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Mercedes-Benz E 350 CDI T-model

Tipy pre bezpečnú jazdu



Emisie CO2 103  – 140 g/km, kombinovaná spotreba paliva 4,4 – 6,1 l na 100 km. 
Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ro�nú záruku a asisten�né služby zdarma. infolinka: 02/5363 3306

Akcia platí do vypredania zásob.
ilustra�né foto

Toto leto bude pre vás farebnejšie s novými farbami a vašim novým autom Suzuki. Každý z modelov vás 
poteší nie�ím výnimo�ným. Alto nízkou spotrebou, Splash ve�kým priestorom, Swift športovou dynamikou 
a SX4 univerzálnos�ou crossoveru. Vyskúšajte, ktorá z farieb najviac pristane vášmu novému autu.

spotreba len 4,4 l, klimatizácia, 4 x airbag, 
ABS + EBD, rádio s CD a MP3, posil�ova� 
riadenia, elektricky ovládané predné okná, 
tónované sklá, centrálne zamykanie s DO

spotreba len 5,0 l, klimatizácia, 2 x airbag, 
ABS + EBD, imobilizér, posil�ova� riadenia, 
tónované sklá

spotreba len 5,8 l, klimatizácia, 2 x airbag, 
ABS + EBD, rádio s  CD a ovládaním na 
volante, palubný po�íta�, posil�ova� riadenia, 
elektricky ovládané predné okná a zrkadlá, 
centrálne zamykanie s DO, tónované sklá
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Splash 1,0 GC AC Swift 1,3 GLX AC Alto 1,0 GLX AC 
len za 

7 999 €
len za 

8 080 €
len za 

8 777 €

Suzuki vo farbách leta

len za 
10 999 €SX4 1,5 GLX AC

spotreba len 6,1 l, klimatizácia, 2 x airbag,
ABS + EBD, rádio s CD a MP3 s ovládaním 
na volante, palubný po�íta�, posil�ova� 
riadenia, el. ovládané predné okná a zrkadlá, 
centrálne zamykanie s DO, tónované sklá, 
bo�né lišty a strešný nosi�

150 ks

LIMITOVANÁ 
SÉRIA
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Alto 1,0 GLX AC
len za

7 999 €

i b

Splash 1,0 GC AC 8 080 € Swift 1,3 GLX AC 
len za

8 777

len za

10 999 €SX4 1,5 GLX AC

spotreba len 6,1 l, klimatizácia, 2 x airbag,
ABS + EBD, rádio s CD a MP3 s ovládaním
na volante, palubný po�íta�, posil�ova�
riadenia, el. ovládané predné okná a zrkadlá, 
centrálne zamykanie s DO, tónované sklá,
bo�né lišty a strešný nosi�

150ks

LIMITOVANÁ
SÉRIA
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Horúca novinka automobilky Renault, malý, len 3833 mm dlhý Wind, čoskoro oboha-
tí ponuku automobilov schopných ponúknuť posádke aj jazdu s otvorenou strechou. 
Vlastne v Slovinsku, kde sa v závode Renaultu v Novom Meste vyrába na tej istej linke 
ako Clio 2 a Twingo, sa už od júla predáva. Druhým trhom, kde si už Wind možno kúpiť, 
je Veľká Británia, kráľovstvo s veľkou tradíciou roadsterov....
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Kombi Volvo V60 vstupuje na automobilový trh krátko po sedane S60 novej ge-
nerácie, ktorý si už vyslúžil  titul „Najdynamickejší model Volvo všetkých čias“. 
Teraz nastupujúce kombi pôsobí rovnakým športovým dojmom. Výrobca pred-
pokladá, že najmenej 90 percent z ročnej produkcie 50 000 kusov kombi V60 sa 
predá v Európe. Prvé z nich už túto jeseň.

78 - Miniatúry
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Príklad empatie podnikateľa 

Najprv však uvedieme, že hlavnou náplňou podnikania 
holdingu Auto Valušek je predaj automobilov značiek 
Škoda, Fiat, Alfa Romeo, Volkswagen a Kia, ich servis 
a opravy. Materská spoločnosť je v Bratislave - Dúbrav-
ke, dcérske spoločnosti má v bratislavskom Lamači, Ho-
líči a v Ružomberku. So servisno–predajnými službami 
automobilov Škoda začal hneď po zmene režimu man-
žel pani Valuškovej, žiaľ, zomrel ešte v mladom veku a v 
ním začatej práci húževnato pokračovala pani Klaudia s 
postupným regionálnym zastúpením a rozšírením port-
fólia značiek. So svojimi spolupracovníkmi a spoločník-
mi časom vybudovala ekonomicky významnú holdingo-
vú spoločnosť. Rodinná tragédia, kde synovec zostal na 
vozíku, ju po priamom dotyku s realitou života týchto 
ľudí definitívne uviedla na oblasť, ktorej sa teraz venuje. 

Ovplyvňuje ju natoľko, že rozmýšľa nielen nad hlavným 
„predmetom podnikania“, ale aj nad tým, ako by mohla 
pomôcť ľuďom, ktorí to majú kvôli zhoršenému zdravot-
nému stavu ťažšie v práci aj v súkromnom živote. 

-r-

AV Mobilita
– chránená dielňa
Vzniku chránenej dielne s ďalej uvedeným programom 
predchádzalo niekoľkomesačné monitorovanie potrieb 
držiteľov preukazu ZŤP, jednotlivých organizácií a zvä-
zov s náplňou predmetnej problematiky ako i súkromných  

podnikov s filantropickým cítením ich majiteľov. Násled-
ne sme postavili pilotnú prevádzku, od januára 2011 
budú postupne realizované regionálne zastúpenia po-
dobného zamerania. 
 Chránená dielňa AV Mobilita s.r.o. od svojho vzni-
ku v roku 2009 zabezpečuje komplexnú starostlivosť  
o zdravotne a telesne postihnutých občanov (motoris-
tov i nemotoristov), so zámerom zlepšenia ich mobil-
ných podmienok a šetrenia ich času. Komplexnosť do-
tvára integrované bezplatné non stop call centrum 
0800 102 103, ktoré poskytuje poradenské a sprostred-
kovateľské služby programu AV Mobilita.
 Predajný a výstavný salón AV Mobilita sa nachád-
za v sídle chránenej dielne AV Mobilita v bratislavskej 
Dúbravke, poskytuje komplexné predajné a servis-
né služby, predaj vozidiel, prestavby a úpravy vozidiel, 
prvú pomoc na cestách, legislatívne poradenstvo, pre-
voz zdravotne postihnutých občanov či náhradné plne-
nie. V spolupráci s našimi zmluvnými partnermi pravi-
delne organizujeme a zúčastňujeme sa regionálnych po-
dujatí pre zdravotne postihnutých občanov v rámci celé-
ho Slovenska.

Vytvorili sme aj internetovú stránku www.aumobilita.
sk, kde sa najžiadanejšou rubrikou veľmi rýchlo stalo 
„Hrkútanie“, umožňujúce nadviazať vzájomné kontak-
ty. Na tejto stránke máme aj informácie o prezentáciách  
v regiónoch, internátnej autoškole, výučbe jazykov. Pra-
videlnými „newslettrami“ v rôznych partnerských peri-
odikách mesačne informujeme aj tých, ktorí sa interne-
tu venujú menej. 

Prezentačná miestnosť AV Mobilita poskytuje možnosť 
prezentácie výrobkov chránených dielní či zdravotne 
postihnutých umelcov z celého Slovenka. Jedinečnosť  

V Bratislave už takmer rok existuje chránená dielňa AV Mobilita. Pracu-
jú v nej štyria ľudia, traja z nich s telesným postihnutím. Spoločnosť AV 
Mobilita, ktorá je súčasťou holdingu Auto Valušek, vyvíja však aj iné ak-
tivity, ktoré pomáhajú osobám, ktoré nemali to šťastie, že sa narodili cel-
kom zdravé, alebo sa ich schopnosti „normálne“ pracovať a žiť zhoršili 
po úraze či chorobe. S myšlienkou takto pomáhať zdravotne znevýhod-
neným ľuďom prišla pani Klaudia Valušková, ktorú sme požiadali, aby 
predstavila aktivity tejto spoločnosti. 
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projektu spočíva v prepojení súkromného, verejného 
sektora a mimovládnych organizácií, so zámerom vybu-
dovania siete chránených dielní v rámci SR ako partne-
rov pilotného centra chránenej dielne AV Mobilita a jej 
aktivít.

Hľadali sme alternatívu vyhnúť sa jednorazovej po-
moci tak, že sme presadzovali myšlienku „nielen dá-
vať ryby jesť, ale ich naučiť loviť“. Tomu je zasvätený 
projekt chránenej dielne so zameraním na regióny s ná-
zvom „Lavička ľuďom“. Jeho cieľom je podpora zamest-
nanosti zdravotne postihnutých a dlhodobo nezamest-
naných občanov, ako i podpora rozvoja samotného regi-
ónu a zveľadenie životného prostredia. Nositeľ projektu 
vytvára pre chránené dielne, ktoré sa zapoja do projektu 
Lavička ľuďom ako partneri, prácu a finančné prostried-
ky pre chod chránenej dielne v danom regióne. Celý pro-
jekt podrobne monitoruje stránka www.lavickaludom.
sk. Galériou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou stránky, 
začína chránená dieľňa AV Mobilita písať históriu filan-
tropie, a tak chceme zviditeľniť na dlhé a dlhé obdobie 
tých, ktorí sú našimi priaznivcami. 

Naša výzva neohraničená časom ani počtom, dáva mož-
nosť tým chráneným dielňam, domovom sociálnych slu-
žieb, prípadne iným neziskovým organizáciám, parti-
cipovať vo svojom regióne na takýchto aktivitách na  

základe jednoduchej dohody s nami, a tak zabezpečiť fi-
nančné prostriedky pre vlastný chod.

Chránená dielňa a už aj jej dcérske spoločnosti zamest-
návajú zdravotne postihnutých občanov, čím im posky-
tuje možnosť integrácie do pracovného procesu a dáva 
im tak nielen pracovnú príležitosť, ale aj presvedčenie o 
zlučiteľnosti pracovného života s rodinným a osobným.

Ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej 
rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2009 získala or-
ganizácia za tieto aktivity a výsledky:

•	za	 vytváranie	 pracovných	 príležitostí	 a	 integráciu	
zdravotne postihnutých občanov do pracovného pro-
cesu. Ide o dcérsku spoločnosť holdingu AutoValušek 

•	zároveň	 za	 sieťovanie	 chránených	 dielní	 na	Sloven-
sku, ich prezentáciu a propagáciu smerom k odbe-
rateľom, za snahu a vytváranie know-how pre ZŤP  
a dlhodobo nezamestnaných.

Ďalšie ocenenia spoločnosti:
•	nominácia	na	ocenenie	Via	Bona	Slovakia	2009	v	ka-

tegórii Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom
•	chránená	 dielňa	 je	 členom	 holdingu	 Auto	 Valušek	 –	

spoločnosť Auto Valušek, s.r.o. - získala Ocenenie Mi-
nisterky práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok 

2007 za 2. miesto v súťaži Zamestnávateľ ústretový 
k rodine, kategória Najoriginálnejšie opatrenia pre ro-
dinu a rodovú rovnosť v malom a strednom podniku.

Zmluvná spolupráca so zväzmi: 
Slovenský zväz telesne postihnutých
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
Slovenský paralympijský výbor

Všetkých srdečne pozývame na „brainstorming“ na vý-
stavno–prezentačnú akciu Non Handicap 2010 v brati-
slavskej Inchebe, v termíne 23. až 25. septembra. Radi 
uvítame každý nápad, prípadne spoluprácu.

Klaudia VALUŠKOVÁ, 

nositeľka myšlienky projektu chránenej dielne 

AV Mobilita 

AV Mobilita, s.r.o. – chránená dielňa
M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava

Tel.: +421 2 60 421 280
Bezplatná non stop linka, call centrum: 0800 102 103

info@avmobilita.sk, www.avmobilita.sk

Prípravy na výrobu vozidiel radu New Small Family v 
bratislavskom závode spoločnosti Volkswagen Slova-
kia (VW SK) prebiehajú naplno. Spoločnosť 7. júla sláv-
nostne oznámila verejnosti zastrešenie novej časti la-
kovne, ktorej kapacita bude do 600 nalakovaných ka-
rosérií denne.
  „Rozšírenie súčasnej lakovne o novú prístavbu je 
s približne 100 miliónmi eur najväčšou a technologicky 
najkomplexnejšou investíciou v rámci príprav na výrobu 
New Small Family,“ uviedol Andreas Tostmann, predse-
da predstavenstva VW SK, v rámci svojej ďakovnej reči 
všetkým, ktorí sa na výstavbe podieľajú. Nasledujúcou 
fázou bude inštalácia technológií, z ktorých viacero pa-
trí medzi najmodernejšie dostupné technológie v lakova-
ní na svete. Napríklad suchý odlučovač častíc, ktorý re-
dukuje emisie až o 90 % a až do 80 % zmenšuje spotrebu 

energií, nie je inštalovaný pri výrobe v sériových podmi-
enkach ešte nikde na svete.
 Zároveň umožní priebeh lakovacích prác bez  
dostavby separátneho komína. Táto technológia bude  
v sériovej výrobe po prvýkrát nasadená práve v brati-
slavskom závode VW SK. Medzi ďalšie špičkové techno-
lógie patrí napríklad plnoautomatická striekacia linka, 
či najmodernejšia, k životnému prostrediu šetrná, povr-
chová úprava karosérií technológiou Proces 2010, ktorá 
zabezpečuje redukciu hmotnosti vozidla o 0,5 kg.
 Stavebné práce a inštalácie technológií na výro-
bu vozidiel radu New Small Family (NSF) pritom neza-
stanú ani počas celozávodnej dovolenky na prelome júla 
a augusta. Aj počas tohto obdobia sa na nich bude po-
dieľať približne 320 zamestnancov z Volkswagenu Slo-
vakia (VW SK) a dodávateľských podnikov. Celkovo sa 

na stavebných a technologických prácach projektu NSF 
zúčastní až 1800 ľudí.
 S New Small Family stúpne ročná výrobná kapaci-
ta VW SK na 400 000 vozidiel. Celkové investície súvi-
siace s výrobou NSF dosiahnu 308 miliónov eur. Výro-
ba NSF v spoločnosti vytvorí približne 1500 nových pra-
covných miest. V dodávateľskej sfére vznikne približne 
7000 nových pracovných miest, z čoho viac ako polovi-
ca priamo na Slovensku.
 Prvé vozidlá nového radu NSF opustia výrobný zá-
vod v roku 2011. Modely značiek Volkswagen, Seat a 
Škoda budú k dispozícií v trojdverovom a päťdverovom 
vyhotovení. Bratislavský závod VW SK sa zároveň so 
začiatkom ich výroby stane s piatimi vyrábanými znač-
kami vozidiel „pod jednou strechou“ svetovou raritou.

-vw-

Intenzívne prípravy na New Small Family 

Takto zvnútra vyzerala prístavba novej lakovne v 
bratislavskom závode VW Slovakia7. júla. V tom-
to čase sa už zapĺňa technologickým zariadením 

Štúdie, ktoré sú predobrazom modelov New Small Family 
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Doteraz najproduktívnejším mesiacom roka bol jún, po-
čas ktorého v závode vyrobili 20 300 automobilov. Spo-
ločnosť tak vytvorila nový rekord v počte vyprodukova-
ných vozidiel v priebehu jedného mesiaca. V roku 2010 
plánuje Kia na Slovensku vyrobiť viac ako 200 000 
áut Kia cee’d, Kia Sportage a Hyundai ix35. Za prvých 
šesť mesiacov narástla v Kia Motors Slovakia aj výro-
ba motorov, vyrobili ich viac ako 153 000 kusov, čo je o 
takmer polovicu viac ako za porovnateľné obdobie pred-
chádzajúceho roka. 
 „Som veľmi rád, že v prvom polroku sa nám po-
darilo úspešne spustiť sériovú výrobu dvoch nových  

športovo-úžitkových typov. Veríme, 
že hlavne Kia Sportage pomôže napl-
niť naše výrobné plány na tento rok. 
Veľká produktivita a flexibilita výrob-
ných liniek nám umožňujú pružne rea-
govať na rastúci dopyt po automobi-
loch vyrábaných v závode,“ povedal 
In-Kyu Bae, prezident a generálny ria-
diteľ spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Kia Motors Slovakia exportuje svoje 
automobily do všetkých európskych 

štátov a za rok 2009 sa stala štvrtým najväčším vý-
vozcom na Slovensku. Najdôležitejším trhom aj naďa-
lej ostáva Rusko, druhú priečku z minulého roka obháji-
la v prvom polroku 2010 Veľká Británia. Prvú päťku ďa-
lej dopĺňajú Nemecko, Španielsko a Taliansko. Automo-
bilka vďaka mimoridnej flexibilite a automatizácii doká-
že pružne reagovať na aktuálne zmeny európskeho trhu. 

Spoločnosť Kia Motors Slovakia predpokladá rast obje-
mu výroby aj v druhej polovici tohto roka, a to najmä 
vďaka novej generácii typu Kia Sportage. Pravidelná 
údržba výrobných strojov a zariadení je v závode už tra-
dične naplánovaná na posledný júlový a prvý augustový 
týždeň, keď počas dvojtýždňovej celozávodnej dovolen-
ky dôjde k odstávke výroby. 

-ka-

Ekonomika

Nové typy prinášajú rast 
Spoločnosť Kia Motors Slovakia oznámila, že výroba automobilov v žilinskom závode za prvý polrok 2010 
medziročne vzrástla o viac ako 67 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Automobilka v dvoj-
zmennej prevádzke za prvých šesť mesiacov vyprodukovala viac ako 107 000 vozidiel. K výraznej zme-
ne došlo najmä v počte vyrobených športovo-úžitkových automobilov. Kým v roku 2009 typ Kia Sportage 
predstavoval približne 18 % celkovej výroby, v prvej polovici tohto roka spoločne s ďalším SUV, typom Hy-
undai ix35, pokrývajú už takmer polovicu produkcie závodu. Jeho brány od spustenia sériovej výroby v de-
cembri 2006 opustilo viac ako 600 000 automobilov.

Dokonalý poriadok je nielen vo výrobných halách, ale v celom 
areáli závodu Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom

Prvá generácia typu KiaSportage
Pohľad na prednú časť 
2. generácie Kia Sportage

Pre výrobu automobilov v závode Kia Motors Slovakia je charakteristický veľký 
podiel robotizovaných pracovísk
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MOLPIR VYHRAL CENU 
AUTOTEC PRIx 2010 

SAMOOBSLUŽNÁ PREVÁDZKA 
PLNIACICH STANÍC CNg 

POKLES ODBYTU SA ZMIERňUJE 

Spoločnosť MOLPIR predstavila na veľtrhu Autotec 
2010 v Brne novinku - individuálny multimediálny sys-
tém (MOD) pre zájazdové a luxusné autobusy. MOD sys-
tém FUNTORO mal v Brne európsku premiéru v plne di-
gitálnej verzii a hneď pri premiére získal hlavnú cenu v 
súťaži o technicky najzaujímavejší exponát veľtrhu –  
Autotec Prix 2010 v kategórii - Diely, komponenty, 
príslušenstvo.

Vo výstavnom luxusnom autobuse Scania Irizar PB sú 
okrem multimediálneho individuálneho systému FUN-
TORO ponúkajúcom všetkým cestujúcim individuálny 
výber filmov, hudby, fotografií a TV programov nainšta-
lované aj ďalšie zaujímavé systémy: 
•	 špeciálna	nízkoprofilová	satelitná	anténa	umožňujúca	

príjem obľúbených TV programov aj 
na cestách v zahraničí a to aj počas 
jazdy,

•	digitálny	videorekordér	(DVR)	so	zá-
znamom obrazu až z 8 kamier spoje-
ný s on-line monitorovacím zariade-
ním polohy vozidla a činnosti DVR 
systému,

•	systém	 merania	 aktuálneho	 tlaku	
a teploty pneumatík (TPMS) počas 
jazdy s okamžitou signalizáciou zis-
tených abnormálnych stavov.

Predstavené produkty zlepšujú bezpečnosť a atraktivi-
tu ponuky autodopravcov a je otázkou blízkej budúcnos-

ti, kedy sa podobné systémy stanú bežnou výbavou 
všetkých typov autobusov.   -mr-

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) spúšťa na 
všetkých plniacich staniciach CNG od 1. júla 2010 sa-
moobslužnú prevádzku plniacich staníc pre vozidlá s po-
honom na stlačený zemný plyn (CNG = Compressed Na-
tural Gas). 
 Spustením samoobslužného systému plnenia CNG 
končí nevyhnutná fyzická obsluha na všetkých plnia-
cich staniciach CNG (PS CNG), ktoré prevádzkuje SPP. 
Záujemca o samoobslužné plnenie vozidla s pohonom na 
CNG je povinný uzatvoriť zmluvu o dodávke CNG a ab-
solvovať poučenie o bezpečnom spôsobe plnenia CNG. 
Následne získa elektronickú kartu a PIN kód pre prístup 

na samoobslužnú plniacu stanicu CNG. Do 30. septemb-
ra 2010 budú na plniacich staniciach v Bratislave, Nitre, 
Košiciach a Michalovciach denne v 8-hodinových zme-
nách (denných alebo nočných) prítomní prevádzkari PS 
CNG, ktorí budú vykonávať asistenčnú pomoc zákazní-
kom pri samoobslužnom plnení a zabezpečovať bezporu-
chovú prevádzku a základnú údržbu PS CNG.

Do 14 dní po uzatvorení zmluvy o dodávke CNG bude 
zákazník poučený o bezpečnom plnení a získa kartu 
CNG. „Ak zákazník po predchádzajúcom zaslaní zmluv-
ných údajov a dohodnutí termínu príde uzatvoriť zmluvu  

o dodávke CNG osobne do SPP, sme schopní uzatvoriť 
zmluvu, poučiť ho o bezpečnom plnení a vydať mu kar-
tu CNG na počkanie,“ zdôraznil Ľubomír Blaško, vedúci 
útvaru predaja CNG spoločnosti SPP.

V priebehu apríla až júna 2010 SPP uzatvoril približne 
150 nových zmlúv na dodávku CNG. O bezpečnom plne-
ní CNG bolo poučených takmer 400 vodičov vozidiel s 
pohonom na CNG a vydaných približne 600 Kariet CNG 
k vozidlám a 100 osobných Kariet CNG. Medzi novými 
zmluvnými zákazníkmi CNG je desať z Českej republiky, 
dvaja z Talianska a jeden z Nemecka.  -sp-

Počet registrácií nových osobných a malých nákladných 
automobilov do 3,5 tony (kategórie M1 a N1) v júni 2010 
oproti júnu 2009 medziročne klesol o 41,33 percenta, 
a to spolu na 6752 vozidiel. Pokračoval tak očakávaný 
menší prírastok nových vozidiel oproti roku 2009, kedy 
odbyt stimulovalo šrotovné. Pokles sa však stále o nie-
čo zmierňuje, keďže ešte v máji dosahoval 43,73 % a v 
apríli dokonca 51,75 %. Za prvý polrok 2010 bolo pritom 
zaregistrovaných celkovo 31 723 áut uvedených kate-
górií, čiže o 34,17 percenta menej ako za rovnaké me-
siace vlani. 

Poradie najžiadanejších značiek nových osobných a 
malých nákladných automobilov na slovenskom auto-
mobilovom trhu sa oproti výsledku po prvých piatich  

mesiacoch nezmenilo. Za prvý polrok vedie opäť Škoda 
s trhovým podielom 19,01 percenta. Druhý Volkswagen 
má 7,60 percenta a tretí je Renault s podielom 7,11 per-
centa. Ďalšie poradie: 4. Peugeot 6,53 %, 5. KIA 6,12 %, 
6. Citroen 6,09 %, 7. Hyundai 5,03 %, 8. Suzuki 4,56 %, 
9. Fiat 4,36 %, 10. Toyota/Lexus 4,08 %, 11. Ford 3,98 
% a tucet najúspešnejších uzatvára 12. Opel 3,27 %. 

Za január až jún 2010 zaregistrovali tiež 219 nových ná-
kladných automobilov hmotnosti 3,5 až 12 ton (kate-
gória N2), čo je o 4,78 percenta viac ako za rovnaké me-
siace vlani. Najväčší podiel na trhu, 59,82 %, má opäť 
Iveco, druhé miesto s podielom 9,59 % zaujal Merce-
des-Benz a tretí Man dosiahol 8,68 %.

Počet registrácií nových nákladných automobilov nad 
12 ton (kategória N3) zaznamenal po šiestom mesiaci 
tohto roku oproti vlaňajšku opäť väčší nárast, tentoraz 
o 53,74 percenta pri odbyte za január až jún 2010 spolu 
801 vozidiel uvedenej kategórie. Najväčší podiel na trhu 
22,85 % získalo Volvo, druhé miesto s 19,35 % má Mer-
cedes-Benz a tretie Iveco si ukrojilo 17,10 %.

Počas prvého polroku 2010 zaregistrovali aj 246 no-
vých autobusov (kategória M2 a M3), čo je o 3,53 per-
centa menej ako za prvých šesť mesiacov roku 2009. 
Vedie Irisbus s podielom 47,15 %, druhý SOR má 28,45 
% a tretí Mercedes-Benz získal 9,35 % všetkých regist-
rácií v uvedených kategóriách. 

 Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZAP SR

Z domova
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Bezpečnosť premávky
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NAJČASTEJŠIE KOMPLIKÁCIE PRI 

CESTE NA DOVOLENKU 

„Vodiči môžu predísť väčšine komplikácií počas ces-
ty na dovolenku starostlivou kontrolou svojho vozidla. 
Pred cestou do zahraničia preto motoristom odporúča-
me navštíviť autorizované servisy, ktoré garantujú od-
bornú prehliadku automobilu podľa najnovších smerníc 
a pokynov výrobcu a používanie originálnych dielcov a 
príslušenstva. Zanedbanie takejto návštevy môže viesť 
k zbytočným komplikáciám, ktoré zväčšujú náklady na 
letnú dovolenku,“ hovorí Robert Baumgartner, konateľ 
spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Rozsvietenie kontroliek na paneli prístrojov
Vodičom odporúčame preštudovať si pred cestou návod 
na obsluhu vozidla, aby mali v prípade núdze prehľad o 
jednotlivých kontrolkách a ich význame pre činnosť vo-
zidla. Rozsvietenie červenej kontrolky počas jazdy zna-
mená, že je potrebné okamžite zastaviť vozidlo a vy-
pnúť motor. Následne treba zistiť význam danej kont-
rolky v návode na obsluhu a riadiť sa pokynmi výrob-
cu. V prípade rozsvietenia žltej kontrolky je nutné skon-
trolovať význam a dôvod signalizácie hneď, ako to bude 
možné. Ak nie je zo strany vodiča možné odstrániť príči-
nu rozsvietenia danej kontrolky, je nevyhnutné kontak-
tovať asistenčnú službu.

Problém s chladiacou kvapalinou
Rozsvietenie kontrolného svetla chladiacej kvapali-
ny signalizuje, že teplota chladiacej kvapaliny je prí-
liš veľká. Taktiež môže znamenať príliš nízku hladi-
nu kvapaliny. V tomto prípade by vodiči mali skontro-
lovať v motorovom priestore stav chladiacej kvapali-
ny vo vyrovnávacej nádobke. Pri nedostatočnom množ-
stve kvapaliny je potrebné jej doplnenie. Uzáver vyrov-
návacej nádržky však treba otvoriť až po vychladnutí 
motora. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úra-
zu. Pre doplnenie odporúčame použiť správne nariedenú 
mrazuvzdornú zmes. Ak vodič nemá k dispozícii správ-
ny koncentrát, môže pre doliatie použiť čistú nedestilo-
vanú vodu. V prípade potreby doliatia väčšieho množ-
stva vody odporúčame pri najbližšej možnej príležitos-
ti navštíviť autorizovaný servis a požiadať o nariede-
nie správneho pomeru mrazuvzdornej zmesi v chladia-
com systéme.  

Signalizácia motorového oleja
Ak sa počas jazdy rozsvieti žlté kontrolné svetlo na pa-
neli prístrojov, treba skontrolovať hladinu motorové-
ho oleja. Pre doplnenie oleja je nutné použiť motorový 
olej spĺňajúci špecifikáciu určenú výrobcom vozidla. Ti-
eto parametre vodiči nájdu aj v návode na obsluhu vozi-
dla. Pre takéto prípady však odporúčame vodičom pri-
baliť si so sebou aspoň 1 l motorového oleja. Motoristi 
si ho môžu nechať doplniť aj na väčšine čerpacích sta-
níc. Ak počas jazdy začne žltá kontrolka blikať, ide o po-
ruchu snímača hladiny motorového oleja. Vodičom radí-
me automobil odstaviť a kontaktovať asistenčnú služ-
bu. Pri rozsvietení alebo blikaní červenej kontrolky by 
vodiči mali vozidlo okamžite zastaviť a vypnúť motor. 
V prípade, že je pri následnom meraní stavu oleja ziste-
né dostatočné množstvo, odporúčame nepokračovať v 
jazde a kontaktovať asistenčnú službu.    

Problém so štartovaním 
Komplikácie pri štartovaní vozidla môžu byť spôsobe-
né slabým akumulátorom. Preto odporúčame obmed-
zovať využívanie rôznych spotrebičov napájaných pro-
stredníctvom akumulátora alebo zapaľovača. V prípade 
dlhšieho odstavenia vozidla na dovolenke odporúčame 
motoristom približne každé 3 dni vozidlo naštartovať a 
prejsť s ním aspoň 5 -10 km. 

Defekt
Pre prípad defektu odporúčame vodičom mať vo výbave 
automobilu súpravu na výmenu kolesa. Taktiež by vodi-
či mali skontrolovať a v prípade potreby dofúkať rezerv-
né koleso ešte pred cestou. Ak vodič nie je schopný vy-
meniť koleso vlastnými silami, radíme kontaktovať asi-
stenčnú službu. 

„Zabuchnuté“ kľúče
Mnoho vodičov si povie, že toto sa im nemôže stať. „Za-
buchnuté“ kľúče v kabíne sú však častým a zbytočným 
problémom. Preto motoristom odporúčame takýmto si-
tuáciám predchádzať a zobrať si so sebou náhradné kľ-
úče. Môžu si ich uložiť na chránené miesto mimo kabíny 
vozidla alebo ich mať neustále pri sebe. 

Natankovanie nesprávneho paliva

Na jednoduchú identifikáciu typu paliva slúžia vodičom 
aj výrazne farebne odlíšené palivové pištole. Ak si vodič 
všimne doplnenie nesprávneho paliva na mieste, môže 
predísť vážnejšiemu poškodeniu motora. Ak omylom na-
tankuje benzín do prázdnej nádrže na naftu do max. 5 l, 
problém môže vyriešiť dočerpaním nádrže na maximum 
správnym palivom. V prípade natankovania väčšieho 
množstva nesprávneho paliva odporúčame neštartovať 
a kontaktovať asistenčnú službu. Tá zabezpečí odtiah-
nutie vozidla do servisu. V prípade zážihových motorov 
nie je možné omylom natankovať naftu, pretože výdaj-
ná pištoľ na čerpanie nafty má väčší priemer a do hrdla 
nádrže sa nezmestí.
 
Porucha vonkajších svetiel
Vodiči by si mali overiť špecifikáciu povinnej výbavy v 
štátoch, ktorými prechádzajú. Motoristom odporúčame 
zaobstarať si pred cestou na dovolenku do vozidla sú-
pravu žiaroviek. Pri niektorých typoch vozidiel však vý-
mena žiarovky nie je jednoduchá. Ak si vodič na výmenu 
sám netrúfa, mal by navštíviť najbližšie servisné stre-
disko. V prípade xenónovej výbojky ide o pomerne kom-
plikovanú výmenu, ktorú odporúčame vykonať v autori-
zovanom servise.

Pomoc na cestách
V prípade poruchy vozidla na ceste radíme motoristom 
kontaktovať asistenčnú služby ich predajcu alebo spo-
ločnosť ASA (Autoklub Slovakia Assistance), ktorá je 
zameraná na poskytovanie služieb motoristom v núdzi. 
Motoristi by si preto mali vyhľadať číslo na službu ešte 
pred cestou na dovolenku. Asistenčné služby znamena-
jú pocit istoty a sú zárukou, že o motoristov bude v prí-
pade núdze postarané či už na území Slovenska, alebo aj 
v zahraničí. Majitelia vozidiel Škoda majú vďaka špeci-
álnym službám Doživotná garancia mobility a Doživotná 
garancia mobility Premium istotu, že ak sa ich vozidlo 
stane počas cesty nepojazdné, či už z dôvodu nečakanej 
poruchy, alebo aj vlastným zavinením, bude im poskyt-
nutá pomoc kdekoľvek a kedykoľvek. Tieto služby sú pri 
splnení náležitých podmienok bezplatné. V niektorých 
prípadoch môže byť vodič požiadaný o zaplatenie úko-
nov na mieste, tie mu však budú preplatené pri predlože-
ní všetkých dokladov o zaplatení vo svojom kmeňovom 
autorizovanom servise Škoda. Vlastníci vozidiel Škoda 
môžu v prípade poruchy na území Slovenska volať na 
bezplatné číslo 0800 11 94 55 a zo zahraničia na číslo 
+421 2 4920 595.

-ša-

Slovenskí motoristi tradične preferujú pri ceste na dovolenku prepra-
vu vlastným automobilom. Dovolenkári však často zabúdajú na kontro-
lu technického stavu svojho vozidla na úkor vlastnej prípravy na cestu. 
Preto odborníci ŠKODA AUTO pripravili pre slovenských motoristov na 
základe informácií od ASA (Autoklub Slovakia Assistance) prehľad naj-
častejších komplikácií s vozidlom na cestách a tiež odporúčania, ako si 
s nimi v prípade núdze poradiť. 
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Aj zdanlivo malá dopravná neho-
da znamená nepríjemnosti. Hlav-
ne v zahraničí. Bez ohľadu na to, 
kto nehodu zavinil, je vždy vhod-
né, ak si urobíme fotodokumentá-
ciu. Čo treba fotografovať?

•	V	prvom	rade	ide	o	dokumentovanie	dopravnej	situ-
ácie, kde k nehode došlo. Teda vždy aj s možnosťou 
presnej identifikácie miesta a vzdialeností – aby bolo 

vidieť aj nejaké stále objekty vozovky alebo okolia.
•	Fotografujte	 zo	 vzdialenosti	 aj	 50	 metrov,	 vždy	 z	

oboch jazdných smerov a pokiaľ možno aj z viace-
rých výšok.

•	Fotografujte	 tak,	aby	bolo	vidieť	zvislé	 i	vodorovné	
dopravné značenie

•	Fotografujte	stopy	po	brzdení,	najmä,	aby	sa	prípad-
ne dala určiť vzdialenosť od miesta začatia brzdenia 
po miesto kolízie

•	Fotografujte	aj	presné	miesto	kolízie	–	vozidlá	často	
zastavia mimo miesta kolízie, tam ostanú len črepiny

•	Dokumentujte	nielen	poškodenie	svojho	vozidla,	ale	
aj toho druhého

•	Dokumentujte	aj	poškodenie	iných	objektov	(plot,	do-
pravné zariadenia a pod.)

Je možné, že tie fotografie nebudete nikdy potrebovať, 
môže sa však stať, že po čase od vás niekto bude žiadať 
podivuhodnú náhradu škody, Vy však máte fotografie, 
ako to naozaj bolo... No a vyplnenie SPRÁVY O NEHODE 
by malo byť samozrejmosťou ...

Pred rokmi mi jeden známy nadšene referoval, že už je 
koniec poteniu sa v aute – kúpil si auto s klimatizáciou. 
Tak po týždni som ho nezastihol - bol na „maródke“ –  
a zanevrel na celý ten „vynález“. Dodnes sa radšej potí...
Je pravdou, že klimatizácia v aute je už pomaly štandar-
dom aj u nás, mnohí vedia „ako na to“, ale predsa...

•	Ak	auto	stálo	na	slnku	a	 je	 rozpálené,	 treba	čo	naj-
skôr dostať horúci vzduch z kabíny – k tomu na-
štartovať motor, klimatizáciu na maximálny výkon,  
ventilátor na plné otáčky. A otvoriť okná.

•	Tak	 po	 3	 minútach	 zavrieť	 okná.	 Zároveň	 uzavrieť	
prívod vzduchu zvonka – aby sa ochladzoval len 
vzduch cirkulujúci v kabíne.

•	Po	ďalších	5	minútach	otvoriť	prívod	vzduchu	do	ka-
bíny (lebo vzduch nielen vydýchame, narastá aj vlh-
kosť a zarosia sa nám okná)

•	Nikdy	nenasmerujeme	prúd	studeného	vzduchu	pria-
mo na telo, veľmi sa osvedčuje smerovanie vzduchu 
na predné sklo.

•	Veľký	 teplotný	 rozdiel	 v	 kabíne	 a	 vonku	 znamená	 
teplotné šoky pre organizmus a ani pri dlhšom  

cestovaní sa neodporúča, aby rozdiel medzi teplota-
mi v kabíne a vonku bol väčší ako 6 0C. Aj pri tých jed-
noduchších „manuálnych“ klimatizáciách sa to dá vy-
pnúť/zapnúť, alebo zároveň mierne pustiť kúrenie.

•	I	 keď	 tónované	 sklá	 patria	 do	 výbavy	 mnohých	
áut, slnečné lúče ohrievajú interiér i posádku – jed-
noduché slnečné clony s prísavkou na okno sú ozaj  
efektívne.

•	Minimálne	3	minúty	pred	ukončením	cesty	sa	odpo-
rúča klimatizáciu vypnúť – aby sa vysušila a tak sa 
zamedzilo usadeniu baktérií.

Krajiny EÚ sa zhodli na tom, že je potrebné dosiahnuť 
najlepší možný bezpečnostný štandard na transeuróp-
skych magistrálach (sieť TEN-T). Prvýkrát sa suma-
rizovali objektívne údaje v celoeurópskom meradle.  

Výsledky z 15 štátov ukazujú, že z celej siete len 31 % 
predstavuje malé riziko, pričom sa na tejto sieti usmrtí 
alebo vážne zraní 20 000 osôb ročne. Odhadované ško-
dy predstavujú skoro 10 miliárd eur (ak sa nepočítajú 

nepriame škody zo 
zdržania premávky). 
V posledných 10 ro-
koch už národné i 
medzinárodné auto-
rity akceptovali po-
trebu preventívnych 
opatrení, dominant-
nú úlohu má OSN pri-
jatím „Dekády ak-
cie pre bezpečnosť 
na cestách“, ku kto-
rej sa hlási už skoro 
100 signatárov. Štá-
ty EÚ majú v tomto 
programe významnú 
úlohu a za úspech už 
možno považovať, 

že nielen legislatívne úpravy, ale objektívne informova-
nie o vývoji v jednotlivých štátoch pomôže prijať infor-
mované rozhodnutia na všetkých úrovniach (od strate-
gických politických cez profesionálne až po občianske). 

V hodnotení siete TEN-T za roky 2006 – 2009 najlepšie 
dopadli Švédsko(85 % ciest siete TEN-T s veľmi malým 
rizikom), Holandsko (72 %), Švajčiarsko (60 %) a Veľká 
Británia (47 %). 

Slovensko, žiaľ nedosiahlo lichotivé výsledky (len 6 %). 
Horšie na tom je len Španielsko, Poľsko a Taliansko. 

Na mape je výsek so Slovenskom, len diaľnice predsta-
vujú mierne a malé riziko (žltá a zelená, spolu je to 35 
%). Je evidentné, že dokončenie diaľnice zmení aj riziko, 
reálne vidíme úsek Bratislava – Žilina – Košice. Čo bude 
však s úsekmi zo severu na juh? Aby sme dosiahli aspoň 
dnešný európsky priemer, treba každej ceste okrem oko-
lia Bratislavy „pridať aspoň jednu hviezdičku“. Detailné 
informácie nájdete na www.eurorap.org

Nehoda? Urobte si fotografie!

S klimatizáciou to treba vedieť

Menej ako tretina transeurópskych magistrál 
má najlepší bezpečnostný štandard



No vedenie spoločnosti Hyundai Servis i zastúpenie 
značky pre SR si plne uvedomujú, že sústrediť svoju po-
zornosť len na súčasný predaj by bolo veľmi krátkozra-
kou a neperspektívnou filozofiou. Spoločnosť Hyundai, 
ako jeden zo svetových automobilových lídrov, si veľ-
mi dobre uvedomuje, že budúcnosť automobilových vý-
robcov spočíva vo výrobe modelov, ktoré okrem veľkej 
úžitkovosti, bezpečnosti a kvalite budú aj ohľaduplné 
voči životnému prostrediu. Značka Hyundai to dokazuje 
nielen prostredníctvom svojich početných štúdií, ktoré 
predpovedajú smer vývoja automobilky v najbližšom de-
saťročí, ale už tieto princípy aj aplikuje v praxi. V súčas-
nosti okrem iného ponúka „blue“ modely vybavené sys-
témom ISG (Stop & Go), ktorý napríklad pri vozidle i30 
zmenšuje spotrebu paliva o 7 % a emisie CO

2
 o 10 g/km. 

 Vývoj takýchto vozidiel si vyžaduje invenčný 
prístup pracovníkov a schopnosť tímovej spolupráce. 
Kvalitných zamestnancov, ktorí ešte aj zmýšľajú eko-
logicky, automobilka musí hľadať a podporovať už po-
čas ich štúdia. Predajom vozidiel zase vzniká výrobco-
vi zodpovednosť za zabezpečenie kvalitnej starostlivos-
ti o prevádzkované vozidlá. Sú to neľahko splniteľné po-
žiadavky. Zastúpenie značky Hyundai v SR sa ich snaží 
skĺbiť v akcii dostupnej všetkým jej zákazníkom. 
 Manažér popredajných služieb dovozcu automobi-
lov Hyundai pre SR Juraj Čabrák uvádza: „Ako vyštu-
dovaného strojára so zameraním na motorové vozidlá 
ma teší,že Slovensko sa stalo veľmi dôležitým miestom 
na mape výrobcov vozidiel. Menej potešujúci je fakt, že 
využívanie invenčného ľudského potenciálu, ktorý na 
Slovensku dozaista máme, podstatne zaostáva za vy-
užívaním pracovných síl. Ekologické povedomie nášho 
obyvateľstva je na nízkej úrovni. Článkov a konferencií  

venovaných týmto problémom bolo mnoho, ale efekt z 
nich zatiaľ príliš nevidno. Osobne si myslím, že ak chce-
me aj ako krajina napredovať, prispieť musí každý i v tej-
to oblasti. A tu niekde sa začína myšlienka vzniku akcie 
Hyundai starostlivosť plus, ktorú chcem popísať. 
 Zistili sme, že v SR je prevádzkovaných viac ako 
30 000 vozidiel Hyundai s celkovou hmotnosťou do 3,5 
t, no nie všetci majitelia venujú svojím vozidlám potreb-
nú starostlivosť. Týmto nielenže ochudobňujú samých 
seba tým, že vozidlo má v dôsledku nedostatočnej sta-
rostlivosti viacej porúch, čím vznikajú zbtočné nákla-
dy na ich odstránenie, ale v mnohých prípadoch zhor-
šujú bezpečnosť cestnej premávky. Z informácií zozbie-
raných našimi autorizovanými servisnými strediskami 
vyplynulo, že veľké množstvo vozidiel nemá v poriad-
ku osvetlenie, dokonca viac ako polovica starších vozi-
diel nemá v poriadku náhradné koleso, ktoré býva pod-
hustené a v prípade defektu sa nedá použiť. A takto by 
sme mohli pokračovať ďalej. Ukázalo sa, že mnoho maji-
teľov starších vozidiel sa pokúsilo o laickú výmenu pre-
vádzkových náplní - šanca na ekologickú likvidáciu ole-
jov či kvapalín je v týchto prípadoch mizivá. Rozhodli 
sme sa teda osloviť všetkých majiteľov vozidiel Hyun-
dai na Slovensku, najmä však starších vozidiel, a v rám-
ci akcie Hyundai starostlivosť plus im venovať bezplat-
nú servisnú preventívnu prehliadku vozidla. Túto preh-
liadku môžu absolvovať v hociktorom autorizovanom 
servise Hyundai v SR do konca tohto roku, vozidlo ser-
vis skontroluje podľa starostlivo pripraveného formulára. 
Ako som naznačil v úvode, nejde len o samotnú kontrolu 
vozidla. Každý majiteľ vozidla Hyundai, ktorý sa zúčast-
ní akcie Hyundai starostlivosť plus, nechá si skontrolo-
vať svoje vozidlo a vyskúša nový automobil – odporúčam  

na Slovensku vyrábaný typ ix 35 dodávaný s balíkom 
„5 YEAR CARE“, teda s plnou zárukou, cestnou asistenč-
nou službou a zvýhodnenou servisnou prehliadkou po-
čas 5 rokov. Zároveň tým podporí aj tím študentov Slo-
venskej technickej univerzity, ktorý stavia pretekárske 
vozidlo na elektrický pohon. A ako je možné, že takto zá-
kazník podporí študentov? Hyundai poskytuje študen-
tom finančnú podporu, ktorá sa navyšuje s každým vozi-
dlom zapojeným do popísanej akcie. Projekt študentskej 
formuly nie je len akcia jedného leta, preto bude môcť 
byť naša podpora využitá aj v ďalšej sezóne. Na rozdi-
el od F1 je táto formula elektrická, s nulovými priamymi 
emisiami. Pri jej tvorbe je tím nútený hľadať nové tech-
nické riešenia, zaujímavé je napríklad vynechanie dife-
renciálu, čím sa ušetrí hmotnosť a zároveň nie je potreb-
né používať ropný produkt – prevodový olej. 
 Sme radi, že touto akciou skontrolujeme a zlepší-
me technický stav vozidiel našej značky a zároveň pod-
poríme snaživých mladých ľudí, ktorí chcú niečo doká-
zať. Veríme, že sa vďaka tomuto projektu študenti nau-
čia tímovo tvoriť nové veci s citlivým prístupom k život-
nému prostrediu. Popri tejto podpore neustále vzdeláva-
me technikov zo servisnej siete, napríklad školenie pre 
Hyundai ix 35 absolvovali aspoň 2 pracovníci z každé-
ho servisu priamo v mieste výroby – „fabrickom“ školia-
com stredisku pri obci Gbeľany. 
 Vychovávať si aj na Slovensku budúcu generáciu 
práve takýchto ľudí, je jednou z našich priorít.“

Všetci, ktorí sa zaujímajú o predaje osobných motorových vozidiel, iste postrehli, že značka Hyundai na slo-
venskom (i svetovom) trhu neustále napreduje a postupne sa prepracováva do prvej päťky najpredávanej-
ších značiek. Predaj dostatočného počtu vozidiel je iste veľmi dôležité kritérium kvôli porovnaniu sa s konku-
renciou aj z hľadiska ekonomiky spoločnosti.

Hyundai Servis podporuje 
talentovaných študentov i ekológiu
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Servisný technik autorizovanej autoopravovne Hyundai 
oboznamuje zákazníka s výsledkami kontroly vozidla

Zákazník má v rámci akcie „Hyundai starostlivosť plus“ možnosť 
vyskúšať si niektorý z nových typov automobilov Hyundai



Tím vznikol v septembri minulého roku a neustále sa roz-
rastal. V súčasnosti má 25 členov a sídli na Strojníckej 
fakulte STU, pretože tam sa zrodila myšlienka stavať ta-
kéto vozidlo a tam väčšina z nich študuje. Sú v ňom za-
stúpení študenti bakalárskeho, inžinierskeho aj dokto-
randského stupňa štúdia. Celý projekt je financovaný 
vďaka sponzorskej podpore mnohých podnikov.
 Zámerom projektu nie je len postaviť funkčné elek-
trické pretekárske vozidlo, či lepšie povedané formulu, 
ale s ňou aj súťažiť a zmerať si sily so študentmi z tech-
nických univerzít z celej Európy v rámci súťaží Formu-
la SAE. Študentská konštruktérska súťaž Formula SAE/
Student vznikla v USA a postupne sa rozšírila do celého 
sveta. Každý študentský tím navrhne, postaví a otes-
tuje prototyp postavený na základe série pravidiel, kto-
rých účelom je zaručiť bezpečný priebeh pretekov a pre-
sadzovať inteligentné riešenie problémov. Pravidlá špe-
cifikujú základné parametre vozidla a nevyhnutné prv-
ky a postupy, ktoré musia byť dodržané pri návrhu a vý-
robe. Nedávno vznikla v Nemecku nová súťaž Formula 
Student Electric, ktorej prvý ročník prebehne na prete-
kárskom okruhu Hockenheimring v auguste tohto roku. 
Stuba Green Team sa úspešne zaregistroval na túto sú-
ťaž, ktorá pozostáva z prezentácie tímu a zo statických 
a dynamických disciplín. Statické disciplíny v sebe za-
hŕňajú technickú inšpekciu formuly - tá sa delí na elek-
trickú a mechanickú kontrolu - pri nich sa overuje spl-
nenie pravidiel súťaže. Dynamické disciplíny sú už pre-
verením jazdných vlastností formuly na pretekárskom 
okruhu. Podmienkou na ich absolvovanie je splnenie 
všetkých kritérií statických testov, čo býva pre niekto-
rých problém. Všetky disciplíny sú bodované a výsled-
ný bodový súčet stanoví víťaza. Víťazom sa nestáva tím 
s najrýchlejším vozidlom, ale najlepšie pripravený tím. 
Stuba Green Team sa nedávno úspešne zaregistroval 
aj na súťaž Formula Electric and Hybrid Italy, ktorá sa 

bude konať v októbri v Turíne v Taliansku. 
 Študentská elektrická formula, na ktorej momen-
tálne intenzívne pracuje Stuba Green Team, bude svojím 
spôsobom jedinečná, pretože o návrh a stavbu elektric-
kého vozidla sa v rámci študentských projekov, ktoré sa 
na STU riešili v minulosti, ešte nikto nepokúsil. Formu-
lu bude poháňať dvojica bezkefových jednosmerných 
motorov. Budú umiestnené vedľa seba a každý bude po-
háňať jedno koleso zadnej nápravy, budú teda praco-
vať ako elektronický diferenciál. To síce umožní ušetriť 

hmotnosť, pretože bude možné vynechať 
prevodovku, spojku a mechanický diferen-
ciál, ale takéto riešenie si vyžiada zložitej-
šie elektronické riadenie. Celková hmot-
nosť elektrickej formuly v porovnaní s jej 
ekvivalentom so zážihovým motorom bude 
väčšia kvôli potrebným trakčným akumu-
látorom. Celkovo bude v prototype formu-
ly použité veľké množstvo riadiacej a sle-
dovacej elektroniky. Motory budú napájané 

z lítiových akumulátorov, ktoré budú umiestnené vedľa 
vodiča. Rám prototypu formuly bude pozváraný z oceľo-
vých rúrok, čo mu dodá požadovanú pevnosť. Karosé-
ria, ktorú navrhujú dizajnéri z Fakulty architektúry, bude 
tvorená z uhlíkových vlákien. V prednej časti formuly 
bude umiestnený tlmič nárazu, tzv. crash-box, špeciál-
ne navrhnutý pre potreby študentskej formuly. Dôraz sa 
kladie aj na správne navrhnutie geometrie náprav, aby 
formula zvládla dynamické disciplíny. Študenti využíva-
jú pri práci na prototype elektrickej formuly mnohé po-
kročilé softverové inžinierske nástroje, ktoré slúžia na 
overenie a simuláciu činnosti celého vozidla a jeho jed-
notlivých častí. Po dokončení montáže bude nasledovať 
testovanie a príprava na súťaže v Nemecku a Taliansku. 
 Študentom STU, ktorí sa pustili do takéhoto nároč-
ného projektu, držíme palce, aby svoje vedomosti a zruč-
nosti pretavili do úspešného pretekárskeho prototypu a 
tak vzorne reprezentovali náš štát medzi kolegami z ce-
lej Európy. Spoločnosť Hyundai, ako jeden z partnerov 
tímu, okrem finančnej podpory poskytne tímu aj sprie-
vodné vozidlo H-1 VAN na súťaž do Nemecka a drobné 
cestovné potreby.

Referencie:
[1] www.sgteam.eu
[2] http://students.sae.org/
[3] www.formulastudentelectric.de 
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Študentská elektrická formula 
Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sa našli šikovní študenti rôznych študijných zameraní, aby 
spoločne postavili malé pretekárske vozidlo na elektrický pohon. Združili sa do jedného tímu, ktorý nazva-
li Stuba green Team. Názov tímu vyjadruje univerzitnú príslušnosť a fakt, že zámerom je postaviť ekologic-
ké vozidlo.

Logá súťaží, na ktorých sa Stuba Green Team plánuje zú-
častniť v roku 2010 

Virtuálny model študentskej elek-
trickej formuly 

Logo tímu Stuba Green Team

Tím tvorcov študentskej formuly zo Strojníckej fakulty STU Bratislava

Kontrola ergonomickos-
ti konštrukcie kokpitu 
študentskej formuly
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R a d a  a d v o k á t a
Právna rubrika

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke stanovuje, že 
ak držiteľ vodičského oprávnenia poruší pravidlá cest-
nej premávky požitím alkoholu, prípadne sa odmietne 
podrobiť vyšetreniu na jeho zistenie, môže policajt roz-
hodnúť o preskúmaní jeho psychickej spôsobilosti. Rov-
naké oprávnenie má policajt vtedy, ak držiteľ vodič-
ského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch 
ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôso-
bom porušil pravidlá cestnej premávky (porušenie pra-
vidiel cestnej premávky musí byť oznámené do eviden-
cie vodičov súdom, resp. správnym orgánom). O preskú-
maní psychickej spôsobilosti rozhodne polícia i v iných 
prípadoch, keď možno dôvodne predpokladať, že nasta-
la zmena psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského 
oprávnenia. 
 Preskúmaniu psychickej spôsobilosti sa musí 
podrobiť každý držiteľ vodičského oprávnenia, ktoré-
mu bol uložený trest (resp. sankcia) zákazu činnosti spo-
čívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel na dobu 
dlhšiu ako 2 roky. Platí zásada, že až do úspešného spl-
nenia tejto povinnosti sa mu vodičský preukaz nevráti. 
Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o preskúmaní 
psychickej spôsobilosti, vždy určí lehotu na jeho vyko-
nanie. Náklady spojené s preskúmaním psychickej spô-
sobilosti uhrádza ten, kto je povinný sa mu podrobiť.
 Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. sú niektorí žiadatelia 
o udelenie vodičského oprávnenia (skupiny C, C + E, D, D 
+ E a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E) povinní podro-
biť sa psychologickému vyšetreniu. Pravidelné psycho-
logické vyšetrenia každých päť rokov a po dosiahnutí 
veku 65 rokov každé dva roky musia absolvovať vodiči, 
ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C + E, D a D + E a 
podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E a tiež vodiči vozidiel 
s právom prednostnej jazdy, vozidiel využívaných na za-
sielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových 
služieb. Okrem absolvovania pravidelných psychologic-
kých vyšetrení musia mať títo vodiči pri vedení motoro-
vého vozidla vždy pri sebe i doklad o psychickej spôso-
bilosti (nie starší ako päť rokov, a ak ide o vodičov star-
ších ako 65 rokov, nie starší ako dva roky) a na výzvu 
policajta sa ním preukázať.
 Ak posudzujúci psychológ pri psychologickom vy-
šetrení zistí zmenu psychickej spôsobilosti na vedenie 
motorového vozidla, oznámi to najneskôr do 5 pracov-
ných dní orgánu Policajného zboru príslušnému podľa 
miesta pobytu posudzovanej osoby. Obdobnú povinnosť 
má aj iný psychológ, ktorý zistí skutočnosti podmieňu-
júce alebo vylučujúce psychickú spôsobilosť na vede-
nie motorového vozidla mimo pravidelných psychologic-
kých vyšetrení. Pri vyšetrení psychológ skúma, či je vo-
dič schopný viesť motorové vozidlo bez zníženia, naru-
šenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických 
schopností. Za psychicky spôsobilého je považovaný 

ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti 
na vedenie motorových vozidiel. Vyšetrenie vykonávajú 
psychológovia s certifikátom na certifikovanú činnosť 
dopravná psychológia, u vodičov v pôsobnosti minister-
stva vnútra služobný psychológ s certifikátom na cer-
tifikovanú činnosť dopravná psychológia alebo psycho-
lóg Hasičského a záchranného zboru s takýmto certifi-
kátom a u vodičov v pôsobnosti Slovenskej informačnej 
služby psychológ Slovenskej informačnej služby s certi-
fikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia. 
Do 31. mája 2011 môže psychickú spôsobilosť posudzo-
vať aj psychológ so špecializáciou klinická psychológia, 
ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie.

Keď psychológ na základe vyšetrenia dospeje k záveru, 
že vyšetrená osoba nie je spôsobilá na vedenie motoro-
vého vozidla, je možné vykonať ďalšie vyšetrenie naj-
skôr po uplynutí 3 mesiacov od dňa posledného psycho-
logického vyšetrenia. V zásade platí, že náklady spojené 
s posudzovaním psychickej spôsobilosti hradí posudzo-
vaná osoba, avšak ak je to potrebné na výkon zamest-
nania alebo povolania, môže náklady uhradiť aj zamest-
návateľ posudzovanej osoby.

Niekedy je potrebné, aby sa vodič podroboval vyšetreni-
am pravidelne, v lehote určenej psychológom, a to na zá-
klade jeho psychického stavu. Takýto vodič sa polícii v 
prípade kontroly preukazuje dokladom o psychickej spô-
sobilosti s vyznačenou dobou platnosti.

Ak sa psychologickým vyšetrením zistilo, že držiteľ vo-
dičského oprávnenia je spôsobilý viesť len niektoré sku-
piny a podskupiny motorových vozidiel alebo len niekto-
ré motorové vozidlá, alebo len motorové vozidlo osobit-
ne technicky upravené, orgán Policajného zboru obmed-
zí držiteľovi vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo 
jeho psychickej spôsobilosti. Tomu, kto nie je spôsobi-
lý viesť motorové vozidlo pre stratu psychickej spôsobi-
losti, polícia odoberie vodičské oprávnenie. Ten istý ná-
sledok bude mať i prípad, keď vodič nepreukáže, že sa v 
určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil nariadené-
mu preskúmaniu psychickej spôsobilosti. Rozhodnutím 
o odobratí alebo obmedzení rozsahu vodičského opráv-
nenia sa jeho držiteľovi počas odobratia alebo obmedze-
nia rozsahu vodičského oprávnenia zakazuje viesť mo-
torové vozidlo až do času jeho vrátenia. Ak ide o obmed-
zenie rozsahu vodičského oprávnenia, zakazuje sa mu 
viesť len motorové vozidlo tej skupiny a podskupiny vo-
dičského oprávnenia, ktorého rozsah je obmedzený.

Vrátiť vodičské oprávnenie odobraté kvôli strate psy-
chickej spôsobilosti alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah, 
možno len po preskúmaní psychickej spôsobilosti. Keď 

ten, komu bolo 
odobraté vodič-
ské oprávnenie 
(alebo jeho roz-
sah bol obmed-
zený), preukáže 
pominutie dôvo-
dov na odobratie (alebo obmedzenie) vodičského opráv-
nenia alebo splnenie podmienok určených v rozhodnu-
tí, vodičské oprávnenie sa vráti, alebo sa obnoví jeho 
pôvodný rozsah, ak tomu nebránia zákonné dôvody. Ná-
klady spojené s preskúmaním psychickej spôsobilosti 
uhrádza ten, komu bolo vodičské oprávnenie odobraté, 
komu bol jeho rozsah obmedzený alebo komu sa na zá-
klade rozhodnutia príslušného orgánu uložil zákaz viesť 
motorové vozidlo.

Pre úplnosť dodávam, že odobrať alebo obmedziť mož-
no len vodičské oprávnenie zaznamenané vo vodičskom 
preukaze Slovenskej republiky.

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

Vo vašich e-mailoch a listoch ste sa ma už viac krát pýtali na psycholo-
gické vyšetrenia, ktoré musíte absolvovať ako vodiči. Tejto problemati-
ke sa dnes budem venovať podrobnejšie.

„Toyota Poistenie“
Spoločnosť Toyota Financial Services Slovakia 
s.r.o. („TFSSK“) po prvýkrát vo svojej histórii vstúpi-
la na trh s produktom Toyota Poistenie, ktoré ešte 
viac zvýhodní záujemcov o kúpu nového vozidla 
značky Toyota v oblasti havarijného poistenia a tiež 
poistenia zodpovednosti. 
 Nový produkt Toyota Poistenie je súčasťou ak-
tuálnej kampane spoločnosti Toyota Motor Czech, 
ktorá sa vzťahuje na výhodnú ponuku pri najpredá-
vanejšom tape Yaris. Výnimočnosť ponuky Toyota 
Poistenie môže využiť nielen zákazník riešiaci ná-
kup nového vozidla financovanom spoločnosťou 
TFSSK (ponuka v spojení s produktom Toyota Ge-
nio 50/50 – na kúpu vozidla stačí iba 50 % kúpnej 
ceny vozidla a v prvom roku zákazník neplatí nielen 
žiadne splátky, ale ani poistenie. Po roku sa zákaz-
ník môže rozhodnúť doplatiť zostatok vozidla, alebo 
pokračovať v splácaní), ale aj zákazník platiaci nové 
vozidlo v hotovosti. 
 Nový poistný produkt Toyota Poistenie tak v 
obidvoch prípadoch ponúka havarijné poistenie so 
spoluúčasťou 5 %, minimálne 165,97 eur a poiste-
nie zodpovednosti s limitom 664 tisíc eur zadarmo 
na prvý rok. 
 V ďalších rokoch pokračuje pri využití finanč-
ného produktu Toyota Genio 50/50 havarijné pois-
tenie sadzbou 2,35 % ročne (teda maximálne zvý-
hodnené v ďalších rokoch) a v prípade hotovostné-
ho predaja sa ponúka možnosť dojednania rovnako 
výhodného Toyota Poistenia (už hradeného zákazní-
kom) u autorizovaného partnera Toyota. 
 Aktuálna kampaň na podporu predaja typu Ya-
ris s využitím produktu Toyota Poistenie je platná do 
30. 9. 2010.
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K jednej z troch porúch dochádza 
pri odchode
Mnoho ľudí mieri na dovolenku rovno z práce. V zho-
ne pred odchodom tak často zanedbajú kontrolu a prí-
pravu automobilu, ktorú by mali urobiť ešte pred ces-
tou. Prieskum ukázal, že k 32 % porúch a technických 
problémov dochádza práve na ceste do prázdninovej  
destinácie.  

„Bezpečná a pokojná cesta začína kontrolou všetkých 
vozidiel - automobilu, karavanu či prívesu - a ich údrž-
bou pred odchodom,“ radí Pierre Poncelet,  riaditeľ od-
delenia pre testovanie pneumatík Goodyear vo Výskum-
nom, vývojovom a evaluačnom centre v Luxembursku, 
rozsiahleho tímu testovacích vodičov Goodyear, ktorý 
denne zodpovedá za viac ako 40 000 bezpečne najazde-
ných kilometrov. 
 “Vodiči často zabúdajú, že iba správne nahustené 
pneumatiky môžu poskytovať optimálnu ovládateľnosť. 
Naše komplexné testy ukázali, že nesprávne nahustenie 
pneumatík má zlý dopad na celkové jazdné vlastnosti 
vozidla a dĺžku brzdnej dráhy. Neovplyvní iba bezpeč-
nosť, zmenší aj potenciálny kilometrový „prebeh“ pneu-
matík a zväčší spotrebu paliva,“ hovorí Pierre Poncelet,.
 „Vodiči spravidla robia jednu z týchto troch typic-
kých chýb: buď neskontrolujú stav pneumatík pred od-
chodom vôbec, alebo tak urobia vo chvíli, kedy sú pne-
umatiky horúce, čo ovplyvní výsledky meraní, prípadne 
kontrolu urobia a nezoberú do úvahy hmotnosť automo-
bilu - je rozdiel medzi prázdnym a plne naloženým vo-
zidlom.“ Pneumatiky môžu počas 3 mesiacov stratiť až 
20 kPa tlaku vzduchu iba v dôsledku každodenného po-
užívania. „Príliš veľa vodičov robí chybu, keď si myslí, 
že pohľadom alebo kopnutím do pneumatiky skontrolujú 
nahustenie. Pohľadom rozhodne neodhalíte pokles tla-
ku o 20 kPa. Štúdie Európskej únie ukázali, že viac ako 
64 % všetkých áut má podhustené pneumatiky. Väčši-
na vodičov skrátka nekontroluje tlak pneumatík dosta-
točne často, čo môže mať výrazný dopad na bezpečnosť  
vozidla.“

Na dobrom stave záleží
Okrem kontroly nahustenia by si vodiči takisto mali 
byť istí tým, že sa nevydávajú na cestu s pneumati-
kami v zlom stave. „Skontrolujte opotrebovanie dezé-
nu pneumatík pred odchodom. Je dostatočne hlboký? 
To je kľúčové predovšetkým pre ovládateľnosť auto-
mobilu na mokrých vozovkách. Je dezén opotrebova-
ný rovnomerne? Takisto skontrolujte, či nie sú bočnice  

pneumatík nejako poškodené. Nahustenie pneumatík je 
potrebné kontrolovať pravidelne – najmenej raz za me-
siac - a to hlavne pred odchodom na dlhú cestu s plne na-
loženým vozidlom počas teplých letných mesiacov,“ do-
dáva Poncelet.

Ťažký náklad
Vyraziť na dovolenku spravidla znamená odchod celej 
rodiny a do auta je naložený kopec batožiny. Ťažký ná-
klad zhoršuje nielen ovládateľnosť vozidla, veľká záťaž 
alebo ťahanie prívesu či karavanu predstavuje aj väč-
šiu záťaž auta i pneumatík. Tlak pneumatík je potreb-
né zväčšiť podľa inštrukcií v návode na používanie auta.

Uloženie vecí do vozidla
Goodyear radí motoristom, aby dodržiavali niekoľko jed-
noduchých pravidiel, ktoré zaručia bezpečné uloženie 
vecí do auta a pomôžu bezpečnosti celej rodiny či ďal-
ších motoristov na cestách.

Ako prvé pred ukladaním batožiny nainštalujte detské 
sedačky, pretože v prípade plno naloženého vozidla je 
ich inštalácia veľmi zložitá. 

“Posledné dovnútra, prvé von“ 

Toto príslovie poskytuje užitočnú radu, ako baliť, aby 
sme mali všetky veci, ktoré môžeme počas cesty po-
trebovať, po ruke. Pamätajte najmä na tie nevyhnutné.  

Pribaľte si so sebou dostatok jedla, pitia, plienok, liekov 
a aj zábavy pre vaše deti a ďalšie dôležité veci, ktoré 
vám vydržia až do cieľovej destinácie.  Niekoľko jedno-
duchých pravidiel, ktoré môžu pomôcť:
Oblasť okolo vodičových končatín udržiavajte bez 
akýchkoľvek vecí. Boli by potenciálnym nebezpečen-
stvom, môžu sa dostať pod nohy vodiča alebo pod pedá-
le vtedy, keď treba brzdiť. 
 Veľkú a ťažkú batožinu vždy dajte na spodok bato-
žinového priestoru, aby ťažisko vozidla bolo čo najniž-
šie. Uložte ju čo najviac dopredu, k stene oddeľujúcej ba-
tožinový priestor od kabíny. Vyhnite sa umiestneniu ba-
tožiny v interiéri vozidla. Veci môžu byť pri prudkom za-
brzdení vymrštené dopredu a môžu posádku vozidla zra-
niť. „Testy významných európskych autoklubov doká-
zali, akou nebezpečnou sa môže stať obyčajná sklená 
fľaša alebo detská hračka v prípade náhleho núdzového 
brzdenia“, pripomína Pierre Poncelet. 

Uistite sa, že vidíte 
Ak vlastníte kombi/dodávku vyvarujte sa uloženiu bato-
žiny nad úroveň zadných sedadiel. Nielenže to výrazne 
prekáža vášmu výhľadu, ale v prípade núdzového brzde-
nia bude batožina vymrštená smerom dopredu. V prípa-
de úplne plného batožinového priestoru premýšľajte o 
použití strešného nosiča, alebo prívesného vozíka.
 Ak musíte využiť plnú výšku batožinového priesto-
ru vášho kombi, použite ochrannú sieť či inú vstavanú 

Tipy pre bezpečnú jazdu
Každé leto tisícky motoristov z celej Európy vyrážajú na dlhé, často vyčerpávajúce cesty bez adekvátnej prí-
pravy vozidla a dostatočného odpočinku. Prieskum, aj spoločnosti goodyear, ktorej odborníci zostavili na-
sledujúce odporúčania, ukazuje, že nedostatočne, či zle udržiavané vozidlo a únava vodiča sú dve zásadné 
príčiny nehôd v letnom období.
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ochranu, aby ste zabránili voľnému pohybu batožiny.
Plán v prípade defektu pneumatiky 
 Ak vaše vozidlo nie je vybavené špeciálnymi bez-
pečnostnými pneumatikami, akými sú pneumatiky Goo-
dyear RunOnFlat, zvážte už pri balení batožiny možnosť 
defektu pneumatiky. Je veľmi nepríjemné a nebezpeč-
né, keď musíte vyprázdniť celý batožinový priestor pri 
rušnej ceste, aby ste sa dostali k náhradnej pneumatike. 

A pamätajte si: v prípade defektu pneumatiky myslite 
najskôr na bezpečnosť vašej rodiny. Nech si každý oble-
čie bezpečnostnú vestu a presunie sa za najbližšiu bez-
pečnostnú bariéru predtým, než sa začnete starať o 
pneumatiku s defektom alebo budete volať pomoc. 

Bezpečné ukladanie vecí na strechu 
Uloženie vecí na strechu vyžaduje niekoľko ďalších hľa-
dísk, parametrov: extra výška, extra hmotnosť a extra 
odolnosť. Strešný náklad zväčšuje dynamické zaťaženie 
vozidla. Prúd vzduchu sa pokúsi zdvihnúť predok nákla-
du. V prípade núdzového brzdenia bude mať náklad ten-
denciu skĺznuť dopredu. V ideálnom prípade by batožina 
na streche mala byť uskladnená výhradne v bezpečne 
pripevnenom strešnom boxe - pri rešpektovaní hmot-
nostných obmedzení vozidla. 

Cestovanie so zvieratami 
Zvieratá by sa nikdy nemali pohybovať voľne počas jaz-
dy v kabíne. Počas neočakávaného manévru alebo ná-
hleho brzdenia zraniť by sa mohlo zraniť nielen zviera, 
ale i ostatní cestujúci. Vždy ich prepravujte v dobre ve-
traných prepravných klietkach. 

Prispôsobte váš štýl jazdy!
V neposlednom rade: nezabúdajte, že jazda/ šoférova-
nie s plno naloženým vozidlom ovplyvňuje jeho ovlá-
dateľnosť a určitý čas trvá, kým si na to zvyknete. Na-
vyše, cestovanie s celou rodinou a množstvom batoži-
ny znamená viac rušivých vplyvov, horší výhľad z vozi-
dla a plne naložené vozidlo, ktoré bude vyžadovať dlh-
šiu brzdnú dráhu. 

Jazdite tak, aby ste ostali živí – správny 
prístup k šoférovaniu

Cestovanie v lete, či už ide o 500 kilometrov dlhý vý-
let alebo výpravu dlhšiu ako 1000 km, vždy prináša so 
sebou niekoľko špecifických problémov. Podľa priesku-
mu stále mnohí vodiči podceňujú účinky únavy, ospalos-
ti a poklesu pozornosti na ich schopnosti pri vedení vo-
zidla. Tvrdé fakty: napríklad vo Francúzsku je jedna z 
troch smrteľných dopravných nehôd spôsobená práve 
v dôsledku únavy a ospalosti vodiča.

„Vyraziť v lete na dovolenku je úplne niečo iné ako jaz-
da do práce a domov, vybavovanie každodenných povin-
ností. Vydať sa autom na dlhú cestu naprieč niekoľký-
mi krajinami prináša zvláštne riziká, ktoré musíme mať 
na zreteli,“ uviedol Poncelet. „Neznáme cesty, dlhé hodi-
ny za volantom, jazda vo dne i v noci v kombinácii s rodi-
nou, ktorá sa nevie dočkať cieľovej stanice, nepredsta-
vujú štandardné podmienky.“

Šoférovanie v noci si vyberá svoju daň
Mnoho vodičov uprednostňuje jazdu v noci, pretože sa 
tak vyhne hustej premávke a teplu počas dňa. Šoféro-
vanie v nočných hodinách si však od tela vyberá svoju 
daň, a to sa bohužiaľ veľmi často podceňuje. Asi 40 % 
nehôd sa stane v noci. Nie je to nič prekvapujúce vzhľa-
dom k tomu, že nočná jazda zhoršuje schopnosti vodiča. 
Dôsledkom je prechádzanie z jedného pruhu do druhé-
ho, neschopnosť udržiavať stálou rýchlosť a väčší po-
čet korekcií smeru pri šoférovaní. „Ak sa rozhodnete 
pre jazdu v noci, uistite sa, že máte auto dobre pripra-
vené. Čisté predné i zadné svetlá, smerovky a okná sú 
veľmi dôležité pre bezpečné cestovanie po tme. Zmen-
šite rýchlosť a udržujte väčšie odstupy. Pamätajte, že 
po tme je ťažšie odhadnúť rýchlosť a vzdialenosť vozi-
dla,“ radí Poncelet. 

Plánovanie pre bezpečnú cestu
Naplánovať si cestu dopredu - vrátane odpočinku a za-
stávok - pomáha rozložiť trasu na realistické a dob-
re zvládnuteľné úseky, ktorými sa dostanete do cieľa  

bezpečne a v pokoji. „Faktom je, že vodiči, ktorí si nena-
plánujú svoje zastávky dopredu, sa potom často nútia 
prejsť navyše ešte pár kilometrov, a to je okamih, kedy 
sa začnú riziká zväčšovať. Únava zhoršuje koordináciu a 
schopnosť vykonávať viac činností naraz, čo sú pri ve-
dení vozidla zásadné veci,“ tvrdí Poncelet.

Pierre Poncelet odporúča:
- na cestu sa vydajte dobre odpočinutí! Pred odcho-

dom si doprajte dostatok kvalitného spánku,
- rešpektuje svoj biorytmus. Vyrazte v čase, kedy ste 

obvykle aktívni a vaše telo je svieže,
- nepite pred odchodom alkohol,
- vyhnite sa požitiu akýchkoľvek liekov, z ktorých by 

ste mohli byť ospalí,
- pri odchode sa vyhnite dopravnej špičke, 
- pravidelne zastavujte, odpočiňte si hneď, ako pocíti-

te únavu. Choďte sa na chvíľku prejsť,
- snažte sa zamedziť veľkým teplotám v kabíne vo-

zidla. Výskum ukázal, že veľká teplota má rovnaký 
vplyv ako 0,5 promile alkoholu v krvi.

Cestovanie s deťmi
Udržať rodinu v bezpečí na ceste do prázdninovej desti-
nácie má najvyššiu prioritu. Kontrola, že všetci cestujú-
ci majú stále zapnuté bezpečnostné pásy a deti sú pri-
pútané vo vhodných autosedačkách pre ne určených, 
rozhodne zaručí, že začiatok dovolenky bude bezpečný 
a uvoľnený.

Používanie správneho bezpečnostného systému pre 
vaše dieťa počas jazdy, zodpovedajúceho jeho teles-
ným parametrom, je povinné a významne zmenšuje rizi-
ko zranenia dieťaťa pri nehode. Európska smernica pre-
to nariaďuje, že deti nižšie ako 150 cm sa musia prepra-
vovať vo schválených, vhodných detských sedačkách.

- Deti s hmotnosťou menšou ako 13 kg - autosedačky 
pre batoľatá 

- Deti s hmotnosťou medzi 9 a 18 kg - detské autosedačky 
- Deti s hmotnosťou od 15 kg - podsedačky/sedáky.

Postarajte sa o to, aby vaše dieťa rozumelo tomu, pre-
čo je pripútanie pri každej jazde také dôležité. Otvára-
nie/odpútavanie bezpečnostných pásov by ste mali svo-
je deti učiť čo najneskôr, pretože si nikdy nemôžete byť 
istí, či sa neodpútajú počas jazdy.

Pred odchodom dvakrát skontrolujte detskú bezpeč-
nostnú sedačku či sedák, aby ste si boli istí, že sú správ-
ne nainštalované. Ak ste ich kúpili dávnejšie, ubezpečte 
sa, že sú stále vhodné pre hmotnosť a výšku vášho  
dieťaťa.

Plánujte časté zastávky 
Ak plánujete s deťmi vydať sa na dlhšie cesty, urobte 
tak vtedy, keď je chladnejšie a v horúčavách počítajte s 
dlhou prestávkou. Dajte si pauzu každé dve hodiny, aby 
sa celá posádka vozidla mala možnosť poprechádzať  
a rozhýbať.
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Nepodceňujte teplo 
Prienik tepla zo slnka možno zmierniť použitím slneč-
ných clôn. Uistite sa, že počas cesty každý dostatočne 
pije. Dieťa nikdy nenechávajte v aute samé, dokonca ani 
na pár minút. Počas typického letného dňa totiž teplo-
ty vo vnútri zaparkovaného vozidla môžu vystúpiť až o 
30-40 stupňov nad vonkajšie teploty, čím ľahko dosiah-
nu 60 i viac stupňov. Pri parkovaní počas horúcich dní 
nezabúdajte detskú sedačku zakryť. Zabránite tým, aby 
sa po návrate do auta vaše dieťa popálilo o horúce čas-
ti sedačky. Vždy pamätajte na vhodné oblečenie detí po-
čas dlhých ciest. Dajte prednosť pohodlnému a dosta-

točne vzdušnému oblečeniu.

Udržujte ich pozornosť zábavou
Pre každého je príjemné, ak sa deti počas jazdy zabáva-
jú. Ak ide o hračky, uprednostnite mäkké – ťažké alebo 
ostré predmety nepatria počas jazdy do vnútra vozidla. 
Proti nude na dlhých cestách si pomôžete aj špeciálny-
mi detskými CD alebo DVD.

Vždy sa sústreďte na cestu pred sebou
Prioritou vodiča je plne sa sústrediť na jazdu, nech už sa 
na zadnom sedadle deje čokoľvek. Vodič by nikdy nemal 

odvrátiť zrak od cesty. Otáčanie sa, či pozorovanie detí 
v spätnom zrkadle odvádza vodičovu pozornosť od dia-
nia na ceste, a tým zväčšuje riziko nehody. Pri rýchlos-
ti 100 km/h vozidlo prejde asi 30 m za sekundu. Otoče-
nie sa smerom k deťom vás môže stáť tri sekundy, počas 
ktorých prejdete takmer 100 metrov naslepo. 
 Nie všetky zastávky sú plánované. Ak si dieťa vy-
žaduje špeciálnu pozornosť, najlepšie je pridať ďalšiu za-
stávku, ako riskovať bezpečnosť celej rodiny tým, že sa 
počas šoférovania pokúšate dohliadať na dieťa na zad-
nom sedadle.
 
Dbajte na bezpečnosť detí aj mimo vozidla.
Porucha môže byť stresujúcim a znepokojujúcim zážit-
kom a môže sa stať komukoľvek z nás. Výskum odhalil, 
že až 85 percent európskych motoristov, má pri defekte 
pneumatiky väčšie starosti, ak je vo vozidle malé dieťa. 

V prípade poruchy Pierre Poncelet odporúča:
-  zájdite na spevnenú krajnicu a zastavte čo najviac v 

pravo. Použite výstražné svetlá vozidla, 
-  ak je premávka hustá, opustite vozidlo cez pravé dve-

re a dohliadnite na to, aby všetci cestujúci urobili to 
isté,

-  všetci cestujúci by mali mimo vozidla nosiť bezpeč-
nostné vesty, 

-  zabezpečte, aby sa cestujúci zdržiavali čo najďalej od 
prechádzajúcich vozidiel. Stále majte deti pod kontro-
lou! Ak je to možné, tak čakajte na pomoc, ak to cha-
rakter poruchy auta vyžaduje, až za zvodidlami.

-gr-
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Aj keď sa to možno na prvý pohľad ne-
zdá, motocykel na snímke skutočne do-
pĺňa  „palivo“ – nie však benzín, ale 
elektrickú energiu, ktorá slúži na jeho 
pohon. Na snímke je totiž elektromoto-
cykel Empulse, ktorého akumulátor sa 
dobíja jednoduchým pripojením na bež-
nú sieť. Tento elektromotocykel pred-
stavil jeho výrobca, americká spoloč-
nosť Brammo, verejnosti po prvý raz 
na pretekoch 2010 Red Bull Grand Prix 
koncom júla na okruhu Mazda Race-
way Laguna Seca v Kalifornii. Až tam 
(už po našej uzávierke) boli zverejnené 
podrobné technické údaje o tomto uni-
kátnom motocykli. Niektoré základné 
informácie o ňom sa však už predtým 
objavili na internete. Vie sa napríklad 
to, že pôjde o prvý sériovo vyrábaný 

elektromotocykel, ktorý bude poháňa-
ný vodou chladeným elektromotorom. 
Neoficiálne zdroje uvádzajú, že tento 
elektromotor má výkon 41 kW a krú-
tiaci moment 80 Nm. Motocykel vraj 
bude dosahovať maximálnu rýchlosť 
viac ako 160 km/h a budú ho dodávať 
v troch verziách, ktoré sa odlišujú do-
jazdom na jedno nabitie akumulátora. 
Model 6.0 má mať dojazd okolo 96 km, 
model 8.0 okolo 130 km a model 10.0 
až sto míľ, teda približne 160 km. Ver-
zie sa budú líšiť cenou, pričom model s 
najkratším dojazdom má stáť 10 000 
dolárov. Záujemcovia si tento elektro-
motocykel môžu objednať už teraz, do-
dávky začnú v polovici budúceho roka.

 (RM)

Značka Bugatti sa svojím novým superšportovým mo-
delom Veyron 16.4 Super Sport nedávno zapísala do 
Guinnessovej knihy rekordov. Toto vozidlo je v tejto 
knihe teraz zapísané ako najrýchlejšie sériovo vyrába-
né vozidlo na svete, určené pre bežnú cestnú premáv-
ku. Počas skúšobných jázd na testovacej dráhe koncer-
nu Volkswagen (pod ktorý Bugatti patrí) v Ehra-Lessi-
en, ktoré sa konali 4. júla, bola pomocou rýchlomeru 
na báze GPS nameraná priemerná najväčšia rýchlosť 
431,027 km/h. Slovo „priemerná“ možno kontrastu-

je so slovom „najväčšia“, ale uvedená rýchlosť je prie-
merom z maximálnej rýchlosti dosiahnutej pri dvoch jaz-
dách, konaných v opačnom smere. Tieto jazdy sa mu-
seli podľa regulí Guinnessovej knihy rekordov uskutoč-
niť v priebehu jednej hodiny. Pri jednej jazde sa dosi-
ahla maximálna rýchlosť 427,933 km/h, pri druhej až 
434,211 km/h. Dosiahnutie takých veľkých rýchlostí 
prekvapilo aj inžiniersky tím Bugatti, ktorý bol prítom-
ný na testoch. „Predpokladali sme, že by sme mohli do-
siahnuť maximálnu rýchlosť 425 km/h“, povedal hlav-

ný inžinier spoločnosti Bugatti, Dr. Wolfgang Schreiber. 
Model Super Sport vznikol ďalším vývojom základného 
modelu Veyron 16.4, ktorý sa vyrába od roku 2005 (od 
roku 2009 aj ako otvorený roadster Grand Sport). Na 
pohon tohto vozidla slúži 16-valcový štvorlitrový záži-
hový motor v konfigurácii W, ktorého maximálny výkon 
je úctyhodných 736 kW. Pre použitie v novom modeli 
Super Sport sa však technikom Bugatti podarilo vyťa-
žiť z tohto motora ďalších 146 kW, takže motor dosahu-
je výkon 882 kW. Na zväčšení výkonu sa podpísalo na-
jmä použitie väčších turbodúchadiel (motor ich má šty-
ri), ktoré za hodinu „natlačia“ do spaľovacích priestorov 
až šesť ton vzduchu. Úpravy viedli aj k nárastu krútiace-
ho momentu, a to z 1200 na 1500 Nm. Menšími úprava-
mi karosérie sa zlepšili aerodynamické vlastnosti vozi-
dla. So sériovou výrobou modelu Super Sport sa začne 
na jeseň, pričom prvých päť kusov je už predaných. Re-
kordná je aj cena tohto vozidla, približne 1,65 milióna 
eur. S ohľadom na použité pneumatiky bude maximálna 
rýchlosť sériovo vyrábanej verzie obmedzená na „len“ 
415 km/h. 

(RM)

ELEKTROMOTOCYKEL BRAMMO EMPULSE

BUgATTI VEYRON SUPER SPORT REKORDNE 

Oceliarsky priemysel sa pripravuje na rýchly rast. Spo-
ločnosti, ktoré počas globálnej recesie zredukovali svo-
je kapacity a znížili úroveň zásob, v súčasnosti zápasia 
s problémom, ako splniť objednávky zákazníkov. Okrem 
toho platí, že prudkému rastu cien železnej rudy, uhlia 
a energie zatiaľ nezodpovedá rast cien pre zákazníkov. 

Ceny ocele od polovice roku 2009 zaznamenali postup-
ný obrat a predpokladá sa, že budú ďalej rásť. Ale rozpä-
tie cien kovov v dôsledku väčších vstupných nákladov 
a obmedzení v prenášaní väčších cien hotových výrob-
kov na zákazníkov v stále oslabenej globálnej ekonomi-
ke predstavuje kritickú otázku pre oceliarov. 

V súvislosti s oživením globálnej ekonomiky, zväčšeným 
dopytom a väčšou produktivitou oceliarskeho priemys-
lu prirodzene rastie aj aktivita v oblasti fúzií a akvizícií 
v tomto odvetví, pričom hlavným centrom takýchto ob-
chodov je Stredná Ázia a región Ázie a Tichomoria, pri-
čom Čína je hlavným nadobúdateľom. 

gLOBÁLNY DOPYT PO OCELI 
sa vracia na pôvodnú úroveň 
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Spoločnosť Škoda Auto dosiahla v prvej polovici tohto 
rekordný odbyt svojich vozidiel. Predala 378 747 vozidi-
el, oproti porovnateľnému obdobiu minulého roku je to 
nárast o 15 %. V júni dosiahla odbyt 71 320 vozidiel (+ 
8,3 %). Značka dosahuje rast najmä vďaka veľmi dobré-
mu dopytu v Číne (od januára do júna bolo v Číne preda-
ných 84 135 vozidiel, čo predstavuje nárast o 82,3 %), 
ale darí sa jej aj na mnohých trhoch západnej a východ-
nej Európy. 

„V niektorých štátoch je automobilový trh po kritickom 
roku 2009 ešte veľmi nestabilný. Preto druhá polovica 
roku 2010 so sebou prináša veľké výzvy. Sme však na 
výbornej ceste,“ zdôrazňuje Reinhard Fleger, člen pred-
stavenstva Škoda Auto pre predaj a marketing.
Zotavenie sa z krízy vykazujú trhy vo východnej Európe. 
Len v júni tu Škoda zväčšila predaj o 48,2 %. V Rusku 
bolo v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roku 
predaných dvakrát toľko vozidiel. Značka s okrídleným 

šípom zaznamenala v západnej Európe (okrem Nemec-
ka) nárast o 34,5 % oproti prvej polovici roku 2009 na 
117 283 vozidiel. Na tomto raste sa značne podieľala 
Veľká Británia (+ 61,2 %) a Španielsko (+ 50 %).  Vývoj 
predaja je pozitívny aj na domácom, českom trhu. V júni 
bolo naň vyexpedovaných 5743 vozidiel. Za celý polrok 
to predstavuje nárast o 16,6 % oproti roku 2009. Dru-
hý najväčší predaj českej značky po Číne naďalej zazna-
menáva Nemecko. V júni tam zaregistrovali 13 343 vo-
zidiel a Škoda tým zostáva značkou číslo jeden medzi  
dovozcami.
 Celosvetovo najobľúbenejším typom je Octavia. Od 
januára do júna roku 2010 stúpol predaj tohto typu o 20 
% na 158 024 vozidiel. Vynikajúci vývoj predaja zazna-
menalo aj kompaktné SUV Yeti (25 868 vozidiel) a typ 
Superb. Čísla predajnosti vlajkovej lode Škody spoločne 
s modelom Superb Combi, ktoré automobilka nedávno 
uviedla na mnohých svetových trhoch, sa podarilo zväč-
šiť o 150 % na 47 830 vozidiel. Okrem toho bolo v prvom 
polroku k zákazníkom vyexpedovaných 111 967 auto-
mobilov Fabia, 14 900 Roomsterov a 18 738 automobi-
lov Octavia Tour.

-ša-

Pražská automobilka Avia Ashok Leyland Motors 
(AALM) registruje po júnovej výstave Autotec v Brne 
prvých záujemcov o elektromobily Smith na podvozku s 
kabínou Avia. Prvé elektromobily by sa mohli dostať na 

české cesty do dvoch rokov, ak sa podarí získať štátnu 
podporu na rozbeh projektu vybudovania potrebnej in-
fraštruktúry dobíjacích staníc po vzore USA. Do zámo-
ria už vlani Avia dodala takmer sto  podvozkov.
 Nákladné elektromobily Smith by boli vhodné na-
príklad ako vozidlá technických služieb, na distribúciu 
potravín, prepravu zásielok či obsluhu elektrických ve-
dení v mestských centrách. Dojazd vozidla na jedno na-
bitie je približne 160 km, nezaťažuje životné prostredie 
počas jazdy emisiami škodlivin a nevydáva takmer žiad-
ny hluk. Na snímke je elektromobil Smith na podvozku 
Avia počas propagačnej jazdy v Prahe. 

-aa-

Možnosť overiť si správnosť svojej 
voľby pri nadobudnutí nového vozi-
dla až   60 dňami jeho  užívania za-
vádza ako prvá vo svete spoločnosť 
Chysler Group. Lákavá ponuka pla-
tila do prvého augustového týždňa 
a vzťahovala sa na väčšinu vozidi-
el značiek Chrysler, Jeep®, Dodge 
a Ram Truck tejto spoločnosti.

V rámci nej mohli nové vozidlá tých-
to značiek nadobudnuté u viac ako 
2000 amerických obchodníkov v 
Spojených štátoch počas stano-
venej lehoty (do 60 dní) vrátiť zá-
kazníci naspäť aj bez uvedenia aké-
hokoľvek dôvodu. Či sa tento nový 
prístup k zákazníkom osvedčil  
a ujme sa i v iných štátoch, ukáže 

vyhodnotenie tejto odvážnej akcie 
možno už o niekoľko týždňov.   

-chr-

Porota európskej novinárskej ankety Auto roka 2011 
(Car of the Year 2011) v polovici júla schválila zoznam 
33 automobilkami nominovaných typov. Súťažiť môžu 
nové automobily, ktoré sa v roku 2010 začnú predávať 
aspoň v piatich európskych štátoch a za rok sa ich pre-
dá aspoň 5000 exemplárov. Hlavnými kritériami hodno-
tenia 59-člennej poroty motoristických novinárov z 23 
štátov by mali byť technické inovácie aplikované vo vo-
zidlách a pomer ich   úžitkovej hodnoty k cene. Nomino-
vanými sú:

ŠKODA AUTO ZAZNAMENALA REKORDNÝ ODBYT

ELEKTROMOBILY 
NA PODVOZKU AVIA 

ODVÁŽNY MARKETINgOVÝ KROK

AUTO ROKA 2011 

Značka Typ
Alfa Romeo Giulietta
Audi  A1, A8
BMW rad 5, X3
Citroën C3, C4, DS3
Dacia Duster
Fiat  Dobló
Ford  C-Max/Grand C-Max
Honda CR-Z
Hyundai ix35
Chevrolet Spark
Jaguar XJ
Kia  Sportage, Venga
Lexus CT 200h
Mazda Mazda5
Mini  Countryman
Mitsubishi ASX
Nissan Juke, Leaf, Micra
Opel  Meriva
Renault Wind
Saab 9-5
SEAT Alhambra
Suzuki Kizashi, Swift
Volkswagen Sharan, Touareg
Volvo S60/V60

Najpredávanejším typom značky Škoda v prvom polroku 2010 je Octavia 
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Charakteristickým prostredím, v ktorom sa automobi-
ly tejto kategórie v súčasnosti pohybujú, nie sú nespev-
nené cesty na vidieku, či dokonca terén. Sú to intravi-
lány miest, kde aj všetky exempláre tohto SUV strávia 
väčšinu času svojho prevádzkového života. Preto roz-
hodnutie dizajnérov, dať Hyundaiu ix35 tak trochu fu-
turistický, očiam lahodiaci vzhľad, bolo podľa nás veľ-
mi rozumné. Na výber sú modely s pohonom 4x4, ale 
aj len s poháňanými prednými kolesami. Pomerne malá  

svetlá výška 170 mm pre zamýšľanú prevádzku vyhovu-
je aj vtedy, ak budú cesty zasypané snehom, alebo kole-
sami treba vyskočiť na vyšší obrubník. Daňou za efekt-
ne pôsobiaci vzhľad zvonka, je horší výhľad z vozidla pre 
nižšie osoby sediace na zadných sedadlách. Zadné se-
dadlá sú navyše dosť nízko osadené – sedacia časť je 
len 330 mm  nad podlahou – takže ani namontované se-
dačky nezdvihnú hlavy detí do takej výšky, aby mali oči 
nad spodnou hranou okien v bočných dverách. Predné 

sedadlá by mohli byť širšie a nemrzelo by nás, keby mali 
aj efektívnejšie bočné opory. Podvozok tohto vozidla,  
i motor, ktorým bol skúšaný model vybavený, ponúka-
li veľmi dobrú dynamiku jazdy. Bočné opory sedadi-
el tomu nezodpovedajú. Pochvalu si interiér zaslúži za 
nadpriemernú vnútornú šírku, sedenie trojice dospelých 
osôb na zadných sedadlách len málo komplikuje stredo-
vý tunel, lebo z podlahy vystupuje len o pár centimetrov.
 Štartovanie motora v modeli s najvyššou úrovňou 

Vyskúšali sme
Hyundai ix35 2.0 CRDi (135 kW) 
Premium 4x4

Nástupca Tucsona z Tepličky nad Váhom
Kórejský koncern Hyundai, do ktorého patrí aj značka Kia, sa po úspechoch doma a v niektorých častiach 
Ázie i Ameriky rozhodol pre veľkú ofenzívu aj v Európe. Cítime to i u nás, v súčasnosti je najdravejšie sa pre-
dierajúcou značkou na vrchné priečky rebríčka predajnosti. Okrem pre klientov výhodných cien, nad ktorý-
mi predstavitelia konkurencie neveriacky  krútia hlavami, Hyundai nasadzuje do boja o zákazníkov aj dyna-
micky sa obmeňujúci sortiment. Príkladom je nástupca úspešného kompaktného športovo-úžitkového vozi-
dla Tucson, typ ix35, ktorý sa vyrába v závode Kia v Tepličke nad Váhom.
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Vyskúšali sme
Hyundai ix35 2.0 CRDi (135 kW) 

Premium 4x4

výbavy Premium je bez kľúča, tlačidlom v hornej čas-
ti stredovej konzoly. V rovnakej úrovni, ale na opačnej 
strany konzoly, je tlačidlo zapínania elektrického ohre-
vu zadného okna. Naň už vodič zo svojej obvyklej po-
zície pravou rukou nedosiahne, ergonómii ustúpila sna-
ha o pekné, symetrické usporiadanie stredovej konzo-
ly prístrojovej dosky. Vstavaná navigácia patrí medzi 
prvky, ktoré zmenšujú psychickú záťaž vodiča pri jazde  
v neznámom prostredí. Ak by mal multifunkčný displej, 
na ktorom sa zobrazujú pokyny navigácie, väčší kon-
trast a pri slnečnom počasí sa menej leskol jeho povrch, 
bolo by to ideálne... S „odčítaním“ aktuálnych hodnôt 
zobrazovaných rýchlomerom či otáčkomerom, zapuste-
ných v hlbokých tubusoch za efektne vyzerajúcim vo-
lantom, sme nemali problémy pri žiadnych svetelných 
podmienkach okolia vozidla. Tlačidlami na volante sa 
dá ovládať audiosústava alebo tempomat, na zmenu in-
formácií poskytovaných palubným počítačom sme našli 
prepínač vľavo od prístrojového panelu.
 Odhlučnenie interiéru je kvalitné, dvojzónová au-
tomatická klimatizácia, možnosť vyhrievania pred-
ných aj zadných sedadiel a kvalitná audiosústava  

jednoznačne zlepšujú cestovanie v ix35 aj pri extrémnom 
počasí. Vozidlo má aj očakávané množstvo odkladacích 
priestorov, vrátane klimatizáciou chladenej schránky  
v prístrojovej doske pred spolujazdcom. Bohatá je aj 
bezpečnostná výbava. Batožinový priestor má pri ne-
sklopených zadných sedadlách dno široké v najužšom 
mieste 1020 mm a dlhé 880 mm. Pri výške 450 mm po 
rolovací kryt to dáva objem 465 litrov, po spodnú hra-
nu zadného okna 591 litrov. Sklopením operadiel zad-
ných sedadiel sa predĺži dĺžka priestoru pre náklad na 
viac ako 1,5 m, objem pri nakladaní po strop vzrastie 
na 1436 litrov.
 Vznetový motor 2.0 CRDi sa pre ix35 dodáva vo vý-
konových úrovniach 100 a 135 kW. Pre úroveň výba-
vy Premium je možná len jeho výkonnejšia verzia spolu-
pracujúca s novou  šesťstupňovou automatickou plané-
tovou prevodovkou a hydrodynamickým meničom. Mož-
ný je rovnako len systém pohonu všetkých štyroch ko-
lies. Pre zlepšenie spotreby paliva má prevodovka za-
komponovanú funkciu Neutral Control, ktorá zabezpečí 
okamžité zaradenie „neutrálu“ po zastavení vozidla aj 
keď je voliaca páka prevodovky v polohe pre jazdu („D“). 

Preraďovanie prevodových stupňov je dostatočne rých-
le a plynulé, pohybom voliacej páky môže vodič sekven-
čne preraďovať smerom nahor i dolu. Spotreba paliva  
je prijateľná, takmer sme sa dostali na úroveň uvádzanú 
výrobcom pre kombinovanú prevádzku. Jazdili sme len 
po udržiavaných cestách, skúšku po poľných alebo v ľa-
hšom teréne, čo by vozidlo iste zvládlo, sme nestihli.
 Hyundai ix35 2.0 CRDi s výkonom 132 kW, auto-
matickou prevodovkou a úrovňou výbavy Premium sa 
predáva za 28 099 eur.

Samuel BIBZA

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

vstrekovaním, vstrekovací systém common rail,  ventilový roz-

vod 2x OHC, kompresný pomer 16:1, zdvihový objem 1995 

cm3, najväčší výkon 135 kW pri 4000 ot./min., krútiaci mo-

ment 383 Nm pri 1800 až 2500 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

prednej  aj zadnej nápravy.

Podvozok : predné kolesá zavesené na vzperách McPherson  a 

priečnych ramenách, zadná viacprvková náprava, vinuté pru-

žiny, vpredu aj vzadu priečny skrutný stabilizátor, kotúčové 

brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s 

elektrickým posilňovačom, stopový priemer otáčania 10,6 m.    

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4410/1820/1670 

mm, rázvor náprav 2640 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 

1585/1586 mm, ,svetlá výška 170 mm, pohotovostná/celko-

vá hmotnosť 1787/2140 kg,  objem batožinového priestoru  

465/1436 l, objem palivovej nádrže 58 l, pneumatiky rozme-

ru 225/55 R 18.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 195 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,1 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/komb. prevádzke 9,1/6,0/7,2  l/100 km, 

CO
2
 189 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Päťdverové autíčko s vonkajšími rozmermi 3640x1597x 
1552 mm a rázvorom náprav 2375 mm je o poznanie 
väčšie ako bol Matiz (napríklad na  dĺžku o 145 mm, 
na šírku o 102 mm), ale aj tak mali jeho tvorcovia iste 
dosť starostí s tým, aby v ňom vytvorili dostatok pries-
toru pre päťčlennú posádku. Híkať obdivom nad pries-
torovými rezervami po usadnutí na predné i zadné se-
dadlá iste nebudú ani priemerne vysoké osoby, ale sťa-
žovať sa na nejaké obmedzovanie nebudú ani vodiči s 
výškou okolo 190 cm. Rovnaké podmienky poskytuje  

predné sedadlo spolujazdca, vzadu už dlháni musia rá-
tať s kontaktom kolien a rubu operadla predného se-
dadla, ale na malé auto má Spark dobre zvládnutý in-
teriér. A to aj z hľadiska estetiky. Minimalisticky poňa-
tý prístrojový panel poskytuje vodičovi všetky informá-
cie, ktoré skutočne potrebuje počas jazdy. Dajú sa aj 
celkom pohodlne odčítavať. Už v základnej úrovni vý-
bavy má Spark výškovo prestaviteľné sedadlo vodiča 
(ale volant bez možnosti prestavovania), štandardom sú 
aj čelné a bočné bezpečnostné vankúše vpredu, zadné  

sedadlá, delené v pomere 60/40, majú úchyty pre det-
ské sedačky na krajných miestach. Batožinový pries-
tor má objem len 170 litrov. Sklopením zadných seda-
diel narastie o 400 litrov. Nevýhodou je otváranie veka 
batožinového priestoru vždy len pomocou kľúča. Spark 
je autom predovšetkým na prekonávanie kratších vzdia-
leností, ale niekedy aj v meste sa treba dlhé minúty vli-
ecť v pomaly sa posúvajúcich kolónach vozidiel a vodič 
by si pri zaháňaní nudy rád oprel aspoň lakeť ľavej ruky 
o výplň dverí. Tam, kde by to rád spravil, je vo výplni  

Vyskúšali sme
Chevrolet Spark 1.0 16V LS Plus

Výraznejšia iskra
Nástupca aj u nás obchodne úspešného typu Matiz, Spark, je novinkou v ponuke značky Chevrolet len nie-
koľko mesiacov. Názov Spark znamená v angličtine iskru. A zdá sa, že Spark zanecháva v mysliach záujem-
cov o malé autá ešte výraznejšiu stopu ako prednedávnom Matiz. V ponuke je s litrovým alebo 1,2-litrovým 
motorom a piatimi úrovňami výbavy. Vyskúšali sme model poháňaný menším z motorov a druhou najvyš-
šou úrovňou výbavy LS Plus.
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vytvarovaný odkladací priestor... Vybranie slúži aj na 
uchopenie rukou pri otváraní a zatváraní dverí, takže 
snaha o čo najlacnejšie a pritom dobre vyzerajúce tvaro-
vé riešenie je v malom Sparku pochopiteľná.
 Spark s úrovňou výbavy LS Plus obsahuje až 6 bez-
pečnostných vankúšov (okenné – hlavové aj pre osoby 
sediace na krajných miestach zadného lavicového se-
dadla), ručne ovládanú klimatizáciu, má audiosústavu s 
CD/MP3 prehrávačom s ovládaním aj tlačidlami na vo-
lante, palubný počítač, elektricky ovládané okná v pred-
ných aj zadných dverách, na strane vodiča dokonca sek-
venčné. Elektricky ovládané a vyhrievané sú aj vonkaj-
šie spätné zrkadlá. Za elektronicky regulovaný stabi-
lizačný systém (ESP) si treba priplatiť 190 eur, čo sa 
ale určite vyplatí najmä pre zákazníkov, pre ktorých je 
Spark prvým autom v ich vodičskej kariére. 
 Štvorvalcový motor s litrovým zdvihovým obje-
mom stavia Spark do polohy nesúťaživého účastníka v 
disciplíne rýchleho výjazdu z križovatky po zasvietení 
„zelenej“. Slimák to však nie je, na pokojné prevážanie 
sa po meste, ale i mimo neho – bez pocitu, že je brzdou 

premávky - výkon motora stačí.  Odmenou za sebave-
domie vodiča, ktorý zbytočne nedrží motor pri veľkých 
otáčkach, aby z neho stále dostával maximum výkonu, 
je malá spotreba benzínu. Aj v meste, bez špeciálneho 
sústreďovania sa na hospodárnosť, možno dosahovať 
spotrebu  pod 6 l/100 km.
 Chevrolet Spark 1.0 16V LS Plus sa predáva za 
9870 eur, kde je započítaný už aj príplatok 350 eur za 
metalizovanú farbu „zelená Coctail“.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Chevrolet Spark 1.0 16V LS Plus

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

2xOHC, kompresný pomer 9,8:1, zdvihový objem 995 cm3,  

najväčší výkon 50 kW pri 6400 ot./min., krútiaci moment 93 

pri 4800 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson a 

spodných priečnych ramenách , priečny skrutný stabilizátor, 

zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabi-

lizátor, kotúčové brzdy vpredu, bubnové vzadu, hrebeňové ria-

denie s posilňovačom, obrysový priemer otáčania 10 m, pneu-

matiky rozmeru 155/70 R 14.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3640/1597/1522 

mm, rázvor náprav 2375 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 

1410/1417  mm, pohotovostná/celková hmotnosť 979/1355 

kg, objem batožinového priestoru 170/570 l, objem palivo-

vej nádrže 35 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 154 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 15,5 s, spotreba 95-oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

6,6/4,2/5,1 l/100 km, CO
2
 119 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Vyskúšali sme
Škoda Yeti 1.2 TSI 77 kW 7o AP DSG 
Advantage

S motorom dvoch tvárí 
a prevodovkou DSg
Automobilka Škoda Auto uviedla na trh svoje prvé „mestské SUV“, typ Yeti, minulý rok. Zákazníci ho prijali 
jednoznačne priaznivo.  Ako je pre túto kategóriu zvykom, Yeti sa vyrába s pohonom predných kolies, i ver-
zia 4x4. Stihli sme už vyskúšať modely s obidvoma systémami pohonu a s dvoma rôznymi motormi (písali 
sme o nich vo vydaniach č. 11/2009 a 3/2010). Na jar tohto roka sme opäť vyskúšali model poháňaný zá-
žihovým motorom 1.2 TSI poháňajúci predné kolesá. Od modelu, ktorý sme skúšali predtým sa líšil len au-
tomatickou dvojspojkovou sedemstupňovou prevodovkou.

Je známe, že tvorcovia typu Yeti využili pri jeho stavbe 
podvozok a niektoré ďalšie dielce zo svojho momentál-
ne najpredávanejšieho typu Octavia. Získali tak aj dob-
rý základ pre vytvorenie priestranného interiéru, čo aj 
veľmi dobre využili. Zrejme nejeden zákazník, ktorý si 
prišiel k predajcovi Škody vyskúšať pred kúpou Octa-
viu sa napokon rozhodol pre Yeti. Mať prakticky rovna-
ký priestor na predných aj zadných sedadlách, ale môcť 
sledovať premávku z vyššie umiestneného sedadla, má 
svoje čaro. A keďže napriek väčšej výške nie sú jazd-
né vlastnosti Yeti v bežnej premávke výrazne iné ako 
Octavie, strašiakom nie je ani spotreba paliva, ba ani 
cena vozidla, prečo si nevybrať menej tradičné auto? 
Škoda Auto patrí medzi automobilky s najusilovnejším  

uvádzaním filozofie „downsizingu“ motorov do praxe. 
Uplatnila ju úspešne aj pri Yeti, keď do ponuky motorov 
zaradila zážihový prepĺňaný motor s priamym vstreko-
vaním benzínu do valcov 1.2 TSI, vyrábaný mimocho-
dom doma, v Mladej Boleslavi. Pre Yeti je určená ver-
zia s výkonom 77 kW.  Keď sme ho skúšali prvý raz, 
spolupracoval s ručne ovládanou šesťstupňovou pre-
vodovkou. Pracoval ticho, kultivovane, pri zrýchľova-
ní sa prejavoval ako približne neprepĺňaný 1,6-litrový 
zážihový motor. Yeti s ním zrýchľoval plynulo (z 0 na 
100 km/h za 11,8 s) v rozsahu otáčok 1500 až 6000 
za minútu  Z hľadiska spotreby mal však akoby dve tvá-
re. Kým pracoval prevažne v pásme malých a stredných 
otáčok, jazdili sme s Yeti so spotrebou v kombinovanej  

prevádzke okolo 7 l/100 km. Keď sme jazdili často v 
režime otáčok nad 4000 za minútu,  spotreba benzínu 
stúpala  aj nad10 l/100 km. Podobne to bolo aj pri mode-
li s automatickou prevodovkou. Normované spotreby vo 
všetkých troch uvádzaných režimoch jazdy sa praktic-
ky nezmenili, len v mestskom cykle uvádza výrobca pre 
model s automatickou prevodovkou spotrebu o deciliter 
na 100 km horšiu (8 l/100 km). Takmer vôbec sa ne-
zmenila ani dynamika jazdy, čo svedčí o výbornej úrovni 
dvojspojkovej prevodovky DSG. 
 Škoda Yeti 1.2 TSI s pohonom predných kolies, so se-
demstupňovou automatickou prevodovkou DSG a veľmi 
dobrou výbavou Advantage  sa predáva za 20 600 eur.

Samuel BIBZA

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

vod OHC, kompresný pomer 10:1, zdvihový objem 1197 cm3,  

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

175 pri 1500 až 3500 ot./min.

Prevody: 7-stupňová automatická prevodovka DSG, pohon ko-

lies prednej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabi-

lizátor, zadná  viacprvková náprava, vinuté pružiny,  kotúčo-

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

denie s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer otáčania 

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

Hmotnosť: pohotovostná/celková 1375/1920 kg.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 173 km/h, 

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

zínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

8,0/5,8/6,6 l/100 km, CO
2
 154 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Václav Klement hľadal vhodného obchodného partne-
ra už pred prvou svetovou vojnou. Udržanie konkuren-
cieschopnosti v časoch, keď vo svete dochádzalo k ma-
sovému rozširovaniu produkcie, si vyžadovalo veľkú 
finančnú investíciu do budov a strojného vybavenia.  
V neľahkej povojnovej ekonomickej situácii sa spojenie 
stalo nutným.

„Najlepším partnerom moh-
la byť spoločnosť, ktorá 
mala okrem kapitálu meno 
a trhy, ktorá musela opustiť 
časť svojej produkcie a hľa-
dala vhodné rozšírenie sor-
timentu. Takýto partner sa 
našiel v bývalom najväčšom 
zbrojárskom podniku monar-
chie, v Škode Plzeň,“ priblí-
žil uvažovanie Václava Kle-
menta vedúci archívu Ško-
da Auto, Lukáš Nachtmann.
 

Mladoboleslavská automobilka sa 20. júla 1925 spoji-
la s Akciovou spoločnosťou, predtým Škodovými závod-
mi v Plzni. Plzenská Škoda mala automobilové oddele-
nie už od roku 1919. Prevzatím továrne v Mladej Bole-
slavi získalo na význame. Do Mladej Boleslavi bola z 
Plzne čiastočne prevedená licenčná výroba veľkej re-
prezentačnej limuzíny Hispano-Suiza. Modernizácia  

závodu umožnila sériovú produkciu a do výroby bolo za-
vedených niekoľko nových typov.
 
Samostatná spoločnosť L&K (Laurin a Klement, továreň 
automobilov v Mladej Boleslavi) bola koncom decembra 
1925 vymazaná z obchodného registra. Jej logo sa však 
používalo na chladičoch vozidiel ešte niekoľko nasledu-
júcich rokov. Bolo pritom doplnené o okrídlený šíp. Mla-
doboleslavská automobilka časom získala istú mieru ne-
závislosti od svojej materskej spoločnosti. Následne za-
čala fungovať pod obchodným menom ASAP (Akciová 
spoločnosť pre automobilový priemysel). 

Počas druhej svetovej vojny sa celý koncern Škoda spo-
lu s Brnianskou zbrojovkou stali súčasťou Reichswerke 
Hermann Göring. Vznikla Waffenunion Škoda-Brünn. Po 
vojne, 27. októbra 1945, došlo k znárodneniu a rozdele-
niu koncernu Škoda. „Napriek opakovaným pokusom a 
návrhom z našej strany štát neuznal potrebu spoluprá-
ce Mladej Boleslavi a Plzne,“ doplnil Lukáš Nachtmann.

-ša-

Pred 40 rokmi po celozávodnej dovolenke začala Ško-
da Auto, vtedajšie Automobilové závody, národný pod-
nik, výrobu obľúbeného športového kupé Škoda 110 R. 
Vozidlo navrhli a jeho výrobu presadili zamestnanci po-
bočného závodu v Kvasinách, ktorý sa po spojení s mla-
doboleslavskou Škodou zaoberal výrobou menšej série 
úžitkových a športových vozidiel, vrátane obľúbeného 
kabrioletu Felicia.

Škoda 110 R Coupé vychádzala z typu Š 100/110, kto-
rého výrobu začali v Mladej Boleslavi po celozávodnej 
dovolenke o rok skôr, v roku 1969, ako nástupcu typu 
1000/1100 MB. Vedenie automobilky schválilo koncep-
ciu nového kupé v novembri 1967. Prvý prototyp bol vy-
hotovený 31. 3. 1968. Vozidlo bolo verejnosti predstave-
né na brnianskom autosalóne 5. až 14. 9. 1970.

Karoséria kupé so splývajúcou zadnou časťou mala 
usporiadanie sedadiel 2+2. Ako skutočné kupé mala Š 

110 R dvere bez rámov okien a aerodynamickejší sklon 
čelného okna. Oproti sedanu Š 110 malo „eRko“ zväčše-
ný výkon z 39 na 45,6 kW. Z karosérie 110 R Coupé vy-
šlo niekoľko športových špeciálov. V roku 1974 to boli 
tri prototypy s označením 180 RS a 200 RS. Z nich bol 
následne odvodený úspešný homologizovaný športový 

automobil 130 RS. Posledné vozidlo Š 110 R Coupé bolo 
v Kvasinách zmontované 30.  12. 1980. Celkovo z toho 
typu v Kvasinách vyrobili asi 57 000 vozidiel. 

Technické parametre Š 110 R Coupé
Výkon: 45,6 kW 
  pri 5250–5500 ot./min
Max. točivý moment: 86 Nm pri 3500 ot./min
Zdvihový objem motora: 1107 cm3

Max. rýchlosť: 145 km/h
Spotreba: 9 l/100 km 

História motorizmu

PRED 85 ROKMI 
SA LAURIN A KLEMENT SPOJILI SO ŠKODOU
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto oslavuje jubileum - 85 rokov od spojenia so spoločnosťou Ško-
da Plzeň, čím získala dnešný názov a okrídlený šíp v logu. Toto strategické partnerstvo trvalo až do roku 
1945, kedy došlo ku znárodneniu významných priemyselných podnikov. Štát potrebu spojenia mladobole-
slavskej automobilky s plzenskou strojárňou neuznal. V roku 1991 došlo k ďalšiemu strategickému spojeniu, 
a to s nemeckým koncernom Volkswagen. Dnes pôsobí najväčšia česká automobilka Škoda Auto ako glo-
bálny hráč na viac ako sto trhoch sveta.

JUBILEÁ MODELU ŠKODA 110 R 

Škoda 110 R

Typový rad Škoda 100/110, v popredí model 110 R

Škoda Hispano-Suiza



augus t  201024

Vyskúšali sme
Alfa Romeo 159 1,8T 200 Progression

Nastupovanie do tohto vozidla je vcelku pohodlné,  
a mohlo byť ešte viac, ak by sa dvere otvárali pod väč-
ším uhlom. Posádke sa naskytne pohľad na interiér, kto-
rý je architektonickým dielom – tak sme vnímali volant, 
prístrojovú dosku a najmä jej stredovú konzolu i výpl-
ne dverí. Veľmi príjemné je aj podsvietenie prístrojov.  

Nájsť si vhodnú polohu za volantom nebol problém, 
prestavovať potrebnými smermi možno volant aj seda-
dlo. Sedadlo už pri prvom kontakte s chrbtom signalizo-
valo, že pri ostrejších prejazdoch zákrut nebude telu po-
skytovať účinnú bočnú oporu, vzdorujúcu odstredivej 
sile. Aj sa to potvrdilo. Výhľad z vozidla je bezproblémový  

len smerom dopredu, cúvanie našťastie uľahčujú roz-
merné vonkajšie spätné zrkadlá. Zadné sedadlá nepo-
skytujú nadmerný priestor na nich sediacim osobám 
vyššieho vzrastu a rovnako aj batožinový priestor za 
nimi má pomerne malý objem 405 litrov. Otvára sa 
len tlačidlom z kabíny alebo diaľkovým ovládaním na  

Športový sedan
Nástupca slávnej Alfy 156, ktorej dizajn bol dielom vtedy ešte mladého Waltera da Silvu, mal výstavnú pre-
miéru na jar 2005 v Ženeve. V porovnaní so svojim predchodcom, od ktorého Alfa 159 prevzala hlavné di-
zajnové rysy (zásadne ich nemenil giorgetto giugiaro, zodpovedný za dizajn typu 159), vzrástla aj jej hmot-
nosť. To preto, lebo „hravosť“ typu 156 sa v Alfe Romeo 159 snažili nahradiť „dôstojnou eleganciou“, čomu 
prispôsobili aj rozsah výbavy i rozmery. Vyskúšali sme model poháňaný prepĺňaným zážihovým motorom 
1.8T, ktorý pribudol do ponuky motorov minulý rok.
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Vyskúšali sme
Alfa Romeo 159 1,8T 200 Progression

kľúči. Aj poloha niektorých ďalších ovládačov dokazuje, 
že estetika v rozhodovaní sa tvorcov interiéru mala ob-
čas prednosť pred prísne ergonomickými zákonitosťami. 
 Prepĺňaný 1,8-litrový motor má kultivovaný zvuk  
v celom režime otáčok, o čo sa nepochybne zaslúži-
lo aj akustické doladenie koncoviek výfuku. Do interi-
éru sa dostáva s primerane tlmenou intenzitou – ešte 
účinnejšie odizolovanie kabíny voči hluku motora ba už 
škodilo športovej atmosfére, ktorú na mieste vodiča  

vytvárajú aj kovovové pedále a rozmerná kovová opo-
ra pre ľavú nohu. Pri jazde po meste s častým zastavo-
vaním si veru ľavá noha vodiča zaslúži byť v pohodlnej 
odpočinkovej polohe, pretože pedál spojky sa celkom 
dolu stláča s dosť veľkým odporom, ktorý musí noha 
prekonávať. A keďže spojka zaberá celkom dolu na veľ-
mi krátkej dráhe spojkového pedála, treba ju púšťať do 
záberu veľmi citlivo. Spočiatku nám motor občas pritom  
„zhasol“ a rozjazd sme museli opakovať s väčším  

sústredením sa na polohu spojkového pedálu. Športo-
vý charakter má aj ovládanie šesťstupňovej prevodov-
ky – dráhy pri preraďovaní má presne vymedzené, ale 
pri ich prekonávaní páka kladie citeľný odpor. Pre zacho-
vanie veľmi rýchlej reakcie na stlačenie pedála akcele-
rácie je vhodné otáčky motora udržiavať v pásme 3000 
až 5000 za minútu.  Hnať otáčky nad 5500 za minútu 
nemá zmysel, lebo tam už motor citeľne stráca silu. Na 
cestách plných zákrut teda treba pri dynamickom štý-
le jazdy často meniť prevodové stupne. Pri rýchlom vý-
jazde zo zákruty s pridaním plynu je citeľná snaha hna-
cích síl vrátiť predné kolesá čo najskôr do polohy pre pri-
amy smer jazdy.
 Alfa Romeo 159  1.8T 200 s kvalitnou úrovňou vý-
bavy Progression sa predáva za 28 500 eur.

Samuel BIBZA

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

vstrekovaním, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 

9,5:1, zdvihový objem 1742 cm3, najväčší výkon 147 kW pri 

5000 ot./min., krútiaci moment 320 Nm pri 1460 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach trojuholníko-

vých ramien a pružiacej vzpere, vinuté pružiny, priečny skrutný 

stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, prieč-

ny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy vpredu s ventilovanými 

kotúčmi, hrebeňové riadenie s hydraulickým posilňovačom, 

obrysový priemer otáčania 11,1 m. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4661/1830/1422 

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

du 1578/1555 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1505/1980 kg,  objem batožinového priestoru  405 l, objem 

palivovej nádrže 70 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 235 km/h, 

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

mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 11,8/6,0/8,1  

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Vyskúšali sme
Suzuki SX4 1.6 GS AAC Urban Line

Vlani podrobili tento typ menším vzhľadovým úpravám 
a významne upravili všetky jeho motory. Minulú jeseň 
sme vyskúšali model poháňaný 1,6-litrovým zážihovým 
motorom s pohonom 4x4 a vyššou úrovňou výbavy GS 
(MOT ór č. 11/2009). V júli tohto roku prišiel rad na vy-
skúšanie modelu s pohonom kolies iba prednej nápravy, 
ktorý sa v označení líši prívlastkom „Urban Line“, po-
háňaného rovnakým motorom.
 Zachoval si všetky dôležité črty ovplyvňujúce chuť 
zákazníkov si ho kúpiť. Má teda príjemne pôsobiaci 
vzhľad karosérie, priestranný interiér a dobrú povesť, 
danú skúsenosťami niekoľkých stoviek majiteľov tých-
to prevádzkovo spoľahlivých automobilov. Interiér do-
stal pri modernizácii nový prístrojový panel s integro-
vaným displejom palubného počítača, ktorý už neukazu-
je len vonkajšiu teplotu, ale napríklad aj spotrebu pali-
va či dojazd na zostávajúce palivo v nádrži. Nové sú aj 
výduchy ventilácie v strednej časti prístrojovej dosky a 
pár ďalších prvkov. Vyššie sedenie nad vozovkou a roz-
merné presklenie karosérie zabezpečujú dobrý výhľad 
do okolia vozidla. Jediné obmedzenie výhľadu z vozidla 
pre vodiča - smerom šikmo dopredu - spôsobuje rozvidle-
ný prvý stĺpik karosérie. 
 Medzi dobré vlastnosti SX4 patrí už nastupovanie 
– vďaka takmer obdĺžnikovým vstupným otvorom po 

doširoka otvorených dverách, aj spomínanému vyššie-
mu sedeniu nad vozovkou. Predné sedadlá majú tuhšie 
čalúnenie, sú aj vhodne tvarované. Zadné trojmiestne 
sedadlo lavicového typu má rovnaký dizajn, ale stredy 
sedacích častí sú čalúnené mäkšie. Základný objem ba-
tožinového priestoru má hodnotu 270 litrov,   sklopením 
zadných sedadiel priestor pre náklad narastie na 1040 
litrov.
 Zmodernizovaný 1,6-litrový zážihový motor mal 
už aj vlani skúšaný model s pohonom kolies prednej aj 
zadnej nápravy. I keď systém pohonu 4x4 prenáša hna-
cí moment aj na zadné kolesá len pri preklze predných, 
inak sú poháňané len predné kolesá, predsa len „mest-
ská verzia“ s pohonom iba predných kolies, má o niečo 
menšiu spotrebu paliva. Model s pohonom predných ko-
lies mal  spotrebu benzínu v kombinovanej prevádzke aj 
v mestskom cykle o 0,3 l/100 km menšiu. V jazdných 
vlastnostiach týchto dvoch modelov sme rozdiely nepo-
strehli, iste by sa ukázali pri jazde po cestách s klzkým 
povrchom alebo napríklad pri snahe o výjazd po mokrom 
zatrávnenom svahu.
 Slušne vybavený model Suzuki SX4 1.6 GS Urban 
Line sa predáva za 14 490 eur.

Samuel BIBZA

„Urban Line“
Medzi nielen u nás najlepšie predávané typy zo súčasnej ponuky automobilky Suzuki patrí kríženec hatc-
hbacku nižšej strednej triedy a malého športovo-úžitkového vozidla, ktorý mal premiéru v roku 2006 a do-
stal označenie Sx4. Suzuki  Sx4 si možno objednať buď s pohonom predných kolies, alebo aj s pohonom 
kolies obidvoch náprav. 

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

2xOHC, kompresný pomer 11:1, zdvihový objem 1586 cm3, 

najväčší výkon 88 kW pri 6000 ot./min., krútiaci moment 

156 Nm pri 4400 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných priečnych ramenách, priečny skrutný stabilizátor, 

zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpre-

du s ventilovanými kotúčmi, ESP, hrebeňové riadenie s  posil-

ňovačom, obrysový priemer otáčania 11 m,  pneumatiky roz-

meru 205/60 R 16. 

Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4120/1730/1555 

mm, rázvor náprav 2500 mm, rozchod kolies vpredu a vza-

du 1495 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1215/1650 

kg,  objem batožinového priestoru  270/1045 l, objem pali-

vovej nádrže 50 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 185 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,7 s, spotreba benzínu v 

mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 7,9/5,2/6,2  l/100 

km, CO
2
 143 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Zo sveta

Spoločnosti TESLA MOTORS, INC. (Tesla) a TOYOTA MOTOR CORPORATI-
ON (TMC) oznámili, že podpísali dohodu o začiatku vývoja elektrickej verzie 
Toyoty RAV4, ako to už v máji avizovali Elon Musk a Akio Toyoda. Prototy-
py vzniknú spojením modelu Toyota RAV4 a elektrického pohonu vyvinutého 
spoločnosťou Tesla. Nový elektromobil by sa mal objaviť na americkom trhu 
už v roku 2012. Americká spoločnosť Tesla má v pláne v priebehu tohto roka 
vyrobiť prvú flotilu prototypov a dodať ju spoločnosti Toyota na otestovanie. 
Prvý prototyp bol už postavený v súčasnosti prechádza skúškami.

Vozidlá Suzuki dostávajú sériovo (bez príplatku) 
moderný japonský systém štartovania bez kľúča. 
Inteligentná riadiaca jednotka systému je v aute 
pritom napojená na niekoľko vonkajších aj vnú-
torných snímačov. Auto vie prostredníctvom nich 
rozpoznať svojho majiteľa, ktorý má k nemu elek-
tronický zakódovaný ovládač. Umožní mu vozidlo  

otvoriť, naštartovať, či uzamknúť. 
Dômyselný systém vylučuje uzamknutie 
osoby ako aj samotného ovládača vo vo-
zidle (vrátane batožinového priestoru). 
 Moderný japonský systém štartova-
nia bez kľúča zlepšuje nielen užívateľské 
pohodlie, ale aj bezpečnosť a odolnosť 
vozidla voči krádeži. Podľa štatistík po-
licajného zboru SR nebolo vlani na Slo-
vensku odcudzené ani jedno Suzuki.

 Štartovanie bez kľúča, ktoré sa zvyčajne do-
dáva do vozidiel vyšších tried, sa pri Suzuki inšta-
luje do väčšiny modelov, vrátane terénnych (Swift: 
1,3 GS/MTA, 1,5 GS/AT, 1,3 GS; SX4 4WD: 1,6 GS, 
2,0 DDiS GS; 2WD: 1,6 GS, 1,6 GS / AT; Grand Vi-
tara: 1,9 DDiS JLX-EL, 2,0 JLX-EL/AT, 2,4 JLX-EL  
a 2,4 JLX-EL/AT).                -si-

Spoločnosť Peugeot predstavila na výstave  
BIKE EXPO v Mníchove (22. až 25. júla 2010), 
vo svetovej premiére, svoju novú ponuku bicy-
klov, vrátane  bicykla na elektrický pohon. Dis-
tribúciu svojich bicyklov Peugeot zabezpečuje 
cez dva odlišné kanály v rámci celého sveta:  
-  v sieti predajcov bicyklov animovaných 

spolocnosťou Cycloeurope s rôznymi znač-
kami bicyklov v Európe ( vo Francúzsku 

450 predajných miest pod názvom Vélo&O-
xygen), v Južnej Amerike, Ázii, najma v Ja-
ponsku.                                                  

-  prostredníctvom koncesionárov Peugeot, 
popri predaji automobilov, s ich možnosťou 
stat sa priamym distribútorom aj spoloč-
nosti Cycleurope v rámci geografickej zóny, 
ktorá ešte nie je pokrytá spoločnosťou Cyc-
leurope.            -pt-

Nemecký Auto Zeitung uverejnil správu, že medzi prvé  výsledky spolupráce automo-
biliek Suzuki a Volkswagen viditeľné pre verejnosť  bude patriť nový „crossover“, kto-
rým v Suzuki nahradia v súčasnosti veľmi  úspešný typ SX4. Toto vozidlo bude pre-
dávať aj Volkswagen pod svojou značkou,  vyplní medzeru medzi modelmi CrossPo-
lo a CrossGolf, pričom bude mať aj možnosť pohonu všetkých kolies. Platformu aj  

systém pohonu všetkých kolies  budú  vyvíjať v Suzuki, majú byť odvodené od súčas-
ného typu SX4. V ponuke motorov by sa aj v modeloch predávaných pod značkou Suzu-
ki mohli objaviť i motory koncernu VW, napríklad 1.2 TSI a 1.6 TDI. V Suzuki by novin-
ke zostal názov SX4, vo Volkswagene by to vraj bol Rocktan. Predstaviť by ich moh-
li už v roku 2013.

Dohoda o vývoji Toyoty RAV4 
s elektrickým pohonom

Pohodlie i bezpečnosť 

Bicykle Peugeot

Nástupca Sx4 bude asi aj so znakom VW

Jeden z typov dámskych bicyklov aktuálnej po-
nuky spoločnosti Peugeot

Súčasná podoba RAV4 je konštrukčným základom pre elektricky poháňané prototypy 

Stačí mať pri sebe ovládač a vozidlo 
možno vďaka bočnému snímaču bez 
problémov otvoriť
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Po sedane poháňanom 2,4-litrovým zážihovým moto-
rom, s ktorým sme sa z novej, ôsmej generácie Accordu 
zoznámili najskôr (č. 3/2009), nasledovali kombi, ktoré 
sme skúšali začiatkom minulej jari (č. 4/2009) a sedan, 
poháňané rovnakým 2,2-litrovým vznetovým motorom 
s výkonom 110 kW (č. 2/2010). A nedávno sme „preve-
trali“ kombi s 2,2-litrovým vznetovým motorom vylade-
ným na výkon až 132 kW. 
 Spolupracoval so šesťstupňovou ručne ovládanou 
prevodovkou, rovnako ako prvé nami skúšané kombi.  
V strede otáčkomera umiestnený indikátor vhodnosti 
preradenia na vyšší alebo nižší prevodový stupeň, kto-
rý má vodičovi pomôcť jazdiť s čo najmenšou spotrebou 
paliva, je vhodnou pomôckou pri tréningu hospodárnej 
jazdy. Všímať si ho v hustej premávke by nebolo prá-
ve bezpečné, i keď testy v Honde ukázali, že dôsledným 
rešpektovaním tohto indikátora dosiahli účastníci ta-
kýchto skúšok v priemere o 5 % menšiu spotrebu počas  

jazdy. Aj keď sme ho sledovali len v prvom dni skúšania 
auta, aby sme si overili, ako sa naše cítenie vhodnosti 
okamihu preradenia zhoduje s týmto „našepkávačom“ 
– zhoda nebola dokonalá, ale nemali sme ani „zásadné 
rozpory“ – dosiahli sme počas skúšok priemernú spotre-
bu nafty pod 7 l/100 km. Pri asi polovici jázd v mes-
te to svedčí o úspornosti tejto verzie motora. S odstu-
pom viac ako roka sme už nedokázali pocitovo porovnať 
vlastnosti Accordu Tourer s motorom výkonu 110 kW a 
132 kW. Ani slabší motor sa nám nezdal byť pre kom-
bi strednej triedy „nedôstojný“, veď dokázal auto s po-
hotovostnou hmotnosťou okolo 1,7 t zrýchľovať z 0 na 
100 km/h za 9,8 s a nemali sme pocit, že by motoru pri-
tom hrozil kolaps. Výkonnejšia verzia rovnaký zrýchľo-
vací manéver zvláda za 9,2 s, výrobcom uvádzaná na-
jväčšia rýchlosť vzrástla z 207 km/h na 217 km/h. 
„Normovaná“ spotreba nafty v kombinovanej prevád-
zke je pre obidve výkonové verzie motora 2.2 i-DTEC  

spolupracujúceho so šesťstupňovou ručne ovládanou 
prevodovkou rovnaká – len 5,9 l/100 km. Rozdiel v na-
dobúdacej cene je 1150 eur v prospech modelu s menej 
výkonným motorom.
 Dizajnéri Hondy pri tejto generácii Accord Tou-
rer neulahodia zákazníkom, ktorí očakávajú od kombi 
enormne veľký batožinový priestor. V strednej triede je 
s hodnotou 406 litrov zrejme najmenší. Pri pohľade na 
karosériu však tomuto modelu nemožno uprieť športo-
vý štýl a šarm. A pri rozhliadnutí sa po interiéri,  sedi-
ac v  pohodlnom, dobre tvarovanom sedadle,  nemožno 
tomuto modelu uprieť, že sa úrovňou tvarovania aj kva-
litou materiálov veľmi blíži interiérom rovnako veľkých 
automobilov tzv. prémiového segmentu.
 Honda Accord Tourer 2.2i DTEC (132 kW) Executi-
ve so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou sa 
predáva za 35 250 eur. 

Samuel BIBZA

Japonská automobilka Honda sa súčasnou generáciou svojho typu Accord, ktorý uviedla na trh v roku 
2008, opäť viac priblížila k ideálu auta strednej triedy v predstavách európskych zákazníkov. K ideálu chá-
panému ako kompromis medzi úžitkovými vlastnosťami, emotívnosťou pôsobenia na ľudí a nadobúdacou 
cenou.

Viac výkonu pri rovnakej spotrebe

Vyskúšali sme
Honda Accord Tourer 2,2i-DTEC 
(132 kW) Executive

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

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

mer 16,3:1, zdvihový objem 2199 cm3, najväčší výkon 132 

kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 380 Nm pri 2000 až 

2750 ot./min.

Prevody: 6-stupňová  ručne ovládaná prevodovka, pohon ko-

lies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na  dvojiciach trojuholníko-

vých ramien a pružiacich vzperách, priečny skrutný stabilizá-

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

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

raulickým posilňovačom, obrysový priemer otáčania 12,1 m,  

pneumatiky rozmeru 225/50 R 17. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4750/1840/1440 

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

du 1585/1590 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1679/2125 kg,  objem batožinového priestoru  405/1250 l, 

objem palivovej nádrže 65 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 217 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,2 s, spotreba nafty v mest./

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

CO
2
 155 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Renault Trucks predstavuje   nové vozidlo z radu Distribucia so zníženou kabínou. Je zamerané 
najmä na zvoz komunálneho odpadu. Jeho názov „Renault Access“ je symbolom ľahšieho vstupu 
do kabíny, teda väčšieho pohodlia pre uživateľa. Vozidlo s variantami 4x2 nebo 6x2*4 a s moto-
rom DXi 7 bude uvedený na trh najskôr vo Francúzsku a potom postupne v ďalších štátoch. Jedi-
ný schod vo výške 435 mm od zeme zabezpečuje najnižší vstup do kabíny na trhu. Jej podlaha je 
dokonale hladká a umožňuje tak nástup a výstup naľavo i napravo, čo je praktické. V kabíne môže 
vodič bez problémov aj stáť vďaka stropu vysokému viac ako 2 metre skôr ako sa usadí na pneu-
maticky odpružené sedadlo. Môže mať troch spolupracovníkov, z ktorých každý má k dispozícii od-
delené operadlo. 
 Renault Access bol navrhnutý tak, aby mohol všade ľahko „manévrovat“, najmä v mestskom 
prostredí. Má polomer otáčania (stopový) len 6,60 m, meniť možno na ňom výšku podvozku o +70 
mm až -90 mm oproti štandardnému nastaveniu. 

Tretia generácia Seatu Ibiza ECOMOTIVE prichádza na trh s excelentnými parametrami, aký-
mi sú zmenšená spotreba paliva a menšie emisie, čo z nej robia najekologickejší model vo svo-
jom segmente. Nová Ibiza ECOMOTIVE je ešte šetrnejšia k životnému prostrediu ako predo-
šlá generácia vďaka rekordne malým emisiám CO

2
, len 89 g/km, a výbornej spotrebe paliva, 

len 3.4 l/100km.
 Nový model SEATu je vybavený motorom 1.2 TDI CR (55 kW) s filtrom pevných častíc a 
efektívnymi systémami akými sú  systém Auto Start/Stop a systém rekuperácie energie. Je 
to jediný model, ktorý poskytuje túto úroveň výkonu, zahŕňajúc vo výbave klimatizáciu.  
 Nový SEAT Ibiza ECOMOTIVE bude k dispozícií vo všetkých troch karosárskych verzi-
ách – 3-dverovej verzii SC, 5-dverovej i s karosériou kombi – verzii s označením ST. Výbava 
obsahuje aj čelné a bočné bezpečnostné vankúše pre osoby na predných sedadlách (bočné aj 
s ochranou hlavy), klimatizáciu, elektro-hydraulický posilňovač riadenia, 15-palcové oceľové 
diskové kolesá s pneumatikami 185/60, centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie, signál 
zapnutia bezpečnostných pásov, kotviace body Isofix na zadných sedadlách, výškovo nasta-
viteľné sedadlo vodiča, tri výškovo nastaviteľné zadné opierky hlavy. 

Rozšírený návod k vozidlu s obrazovými a video informáciami vo veľkom rozlí-
šení pre inteligentné mobilné telefóny – to je len jedna z mnohých funkcií novej 
aplikácie,  ktorú ako prvá zavádza automobilka Chrysler. Návod obsahuje tiež 
plány údržby, informácie o servise, záruke a nonstop cestnej asistenčnej služ-
be, ale aj internetové odkazy na predaj náhradných dielcov a príslušenstva, či 
sociálne internetové siete. Mobilový návod k vozidlu doplní už existujúce pou-
žívateľské príručky na DVD diskoch,  ktoré Chrysler tiež ako prvý vo svete za-
čal vlani dodávať s každým novým vozidlom. Návod s aplikáciou pre mobilné 
telefóny dostanú ako prví užívatelia novej generácie  typu Jeep® Grand Chero-
kee 2011. Následne sa koncom roku 2010 pridajú i ďalšie novo vyrobené vozid-
lá značiek Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep a Ram Truck.
 Mobilový návod bude určený najskôr pre telefóny iPhone a neskôr i pre te-
lefóny BlackBerry a zariadenia s operačným systémom Android. K novým vo-
zidlám sa bude aplikácia poskytovať bezplatne ako súčasť základnej výbavy. 
Zatiaľ však iba pre vozidlá dodávané na americkom trhu.  -chr-

Výstava automobilov sa v Agrokomplexe – Výstavníc-
tvo Nitra, štátny podnik bude konať každé dva roky. Na-
jbližší Autosalón sa uskutoční na jeseň 2011. Zmena je 
reakciou na vývoj na trhu v automobilovom priemysle a 
zároveň aj snahou o väčšiu efektivitu výstavy. 
 „Hlavným kritériom našich výstav je ich kvalita, 
ktorú oceňujú vystavovatelia aj návštevníci. Verejnosť 
je už 17 rokov zvyknutá na vysokú úroveň Autosalónu  

v Nitre a veríme, že práve dvojročný cyklus dokáže za-
bezpečiť pokračovanie tejto kvality“, hovorí Miloslav Pi-
sár, riaditeľ Agrokomplexu.
 „Automobilový priemysel túto zmenu privítal, od-
ráža naše aktuálne potreby. Sme presvedčení, že prine-
sie kvalitnejšie a efektívnejšie výstavy“, dopĺňa Jozef 
Uhrík, prezident Združenia automobilového priemyslu 
SR.

 Táto zmena je zároveň ústretovým krokom voči 
automobilovým importérom, ktorí sa už dávnejšie pri-
kláňali k dvojročnému cyklu výstav.
Snahou Agrokomplexu a Združenia automobilového pri-
emyslu bude zaradiť najbližší Autosalón v Nitre do ofi-
ciálneho kalendára O.I.C.A. na október 2011, teda hneď 
po výstave automobilov vo Frankfurte nad Mohanom.

-ax-

RENAULT ACCESS – NOVé VOZIDLO  
RENAULT TRUCKS 

Nová Ibiza ECOMOTIVE 

Autosalón v Nitre s dvojročnou periodicitou

Mobilový návod 
k vozidlu 
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Zhodou okolností všetky tri modely poháňal rovnaký 
motor, 3-litrový vidlicový vznetový šesťvalec v kombi-
nácii so 7-stupňovou automatickou prevodovkou. Za-
slúženú chválu tejto zostavy pohonu, ktorou sme oceni-
li kupé i sedan, v plnom rozsahu prenášame aj na kom-
bi. Zamatový chod motora, logický výber prevodových 
stupňov riadiacou jednotkou automatickej prevodovky 
v každom jazdnom režime, pritom rýchle preraďovanie 
bez skokových zmien v rýchlosti jazdy pri preraďovaní 
prevodových stupňov nahor i dolu, sú skutočne dôstoj-
ným pohonom pre auto vyššej strednej triedy. Spolu s 
dobre vyladeným podvozkom prispeli k tomu, že Merce-
des-Benz E teraz uspokojí aj majiteľov, ktorí, ak to hus-
tota premávky na ceste dovoľuje,  aspoň občas potrebu-
jú naplno využiť svoj dobrý vodičský inštinkt a reakcie 
pri športovom štýle jazdy. 
 Ak niekto potrebuje Mercedes E ako rodinné auto 
s často obsadenými zadnými sedadlami vzrastom vyšší-
mi osobami, pravdepodobne sa rozhodne pre kombi. Zo 
všetkých modelov tejto triedy poskytuje najviac voľné-
ho miesta nad hlavami. Je ho toľko, že konštruktéri moh-
li osadiť zadné sedadlá o pár centimetrov vyššie nad pod-
lahu, čo by prispelo k dokonalejšiemu podopieraniu ste-
hien ako je to teraz. Predné sedadlá s možnosťou odvet-
rávania i vyhrievania, s reguláciou opory chrbta dofuko-
vaním alebo vypúšťaním vzduchu z korekčných vakov  

v čalúnení operadiel budú vyhovovať asi každému.  Nap-
riek väčšiemu objemu kabíny v porovnaní s kupé a seda-
nom a hranatejšej zadnej časti karosérie je vnútorný hluk 
porovnateľný s nimi, teda veľmi malý. 
 Elektricky výklopné veko batožinového priesto-
ru odkrýva vzorovo riešené miesto na prepravu batoži-
ny. Rozhodne ho výrobca nemusí komentovať vetou, že 
je „dostatočne veľký na dva golfové vaky“. Pri nesklo-
pených operadlách zadných sedadiel má objem po hra-
nu okien 695 litrov, dno má dlhé až 1197 mm a široké 
v najužšom mieste, medzi podbehmi kolies, 1100 mm. 
Nakladanie uľahčuje prah batožinového priestoru v rovi-
ne podlahy. Zadné sedadlá možno jedným pohybom, bez 
potreby upravovať hlavové opierky alebo sedacie časti, 
sklopiť dopredu. Mierne stúpajú dopredu, nie sú v doko-
nalej rovine s dnom batožinového priestoru. Po operad-
lá predných sedadiel je vtedy k dispozícii pre prepravo-
vané predmety dĺžka viac ako 1,8 m.  
 S bohatou základnou výbavou stojí Mercedes-Benz 
E 350 CDI T-model 54 740 eur. Skúšaný model mal mno-
ho prvkov voliteľnej výbavy, napríklad už spomínané 
komfortné multiobrysové predné sedadlá, pneumatické 
pruženie, asistenčný systém pre zobrazovanie prekážok 
na ceste v noci, športový balík výbavy AMG atď, čo jeho 
cenu zdvihlo na 89 142 eur.

Samuel BIBZA 

Nová generácia Mercedesu triedy E debutovala vlani. Začiatkom roka sedan, postupne sa pridávali aj jej ďal-
šie modely, kupé, kombi, začiatkom tohto roka aj kabriolet. V porovnaní s predchádzajúcou generáciou pri-
budlo k tradičným vlastnostiam automobilov triedy E – komfortu a bezpečnosti – aj viac športovosti. Ne-
prejavuje sa len v dizajne vonkajšku i vnútra karosérií všetkých modelov, ale aj v jazdných vlastnostiach. Po 
kupé a sedane , ktoré sme už vyskúšali v minulosti (MOT´or č. 12/2009 a 5/2010),  sme mali príležitosť 
vyskúšať aj kombi.

Najnovšie kombi s hviezdou

Vyskúšali sme
Mercedes-Benz E 350 CDI T-model

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

vstrekovací systém common rail, ventilový rozvod 2x2xOHC, 

kompresný pomer 15,5:1, 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 

zadnej  nápravy.

Podvozok: predné aj zadné kolesá zavesené na priečnych aj po-

zdĺžnych ramenách a pružiacich vzperách, pneumatické pru-

ženie, vzadu s automatickou reguláciou svetlej výšky, kotúčo-

vé brzdy s ventilovanými kotúčťmi, ESP,  hrebeňové riadenie s  

posilňovačom, stopový priemer otáčania 11,3 m. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4895/1854/1512 

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

du 1585/1604  mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1925/2500 kg, objem batožinového priestoru 695/1220 l, 

objem palivovej nádrže 65 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 240 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,2 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 9,4/6,1/7,3  

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



Mercedes-Benz triedy CL novej generácie (tri modely: CL 
500 BlueEFFICIENCY, 500 4MATIC BlueEFFICIENCY a CL 
600) prinesie dva prvý krát vo svete sériovo uplatnené 
bezpečnostné systémy: aktívny asistenčný systém udr-
žiavania jazdného pruhu a aktívny asistenčný systém 
„mŕtveho uhla“. Zároveň ponúkne všetky doteraz zná-
me, ale z nich viaceré zlepšené a vodičovi tým dôsled-
nejšie pomáhajúce technológie, chrániace pred doprav-
nými nehodami, či zoslabujúcimi ich následky. 
 Majstrovským dielom je napríklad novo vyvinutý 
(pre verziu CL 500 BlueEFFICIENCY) hnací agregát V8 

biturbo so zdvihovým objemom 4663 cm3 (320 kW, 700 
Nm). Na 100 km/h tento model zrýchli za 4,9 s, spotre-
buje 9,5 l benzínu na 100 km v kombinovanej prevád-
zke (oproti predchodcovi je to zmenšenie spotreby, rov-
nako i emisií, o 23 percent). Pričinila sa o to novo vyvi-
nutá technológia BlueDIRECT s prúdovo kontrolovaným 
priamym vstrekovaním benzínu tretej generácie (až šty-
ri zapaľovacie iskry za milisekundu) ale aj optimalizáci-
ou trenia súčiastok v motore. Medzi ďalšie inovatívne 
zlepšenia patrí aj na mieru tomuto vozidlu šitá, sériovo 
uplatnená, technológia BlueEFFICIENCY. 

 Špičkový model CL 600 s dvanásťvalcovým moto-
rom biturbo (380 kW) zrýchľuje z pokoja na 100 km/h 
za 4,6 sekundy, pričom už spĺňa emisnú normu Euro 5.
 Príznačný charakter nového Mercedesu triedy CL 
umocňuje štýlový perfekcionistický dizajn, najexklu-
zívnejšie materiály (napríklad použité štyri rôzne dru-
hy dreva, či koža s malým pnutím), bohatá výbava, vrá-
tane najnovšej multimediálnej techniky. Mercedes CL s 
veľkým podielom ručnej výroby tak opäť posúva vyššie 
latku náročnosti.  

-mz-
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Predstavujeme
Mercedes-Benz CL

Nová generácia prémiového kupé Mercedes-Benz CL bude opäť miestom premiér smerodajných inovácií v 
konštrukcii automobilov. Predchodcovia tohto typu už priniesli svetu viacero priekopníckych riešení: kotúčo-
vé brzdy (v roku 1961 coupé 220 SE), elektronický stabilizačný program ESP® (1995 coupé S 600) aktív-
ny systém podvozku Active Body Control, či brzdový systém PRE-SAFE® (v rokoch 1999 a 2006 tiež vte-
dajšie modely triedy CL). 

Viac bezpečnosti, viac luxusu



S úžitkovými automobilmi, ktoré používajú ako pali-
vo zemný plyn, sa u nás zatiaľ príliš často nestretáva-
me, i keď ich prevádzka je lacnejšia ako pri porovnateľ-
ných vozidlách spaľujúcich naftu, dnes už veľmi zried-
ka benzín. Dané je to predovšetkým riedkou sieťou plni-
acich staníc umožňujúcich dopĺňanie paliva. U nás zem-
ný plyn ako motorové palivo využívajú najmä niektoré 
dopravné podniky v autobusoch, ktoré majú pôvodný  

vznetový motor upravený na zážihový, schopný spaľo-
vať plyn. Takýto trojlitrový motor má aj Ducato, ktoré 
sme skúšali, nedáva si ho však upravovať prevádzkova-
teľ, ale definitívnu podobu získava už pri výrobe vozidla. 
Aj v Taliansku, kde je azda najhustejšia sieť plniacich 
staníc zemného plynu v Európe, rátajú s obmedzeným 
dojazdom takto poháňaných vozidiel. Preto Ducato vy-
bavili okrem  piatich tlakových zásobníkov s celkovým 

objemom 219 litrov, do ktorých  možno na plniacej sta-
nici natlačiť celkom 36 kg zemného plynu, aj 15-litrovou 
nádržou na benzín. Tá má umožniť vozidlu dojazd okolo 
100 kilometrov, čo by malo stačiť na cestu k najbližšej 
plniacej stanici zemného plynu. V Taliansku iste áno, u 
nás sú regióny, kde v takomto okruhu vodič verejnú plni-
acu stanicu stlačeného zemného plynu (CNG – Compres-
sed Natural Gas) nenájde.
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Vyskúšali sme
Fiat Ducato 3.0 CNG L2H2

Divízia Fiat Professional koncernu Fiat patrí medzi najvýznamnejších európskych výrobcov „malých náklad-
ných automobilov“. Táto kategória je zvyčajne vnímaná obmedzením celkovej hmotnosti do 3,5 t, no v ty-
pových radoch väčšiny výrobcov bývajú aj modely presahujúce túto hranicu hmotnosti. Platí to aj o rade sú-
časnej generácie Fiata Ducato, obsahujúceho desiatky variantov, čo vyplýva najmä z ponuky 4 typov moto-
rov, nadstavieb so 4 dĺžkami rázvoru náprav, rôznymi výškami a ďalšími inými parametrami. Vyskúšali sme 
dodávkový automobil poháňaný trojlitrovým motorom upraveným na spaľovanie zemného plynu s rozmer-
mi zakódovanými v označení L2H2. Sústredíme sa len na pohon tohto vozidla.

Lacnejšia aj čistejšia prevádzka



Motor spaľujúci zemný plyn v Ducate CNG pracuje ešte 
o niečo tichšie ako vznetové motory z ponuky pre ten-
to typ. Vozidlo sme dostali s celkom naplnenými nádrža-
mi zemného plynu aj benzínu, čo pri normovanej spotre-
be 8,8 kg zemného plynu v kombinovanej prevádzke na 
100 kilometrov sľubovalo dojazd na plyn okolo 400 km. 
A k tomu sme mali ešte v rezerve benzín minimálne na 
ďalších 100 km. To už dáva posádke vozidla dosť veľkú 
„slobodu“, takže s vozidlom môže plniť prepravné úlohy 
aj na vzdialenosti okolo 200 kilometrov od domovského 
stanovišťa bez potreby dopĺňať palivo. Vozidlo sme po-
čas skúšok zaťažovali približne polovičným dovoleným 

zaťažením, ktoré je 1115 kg. Štruktúra jázd bola takmer 
rovnomerne rozdelená na tretiny medzi mestskými ko-
munikáciami, cestami 1. a 2. triedy a diaľnicou. Jazdili 
sme „normálne“, s prispôsobením sa rýchlosti prúdu vo-
zidiel, ktoré boli okolo nás. Keď sme potrebovali predísť 
vozidlá pohybujúce sa výraznejšie pod limitom dovole-
nej rýchlosti na danej komunikácii, Ducato to zvládalo 
subjektívne na úrovni osobného auta. Má k tomu dispo-
zície, veď z pokoja na rýchlosť 100 km/h sa „rozhýbe“ 
za slušných 13,9 s a najväčšia povolená rýchlosť 155 
km/h umožňuje s ľahkosťou jazdiť po našich diaľniciach 
s menšou povolenou najväčšou rýchlosťou. Približne po 
300 odjazdených kilometroch sa blížil okamih, kedy ri-
adiaca jednotka motora automaticky zastaví čerpanie 
plynu z prakticky  prázdnych zásobníkov a uvedie do 
činnosti podávacie čerpadlo zásobujúce systém vstre-
kovania benzínu do nasávacieho potrubia motora. Podľa 
výrobcu by tento okamih vodič nemal ani zaregistrovať, 
a stalo sa tak aj v našom prípade. Stalo sa tak pri veľmi 
rušnej premávke. Keď sme s vozidlom prišli na pokojnej-
šiu cestu, všimli sme si, že ručička palivomera benzíno-
vej nádrže sa už vydala na pochod k „nule“. Nezmenil sa 
zvukový prejav motora a necítili sme ani rozdiely v dy-
namike jazdy. Ak existujú, odhalili by ich zrejme len po-
rovnávacie merania zrýchlenia. 

 Vozidlo sme odovzdávali s takmer prázdnou ná-
drž(k)ou benzínu po odjazdení 425 kilometrov. To sku-
točne nie je príliš obmedzujúci dojazd. A ak uvážime, že 
kilogram zemného plynu je približne energetickým ekvi-
valentom litra nafty (alebo benzínu), rozdiel v cene je 
okolo 20 centov v prospech plynu. Prevádzka na zem-
ný plyn je teda lacnejšia a náročnejšia investícia pri 
kúpe vozidla sa počas životnosti vozidla s istotou za-
platí. Ducato 3.0 CNG L2H2 stojí podľa cenníka 28 260 
eur, v prebiehajúcej predajnej akcii 21 670 eur. Približ-
ným ekvivalentom k tomto modelu by mohlo byť rovna-
ko veľké Ducato so vznetovým motorom 2.3 MJET s na-
jväčším výkonom 88 kW, ktorého cena je 22 190 eur, v 
súčasne prebiehajúcej akcii 17 020 eur.

Samuel BIBZA
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Vyskúšali sme
Fiat Ducato 3.0 CNG L2H2

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

rozvod 2xOHC, zdvihový objem 2999 cm3, najväčší výkon 100 

kW pri 2750 až 3500 ot./min., krútiaci moment 350 Nm pri  

1500 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 tuhá náprava, pozdĺžne parabolické listové pru-

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

hrebeňové riadenie s hydraulickým posilňovačom, stopový 

priemer otáčania 12,46 m, pneumatiky rozmeru 215/70 R 15. 

Karoséria:  skriňová,  4-dverová, 3-miestna typu van

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 5413/2050/2522, 

rázvor náprav 3450 mm, rozmery skrine d/š/v  

3120/1870/1932 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

2385/3500 kg, objem skrine 11,5 m3, objem palivovej nádr-

že plyn/benzín 219/15 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 155 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 13,9 s, spotreba zemného ply-

nu v kombinovanej prevádzke  8,8 kg/100 km, CO
2
 239 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



Od 28. júna 2010 začali v závode Kia v Tepličke nad Vá-
hom vyrábať tretiu generáciu tohto typu pre Európu. V 
čase európskej novinárskej prezentácie v polovici júla 
ešte nebola známa cena tohto vozidla pre viaceré trhy, 
vrátane nášho. Na cestách neďaleko Budapešti sme zis-
tili, že ak marketingoví stratégovia Kie nasadia pre novú 
generáciu Sportage primeranú cenu, tento typ si môže z 
trhového koláča SUV nižšej strednej triedy každoročne 
odhryznúť nepochybne väčší kus, ako to dokázala pred-
chádzajúca generácia.

 Napriek tomu, že vlani sa v Európe predalo menej 
áut ako v roku 2008, segment športovo-úžitkových au-
tomobilov nižšej strednej triedy rástol a jeho rast sa má 
podľa prognóz marketingu Kie udržať ešte najmenej päť 
rokov. Záujem je najmä o tzv. mestské SUV, na čo re-
agovali aj tvorcovia tejto novinky Kie. Vizuálne zme-
nou dizajnu pod taktovkou šéfdizajnéra Petra Schreye-
ra, pričom ani zďaleka nešlo len o aplikáciu výrazného 
stvárnenia mriežky chladiča, ktorá je spoločná pre všet-
ky nové typy automobilky Kia. Významne sa zmenili aj 

rozmerové propozície karosérie, bližšie ku kombi, ďalej 
od klasického „off-roadu“. Nová generácia Sportage je 
v porovnaní s predchádzajúcou o 90 mm dlhšia (4400 
mm), o 60 mm širšia (1855 mm), o 60 mm nižšia (1635 
mm, pričom svetlá výška klesla o 25 mm na 170 mm). 
Nárast rázvoru náprav o 10 mm (2640 mm), previsu 
karosérie vpredu o 10 mm (890 mm) a vzadu o 70 mm 
(970 mm) tiež jasne naznačujú, že nový Sportage nemá 
ambície pohybovať sa v ťažkom členitom teréne. Ko-
lesá s priemerom 17 alebo 18 palcov takmer dokonale  
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Predstavujeme
Kia Sportage

Prvú generáciu malého športovo-úžitkového vozidla Sportage, ktoré malo premiéru v závere roka 1993, 
možno považovať za prvý typ automobilky Kia, ktorý zaujal európskych zákazníkov nielen cenou, ale aj svo-
jim vzhľadom a úžitkovými vlastnosťami. Druhá generácia z rokov 2004 až 2009 bola o triedu väčšia a aj 
obchodne úspešnejšia. Nepochybne aj preto, že značka Kia v povedomí Európanov už vtedy strácala punc 
ázijskej exotiky a jej nové vozidlá čoraz dôslednejšie vyhovovali vkusu a požiadavkám európskych zákazníkov.

Potenciál pre úspešný predaj



www.mo t .sk 35

vypĺňajú výrezy v blatníkoch, signalizujúc tak neveľké pre-
pruženie, potrebné pre prekonávanie terénnych prahov.  
A aj nájazdové uhly karosérie sú malé, vpredu 22,7°, vza-
du 17,7°, tzv. prechodový uhol má hodnotu 28,2°. Sva-
hov s dostatočne rovným povrchom sa však posádka 
novej Kie Sportage nemusí obávať, modely s pohonom 
kolies prednej aj zadnej nápravy vraj zvládajú stúpanie 
pod uhlom až 44° a bočný náklon až 45°. Terénna vlož-
ka nebola súčasťou predstavovania Sportage pri Buda-
pešti, testovacia trasa obsahovala diaľnicu, cesty I. a II.  
triedy.
 Najprv sme sa zviezli v modeli, ktorého dvojlitro-
vý zážihový motor poháňal len kolesá prednej nápra-
vy. Nastupovanie do vozidla je pohodlné, zadné dvere 
sú dokonca nezvyčajne širšie ako predné. Aj keď vyso-
ké boky karosérie zúžili pás bočného presklenia, vďaka 
vyššie osadeným sedadlám nad podlahou je výhľad z vo-
zidla dobrý. Volant z modernizovaného ceed́ u aj ostatné 
ovládacie prvky a prístroje spĺňajú našu predstavu o ich 
rozmiestnení a funkčnosti v kompaktných športovo-ú-
žitkových vozidlách. Len tlačidlové ovládanie palubného 
počítača schované pred očami vodiča vľavo od volantu 
je nešikovným riešením. Skúšobná trasa sa dala zvlád-
nuť približne za dve hodiny, keďže sme boli v aute traja, 
mali sme príležitosť časť z nej absolvovať aj na zadných 
sedadlách. Vozidlo malo dvojicu strešných okien (pred-
né je otvárateľné), čo uberá niekoľko centimetrov z re-
zervy voľného miesta nad hlavami. Ani na zadných se-
dadlách, kde to býva dosť často kritické, nebudú mať 
hlavu v kontakte so stropom ani osoby s výškou okolo 

185 cm. Medzi prednosti tohto vozidla, a to aj keď ho po-
háňa vznetový dvojlitrový motor, ako sme zistili pár ho-
dín neskôr, patrí účinné odhlučnenie kabíny. 
 Tretia generácia Sportage sa nielen vzhľadom blíži 
ku kombi nižšej strednej triedy. Napriek tomu, že na roz-
diel od kombi je približne o 10 cm vyššia, jazdné vlast-
nosti má veľmi podobné. Bočné náklony v zákrutách nie 
sú oveľa výraznejšie, tlmenie prejazdu nerovností, kto-
rých bolo na cestách približne toľko, ako u nás, je dosta-
točne účinné. Odborníci v európskom vývojovom stre-
disku Kie, ktoré je v nemeckom Rüsselsheime, vyladi-
li podvozok, vrátane riadenia a bŕzd na úroveň požado-
vanú európskymi zákazníkmi.
 Neprepĺňaný zážihový dvojliter má príjemný zvuk 
v celom rozsahu otáčok. Od voľnobežných po asi 3800 
otáčok za minútu umožňuje vozidlu len mierne zrýchľo-
vanie, naplno sa prebudí, keď sa dostane do stredné-
ho otáčkového pásma. Kto chce jazdiť dynamicky, musí 
teda častejšie preraďovať, aby motor pracoval v uvede-
nom režime. Škoda, že tento model mal len päťstupňovú 
ručne ovládanú prevodovku. Už pri rýchlosti 100 km/h 
a zaradenom najvyššom prevodovom stupni mal motor 
otáčky 4500 za minútu a cítili sme, že si priam pýta za-
radiť šiesty stupeň. To je však možné len pri automatic-
kej prevodovke, lebo s týmto motorom sa šesťstupňová 
ručne ovládaná prevodovka nedodáva. 
 Druhý model, ktorý sme vyskúšali, mal označenie 
2.0 CRDi 4x4 a šesťstupňovú automatickú prevodovku. 
Tento motor s výkonom 100 kW možno kombinovať aj 
so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou – aj pri 

verzii s poháňanými len prednými kolesami. Motor pra-
cuje kultivovane, ticho a bez vibrácií, predpokladáme, že 
minimálne kým sa na trh nedostane 1,7-litrový „turbo-
diesel“ s výkonom 82,5 kW, bude aj u nás najväčší zá-
ujem o modely poháňané motorom 2.0 CRDi. ( K dispo-
zícii neskôr bude aj 1,6-litrový zážihový motor s výko-
nom 103 kW). Počas skúšobných jázd v Maďarsku bolo 
horúce letné počasie, stredne hustá premávka, čo vied-
lo k tomu, že na cestách s asfaltovým povrchom sme 
pri dodržiavaní rýchlostných limitov nezistili rozdiel 
v jazdných vlastnostiach modelov s pohonom jednej a 
obidvoch náprav. Pohon 4x4 je výhodný najmä pre vo-
dičov, ktorí budú často jazdiť po neupravených zasneže-
ných cestách, po cestách s nespevneným povrchom, v 
ľahšom teréne alebo budú používať príves. Systém po-
honu 4x4 s obchodným názvom Dynamax dodáva spo-
ločnosť Magna. Pri dobrých adhéznych podmienkach 
jeho riadiaca jednotka smeruje celý krútiaci moment 
motora na kolesá prednej nápravy, čo je výhodné pre 
dosiahnutie malej spotreby paliva. Ak by hrozila nesta-
bilita vozidla, časť krútiaceho momentu pomocou viac-
lamelovej spojky v úlohe medzinápravového diferenciá-
lu riadiaca jednotka nasmeruje aj na kolesá zadnej ná-
pravy. Počas jazdy na klzkých povrchoch – napríklad v 
daždi, po snehu, blate, nespevnených cestách a v teré-
ne – si vodič môže ručne zvoliť režim zablokovania ‚Lock 
Mode‘ pre zlepšenie stability. V tomto režime sa krútiaci 
moment rozdeľuje v pomere 50/50 medzi prednú a zad-
nú nápravu a udržiava sa až do rýchlosti 40 km/h. Sys-
tém pohonu 4x4 si možno objednať s dvojlitrovým záži-
hovým aj vznetovým motorom, nielen s automatickou, 
ale aj s ručne ovládanou prevodovkou). 
 Nový Sportage je pripravený plniť úlohu rodinné-
ho auta aj primeraným batožinovým priestorom. V po-
rovnaní s predchádzajúcou generáciou je v oblasti pod-
lahy o 80 mm dlhší a vďaka kompaktnejšiemu dizajnu vi-
acprvkového zavesenia zadných kolies aj o 110 mm šir-
ší. Pri nesklopených zadných sedadlách a nakladaní až 
po strop je objem pre batožinu 564 litrov, pri sklopených 
sedadlách 1353 litrov. Dostatok úložných priestorov je 
aj v kabíne. 
 Súčasťou štandardnej výbavy vozidla pre väčši-
nu európskych štátov sú nové bezpečnostné prvky ako 
systém ESC s novým snímačom proti prevráteniu vozi-
dla (ktorý aktivuje napínače bezpečnostných pásov a v 
prípade potreby aktivuje aj bočné a hlavové bezpečnost-
né vankúše po dlhšiu dobu), asistenčný systém rozjazdu 
do svahu – Hillstart Assist Control, asistenčný systém 
brzdenia pre jazdu zo svahu – Downhill Brake Control 
(obmedzuje rýchlosť vozidla počas jazdy pri prudkom 
klesaní) a systém ESS, ktorý v núdzových situáciách za-
pne blikanie brzdových svetiel. Súčasťou voliteľnej vý-
bavy pre všetky modely je napríklad aj nová „cúvacia“ 
kamera, ktorej obraz sa prenáša na farebný LCD displej 
zabudovaný do vnútorného spätného zrkadla.
 Aj nový Sportage bude mať 7-ročnú záruku, ktorú 
spoločnosť Kia Motors poskytuje na všetky vozidlá pre-
dávané v Európe. U nás sa jeho predaj naplno rozbehne 
v septembri.

Samuel BIBZA 

Predstavujeme
Kia Sportage
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Na vývoji Renaultu Wind sa podieľala aj športová diví-
zia Renault Sport Technologies (R.S.T.), kde vytvorili aj 
známe športové modely Clio RS či Twingo RS. Wind má 
konštrukčný základ modelu Clio 2 RS., resp. Twinga RS. 
Otvorená karoséria je vždy vážnou komplikáciou pre jej 
tvorcov – spevniť ju tak, aby poskytovala posádke pri 
prípadnom náraze požadovanú úroveň ochrany a pritom 
príliš nenarástla jej hmotnosť, je veľkým konštruktér-
skym umením. V Renaulte to zvládli veľmi dobre, veď 
Twingo RS s motorom 1.6 16V má pohotovostnú hmot-
nosť 1070 kg a Wind s rovnakým motorom 1173 kg. 
 Najzaujímavejším technickým riešením tohto vozi-
dla je určite jeho sklápacia strecha. Keďže nie je veľmi 
rozmerná, nedelí sa pri sklápaní, ako pri najznámejších 

Horúca novinka automobilky Renault, malý, len 3833 mm dlhý Wind, čoskoro obohatí ponuku automobilov 
schopných ponúknuť posádke aj jazdu s otvorenou strechou. Vlastne v Slovinsku, kde sa v závode Renaul-
tu v Novom Meste vyrába na tej istej linke ako Clio 2 a Twingo, sa už od júla predáva. Druhým trhom, kde si 
už Wind možno kúpiť, je Veľká Británia, kráľovstvo s veľkou tradíciou roadsterov. Predajná sieť Renaultu vo 
zvyšku Európy začne dostávať tieto dvojmiestne vozidielka v septembri. 

Kupé-roadster

Predstavujeme
Renault Wind
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vozidlách so sklápacou tuhou strechou, ale strešný pa-
nel sa elektricky otočí a v priebehu len 12 sekúnd sa od-
klopí dozadu, pod kryt batožinového priestoru. Toto rie-
šenie je priestorovo menej náročné ako sklápateľné vi-
acdielne strechy kupé-kabrioletov, takže batožinový 
priestor má nadpriemerne veľký objem 270 litrov – bez 
ohľadu, či je strecha sklopená, alebo nie. Aj so sklápa-
cím mechanizmom má hmotnosť 21,8 kg, čo je približne 
pätina konvenčných viacdielnych pevných striech. Ten-
to systém otvárania strechy vyvinuli a majú patentova-
ný v dizajnérskom štúdiu Fioravanti, objavil sa v roku 
2001 na štúdii Alfa Romeo Vola a o dva roky neskôr na 

Ferrari 575 Superamerica. 
 Renault Wind sme vyskúšali v júli na cestách v oko-
lí francúzskeho mesta Nice, manipulácia so strechou 
meniaca kupé na roadster nie je komplikovaná a zmena 
je naozaj nezvyčajne rýchla. Stačí ručne odblokovať po-
istku v úrovni hornej hrany čelného skla a aktivovať tla-
čidlo otvárania či zatvárania strechy. Keďže zadné sklo 
zostáva v stabilnej polohe, slúži ako účinný „deflektor“, 
zoslabujúci turbulenciu vzduchu v otvorenej kabíne. Pri 
zatvorenej streche je vnútorný hluk porovnateľný s kla-
sickým Cliom alebo Twingom. 
 Renault Wind si možno objednať so zážihovým mo-
torom 1.6 16V z Twinga RS (98 kW) alebo s prepĺňaným 
zážihovým motorom 1,2 TCe (74 kW). Prepĺňaný 1,2-li-
trový motor v spodnej časti otáčok neposkytuje Windu 
výraznejšie zrýchľovanie, maximálny krútiaci moment 
152 Nm dosahuje pri 3500 otáčkach za minútu. Od tej-
to hodnoty až po 6000 otáčok za minútu rýchlosť vozi-
dla citeľne a rovnomerne rastie. Zábavnejšia jazda je s 
atmosféricky plneným 1,6-litrovým motorom, ktorý má 
dostatok krútiaceho momentu už pri otáčkach nad 2000 
za minútu. S obidvoma motormi sa dodáva päťstupňová 
ručne ovládaná prevodovka. Wind so slabším motorom 

zrýchľuje z 0 na 100 km/h za 10,5 s a dosiahne najväč-
šiu rýchlosť 190 km/h, s výkonnejším dosiahne z po-
koja rýchlosť 100 km/h za 9,2 s a najväčšiu rýchlosť  
201 km/h. 
 Podvozok Windu nie je príliš komplikovaný, čo je 
pre malé autá charakteristické. Predné kolesá sú zave-
sené na vzperách McPherson, spodné priečne ramená 
sú z hliníka, čo prispelo k zmenšeniu tzv. neodružených 
hmôt, vzadu je vlečená náprava. Stabilitu vozidla v zá-
krutách zlepšujú tuhšie priečne stabilizátory. Pruženie 
nie je vyslovene športovo tvrdé. Štandardne montova-
ný systém regulácie stability (ESP) možno pri 1,6-litro-
vom motore vypínať. Športovo pôsobiace sedadlá majú 
dostatočne účinné bočné opory, hlavové opierky sú sú-
časťou operadla. 
 Pre Wind sú v ponuke tri úrovne výbavy: Dynami-
que, Exception a LS Collection. Bohatá je už štandard-
ná výbava najnižšieho stupňa Dynamique. Obsahuje ok-
rem iného čelné a bočné bezpečnostné vankúše, 16-pal-
cové odlievané diskové kolesá, tempomat s obmedzova-
čom rýchlosti, predné svetlá do hmly, ručne ovládanú 
klimatizáciu, audiosystém s CD/MP3 prehrávačom. Ex-
ception navyše ponúka 17- palcové kolesá, automatic-
kú klimatizáciu, svetelný a dažďový snímač, Bluetooth 
hands-free. LS Collection pridáva tmavé kožené poťahy 
čalúnenia Carbon, kontrastné červené doplnky interié-
ru, červené polepy na karosérii, leskle čiernu strechu, 
chrómované kryty vonkajších spätných zrkadiel a vy-
hrievanie sedadiel. Úrovne výbavy Exception a LS Col-
lection sa dodávajú s motorom 1.6 16V.
 Cena Renaultu Wind začína pri 15 990 eurách – za 
model 1.2 TCe Dynamique. Model LS Collection stojí  
19 090 eur. 

Samuel BIBZA

Predstavujeme
Renault Wind



augus t  201038

Automobilka Peugeot predstaví začiatkom októbra na autosalóne v Paríži svoju novinku z pomedzia stred-
nej a vyššej strednej triedy, typ 508. Nahradí ňou typ 407, patriaci do strednej triedy, aj 607, ktorý repre-
zentoval Peugeot vo vyššej strednej triede. V júli automobilka zverejnila prvé stručné informácie a prvé foto-
grafie nového sedanu aj kombi.

Nahrádza dva typy
Predstavujeme
Peugeot 508

Sedan 507 je dlhý 4,79 m, teda je o 10 cm dlhší ako se-
dan typu 407 a o 11 cm kratší ako Peugeot 607. Kom-
bi 508 má dĺžku 4,81 m. Tvarovo dosť verne kopíruje 
štúdiu „5 by Peugeot“, vystavenú v marci na ženevskom 
autosalóne. Tá však bola dlhá až 4,86 m. 
 Výnimočné parametre z hľadiska funkčnosti a po-
hodlia má mať interiér tejto novinky postavenej na plat-
forme 3 skupiny PSA Peugeot Citroën. Vodič si nebude 
musieť zvykať na futuristické ovládače a prístroje. Za 
multifunkčným volantom s výrazne tvarovaným ven-
com sú klasické prístroje s kruhovými stupnicami, pá-
kou ovládanú „ručnú“ brzdu nahradila elektricky ovlá-
daná parkovacia brzda. Nielen interiér, ale aj batožinový 

priestor Peugeotu 508 má byť výnimočne priestranný.
 Obidve karosárske verzie – sedan aj kombi – sa za-
čnú v Európe predávať začiatkom budúceho roka. Moto-
ry pre svoj nový typ ešte automobilka nešpecifikovala, 
známe je, že v systéme pohonu sa uplatní aj nový sys-
tém e-HDi, čo je označenie pre systém Štart-Stop novej 
generácie, prispievajúci k lepšej hospodárnosti vozidiel 
so vznetovým motorom a k menšiemu množstvu spalín, 
teda aj škodlivín v nich obsiahnutých. Klasický pohon 
automobilka časom obohatí v tomto type aj o hybridný 
„HYbrid4“, kde prepĺňaný vznetový štvorvalcový mo-
tor poháňa kolesá prednej nápravy a elektromotor po-
háňa kolesá zadnej nápravy. Celkový výkon hybridného  

pohonu má byť 147 kW, emisie CO
2
 nemajú v kombino-

vanej prevádzke presiahnuť 99 g/km. V čase uvede-
nia tohto hybridného systému do Peugeota 508 už bude 
pravdepodobne Hybrid4 na takej úrovni, že vozidlu umož-
ní na limitovanú vzdialenosť aj jazdu len s elektrickým  
pohonom.
 Sedan aj kombi 508 bude Peugeot vyrábať vo svo-
jom závode vo francúzskom meste Rennes-La-Janais. 
Upravený sedan podľa špecifických požiadaviek čínske-
ho trhu, v súčasnosti už najväčšieho automobilového 
trhu na svete, budú vyrábať aj v závode s kapitálovým 
podielom Peugeota v čínskom meste Wuhan.

-pt-
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Phil Popham, generálny riaditeľ značky Land Rover 1. 
júla 2010 povedal: „Dnes je veľmi významný deň pre 
Range Rover, pretože okrem toho, že oslavujeme 40. vý-
ročie jeho vzniku, súčasne novým modelom Range Ro-
ver Evoque ukazujeme našu vzrušujúcu budúcnosť. Ran-
ge Rover je jedným z najoceňovanejších a najvýzna-
mnejších vozidiel v histórii motorizmu a od svojej pre-
miéry v roku 1970 je veľmi úspešný. Zákazníci si môžu 
byť istí, že nový model bude rovnako prémiový, luxus-
ný a špeciálny ako ostatné modely Range Rover. Jeho 
športový vzhľad a unikátne kvality otvoria tento rad pre 
novú skupinu zákazníkov, ktorí v minulosti o kúpe Ran-
ge Roveru neuvažovali.

 Nový Range Rover Evoque sa bude vyrábať v zá-
vode Halewood, ktorý získal viacero významných med-
zinárodných ocenení. Vytvorí 1000 nových pracovných 
miest do oblasti Merseyside, čo predstavuje významný 
prínos pre ekonomiku Veľkej Británie. Závod Halewo-
od je známy kvalitou a optimalizáciu výrobných proce-
sov a je považovaný za lídra efektívnej výroby v rámci  
priemyslu.
 „Nový Range Rover Evoque je skutočne globálnym 
automobilom a bude sa predávať vo viac ako 160 štá-
toch. Bolo dôležité dať mu meno, ktoré je okamžite roz-
poznateľné vo všetkých jazykoch a kultúrach na celom 
svete. Chceli sme vytvoriť meno, ktoré je inovatívne  

a odlišné. Meno, ktoré vyjadruje exkluzivitu a vzbudzu-
je emócie. Evoque je kozmopolitné a medzikontinentál-
ne, sofistikované a zodpovedá mestskej elegancii vozi-
dla,“ dodal Phil Popham.
 Gerry McGovern, šéfdizajnér značky Land Rover 
povedal: „Range Rover reprezentuje ikonický dizajn, 
ktorý odolal skúške času a nie je ťažké povedať prečo. 
Rovnako ako aktuálny model aj pôvodný Range Rover 
má taký jednoduchý a charakteristický tvar, že sa dá 
veľmi ľahko rozoznať.“
 „Nový Range Rover Evoque predstavuje výraznú 
evolúciu dizajnu typového radu Range Rover a posky-
tuje zákazníkom atraktívne kompaktné SUV prémiové-
ho segmentu. V roku 2008 sme predstavili štúdiu LRX. 
Po jej pozitívnom prijatí verejnosťou bolo pre nás prirod-
zeným krokom pretransformovať štúdiu LRX na sério-
vo vyrábaný model. Dnes sme chceli svetu ukázať, že 
sme dodržali slovo a vytvorili automobil, ktorý dokona-
le zhmotňuje ducha štúdie LRX.“
 Nový Range Rover Evoque bude mať svetovú vý-
stavnú premiéru na parížskom autosalóne a predávať 
sa začne v lete budúceho roka.

-lr-

Predstavujeme
Range Rover Evoque 

Nový model Range Rover Evoque s karosériou typu kupé pribudne k modelom Range Rover a Range Ro-
ver Sport od leta 2011, čím sa vytvorí plnohodnotný typový rad Range Rover ako luxusná alternatíva k trom 
klasickým typom Land Rover. Zákazníci budú mať na výber verziu s pohonom všetkých kolies (4WD) aj ver-
ziu s poháňanými prednými kolesami (2WD). Verzia s pohonom predných kolies bude dosahovať emisie 
CO

2
 pod hranicou 130 g/km. 

Najmenší Range Rover všetkých čias 



Laurens van den Acker má 45 rokov, prevzal úlohu šéfa 
dizajnu v automobilke Renault v máji 2009. Nahradil Pa-
tricka le Quémenta, ktorý po 22 rokoch vo funkcii odiši-
el do dôchodku. Práve le Quément bol zodpovedný za di-
zajn Twinga so „žmurkajúcimi očami“, a tiež za tak často 
diskutovaný dizajn predchádzajúcej generácie Renaultu 
Mégane. Svojho času povedal: „Esencia dizajnu automo-
bilu nie je harmónia a vyváženosť. Je omnoho dôležitej-
šie nájsť tú správnu nevyváženosť.“ Či jeho nástupca 
bude zdieľať rovnaký názor, zatiaľ zostáva tajomstvom. 
Van den Acker je známy častým využívaním foriem vĺn, 
piesočných dún a púštnej trávy vanúcej vo vetre, čo ne-
znie veľmi ako nevyváženosť v dizajne. Laurens van den 
Acker je pôvodom Holanďan, priemyselný dizajn vyštu-
doval v Delfte v roku 1990. Pracoval pre značky Audi, 
Volvo a Ford a v roku 2006 sa stal šéfom dizajnu znač-
ky Mazda. Táto práca ho zaviedla do Japonska, kde si 
ho všimol Carlos Ghosn, súčasný prezident spoločnosti  

Renault. Van den Acker je zodpovedný aj za dizajn Da-
cie. Oddelenie dizajnu automobilky Renault si pod vede-
ním Laurensa van den Ackera vzalo inšpiráciu z nové-
ho sloganu značky „Drive the Change“. Zároveň sa vra-
cia ku koreňom dizajnu Renaultu, ktorý vyjadruje myš-
lienku „životného cyklu“. Táto vízia sa zakladá na vzťa-
hoch, ktoré sú medzi výrobcom a zákazníkmi postupne 
upevňované v dôležitých momentoch ich života, ako na-
príklad keď sa zamilujú, keď začnú objavovať svet, keď 
si založia rodinu, začnú pracovať, nájdu si čas na zába-
vu, či získavajú nové vedomosti a životnú múdrosť.Ten-
to prístup je stelesnený v troch kľúčových slovách, kto-
ré vyjadrujú víziu značky, konkrétne „jednoduchosť“, 
„zmyselnosť“ a „teplo“.
 DeZir má pritiahnuť ľudí späť k Renaultu. Taktiež 
implementuje stratégiu založenú na myšlienke „život-
ného cyklu“. Prvý krok tohto cyklu je zamilovanie sa, 
čo je zážitok, ktorý je perfektne ilustrovaný mocnými,  

zmyselnými líniami DeZiru a jeho jasne červeným la-
kovaním, keďže červená je spájaná s vášňou. „DeZir je 
vlastne preambulou nášho nového formálneho dizajno-
vého jazyka, ktorý vyjadruje myšlienky ako pohyb, zmy-
selnosť a emócie cez ideálne proporcie, v podstate ta-
kým istým spôsobom ako objekt, ktorého tvary boli vy-
formované prírodou. Výsledkom je príjemný, stimulujúci 
dizajn, ktorý vraví „Renault“,“ vysvetľuje Axel Breun, ri-
aditeľ Konceptov a Show Car Dizajnu v Renaulte.
 Ladnosť bola hlavnou témou pre prvé náčrty a bola 
vyjadrená zmesou jednoduchých tvarov a štedrých ob-
jemov. „Môj prvý zdroj inšpirácie pochádzal z pozorova-
nia tekutiny, pohybu vĺn a svetelných kontrastov spo-
jených s určitými zvlnenými povrchmi“, popisuje Yann 
Jarsalle, ktorý mal na starosti dizajn exteriéru štúdie 
DeZir. „Tým, že som viac narábal s objemami namies-
to toho, aby som len plochy spojil pár líniami, som cí-
til, že som viac spojený so svetom modelovania ako so  

Renault zverejnil prvé fotografie nového konceptu pomenovaného DeZir ešte pred tohtoročným jesenným 
parížskym autosalónom. Zmyselné línie a jasná červená farba DeZiru vyjadrujú vášeň. Aj keď je poháňaný 
elektrickým motorom, má byť dôkazom, že záujem o životné prostredie a láska k autám sa vôbec navzá-
jom nevylučujú. Koncept DeZir je prvým projektom nového šéfdizajnéra Renaultu Laurensa van den Ackera  
a naznačuje, akým smerom sa bude uberať dizajn automobilov značky Renault v blízkej budúcnosti.

D E Z I R 
= TÚŽBA A LÁSKA NA PRVÝ POHĽAD
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svetom architektúry.“ Výsledkom je dvojmiestne kupé, 
ktoré má síce nádych umeleckého diela, zároveň je však 
aj perfektne harmonické. Tvar DeZiru zahŕňa aj obrov-
ské blatníky a 21-palcové kolesá. Ich dizajn je inšpiro-
vaný myšlienkou pohybu. Karoséria kombinuje rovné a 
preliačené tvary, ktoré sa podieľajú na vytváraní zaují-
mavých efektov pri hre so svetlom.
 Písmeno „Z“ v názve DeZir sa priamo odvoláva na 
renaultovský podpis Z.E., a niekoľko súčastí jeho di-
zajnu napovedá o dvoch vlastnostiach už spájaných s 
elektrickým pohonom. Konkrétne ide o pokročilé tech-
nológie, a malú hmotnosť. Zvlnený, lineárny dizajn pred-
ného vstupného otvoru pre chladiaci vzduch a celej zad-
nej časti vzbudzujú dojem ľahkosti, popri tom však efek-
tívne vedú vzduch dozadu tak, aby ochladzoval batérie. 
Prevládajúca jasnočervená farba karosérie ladí s grafic-
kými tvarmi prevŕtavaných hliníkových bočných pane-
lov, ktoré evokujú ľahkosť a technológiu. Absencia zad-
ného okna je kompenzovaná dvoma dozadu smerujúcimi 
kamerami, ktoré poskytujú vodičovi panoramatický ob-
raz o tom, čo sa deje za vozidlom.
 Po celej šírke prednej časti DeZiru je masívny ot-
vor pre vstup chladiaceho vzduchu. Kopíruje vertikálne 
posadené logo Renaultu. Chrómové vyhotovenie koso-
štvorca kontrastuje s tmavým nádychom mriežky chla-
diča, a tak ešte viac podporuje túto tézu. Vstupné otvory 
vzduchu na vonkajších krajoch predného prívodu vzdu-
chu sú odkazom novej dizajnovej reči Renaultu a for-
mujú celistvú časť predného prívodu vzduchu, takisto 
ako predné svetlá, ktoré sú posadené nad týmito otvor-
mi. Reflektory vyzerajú ako podsvietené hranoly, čo z 
nich robí veľmi jasnú charakteristickú črtu. Perforované 
„mračítka“ len pridávajú na dojme high-tech a prispie-
vajú k špecifickému svetelnému podpisu DeZiru. Zadné 
osvetlenie je zabezpečené svetelným, zdanlivo plávaj-
úcim pásikom, ktorý sa rozpína naprieč celým autom. 
Logo Renaultu je zvýraznené podsvietením rebier mriež-
ky a tak vyzerá, akoby sa vznášalo v jej strede.
 Mohutné vyklápajúce sa dvere sú ďalšou charak-
teristickou črtou, ktorá stelesňuje automobilovú vášeň 
a odhaľujú sofistikovaný interiér. Fakt, že ľavé a pravé  

dvere sa otvárajú protibežne, symbolizuje štýl Jin  
a Jang – harmóniu plnú lásky.
 Dizajn interiéru takisto vyžaruje ľahkosť. „Láska 
je pocit, ktorý vás nadnáša, dáva vám krídla,“ hovorí 
Stéphane Maïore, ktorý mal na starosti interiér mode-
lu DeZir. „Vnútri DeZiru sa cítite, akoby ste sa vznáša-
li na obláčiku,“ dodáva Stéphanie Petit, dizajnérka fa-
rieb a materiálov. Tvary sú tu jemné a ľahké. Dominant-
nou farbou je biela, aj keď nechýbajú náznaky červe-
nej, aká bola použitá aj na karosérii. Materiály použi-
té v interiéri, tak ako zmysly, ktoré dráždia, sú ušľach-
tilé. Napríklad čalúnenie bielou kožou a výzdoba seda-
diel, prístrojovej dosky a podlahy spolu s načerveno la-
kovaným stredovým panelom a doplnkami. Jednodiel-
na dvojsedadlová predná lavica poskytuje komfort ako 
v perinke. Pre zvýraznenie dojmu spoločnej vášne a ľa-
hkosti zahŕňa aj niekoľko vzájomne sa prelínajúcich ele-
mentov vyhotovených v bielej koži, s prešívaným vzo-
rom na strane spolujazdca, avšak kontrastným vyhoto-
vením na strane vodiča, čo má medzi nimi podnecovať 
akoby neúprosnú vzájomnú príťažlivosť.
 Dizajn interiéru si vzal inšpiráciu aj z myšlienky mi-
lostného stretnutia a je založený na stretnutí protikladov:
-  priestor vodiča v štýle kokpitu kontrastuje s éterickou 

ľahkosťou prístrojovej dosky a dojmom z bielej kože-
nej sedačkovej lavice,

-  vodičove dvere majú svetločervený lakovaný finiš, za-
tiaľ čo dvere spolujazdca sú ozdobené bielou kožou,

-  prístrojová doska tiež obsahuje kontrastné vyhotove-
nia. Jedna časť je vyzdobená bielou kožou a iná, ktorá 
vyvoláva viac high-tech pocit, zase rezaným efektom 
ktorý sa odvoláva na určité exteriérové komponenty,

-  biela sedačková lavica vyzerá, akoby sa vznášala na 
postieľke z červenkastého svetla, čo opäť raz symbo-
lizuje vášeň. Osvetlenie jemne rytmicky pulzuje, čo vy-
voláva dojem bijúceho srdca.

DeZir je poháňaný elektrickým motorom uloženým pred 
zadnou nápravou, a to kvôli optimalizovaniu rozloženia 
hmotnosti medzi prednými a zadnými kolesami. Verti-
kálne montované lítium-iónové batérie s kapacitou 24 

kW/h sa nachádzajú za sedačkovou lavicou a poskytujú 
vozidlu dojazd 160 km.
 Chladenie batérií je zabezpečované nielen vzdu-
chom vedeným pozdĺž autom spredu dozadu, ale aj – a 
najmä – prúdom vzduchu, ktorý vstupuje cez bočné pri-
educhy zapustené do bočných hliníkových panelov na 
obidvoch stranách auta. Motor je ten istý, aký sa pou-
žíva v elektrických modeloch Renaultu, avšak evolúcia 
umožnila zväčšiť jeho výkon a krútiaci moment na 110 
kW a 226 Nm. Na výber sú tri možnosti dobitia batérii:
•	štandardné	dobitie	s	využitím	bežnej	domovej	zásuv-

ky (ktoré plne nabije batérie za 8 hodín),
•	rýchle	nabitie	 s	využitím	400	V	 trojfázového	prúdu	

(nabije batérie na 80 % ich kapacity za 20 minút),
•	rýchla	výmena	batérii	vďaka	Quick	Drop	technológii	

Renault (výmena batérie za 3 minúty).
Pre optimalizáciu dojazdu a dynamických výkonov, sa 
technikom z Renault Design podarilo udržať hmotnosť 
DeZiru s vonkajšími rozmermi 4225x1968x1163 mm na 
minime – 830 kg. Karoséria je vyrobená z kevlaru, zatiaľ 
čo jeho oceľový rúrkový rám je podobný tomu, ktorý bol 
použitý v pretekárskom Mégane Trophy. DeZir s ním do-
konca zdieľa aj niektoré podvozkové črty, a to lichobež-
níkové zavesenie kolies. Aerodynamika bola tiež vycib-
rená, aj vďaka zakapotovanému podvozku auta s prúdni-
covým dizajnom a zadnému difúzoru je koeficient odpo-
ru vzduchu (Cd) iba 0.25. DeZir dokáže z pokoja na 100 
km/h akcelerovať za 5 sekúnd a z nuly na 50 km/h iba 
za 2 sekundy, dosiahne najväčšiu rýchlosť 180 km/h. 
 Balík energetickej efektívnosti DeZiru obsahuje re-
kuperáciu brzdnej energie. Technológia, ktorú pri tom 
využíva je založená na rovnakých princípoch ako KERS 
(Kinetic Energy Recovery System – Systém rekuperácie 
kinetickej energie) používaný vo Formule 1. Keď auto 
spomalí, kinetická energia je regenerovaná a uložená do 
batérií. V prípade DeZiru môže byť táto energia použitá 
vodičom, aby poskytla dočasný dodatočný výkon, keď 
si to vodič želá, pomocou tlačidla umiestneného na vo-
lante. Radosť z jazdy je ďalej umocnená návrhom uží-
vateľského rozhrania vodiča. Prístrojová doska vizuál-
ne odzrkadľuje pocity za volantom pomocou grafického 
zobrazovania dát získaných akcelerometrami a snímač-
mi rýchlosti. Centrálna dotyková obrazovka zahŕňa ši-
kovný navigačný systém, ktorý synchronizuje informá-
cie o výletoch s denníčkom vodiča. Vodič dostáva v re-
álnom čase informácie o štýle jazdy a spotrebe energií 
pomocou zábavného rozhrania, ktoré využíva grafiku 
v štýle videohier. V rámci vytvárania „zvukového pod-
pisu“ prichádzajúcich elektrických vozidiel značky, Re-
nault úzko spolupracoval s uznávaným Inštitútom pre 
skúmanie a akustickú/hudobnú koordináciu (IRCAM) 
na definovaní zvuku, ktorý by najlepšie odrážal osob-
nosť štúdie DeZir.

-rt-
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Medzigeneračné zmeny v tvare karosérie nie sú radikál-
ne. Predná časť zostala takmer kolmá, reflektory majú 
menej komplikovaný tvar, nárazník je zase ešte o niečo 
členitejší ako pri prvej generácii. Na bokoch sú výraznej-
šie prelisy, horný sa posunul mierne dolu, do úrovne kľu-
čiek dverí. Nášľapy na prahoch dverí teraz dizajnéri zre-
dukovali do podoby okrasných líšt. V zadnej časti karo-
série sú najvýraznejšou zmenou väčšie koncové svetlá 
tvaru „T“ s trubicovými diódovými svetelnými zdrojmi. 
 Radikálne zmeny nie sú ani v interiéri. Horizontál-
na orientácia prístrojovej dosky zdôrazňuje šírku inte-
riéru. Displej ovládacieho systému BMW iDrive je har-
monicky integrovaný do prístrojovej dosky. Táto obra-
zovka s veľkým rozlíšením, príslušná k navigačnému 
systému Professional, je svojím rozmerom 22 centimet-
rov najväčším palubným monitorom v tomto segmente.  

V prednej aj zadnej časti interiéru nového BMW X3 je te-
raz dostatok rozmerných úložných priestorov a držiakov 
na nápoje. Trojmiestne zadné sedadlo ponúka komfort aj 
na dlhé cesty, s podstatne väčším priestorom v oblas-
ti nôh aj lakťov oproti predchodcovi. Batožinový pries-
tor nového BMW X3 s objemom od 550 do 1600 litrov 
je najväčší vo svojom segmente. Príkladná je aj jeho va-
riabilita. Zadné operadlá sú delené a sklopné v pomere 
40/20/40, pričom jednotlivé diely sa dajú sklápať sa-
mostatne, aj spolu. 
 Zrejme aj uvedenie typu X1 na trh prispelo k tomu, 
že druhá generácia X3 je dlhšia a širšia ako prvá. BMW 
X3 je teraz 4648 mm dlhé (+81 mm) a 1881 mm široké 
(+28 mm). Rázvor náprav je dlhý 2810 mm (+15 mm), 
celková výška klesla na 1661 mm (-13 mm), svetlá výš-
ka má hodnotu 212 mm. 

 BMW X3 má permanentný pohon všetkých kolies 
BMW xDrive. Elektronicky riadený systém rozdeľuje 
hnací moment plynulo variabilne medzi prednú a zadnú 
nápravu. Riadiaca jednotka pohonu je  prepojená s ria-
diacou jednotkou dynamickej regulácie stability (DSC), 
potláča už v počiatočnom štádiu akékoľvek tendencie  
k nedotáčavosti alebo pretáčavosti pomocou pres-
ných a rýchlych zásahov. Nové jemné doladenie poho-
nu BMW xDrive zabezpečilo nielen optimálnu trakciu, 
ale predovšetkým suverénny prejazd zákrut, teda celko-
vo lepšiu jazdnú dynamiku. V zákrutách sa viac pohonu 
prenáša na zadnú nápravu, samozrejme ak si rozdielne 
adhézne podmienky pre jednotlivé nápravy nevyžiadajú 
adekvátny zásah. V zákrute sa zámerne pribrzďujú kole-
sá na jej vnútornom oblúku, čo vyvoláva podobný efekt 
ako samozáverný diferenciál. Takýmto spôsobom sa  

Druhá generácia BMW x3 je nasledovníkom trhovo mimoriadne úspešného predchodcu z kategórie 
„Sports Activity Vehicle“. Dizajn nového BMW x3 kombinuje charakter typický pre BMW x s dynamicky 
predĺženou siluetou. Vďaka množstvu priestoru a variabilite interiéru možno prispôsobiť komfort cestovania 
a prepravné kapacity všetkým osobným preferenciám. Pohon všetkých kolies BMW xDrive vo svojej novej 
harmonizovanej podobe prináša viac jazdnej dynamiky. 

Radosť z jazdy 
aj hospodárnosť

Predstavujeme
BMW X3
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dosahuje mimoriadne agilné správanie sa vozidla, pres-
né reakcie na riadenie a najlepšia možná trakcia.
 Nové BMW X3 má prepracované zavesenie kolies, 
elektrický posilňovač riadenia (EPS) s funkciou Servot-
ronic, ktorá mení jeho účinok v závislosti od rýchlos-
ti jazdy, je v BMW X3 aplikovaný po prvýkrát a je cen-
ným príspevkom k precíznemu smerovému ovládaniu 
vozidla. Novo vytvorené variabilné športové riadenie, 
dostupné ako doplnkový prvok výbavy, zmenšuje po-
čet otáčok volantom medzi dorazmi. Znamená to men-
šiu námahu pri otáčaní, parkovaní... Ako doplnok je pre 
nové BMW X3 k dispozícii aj systém Dynamic Damper  

Control, ktorý elektronicky riadi účinok tlmičov pruže-
nia, prispôsobuje ho jazdným podmienkam a štýlu kon-
krétneho vodiča. Prostredníctvom systému Dynamic 
Driving Control sa dá účinok tlmičov aj aktívne ovplyv-
niť, stačí tlačidlom na stredovej konzole zvoliť niektorý 
z režimov „NORMAL“, „SPORT“ alebo „SPORT +“. Tieto 
režimy menia tiež reakcie motora na akcelerátor, kon-
trolnú mapu účinku posilňovača riadenia, prahy zasa-
hovania DSC a v prípade, že je vo výbave, aj dynamiku  
radenia automatickej prevodovky. 
 Nové BMW X3 na začiatku predaja ponúka na  
výber dva moderné motory. Vznetový štvorvalec  

v novom BMW X3 xDrive20d vyvinie maximálny výkon 
135 kW, čím prekonáva svojho predchodcu o 5 kW. Pri-
tom však jeho kombinovaná spotreba paliva v testova-
com cykle EU klesla až o 14 %, na 5,6 l/100 km. Nové 
BMW X3 xDrive35i poháňa radový zážihový šesťvalec 
TwinPower Turbo s priamym vstrekovaním benzínu a 
variabilnou reguláciou časovania a zdvihu ventilov Val-
vetronic, ktorý dosahuje výkon 225 kW. S týmto moto-
rom má X3 spotrebu paliva v kombinovanej prevádzke 
8,8 l/100 km.

-bmw-
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Kompaktný typ Audi prináša všetky atribúty značky na dĺžke menej ako štyri metre. Ako nováčik v subkom-
paktnej triede má zaujať mladé mestské publikum, orientované na životný štýl. A1 je moderný mestský au-
tomobil a súčasne športovo ladené univerzálne vozidlo pre aktívny život. 

Mladé a dynamické Audi
Predstavujeme
Audi A1 

Interiér A1 pôsobí prekvapujúco priestranne a ľahko. 
Prístrojová doska svojimi štyrmi kruhovými mriežkami 
ventilácie pripomína krídlo lietadla s prúdovými motor-
mi. Prehľadne usporiadané ovládacie prvky sú klasicky 
silnou stránkou Audi, rovnako ako kvalita spracovania. 
Inovatívne materiály a moderné farby zvýrazňujú mla-
distvý charakter A1. Farebné mriežky ventilácie, vnú-
torné svetlá z LED alebo poťahy v expresívnych farbách 
umožňujú široké možnosti individualizácie. Ponuka vy-
bavenia poskytuje ďalšie možnosti na prispôsobenie si 
A1 osobnému štýlu; ešte aj oblúk strechy môže byť na-
lakovaný v rozličných kontrastných farbách. Zákazník 
si môže mnohé prvky objednať aj dodatočne, celkom 
podľa chuti a nálady.

 Ponuka prvkov infotainmentu a multimediálnych 
systémov pochádza z luxusnej triedy. Na jej vrchole je 
navigačný systém MMI Navigation plus – multimediál-
na centrála, ktorá v subkompaktnej triede vytvára nové 
meradlá. Koncepčne vychádza zo systému, ktorý sa po-
užíva v luxusnej limuzíne Audi A8 – a to tak pri displeji, 
ktorý sa dá vyklopiť z prístrojovej dosky, ako aj pri ovlá-
dacej jednotke s logikou MMI.
 Balík Connectivity Paket, ktorý sa dá objednať 
pri autorádiu concert, obsahuje prípravu pre navigač-
ný systém, umožňujúcu neskôr domontovať navigačný 
systém. K dispozícii je aj systém priestorového ozvuče-
nia Bose Surround Sound System s celkovým výkonom 
465 wattov.

 A1 vďaka svojmu športovému vyladeniu, optima-
lizovanému rozloženiu hmotnosti a veľmi presnému ri-
adeniu či v meste alebo i na diaľnici prináša pôžitok z 
jazdy. Pri všetkých motoroch je súčasťou sériového vy-
bavenia elektronický stabilizačný systém ESP s funk-
ciou elektronickej uzávierky diferenciálu, ktorá podpo-
ruje presnú športovú ovládateľnosť a zlepšuje aktívnu  
bezpečnosť.
 Audi montuje do radu A1 štyri štvorvalcové mo-
tory, dva TDI a dva TFSI. Všetky sú koncipované podľa 
princípu downsizingu – objem nahrádzajú prepĺňaním 
turbodúchadlom a na prípravu zmesi využívajú priame 
vstrekovanie paliva. Výkonové rozpätie siaha od 63 kW  
do 90 kW. 
 Normované hodnoty spotreby v kombinovanej 
prevádzke sa pohybujú medzi 3,8 a 5,3 l/100 kilome-
trov. Motor 1.6 TDI s výkonom 66 kW v kombinácii  
s ručne ovládanou prevodovkou vypúšťa do ovzdu-
šia iba 99 gramov CO

2
 na kilometer. Motory sú vyba-

vené systémom na rekuperáciu energie, premieňajúcim  

kinetickú energiu pri spomaľovaní na elektrickú a systé-
mom štart-stop (okrem verzie 1.6 TDI 66 kW S tronic). 
Pri zážihovom motore 1.2 TFSI prispieva k malej spotre-
be aj nový systém tepelného manažmentu.
 Pre A1 je alternatívne na výber sedemstupňová 
prevodovka S tronic. Prevodovka s dvoma spojkami pre-
raďuje extrémne rýchlo a bez citeľného prerušenia pre-
nosu krútiaceho momentu; dá sa ovládať automaticky 
alebo ručne, na želanie aj páčkami pod volantom. 
 Cena Audi A1 (model A1 1.2 TSI s 5-stupňovou ru-
čne ovládanou prevodovkou a úrovňou výbavy Attracti-
on) začína pri 15 990 eurách.

-ai- 
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Nové vznetové štvorvalce sa pridávajú do ponuky ku 
komplexne modernizovaným zážihovým motorom. Vý-
konové rozpätie pohonnej palety tak siaha od 55 kW 
modelu MINI One až do 135 kW modelu MINI Cooper S. 
Paletu verzií pri uvedení novej modelovej rodiny MINI 
obohacuje premiéra dvoch nových modelov: MINI One D 
Clubman a MINI Cooper D Cabrio.
 Detaily dizajnových modifikácií pre MINI, MINI 
Clubman a MINI Cabrio sa zameriavajú na zvýraznenie 
ich športového potenciálu, súčasne ešte viac podčiarku-
jú ich prémiový charakter. Napríklad je to vstup vzduchu 
v prednom nárazníku, ktorý zlepšuje atraktivitu vzhľa-
du najmä pre MINI Cooper S, ale aj pre ostatné mode-
ly, alebo vstupy chladiaceho vzduchu k brzdám, ešte 
viac zdôrazňujúce štýlovosť modelu MINI Cooper S.  

Prvky ako nový dizajn zadných svetiel s LED diódami a 
ostro ohraničenými bočnými smerovkami pôsobia ele-
gantne. Kvalitné materiály a bezchybne harmonické fa-
rebné schémy určujú moderný a exkluzívny charakter 
interiéru všetkých modelov MINI. Novo vyvinuté ovlá-
dacie prvky pre audiosystém a klimatizáciu prinášajú 
optimalizovanú ergonómiu aj funkčnosť. Nové možnos-
ti sa otvárajú pre majiteľov, ktorí si chcú vozidlo indi-
vidualizovať podľa svojho osobného štýlu. Ponuka ver-
zií čalúnenia sedadiel, obkladových materiálov a prv-
kov Colour Line bola doplnená a rozšírená, novinky sú 
aj v ponuke farieb karosérie a dizajnu diskov kolies. Pre 
skombinovanie týchto prvkov do harmonického finál-
neho efektu, k dispozícii je odporúčanie vo forme troch 
„dizajnových svetov“: Rally, Classic a Scene. Napriek 

tomu, že pozostávajú z presného výberu a kombinácie 
prvkov, ktoré zostavil dizajnový tím MINI, stále tu ostá-
va dosť priestoru pre variácie a obmeny podľa individu-
álneho želania zákazníka. 
 Rozšírená je aj ponuka dostupných položiek výba-
vy. Adaptívne predné svetlá teraz možno objednať na 
MINI, MINI Clubman a MINI Cabrio v kombinácii s dopln-
kovými xenónovými prednými svetlami. Okrem toho sú 
k dispozícii aj automaticky sa stmievajúce vonkajšie a 
vnútorné spätné zrkadlá a nové ambientné osvetlenie 
interiéru s extrémne širokou paletou farieb. Latku posú-
va vyššie aj balík systémov komunikácie a zábavy, vrá-
tane inovatívnych funkcií MINI Connected. Súbor MINI 
Connected zahŕňa celosvetovo unikátne technológie, 
slúžiace na integráciu prístroja Apple iPhone do systé-
movej architektúry vozidla, čo umožňuje ovládať jeho 
funkcie telefónu, hudobného prehrávača a internetové-
ho prehliadača prostredníctvom joysticku, tlačidiel na 
volante a palubného monitora MINI. Aplikácia, dostup-
ná z ponuky Apple App Store, umožňuje využívanie por-
tálov Facebook a Twitter priamo vo vozidle, ich zobra-
zenie na palubnom monitore a ich akustickú prezentá-
ciu pomocou funkcie hlasového výstupu. Táto aplikácia 
obsahuje aj funkciu príjmu internetového rádia, príjem 
RSS noviniek, použitie služieb Google Local Search a Go-
ogle Send to Car, ako aj funkciu Dynamic Music. 

-mi-

Atraktívne modifikácie dizajnu, aktualizovaná ponuka motorov a výber ďalších inovatívnych prvkov výbavy 
prinášajú nový impulz, ktorým rodina MINI otvára novú, ešte dynamickejšiu kapitolu svojej úspešnej histórie. 
MINI, MINI Clubman aj MINI Cabrio vďaka nim ešte viac zvýrazňujú svoju charakteristickú osobnosť. Celo-
svetová premiéra novej rodiny MINI 18. septembra 2010 je preto dátumom, kedy sa ešte viac upevní pré-
miová pozícia týchto typov v rámci segmentu malých automobilov. 

Nová rodina MINI

Predstavujeme



Survolt ruší konvencie, preberá úlohu buriča a v rámci 
90. narodenín značky sa stavia na čelo modelov, kto-
ré avizujú nadčasové myšlienky. Štúdia má kompakt-
né rozmery (dĺžka 3,85 m, šírka 1,87 m a výška 1,20 
m). Nízke, ušľachtilé kupé rozohráva kontrasty medzi 
zaoblenými líniami a masívnymi bokmi, ktoré zvýrazňu-
jú mohutné blatníky, vyjadrujúce výkon a zmyselnosť.  

Nevšedné línie športového vozidla ukončuje aerodyna-
mické krídlo. Svetelná technika, ktorá  vo veľkom využí-
va LED-technológiu, podčiarkuje významné snahy o za-
pracovanie nových technológií.
 Dvojfarebné lakovanie používa hru fialovej a še-
dej farby, ktorá vyniká pri hre materiálov a objemov.  
Materiály ako chróm a hliník reprezentujú svet luxusu  

a motoristického športu. Survolt vytvára prienik med-
zi exkluzívnym módnym svetom a automobilovými  
súťažami. 
 Kokpit štúdie Survolt vznikol ako plávajúci celok, 
sklenený prvok vložený do dvoch chrómovaných oblú-
kov. Všetko vznikalo so zámerom vytvoriť dvom ces-
tujúcim dostatok pohodlia v kabíne, aby si vychutnali  

augus t  201046

BLÝSKAVÝ, DRÁŽDIVÝ 
A PLNÝ VOLTOV

Predstavujeme
CITROËN SURVOLT

Survolt predstavuje vozi-
dlo, ktoré rozvíja nekon-
venčné nápady značky 
CITROËN na tému jedi-

nečných a nadčasových 
vozidiel na elektrický po-
hon. Ako vzor slúži mo-
del Revolte, ktorý pred-

stavili na ženevskom au-
tosalóne. Survolt pred-

stavuje perfektné spoje-
nie štýlu a extravagancie, 

jedinečnosti a dynami-
ky spájanej s automobi-
lovým športom. K tomu 

všetkému pridáva pohon 
na elektrickú energiu.
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jedinečný zážitok z jazdy. Použitie veľkých presklených 
plôch umocnilo presvetlenie a pocit z priestoru. 
 Na základe imidžu, ktorý vytvorila štúdia Revolte, sa 
aj do Survoltu dostal elektrický pohon. Vozidlo ponúka en-
vironmentálne jedinečnú jazdu, ktorá vďaka pohonu spá-
ja potešenie z jazdy, nové pocity, výkony, dynamiku a to 

všetko v úplnom pohodlí tichého automobilu. 
 Pri príležitosti le Mans Classic CITROËN Survolt od-
jazdil svoje prvé kolá na veľkom okruhu pri plne elek-
trickom pohone. Týmto technologickým riešením, kto-
ré je veľmi ojedinelé v tomto športe, CITROËN prehlbu-
je potenciál elektrického pohonu a ukazuje know-how  

značky. Spoza volantu jazdkyňa Vanina Ickx prezradila 
svoje prvé dojmy: „Som veľmi hrdá, že som sa mohla zú-
častniť na tomto nevídanom projekte. Na trati som sa cí-
tila veľmi dobre. Je to skutočné pretekárske auto s veľ-
mi sľubnými vyhliadkami do budúcna.“

-cn-

Automobilka Citroën uvádza svojho prvého zmluvné-
ho predajcu na Slovensku do svojho programu Busine-
ss Center, ktorý splnil kritériá na zapojenie sa do spomí-
naného projektu. AMM Plus s.r.o. Prešov – autorizované 
predajno-servisné miesto Citroën bude poskytovať „bu-
siness“ klientom špeciálnu starostlivosť, ktorá je nos-
ným pilierom nového odhodlania značky prilákať a lep-
šie uspokojiť podnikateľskú sféru. V blízkej budúcnosti 
ho budú nasledovať ďalší predajcovia. 

„Business to business“ predstavuje pre Citroën Slova-
kia výnimočne dôležitý trh, na ktorý vstupuje so svojimi 

aktivitami každý rok. Podnikovému sektoru poskytuje 
plošné zľavy a výhody pri nákupe nových automobilov 
a túto politiku sa snaží presadzovať aj prostredníctvom 
predajnej siete Citroën, ktorá ponúka zvýhodnené ceny 
pre spoločnosti už od nakúpu prvého auta. 

Pre účely skvalitnenia služieb podnikovému sektoru bol 
vyvinutý špeciálny program pod názvom Citroën busi-
ness center, ktorý by mal klientom poskytnúť prínos ni-
elen čo sa týka cenových zvýhodnení, ale aj starostli-
vosti, servisu a špeciálnych služieb. Citroën business 
center si kladie za cieľ celkové zrýchlenie služieb pre  

klienta rovnako ako osobný prístup prostredníctvom 
špecializovaného pracovníka a okamžitý prístup ku zľa-
vám. Predajcovia, ktorí sa budú na programe podieľať, 
budú pútať identifikačnými znakmi Citroën Busine-
ss Centier a budú zamestnávať špecializovaných pre-
dajcov a technikov, ktorí sa „business klientom“ budú 
venovať s prihliadnutím na ich špecifické potreby. Pre 
uľahčenie prevádzky parku prináša program zľavy aj 
na náhradné dielce a servisné úkony, rovnako ako po-
skytnutie náhradného vozidla v prípade poruchy. Samo-
zrejmosťou bude kompletná škála úžitkových vozidiel 
vystavená v každom Citroën Business Center.    -cn-

CITROËN je prvým európskym výrobcom, ktorý ponúka 
do svojich vozidiel možnosť prikúpiť si prístup na inter-
net: CITROËN WiFi On Board. Toto zariadenie, ktoré sa 
časom dostane do všetkých vozidiel v ponuke značky, 
umožňuje cestujúcim, aby počas jazdy naplno využívali 
možnosť plnohodnotného prístupu na internet a využili 
tak čas, ktorý trávia presúvaním sa z miesta na miesto.

Zariadenie sa používa veľmi jednoducho a pracuje s po-
mocou jednotky WiFi, zabudovanej vo vozidle. Zariade-
nie sa predáva v rámci ponuky doplnkovej výbavy a po-
skytuje plnohodnotné bezdrôtové pripojenie na zákla-
de SIM karty s aktivovanými dátovými službami v sie-
ti 3G/3G+, ktorú dodá operátor podľa výberu konkrét-
neho klienta. 
 Pokrytie interiéru vozidla signálom CITROËN WiFi 
On Board umožňuje, aby cestujúci počas jazdy využí-
vali prístup k mailom, chatu, praktickým informáciám,  

prípadne hrali sieťové hry, a to všetko 
naraz. Prístup na internet funguje za 
jazdy, alebo keď auto stojí a má spuste-
ný motor. Prístup na internet prostred-
níctvom siete 3G sa dá v zahraničí vy-
pnúť, aby sa tak predišlo veľkým fak-
túram za dátové služby. 

Služba WiFi On Board je určená rovnako 
mladým, ktorí môžu počas dlhých ciest 
využívať možnost hrať sieťové hry, ako 
aj profesionálnym užívateľom vozidiel, 
napríklad taxikárom, ktorí tak svojim klientom poskytnú 
k bežným službám zaujímavú pridanú hodnotu. 

CITROËN WiFi On Board si možno objednať na palubu 
jednopriestorových vozidiel ako CITROËN C3 Picasso  
a C4 Picasso, ale aj novej C3 a DS3 objednať už od  

marca. Do konca roka 2010 pribudne možnosť doobjed-
nať si tento prvok výbavy aj do ostatných typov značky 
CITROËN, vrátane ľahkých úžitkových vozidiel.
 CITROËN WiFi On Board sa bude predávať v Európe 
v závislosti od krajiny za približne 500 eur, v cene je za-
hrnutá aj montáž.

-cn-

CITROËN BUSINESS CENTER

CITROËN PONÚKA SLUŽBU 
WIFI ON BOARD 
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Charakteristický klinovitý tvar a nízka línia strechy, pri-
pomínajúca kupé, sa pri novom kombi Volvo V60 spá-
jajú s výrazným bočným profilom, prebiehajúcim po ce-
lej dĺžke vozidla. Vytvára jemnú, no súčasne energickú 
dvojitú vlnu, prechádzajúcu od predných reflektorov až 
po koncové svetlá. „Z hľadiska dizajnu sme sa sústredi-
li na to, aby sa vozidlo čo najviac približovalo ku kupé 
a pritom v zadnej časti karosérie poskytovalo variabil-
ný priestor. Naše športové kombi nemá ambíciu konku-
rovať tradičným automobilom typu kombi. Pre zákazní-
kov, ktorí hľadajú veľký batožinový priestor, sú určené 
naše modely V70 alebo XC70,“ povedal Örjan Sterner, 
vedúci dizajnu exteriéru pre nové Volvo V60.
 Špecialisti na vývoj podvozka spoločnosti Volvo 
Cars vyladili jazdné vlastnosti nového kombi Volvo V60 
tak, aby výsledkom bolo autentické športové kombi.  

K dispozícii sú dva typy podvozka. Na európskom trhu 
sa štandardne montuje „dynamický podvozok“, na 
ostatných trhoch je štandardom „cestovný podvozok“ 
a „dynamický podvozok“ sa montuje na želanie. Kon-
štrukčné rozdiely medzi podvozkami spočívajú v odliš-
nej charakteristike tlmičov pruženia, ako aj v prednom a 
zadnom pomocnom ráme. „Cestovný podvozok“ má o nie-
čo mäkšiu charakteristiku tlmičov, čím sa zlepšuje kom-
fort pri jazde po ceste so zlým povrchom. Okrem dvoch 
štandardných podvozkov môžu byť všetky verzie kombi 
V60 za príplatok vybavené aktívnym podvozkom FOUR-C 
(Continuously Controlled Chassis Concept) s adaptívnou 
elektronickou reguláciou tlmičov podľa momentálnych 
jazdných podmienok. Aktívny podvozok bol oproti pred-
chádzajúcim modelom Volvo upravený pre zlepšenie ovlá-
dateľnosti a komfortu. Oproti predchádzajúcim modelom 

Volvo bolo upravené aj riadenie. Aj systém pohonu AWD 
(All Wheel Drive) s elektronickým rozdeľovaním krútia-
ceho momentu na jednotlivé nápravy dostal modifikova-
ný softvér, ktorý umožňuje maximálne využiť dynamic-
ké vlastnosti nového podvozka. Pohon AWD sa montuje 
štandardne pri najvýkonnejšom zážihovom motore T6 a 
na želanie pri vznetovom motore D5 v kombinácii s auto-
matickou prevodovkou. 
 Nový dynamický podvozok využíva niekoľko elek-
tronických regulačných systémov, ktoré ďalej umocňu-
jú športové jazdné vlastnosti. Rovnako ako sedan S60 
aj nové kombi V60 má štandardne elektronický stabi-
lizačný systém Advanced Stability Control. Vďaka no-
vému snímaču uhla priečneho náklonu sa dá identifiko-
vať tendencia k šmyku už vo veľmi včasnej fáze. Zna-
mená to, že stabilizačný systém môže zasiahnuť skôr  

Kombi Volvo V60 vstupuje na automobilový trh krátko po sedane S60 novej generácie, ktorý si už vyslúžil  
titul „Najdynamickejší model Volvo všetkých čias“. Teraz nastupujúce kombi pôsobí rovnakým športovým 
dojmom. Výrobca predpokladá, že najmenej 90 percent z ročnej produkcie 50 000 kusov kombi V60 sa 
predá v Európe. Prvé z nich už túto jeseň.

Emotívne kombi
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a s väčšou presnosťou, čo zlepšuje ovládateľnosť  
a rýchle vyhýbacie manévre vozidla.
 Novým prvkom je funkcia Corner Traction Control, 
ktorá reguláciou krútiaceho momentu medzi jednotlivý-
mi kolesami poháňanej nápravy zlepšuje jazdu v zákru-
te. Táto technológia predstavuje zlepšenie stabilizačné-
ho a trakčného systému DSTC (Dynamic Stability and 
Traction Control).
 Pri jazde v zákrute systém automaticky pribrzďu-
je vnútorné poháňané koleso, čím sa väčšia časť krútia-
ceho momentu prenáša na dynamicky zaťažené vonkaj-
šie koleso s lepšou trakciou. To umožňuje menší polomer  
zatáčania, pretože sa zmenšuje tendencia vozidla  
k nedotáčavosti.
 Interiér V60 je jasným príkladom, ako dizajnéri Vol-
vo Cars obohatili tradičnú racionálnu jednoduchosť a 
funkčnosť škandinávskeho dizajnu novými vzrušujúci-
mi, kontrastnými a hravými elementmi. Racionalita, čis-
tota a funkčnosť škandinávskeho dizajnu majú v interié-
ri prominentné zastúpenie:
•	Zadné	sedadlo	delené	v	pomere	40/20/40	a	dopre-

du sklopné operadlo sedadla spolujazdca vpredu  

umožňujú pozoruhodne flexibilne kombinovať vyu-
žiteľnosť interiéru. Každá časť operadla trojdielne-
ho zadného sedadla sa dá sklopiť veľmi jednoducho, 
čím sa vytvorí úplne rovná plocha pre náklad. Zadné 
opierky hlavy sa sklápajú elektricky. 

•	Batožinový	priestor	je	navrhnutý	pre	maximálne	vyu-
žitie každého milimetra priestoru. Dvere batožinové-
ho priestoru so šírkou 1095 mm v kombinácii s pries-
tormi za vnútornými blatníkmi a pod podlahou ba-
tožinového priestoru sú príkladom systematického 
prístupu pre dosiahnutie maximálneho využiteľné-
ho objemu. Základný objem batožinového priestoru 
je 430 litrov. 

•	Zadné	 sedadlo	 môže	 byť	 vybavené	 integrovanými	
detskými sedacími podložkami na obidvoch vonkaj-
ších miestach. 

Športový interiér nového modelu Volvo V60 je súčas-
ne najbohatšie vybavený prvkami high-tech zo všet-
kých modelov Volvo doteraz – od systémov na pred-
chádzanie kolíziám cez komfortné systémy až po systé-
my infotainmentu najvyššej triedy. Systém na detekciu  
chodcov s automatickým zastavením vyšle vodičovi  

výstražný signál ak chodec vstúpi na cestu pred vozi-
dlom. A ak vodič nereaguje, vozidlo automaticky začne 
brzdiť. Systém na detekciu chodcov s automatickým za-
stavením dokáže zabrániť kolízii s chodcom pri rýchlos-
ti jazdy do 35 km/h ak vodič včas nereaguje. Pri väčších 
rýchlostiach systém aspoň výrazne zmenšuje rýchlosť 
vozidla tesne pred kolíziou. 
 Nové Volvo V60 je štandardne vybavené systé-
mom City Safety. So systémom City Safety automobil 
automaticky zabrzdí, ak vodič v primeranom čase nerea-
guje na spomaľujúce alebo zastavujúce vozidlo pred ním 
– alebo ak sa vozidlo príliš rýchlo približuje k stojacemu 
objektu pred ním. Systém dokáže zabrániť nárazu do vo-
zidla idúceho vpredu alebo aspoň zmierniť následky ná-
razu pri rýchlosti jazdy do 30 km/h. 
 Počas prvého roka výroby bude nové Volvo V60  
k dispozícii so širokou ponukou vznetových a zážiho-
vých motorov pokrývajúcich rozpätie výkonov od 85 
kW (pri 1,6-litrovej ekonomickej vznetovej verzii DRI-
Ve) po 224 kW (pri 3-litrovom prepĺňanom zážihovom 
motore T6). 

-vo-
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AKé SÚ PRÍČINY 
NEDOTÁČAVOSTI A PRETÁČAVOSTI 
AUTOMOBILOV ? 2. časť

Technika

V predchádzajúcej časti príspevku sme stručne vysvet-
lili niektoré pojmy z oblasti smerovej dynamiky auto-
mobilov a definovali sme jeho nedotáčavé, neutrálne a 
pretáčavé smerové vlastnosti - azda trocha podrobnej-
šie, ako býva zvykom v motoristickej literatúre. V ďal-
ších častiach si povieme, ako niektoré parametre vo-
zidla, prípadne konštrukcia niektorých jeho podvozko-
vých skupín, tieto vlastnosti ovplyvňujú. Pre začiatok 
sa budeme venovať, z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti, 
len problematike statickej (ustálenej) zatáčavosti vozi-
dla, teda jeho správaniu sa pri ustálenej jazde na pria-
mej alebo kruhovej dráhe pri pôsobení konštantnej bo-
čnej sily v ťažisku.

Tiaž vozidla G pôsobiaca v jeho ťažisku sa podľa hornej 
časti obr. 6 rozdelí medzi prednú a zadnú nápravu a spô-
sobí tak ich zvislé zaťaženia F

zp
 a F

zz
 , ktoré sú určené 

vzťahmi

kde L
p
 , L

z
 sú vzdialenosti prednej a zadnej nápravy vozi-

dla od jeho ťažiska a L je rázvor 
náprav. Z týchto vzorcov vyplýva, že ak bude ťažisko 
bližšie k prednej náprave, teda L

p
 < L

z
 , bude táto viacej 

zaťažená, teda F
zp

 > F
zz

 , a naopak, ak bude ťažisko bliž-
šie k zadnej náprave, teda L

p
 > L

z
 , bude zasa tá viacej 

zaťažená, teda F
zz

 > F
zp

 . To je na prvý pohľad zrejmé aj 
bez písania vzorcov. Ak bude ťažisko v strede rázvoru, 
teda L

p
 = L

z
 = L/2, budú zvislé zaťaženia náprav rovna-

ké, teda F
zp

 = F
zz

 = G/2. 

V ťažisku vozidla pôsobí aj bočná sila Fy
 , ktorá sa podľa 

dolnej časti obr. 6 takisto rozdelí medzi nápravy, a to v 
rovnakom pomere, ako sa rozdelila tiažová sila G podľa 
rovníc (5). Vzniknú tak zložky bočnej sily F

yp
 a F

yz
 , ktoré 

musia preniesť kolesá prednej a zadnej nápravy na vo-
zovku. Rovnice pre ich výpočet boli už uvedené v pred-
chádzajúcej časti príspevku, pre úplnosť ich napíšeme 
znovu

Je zrejmé, že rovnice (5) a (6) sú úplne zhodné, až na po-
čítané veličiny. Tie prvé vyjadrujú rozklad tiažovej (zvis-
lej) sily vozidla do zložiek zaťažujúcich prednú a zadnú 

nápravu, druhé zasa rozklad bočnej (vodorovnej) sily do 
zložiek prenášaných kolesami prednej a zadnej nápravy 
na vozovku. Z toho vyplýva dôležitá skutočnosť, že po-
mer zvislých zaťažení prednej a zadnej nápravy a pomer 
bočných síl prenášaných prednou a zadnou nápravou sú 
rovnaké a rovné opačnému pomeru vzdialeností náprav 
od ťažiska, teda

Úpravou prvej časti tejto rovnice vyplýva, že pomery 
bočnej sily a zvislého zaťaženia prednej a zadnej nápra-
vy sú takisto rovnaké, teda

Rozloženie tiažovej sily a bočnej sily, pôsobiacich v ťa-
žisku vozidla, na jeho prednú a zadnú nápravu, ktoré 
je podľa uvedených rovníc závislé od polohy ťažiska  
v pozdĺžnom smere, má rozhodujúci vplyv na smerové 
vlastnosti vozidla. Pokúsme sa posúdiť separátne naj-
prv tento vplyv. Predstavme si fiktívne modelové vozi-
dlo, ktoré sa bude pohybovať po vozovke len vlastnou 

zotrvačnosťou (bez pôsobenia hnacích síl na kolesách), 
ktoré bude mať obidve nápravy úplne rovnaké (kon-
štrukčne aj rozmerovo), a ktorého ťažisko bude ležať v 
rovine vozovky (teda nenastane klopenie vozidla pri pô-
sobení bočnej sily v ťažisku). Dôvod tejto fikcie sa nám 
ozrejmí v ďalšom, keď uvidíme, že všetky parametre, 
ktoré sme z tohto vozidla vylúčili, budú smerové vlast-
nosti skutočného vozidla významne ovplyvňovať. 

Vplyv pozdĺžnej polohy ťažiska si vysvetlíme s pomo-
cou obr. 7, ktorý predstavuje nám už známu záťažovú 
charakteristiku kolesa s pneumatikou (resp. dvojice ko-
lies jednej nápravy, obr. 4 v predchádzajúcej časti tohto 
príspevku). Pre názornosť si zvoľme parametre modelo-
vého vozidla: hmotnosť m

o
 = 2000 kg (tiažová sila G = 

20000 N), bočná sila F
yo

 = m
o
 . 0,5 g = 10000 N. Ak leží 

ťažisko vozidla v strede rázvoru, budú zvislé zaťaženia 
prednej a zadnej nápravy rovnaké, aj zložky bočnej sily 
prenášané kolesami prednej a zadnej nápravy na vozov-
ku budú rovnaké, ako bolo už vyššie uvedené. V tomto 
prípade vzniknú na nápravách modelového vozidla rov-
naké uhly smerovej odchýlky, α

po
 = α

zo
 , čo značí podľa 

vzorcov (4) z predošlej časti príspevku jeho neutrálny 
jazdný stav. Takéto modelové vozidlo si označme inde-
xom „O“. V obr. 7 sa zobrazí bodom O, ktorý vyjadruje si-
tuáciu spoločnú pre obidve jeho nápravy, a to F

zpo
 = F

zzo
 = 

G/2 , F
ypo 

= F
yzo

 = F
yo

 /2 , a leží na krivke odpovedajúcej 
uhlu smerovej odchýlky α

po
 = α

zo
 = α

o
 . 

Vyšetrujme ďalej, čo sa stane, ak ťažisko vo-
zidla bude pred stredom rázvoru, napríklad  
v polohe odpovedajúcej rozloženiu tiaže vozidla na pred-
nú/zadnú nápravu v pomere 60/40 %. Ďalšie paramet-
re modelového vozidla sú: rázvor náprav L = 2,6 m, po-
loha ťažiska L

p
 =1,04 m, L

z
 = 1,56 m. Z toho vyplýva-

jú zvislé zaťaženia náprav F
zp

 = 12 000 N, F
zz

 = 8000 N 
a zložky bočnej sily pripadajúce na prednú a zadnú ná-
pravu F

yp 
= 6000 N, F

yz
 = 4000 N. Toto modelové vo-

zidlo si označme indexom „A“. Situácia na jeho pred-
nej a zadnej náprave sa v obr. 7 zobrazí dvojicou bo-
dov A

p
 (F

zp
 , F

yp
) a A

z
 (F

zz
 , F

yz
). Ako je zrejmé z obr. 7, ti-

eto body sa nenachádzajú na krivke prislúchajúcej ne-
utrálnemu jazdnému stavu modelového vozidla „O“ z 
predchádzajúceho príkladu. Bod A

p
 , prislúchajúci pred-

nej náprave, leží na krivke, ktorá odpovedá väčšiemu 
uhlu smerovej odchýlky, teda α

pA
 > α

o
 , zatiaľ čo bod 

Az , prislúchajúci zadnej náprave, leží na krivke, kto-
rá odpovedá menšiemu uhlu smerovej odchýlky, teda  

  Obr. 6 - Vozidlo pri pôsobení zvislej a bočnej sily v 
ťažisku: T – ťažisko, G – tiaž vozidla, F

zp
 , F

zz
 – zložky tiaže 

vozidla pripadajúce na prednú a zadnú nápravu, F
y
 – boč-

ná sila v ťažisku vozidla, F
yp

 , F
yz

 – zložky bočnej sily v ro-
vine prednej a zadnej nápravy, L

p
 , L

z
 – vzdialenosti pred-

nej a zadnej nápravy od ťažiska, L – rázvor náprav
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α
zA

 < α
o
 . V tomto prípade teda platí α

pA
 > α

zA
 a podľa 

rovníc (4) uvedených v predchádzajúcej časti tohto prí-
spevku je zrejmý záver: vozidlo s ťažiskom pred stre-
dom rázvoru, teda s väčším podielom hmotnosti pri-
padajúcim na prednú nápravu, vykazuje pri pôsobe-
ní bočnej sily v ťažisku nedotáčavé smerové vlastnos-
ti. Miera (stupeň) nedotáčavosti takého automobilu 
bude tým väčšia, čím viac bude jeho ťažisko predsunu-
té pred stred rázvoru, teda čím bude väčší percentuálny  
podiel zvislého zaťaženia prednej nápravy.

Obdobným postupom by sme dospeli k záveru, že v prí-
pade vozidla s ťažiskom za stredom rázvoru, teda s väč-
ším podielom hmotnosti pripadajúcim na zadnú nápravu 
(vozidlo „B“), platí α

zB 
> α

pB
 , a také vozidlo vykazuje pri 

pôsobení bočnej sily v ťažisku pretáčavé smerové vlast-
nosti. Nedotáčavé a pretáčavé správanie sa automobilu 
v zákrute názorne predstavuje obr. 8.

To je teda základný vplyv pozdĺžnej polohy ťa-
žiska vozidla na jeho ustálené (statické) sme-
rové vlastnosti. Ten je v porovnaní s vplyvom 
ďalších parametrov, ktoré budú popísané v na-
sledujúcich častiach tohto príspevku, domi-
nantný a závisí prevažne od koncepcie auto-
mobilu. Osobné automobily s predným poho-
nom, ktorých ťažisko je pred stredom rázvo-
ru, majú nedotáčavé smerové vlastnosti, auto-
mobily tzv. klasickej koncepcie (hnací agregát 
vpredu, pohon zadných kolies), ktorých ťažis-
ko je v blízkosti stredu rázvoru, majú neutrálne 
alebo mierne nedotáčavé smerové vlastnosti. 
V minulosti obľúbená koncepcia automobilov s 
motorom vzadu sa vyznačovala výrazne pretá-
čavými smerovými vlastnosťami, ktoré v niek-
torých prípadoch znamenali až ohrozenie bez-
pečnosti jazdy. 

Neutrálny až mierne nedotáčavý jazdný stav je z hľa-
diska mechaniky jazdy najpriaznivejší – využitie medze 
priľnavosti je rovnaké na prednej aj zadnej náprave, vo-
zidlo dosiahne v tomto režime jazdy teoreticky najväč-
šiu možnú rýchlosť v zákrute, jazda vozidla aj v precho-
dových jazdných stavoch je dynamicky stabilná. Pre-
to pri koncipovaní nového osobného automobilu je sna-
ha dosiahnuť podľa možností čo najrovnomernejšie za-
ťaženie náprav (čo najbližšie pomeru 1:1), niekedy aj  
nekonvenčnými prostriedkami (napr. koncepcia Trans-
axle v Alfe Romeo), alebo masívnym využitím ľahkých 
materiálov v určitých častiach vozidla. Pri koncepcii vo-
zidla s pohonom predných kolies, ktorá je dnes bežná na-
jmä pri nižších a stredných hmotnostných kategóriach, 
to však prakticky nie je možné z dôvodu relatívne veľ-
kej hmotnosti vpredu uloženého hnacieho agregátu, ti-
eto automobily často majú pri pohotovostnej hmotnos-
ti dosť nepriaznivé rozloženie tiaže na prednú/zadnú  

nápravu (okolo 60/40 %, aj horšie), čo vedie k ich často 
nadmernej nedotáčavosti. Tá je ovšem nežiadúca najmä 
z dvoch dôvodov. Poprvé, vplyvom väčších uhlov smero-
vej odchýlky predných kolies tie dosiahnu skôr medzu 
priľnavosti, vozidlo stráca schopnosť korigovania sme-
ru jazdy ich riadením, a tým je jeho maximálna rýchlosť 
v zákrute menšia v porovnaní s neutrálnym jazdným sta-
vom. Podruhé, aj keď je na jednej strane jazda takého 
vozidla dynamicky stabilná, vozidlo však reaguje pomal-
šie na natáčanie volantu pri dynamických jazdných sta-
voch napríklad na dráhe s opakujúcimi sa zákrutami, ho-
voríme o horšej smerovej agilite takého automobilu. Na-
vyše, tento nepriaznivý pomer zaťaženia náprav sa prá-
ve pri tejto koncepcii dosť výrazne mení podľa spôsobu 
zaťaženia vozidla (pohotovostná hmotnosť + vodič, plné 
zaťaženie). To je dôležité najmä pri osobných automobi-
loch najnižších hmotnostných kategórií, pri ktorých je 
podiel úžitkového zaťaženia (hmotnosť vodiča, cestujú-
cich, príp. nákladu) na celkovej hmotnosti vozidla veľký, 
takže niekedy býva problém dosiahnuť vyhovujúci kom-
promis z hľadiska ich smerových vlastností v zákrute v 
celom rozsahu zaťaženia. 

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

(pokračovanie)

Technika

  Obr. 7 - Záťažová charakteristika pre neutrálne a nedotáčavé 
vozidlo: F

y
 – bočná sila prenesiteľná nápravou, F

z
 – zvislé zaťaže-

nie nápravy, α – uhol smerovej odchýlky stredu nápravy, indexy 
: p – predná náprava, z – zadná náprava, O – vozidlo v neutrálnom 
jazdnom stave, A – vozidlo v nedotáčavom jazdnom stave

  Obr. 8 - Nedotáčavý a pretáčavý jazdný stav auto-
mobilu v zákrute

Bosch bude v neďalekej budúcnosti stavať elektrické 
pohony pre j elektrické bicykle (e-bike) a na tomto ras-
túcom trhu sa chce stať popredným dodávateľom. V zá-
vode v Reutlingene rastie samostatná výrobná oblasť, 
ktorá prenesie široké technologické know-how Bosch 
Group v oblastiach elektroniky, elektrických pohonov, 
snímačov a batérií do nového výrobku pre oblasť bicy-
klov. Jadrom pohonu pre elektrické bicykle je pohonná 
jednotka pozostávajúca z elektrického motora s riadi-
acou jednotkou a snímačmi. Elektrickú energiu - palivo 
pre e-bike - dodáva batéria, ktorá je súčasťou výrobku, 
čerpaciu stanicu nahradí nabíjačka a počítač zavesený 
na riadidlách má zároveň obvyklé funkcie bežných Cyk-
lopočítačov. Nový pohon sa bude dodávať výhradne vý-
robcom bicyklov, s predajom samostatnej sady sa nepo-
číta. K prvému predvedeniu elektrických bicyklov s po-
honom Bosch dôjde na medzinárodnom veľtrhu bicyklov 
„Eurobike“ vo Friedrichshafene, ktorý sa otvára pre spo-
trebiteľov 4. septembra.
 Moderné elektrické bicykle nemajú nič spoločné 

so starou koncepciou „bicyklov s pomocným motorče-
kom“. E-biky s pohonom Bosch sú technologicky vyspe-
lé stroje, ktoré skôr podporujú než nahrádzajú šliapanie. 
Elektrický pohon pridá silu motora len vtedy, keď sa vy-
nakladá sila svalov. Množstvo sily automaticky nasta-
vuje elektronika podľa sily vynakladanej jazdcom - viac 
do kopca, ako na rovine - a tiež podľa toho, či si jazdec 
zvolí väčšiu alebo menšiu podporu. V závislosti na na-
stavenej podpore vydrží plne nabitá batéria od približ-
ne 35 kilometrov pri najvyššom nastavení až do 80 ki-
lometrov pri najnižšom. Pohon Bosch je účinný pri rých-
lostiach do 25 km/h, nad touto hranicou už cyklista šlia-
pe sám. Dôvod: toto je jediný spôsob, ako bicykel zosta-
ne v mnohých štátoch z právneho hľadiska bicyklom, 
bez povinnej helmy, registračnej značky a povinného 
ručenia. Zdrojom energie je lítium iónová batéria. Po-
honná jednotka Bosch je určená k montáži doprostred 
rámu. Tam sa jej hmotnosť prejaví najmenej a bicykel 
má tak najlepšie jazdné vlastnosti. Z hľadiska efektív-
nosti však nemôže byť elektrický pohon príliš ľahký,  

takže systém e-bike z Reutlingenu má zároveň jednu 
z najmenších hmotností. Do pohonu boli vložené mno-
horočné skúsenosti, ktoré spoločnosť Bosch získala z 
technologicky príbuzných komponentov. Batéria naprí-
klad využíva rovnaké lítium iónové technológie ako mi-
niatúrny batériový skrutkovač „Ixo“, najpredávanejšie 
elektrické náradie na svete. 
 Aby bolo možné vždy presne zmerať pomocnú silu 
elektrického motora a aby nevyšiel na zmar ani jediný 
miliampér alebo jediný meter vzdialenosti, musí riadia-
ca elektronika pohonu vždy vedieť, ako rýchlo cyklista 
ide a akú silu dáva do šliapania. Tieto dáta sa sťahujú 
niekoľkokrát za sekundu pomocou snímačov do riadia-
cej jednotky a používajú sa na výpočet presnej pomo-
ci motora pre konkrétnu situáciu. V protivetre musí cyk-
lista napríklad vynaložiť na dosiahnutie rovnakej rých-
losti väčšiu silu. Snímače sily šliapania tento údaj nahlá-
sia počítaču pohonnej jednotky, ktorý okamžite reaguje 
a pomôže jazdcovi trochou energie motora. Ďalšie infor-
mácie nájdete na www.bosch-ebike.com.

ELEKTRICKÝ POHON BICYKLOV BOSCH 
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Nový Swift je 3850 mm dlhý, čo je o 90 mm viac ako 
v predchádzajúcej generácii, o 50 mm je dlhší aj rázvor 
náprav (2430 mm). Šírka je väčšia o 5 mm (1695 mm) 
a výška o 10 mm (1510 mm). Širší je aj rozchod kolies, 
vpredu o 10 mm (1480 mm), vzadu o 5 mm (1485 mm). 
Tieto zmeny sa premietli aj do priestoru v kabíne, kto-
rá teraz poskytuje posádke viac pohodlia. Dynamiku in-
teriéru vozidla umocňuje základná štýlová čierna farba 
kombinovaná s kontrastnými striebornými prvkami.
 Konštruktérom sa podarilo napriek predĺženiu ka-
rosérie zmenšiť polomer otáčania a tak spraviť vozidlo 
ešte obratnejším, čo je pri malých autách, používaných 
veľmi často v mestskej premávke, cenná vlastnosť. Po-
užitím väčšieho podielu vysokopevnostných oceľových 

plechov na zhotovenie skeletu karosérie ako mala pred-
chádzajúca generácia vzrástla tuhosť karosérie pri sú-
časnom zmenšení hmotnosti. Z tvarových zmien spome-
nieme aspoň výraznejšie zaoblenie prednej časti, čo pri-
spelo k lepšej ochrane chodcov pri prípadnej vzájomnej 
kolízii. 
 Nový Swift bude poháňať nový zážihový motor 1.2 
VVT (1242 cm3) s variabilným časovaním nasávacích aj 
výfukových ventilov. Dosahuje najväčší výkon 69 kW 
pri 6000 otáčkach za minútu a krútiaci moment 118 Nm 
pri 4800 otáčkach za minútu. Nahrádza 1,3-litrový zá-
žihový motor používaný v predchádzajúcej generácii, 
je prakticky rovnako výkonný, ale v kombinovanej pre-
vádzke vozidla má až o 17 % menšiu spotrebu benzínu  

(5 l/100 km s ručne ovládanou 5-stupňovou prevodov-
kou alebo 5,6 l/100 km so 4-stupňovou automatickou 
prevodovkou). Neskôr sa dostanú na trh aj ešte úspor-
nejšie verzie, k menšej spotrebe prispeje systém vypí-
nania motora pri zastavení vozidla, napríklad na svetel-
ne riadených križovatkách. 
 Nový Swift sa bude dodávať aj so vznetovým mo-
torom 1.3 DdiS, ktorý v porovnaní so súčasným bude 
mať rovnaký výkon (55 kW) aj najväčší krútiaci mo-
ment 190 Nm, ale má menšie vnútorné trenie. Bude 
plniť emisnú normu Euro 5, Swift s ním v kombinova-
nej prevádzke vyprodukuje 109 g CO

2
/km pri spotrebe 

4,2 l nafty na 100 km. Pohotovostná hmotnosť päťdve-
rového modelu s motorom 1.2 VVT a 5-stupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou je 960 kg, s automatickou pre-
vodovkou 990 kg a model so vznetovým motorom 1.3 
DDiS, ktorý spolupracuje len s 5-stupňovou ručne ovlá-
danou prevodovkou má pohotovostnú hmotnosť 1065 
kg. Trojdverové modely budú o 15 kg ľahšie. Súčasťou 
bohatej základnej výbavy má byť aj sedem bezpečnost-
ných vankúšov (vrátane kolenného pre vodiča) i systém 
regulácie stability vozidla (ESP).
 Nový Swift sa začne dodávať na Slovensko a do 
ostatných štátov Európy v jeseni.       -si-

V automobilke japonskej značky Suzuki v Ostrihome začali nedávno vyrábať  novú generáciu typu Swift. 
Predchádzajúca generácia Swiftu bola na trhu päť rokov a bola obchodne veľmi úspešná.  Aj preto sa tva-
rovanie karosérie nového Swiftu významnejšie nemenilo, i keď rozmery vozidla nerástli úplne proporčne. 

Predstavujeme
Suzuki Swift 

Suzuki
Swift 
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Predstavujeme
MITSUBISHI ASX

Crossovery Mitsubishi Motors nadväzujúce na športo-
vé 4x4 dedičstvo značky umožnia osloviť nových zákaz-
níkov. Tón tohto inovovaného prístupu udáva nedávno 
prepracovaný Outlander s 82 % mierou zisku nových zá-
kazníkov. Európski zákazníci ho vnímajú skôr ako ostrej-
šiu alternatívu vozidiel s karosériou kombi segmentu D 
a športových kombi, než ako alternatívu k SUV, ako sa 
pôvodne predpokladalo. Značka Mitsubishi vďaka tomu 
dostala na trhu nový rozmer.
 Spoločnosť Mitsubishi Motors v súčasnosti rozši-
ruje tento koncept o jednu priečku nižšie (do segmen-
tu C) a na trhy Európy uvádza menšieho a športovej-
šie ladeného súrodenca typu Outlander: úplne nový 
kompaktný typ ASX (Active Smart C(X)rossover).  

Mitsubishi ASX sa na domácom japonskom trhu dostal 
do predaja vo februári 2010 (pod označením “RVR”). 
 Vďaka rovnako dlhému rázvoru náprav (2670 
mm) ako má Outlander, dosahuje ASX najväčší vnútor-
ný priestor v triede. Osoby sediace vpredu aj vzadu tak 
majú rovnako veľa miesta na nohy ako v Outlanderi, z 
ktorého prebral crossover ASX až 70 % dielcov, vrátane 
voliteľného pohonu 2WD alebo 4WD. Veľkorysý je aj ba-
tožinový priestor s objemom 442 l až 1219 l. ASX
 Výnimočný je aj úplne nový vznetový motor 1.8 
DI-D MIVEC s technológiou variabilného časovania sa-
cích ventilov, ktorá je vôbec po prvý raz na svete použi-
tá v kombinácii so vznetovým motorom v osobných vo-
zidlách. V ponuke bude v dvoch výkonnostných verziách 

85 a 110 kW. Svojim akustickým prejavom patrí medzi 
najkultivovanejšie vznetové motory súčasnosti. Okrem 
neho bude od septembra 2010 v ponuke aj zážihový mo-
tor 1.6 MIVEC s výkonom 86 kW.

Nový cestný crossover Mitsubishi ASX sa už v štandar-
de môže pochváliť „zelenými“ technológiami ako je Ce-
arTec so systémom Auto Stop&Go s rekuperáciou brzd-
nej energie, ale aj malou spotrebou paliva iba 5,5 l/100 
km (1.8 DI-D MIVEC) a emisií CO

2
 iba 135 g/km (1.6 MI-

VEC). V bohatej výbave je napríklad 7 bezpečnostných 
vankúšov, xenónové reflektory so 160° osvetlením vo-
zovky, asistenčný systém rozjazdu do kopca (HSA), 
zloženie zadných sedadiel do roviny, prémiový audio  
systém Rockford Fosgate® 710 W, USB a AUX, tla-
čidlo START/STOP či panoramatická strecha s LED  
podsvietením.
 Komfort jazdy umocňujú nielen kompaktné rozme-
ry 5-miestneho vozidla s variabilným interiérom vhod-
ným na každodenné jazdenie, ale aj možnosť voľby po-
honu 2WD/4WD či rovnaká priechodnosť terénom ako 
majú športovo-úžitkové vozidlá. 
 Nový cestný crossover MITSUBISHI ASX sa od  
1. júla 2010 začal predávať aj na Slovensku. Má 5-ročnú 
záruku, cena začína pri 16 500 eurách. 

-mi-

Presne 40 rokov po tom, čo sa 
spoločnosť Mitsubishi Motors 
Corporation (MMC) osamostatni-
la - a v tom istom roku, keď celá 
korporácia Mitsubishi oslavuje 
140. výročie vzniku – sa Mitsub-
ishi Motors vydáva novým strate-
gickým smerom. S ohľadom na 
dlhodobý vývoj trhu ako aj jedno-
značné signály prichádzajúce od 
(európskych) zákazníkov, sa spo-
ločnosť MMC rozhodla pre stra-
tegický posun od značky zame-
ranej na výrobu športovo-úžitko-
vých vozidiel (SUV) s obmedze-
nou ponukou osobných automo-
bilov v prospech budovania znač-
ky vyrábajúcej nekonvenčné eko-
logické osobné vozidlá. Aj naďalej 
si však zachová prítomnosť v sek-
tore “autentických off-roadov.”

MITSUBISHI ASx
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Vyznačuje sa nielen novým vzhľadom a zdokonalený-
mi jazdnými vlastnosťami, prináša aj novú funkčnosť. 
Daná je napríklad dvojicou zadných posuvných dverí, 
rozmerným výklopným vekom batožinového priestoru, 
jedným z najväčších priestorov pre nohy cestujúcich v 
druhom a treťom rade. Má širšie a pohodlnejšie sedadlá, 
jednoduchšie ovládanie a flexibilnejší systém sklápania 
a posúvania sedadiel. K ďalším prednostiam patrí tichší 
interiér, nové materiály prístrojového panelu a čalúne-
nia, či malé prevádzkové náklady. Tie nová Mazda5 dosi-
ahla najmä vďaka novým pohonným jednotkám. To spo-
lu so širokým zoznamom výbavy posúva novinku Maz-
dy na pozíciu ideálneho automobilu pre európske rodiny, 
ktoré vyznávajú aktívny životný štýl.
 Nová Mazda5 prichádza s úplne novým dizajnom, 
ktorý využíva výrazový jazyk „Nagare Flow“, viac krát 
ocenený v súvislosti s koncepčnými automobilmi znač-
ky Mazda. Tieto prvky sú najvýraznejšie na novej pred-
nej maske, „skrytom“ D-stĺpiku a nových horizontál-
nych zadných svetlách - to všetko dodáva vozidlu v seg-
mente kompaktných veľkopriestorových automobilov 
jedinečný vzhľad. V interiéri dominuje nový prístrojový 
panel, volant a stredová konzola spolu s novými seda-
dlami, materiálmi, farbami a čalúnením. 
 V interiéri nového modelu Mazda5 dominuje vý-
razný dizajn prístrojového panelu, ktorý umocňuje jeho 
športový charakter. Kabína pôsobí ešte priestrannejším 
dojmom, ako pri prvej generácii. Prístroje sú podsvie-
tené nabielo. Hornej časti stredovej konzoly dominu-
je veľký informačný displej. Samotná stredová konzo-
la sa tak prezentuje vo forme otvoreného trojuholníka, 
integrovaného do prístrojového panelu. Úplne nový je aj 

ovládací panel audiosústavy s chrómovanými detailmi. 
Výraznejšiu atmosféru kvality vyžaruje interiér vďaka 
novému čiernemu čalúneniu. Základná verzia v 5-miest-
nom aj  7-miestnom vyhotovení ponúka dva druhy tex-
tilného čalúnenia so vzorovaným stredným dielom. Vyš-
šie verzie výbavy s látkovým čalúnením dekoruje ver-
tikálna zvlnená línia „Nagare Flow”, doplnená syntetic-
kou kožou a tmavomodrým prešívaním. V ponuke sú tiež 
kožené sedadlá s perforovanou kožou uprostred a červe-
nými prvkami, dotvárajúcimi športový vzhľad.
 
S rázvorom náprav 2750 mm, šírkou 1750 mm a výš-
kou 1615 mm predstavuje nová Mazda5 dokonalý do-
pravný prostriedok komfortného cestovania pre sedem 
osôb, pričom si zachováva vynikajúcu ovládateľnosť. Je 
4585 mm dlhá, čo je o 80 mm viac, ako pri predchádza-
júcej generácii. 
 Dvojica posuvných dverí, 130 mm široká nástupná 
lišta iba 439 mm nad zemou a jeden z najväčších na-
kladacích otvorov (686 mm široký a 1083 mm vyso-
ký) umožňujú pohodlný prístup do interiéru Mazdy5. 
Elektricky posuvné dvere* je možné otvoriť diaľkovým 
ovládačom, tlačidlom na prístrojovom paneli, alebo za-
tiahnutím kľučky. Volant je samozrejme nastaviteľný v 
oboch smeroch.
 Sedadlá v druhom rade možno sklopiť do uhla 50º, 
aby tak poskytli maximum pohodlia. Zároveň je možné 
ich aj posúvať v rozsahu až 270 mm. Podlaha, stúpajú-
ca smerom dozadu nahor, umožňuje cestujúcim zo zad-
ných radov nerušený výhľad dopredu a do strán, čím 
prispieva k príjemnejšiemu zážitku z jazdy. Nová Maz-
da5 poskytuje miesto až siedmim cestujúcim, pričom  

sedadlá možno jednoducho skladať a vytvárať tak 
množstvo rôznych konfigurácií. Dvojmiestne usporiada-
nie s obrovským nákladovým priestorom poslúži na pre-
voz objemných predmetov, štvormiestna konfigurácia s 
veľkorysým batožinovým priestorom sa ideálne hodí na 
letnú dovolenku a na sedem sedadiel sa vojde celá rodi-
na aj s priateľmi. Trojbodový bezpečnostný pás na pro-
strednom sedadle druhého radu umožňuje v prípade po-
treby inštaláciu troch detských sedačiek. Sedadlá v tre-
ťom rade sú delené v pomere 50:50 a je možné ich samo-
statne sklápať do rovnej podlahy, či jednoducho vytiah-
nuť za držiak na zadnej strane operadla.
 Druhý rad sedadiel disponuje dômyselným vynále-
zom značky Mazda - systémom Karakuri. Vyklopením ľa-
vého sedáka vpred je možné pod neho zložiť prostred-
ný sedák. Následne sa sklopí stredové operadlo, z kto-
rej vznikne pohodlná lakťová opierka. Alebo je možné 
vyklopiť iba praktický box Karakuri, umiestený pod pra-
vým sedákom. Toto riešenie je obzvlášť šikovné, pre-
tože súčasťou boxu Karakuri je rozmerná odkladacia 
schránka a objemná sieť, pripravená bezpečne prepra-
viť mnoho z toho, čo rodina pri cestovaní využije. To 
však stále nie je všetko: 
ak je box Karakuri mimo auta, uvoľní sa pod pravým se-
dákom ďalší odkladací priestor s objemom 6,3 litra. Pri-
tom aj keď je prostredný sedák zložený vľavo, dá sa bez 
problémov prejsť od dverí k tretiemu radu sedadiel. A 
to znamená, že ani s detskou sedačkou, umiestnenou na 
krajnom sedadle, nemajú cestujúci z tretieho radu pro-
blém dostať sa na svoje sedadlá. Nová Mazda5 ponúka 
množstvo odkladacích priestorov, vrátane schrán-
ky pod podlahou batožinového priestoru*, šiestich  

Automobilka Mazda uviedla na trh päť/sedemmiestny typ Mazda5 z kategórie viacúčelových vozidiel  
v roku 2007. Doteraz vyrobila a predala pol milióna týchto automobilov, z toho 175 000 v Európe. Už túto 
jeseň zamieri k zákazníkom celej Európy Mazda5 druhej generácie.  

Mazda5
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držiakov nápojov, dvoch držiakov na fľaše a boxu pred 
spolujazdcom s objemom 11 litrov. Nehovoriac o dvoch 
sklápacích stolčekoch s držiakmi na nápoje, umiestne-
ných za zadnou časťou predných operadiel.
 Nová Mazda5 umocňuje svoju všestrannosť a kom-
fort rozsiahlym zoznamom štandardnej výbavy, ako aj 
výbavy na želanie. Príkladom môže byť napr. cenovo do-
stupný navigačný systém, ktorého súčasťou je veľký 
dotykový displej s uhlopriečkou 14,7 cm, hands-free 
Bluetooth® s ovládaním audiosústavy a externým mi-
krofónom, či zabudovaný prehrávač CD a MP3 s rádi-
om a možnosťou pripojenia mobilných prehrávačov, ako 
iPod, či iPhone. Pevný disk s kapacitou 4 GB disponuje 
najnovšími kartografickými podkladmi, ktoré pokrývajú 
99 % Európy, vrátane Ruska a ponúkajú možnosť vý-
beru z 18 európskych jazykov. Základná výbava  

novej Mazdy5 obsahuje elektricky ovládané vonkajšie  
spätné zrkadlá, ručne ovládanú klimatizáciu, výško-
vo nastaviteľné sedadlo vodiča, elektricky ovládané 
predné a zadné okná, centrálne zamykanie s diaľko-
vým ovládaním, bezpečnostný dotykový snímač elek-
tricky posuvných zadných dverí**, šesť bezpečnost-
ných vankúšov, štvorkanálový systém ABS, systém re-
gulácie preklzovania kolies (TCS), či systém dynamic-
kej regulácie jazdnej stability (DSC). Okrem toho je sú-
časťou štandardnej výbavy aj vstup AUX, umožňujúci 
pripojenie prehrávača MP3 k palubnému audiosystému 
so štyrmi reproduktormi a nové rádio so spracovaním 
digitálneho signálu (DSP) a dvojitým tunerom (iba pre 
európsky trh), vďaka ktorému je príjem signálu takmer 
všade dokonale čistý. K modernizovanému zážihové-
mu motoru MZR 1,8 l (85 kW) pribudne novinka medzi  

pohonnými jednotkami, zážihový motor MZR 2,0 l DISI 
(110 kW) s technológiou i-stop, ktorý nahrádza súčasný 
štvorvalec 2,0 l. Vznetové motory (nové), budú pre Maz-
du5 k dispozícii budúci rok.     -ma-
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Nová generácia smart fortwo nastupuje so zmeneným 
výberom lakov – miesto doterajších šesť je teraz k dis-
pozícii sedem farieb – medzi nimi je aj trendový matný 
lak. Okrem toho sa na vyžiadanie dodáva predný spojler, 
bočné prahy a zadný spojler vo farbe vozidla. Veko nádr-
že je odteraz lakované vo farbe vozidla.
 S novými látkovými strechami kabrioletov v červe-
nej a modrej farbe a bezpečnostného rámu tridion v žia-
rivej bielej rozširuje smart možnosti farebného výberu. 
V spojení s bielym bezpečnostným rámom tridion sú bie-
lo lakované aj kryty spätných zrkadiel a maska chladiča. 
Novú tvár od tohtoročnej jesene nastupujúcej generácii 
smartu fortwo pridáva rozšírenie palety farebných mož-
ností doplnené o voliteľne dodávané denné LED svetlá  

a 15-palcové kolesá z ľahkých zliatin s novým dizajnom. 
Pribudla zelená matná farba a svetlá modrá metalíza pre 
bodypanely, žiarivá biela farba bezpečnostného rámu 
tridion ako i možnosť na želanie dodavaného predného 
a zadného spojleru a bočných prahov vo farbe vozidla. 
 Dizajn interiéru okrem iného zahrnuje novú celo-
plošne látkou potiahnutú prístrojovú dosku, nové “cifer-
níky” prístrojov s tmavým odsadeným stredom v kombi-
novanom palubnom prístroji a prídavných prístrojoch a 
na želanie dodávaná látkou potiahnutá sklopiteľná stre-
dová lakťová opierka. Ako zvláštnu výbavu si možno do-
objednať 3-ramenný kožou potiahnutý volant s tempo-
matom a palubný počítač. Na vytvorenie príjemnej sve-
telnej atmosféry si môžu kupujúci nového smartu zvoliť 

nové ambientné osvetlenie so stlmiteľnými LED svieti-
dlami. Novinkou sú štyri inteligentné odkladacie pries-
tory a jednoručné ovládanie zadných dverí. Súčasťou 
výbavy bude po novom aj nový multimediálny/navigač-
ný audio systém s veľkým displejom a s integrovanou 
satelitnou navigáciou, ako aj handsfree Bluetooth, prí-
pojka pre iPod i ďalšie externé zariadenia. 
 Prednosti smartu, ktorými sú hospodárnosť a eko-
logickosť, akcentujú pri novej generácii najmä motory. 
Šampión v malej produkcii CO

2
 – motor CDI (40 kW) - má 

emisie iba 86 g/km. Novo optimalizované zážihové mo-
tory mhd (micro hybrid drive) (45 ako aj 52 kW) vysta-
čia s 4,2 litrami benzínu na 100 km pri emisiách 97 g/
km (kombinovaná spotreba). Motor s výkonom 62 kW 

V čase, kedy skonal legendárny zakladateľ hodinárstva Swatch, miliardár Nicolas Hayek (zanechal majetok 
3,9 miliardy dolárov), je pripravená nová generácia nekonvenčného vozidla smart fortwo, ktoré vymyslel a 
stalo sa tak jeho dieťaťom. Predávať sa začne túto jeseň.

Dieťa žije
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spotrebuje 4,9 litra na 100 km. Ešte výkonnejší BRA-
BUS (75 kW) s emisiami 119 g/km je tiež pod 120-gra-
movou ekologickou hranicou. 
 Pri príchode novej generácie modelu fortwo kul-
tová značka smart už tradične pripravila i limitovaný 
uvítací špeciálny model smart fortwo edition lightshi-
ne. Založený je na výbave passion a zahrnuje aj klimati-
záciu, balík softouch a balík dielcov karosérie (bodypa-
nels) plus. Dostupný bude v nových farbách svetlá ze-
lená matná alebo svetlá modrá metalíza vo vyhotove-
ní kupé a kabriolet so zážihovými motormi 52 kW mhd 
a 62 kW mhd alebo vznetovým motorom CDI 40 kW. 
Príplatok k základnej verzii za špeciálny model smart 
fortwo edition lightshine predstavuje 2065 eur s meta-
lízou a 2220 eur s novým matným svetlozeleným lakom.
Od uvedenia prvého smartu na trh v roku 1998 vyšlo z 
fabrík už celkovo viac ako 1,2 miliónov exemplárov dvoj-
sedadlového vozidla. Kultové auto dnes okúzľuje zákaz-
níkov v 43 štátoch na piatich kontinentoch. V priebehu 
roka 2010 bude smart fortwo uvedený v Argentíne a In-
donézii, takže sa bude predávať v 45 štátoch.      -st-
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Technika

NOVÁ TOYOTA PRIUS 
SO SPOTREBOU 2,6 l/100 km

Nová hybridná Toyota Prius PHV (Plug-in Hybrid Vehic-
le) má tri lítiovo-iónové batérie, z ktorých dve sa dajú na-
bíjať z bežnej elektrickej zásuvky a jedna sa dobíja po-
čas jazdy (tak ako doteraz pri brzdení motorom). V cykle 
EÚ sa v tomto modeli podarilo zmenšiť spotrebu paliva  
z 3,9 na 2,6 l/100 km, teda o 33,3 % (vrátane  

spotrebovaného elektrického 
prúdu zo siete) a množstvo emi-
sií CO

2
 sa podarilo obmedziť z 89 

na 59 g/km (o 33,7 %). Z toho 
vyplýva, že Toyote sa už podarilo 
vyriešiť pálčivý problém bezpeč-
nosti prevádzky nových lítiovo-i-
onových batérií.
Doterajšia Toyota Prius III mohla 
jazdiť na elektrický prúd z baté-
rie asi dva km rýchlosťou do 45 
km/h. Nová Toyota Prius PHV 
môže jazdiť na batérie 20 km, 
krátkodobo aj rýchlosťou 100 

km/h. Má síce o 130 kg väčšiu hmotnosť a jej zrých-
lenie z 0 na 100 km/h sa zhoršilo o jednu sekundu, naj-
väčšia rýchlosť 180 km/h zostala rovnaká. Aj celkový 
maximálny výkon zostal rovnaký, 100 kW. Súšasná ni-
kel-metalhydridová batéria má kapacitu 1,3 kWh a nové 

lítiovo-ionové batérie majú kapacitu 5,2 kWh. Nabíjanie 
batérií trvá 90 minút (pri 230 V a 16 A). Po prípadnom vy-
bití dvoch hnacích lítiovo-ionových batérií môže nový Pri-
us jazdiť ďalej na hlavnú hnaciu lítiovo-ionovú batériu tak 
ako súčasný Prius III. generácie. Na dlhších cestách pre-
berá hlavú hnaciu funkciu zážihový motor, ktorý pri brzde-
ní a v klesaniach dobíja hlavnú hnaciu batériu. Zvyšné 
dve lítiovo-ionové batérie môžu začať pracovať až potom, 
keď sa dobijú z elektrickej zásuvky. Pri väčších rýchlosti-
ach na diaľnici má nová Toyota Prius PHV rovnako priaz-
nivú spotrebu benzínu - 5 až 6 l/100 km (podľa spôsobu 
techniky jazdy) ako súčasná Toyota Prius III. generácie. 
 Z hľadiska využívania čisto elektrického pohonu 
novej Toyoty Prius PHV je zaujímavé, že napríklad vo 
Francúzsku pripadá 85 % denných jázd na vzdialenos-
ti do 25 km, v Anglicku 80 % vozidiel najazdí denne me-
nej ako 10 km. A do týchto podmienok sa nová Toyota s 
elektrickým akčným rádiusom 20 km veľmi dobre hodí.
 V Japonsku sa už rozbehla predsériová výroba 600 
kusov Toyoty Prius PHV, s ktorou sa budú v rôznych ze-
mepisných podmienkach dva až tri roky získavať prvé 
skúsenosti v každodennej premávke. Do plnej sériovej 
výroby sa má automobil dostať v roku 2012 až 2013. 

(AI)

Súčasná Toyota Prius III. generácie s nikel-metalhydridovou batériou 
má v cykle EÚ spotrebu benzínu 3,9 l/100 km a množstvo emisií CO

2
 

89 g/km.
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Zo sveta

Automobilka Conner Avenue Assembly Plant v americkom 
Detroite vyrobila v júli posledné továrensky upravené kupé 
Dodge Viper súčasnej generácie 2010. Posledné vyrobené vo-
zidlo Dodge Viper - model 2010 - získala D‘Ann Rauh z Texa-
su. Spolu s manželom Waynom už vlastnia najväčšiu osobnú 
zbierku týchto automobilov na svete - viac ako 40 vozidiel Do-
dge Viper. D‘Ann Rauh, ktorá je tiež členkou jedného z americ-
kých Viper klubov, dostala výnimočnú možnosť podieľať sa 
spolu s dizajnérskym tímom značky Dodge na výbere detai-
lov a osobných úpravách posledného Dodge Viper 2010. Vozi-
dlo má okrem iného na želanie namiešanú bronzovo-zlatú far-
bu, päťlúčové kolesá z kovaného hliníka v grafitovotmavom 
vyhotovení, špeciálne upravený interiér, či dokonca rôzne ko-
žené doplnky až z Talianska. 
 Vozidlá Dodge Viper začali vyrábať v roku 1992. Automo-
bilov Dodge Viper špeciálnej edície 2010 bolo zhotovených 
viac ako všetkých špeciálnych edícií predošlých modelových 
rokov dohromady. 

-de-

Možno predpokladať, že len málo našich čitateľov poču-
lo čosi o automobilke Oullim Motors. Ide totiž o malú ju-
hokórejskú spoločnosť, ktorá len nedávno predstavila 
svoj prvý typ, a to nie hocijaký –  prvý kórejský super-
športový automobil. Aj keď je Južná Kórea piatym naj-
väčším automobilovým výrobcom na svete, doteraz ži-
adna z veľkých juhokórejských automobiliek nemá vo 
svojom výrobnom programe výkonný športový automo-
bil, ktorý by mohol konkurovať aj „superšportiakom“, 
aké vyrábajú napríklad Ferrari a Lamborghini. 
 Vozidlo, ktoré teraz predstavila spoločnosť Oullim 
Motors, má názov Spirra a jeho vývoj sa začal už na za-
čiatkom 90. rokov minulého storočia. S koncepciou vo-
zidla prišiel Han-chul Kim, ktorý bol vtedy dizajnérom  
v  spoločnosti Ssangyong Motors a neskôr so svojou 
manželkou založil spoločnosť Proto Motors. Tá  pred-
stavila v roku 2002 na autosalóne v Soule prototyp 
športového vozidla PS-II. Na pekinskom autosalóne  
v roku 2004 debutovalo toto vozidlo už pod terajším ná-
zvom Spirra. Malosériovú manufaktúrnu výrobu exotic-
kého vozidla však neustále odkladali, a to najmä kvôli 
nedostatku finančných prostriedkov. Zmena nastala až  
v roku 2006, keď spoločnosť Proto Motors „zhltla“  

spoločnosť Oullim Motors. Tá doviedla projekt Spirra do 
konca, a tak by sa prvé kórejské superšportové vozidlá 
Spirra mali k motoristom dostať už tohto leta. 
 Spirra je dvojmiestne kupé s motorom pred zadnou 
nápravou. Nosnou časťou vozidla je priestorový rám  
z rúrok. Na ráme je upevnená karoséria, ktorá je skoro 
celá z ľahkých uhlíkových kompozitov. Rázvor náprav 
je 2660 mm, vozidlo je 4355 mm dlhé,   1924 mm širo-
ké a  1215 mm vysoké. V priebehu vývoja došlo k zme-
ne pohonnej jednotky. Pôvodne mal vozidlo poháňať ne-
prepĺňaný zážihový vidlicový osemvalec, nakoniec však 

voľba padla na 2,7-litrový vidlicový šesťvalec z produk-
cie automobilky Hyundai. Tento motor sa do vozidla 
montuje v niekoľkých výkonových verziách. 
 Základný model Spirra N je poháňaný neprepĺňa-
nou verziou, ktorej maximálny výkon je 130 kW a naj-
väčší krútiaci moment   245 Nm. Tento model zrýchli z 0 
na rýchlosť 60 míľ za hodinu (96 km/h) za 6,8 sekundy. 
Motor modelu Spirra S je doplnený malým turbodúcha-
dlom, čím jeho výkon vzrástol na 246 kW a krútiaci mo-
ment až na 470 Nm. Väčšie turbodúchadlo dopomohlo 
motoru verzie Spirra T k maximálnemu výkonu 298 kW 
a ku krútiacemu momentu 490 Nm. Na pohon špičkové-
ho modelu Spirra EX slúži dvoma turbodúchadlami po-
háňaný motor, ktorého výkon je 373 kW a najväčší krú-
tiaci moment 540 Nm. Motor poháňa zadné kolesá pro-
stredníctvom šesťstupňovej ručne ovládanej prevodov-
ky. Špičkový model Spirra EX zrýchli z 0 na 96 km/h za 
3,5 sekundy a dosiahne maximálnu rýchlosť 315 km/h. 
Vozidlo má 18-palcové diskové kolesá vykované z hliní-
ka. Zatiaľ nie je jasné, či sa tento kórejský   automobil   
bude predávať aj na európskom trhu a aká by bola jeho 
cena.     (RM)

POSLEDNÝ TOHTOROČNÝ VIPER

SUPERŠPORTOVÝ AUTOMOBIL Z KÓREI
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Celková účinnosť dnešných prepĺňaných vznetových 
motorov nákladných automobilov a autobusov je veľ-
mi dobrá, viac ako 40 % (v jednotlivých prípadoch až  
45 %). Ďalšie možnosti zmenšenia spotreby paliva, prí-
padne zlepšenia dynamických schopností motorov 
ponúka využívanie vysokotlakového prepĺňania vzne-
tových motorov. V oblasti zmenšovania jazdných odpo-
rov vozidla prichádzajú do úvahy mechanické straty pre-
vodového mechanizmu, valivý odpor pneumatík, odpor 
vzduchu vozidla, odpor zo stúpania a odpor zo zrýchle-
nia vozidla.
 Mechanické straty prevodového mechanizmu po-
zostávajú zo strát v spojke, prevodovke, spájacom hri-
adeli, v rozvodovke a v ložiskách hnacích kolies. Pri sú-
časnej vysokej úrovni výroby sa tu neponúkajú veľké 
možnosti ďalšieho zlepšenia. Pri moderných automa-
tických prevodovkách sa však dá optimalizovať ich 
softvér tak, aby motor čo najviac pracoval v oblasti na-
jlepšej účinnosti. Takto automatické (alebo robotizova-
né) prevodovky so svojou inteligentnou optimálnou voľ-
bou prevodových stupňov prinášajú asi 5-percentnú 
úsporu paliva, i menšie opotrebenie spojky, ktorá čas-
to vydrží až 1 milión km. Intardéry umiestnené v pre-
vodovke aj retardéry zmenšujú opotrebenie prevádzko-
vých bŕzd. Používanie plne syntetických prevodových 
olejov prináša predĺženie intervalov výmeny oleja a tým 
aj úsporu prevádzkových nákladov. 
 Odpor valivého odporu pneumatík závisí od súčini-
teľa valivého odporu pneumatík a od celkovej hmotnos-
ti automobilu. Tu sú určité rezervy v zlepšovaní pneuma-
tík a najmä v zmenšovaní vlastnej hmotnosti vozidla.
 Odpor vzduchu, popri vlastnostiach vzduchu, rých-
losti prúdenia vzduchu okolo vozidla a väčšinou dopre-
du daných rozmeroch úžitkových automobilov, možno 
zmenšiť zmenšením súčiniteľa odporu vzduchu vozidla 
cx. To vyžaduje pomerne náročný výskum a vyžaduje si 
to dlhé skúšky v drahých aerodynamických tuneloch.
 Odpor zo stúpania závisí od celkovej hmotnosti  
automobilu. Odpor zo zrýchlenia závisí od požadované-
ho zrýchlenia vozidla, od celkovej hmotnosti vozidla a od 
zotrvačnosti rotujúcich hmotností motora, prevodového 
mechanizmu a kolies. Časový výskyt odporu zo zrýchle-
nia a jeho veľkosť prakticky rozhodujú o tom, či sa vôbec 
vyplatí uvažovať o hybridnom pohone alebo nie.
 Tam, kde ide vozidlo väčšinu času ustálenou rých-
losťou, sa hybridný pohon veľmi nevypláca. Bol by 
pomerne drahý a neprinášal by veľkú úsporu paliva.  
Z toho vplýva, že hybridné pohony sa veľmi nehodia pre 
nákladné automobily, ani pre diaľkové autobusy jazdia-
ce po autostrádach ustálenou rýchlosťou. 
 Pri rozvážkových nákladných automobiloch, mes-
tských a prímestských autobusoch s častým opakova-
ným rozbiehaním, spomaľovaním a častým zastavovaním 

však môže hybridný po-
hon prinášať značné 
úspory paliva. Svedčia 
o tom i niekoľkoročné 
dobré skúsenosti s hyb-
ridnými osobnými au-
tomobilmi, ktoré majú, 
v porovnaní s ostatný-
mi osobnými automo-
bilmi vo veľkých mes-
tách, menej ako polo-
vičnú spotrebu paliva. 
Hlavnú príčinu veľkého 
zmenšenia spotreby pa-
liva hybridného pohonu 
pri častom zrýchľovaní, 
spomaľovaní a brzde-
ní je dobre vidieť v po-
rovnávacich grafoch 
na obr. 1 a 2. Obr. 1 platí pre automobil bez hybridné-
ho pohonu a obr. 2 pre automobil s hybridným pohonom.  
V oboch prípadoch ide o kombináciu pohonu vozidla 
spaľovacím motorom a elektromotorom, napájaným z 
batérie. Obidva obrázky ukazujú koľko paliva sa spotre-
buje na prekonávanie jednotlivých jazdných odporov vý-
konom na hnacích kolesách. 
 Automobil s klasickým, nehybridným pohonom na 
obr. 1 spotrebuje malé množstvo paliva na prekonanie 
valivého odporu a odporu vzduchu, ale veľké množstvo 
paliva na opakované a časté prekonávanie značného 
odporu zo zrýchlenia. Tu treba zdôrazniť, že práve táto 
veľká časť vynaloženej energie paliva sa pri spomaľova-
ní premieňa v brzdách na teplo, ktoré sa stráca do oko-
lia. A toto je práve najväčšou príčinou veľkého rastu 
spotreby paliva pri jazde v mestách.
 Automobil s hybridným pohonom na obr. 2 tiež spo-
trebuje malé množstvo paliva na prekonanie valivého 
odporu a odporu vzduchu a samozrejme, aj veľké množ-
stvo paliva na opakované a časté prekonávanie značné-
ho odporu zo zrýchlenia. Veľký rozdiel je ale v tom, že tu 
sa pri následnom spomaľovaní (či už brzdením motorom 
alebo brzdami) energia nepremieňa na teplo a nestráca 
sa vyžarovaním do okolia. Hnací elektromotor sa pre-
pne do funkcie generátora, ktorý premieňa zotrvačnú 
energiu vozidla na elektrickú energiu a tou dobíja hna-
ciu batériu. Čiže táto energia sa tam s pomerne vysokou 
účinnosťou uloží a znovu sa využije pri ďalšom zrýchle-
ní. Toto zrýchlenie sa odohrá bez nároku na palivo, teda 
s nulovou spotrebou paliva a úplne potichu. Pri každom 
ubratí plynu a brzdení sa zotrvačnou energiou vozidla 
dobíja batéria. A dokonca pri každom zastavení vozi-
dla sa spaľovací motor vypne. Po uvoľnení cesty stačí 
len mierne stlačiť plynový pedál a automobil sa potichu  

rozbieha na ušetrený elektrický prúd (pri Toyote Prius 
III do rýchlosti 45 km/h na vzdialenosť 2 km. Pri nasle-
dujúcej Toyote Prius PHV – do rýchlosti 100 km/h na 
vzdialenosť 20 km – podrobnejšie o nej píšeme v samo-
statnom článku). Pri väčšej rýchlosti sa spaľovací mo-
tor sám naštartuje a pomáha ťahať vozidlo. To všetko je 
príčinou veľkej úspory paliva hybridných automobilov v 
mestách. Je to zaujímavé, ale čím sú v mestách dlhšie 
kolóny a častejšie zápchy, tým viac na nich hybridný au-
tomobil ušetrí a nehybridný automobil „prerobí“.
 Podľa rozsiahlych výpočtov a meraní spoločnos-
ti ZF Friedrichshafen sa vo všeobecnosti, nezávisle od 
druhu pohonu, pri diaľkových nákladných automobiloch 
dá ušetriť asi 15 % energie a pri mestských autobusoch 
viac ako 60 % energie. Tieto príklady platia v porovna-
ní so situáciou v roku 2000. Vzhľadom na zhusťujúcu 
sa premávku, najmä v mestách, dnes budú môcť mest-
ské autobusy a rozvážkové nákladné automobily využi-
tím hybridných pohonov ušetriť ešte viac.

Pre úplnosť možno ešte poznamenať, že hybridný pohon 
v menšej miere šetrí aj na autostrádach, lebo pri dvo-
jakom pohone (spaľovacím motorom a elektromotorom) 
môže konštruktér zvoliť menší celkový prevodový po-
mer a tým dosiahnuť, aby motor pracoval pri menších 
otáčkach a väčšom zaťažení s lepšou účinnosťou a teda 
aj s menšou spotrebou paliva a menším množstvom emi-
sií CO2

. Príkladom na to môže byť Toyota Prius III. ge-
nerácie, ktorá pri jazde mimo mesta dosahuje pomer-
ne malú spotrebu benzínu 3,7 l/100 km. Prirodzene pri 
rýchlej jazde na autostrádach, najmä vplyvom kvadra-
ticky rýchlo narastajúceho odporu vzduchu, aj pri nej 
stúpa spotreba paliva na úroveň 5 až 6 l/100 km.

Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ. PhD.

HYBRIDNÁ TECHNIKA PRENIKÁ I 
DO ÚŽITKOVÝCH AUTOMOBILOV
Drahé palivá nútia konštruktérov hľadať nové možnosti zmenšovania prevádzkových nákladov nákladných 
automobilov a autobusov. Východiskom je zmenšovanie spotreby paliva, čím sa súčasne zmenšuje aj množ-
stvo emisií CO

2
. V daných prevádzkových podmienkach spotreba paliva závisí od hospodárnosti motora a 

od jazdných odporov vozidla.

Schéma jazdných odporov
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Skúšobní inžinieri na riadiacom stanovisku sledujú všet-
ky procesy a môžu vozidlá kedykoľvek zastaviť. Súbež-
ne s tým sa vozidlá kontrolujú samy a automaticky spo-
malia, ak odhalia nezrovnalosti. Tak je štruktúra testu 
bezpečná a pritom flexibilná: technickým vybavením na 
automatické jazdenie na palube sa dajú vyzbrojiť všet-
ky modely Mercedes-Benz. Okrem toho sa dajú testovať 
rôzne bezpečnostné systémy a vybavenia. 

Pri automatickom jazdení skúšajú inžinieri bezpečnost-
né inovácie za skutočných podmienok vo vozidle a zame-
riavajú sa pritom na dve rozhodujúce výzvy:
•	Reprodukovateľnosť:	 Aby	 sa	 systémy	 dali	 nastaviť	

presne, musia sa tie isté pokusy mnohonásobne va-
riovať a opakovať. Pritom musia všetky parametre, 
ako sú odstupy vozidiel, rýchlosti a polomery otáča-
nia, presne spĺňať špecifikácie a byť neustále presne 
dodržiavané, aby sa zaručila porovnateľnosť. 

•	Bezpečnosť:	Vzhľadom	k	tomu,	že	systémy	majú	za-
sahovať až v kritických situáciách, musia sa počas 
testovania navodzovať aj takéto scenáre. Manév-
re si vyžadujú presné načasovanie a nesmú nikoho  
ohroziť.

V obidvoch prípadoch človek naráža na svoje hranice – 
pokiaľ ide o schopnosť reakcie, rovnako aj z hľadiska  

reprodukovateľnosti. Pri zložitých elektronických sys-
témoch a špeciálne pri asistenčných systémoch sa však 
musí zabezpečenie funkcií uskutočňovať obzvlášť roz-
siahlym spôsobom blízkym realite, takže sa takýchto 
jazdných testov nemožno vzdať. 
 Presnosť opakovania testovacej metodiky umožňu-
je, aby testovacie vozidlá presne dodržiavali vopred ur-
čenú rýchlosť a veľmi precízne spomaľovali. Ak naprí-
klad vozidlo niekoľkokrát ide podľa vopred naplánova-
ného kurzu, jazdné stopy všetkých okruhov sa od seba 
líšia o menej ako o dva centimetre. Ak pritom vozidlo 
na určitom mieste zabrzdí až po zastavenie, nachádza-
jú sa koncové body všetkých zabrzdení v okruhu troch  
centimetrov. 
 Okrem testovania asistenčných systémov sa bude 
automatické jazdenie v budúcnosti používať pri extrém-
nych testoch. V tomto prípade sa vozidlo vystaví záťa-
ži, ktorá je vysoko nad hodnotami, aké sa vyskytujú pri 
normálnom používaní v cestnej premávke. To by malo 
zabezpečiť, aby sa napríklad bezpečnostné vankúše ná-
hodne neaktivovali pri prudkej jazde cez rampu alebo 
cez obrubník. Možno sa tak vyhnúť testovacím jazdám 
s veľkou fyzickou záťažou pre vodiča.
 Kombinácia počítačových simulácií a reálnych 
nárazových testov ručí za pasívnu bezpečnosť na 
úrovni značky Mercedes-Benz. Aj v oblasti aktívnej  

bezpečnosti Mercedes-Benz využíva najmodernejšie, 
navzájom zosúladené testovacie metódy. Testy na simu-
látore jazdy v spojení so simulačnou metódou zrýchľu-
jú a spresňujú vývoj a tiež dopĺňajú testovacie jazdy 
za podmienok reálneho života. V Sindelfingene stavajú 
nový simulátor jazdy. Pokročilá technológia tohto simu-
látora v budúcnosti ešte viac posunie dopredu rýchlosť 
a presnosť vývoja nových bezpečnostných systémov.
 Mercedes-Benz používa automatizované jazdenie 
ako doplňujúcu súčasť testov. Na špeciálnych skúšob-
ných dráhach sa používa pri testoch, ktoré sú ručne ťažko 
reprodukovateľné, ako zaraďovanie s premenlivou rých-
losťou a vzdialenosťou, obzvlášť rizikové testy, v ktorých 
napríklad jedno vozidlo prudko pribrzdí pred iným, ktoré 
v poslednej chvíli uskutoční vyhýbací manéver, rovnako 
ako pokusy kritické pre bezpečnosť, pri ktorých napríklad 
v oblasti križovatky jedno vozidlo tesne pred alebo za dru-
hým vozidlom skríži jeho jazdnú dráhu.
 S automatickým jazdením Mercedes-Benz vyvinul 
novú, unikátnu testovaciu metodiku pre bezpečnostné 
systémy. Nová testovacia metodika zaručuje rýchly a 
efektívny vývoj asistenčných systémov s veľkou kva-
litou a spoľahlivosťou a zároveň poskytuje maximálnu 
bezpečnosť práce pre zamestnancov.

-mz-

Autopiloty v autách
Požiadavky na spoľahlivú funkčnosť a bezpečnosť prevádzky kladené na budúce asistenčné systémy budú 
automobily Mercedes-Benz perspektívne spĺňať aj vďaka automatizovanému jazdeniu počas testovacích 
manévrov na špeciálnych skúšobných dráhach. Ide o sériovo vyrábané vozidlá vybavené „robotmi“ na ria-
denie a ovládanie plynu a brzdy. Palubný počítač riadi autopilota tak, že vozidlo ide presne podľa vopred na-
programovaného kurzu – aj keď sa na manévri zúčastňuje niekoľko vozidiel. 
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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



www.mo t .sk 69

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

V roku 1968 Giorgetto Giugiaro a Aldo Mantovani založi-
li spoločnosť (tajnička), ktorej náplňou bolo navrhovať ka-
rosérie motorových vozidiel. Väčšinový podiel tohto talian-
skeho dizajnérskeho centra kupuje koncern Volkswagen.
1- druh plastu, 2- sedadlo pre spolujazdca na motocykli, 
3- druh bitúmenu tuhej konzistencie používaný pri stavbe 
komunikácií, 4- súčiastka spojkového mechanizmu moto-
cykla, 5- miestnosť, kde sa vykonávajú opravy automobi-
lov, 6- vypúšťanie škodlivých látok do ovzdušia, 7- nepo-
hyblivá časť alternátora, 8- tovar dovezený zo zahraničia, 
9- tuha, 10- priechod pre chodcov nad komunikáciou.

Riešenie 

Tajnička: Italdesign, 1- igelit, 2- tandem, 3- asfalt, 4- la-
mela, 5- dielňa, 6- emisia, 7- stator, 8- import, 9- gra-
fit,10- nadchod

-jo-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



augus t  201074

HRA S KOLÁČOM URČÍ 
RÝCHLOSŤ NA HRANICI ŠMYKU

Načo by sme vypočítavali rýchlosť vozidla v zákrute na 
hranici šmyku, keď na to môžeme prísť pri jedení koláča 
príjemnejším spôsobom. Kvôli tomu si upečieme alebo 
kúpime nejaký koláč plochého tvaru alebo picu (dobré  

i chutné výsledky dosiahneme na-
príklad aj s medovými plátmi, ktoré 
dostať v potravinách). Okrem toho 
budeme potrebovať nôž, váhy (ale v 
prípade núdze postačí aj ceruzka a 
rovné pravítko alebo latka).

Najprv si zvolíme súčiniteľ priľna-
vosti (súčiniteľ šmykového trenia) 
pneumatík k ceste a polomer zákruty,  
v ktorej nás bude zaujímať maxi-
málna rýchlosť na hranici šmyku. 
Povedzme, že pôjde o suchý po-
vrch cesty so súčiniteľom priľna-
vosti „mí = 0,8“, gravitačné zrých-
lenie zaokrúhlime na hodnotu “g = 
10 m/s2„ a polomer zákruty „r = 15 
m“. Pritom “mí.g = 0,8.10 = 8 m/s2 “.  

Potom si zvolíme vhodnú mierku – napríklad „1 m“ bude 
„1 cm“, 1 m/s2 bude tiež „1 cm“ a „1 m/s“ bude takis-
to „1 cm“.

Z koláča vyrežeme obdĺžnik so stranami „mí.g“ a „r“, 
teda „8 cm x 15 cm“ (obr. 1). To bude prvá porcia koláča. 
Z ďalšej časti koláča si vykrojíme druhú porciu v tvare 
väčšieho štvorca so stranou asi 12 cm - (obr. 2).

Obidve porcie koláčov odvážime. Na konci našej hry 
majú mať obidva koláče rovnakú hmotnosť. Na začiat-
ku váženia však zistíme, že štvorcový koláč je ťažší. Pre-
to začneme z neho odkrajovať tak, aby bol z neho stá-
le menší a menší štvorec. Najľahšie to urobíme tak, že 
na pôvodnom štvorci si nožom nakreslíme uhlopriečku. 
Pri zmenšovaní štvorcov ich pravý horný roh musí ležať 
na tejto uhlopriečke. Takto postupne orezávame štvo-
rec koláča dovtedy, kým nebude mať rovnakú hmotnosť 
ako obdĺžnikový koláč – obr. 3. Vtedy odmeriame dĺžku 
strany štvorcového koláča – bude približne „11 cm“, a to 
bude súčasne aj maximálna rýchlosť vozidla na hranici 
šmyku „v = 11 m/s“, čo je približne „40 km/h“. 

Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD. 

(pokračovanie)

Hry s fyzikou

Značka Mercedes-Benz predstavila prvé portfólio elegantných športových výrobkov na individualizáciu pod 
novou značkou MercedesSport. Okrem iného ponúka špeciálne disky z ľahkej zliatiny, športový podvozok 
ako aj aerodynamické a optické nadstavby. Prídavné prvky zdôrazňujú športového ducha vozidla a jeho in-
dividualitu a eleganciu.

Športové doplnky pre Mercedesy

Všetky produkty MercedesSport boli vyvinuté spoloč-
nosťou Mercedes-Benz Accessories GmbH v spoluprá-
ci s tými istými dizajnérmi a konštruktérmi, ktorí tvo-
rili aj sériové vozidlá. Tým bolo zabezpečené splnenie 
štandardov náročnej reči dizajnu, ako aj kritérií kvality 
značky Mercedes-Benz, ktoré siahajú vysoko nad rámec 
štandardných noriem. Výsledok: Všetko pôsobí ako uli-
ate na mieru. Produkty založené na inteligentných kon-
štrukciách presviedčajú okrem toho aj atraktívnym po-
merom ceny a výkonu. MercedesSport začína s doplka-
mi pre sedany, kombi, kupé a kabriolet triedy E. 

Medzi vrcholy programu MercedesSport okrem iného 
patria:
•	Inteligentne	 koncipované	 spodné	 hrany	 spojlera	

predného nárazníka a rámy podbehov - pridávajú ele-
gantný športový vzhľad. Vďaka šikovne skonštruova-
nému systému pripevnenia nadstavieb „Add-on-Prin-
zip“ nie je oproti konvenčnej ponuke potrebné odmon-
tovať pôvodné dielce. 



•	Na	vyžiadanie	sa	jemne	vyladený	balíček	optických	 
a aerodynamických prvkov pre exteriér doplní  
o zadný a strešný spojler, lištu pre zadný nárazník 
so vzhľadom difúzora, ako aj olemovanie hmlových  
svetiel. 

•	Výrazné	18-palcové	diskové	kolesá	z	 ľahkej	 zliatiny	
v trendovom dvojfarebnom vyhotovení majú dominu-
júce čierne lakovanie, veľký lesk a nesú znak Merce-
desSport. Sú zušľachtené a chránené čírym lakom. 

•	Športový	podvozok	s	citeľne	tvrdšími	tlmičmi	a	prieč-
nymi stabilizátormi, ako aj kratšími pružinami, aby 
vozidlo bolo o približne 15 milimetrov nižšie. Táto sú-
prava pre športové vozidlá sa stará o priamočiarej-
šie, športovejšie jazdné vlastnosti bez toho, aby ob-
medzila mimoriadny komfort. 

•	Športová	brzdná	sústava	s	perforovanými	brzdový-
mi kotúčmi a šedými brzdovými strmeňmi s logom 
Mercedes-Benz pre vynikajúce brzdné hodnoty a 
športový vzhľad. 

•	Ryhovaný	štvorramenný	športový	volant	s	perforo-
vanou kožou a strieborným kontrastným švom, voli-
teľne dodávané s páčkami riadenia a vyhrievaním vo-
lantu. Už jeho prvé uchopenie sa postará o športovej-
šiu atmosféru pre vodiča v kokpite. 

•	Ďalšou	pastvou	pre	oči	je	sústava	pedálov	z	ušľachti-
lej ocele označená logom MercedesSport, bielo pod-
svietené prahové lišty z ušľachtilej ocele, ako aj čier-
ne velúrové podlahové rohože s lemovacou páskou a 
strieborným kontrastným švom, ktoré tiež nesú logo 
MercedesSport.

Komponenty MercedesSport sa na existujúcom trhu in-
dividualizácie vozidiel uvádzajú trojakým spôsobom:
•	Konštrukcie	boli	 tvorené	podľa	kritérií	kvality	znač-

ky Mercedes-Benz Základom pre vývoj sú rozsiahle 
znalosti a skúsenosti z vývoja základných vozidiel, 
ako aj originálne počítačové údaje o vozidlách. Tým 
bolo možné zrealizovať napríklad výnimočnú pres-
nosť osadenia dielcov.

Spoľahlivosť, trvanlivosť a funkcie všetkých dielcov sú 
otestované v počítačových simuláciách, aj v rozsiahlych 
praktických skúškach. Jazdná dynamika aerodynamic-
ké dielcov je navyše testovaná v aerodynamickom tune-
li.. Dielce MercedesSport zodpovedajú najvyšším náro-
kom, platí pre ne pôvodná záruka Mercedes-Benz. 
•	 Vďaka	 inteligentnej	 konštrukcii	 systému	 pripravenia	

nadstavieb „Add-On Prinzip“ nie je nutné odmonto-
vať ani vymieňať existujúce dielce. Pôvodné nárazní-
ky, prahy atď. zostávajú na mieste a sú rozšírené o di-
elce MercedesSport. Vedie to k výrazne menšiemu vy-
nakladaniu zdrojov a tiež k menším nákladom pri rov-
nakom resp. lepšom výsledku vo vzhľade a funkcii. 

Mercedes-Benz Accessories GmbH je 100-percentná 
dcéra spoločnosti Daimler AG a zodpovedá za vývoj a 
výber originálneho príslušenstva a kolekcií značiek Mer-
cedes-Benz, Maybach, AMG a smart a za ich uvedenie 
na trh. Podnik zamestnáva viac ako 200 zamestnancov 
a sídli v Štuttgarte - Vaihingene.  -mz-
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Chrysler už dlhšie uvažoval postaviť auto podľa svo-
jich predstáv. Dal do prevádzky odstavený závod Chal-
mers, zamestnal troch schopných inžinierov, ktorí začali  

realizovať jeho sen. 
V roku 1923 pred-
viedli svoj výtvor, 
ktorým bol Wal-
ter Chrysler nadše-
ný. Bol to automo-
bil so šesťvalcovým 
motorom, ktorý do-
stal označenie Chrys-
ler 70. A mal veľký 
úspech, prišli objed-
návky za 50 milió-
nov dolárov. V roku 

1926 prišiel do výroby typ so štvorvalcovým motorom, 
ako aj luxusný typ Imperial Six, ktorý už mal brzdy s hyd-
raulickým ovládaním. V roku 1928 odkúpil Chrysler auto-

mobilku Dodge a vytvoril 
nové značky Plymouth a 
De Soto. V roku 1931 za-
čal vyrábať automobily 
s radovými osemvalco-
vými motormi. Mali zdvi-
hový objem 3900 cm3 a 
6300 cm3. V roku 1932 
Chrysler zaviedol u všet-
kých modelov pružné ulo-
ženie motora (silentblo-
ky), automatickú spojku  

a voľnobežku (auto nebrzdilo motorom pri ubraní plynu). V 
roku 1933 Chrysler zaviedol do výroby synchronizovanú  
prevodovku. Typ Airflow, ktorý začali vyrábať v roku 
1934, bol snahou o realizáciu aerodynamických karosé-
rii v USA. Je možné, že inšpiráciou pre Chrysler bola Ta-
tra 77 z roku 1933. Pre Airflow použili motor so zdvi-
hovým objemom 4893 cm3. Karoséria bola aerodyna-
mická, ale celý podvozok bol bez akýchkoľvek úprav, po-
trebných pre aerodynamickú karosériu. Takto vznikol 
síce aerodynamicky vyzerajúci automobil, ale bol zby-
točne vysoký a ťažký. Priečne kmitanie vozidla na hor-
ších cestách znepríjemňovalo jazdu a tiež spôsobovalo 
prevracanie vozidla. 
 Tento projekt skončil neúspešne, s finančnou stra-
tou pre Chryslera. Inovácie z vozidla Airflow boli použité 
v nasledujúcich typoch. K zásadnému prepracovaniu vý-
robného programu prišlo v roku 1942. Keďže v tom roku 
bola v USA zastavená výroba osobných áut v dôsled-
ku 2. svetovej vojny, výroba nových typov nabehla až 
v roku 1946.

Technické údaje:

Motor: radový osemvalcový zážihový , chladený kva-
palinou, ventilový rozvod SV, zdvihový objem  
4893 cm3, priemer valcov x zdvih piestov 85,7 x 
114,3 mm, najväčší výkon 90 kW pri 3400 ot./min.

Prevody: ručne ovládaná trojstupňová prevodovka, 
synchronizovaný 2. a 3. stupeň, + 1 prevod do rýchla

Podvozok: rebrinový rám lisovaný a znitovaný z oceľo-
vých profilov. Obe nápravy tuhé, pruženie listo-
vými pružinami, pákové hydraulické tlmiče pruže-
nia, bubnové brzdy na všetkých kolesách, ovládané  
hydraulicky.

Karoséria: štvordverová šesťmiestna typu sedan, celo-
kovová, zvarená z plechových výliskov.

Rozmery a hmotnosť: d/š/v 5258/1829/1778 mm, 
rázvor náprav 3124 mm. Kolesá sú z oceľového ple-
chu, rozmer pneumatík 7,00-16“. Hmotnosť vozidla 
je 1705 kg.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 145 
km/h, spotreba paliva (benzín BA 91) 20 l na 100 km.

Jediný exemplár tohto vozidla v Európe priviezol z USA 
jeho majiteľ, pán Ing. Peter Odzgáň, prezident American 
Oldtimer Clubu. Detailnú a precíznu renováciu vykonala 
spoločnosť Tuning v Nových Zámkoch.

Chrysler Airflow, rok výroby 1934
Americká automobilka Chrysler patrí medzi americké stálice. Vyrába autá od roku 1924 až dodnes. Zakla-
dateľ spoločnosti, Walter Chrysler, bol riaditeľom automobilky Buick a zástupcom riaditeľa koncernu gene-
ral Motors, ktorého bol Buick súčasťou. V roku 1920 opustil tieto pozície. Svoje služby ponúkol spoločnosti 
Willys-Overland, ktorá bola pred krachom. Odvrátil krach a spoločnosť ďalej prosperovala. Ďalšiu záchrannú 
akciu zrealizoval v spoločnosti Maxwell-Chalmers, tiež úspešne.

Historické vozidlá

•	Továreň	na	železničné	vagóny	Russo-Balt	v	lotyšskej	Rige	začala	sériovú	výrobu	áut	
pod značkou Russo-Balt.

•	Pretekársky	automobil	Benz	s	výkonom	motora	147	kW	vytvoril	svetový	rýchlost-
ný rekord. Jazdec Barney-Oldfield dosiahol rýchlosť 211,3 km/h.

•	William	Morris	založil	automobilku	Morris.
•	V	USA	je	registrovaných	263	tovární	na	výrobu	áut.
•	V	roku	1910	automobilka	Ford	vyrobila	34	858	vozidiel	typu	T	v	rôznych	modifikáciách.

Rubriku vedie: Ing. Konštantín NIKITIN

Stalo sa pred 100 rokmi...
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Na hannoverskom veľtrhu IAA 2010 (23. – 30. septemb-
ra), ktorý je najvýznamnejšou európskou výstavou úžit-
kových vozidiel, Iveco predstaví množstvo noviniek – ni-
elen nových produktov, ale aj inovatívnych technológií a 
služieb. Mottom prezentácie Iveco je „Priviezť inovácie 
do reality”, čiže pretransformovať novátorské prístupy 
do bežného života. Niektoré najvýznamnejšie technic-
ké inovácie z turínskej spoločnosti v posledných rokoch 
už rozšírili ponuku sériovo vyrábaných produktov – na-
jmä v oblasti alternatívneho pohonu. Pred dvoma rokmi 
na predchádzajúcej výstave IAA predstavilo Iveco zau-
jímavé futuristické a inovatívne návrhy. Tvorcov stán-
ku Iveco v Hannoveri inšpiroval slávny taliansky génius 
– vedec, vynálezca, maliar a sochár Leonardo da Vinci.  
V centre expozície je svetoznáma kresba vitruviánskeho 
muža, ktorou chcel Leonardo ukázať harmonickú doko-
nalosť ľudského tela presne zapadajúceho do dvoch ab-
solútne pravidelných geometrických tvarov: kružnice a 
štvorca. Výstavná plocha 2700 m2, na ktorej Iveco pre-
zentuje svoje výrobky, služby a inovatívne technológie, 
je rozdelená na tri sekcie: mesto, stredné a dlhé vzdiale-
nosti a off-road. 
 V prvej časti sú umiestnené štyri rôzne verzie vo-
zidiel ECODaily, medzi nimi van s elektrickým pohonom, 
ktorý neprodukuje žiadne emisie, takže môže jazdiť aj 
do historických centier. Túto sekciu kompletizuje 12-me-
trový hybridný autobus Citelis so vznetovým motorom 
a elektrickým generátorom, ktorý pracuje s batériami 
poháňajúcimi vozidlo. Toto riešenie umožní zredukovať 
emisie až o 30 % a výraznou mierou sa podieľa na zlep-
šení kvality ovzdušia v mestách. 
 Druhá sekcia je vyčlenená pre rad Stralis. Vlajko-
vá loď značky Iveco v súčasnosti ponúka pozoruhodné 
množstvo konfigurácií a prezentuje schopnosti výrob-
cu reagovať na požiadavky diaľkovej prepravy. Vo sve-
tovej premiére sa predstaví nový variant pozoruhodný  
z hľadiska technológie i servisu. Ide o vozidlo so  

špecifickou úlohou: optimalizovať výkon, zredukovať 
spotrebu paliva a emisie CO

2
 zmenšiť na minimum. Bude 

to významný príspevok k udržateľnosti cestnej dopra-
vy. Tretia sekcia patrí Trakkeru, ktorý nesporne vždy bol 
protagonistom práce v lomoch a na stavbách po celom 
svete. Populárny je však i ďalší exponát off-roadovej ka-
tegórie – dnes už renomované ľahké viacúčelové vozidlo 
LMV pre taktické úlohy v armádach a mierových misi-
ách. Na IAA bude vystavená verzia, ktorá slúži zložkám 
talianskej Civilnej obrany. 
 Technickú dokonalosť ako formu interpretácie rea-
lity najbližšej budúcnosti reprezentuje Iveco Glider (kl-
zák). Naslovovzaté pojazdné laboratórium je výsledkom 
tvorivého procesu, ktorý sa začal pozorovaním prírody 
a vyústil v novom koncepte mimoriadne produktívneho 
vozidla s minimálnym negatívnym dopadom na životné 
prostredie. Projekt vznikol v spolupráci s výskumným 
centrom Fiata, pričom tím výskumníkov a špecialistov 
našiel inšpiráciu v orlovi, v jednom z najdokonalejších li-
etajúcich tvorov, ktorý predstavuje ideálny kompromis 
medzi veľkým výkonom a energetickou účinnosťou. 
 Na stánku Iveco sa venuje pozornosť aj takej téme, 
akou je vysoká technologická  úroveň podpory produk-
tivity zákazníka. Nielen pokiaľ ide o pre-
vádzkové náklady, ale tiež v oblasti náras-
tu výnosnosti prostredníctvom nových rie-
šení aplikovaných vo vozidle. Veľký pries-
tor v expozícii je vyhradený v prvom rade 
elektronickému systému Blue & Me Fleet, 
ktorý vyvinuli na platforme Fiat-Microsoft 
a zrealizovali v spolupráci s Qualcommom, 
globálnym lídrom v oblasti manažovania 
vozidlových parkov s využitím webu.
 Popri palete produktov majú na stán-
ku významné miesto prominentní zákaz-
níci a partneri, ktorých Iveco sponzoruje 
– od Ferrari cez Fiat Yamaha Team a Coca-

Colu až po taliansku Civilnú obranu. Úzka spolupráca so 
špičkovými spoločnosťami potvrdzuje, že Iveco dokáže 
poskytnúť také modifikácie pre prepravu, aké najviac 
vyhovujú potrebám klientov. 
 Návštevníci budú mať k dispozícii i moderné tele-
matické riešenia a informácie o spoločnosti Iveco, vozi-
dlách a balíkoch služieb pre zákazníkov. Každý zamest-
nanec na stánku bude vybavený tabletom iPad, takže 
pri komunikácii s hosťami môže operatívne poskytovať 
čo najkomplexnejšie informácie. 
 Aby expozícia bola naozaj kompletná, Iveco vysta-
vuje aj na vonkajšej ploche, kde prezentuje 8 vozidiel. 
Medzi nimi sa vyníma hasičský špeciál s teleskopickým 
otočným rebríkom, ktorý sa dá vysunúť do výšky 32 
metrov z produkcie Iveco Magirus, popredného výrob-
cu vozidiel a techniky pre požiarnikov. Nechýba Stralis 
CNG a pozornosť návštevníkov zaiste priláka Leoncino, 
vozidlo strednej triedy na čínskej platforme, ktoré sa za-
čne na budúci rok predávať na zámorských trhoch. S Le-
oncinom sa do života vracia meno slávneho nákladného 
automobilu, ktorý v rokoch 1950 – 1968 vyrábala fabri-
ka Officine Meccaniche OM v Brescii (OM bol neskôr jed-
ným zo zakladateľov spoločnosti Iveco).

Galéria veteránov
na Slovensku

Pod týmto názvom sa konalo stretnutie majiteľov vojenských historických vozidiel vo 
Viedni, vo vojenských priestoroch Arsenal v dňoch 4. až 6. júna tohto roku. Zúčastni-
lo sa ho viacero európskych klubov a súkromných zberateľov. Zo Slovenska sa zúčast-
nili tri kluby, a to Veteran klub Tatra 141, Klub historických vozidiel Považie a Military 
Classic Car Club Bratislava. Ako reprezentanti Slovenska štartovali pod vlajkou ZZHV 

SR. Zo Slovenska prišlo 12 vozidiel ( v kategóriách kolesovej aj pásovej techniky). Na-
jväčší úspech zožal tank T-34 z Veteran klubu Tatra 141. Medzi dvadsiatkou tankov bol 
najväčšou raritou, lebo starší Viedenčania si ho pamätali z bojov o Viedeň, ako aj zo so-
vietskej okupácie, ktorá vo Viedni skončila až v roku 1954. Bol úžasný pohľad na náš 
T-34, ako jazdil vo Viedni.             -K.N.-

Auf Rädern et Ketten

Pohľad na slovenský tábor, v popredí obrnené vozidlo Pra-
ga s dvojicou protileteckých diel

Unikátny tank „Hetzer“ značky Praga je majetkom vojenské-
ho múzea vo Viedni

Náš tank T-34 prichádza na čestnú prehliadku. Vo veži stoja-
ci sú páni Peter Baliga a pplk. Vlasto Žamboch

NOVINKY IVECO pre veľtrh IAA 2010

IVECO zaujalo aj na predchádzajúcej výstave IAA 2008 výnimočnou kon-
cepciou stánku
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Človek nemusí byť filatelista, aby vedel, že jednou z naj-
vzácnejších poštových známok v histórii filatelie je Mod-
rý Mauritius. Tmavomodrá známka v hodnote 2 pencí , 
jedna z dvoch prvých známok z ostrova Mauritius, vy-
daná 21. 9. 1847. Vydali ju v náklade 500 kusov, no do-
dnes sa z nej zachovalo len 12 exemplárov. A ak pridá-
me, že „striebristý Mauritius“, ergo autoveterán Merce-
des-Benz 300 SLR z roku 1955 „Uhlenhaut Coupé“, inak 
najrýchlejší služobný - podnikový automobil všetkých 
čias, bol zas zhotovený iba v dvoch exemplároch, je zrej-
mé, ktorej miniatúre z oboch týchto artefaktov by asi 
tak dal dnešný priateľ motorizmu prednosť. Že prečo? 
No, starý papier je a zostane len papier, ale zo stoviek 
kovových (ale aj kožených, textilných... atď.) dielcov ru-
čne poskladaný model slávneho autoveterána zachyte-
ný v mierke 1:18, ktorý vidno aj na priložených obráz-
koch, je už ozajstné trojrozmerné umelecké dielo! Veď 
vyšlo z dielní svetoznámej značky CMC, ktorá už dvad-
sať rokov nepozná na celom svete žiadnu konkurenciu! 
Čo je dôvod, povedať si (a čo-to i ukázať...) o najnovšom 
šperku zo série CMC (Classic Models Cars/Klasické mo-
dely automobilov) aj čosi viac. Najmä ak je o jeho pred-
lohe z roku 1955 známe, že ako služobné vozidlo auto-
mobilky Mercedes sa preháňalo po nemeckých cestách 
rýchlosťou až 300 km/h! (Vtedy najrýchlejšie BMW to 
„vytiahlo“ len na rýchlosť170 km/h, a najrýchlejšie Por-
sche jazdilo rýchlosťou 200 km/h)...Žiadny div, že dnes 
predstavovanú novinku v origináli aj tí z mála šťastliv-

cov, čo ju na vlastné oči vtedy uvideli, poznali iba ak zo-
zadu... Čomu sa ale nemožno čudovať, keďže pod strieb-
ristou karosériou bolo možno nájsť až na tri litre zväčše-
ný motor monopostu Formuly jeden! Totiž, obe predlo-
hy toho modelu boli pôvodne vyrobené pre najrýchlejšie 
automobilové preteky 50. rokov na dlhých tratiach, aký-
mi boli Migle Miglia či 24-hodinové preteky v LeMans. 
Dodajme: Už pre rok 1956... No keďže Daimler-Benz sa 
koncom roka 1955 rozhodol stiahnuť z rýchlostných 
pretekov, všetko dopadlo inak. A dôvod jeho stiahnutia 
sa z dlho očakávaných pretekov roka 1956, kde medzi 
sebou mali súperiť vozidlá Mercedes-Benz 300 SRL - s 
Ferrari a Jaguarmi? Najtragickejšia nehoda v histórii au-
tomobilového športu: Mercedes P. Levegha, ktorý bol 

hosťom tímu za svoj výkon v roku 1952, sa v priesto-
re boxov zrazil s automobilom Austin-Healey jazdca Lan-
cea Macklina, saltom preletel do priestoru divákov, kde 
horiaci explodoval. Pritom spolu s Leveghom zahynulo 
viac ako 80 ľudí. Manažér tímu Mercedes-Benz okamži-
te odvolal z pretekov všetky svoje automobily, aj keď 

STRIEBRISTÝ MAURITIUS
Svet v miniatúre

  „Striebristý Mauritius“, alias Mercedes-Benz 300 SLR „Uhlenhaut 
Coupe“ z roku 1955 ako model CMS (so zavretými dvermi )

  Na modeli v M 1:18 nechýba ani originálne otočné, 
do bočného skla dverí integrované nastaviteľné 
okienko...

  Do posledného viditeľného detailu je spracovaný 
aj šikmo uložený osemvalcový radový motor so všetký-
mi k nemu intergovanými agregátmií, uloženým potru-
bím a kompletnou kabelážou

  Trojkrídlové centrálne uzávery umožňujú rýchle 
zloženie kolies aj na modeli v M 1:18

Vždy, keď svetový zlatotepec automobilovej histórie, nemecko-čínska spoločnosť CMC (Classic Models 
Cars) uvedie na trh svoju najčerstvejšiu novinku, tá vyvolá doslova svetovú senzáciu. Tak i teraz: O priazeň 
fanúšikov, a nielen z oblasti automobilového športu, sa tentoraz uchádza osemnásťkrát oproti originálnej 
predlohe zmenšený automobilový šperk, slávny Mercedes-Benz 300 SLR „Uhlenhaut Coupe“ z roku 1955. 
Ktorého „až“ dve originálne predlohy v múzeu Daimlera v nemeckom Štuttgarte aj domáci dodnes pokla-
dajú za jeho korunné šperky... 



dva z nich boli na prvých dvoch miestach... Rudolf Uh-
lenhaut, geniálny konštruktér a vedúci oddelenia pre-
tekárskych automobilov Mercedes však neskôr pokla-
dal za nesprávne, aby jeho pýcha, obe vozidlá Merce-
des-Benz 300 SLR z roku 1955, už len zostali stáť v ga-
rážach automobilky... Preto obratom ruky zo špičkových 
pretekárskych automobilov bez šance na prvenstvo uro-
bil - svoje služobné vozidlá! Čo na tom, že keď ich naštar-
toval, vedela o tom hneď celá mestská štvrť? Vraj sa 
zas kamsi chystá vycestovať na služobnú cestu... Ne-
čudo: Ich 300 konských síl v osemvalcových motoroch 
vydávalo priam pekelný zvuk! Aj napriek ich dvom tlmi-
čom zvuku... A výsledok? Trať Štuttgart-Mníchov zdolal 
na nich za necelú hodinu! Výkon, aký mu dnes môže zá-
vidieť celý svet... Nuž, čo už: Ak sa jeden či druhý origi-
nál tohto najrýchlejšieho služobného automobilu všet-
kých čias rozhodnete zhliadnuť na vlastné oči, musíte 
sa vybrať rovno do Daimlerovho automobilového múzea 
v Štuttgarte. Ak však chcete mať pôžitok zo striebristé-
ho Mauritia zmenšeného oproti skutočnosti 18-krát, is-
teže, s práve tak pravou červenou kožou potiahnutým 
interiérom, akú vidno pri predlohe, zvoľte rašej toto pod-
statne lacnejšie riešenie. A to aj navzdory skutočnos-
ti, že hoci jeho predlohe dokonale verný motor už nena-
štartujete, všetky jeho stovky dielcov, z ktorých bol ru-
čne a neraz len pomocou pinzety poskladaný, dokonale 
imitujú aj ten najmenší z detailov originálu. Zvonka, zvn-
útra, či rovno pod kapotou. Á propo: Len dva exempláre  

Mercedes-Benz 300 
SLR „Uhlenhaut Cou-
pe“, ktoré sa dodnes 

považujú za korunné 
šperky Daimlerovho 
múzea v Štuttgarte - a 

čo tých im na prvý pohľad podobných - vrátane krídlo-
vých dverí - až 1400 cestných vozidiel Mercedes-Benz 
300 SL, vyrobených v rokoch 1954 až 1857? Nuž, tie 
vďačia za svoju existenciu Maxovi Hoffmannovi, ktorý 
sa v USA svojho času zaaoberal obchodom s automobil-
mi európskych značiek. Predpokladal totiž, že asi tak ti-
síc kusov typu Mercedes-Benz 300 SL v cestnej verzii 
by len on sám dokázal v USA predať... A hľa: Prvá cestná  
verzia toho automobilu bola predstavená svetu na  

Motorshow v New Yorku už v roku 1954! S motorom 
objemu 2996 cm3 a šiestimi valcami, s výkonom 158 
kW! Dodajme ešte, že v roku 1957 bol model s krídlový-
mi dvermi nahradený - v počte 1858 kusov - aj roadste-
rom 300 SL, pričom od roku 1958 Daimler-Benz ponúkal 
k tomuto vozidlu aj doplnkovú výbavu hardtop; tento 
typ však zostal už len v tieni modelu s krídlovými dve-
rami. Ktorý z týchto modelov mali aj prominenti ako he-
rečka Zsa Zsa Gabor, vojvoda z Edinburgu, iránsky šach 
Páhlaví či Elvis Presley si síce presne už nedokážem spo-
menúť, no dá sa predpokladať, že v M 1:18 a so značkou 
CMC sa časom objavia i ony...

Ing. Štefan ŠTRAUCH

Foto: Archív The World en miniature 

a Branislav Koubek, Adrian Gašparík 
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Svet v miniatúre

  Ak nebodaj „pichnete“, v kufri supermodelu 
na vás čakajú až dve rezervné kolesá - na prednú 
i zadnú os

  Až doposiaľ boli oba originály z Daimlerovho múzea v Štuttgarte pre ktoréhokoľvek zá-
ujemcu nedostupné. Nie tak model v M 1:18, ktorý vyjde aj obyčajného smrteľníka na čosi 
nad 200 eur

  Aj interiér modelu je potiahnutý pravou červenou kožou, a na prístrojovovej do-
ske nechýba naozaj nič!

  Uveríte? Z vetracích otvorov vytŕčajúce „sidepipes“ boli zhotovené z rovnako 
ušľachtilej ocele ako pri origináli! Aj panel technickrej údržby možno zložiť - na modeli 
ho pridŕžajú malé magnety

  Vlastne - už bez slov. Hoci tentoraz s otvo-
renými krídlovými dverami
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Rozvodnený Poprad, vedúci svoje vody na sever do Baltského mora, ukázal svoju hrozivú tvár počas povod-
ní tohto roku. Stopy jeho vyčíňania nájdeme aj na ceste do Spišskej Belej. Ani táto pohroma však nemôže 
prekryť nádhernú prírodnú scenériu mesta, ležiaceho v objatí panorámy majestátnych Vysokých Tatier, Be-
lianskych Tatier a Levočských vrchov. Katastrálne územie mesta sa začalo vytvárať, skoro neuveriteľne, už  
v prvej polovici 13. storočia, ktorého západná časť leží v ochrannom pásme TANAP-u.

Nymfy z mokradí Belej

Archeologické výskumy okolia mesta začal robiť už v 
19. storočí Dr. Michal Greisiger. Najstaršie osídlenie, do-
kladované artefaktmi štiepanej kamennej industrie kul-
túry aurignacien, je zo staršej doby kamennej, mladšie-
ho paleolitu, z obdobia asi spred 40 000 rokov na loka-
lite „Dlhá medza“ pri Strážkach. V katastri mesta sa na-
šlo viac lokalít s nálezmi štiepanej kamennej industrie 
aj z neskorého paleolitu, zhruba asi spred 9000 rokov 
pred Kristom. V polohe Dlhá medza sa našla aj ojedinelá 
štiepaná kamenná industria, ktorú možno spájať s kul-
túrou Federmesser – witowskej skupiny, ktorá na toto 
územie prenikla sporadicky z dnešného územia Poľska. 
Je to kultúra, ktorá nadviazala na starobylý magdaléni-
en, ktorého počiatky siahajú niekde do obdobia 15 000 
rokov pred Kristom. Prekvapením je hustejšia sieť ná-
lezísk zo strednej doby kamennej, mezolitu, ktorá trva-
la približne 7000 až 5000 rokov pred Kristom. Je cha-
rakteristická drobno tvarovou štiepanou kamennou in-
dustriou, ktorej náleziská pri Spišskej Belej boli done-
dávna jedinými reprezentatívnymi lokalitami na Spi-
ši. Neolit, teda mladšia doba kamenná, trvajúca zhru-
ba 5500 až 3500 pred Kristom, je zastúpená jediným 
osídlením medzi Spišskou Belou a Rakúsmi (Stirn) prí-
tomnou badenskou kultúrou. Táto kultúra je známa aj 
pod staršími názvami, ako kultúra s kanelovanou kera-
mikou, kultúra so žliabkovanou keramikou, v Maďarsku 
nazývaná pécelská kultúra a v Poľsku kultúra promie-
nista. Bola to kultúra rozšírená v celej strednej Európe 
asi 3600 až 2800 rokov pred Kristom. Jej jadro bolo a 
vzniklo s veľkou pravdepodobnosťou na území dneš-
ného Slovenska pod názvom bolerázska skupina, ako 
zmes domácich (lengyelská kultúra) a balkánsko-ana-
tólskych prvkov. Charakteristická je pre ňu výzdoba na-
zývaná kanelúra, teda plytký žliabok. Neskorá doba ka-
menná, eneolit, 3500 až 2300 pred Kristom, je na okolí 
Spišskej Belej zastúpená len nepočetnými nálezmi. Vy-
níma sa z nich nález brúsenej kamennej sekerky z loka-
lity Zadná lipa. V dobe kovov bolo najvýraznejšie osídle-
nie v dobe bronzovej, trvajúcej 2300 až 750 pred Kris-
tom, a to hlavne v strednej a mladšej dobe bronzovej.  
Z tohto obdobia pochádzajú aj hromadné nálezy, depoty, 

teda nálezy predmetov uložených, deponovaných, spo-
ločne, za istým účelom, na istom mieste. 
 V roku 1891 Dr. Greisiger zachránil pri stavbe želez-
nice do Spišskej Belej, neďaleko Belianskych kúpeľov v 
polohe Stein am Stock, súbor 22 bronzových predme-
tov, tzv. kniežací depot. Časť z neho sa nachádza v Pod-
tatranskom múzeu v Poprade. Tam je uložený aj ďalší de-
pot troch bronzových mečov, ktoré sa našli pri ťažbe ra-
šeliny na rašelinisku Trstinné lúky pri Spišskej Belej v 
roku 1964. Vznik rašelinísk v okolí mesta umožnila asi 
pred 12 000 rokmi končiaca sa posledná ľadová doba, 
würm, a začínajúca po-ľadová doba holocén. V rašelinis-
ku nájdené meče z obdobia asi 1000 rokov pred naro-
dením Krista, boli s veľkou pravdepodobnosťou jedný-
mi z viacerých vzácnych obetných darov, ktoré sa dote-
raz našli na tomto zvláštnom kultovom mieste. Miesto 
dýcha tajomnosťou dodnes. Votívne dary boli do rašeli-
niska uložené 300 rokov pred narodením Homéra, kto-
rý opísal zánik Tróje! Z civilizačného kotla kdesi pri Čier-
nom mori sa niekedy okolo roku 1900 pred našim leto-
počtom vydali na svoju púť budúci Chetiti do Anatólie, 
budúci Gréci do Helady a ďalší „budúci“ na územie Eu-
rópy, teda aj na územie dnešného Slovenska a so sebou 
si brali aj svojich bohov. Niektorí z nich mohli sídliť v 
predstavách vtedajších ľudí aj na majestátnych zasne-
žených a nedostupných končiaroch Tatier. V pozostalos-
ti Michala Greisigera sa našiel zlomok bronzovej tepanej 
misy pri ústí zdobenej železom z doby ako meče. Zlomok 
sa našiel v roku 1891 tiež v rašelinisku. Nález dokazuje, 
že železo dokázali vyrobiť v malom množstve aj vtedaj-
ší obyvatelia Slovenska. Úžasné! Dnes mokrá lúka, pred 
niekoľkými rokmi rašelinisko, pred tritisíc rokmi močiar, 
kam prichádzali veriaci. Možno verili, že uprostred zrad-
ného bahna, pod tajomnou hladinou, žili druhovia tatran-
ských bohov, nymfy, vodníci a ďalšie tajomné bytosti.
 Staršia a mladšia doba železná nie je novšie dolo-
žená žiadnou overenou lokalitou z chotára Spišskej Be-
lej. Hojný je nálezový inventár severokarpatskej skupi-
ny z obdobia neskorej doby rímskej teda 4. a 5. storočia 
nášho letopočtu. V tom čase bol chotár opäť intenzív-
ne osídlený, čo dokladuje 15 doteraz zistených nálezísk.  

Našla sa na nich charakteristická keramika, prasleny a 
zvyšky železiarskej činnosti. Zaujímavý je nález píšťal-
ky z ulitníka z indo-pacifickej oblasti a staršie správy o 
možných stavbách na koloch v už spomínanom rašeli-
nisku Trstinné lúky. V roku 2001 sa našiel fragment ho-
nosnej pozlátenej bronzovej spony z prvej tretiny 5. sto-
ročia. Osídlenie Spišskej Belej v 8. až 10. storočí Sloven-
mi, bezprostrednými predkami dnes žijúcich Slovákov, 
je prekvapujúco viac ako skromné, reprezentované len 
dvoma črepmi. Spolu so staromaďarským kovaním ich 
našiel Dr. Greisiger v roku 1893 pri stavbe železnice na 
rozhraní chotárov Spišskej Belej a Bušoviec.
 Stredoveké osídlenie Spišskej Belej je doložené pí-
somnými dokladmi z 13. storočia. V listine z roku 1263 
kráľ Belo IV. daroval svojmu spišskému servientovi Le-
onardovi istý les s časťou prázdnej zeme ležiacej pri 
potoku Thothpataka, kde sa spomína hranica chotá-
ra Nemcov z Belej Teutonici de Bela. Podľa najnovších 
historických výskumov začiatok Spišskej Belej súvisí s 
príchodom nemeckých kolonistov na Spiš. Stalo sa tak 
čiastočne už pred tatárskym vpádom v roku 1241, ale 
hlavne tesne po ňom. Usadili sa tu na území medzi už 
existujúcou maďarskou pohraničnou pevnosťou v Stráž-
kach, Eur, z 12. storočia, a staroslovenskou osadou Stra-
gar, neskoršími Bušovcami. Staroslovenskí obyvatelia 
Stragaru spolu s maďarskou vojenskou posádkou strá-
žili zásekmi opevnenú Uhorskú bránu, tzv. portu Hun-
gariae, ktorá bola za riečkou Biela, Bela, pred vstupom 
do pohraničia s Poľskom. Slovenský názov riečky Biela, 
Bela, prevzali do názvu svojej osady aj nemeckí kolonis-
ti, asi preto, že riečka bola severnou hranicou ich cho-
tára. Situovanie osady „Bela“ bolo možno podmienené 
úrodnou pôdou v rovinatom prostredí. Nedostatok vody, 
hlavne pre mlyny, museli kolonisti riešiť už v 13. storo-
čí, kedy vybudovali 11 km dlhý prívodný kanál z oblasti 
Tatranskej Kotliny, terajší Beliansky potok. Tento kanál 
v 16. storočí doplnili o ďalšie prívodné kanály. O stredo-
vekej Spišskej Belej si povieme nabudúce.

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Potulky po Slovensku

  Bronzový meč z roku okolo 1000 pred Kristom   Pohľad na Vysoké Tatry z lúk od Spišskej Belej
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SIMPLY CLEVER

Štartovací bonus 
1 400

Štartovací bonus
ažaž 1 400

NAŠTARTUJTE SA 
NA TURBO LETO!
S unikátnymi 4-valcovými motormi TSI

Nová Škoda Fabia TSI môže byť vaša s balíkom výbavy XXL zvýhodneným až o 900 4. Novú Škodu Roomster získate 
so štartovacím bonusom až do 1 400 4. K obidvom modelom teraz dostanete dovolenku až do 600 4

podľa vášho želania. Navyše môžete využiť výhodné značkové financovanie.

www.skoda-auto.sk
Ilustračné foto. Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Škoda Fabia a Roomster: 4,2-6,2 l/100 km, 109-143 g/km.

Akcia Dovolenka platí na vybrané vozidlá Škoda Fabia, 
Škoda Fabia Combi, Škoda Roomster a Škoda Octavia Tour do 31. 8. 2010.
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