri rôznych jazdných manévroch, ale musí byť tiež 

schopný pracovať v reálnom čase. To je dôležité pre re-
alizáciu tzv. Hardware-in-the-Loop – analýz, čo sú výpo-
čty, pri ktorých sa do výpočtového procesu zaraďujú pri-
amo niektoré fyzické časti vozidla (najčastejšie regulač-
né systémy, napr. protiblokovací systém bŕzd), namies-
to toho, aby sa znázorňovali pomocou digitálnych mode-
lov. To prináša zjednodušenie, zrýchlenie a spresnenie 
výpočtového procesu. Výsledky simulačných výpočtov 
komfortu a jazdnej dynamiky sa prevádzali na jazdný si-
mulátor, obr. 7, čím bolo možné ich porovnávať so sub-
jektívnymi pocitmi cestujúcich. 
 Mercedes považuje za veľmi dôležité, okrem klasic-
kých vlastností ako jazdná dynamika, komfort a riadi-
teľnosť, aj to, aby sa napríklad kmitanie vplyvom bude-
nia kmitov z vozovky a nevyváženosťou kolies, rázy ale-
bo kolísanie brzdného momentu, čo najmenej prenáša-
li cez podvozok do volantu, prípadne na sedadlo vodiča. 
Okrem toho moment na volante pri parkovacích manév-
roch, pri rýchlych zásahoch volantom alebo na priečne 
šikmej vozovke, ako aj vracanie voľného volantu  do pri-
amej polohy musia byť také, aby odpovedali požiadav-
kám zákazníkov. V digitálnej etape vývoja sa všetky ti-
eto veci riešia s pomocou detailného viactelesového vý-
počtového modelu, ktorý musí postihovať veľmi širo-
kú škálu problémov. Jedným z výsledkov týchto riešení 
bola napríklad pri novej triede E realizácia systému cen-
trovania  riadenia v strednej polohe. Táto precíznosť nu-
lovej polohy zlepšuje pocit vodiča pri riadení a potláča 
vznik malého kmitania riadenia okolo strednej polohy, 
známeho ako „nepokoj riadenia“.
 Podobným spôsobom boli riešené aj ďalšie funkcie a 
skupiny vozidla, napríklad kmitanie a akustika, termické 
zabezpečenie vozidla, energetický manažment, prevád-
zková pevnosť náprav, klimatizácia, aerodynamika, atď.
 Podľa skúseností získaných pri vývoji nových ty-
pov Mercedes Benz umožnil proces virtuálnych proto-
typov pri vývoji triedy E včasné vyhodnotenie všetkých 
funkcií, vyriešenie cieľových konfliktov a predbežnú op-
timalizáciu vozidla. Tým mohol byť podstatne zvýšený 

stupeň vyspelosti prvého fyzického prototypu a skúšob-
ní inžinieri sa tak mohli plne koncentrovať na jemné do-
ladenie celého vozidla.

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

  Obr. 4 - Vizualizácia simulačného výpočtu čelného 
nárazu vozidla do pevnej prekážky

  Obr. 5 - Porovnanie statickej skrutnej tuhosti karo-
série novej triedy E (W212) s predchodcom (W211) a s 
niektorými porovnateľnými konkurenčnými vozidlami

  Obr. 6 - Vizualizácia simulačného modelu skúšobné-
ho zariadenia pre zrýchlené skúšky  životnosti vozidla

  Obr. 7 - Pohľad na jazdný simulátor Mercedes Benz



Pri výrobe hybridnej súčiastky sa organoplech naj-
skôr ohreje, tvaruje a orezáva, vyrobený dielec sa po-
tom vloží do nástroja na odlievanie vstrekovaním a ci-
elene sa vystuží rebrovaním a výztužou, napríklad ma-
teriálom z polyamidu 6. Spoločnosť LANXESS so svoji-
mi partnermi pracuje v súčasnosti na tom, aby sa pre-
sunul dosiaľ osobitný tvarovací krok do nástroja na od-
lievanie vstrekovaním, čím sa zlepší produktivita vý-
roby. Technológia spájania plastu s kovom vyvinutá  

spoločnosťou LANXESS, 
nazývaná aj ako hybridná 
technika, je v automobilo-
vom priemysle pevne etab-
lovaná pri výrobe veľmi za-
ťažovaných konštrukčných 
dielcov, od ktorých sa vyža-
duje malá hmotnosť, ako sú 
napríklad   masky chladiča, 
ložiskové stojany pedálov 
alebo brzdové pedále. Ako 
kovové komponenty na to 
doteraz slúžili oceľové ale-
bo hliníkové plechy. Až ne-
dávno sa podarilo použiť 
na výrobu hybridnej mas-
ky chladiča okrem hliníko-
vého plechu aj organoplech 
– v dolnom páse prednej 

masky nového Audi 8. Profil U je z ľahkého konštrukč-
ného materiálu, ktorého základom je polyamid 6. Spĺňa 
požiadavky na skrutnú a ohybovú pevnosť a je tak alter-
natívou k oceľovým alebo hliníkovým plechom v hybrid-
nej technike. Vystuženie z organoplechu pre dolný pás 
– pre horný pás  sa používa hliníkový plech - má hrúb-
ku len 1 milimeter. Počas jazdy je značne zaťažený, pre-
tože na dolnom páse je ochrana „Lower Leg“ (pre zmier-
nenie rizika poranenia chodca pri náraze), tlmič nárazov,  

ochrana podlahy a upevňovacie zariadenie pre chladiaci 
modul. Napriek tomu možno profil U vyrobiť oveľa tenší 
ako profil z hliníkového plechu. Na hmotnosti tak možno 
ušetriť okolo 10 %.
 Pri procese litia vstrekovaním pri výrobe hybrid-
ných predných masiek Audi A8 sa používa ľahký tekutý 
Polyamid 6 Durethan BKV 30 EF vystužený 30 percen-
tami sklených vlákien. Organoplech do tejto súčiastky 
možno zapracovať v porovnaní so štandardným typom 
kovovej výstuhy pomocou až o 40 % menšieho vstreko-
vacieho tlaku. Výsledkom je menšie opotrebenie nástro-
ja, čím  sa zmenšujú náklady na jeho údržbu. Hrúbka sti-
en môže byť vďaka tomu tenšia a geometria súčiastky 
filigránskejšia pre získanie väčšej celkovej pevnosti a 
pružnosti. Vďaka menším potrebným vstrekovacím tep-
lotám sa spotrebuje menej energie a vstrekovací nástroj 
vydrží oveľa viac pracovných cyklov. Potrebných je aj 
menej vstrekovacích bodov, čo pomáha dosiahnuť jed-
notnú orientáciu sklených vlákien, a tak minimalizovať 
chvenie a deformacie. 
 V hybridnej prednej maske Audi A8 sú integrované 
početné prvky, čo výrazne zjednodušuje jej montáž   a s 
ňou spojené logistické procesy. K týmto prvkom patria 
napríklad upevňovacie prípravky pre kvapalinový chla-
dič, snímač nárazu, ventilačná ochrana olejového chladi-
ča, reflektory a ich rámy. Okrem toho sú tu integrované 
závitové zdierky a prípojky pre blatníky a nárazník. 

-ls-

Vytváranie informačných sietí medzi jednotlivými au-
tomobilmi by v budúcnosti mohlo priniesť väčšiu efek-
tívnosť, ale najmä bezpečnosť cestnej premávky. Pro-
stredníctvom výmeny dát o hustote premávky, stave 
vozovky alebo o cykloch „zelenej vlny“ môže byť tok 
dopravy omnoho plynulejší. Takto získané informácie 
možno využiť aj na optimalizáciu energetického riade-
nia elektrických áut. V rámci komunikácie Car2X môžu 
vozidlá vzájomne komunikovať nielen s ostatnými auto-
mobilmi (Car2Car), ale aj so systémami riadenia premáv-
ky (Car2Infrastructure). Siemens je v súčasnosti jediná 
spoločnosť, ktorá ponúka integrované riešenia pre vozi-
dlá, ako aj pre dopravné infraštruktúry.
 Na konferencii v Palm Desert uviedol Siemens spo-
lu s BMW Group Technology Office Palo Alto systém, 
ktorý dokáže prenášať dáta medzi svetelným znače-
ním a samotným autom s cieľom optimalizovať funkcie 
motora pri rozjazde a brzdení vozidla pred semaforom.  

Jednou z mnohých možných foriem realizácie komuni-
kácie je nová rádiotechnológia založená na koncepte 
WLAN. Pilotné pokusy už v súčasnosti prebiehajú v Eu-
rópe a v USA.
 Súčasné vozidlá využívajú snímače na neustále 
zhromažďovanie informácií, napríklad o rýchlosti, oko-
litom prostredí či o situácii v premávke pred vozidlom. 
Prepájanie áut umožňuje varovať ostatné autá pred 
zľadovatenou vozovkou, dopravnými zápchami alebo v 
iných výnimočných situáciách. Križovatky a viacpruho-
vé cesty by sa mohli stať bezpečnejšie, ak budú autá na 
seba vzájomne „dohliadať“. 
 Systém komunikácie Car2Infrastructure prispieva 
tiež k zlepšovaniu energetickej efektívnosti automobi-
lov. Spotreba paliva sa redukuje, ak automatický sys-
tém motora štart-stop pozná cykly svetelného značenia, 
s ktorým dokáže komunikovať. Systém okamžite vypne 
motor, len čo auto zastaví a šofér pustí pedál. Motor sa 

zasa spustí, keď 
je pedál stlačený. 
Ak je však interval 
medzi zastavením 
a opätovným na-
štartovaním iba niekoľko sekúnd, je efektívnejšie, aby 
motor bežal ďalej. Komunikácia Car2X tak mení auto na 
mobilný snímač dopravných riadiacich systémov, preto-
že poskytuje okamžité informácie o dopravnej situácii. 
 Medzi ďalšie vyvíjané projekty spoločnosťou Sie-
mens Corporate Technology patria efektívne komu-
nikačné protokoly, v rámci ktorých sú dáta v priebe-
hu niekoľkých milisekúnd rozoslané všetkým partne-
rom v stanovenom okruhu. Spoločnosť tiež pracuje v 
rámci konzorcia Car2Car Communication na vytvore-
ní štandardov, ktoré zabezpečia, že všetky automobily 
a infraštruktúry budú schopné vzájomne komunikovať 
bez problémov.       -ss-
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Technika

Organoplech
Termínom organoplech sa označujú výrobky z termoplastického plastu nekonečne vystužené vláknami. Sú 
perspektívnym konštrukčným materiálom vďaka ich veľkej pevnosti a odolnosti pri menšej hrúbke, ako majú 
výrobky z iných, tradičných materiálov.

Autá na seba vzájomne dohliadnu vďaka 
komunikácii car2car
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BYD e6 je postavený na podvozku 
s rázvorom náprav 2830 mm, jeho 
dĺžka je 4554 mm, šírka 1822 mm 
a výška 1630 mm. Vozidlo má 
hmotnosť 2295 kg. Zdrojom elek-
trickej energie je špeciálny typ líti-
ovo-iónovej batérie, ktorej katóda 
je tvorená fosfátom lítia a železa 
(LiFePO4). Blok batérií má vonkaj-
šie rozmery 175x95x30 cm. Pred-
né a zadné kolesá elektromobilu 

e6 sú poháňané samostatnými elektromotormi. Pred-
ný elektromotor má výkon 75 kW a krútiaci moment 450 
Nm, o zadnom elektromotore spoločnosť BYD zatiaľ nez-
verejnila žiadne údaje. Podľa údajov výrobcu tento elek-
tromobil zrýchli z 0 na 100 km/h za menej než 14 sekúnd, 
čo je s prihliadnutím na veľkú hmotnosť dobrá hodnota, 
a dosiahne maximálnu rýchlosť 140 km/h. Dojazd s plne 
nabitou batériou by mal byť až 330 kilometrov. 
 Sériová výroba tohto elektromobilu sa mala začať 
už v tomto roku. Podľa najnovších správ ho však začnú 
vyrábať neskôr, pričom v tomto roku sa uskutoční len 
testovanie sto vozidiel e6, ktoré budú jazdiť ako taxíky 
v čínskom meste Shenzhen. 
 Ďalším vozidlom s elektrickým pohonom, ktoré au-
tomobilka BYD vystavovala v Ženeve, bol typ F3DM. 
Nie je to vozidlo s čisto elektrickým pohonom, ale s hyb-
ridnou pohonnou sústavou. Tú tvorí litrový zážihový 
trojvalec výkonu 50 kW a dva synchrónne elektromo-
tory s výkonmi 25 a 50 kW. BYD F3DM má rázvor ná-
prav 2600 mm, dĺžka je 4533 mm dlhý, 1705 mm širo-
ký a 1520 mm vysoký. Vozidlo zrýchli z pokoja na rých-
losť 100 km/h za 10,5 sekundy a jeho maximálna rých-
losť je 150 km/h. Na čisto elektrický pohon môže vo-
zidlo prejsť (podľa spôsobu jazdy) až 100 km. Hybrid-
ný automobil F3DM sa na čínskom trhu začal predávať  
v marci, predaj v Európe a USA by sa mal začať do kon-
ca tohto roku. Spoločnosť BYD Auto uzavrela nedávno 
dohody so spoločnosťami Daimler AG a Volkswagen AG 
o spolupráci pri vývoji elektromobilov. Možno ešte do-
dať, že skratka BYD znamená Build Your Dreams, čiže 
postav si svoje sny. 

(RM)

Predstavujeme
BYD e6, F3DM

Elektromobily BYD 
Čínska automobilka BYD Auto je v ostatných rokoch pravidelným vystavovateľom na ženevskom autosaló-
ne. Tento rok  predstavila prierez svojím sortimentom. Novinkou v ňom je viacúčelové vozidlo či „crossover“ 
e6, vystrojený čisto elektrickým pohonom.

BYD F3DM

BYD e6



Celé predĺženie vozidla sa realizovalo v oblasti priesto-
ru pre cestujúcich na zadných sedadlách, ktorí tak ces-
tujú mimoriadne pohodlne. Predĺžené sú aj zadné dvere, 
čo uľahčuje nastupovanie i vystupovanie. Karoséria vo-
zidla sa – okrem svojej dĺžky – odlišuje od karosérie zá-
kladného modelu A8 len niekoľkými chrómovanými prv-
kami. Nosnú časť karosérie tvorí tuhý priestorový rám 
ASF (Audi Space Frame), na ktorom sú upevnené hliní-
kové panely karosérie. Na želanie môže byť vozidlo vy-
strojené prednými svetlami, ktorých všetky funkcie za-
bezpečujú diódy LED. Pri uvádzaní na trh sa nová špič-
ková limuzína Audi bude dodávať s dvanásťvalcovým 

„dvojvidlicovým“ motorom. Motor tohto typu, s označe-
ním W12, sa používal už od roku 2001 pre A8 prvej ge-
nerácie, jeho zlepšenú verziu montovali v Audi od roku 
2004 do typuu A8 ďalšej generácie. Pre použitie v naj-
novšom modeli A8 L motor W12 podrobili rozsiahlej mo-
dernizácii. Motorári Audi zväčšili zdvihový objem moto-
ra na 6299 kubických centimetrov a vystrojili ho sys-
témom priameho vstrekovania benzínu. Motor je v pod-
state zložený z dvoch vidlicových šesťvalcov, ktorých 
rady valcov zvierajú uhol 15 stupňov. Tieto dva šesťval-
ce sú zložené k sebe tak, že ich roviny súmernosti zvie-
rajú uhol 72 stupňov. Týmto usporiadaním konštruktéri  

dosiahli kompaktné rozmery motora, jeho dĺžka je len 
niečo viac ako 50 cm, šírka a výška sú okolo 70 cm. 
Hmotnosť motora s blokom z ľahkých zliatin je 247 kg. 
Modernizovaný dvanásťvalec vyvíja maximálny výkon 
368 kW a jeho najväčší krútiaci moment je 625 Nm pri 
3250 ot./min. Audi A8 L, poháňané týmto motorom, 
zrýchli z 0 na 100 km/h za 4,9 sekundy a jeho maximál-
na rýchlosť je elektronicky obmedzená na 250 km/h. 
Normovaná spotreba v kombinovanej prevádzke, mera-
ná štandardným testovacím cyklom EÚ, je 12 l/100 km, 
čo je o 1,6 l/100 km menej v porovnaní s prechádzajú-
cim šesťlitrovým motorom výkonu 331 kW. 
 Motor poháňa všetky štyri kolesá prostredníctvom 
osemstupňovej automatickej prevodovky Tiptronic. 
Medzinápravový diferenciál systému quattro rozdeľuje 
hnací moment tak, že za bežných podmienok „posiela“ 
60 % momentu na zadnú nápravu a 40 % na prednú. Pri 
zhoršených jazdných podmienkach môže byť až 60 % 
momentu privádzaných na predné kolesá alebo až 80 % 
na zadné kolesá. Vozidlo je vystrojené adaptívnym vzdu-
chovým pružením s elektronicky riadenou tuhosťou tl-
mičov. Výkonný brzdový systém je vystrojený ventilo-
vanými brzdami na všetkých kolesách (predné kotúče 
majú priemer 400 mm, zadné 356 mm). Na 19-palco-
vých kolesách z ľahkej zliatiny sú namontované pneu-
matiky rozmeru 225/45. Na želanie sa montujú pneu-
matiky priemeru 20 alebo 21 palcov. Vozidlo je vystroje-
né dynamickým systémom riadenia, ktoré plynulo mení 
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Predstavujeme
Audi A8 L

Nemecká automobilka  Audi nedávno predstavila predĺženú  verziu svojho špičkového typu A8. Nový mo-
del A8 L má v porovnaní so štandardnou „osmičkou“ rázvor predĺžený o 130 mm – o rovnakú hodnotu sa 
zväčšila aj dĺžka vozidla. Model A8 L má teda rázvor podvozku 3 122 mm, jeho celková dĺžka je 5 267 mm, 
šírka je 1 949 mm a výška 1 462 mm (o 2 mm viac ako je výška A8). 

Limuzína Audi
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prevod riadenia (pomer medzi výchylkou volantu a nato-
čením kolies) v závislosti na rýchlosti jazdy. 
 Interiér vozidla ponúka mimoriadne pohodlie na-
jmä cestujúcim na dvoch zadných sedadlách. Medzi tý-
mito sedadlami môže byť umiestnená konzola, v ktorej 
môže byť inštalovaný sklopný stolík či chladnička. Ces-
tujúci na zadných sedadlách si môžu podľa potreby re-
gulovať činnosť štvorzónovej klimatizačnej sústavy.  

Na želanie môžu byť vzadu inštalované prestaviteľné 
sedadlá, ktoré sú vystrojené aj vyhrievacím a ventilač-
ným systémom. Za príplatok sa pre cestujúcich vzadu 
dodáva zábavný systém s dvoma 10,2-palcovými dis-
plejmi. Do príplatkového výstroja patrí aj systém MMI 
navigation plus, ktorý umožňuje vkladať ciele cesty  
alebo telefónne čísla jednoduchým písaním písmen  
alebo číslic na dotykový displej. Do výbavy nového  

luxusného Audi patrí aj adaptívny tempomat, systém na 
varovanie pred nechcenou zmenou jazdného pruhu, sys-
tém nočného videnia i špičkový audiosystém spoločnos-
ti Bang and Olufsen, ktorý má výkon 1400 W a 19 re-
produktorov. Model A8 L sa v budúcnosti bude dodávať 
aj so všetkými ďalšími motormi, ktoré sa montujú do zá-
kladnej verzie A8. 

(RM)

Pre automobilku BMW možno považovať za „bežný“ 
predĺžený model v sedmičkovom rade BMW, sedan s prí-
vlastkom L (skratka z nemeckého slova lang = dlhý) v o 
triedu menšom päťkovom rade sa bude predávať len v 
Číne. Mníchovská automobilka vlani v Číne predala viac 
ako 90 000 automobilov a tak sa tento trh stal pre ňu 
štvrtým najvýznamnejším. Výroba modelu BMW 5L už 
začala v spoločnom závode BMW s čínskym partnerom 
v meste Shenyang.
 Nový model má o 140 mm predĺžený rázvor náprav 
(na 3108 mm), o toľko je väčšia aj celková dĺžka tohto 

modelu oproti sedanu BMW 5. Model BMW 5L je dlhý 
5039 mm, takmer rovnako dlhý ako cenovo drahší ne-
predĺžený sedan najvyššej triedy, BMW 7 (5072 mm). 
Novinka je určená pre čínskych manažérov, ktorí majú 
vodiča a v automobile sa zvyčajne prepravujú na zad-
nom sedadle. Zadné sedadlá v BMW vyvinuli špeciál-
ne pre tento model. Pohodlie cestovania na nich zlep-
šujú elektricky nastaviteľné clony na  oknách zadných 
dverí aj na zadnom skle, štvorzónová klimatizácia umož-
ňujúca nastaviť parametre upravovaného vzduchu indi-
viduálne na pravej a ľavej strane nielen pre osoby na  

predných, ale aj na zadných sedadlách. V operadlách 
predných sedadiel sú výklopné stolíky, nad nimi obra-
zovky DVD sústavy. 
 Tento model môže poháňať niektorý z trojice rado-
vých šesťvalcových zážihových motorov, známych aj zo 
štandardných sedanov BMW 5. „Základný“ 2,5-litro-
vý motor v modeli 523 Li má má výkon 150 kW, 3-litro-
vý motor v modeli 528 Li má výkon 190 kW a prepĺňa-
ný 3-litrový motor pre model 535 Li má výkon 225 kW. 
Všetky tri spolupracujú s 8-stupňovými automatickými 
prevodovkami.   -bmw-

Predstavujeme
BMW 5 L

Čínsky trh je momentálne akoby obdobou vesmírnej „čiernej diery“ - tak neodolateľne priťahuje záujem ob-
chodníkov aj investorov zo všetkých oblastí ekonomiky. Platí to aj pre automobilky, ktoré ochotne pripravu-
jú špeciálne upravené modely len pre trh najľudnatejšieho štátu sveta. Príkladom môže byť predĺžená verzia 
sedanu BMW 5, ktorá mala výstavnú premiéru na autosalóne v Pekingu (od 25. apríla do 2. mája 2010).

Z Číny, a len pre Čínu
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Automobily Tata mali na ženevskom autosalóne pre-
miéru v roku 1998, odvtedy je tu Tata pravidelným 
vystavovateľom. Ani Tata neignoruje mediálny záu-
jem o elektromobily a tak jednou z vystavovaných 
noviniek bol aj model Nano EV, čo je – ako to vyplýva 
z jeho označenia – elektromobil na báze „mikroauto-
mobilu“ Nano. O novom malom indickom elektromo-
bile nie sú zatiaľ známe podrobné technické údaje. 
Výrobca zverejnil len to, že zdrojom elektrickej ener-
gie sú tzv. polymérové lítiovo-iónové batérie (elekt-
rolyt je uložený v tuhej polymérovej zlúčenine) rov-
nakého typu, aké používajú v prototypeTata Indica 

Vista EV. Predpokladaný dojazd vozidla s plne nabi-
tým akumulátorom je až 160 km, zrýchlenie z 0 na 
60 km/h trvá menej ako 10 sekúnd. 
 Ďalšou novinkou spoločnosti Tata je typ Aria, 
ktorý mal v Ženeve európsku premiéru (svetovú mal 
na autosalóne v indickom Dillí (známe vo svete skôr 
pod anglickým názvom Delhi). Aria kombinuje pred-
nosti všestranne využiteľného vanu so vzhľadom a 
jazdnými schopnosťami športovo-úžitkového vozi-
dla s pohonom 4x4. Vozidlo je dlhé 478 cm, široké 
186 cm a vysoké 178 cm. Aria nemá samonosnú ka-
rosériu, ale má nosný rám, na ktorom je karoséria 

Predstavujeme
Tata Aria, Manza, Nano EV

Novinky najväčšej indickej 
automobilky
Spoločnosť Tata je najväčším indickým výrobcom automobilov. Do povedomia Európanov sa viac ako svo-
jimi v Indii vyrobenými autami dostala predvlaňajšou kúpou automobiliek Jaguar a Land Rover za 2,3 mili-
ardy dolárov od koncernu ford. Investícia sa jej vyplatila, lebo obidve tieto značky už boli v závere minulé-
ho roka ziskové. Na autosalóne v Ženeve vystavovali Jaguar a Land Rover vedľa seba, tak ako v minulosti, 
samostatnú expozíciu, tak ako aj pred kúpou britských značiek, mala značka Tata. Pozrieme sa práve na jej 
novinky.

Tata Nano EV
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uložená. Batožinový priestor za tretím radom sedadiel 
má objem 342 litrov, sklopením tohto radu sa zväčší na 
973 litrov. Sklopením aj druhého radu vznikne priestor 
objemu až 1970 litrov (pri nakladaní po strechu). Vozidlo 
má 17-palcové diskové kolesá z ľahkej zliatiny. Do štan-
dardného bezpečnostného výstroja tohto vozidla pa-
trí aj šesť bezpečnostných vankúšov, stabilizačný sys-
tém a systém trakčnej kontroly. Aria je vystrojená mo-
derným zábavno-informačným systémom, dvojzónovou 
klimatizačnou sústavou a tempomatom. Na pohon Arie 
slúži osvedčený 2,2-litrový prepĺňaný vznetový motor, 
ktorého maximálny výkon je 103 kW a najväčší krútia-
ci moment 320 Nm. Tata tvrdí, že normovaná spotreba 
Arie v kombinovanej prevádzke je 7 l/100 km. 
 Pozornosť na ženevskom stánku automobilky Tata 
vzbudzoval aj model Indigo Manza, predstavovaný ako 
Indigo novej generácie. Toto vozidlo je postavené na 
novej podvozkovej plošine s rázvorom náprav 2520 
mm. Štvordverový sedan Manza je dlhý 4413 mm, ši-
roký 1703 mm a vysoký 1550 mm. Batožinový pries-
tor má objem 460 litrov. Vozidlo má 15-palcové kolesá,  
v predných sú kotúčové, v zadných bubnové brzdy.  

Na pohon vozidla slúži buď 1,3-litrový vznetový motor, 
alebo 1,4-litrový zážihový motor. Vznetový motor má 
výkon 66 kW a najväčší krútiaci moment 200 Nm (v roz-
sahu od 1750 do 3000 ot./min.), zážihový má rovnaký 
výkon ako vznetový, ale jeho krútiaci moment je len 116 
Nm pri 4750 ot./min. Do výstroja nového Indiga patrí 
(sériovo alebo za príplatok) centrálny zamykací systém 
s diaľkovým ovládaním, klimatizačný systém, elektric-
ké ovládanie okien, antiblokovací systém s elektronic-
kým rozdeľovaním brzdovej sily, systém Bluetooth a prí-
pojka USB. Málokto vie, že spoločnosť Tata je štvrtým 
najväčším výrobcom nákladných automobilov na svete 
a svetovou dvojkou vo výrobe autobusov. Po indických 
cestách jazdia už viac ako štyri milióny vozidiel Tata a o 
niekoľko rokov sa s malým automobilom Nano stretne-
me pravdepodobne už aj na európskych cestách. 

(RM)

Predstavujeme
Tata Aria, Manza, Nano EV

Tata Aria

Tata Manza

Tata Manza - interiér
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Elektromobil mali možnosť vidieť aj návštevníci brati-
slavského autosalónu, v stánku automobilky Peugeot 
bol najobletovanejším exponátom prototyp s názvom 
BB1. Po skončení autosalónu sa 19. apríla objavil aj v 
centre Bratislavy. Po Paríži, Londýne, Madride, Miláne 
a Berlíne bola Bratislava šiestym mestom, kde sa usku-
točnili propagačné jazdy, ktoré sa stanú súčasťou his-
tórie novej éry používania elektromobilov (elektromobi-
ly boli v prevádzke už pri rozvíjaní sa automobilizmu na 
rozhraní 19. a 20. storočia, ale vtedy prehrali súboj o 
vhodnosť pohonu so spaľovacími motormi). 
 Automobilka Peugeot chce byť medzi prvými znač-
kami, ktoré budú zákazníkom ponúkať aj elektromobily. 
Skupina PSA Peugeot Citroen sa dohodla so spoločnos-
ťou Mitsubishi Motors Corporation o finančnom spolu-
podieľaní sa na dokončení jej projektu „mestského elek-
tromobilu“ i-MIEV do fázy sériovej výroby. V Peugeote 
dostal tento elektromobil , ktorý sme predstavili v mi-
nuloročnom júlovom vydaní časopisu, názov ION. Peuge-
ot ION sa dostane na trh v roku 2011, vyrábať ho budú 
v Japonsku a každý rok, až do roku 2015 značka Peuge-
ot odoberie 10 000 elektromobilov. Malý štvormiestny 
elektromobil stojí až 30 000 eur, ale prevádzkové nákla-
dy na kilometer jazdy by mali byť len desatinou nákla-
dov podobne veľkého autíčka poháňaného spaľovacím 

motorom. To by malo celkové náklady na obstaranie vo-
zidla a  prevádzku počas jeho životnosti (asi 5 rokov) 
vyrovnať na úroveň auta so spaľovacím motorom. I tak 
však v Peugeote predpokladajú, že ich elektromobily si 
budú spočiatku kupovať najmä rôzne inštitúcie.
 Batérie pre tieto elektromobily bude dodávať kon-
zorcium Lithium Energy Japan. Spoločný podnik Lithium 
Energy Japan spoločností GS Yuasa, Mitsubishi Corpo-
ration a Mitsubishi Motors Corporation postavia v mes-
te Ritto nový závod, ktorý by mal po roku 2012 dodávať 
články pre 50 000 elektromobilov. Celková výrobná ka-
pacita spoločnosti Lithium Energy Japan tak vzrastie na 
šesť milionov batériových článkov ročne (články už vy-
rába v závodoch v Kusatsu a v závode GS Yuasa v Kjóte). 
Výrobu článkov bude toto zoskupenie rozširovať do úrov-
ne dodávok batérií pre stotisíc elektromobilov ročne.  
 V Peugeote bude pravdepodobne pokračovať vývoj 
netradičného vozidielka BB1 (predstavili sme ho minulý 
rok v októbrovom čísle), ale etapy jeho vývoja ani pred-
pokladaný začiatok sériovej výroby automobilka ešte 
nezverejnila.      -za-

Technika

Elektromobily Peugeot
Na automobilových výstavách z posledných dvoch rokov sa objavuje  čoraz viac automobilov s elektrickým 
pohonom. Ich presadzovanie sa v cestnej premávke,  ak sa nestane nič dramatické, však nebude rýchle. V 
Európe by do roku 2015 mala byť len akási adaptívna fáza rozvoja ich používania, nevyhnutná okrem iného 
aj pre vybudovanie infraštruktúry dobíjania batérií elektromobilov. Viacerí odborníci predpokladajú, že v roku 
2020 by sa v Európe mohlo predať asi pol milióna elektromobilov, čo bude  5 % z celkového počtu preda-
ných automobilov v tom roku. 

Prototyp elektromobilu BB1 na tohtoročnom autosalóne v Bratislave

Peugeot ION
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Styling štúdie Volt MPV5 si vypožičal dizajnérske a ae-
rodynamické prvky z modelu Chevrolet Volt. Predné 
čelo patrí medzi najaerodynamickejšie spomedzi crosso-
verov vďaka uzatvorenej mriežke a aerodynamicky op-
timalizovanému prednému spojleru, čo spoločne napo-
máha zmenšeniu energetickej náročnosti pohonu. Kryt 
spodnej časti, spolu s ochranou podvozka, tvarovanými 
koncovými svetlami a špeciálne navrhnutými plochami 
v zadnej časti tiež pomáhajú štúdii Volt MPV5 čo najľa-
hšie prerážať vzduch. Intenzívne zameranie sa na aero-
dynamiku umožňuje predĺženie dojazdu v čisto elektric-
kom režime. Exteriér štúdie Volt MPV5 nie je výlučne za-
meraný len na hospodárnosť. Jej modrá metalická farba 
Sonic Blue je pôsobivá, pričom dvojité presklené panely 
strechy a 19- palcové kolesá inšpirované Voltom dávajú 
štúdii Volt MPV5 športový akcent.
 Rozmery štúdie prinášajú cestujúcim viac komfor-
tu, ako vo Volte. Kým rázvor štúdie Volt MPV5 2760 mm 
je dlhší len o 15 mm v porovnaní s rázvorom Chevroleta 
Volt, karoséria je dlhšia o 181 mm (4585 mm), širšia o 
73 mm (1871 mm) a o 182 mm vyššia (1612 mm). Vďaka 

tomu v kabíne štúdie sedia členovia posádky pohodlne 
nielen na predných výrazných dvojfarebných kožených  
sedadlách, ale aj na druhom rade sedadiel. 
 Štúdia Volt MPV5 pokračuje v tradícii veľkej vari-
ability interiéru „crossoverov“ Chevrolet. Vďaka sklop-
ným a preklápateľným sedadlám v druhom rade mož-
no získať nákladový priestor s objemom až 1764 l, pri-
čom priestor za druhým radom sedadiel je 863,7 litrov.
Štúdia Volt MPV5 využíva rovnaký systém pohonu Vol-
tec ako Chevrolet Volt, vrátane prídavnej možnosti vyu-
žitia motorového generátora na predĺženie jazdného do-
sahu a potlačenie „obáv z dojazdu.“ Sústava lítium-iono-
vých batérií v tvare písmena T s kapacitou 16 kWh zá-
sobuje energiou pohonnú elektrickú jednotku.
 Flexibilita systému Voltec umožňuje štúdii Volt 
MPV5 splniť všetky požiadavky na rýchlosť a akcele-
ráciu pri obsadení piatimi cestujúcimi na vzdialenosť až 
51,5 km v čisto elektrickom režime. To je dvojnásobok 
vzdialenosti, ktorú priemerný mestský vodič v Číne ab-
solvuje za deň. Ak sa batéria vyčerpá, začne ju dobíjať 
generátor poháňaný  zážihovým 1,4-litrovým motorom 

a umožní tak na elektrinu dojazd ďalších 482 km.
 Svetová premiéra štúdie Voltec MPV5 v Pekingu 
demonštruje záujem GM vytvoriť z Číny svetové cent-
rum svojej stratégie pokrokových technológií. GM po-
kračuje v rozvoji elektrifikácie Číny prostredníctvom 
výskumu a vývoja. V Pekingu otvoril China Automotive 
Energy Research Center (CAERC). Podnik spolu so SAIC 
a Tsinghua University vyvíja energetickú stratégiu pre 
automobily v Číne. GM China Science Lab, otvorený vla-
ni v novembri, sa zaoberá progresívnym výskumom sú-
visiacim s automobilmi, vrátane vývoja batérií. V marci 
GM predstavil v Šanghaji štúdie EN-V (Electric Networ-
ked-Vehicle). Ako ťažisko expozície Pavilónu SAIC-GM 
na World Expo 2010 v Šhanghaji stelesňujú víziu GM o 
osobnej doprave v mestách v roku 2030. Navyše, GM 
podporuje stratégiu šanghajského spoločného podniku 
„Drive to Green“, zameranú na vývoj ekologických pro-
duktov, podporujúc ekologické spôsoby výroby a prebe-
rajúc ekologickú zodpovednosť.  

-cht-

Predstavujeme
Chevrolet Volt MPV5 Electric Concept

MPV5 Electric concept
chevrolet v roku 2011 uvedie na čínsky trh typ Volt, elektrický automobil so schopnosťou predĺženého do-
jazdu. V rámci príprav na rozbeh predaja tohto typu využil chevrolet medzinárodný autosalón v Pekingu na 
predstavenie štúdie elektrického automobilu Volt MPV5. Štúdia päťmiestneho viacúčelového „crossovera“ 
demonštruje potenciál pohonného systému Voltec, využívajúc na bezemisnú elektrickú jazdu rovnaký zá-
klad, ako typ Volt. 

chevrolet Volt



RENAULT MASTER
Renault sa po 12 rokoch predaja a viac ako milióne pre-
daných vozidiel v 45 štátoch sveta  rozhodol obnoviť ty-
pový rad Master. V jeho novej podobe  predaj na Sloven-
sku začína tento mesiac. 
 Tvarové riešenia nového Renaultu Master uka-
zujú nové štylistické smerovanie skriňových dodávok 
značky Renault. Kabína vodiča poskytuje viac úložných 
priestorov ako konkurenčné vozidlá, úložné priestory 
vznikali s dôrazom na to, aby do nich mohli užívatelia 
čo najergonomickejšie uložiť všetky predmety dennej  
potreby. Nový Renault Master má byť pre svoj segment 
vzorom v oblasti komfortu. Preto jeho tvorcovia výraz-
ne prepracovali ergonómiu miesta vodiča, zlepšil sa  

výhľad z vozidla a auto dostalo viacero prvkov pochád-
zajúcich z osobných vozidiel. 
 Nový Master sa môže oproti predchodcovi pochvá-
liť v priemere o 1l/100 km menšou spotrebou paliva, na-
júspornejší model má spotrebu v kombinovanej prevád-
zke len  7,1 l/100km (187g CO

2
/km). Nový Renault Mas-

ter je v konfigurácii s pohonom prednej nápravy lídrom v 
spotrebe podľa európskych testov. Oproti predchodcovi 
má prevádzkové náklady až o 40 percent menšie,  patria 
medzi najmenšie na trhu.
 Ponuka tohto typu sa rozšíri o verziu s novou dĺž-
kou L4 (využiteľný objem až 17m³), verzie 3,5 t a 4,5 
t s dvojmontážou na zadnej náprave a nové možnosti 
prestavieb a úprav karosérie.
 Nový Renault Master dostal nový motor 2,3 l dCi, 
vyvinutý špeciálne pre špecifické potreby úžitkových 
vozidiel. Motor sa bude dodávať v troch výkonových 
verziách (dCi 100, dCi 125 a dCi 150) a bude zhodný pre 
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Predstavujeme

Renault patrí medzi automobilky, ktoré okrem osobných automobilov ponúkajú zákazníkom aj nákladné 
automobily. Skupinu svojich typov malých nákladných automobilov, obsahujúcich aj  modely na prepravu 
osôb, pravidelne inovuje. 

Malé nákladné automobily Renault
Renault Master

Renault Master
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verzie s pohonom prednej (uložený naprieč) aj zadnej 
(uložený pozdĺžne) nápravy. 

RENAULT TRAfIc
Predstavením nového Renaultu Trafic Renault sleduje 
pokračovanie obnovy  ponuky úžitkových vozidiel. Nové 

auto je pohodlnejšie, jeho prepracovaná prístrojová do-
ska má veľa funkčných odkladacích priestorov a viace-
ro prvkov výbavy, ktoré pochádzajú z osobných auto-
mobilov. Štít prístrojovej dosky sa presunul o niečo niž-
šie, aby sa zlepšil výhľad z vozidla a čitateľnosť prístro-
jov. Tomu sa prispôsobilo aj rozmiestnenie svetelných  

zdrojov. Hospodárnejšia verzia vznetového motora  
2.0l dCi s výkonom 84,5 kW má oproti predchodcovi  
o 0,8 l/100 km menšiu spotrebu nafty. 
 Nový Renault Trafic sa na slovenský trh dostane 
tiež tento mesiac a vyrábať sa bude vo fabrikách v Bar-
celone (Španielsko) a Lutone (Veľká Británia). 

RENAULT KANgOO MAXI
Model Kangoo Express Maxi z typového radu Kangoo 
je predĺžený o 40 cm, ponúka oproti Kangoo Express až 
o 1 m3 väčší úložný priestor. Budú ho vyrábať v závo-
de MCA v Maubeuge (Francúzsko). Na Slovensku bude 
v predaji len úžitková verzia, predávať sa začína tento 
mesiac. Kangoo Express Maxi sa na Slovensku dodáva 
v dvojmiestnej verzii a zameriava sa na podnikovú klien-
telu, ktorá potrebuje veľkú prepravnú kapacitu na ma-
lom pôdoryse. 
 Kangoo Express Maxi (2-miestny) poskytuje úlož-
ný priestor s objemom 4,6 m3 a užitočnú hmotnosť 800 
kg. Sklopné sedadlo spolujazdca umožňuje zväčšiť dĺžku 
úložného priestoru z 2,1 m až na 2,9 m. 
 Všetky verzie sa v základnej výbave dodávajú  
s pravými posuvnými dverami (ľavé dvere sú za príplatok). 

Predstavujeme

Renault Master

Rad Renault Kangoo Expres

Rad Renault Kangoo Expres Maxi

Renault Master
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 159 Sportwagon

Alfa Romeo 166

Alfa Romeo GT

Audi TT

Audi A3 Sportback

Audi A6

Audi A8

BMW 1

BMW 3 

BMW 5

BMW X3
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

BMW 7

Citroën C2

Citroën C4

Citroën C5

Citroën C8

Citroën Jumpy Combi

Citroën C-Crosser

Citroën C4 Picasso

Dacia MCV

Dacia Logan

Fiat Panda 4x4

Fiat Grande Punto
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Fiat Stilo Multiwagon

Fiat Dobló Cargo

Fiat Croma

Honda Accord 

Honda FR-V

Honda CR-V

Honda Jazz

Honda S 2000

Hyundai Getz

Hyundai Elantra

Hyundai Sonata

Hyundai Tucson
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Hyundai Santa Fe

Chevrolet Spark

Chevrolet Kalos

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Evanda

Dodge Caliber

Dodge Journey

Dodge Nitro

Chrysler Grand Voyager

Jaguar X-Type

Jaguar X-Type Kombi

Jaguar S-Type
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Jaguar XJ

Jaguar XK

Jeep Wrangler

Jeep Cherokee

Jeep Grand Cherokee

Kia Picanto

Kia Ceè d

Kia Carens

Kia Sportage

Lada 110

Lada Niva

Land Rover Defender
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Land Rover Freelander

Land Rover Discovery 3

Range Rover

Lexus IS 200

Lexus IS 300

Lexus GS 300

Lexus RX 300

Maybach 57

Mazda 2

Mazda 3

Mazda 6

Mazda RX-8
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Mercedes-Benz A

Mercedes-Benz E-T

Mercedes-Benz SLK

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz ML

Mini Cooper

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero

Nissan Micra

Nissan X-Trail
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Opel Signum

Peugeot 307 SW

Opel Astra

Opel Vectra Caravan

Peugeot 407 SW

Peugeot 607

Peugeot 807

Porsche Cayenne

Renault Clio

Renault Koleos

Renault Mégane

Renault Kangoo
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Renault Thalia

Saab 9-3 Cabrio

Saab 9-3

Saab 9-5

Saab 9-5 Wagon

Seat Altea

Seat Ibiza

Seat Leon

Seat Alhambra

Smart Fortwo

Smart Forfour

SsangYong Kyron
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Subaru Impreza

Subaru Station Wagon

Suzuki Swift 3 dv

Suzuki Swift 5 dv

Suzuki Ignis

Suzuki SX 4

Suzuki Jimmy

Suzuki Grand Vitara

Škoda Roomster

Škoda Superb

Škoda Superb GreenLine

Škoda Fabia
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Cenníky automobilov
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

MedziV marcovom čísle sme predstavili Volkswagen (tajnička) novej generácie. Mo-
del, ktorý sme videli aj na tohtoročnom autosalóne v Bratislave, sa bude vyrábať v 
bratislavskom závode Volkswagen Slovakia. S touto výrobou prichádza do sloven-
ského závodu aj špičkové „know-how“. Toto hovorí o technickej vyspelosti a kvalifi-

kovanosti našich pracovníkov, ktorí sú schopní vyrábať vozidlá na vysokej technolo-
gickej úrovni.(MOT ór č. 03/2010). 1- hnací stroj, 2- mechanizmus vo vozidle zabra-
ňujúci oslneniu, 3- páka na ručné naštartovanie motora, 4- vrchná náterová farba, 
5- prudký dotyk pohybujúceho sa vozidla s prekážkou, 6- pohyblivá súčiastka spaľo-
vacieho motora, 7- blok ocele odlievaný do kokily a určený na ďalšie spracovanie, 
8- prenos pohybu zo spaľovacieho motora na kolesá, 9- základná číslovka, 10- ohyb-

ný elektrický vodič, 11- časť 
cestného úžitkového mo-
torového vozidla, 12- upra-
vená cesta s jedným alebo 
dvoma radmi domov, 13- ná-
doba v motorovom vozidle 
na pohonné látky.

Riešenie 

Tajnička: Touareg Hybrid, 
1- motor, 2- clona, 3- kľuka, 
4- email, 5- náraz, 6- piest, 
7- ingot, 8- pohon, 9- štyri, 
10- kábel, 11- korba, 12- uli-
ca, 13- nádrž.

-jo-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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AKO JE TO S BRZDNOU 
DRÁhOU PRI ABS ?

3. Predstavme si teraz, čisto teoreticky, 
prípad núdzového brzdenia so sytémom 
ABS. ABS začne automaticky prerušovane 
brzdiť, čiže brzdná sila „F

b
“ sa bude meniť 

približne podľa kľukatej čiary na obr. 3. Po-
vedzme, že vo chvíli silnejšieho brzdenia 
bude brzdná sila „F

b
“ nad hranicou šmyku 

HŠ a pri slabšom brzdení – pod hranicou 
šmyku HŠ. Plocha vyjadrujúca prácu pri 
brzdení bude pod kľukatou čiarou.
 Keby sme preložili vyšrafované obdĺžni-
ky nad hranicou šmyku v smere šípok (obr. 
3) do údolí kľukatej čiary pod hranicou šmy-
ku (obr. 4), dostaneme priemernú brzdnú 

silu F
b4

 = F 
b3

 , ktorá bude brzdiť 
(tak ako v prípade 1 v minulom 
čísle nášho časopisu) na hrani-
ci šmyku, aj s rovnakou prácou 
pri brzdení a s rovnakou brzd-
nou dráhou. 
Takto to však nemôže byť, lebo 
na pneumatikách by zostala 
malá bočná vodiaca sila, čiže 
malá rezerva priľnavosti na 
prenos bočných, napríklad od-
stredivých síl. Túto rezervu po-
trebujeme na to, aby sme sa 
mohli pri núdzovom brzdení aj 
vyhnúť prípadnej prekážke.

Diagram na obr. 5 ukazuje závislosť brzd-
nej sily „F

b
„ a bočnej vodiacej sily „F

bvs
„ 

od pozdĺžneho preklzu pneumatiky „delta“ 
pri brzdení. Od začiatku brzdenia v bode 
„O“ po bod „A“ (vrchol krivky „F

b
 ) je sta-

bilná oblasť jazdy. Od bodu „A“ po bod „B“ 
sa rozprestiera nestabilná oblasť jazdy.  
V bode „B“ je už pneumatika zablokovaná v 
100-percentnom šmyku. Systém ABS pra-
cuje približne vo vyšrafovanej oblasti od 15 
do 25-percentného preklzu, v ktorej sa do-
sahuje veľmi dobrá brzdná sila „F

b
 „ i dobrá 

bočná vodiaca sila „F
bvs

 „.
Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD. 

Hry s fyzikou

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

Jubileum citroënu SM

  Obr. 3

  Obr. 4

  Obr. 5

Štvormiestne kupé SM, ktorého hliníkovú karosériu na-
vrhol Robert Opron, sa vyznačovalo mnohými technický-
mi novinkami. Jednou z nich bol vôbec prvý posilňovač  

riadenia s variabilným účinkom. Za skleneným kry-
tom v prednej časti vozidla bolo umiestnených šesť re-
flektorov, z ktorých dva sa natáčali do zákrut. Všetky  

reflektory sa vychyľovali nahor alebo nadol v závislos-
ti od zaťaženia zadnej nápravy, čím sa eliminovalo osl-
ňovanie protiidúcich vozidiel. Vozidlo bolo vystrojené 
hydropneumatickým pružením  a veľmi účinným dvoj-
okruhovým brzdovým systémom s kotúčovými brzda-
mi na všetkých kolesách. Brzdová sila bola automatic-
ky regulovaná podľa rozloženia hmotnosti na obe ná-
pravy. Na pohon vozidla slúžil 2,7-litrový vidlicový zá-
žihový šesťvalec, ktorý vyvinula automobilka Masera-
ti (tú Citroën kúpil v roku 1968). Motor bol spočiatku 
ešte vystrojený karburátorom a vyvíjal výkon 127 kW,  
po inštalovaní vstrekovacieho systému D-Jetronic vý-
kon stúpol na 133 kW. Neskôr sa do vozidla montoval 
trojlitrový zážihový motor výkonu 134 kW. Maximálna 
rýchlosť bola 220 km/h, takže v dobe svojho vzniku bol 

francúzska automobilka citroën prišla na trh už s niekoľkými typmi, 
ktoré takpovediac predbehli svoju dobu a po odchode do histórie mo-
torizmu sa stali automobilovými ikonami. Jedným z nich bol aj typ SM, 
ktorý mal svetovú premiéru na ženevskom autosalóne v roku 1970, 
teda pred 40 rokmi. Dnes už nikto nevie presne povedať, čo skratka 
SM vlastne znamená – jedna z verzií hovorí, že je to Sports Maserati, 
druhá, že to znamená Sa Majesté, čiže jej výsosť (to má byť paralela k 
označeniu DS, ktoré sa foneticky čítalo ako slovo déesse, čiže bohyňa. 
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História

typ SM najrýchlejším vozidlom s pohonom predných ko-
lies na svete. 
 Citroën SM bol postavený na podvozku s rázvo-
rom náprav 290 cm, dĺžka vozidla bola 489,3 cm šírka  
183,6 cm a výška 132,4 cm. Do skončenia výroby v roku 
1975 bolo vyrobených 12 920 vozidiel tohto typu. Po-
vráva sa, že SM bol jediným vozidlom, ktoré bolo špeci-
álne navrhnuté pre dvoch vpredu sediacich mužov a dve 
vzadu sediace ženy. 
 Možno ešte spomenúť, že francúzski prezidenti od 
G. Pompidoua po J. Chiraca mali k dispozícii dva špeciál-
ne modifikované štvordverové kabriolety na báze typu 
SM, ktorých karosériu zhotovila spoločnosť Chapron. 

(RM)   
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V roku 1896 otvoril novú továreň zameranú výlučne 
na výrobu áut v meste Audincourt, ktorá dodnes exis-
tuje. Výrobu začal už s použitím vlastného dvojvalcové-
ho motora uloženého vzadu do karosérie. Do konca 19. 
storočia predal Peugeot 323 automobilov. V roku 1901 
začal vyrábať autá s motorom umiestneným v prednej  

časti karosérie. Motory boli dvoj aj štvorvalcové. Do 
roku 1904 mali motory objem od 1700 do 7100 cm3. 
V roku 1908 bol vyrobený prvý šesťvalcový motor so 
zdvihovým objemom 10 400 cm3, ďalší, s objemom 
3317 cm3. V rokoch 1908 – 1909 bol vo výrobe šes-
ťvalec s objemom 11 150 cm3. V roku 1912 zaradili do 

výroby legendárne malé auto s názvom Peugeot BéBé. 
Motor so zdvihovým objemom 855 cm3 navrhol Etore 
Bugatti. V tom období Peugeot založil nový závod v So-
chaux, kde je do dnes hlavné sídlo spoločnosti.
 V rokoch 1912 – 1914 používal Peugeot v pretekár-
skych autách motory s ventilovým rozvodom 2xOHC. 
Po skončení 1. svetovej vojny zaviedol do výroby nové 
typy s motormi o výkone 7,35 18,4 kW (10 a 25 k), ako 
aj motor s posúvačovým (bezventilovým) ovládaním so 
zdvihovým objemom 5954 cm3. V roku 1920 začali vy-
rábať typ Quadrillete, skutočne ľudové auto s motorom 
so zdvihovým objemom 667 cm3. Predstavovaný typ 
172 M je úspešným pokračovateľom Quadrillete. V roku 
1927 Peugeot predstavil ďalšie nové typy s motormi od 
695 cm3 až do 1991 cm3. 
 Ďalšou históriou automobilky sa v tomto článku ne-
budeme zaoberať pre nedostatok priestoru. Výroba spo-
ločnosti Peugeot úspešne pokračovala, nezastavila sa 
ani počas 2. svetovej vojny. Odvtedy úspešne pokraču-
je až do dnešných dní. Je paradoxné, že i napriek slávnej 
histórii značky sú medzi zberateľmi jej vozidlá ojedinelé. 
Predstavovaný typ 172 M je prvý Peugeot predvojnovej 
výroby, s ktorým som sa stretol.

Technické parametre:

Motor: radový štvorvalcový s kvapalinovým chlade-
ním, ventilový rozvod SV, zdvihový objem 695 cm3, 
priemer valcov x zdvih piestov 51 x 85 mm. Najväčší 
výkon 7,5 kW (10,2 k) pri 2 500 ot./min.

Prevodovka: mechanická, 3 prevody dopredu a 1 pre-
vod dozadu.

Podvozok: rebrinový rám zvarený z plechových výlis-
kov. Obe nápravy tuhé. Pruženie na prednej náprave 
je priečnou listovou pružinou, na zadnej dvoma po-
zdĺžnymi listovými pružinami. Brzdy sú mechanické, 
iba na zadnej náprave. Kolesá sú plné, vylisované z 
plechu. Rozmer pneumatík je 12 x 45“.

Karoséria: uzatvorená, dvojdverová, štvorsedadlová. 
Karoséria je typu Weiman.

Rozmery a hmotnosť: d/š/v 3500/1330/1700 mm, 
rázvor náprav 2260 mm, rozchod kolies vpredu/vza-
du 1060/1040 mm, pohotovostná hmotnosť 500 kg.

Prevádzkové vlastnosti: maximálna rýchlosť 65 
km/h, spotreba paliva (benzín BA 91) 5 l/100 km.

Majiteľom a renovátorom vozidla je pán Rudolf Latka, 
dlhoročný zberateľ a renovátor historických vozidiel. Je 
členom KVV Bratislava – Rusovce.

Konštantín Nikitin

PEUgEOT 172 M, rok výroby 1928
francúzska automobilka Peugeot je patrí k najstarším automobilkám na svete, ktoré vyrábajú autá od svojho 
vzniku až dodnes. Jej vznik sa traduje do roku 1889, keď majiteľ továrne na bicykle Armand Peugeot vyro-
bil prvé auto poháňané motorom na paru. V tom istom roku vyrobil aj prvé auto vybavené spaľovacím mo-
torom. Motor vyrobila spoločnosť Panhard podľa návrhu Daimlera. Auto malo oceľové kolesá bez pneuma-
tík. O vozidlo bol záujem, tak sa Peugeot rozhodol rozšíriť výrobu áut.

Historické vozidlá
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Historické 
a technic-
ké kontro-
ly prebie-
hajú podľa 
plánu

Rada zberateľov ZZHV SR schválila na návrh odbornej 
komisie a v spolupráci so zástupcami AHV SR termíny 
historicko-technických kontrol (predtým „testácie“). 

Plánované kontroly sú v týchto lokalitách a termínoch:
Trnava: 27. 3. a 9. 10. 
Bratislava: 10. 4. a 25. 9.
Banská Bystrica: 14. 5. a 22. 10.
Košice: 10. 5. a 23. 10.

Po dohode s riaditeľom HTK (historicko-technickej ko-
misie) p. Várym je možné dohodnúť aj iný termín, ak ži-
adateľ zabezpečí účasť 10 a viac historických vozidiel.
 Doposiaľ prebehli dve HTK, a to v Trnave a v Brati-
slave. Na bratislavskú HTK boli pozvaní aj zástupcovia 
časopisu Veterán SK, ako aj nášho časopisu, takže mô-
žeme o akcii informovať našich čitateľov.
 Miestom konania bola STK v Bratislave. Členmi 
HTS boli páni Jozef Váry, riadieľ komisie, Roman Hor-
ňák, Konštantín Nikitin, Miloslav Mokráň a Jiří Váv-
ra. Predstavených bolo 14 historických vozidiel, z toho 
dve boli odmietnuté pre zlý stav. Kontrola prebiehala 
od 7.00 h do 16.00 h. V prvej fáze vozidlá prešli bežnou 

STK, potom sa prevero-
vala originalita, kvalita 
a renovácie, ako aj kva-
lita použitých materiálov 
a doplnkov.
 Dnes už je dokonalá 
renovácia samozrejmos-
ťou. Väčšina historických 
vozidiel je zreštaurovaná 
tak, ako inde v zahraničí. 
Je predsa cťou každého 
majiteľa historického vo-
zidla, aby ho mal dokona-
lé. Stále sa nájdu jednot-
livci, ktorí sa sťažujú na prísnosť HTK. Stále sú to však 
ľudia, ktorí si nevedia dať do požadovaného stavu ani je-
diné vozidlo. V minulých rokoch sme mali prípady, že pred 
komisiu bolo pristavené vozidlo, ktoré malo spájací hria-
deľ (kardan) vyrobené z lešenárskej rúrky. Tiež boli prípa-
dy, kde bol chróm nahradený striebrenkou. HTK je svoji-
mi požiadavkami viazaná technickým kódexom FIVA. Keď 
niekto napríklad nevie zmaturovať, nemôže žiadať vyme-
niť maturitnú komisiu, alebo zmeniť otázky. Nesmieme  

zabúdať, že naše veterány sú starožitnosťami ako kaž-
dé iné predmety a budú tu aj po stáročiach, podobne 
ako dnes máme 400-500 ročné hodiny, hudobné nástro-
je, koče, alebo zbrane. Naše kultúrne dedičstvo sme po-
vinní zanechať našim potomkom čo v najlepšom stave.
 Zopár fotografií dokumentuje špičku renovátorské-
ho umenia.

Ivan Roháček

renovátor historických vozidiel

Galéria veteránov
na Slovensku

historické a technické kontroly 
prebiehajú podľa plánu

Chrysler Airflow, r. 1934

Jawa 175 special, r. 1935

Peugeot 172 M, r. 1928

Mercedes 190 SL, r. 1964

Tatra 13, r. 1926
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Ako to súvisí s dnešným motorizmom? 
Viac, ako by sa na prvý pohľad zdalo! 
Vďaka známemu nemeckému dizajnérovi 
v ruke so striekacou dizajnérskou piš-
toľou, Walterovi Rosnerovi. Ten sa totiž 
rozhodol celkom novučičkú modrú Sca-
niu R Topline pomaľovať tvárami gam-
blerov! Preto, aby každý, i oni sami, ko-
nečne uvidel(i), ako vyzerá človek, ktorý 
sa naivne domnieva, že k peniazom sa dá 
dnes dostať aj inak, ako tvrdou prácou, 
politikárčením, či takzvaným podnika-
ním.Takže staroveké kocky, aj keď dnes 

tu máme ruletu, hracie automaty, tiežpo-
litikov a nejasno v súdnictve. Nie náho-
dou už za čias starého Ríma ešte aj bar-
bari hovorievali, že kadiaľ raz prejde 
noha rímskeho vojaka, tam už tráva ne-
porastie... Čo je logické, keďže banky na 
Wall Street ešte neexistovali, a preto v 
pravidelných intervaloch ani finančné a 
hospodárske svetové krízy oznamovať 
svetu nemohli... Prejdime však k inému 
historickému obrovi a legende v jednom, 

k mýtickému Golémovi! Tentoraz z českej 
Prahy: Keďže bol vraj ušúľaný z hliny - čo 
už, tradícia je tradícia - no mozgu nepo-
bral, museli mu do čela vkladať  akúsi 
guľku, čoby stredoveký čip... Aspoň 
podľa známeho českého filmu s Janom 
Werichom v úlohe pekára i cisára tak, 
aby boli diváci načisto domotaní. Guľka-
čip v čele - a kopa hliny sa okamžite 
pohla! Zanechávajúc za sebou spúšť tak, 
ako tie dnešné dažde, spôsobujúce zosu-
vy zeminy. Nie takto ale funguje najnovší 
Golém na kolesách, alias nemecko-česká 

novinka MB Actros LH 02 (č.1841) so 
skriňovým návesom Zdravotnej záchran-
nej služby hlavného mesta Prahy! Inak 
unikát s číslom 162, vyrobený českou 
spoločnosťou KOV Velim. Dlhý 16,5 m, ší-
roký 4,5 m. Čo ale platí len dovtedy, kým 
nezastane na mieste určenia: Tam už sa 
dá jeho alkovňa v prednej časti návesu 
roztiahnuť až na šírku 7,4 m - ide totiž o 
akúsi zasadačku primára, s prípojkami 
prístrojov na najmodernejšie elektronické 

spracovanie údajov - nechýba ani ku-
chynka!). To rozširovanie návesu platí aj 
v  jeho zadnej časti - tá sa zas  vďaka dva-
krát hydraulicky sklopným bočným ste-
nám zmení na modernú operačnú sálu. S 
radom umývadiel, sprchou a dvoma WC 
- pre istotu. Plus dokonalým stropným 
osvetlením nemohúceho tela. Ak dodá-
me, že „Golém“, dokáže až 24 hodín fun-
govať nezávisle od externého pripojenia 
na elektrickú sieť či vodovod, je jasné, 

prečo učaroval aj Nemcom. Najmä ak sa 
súčasná svetová finančná a hospodár-
ska kríza nevyhla nikomu, takže sa pre-
púšťalo aj v modelársko-hračkárskom 
priemysle. Najmä ak aj spoločnosť HER-
PA,  svetová jednotka  v oblasti automo-
bilových modelov v M 1:87, je svetovou 
jednotkou aj vo výrobe modelov civilných 
i vojenských lietadiel a príslušenstva k 
nim! Dokonca vo viacerých mierkach... 
Žeby táto kríza aktivovaná za morom po-
stihla aj krásny svet zberateľov modelov? 
Najmä ak je známe, že bez podpory auto-
mobiliek či leteckých spoločností by jej 

modelovo prekrásne artefakty neexisto-
vali... Tento článok by mal dať odpoveď... 
To, že medzi tohoročnými novinkami 
HERPA nájdeme hneď aj iného obra,  už 
piaty, zelený model prekrásnych ťaha-
čov z fínskeho Laponska, s návesmi maji-
teľa malej, na na celom svete známej 
špedičnej spoločnosti pána Juha Risti-
maa - „Legendy“ však naznačuje, že kto 
sa veci rozumie, a vie, že reklama a pro-
pagácia robia svoje aj počas krízy, ten to 

nevzdáva ani v najhorších časoch. (Už 
predtým tu boli aj jeho skvele pomaľova-
né súpravy „Cider Shark“, „Discovery“, 
„Dragon“ a „Zorro“). Pritom J. Ristimaa 
ich viac ani nemá, no o to viac sú jeho 
služby žiadané. Tak, ako v prípade naj-
väčšieho lietadla na svete, ukrajinského 
Antonova An-225 „Mrija“ (= Sen)! HER-
PA ho prináša s novým náterom z roku 
2009, veď predloha bola vyrobená len v 
jedinom exemplári s výsostnými znakmi 
ZSSR - po prvý raz štartovala 21. decem-
bra 1988 pod menom „Buran“. Lebo 
pôvodne išlo o projekt sovietskeho  

ALEA IAcTA EST!
Svet v miniatúre

Alea iacta est (resp. alea jakta est) - kocky sú hodené! Tieto slová, prinajmenšom podľa starorímskeho autora 
diela Životopisy dvanástich cisárov, Suetonia (69 - 140), mal 10. januára roku 49 pred narodením Jezuliatka 
vysloviť samotný gaius Julius ceasar (100 až 44 p.n.l.). Vo chvíli, kedy s jednou svojou légiou prekročil pohra-
ničnú rieku Rubicon, ktorá na severe oddeľovala jeho galskú provinciu od starorímskej povincie Italia. Učinil tak, 
aby dal na frak optimátom, konzervatívnej frakcii rímskeho senátu -  lebo podporovali jeho rivala Pompeia. A vý-
sledok? Stačili dva mesiace, aby Pompeius aj prekvapení  senátori ušli z Ríma do starovekého grécka! Dôkaz, 
že aj taká rada starších, rímsky senát, v pôvodnej zostave už v tých časoch vlastne za veľa nestál... 

  Najnovšia podoba modelu ťahača Scania R TL s pomaľovaním a la „alea jacta est/
kocky sú hodené“ (aj v M 1:87!) nám nevdojak pripomína, že hazardné hry sa hrali už v 
starovekom Ríme - starí Rimania boli teda gambleri jedna radosť! 

  Nový pražský „Golem“ alias ťahač MB Actros LH 02 so skriňovým návesom ZZ-
SHMP vyrobeným KOV Velim. Ak treba, dá sa náves  roztiahnuť tak, že poruke je dočas-
ná nemocnica s operačnou sálou a najmodernejším medicínskym vybavením!

  Dvakrát aktuálne Audi: Audi A4 Allroad a Audi A5 Sportback (M 1:87); v pozadí  
Airbus A310-200 ruskej sibírskej leteckej spoločnosti S7 Airlines (M 1:500) 

  Nie je obor ako obor: V poradí už piaty ťahač s návesom zo špeditérskej spoločnos-
ti Fína Rastimaa - „Legendy“ (M 1:87) a model najväčšieho lietadla sveta, ukrajinský 
Antonov AN-25 v nových farbách z roku 2009
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Svet v miniatúre

kozmického programu, no po rozpade 
krajiny Sovietov stroj čoby ukrajinský 
produkt začal slúžiť medzinárodnej ná-
kladnej civilnej preprave. Dodnes sa oce-
ňuje nielen to, že dokáže pristáť aj na 
menších letiskách, ale i to, že môže naraz 
prepraviť na vzdialenosť 15 000 km až 
250 t tovaru! Čo dnes aj robí, a to s nema-
lým úspechom! A keďže Ukrajina projekt 
v spoločnosti HERPA podporila tak, ako 
sa od výrobcov predlôh očakáva, v M 
1:500 je tu tak Buran, ako aj Mrija...  No 

dobre; ale čo ešte ponúknuť zneisteným 
zberateľom potom, čo prišiel k slovu sta-
rovek i novovek takpovediac v ťažkej 
váhe? Ako vidno z obrázkov, dá sa aj na-
vzdory kríze kadečo - napríklad cirkus per-
partes! (Naozaj kompletný aj so šapitó, 
cirkusovým orchestrom, maringotkami  

i drezúrovanými zvieratami nájdeme len 
v ponuke spoločnosti PREISER). Síce 
chvíľu trvalo, kým aj HERPA objavila 
medzičasom už historický MAN F8 
(1980) s historickým návesom „Circus 
Krone“, no teraz ho ponúka v novom, 
atraktívnom šate! Tak ako aj aktuálny 
úžitkový MB Atego cirkusu „Krone“... Aj 
s dvoma parádnymi bielymi žrebcami na 
zadných nohách - na zadných dverách 
cirkusového obytného kontajneru, ktorý 
prepravuje. Mimochodom, keď sme 
aranžovali príslušný obrázok, nedalo 

nám, a z našej zbierky sme pridali aj mini-
vitrínku so starším VW Polo, známym ke-
dysi pre svoj pestrošat ako„Harlekýn“. 
Aj s dvoma príslušnými figúrkami spoloč-
nosti PREISER. Prečo? Lebo nás k tomu 
vyprovokovala aj ďalšia novinka, aktuál-
ny dvojdverový VW Polo v striebornej 
metalíze. Vari nie je zaujímavé porovnať, 
ako plynie čas, a s ním sa mení aj podoba 
automobilov toho istého mena a značky?  
Ach, HERPA: Aj keď ide o svetovú jednot-
ku v M 1:87 (a absolútnu modelovú  

kvalitu), sotva zberateľom uniklo, že 
kým v minulosti uvádzala na trh celú ple-
jádu domácich i zahraničných automobi-
lových noviniek i oldtimerov rôznych 
značiek (hlavne osobných), dnes už v jej 
ponuke dominujú najmä tri:  Audi, BMW 
a VW. (Tie ostatné, staršie, nájdeme  

v aktuálnom katalógu takisto - z času na 
čas v nových farbách). Darmo, kríza je na 
celom svete, a šetriť musí každý, kto 
ešte pracuje. Len škoda, že taká značka 
Škoda, najmä ak patrí pod koncern VW, 
čaro a popularitu svojich aktuálnych 
osobných automobilov v super modelo-
vom vyhotovení a la HERPA ešte neobja-
vila. Vari neplatí, že čo sa za mladi naučíš 
(mať rád), to až po starobu vyhľadávať 
budeš? A nielen medzi automobilmi en 
miniature, ale aj pri voľbe  ich starších či 
najnovších predlôh! Veď aj preto sa dnes 

vyrábajú miniatúrne autíčka tak, ako to 
ilustrujú aj ostatné obrázky s doplnkový-
mi textami pod nimi... Vráťme sa však k 
Caesarovi, Juliovi: Známy zostal aj „svo-
jím“ Juliánskym kalendárom - zostavil 
mu ho totiž alexandrijský matematik Só-
sigénes. Ten začal platiť od 1.I. roku 45 
pred narodením Ježiška - a bolo, veruže, 
načase! Keďže až dovtedy platil vo vted-
ajšom starovekom svete ešte aj pokiaľ 
išlo o čas, zmätok: Čo krajina, to iný ka-
lendár! V starom Grécku dokonca svoj 
vlastný kalendár mal hádam každý mest-
ský štát; nečudo, že existovalo až okolo 

400 rôznych pomenovaní mesiacov... Ju-
liánsky kalendár po jeho reforme pápe-
žom Gregorom XIII. (1582) platí však 
čoby juliánsko-gregoriánsky kalendár 
pre mnohých kresťanov-katolíkov do-
dnes; pre evanjelikov síce až zhruba od 
roku 1700, ba pre ortodoxnýxh kresťa-
nov až od ruskej revolúcie v roku 1917...  
Ešteže  sa Julius Caesar preslávil aj svo-
jou telegrafickou vetou“Veni - vidi - vici!“ 
(Prišiel som, uvidel som, zvíťazil som!) - 

vtedy nad Farnakom, kráľom Bosporskej 
ríše. Čo mu, spolu s inými vojenskými 
víťazstvami sprevádzanými množstom 
intríg, napokon vynieslo aj funkciu doži-
votného diktátora slávnej starorímskej 
republiky! Pekný pocit, až na to, že žiad-
ny človek nevie, kedy mu svätý Peter 
ukáže smer do pekla. A tak i jeho neob-
medzená moc mu vydržala len do 15. 
marca roku 44 p.n.l., kedy ho šesťdesiat 
konzervatívnych senátorov (na čele  
s Brutom a Cassiom) priamo na schodis-
ku rímskeho senátu zavraždilo. V zhode  
s tradíciou takzvaných najsilnejších, už  

v starorímskej republike. A neskôr aj  
v novom,  ešte slávnejšom starorímskom 
cisárstve, ktoré sa však postupne spoľa-
hlivo rozkladalo. Žeby preto, že osvedče-
nejší zvyk a spôsob ako prísť konečne  
k novému samovládcovi, ani tam ešte  
nepoznali?

Ing. Štefan ŠTRAUCH

Foto: The World en miniature 

(Branislav Koubek a Adrián Gašparík)

  Podstavec minidiorámy so starším WV Polo „Harlekýn“, tohtoročná novinka - his-
torický ťahač MAN F8 z roku 1989 s cirkusovým návesom cirkusu Krone, najnovší 
dvojdverový VW Polo v striebornej metalíze a MB Atego s obytným kontajnerom  
(všetky M 1:87)

  Zbierateľov modelov hasičských a záchranných automobilov potešila HERPA 
nedávno hasičským vozidlom MAN TGM s otočným rebríkom, pestro pomaľovaným 
BMW X3 hasičov z Holzkirchenu, či zdravotníckym Mini Cooperom Johanitov z Giesse-
nu (tam sa v roku 1906 zrodil aj vôbec prvý plyšový medvedík... (všetky modely sú v M 
1:87). Boeing 737-700 americkej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Southwest Air-
lines „v pozadí“ je v M 1:500; ide o najnovší prírastok do jej pestrofarebnej flotily lieta-
diel tohto typu  

  Hoci HERPA zmodelovala v M 1:87 už stovky automobilov rôznych značiek, kombaj-
ny, stavené stroje a pod., k svojej prvej maringotke sa dopracovala až v roku 2010! Tak 
sme k nej pridali aj veterán - jednu z prvých štyroch supergupiek, ktoré vo farbách fran-
cúskej servisnej spoločnosti Aéromaritime  zabezpečovali kedysi prepravu jednotlivých 
dielcov európskych civilných lietadiel do montážnej haly. Dovtedy, kým Airbus Industries, 
nadnárodná spoločnosť štyroch štátov (Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Veľká Brtá-
nia),  nezaložila pre tento účel svoju vlastnú dcérsku spoločnosť... Zvláštnosť modelu-ve-
terána v M 1:500 je, že je zhotovený z ťažkej zliatiny, ktorá sa pred potlačou leští na vyso-
ký lesk

  Zrodený z nostalgie: Nový Trabant nT (new Trabi). Po už existujúcom modeli v M 
1:87, HERPA prináša aj jeho väčšíieho brata v M 1:43, a to s nečakanou otázkou: Chce-
li by ste takýchto modelov v M 1:43 od nás aj viac?

  Síce s oneskorením, napokon však krásna skutočnosť: Airbus A340-600 „Formu-
la 1“ (v M 1:400) leteckej spoločnosti Etihad Airways, hlavného sponzora pretekov 
F-1 z 1.11.2009 na ostrove Yas v Abu Dhabi. Prečo toľko meškal? Ktovie... Ako odškod-
nenie sme však priložili aj model najdrahšieho sériovo vyrábaného automobilu sveta, 
Maybach 57. V jeho pôvodnej, zelenej metalíze (M 1:87; dnes ho HERPA ponúka zlatej 
v metalíze, kombinovanej s farbou mahagónu)
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Zaľúbenci v Kežmarku si možno svoju prvú manželskú pusu dajú na radnici, ktorá z hľadiska života každého 
mesta patrí medzi jeho najdôležitejšie stavby. Ďalšie pusy si môžu dať skoro pred každým domom, kde žili 
významné osobnosti svojej doby. A v Kežmarku ich žilo neúrekom.

Mesto Spišiakov

Radnica vždy stávala na mieste, kde pulzoval život mes-
ta. Prví obyvatelia Kežmarku si svoju prvú radnicu vybu-
dovali na jednej z najstarších kežmarských ulíc, na Sta-
rom trhu. Keď pri „návšteve“ husitov v roku 1433 mes-
to čiastočne vyhorelo, občania si centrum života presu-
nuli do inej mestskej časti, v ktorej si vytvorili nové ná-
mestie. A v jeho strede postavil Juraj zo Spišskej Sobo-
ty v roku. 1461 novú gotickú radnicu. Z pôvodnej stav-
by sa do dnešných dní zachoval len zvyšok trojokna, kto-
rý možno vidieť na južnej strane radnice. Po opätovnom 
veľkom požiari bola radnica v rokoch 1541–1555 presta-
vaná. Majster Kuntzo z Kežmarku ju prestaval do vte-
dy modernej, renesančnej podoby. Dosvedčujú to nápis 
na západnej fasáde kamenného mestského znaku s leto-
počtom 1555 a časti okenných portálov. Na južnom prí-
zemí sa nachádza zbarokizovaný portál s mestským er-
bom. Za richtárčenia Žigmunda Moesa bola k radnici v 
roku 1641 pristavaná veža. Rok 1779 priniesol opäť po-
žiar, radnica znova vyhorela a bola prestavaná do klasi-
cistického slohu. Svoj dnešný výzor a nadstavbu druhé-
ho poschodia nadobudla po poslednom veľkom požiari v 
roku 1922. Pod radnicou je stará pivnica, v ktorej v 16. 
storočí vyvierali pramene vody. Podľa tradície vedie z 
tejto pivnice úniková podzemná chodba. V súčasnosti je 
radnica sídlom mestského úradu.
 Druhou výraznou stavbou mesta je budova Redu-
ty. V minulosti stála na jej mieste strážna veža, ktorú 
prestavali v 17. storočí majitelia hradu, rodina Thökö-
lyovcov, na tzv. panský dom. Ako sme už písali v Potul-
kách, bol to „truc podnik“ voči mestu a čiastočný výs-
mech jeho práv. Veža z budovy bola odstránená v roku 
1846. Priestory budovy v rokoch 1705–1708 poslúžili 
účelom tlačiarne Mateja Glasera–Vitraria. Do klasicis-
tického slohu bola budova prestavaná v roku 1818 a k 
čomu slúžila, dodnes hlása latinský nápis na jej fasáde: 
VigILIIs hospItIbV aC obLeCta MentIs DestInata, teda 
„Určené pre stráže, hostí a zábavy“. 
 V pôvodne goticko–renesančnom dome č. 6 býval 
v rokoch 1867 a 1868 počas svojich päťročných štúdií 
v Kežmarku najväčší slovenský básnik, bard sloven-
ského národa, Pavol Országh Hviezdoslav. Neskôr bý-
val v dome č. 49, pôvodne renesančnom, klasicisticky 
prestavanom v 1.polovici 19. storočia. Neďaleký dom 
č. 14. patril zemianskej rodine Pongráczovcov Szenti-
ványiovcov. Od konca 19. storočia až do čias II. sveto-
vej vojny bolo v ňom panské kasíno. V pôvodne gotic-
kom, renesančne prestavovanom dome č. 16 je vo dvo-
re posledná zachovaná renesančná pavlač v Kežmarku 
a viacero portálov. Z dvoch pôvodne renesančných do-
mov, prestavbou v roku 1806 na typ tzv. barokového pa-
láca, vznikol dom č. 24. Patril šľachtickej spišskej rodi-
ne Goldberger–Bethlenfalvyovcov. V tomto dome býval 
a pôsobil v rokoch 1810–1815 ako študent lýcea a vy-
chovávateľ známy slovenský vedec Pavol Jozef Šafárik. 
V dome sa narodil v roku 1880 aj zoológ a publicista Er-
nest Bethlenfalvy. V roku 2004 bola obom osobnosti-
am odhalená pamätná tabuľa. V dome č. 27 sa narodil v 
roku 1826 nemecký básnik Ernest Lindtner. V roku 1927 

na dome odhalili pamätnú tabuľu, ktorá bola zničená po 
II. svetovej vojne. Nebola žiaľ jediná. 
 Úplnou prestavbou dvoch renesančných domov v 
20. rokoch 20. storočia pre obchod Baťa vznikol dom 
č. 33. V pôvodnom dome býval kežmarský rodák, na-
rodený v roku 1749, zakladateľ tatranskej floristiky, 
Tomas Mauksch. V roku 1880 si zriadil v zadnej čas-
ti domu tlačiareň Pavol Sauter. Tu býval počas svojich 
štúdií na Kežmarskom gymnáziu v rokoch 1900–1901 
a 1903–1906 slovenský dramatik Ivan Stodola. V roku 
2000 bola na budove odhalená pamätná tabuľa osob-
nostiam, ktoré v tomto dome žili. Klasicisticky presta-
vaný dom č. 37 patril rodine Kolbenheyerovcov, ktorú 
roku 1817 navštívil slovenský básnik Ján Kollár. Dom 
č. 40 bol majetkom rodiny Generischovcov. Narodili sa 
tu postupne v rokoch 1759, 1761 a 1768 bratia Kristi-
án, evanjelický farára a historik, Ján pedagóg a spisova-
teľ a Samuel, botanik. V roku 2004 bola týmto osobnos-
tiam odhalená pamätná tabuľa. Rodným domom Fridri-
cha Hažlinského (1818), zakladateľa výskumu bezkvetej 
flóry v Uhorsku, je dom č. 42.
 V dome č. 51 býval profesor Ján Genersich (1761–
1823), zakladateľ miestnej literárnej spoločnosti, ako 
jednej z prvých na území Uhorska. Dom č. 52 bol rodis-
kom veľkoobchodníka Júliusa Demiányho v roku 1818, 
ktorý sa roku 1862 sa zaslúžil o založenie dobrovoľného 
hasičského zboru v Kežmarku, jedného z prvých v Uhor-
sku. V roku 1863 bola z jeho iniciatívy založená Kežmar-
ská sporiteľňa a v roku 1864 továreň na výrobu zemia-
kového škrobu, ako prvá svojho druhu v Uhorsku. V roku 
1867 bol spoluzakladateľom 1. uhorskej mechanickej to-
várne na pradenie ľanu a konope. V máji 1845 navští-
vil rodinu Demiányovcov významný maďarský básnik 
Alexander Petöfi. Navštívil aj kežmarské lýceum, ktoré-
mu daroval podpísanú knižku svojich veršov. Básnikovi 
koncom 19. stor. odhalili pamätnú tabuľu na reštaurácii 
Koruna, kde bol ubytovaný. Budova bola zbúraná okolo 
roku 1960. Pamätná tabuľa bola rozbitá po prvej sveto-
vej vojne. Aj o tom sú dejiny.
 V dome č. 55 je v súčasnosti Múzeum bytovej kul-
túry na Spiši. Veľká časť vystavených predmetov je z 
pozostalosti barónky Hedvigy Márie von Szirmay., kto-
rá žila až do svojej smrti v roku 1973 v dome č. 46. kde 
sa stretával so svojou láskou, barónkou Babettou von 
Wieland, nešťastne zaľúbený Ján Chalupka. V 17. sto-
ročí dom č. 55 patril rodine zlatníka Daniela Haltza. Do-
svedčuje to stropný trám z roku 1698 s vyrezávanými  

iniciálami DH nad rezbou kalicha, znaku zlatníkov a le-
topočtom. V 19. storočí v dome býval kežmarský rodák 
Štefan Palcsó (1826–1895), pedagóg a spisovateľ. 
 Ako aj iné domy v meste, dom č. 58 bol pôvodne go-
ticko-renesančný. Je v ňom lekáreň, ktorá nadväzuje na 
tradície lekárne „K uhorskej korune“, ktorej vznik sa via-
že k roku 1680. Pripomína to aj sklená výplň dvier z kon-
ca 19. storočia, na ktorej je uhorská koruna.
 V prvej polovici 19. storočia v klasicisticky presta-
vanom dome č. 74 žil spišský nemecký básnik, kež-
marský rodák, Karol Viliam Schwarz (1815-1882). V 
neďalekom dome č. 78 býval počas svojich štúdií v r. 
1768–1769 maďarský spisovateľ František Kazinczy. 
Na jeho počesť bola na dome v roku 1898 odhalená pa-
mätná tabuľa, ktorá bola po 1. svetovej vojne tiež zni-
čená. V dome č. 86 býval posledný rok svojich štúdií na 
kežmarskom gymnáziu v rokoch 1903–1907 slovenský 
spisovateľ a politik Martin Rázus. V 30. - 40. rokoch 20. 
stor. sídlilo v budove vedenie Karpatského spolku.
 Na susediacom Hradnom námestí dom č. 2 patril 
niekoľkým generáciám modrofarbiarskych rodín Sten-
czel. V dome č. 11 bola zriadená v roku. 1869 jedna z 
prvých materských škôlok na území Uhorska, založená 
miestnym ženským spolkom a v dome č. 22 býval ve-
dec a publicista európskeho formátu Dávid Fröhlich, ci-
sársko-kráľovský matematik, autor okolo 130 publiká-
cií, aktér prvého známeho horolezeckého výstupu v his-
tórii Vysokých Tatier, čo dosvedčuje pamätná tabuľa od-
halená v roku 1995. 
 A tak pri pohľade na majestátnosť Vysokých Tatier, 
s túžbou jari prejavujúcej sa v speve vtákov a rozvíjajú-
cej sa prírody, môžu zaľúbenci ukončiť pusou svoju pre-
chádzku na históriu zvlášť bohatým mestom, mestom, 
ktoré dalo svetu významné osobnosti. Mestom, ktoré 
sa vždy geograficky nachádzalo na území Slovenska, a 
to aj za Rakúsko-uhorskej monarchie, aj za Uhorského 
kráľovstva, azda aj za ríše Mojmírovcov. Mestom, kto-
ré vždy však bolo domovom Slovákom, Poliakom, Maďa-
rom, Nemcom, Židom, protestantom aj katolíkom, skrát-
ka Spišiakom. 

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Potulky po Slovensku

  Reduta

  Radnica v noci
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