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Nové laboratórium SjF STU
Súťaž škôl KIA Innovation Award
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HYUNDAI IX20

SUZUKI KIZASHI

CHEVROLET CAMARO

BMW CONCEPT C

KAMKOĽVEK SA VYBERIETE,
NECH SÚ VAŠE CESTY
ŠŤASTNÉ A VESELÉ.

Aby boli vaše cesty šťastné a veselé, nech sa vyberiete kamkoľvek, darujeme vám k modelom Škoda Fabia,
Roomster a Octavia Tour objednaným do konca roka prémiové zimné kolesá. A keď na nový rok
spraví DPH skok, rozdiel zaplatíme za vás.

ZIMNÉ KOLESÁ

ZADARMO

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Roomster a Octavia Tour: 3,4 - 7,2 l/100 km, 89 - 168 g/km. Ilustračné foto.

www.skoda-auto.sk

PREDAJ, SERVIS,
ŠKOLENIE A KALIBRÁCIA
PRÍSTROJOV
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36 - Kompaktné MPV
Automobilka Hyundai nedávno uviedla na trh malé viacúčelové vozidlo (MPV) akoby veľkopriestorovú alternatívu k hatchbacku i20. Novinka mala oficiálnu premiéru
na tohtoročnom parížskom autosalóne. Hyundai ix20 má ambíciu stať sa vzorom pre
budúce typy v segmente malých MPV (tzv. segment B). Celkovo sa trh MPV v Európe
od roku 2005 zmenšil o 34 %. Podiel segmentu malých MPV v tom istom období ale
vzrástol z 23,3 % na 29,2 %.
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44 - Spolupráca

spoločností Toyota
a Tesla

Toyota Motor Sales (TMS), U.S.A., Inc. (TMS) na tlačovej konferencii na
autosalóne v Los Angeles prvý krát predstavila Toyotu RAV4 EV druhej generácie. Počas roku 2011 sa v rámci skúšobnej prevádzky a vyhodnocovaniu vyrobí celkom 35 vozidiel. Po technickom dokončení by sa vozidlo malo
začať predávať od roku 2012.
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Študenti Strojníckej fakulty STU
budú navrhovať a vyrábať komponenty

Na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 23. novembra 2010 otvorili nové laboratórium, v ktorom sa študenti naučia ako navrhovať a priamo vyrábať súčiastky na plnoautomatizovaných
strojoch - od ich navrhnutia až po vyrobenie skutočného dielca. Budú tu tiež pracovať s pneumatickými
a hydraulickými zariadeniami a simuláciami výrobných liniek.

Laboratórium slávnostne otvorili Andreas Tostmann, predseda predstavenstva VW SK (vľavo)
a Vladimír Báleš, rektor STU
„Toto moderné laboratórium umožní študentom doslova vytvoriť komponent od myšlienky až po jeho
skutočné vyrobenie. Budú mať jedinečnú možnosť
vziať svoje dielo do vlastných rúk a vidieť výsledok
svojej práce,“ povedal Dr. Andrea Tostmann, predseda správnej rady Nadácie a predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia. K dispozícii tu sú tri
4-osové plnoautomatické obrábacie stroje (CNC).
Prostredníctvom frézovania budú na nich môcť študenti opracovávať nielen kovy, ale aj drevo, či plast
na akékoľvek potrebné tvary. Študent si najprv
komponent navrhne v CAD programe, otestuje jeho
funkčnosť a odošle ho do stroja, ktorý ho následne
vyrobí. „To všetko priamo v priestoroch tohto nového laboratória komponentov výrobnej techniky.
Študenti sa tak naučia ovládať všetky fázy výrobného procesu komponentu, “ dodal A. Tostmann.
Na ďalších zariadeniach sa budú študenti vzdelávať v oblasti pneumatiky, hydrauliky, elektropneumatiky a elektrohydrauliky. „Študenti sa vďaka
tomuto zariadeniu naučia nielen logiku fungovania
týchto zariadení, ale aj ako ich zapájať do ucelených
výrobných liniek, či ako ich presúvať v rámci linky
a budú si to môcť dokonca vymodelovať a vyskúšať
na simulácii výrobnej linky,“ povedal prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty. Ako
ďalej dodáva, študenti tak už nebudú disponovať
len prvou polovicou vedomostí – ako navrhnúť,
ale vďaka tomuto zariadeniu budú schopní na
4
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zariadeniach aj identifikovať a odstraňovať chyby,
či využívať ich viac ako 10 000 komponentov.
V laboratóriu budú tiež môcť programovať aj
dve robotické ramená s výrobnou linkou a sledovať
ich parametre pri práci.
„Pre kvalitu a budúcnosť našich študentov
považujeme toto laboratórium za veľmi dôležité.
Umožní im už počas štúdia stretávať sa so zariadeniami, ktoré sa používajú v praxi a dokonale sa
s nimi zoznámiť, čím zlepšia svoju hodnotu na pracovnom trhu,“ povedal Ľ. Šooš.
Rekonštrukciu priestorov laboratória, jeho vybavenie a úpravu jednej z posluchární Strojníckej
fakulty (SjF) zabezpečili sumou takmer 160 000
eur Nadácia Volkswagen Slovakia a spoločnosť
Volkswagen Slovakia.
Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Aktívne sa snaží o spoluvytváranie
„moderného priestoru pre život“ vo vedomostnej
spoločnosti. Ťažiskom jej podporných programov je
oblasť vzdelávania.
Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty
a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí.
Medzi jej projekty patrí napríklad podpora prvého
študijného zamerania svojho druhu – „Automobilová produkcia“ na Strojníckej fakulte, či prvá bilingválna trieda v obecnej materskej škôlke na
Slovensku.
Volkswagen Slovakia, a. s.

Ekológia

Spracovanie opotrebovaných

batérií a akumulátorov
V Programe odpadového hospodárstva (POH) SR do
roku 2010 bol stanovený cieľ pre 100-percentné materiálové zhodnotenie opotrebovaných batérií a akumulátorov. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
vo svojom vyhodnotení POH z júna 2010 konštatovala,
že tento cieľ nie je dosiahnuteľný, lebo chýbajú zariadenia na zhodnocovanie predovšetkým prenosných batérií. V prípade olovených akumulátorových batérií sa
uvedený cieľ v slovenských podmienkach dá maximálne
naplniť na 96 – 98 %. Zber olovených batérií na Slovensku má svoju tradíciu a v súčasnosti aj veľkú efektivitu. Na Slovensku je prevádzkované zariadenie na
Zhodnocovanie olovených batérií s veľkou účinnosťou
umožňuje technologické zariadenie v spoločnosti MACH
TRADE, s r. o., Sereď.
Podľa informácií riaditeľa Recyklačného fondu
Jána Líšku je priebeh budovania zberových, prepravných a spracovateľských kapacít opotrebovaných batérií a akumulátorov v súčasnosti na Slovensku zabezpečený na zhodnotenie 100 % všetkých, na odpadovom
trhu ponúknutých opotrebovaných batérií a akumulátorov. Prispel k tomu aj sektor opotrebovaných batérií
a akumulátorov Recyklačného fondu, ktorý sa podieľal
sumou 2,148 mil. eur na podpore rôznych projektov.
Opotrebované batérie a akumulátory sú nebezpečným
odpadom, preto by nemali končiť v komunálnom odpade
a na skládkach. Obsahujú olovo, ortuť, kadmium, či kyselinu sírovú a môžu kontaminovať vodu a pôdu. Viaceré z nich sú karcinogénne. Na Slovensku sa ročne vyradí asi 6000 až 9000 ton starých autobatérií a priemyselných batérií. Aj vďaka podpore Recyklačného fondu
vznikli prevádzky, ktoré staré autobatérie bezplatne
zbierajú, zvážajú a spracúvajú. Do zberu sa zapájajú aj
obce, v ktorých môžu obyvatelia (dokonca za príspevok
od recyklátora) v určenom čase odovzdať do pristavených špeciálnych kontajnerov staré autobatérie.
V tomto smere sa napríklad spoločnosť AKU - TRANS s
r. o., Nitra vypracovala na najväčší podnik zabezpečujúci zber a dopravu opotrebovaných akumulátorov a batérií od pôvodcov na území Slovenskej republiky do recyklačného závodu MACH TRADE v Seredi.
Celoeurópskym problémom je však naďalej spracovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov. Z
240 000 ton prenosných batérií uvádzaných ročne v Európe na trh je zhodnocovaných len 13 %. Na Slovensku
sa odhadom dostávalo donedávna ročne do odpadu
1200 až 1400 ton opotrebovaných prenosných batérií a
chýbal komplexný systém zberu. Potom sa však v mnohých školách rozbehol projekt Baterky na správnom
mieste. Školy dostali od recyklátorov špeciálne kontajnery, do ktorých zbierajú opotrebované prenosné batérie. Vytvára sa tak žiaduce environmentálne povedomie u mladých ľudí.

Podľa údajov združenia REBAT sa však hlavne v
poslednom roku sľubne rozbehol aj systém zberu a recyklácie ostatných použitých batérií a akumulátorov a v
súčasnosti je už vytvorených viac ako 14 850 zberných
miest na 800 školách a predajných miestach, napríklad
v reťazcoch Jednota, IKEA, Kaufland a ďalších. Prispela
k tomu novela zákona o batériách a akumulátoroch. Len
za posledný štvrťrok roku 2009 sa na Slovensku vyzbieralo a v spoločnosti MACH TRADE Sereď zhodnotilo viac
ako 80 ton prenosných batérií a akumulátorov, do konca

novembra 2010 viac ako 400 ton. Niektorí dovozcovia si
však neplnia povinnosť dodať materiálové listy pre potreby recyklátorov a mnohí predajcovia zatiaľ ani nevytvorili odberné miesta. Podľa záväzných smerníc by sa
malo do roku 2012 zrecyklovať 25 % a do roku 2016 až
45 % opotrebovaných monočlánkov. Podľa novej legislatívy môžu občania odovzdávať opotrebované batérie
bezplatne na ktoromkoľvek predajnom mieste, a to bez
toho, aby boli povinní kúpiť si nový tovar.
-ra-
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Professional MBA
Automotive Industry

Ready to speed up your career?
CONTENTS
• Accounting & Controlling
• Management Science
• Organizational Behavior & Human Resource
Management
• Marketing & Competition Strategy
• Corporate Finance
• European & International Business Law
• Managerial Economics
• Communication Skills & Social Competence
• Process & Quality Management in the
Automotive Industry
• Automotive Production & Logistics
• Master’s Thesis

MODALITIES
4 semesters, part-time, organized in modules
& in English
ADMISSION REQUIREMENTS
Academic degree & a minimum of 2 years of
professional experience
NEXT PROGRAM START
March 11, 2011
INFO-SESSION IN BRATISLAVA
December 08, 2010 • 4.00 p.m. •
STU Bratislava

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

Slovak University of Technology in Bratislava
Vazovova 5 • SK-81243 Bratislava • +421/(0)917/669 548 • automotive@stuba.sk

www.mot.sk
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Súťaž škôl

Kia Innovation Award

Víťazmi súťaže Kia Innovation
Award sa stali Vladimír Repka a
Miroslav Drobec zo Strednej odbornej polytechnickej školy v Prievidzi. Cieľom ich projektu bolo vyrobiť funkčný model automobilu na vodíkový pohon a funkčný
model ekologickej výroby vodíka.
Úspešní študenti, vedení Ing. Alojzom Čuboňom, získali pre svoju
školu grant v hodnote 6500 eur.
Hodnotiaca komisia vo finále posudzovala 7 projektov,
z ktorých prvé tri získali finančné granty v celkovej hodnote 13 500 eur. Súťažné projekty samotní študenti odprezentovali na spoločnej študentskej konferencii vo
Vzdelávacom centre v Gbeľanoch. Víťazný projekt s názvom Model automobilu s palivovým článkom, ktorý vypracovali študenti zo Strednej odbornej polytechnickej
školy v Prievidzi, zaujal nielen hodnotiacu komisiu, ale i
všetkých prítomných hostí. Funkčný model automobilu
na vodíkový pohon a funkčný model ekologickej výroby
vodíka majú slúžiť ako učebné pomôcky. Oba modely sú
plne funkčné, bezpečné a ich prevádzka nezaťažuje životné prostredie.
„Oceňujem praktickú snahu o implementáciu vlastného nápadu. Mnohé projekty sú využiteľné aj ako praktická učebná pomôcka,“ zhodnotil predložené projekty
Tomáš Drugda z Kia Motors Slovakia, ktorý bol členom
hodnotiacej komisie.

6
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Druhé miesto a odmenu 4500 eur získal projekt
Spojenej školy z Kysuckého Nového Mesta. Patrik Kuchár a Patrik Šramko pod dohľadom Ing. Anny Vojtkovej spracovali projekt pod názvom GPS obmedzovač
rýchlosti, ktorý rieši problém prekračovania maximálnej rýchlosti. Riešením je, že pri prekročení povolenej rýchlosti prevezme kontrolu nad reguláciou rýchlosti centrálna výpočtová jednotka vozidla napojená
na GPS.
Tretie miesto obsadil študent Strednej odbornej
školy sv. Jozefa Robotníka zo Žiliny. Miroslav Červinka
pod vedením Antona Kutliaka prezentoval projekt s názvom Bezúdržbové čistenie klimatizácie a ovzdušia v
kabíne vozidla. Projekt rieši častý problém klimatizácií,
ktorým je nežiadúci zápach a prašnosť v kabíne auta.
Súťaž Kia Innovation Award 2010 vyhlásila Nadácia Pontis v spolupráci s Kia Motors Slovakia. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti zo stredných škôl Žilinského a Trenčianskeho kraja. Témou projektov boli inovácie v automobilovom priemysle, konkrétne automobily a motory, nové technológie, ECO technológie, mechatronika a manažment kvality.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia v roku 2008 zriadila Nadačný fond, v ktorom Nadácia Pontis spravuje
asignované 2 % z daní jej zamestnancov a vlastné finančné vklady. Cieľom filantropických aktivít Nadačného fondu Kia Motors Slovakia je zlepšenie kvality života najmä v žilinskom regióne prostredníctvom podpory environmentálnych, vzdelávacích a sociálnych
projektov. Kia kladie dôraz najmä na zlepšenie mobility občanov, kde podporuje športové aktivity zdravotne
znevýhodnených občanov, výstavbu ihrísk a športovísk, lokálnu infraštruktúru, bezpečnú premávku a mobilitu zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľov.
V neposlednom rade sa Kia zameriava na vzdelávanie
občanov.
Nadácia Pontis

Z domova

Najlepší mechanici značky Hyundai

Praktické skúšky počas súťaže
Hyundai oznámil víťazov svojej celoeurópskej súťaže
„2010 European Skill Competition“ – v rámci ktorej hľadali najlepších mechanikov značky v európskej sieti autorizovaných servisov. Hlavnú cenu 3000 eur a trofej z
krištáľového skla získal Daniel Elste z Nemecka. Slovensko reprezentoval servisný špecialista diagnostik/mechanik Stanislav Červeňan zo spol. Auto MP v Trenčíne. Víťaz celoslovenského kola sa v celoeurópskej konkurencii umiestnil v prvej desiatke.
Finalisti národných kôl z 22 štátov Európy sa stretli v európskej centrále značky Hyundai v nemeckom Offenbachu. Tam počas dvoch dní preukázali svoje technické vedomosti a praktické zručnosti v sérii súťaží obsahujúcich praktické úkony i písané testy. Porota hodnotila mechanikov v širokom spektre oblastí, vrátane technológie motorov, pohonu všetkých kolies, systémov

Prezident Hyundai Motor Europe C.K. Han a víťaz súťaže Daniel Elste
Triple Care a Before Service.“
ESP a ABS, ako aj klimatizačných systémov vozidiel.
Program Five Year Triple Care (na Slovensku „Päť
Porotcovia posudzovali používanie diagnostických merokov trojnásobnej starostlivosti“) predstavuje transtód, efektívnosť pri hľadaní porúch, technické merania
parentný komplet záruky a popredajných služieb, dea bezpečnosť pri práci.
monštrujúci vieru značky Hyundai v kvalitu jej produkCeloeurópska súťaž mechanikov Hyundai sa uskutov. V rámci tohto kompletu zákazníci dostávajú päťročtočnila po prvý raz v roku 2008 a odvtedy sa koná v
nú záruku bez obmedzenia počtu najazdených kilometdvojročnom cykle. Súťaž je integrálnou súčasťou prorov, päťročnú asistenčnú službu a päť rokov zvýhodnegramu školení, ktorého cieľom je motivovať a rozvíjať
ných prehliadok vozidla. Program Before Service v celej
schopnosti technického personálu Hyundai v celej EuEurópe motivuje zákazníkov navštíviť autorizovaných
rópe pomocou profesionálneho tréningu a poskytovapredajcov a absolvovať skúšobnú jazdu s ľubovoľným
ním naň naviazaných možností kariérneho rastu. Hyunmodelom značky podľa vlastného výberu, počas ktorej
dai okrem možnosti rozvíjať a prezentovať schopnosim mechanici v servise urobia bezplatnú prehliadku ich
ti mechanikov Hyundai v rámci súťaže European Skill
aktuálneho modelu Hyundai. 		
Competition poskytuje svojiminz_90x126_SK_MOTor_1011:eber_inz_90x126_SK_MOTor_1011
autorizovaným predaj-/com unikátne iniciatívy
ako sú programy Five Year

GT-R pre rok 2011 už
aj na Slovensku
Uznávané športové vozidlo Nissan GT-R príde už čoskoro aj na slovenský trh vo vynovenej modelovej verzii 2011. Zástupcom médií ho v priestoroch spoločnosti Auto-Impex, výhradného predajcu vozidla Nissan GT-R na Slovensku predstavili 11. novembra.
Nová verzia Nissanu GT-R pre rok 2011 ponúkne zákazníkom zlepšený dizajn interiéru, ktorý má teraz ešte športovejší vzhľad. Zmeny v interiéri prinášajú novú povrchovú úpravu vypínačov v stredovej konzole, exponovaných častí radenia, sedadiel a
ďalších detailov. Ostrejšie tvary karosérie pomohli ešte viac zlepšiť hodnoty aerodynamiky. Úplnou novinkou Nissanu GTR-R 2011 je režim „SAVE“, ktorý pri jazde na diaľnici
či otvorenej ceste optimalizuje krútiaci moment a upravuje schému preraďovania kvôli
zmenšeniu spotreby paliva. Tú sa podarilo zmenšiť na 8,5 l/ 100 km.
Zmenami prešiel aj brzdný systém, predný a zadný nárazník, pridané boli denné reflektory Hyper Daylight s veľkoplošnými reflektormi a výkonnými bielymi LED. Rozšírením zadného difúzora sa zlepšil výkon chladenia podvozku a súčasne klesol odpor vzduchu GT-R model 2011 si môžu zákazníci na Slovensku objednať prostredníctvom spoločnosti Auto-Impex, spol. s r.o. v cene 90 000 eur pri verzii Premium edition a 91 100 eur
pri verzii Black Edition. Dodávky pre Európu sa začnú vo februári 2011.
-nn-

S NEZÁVISLÝM KÚRENÍM
EBERSPÄCHER NEMUSÍTE!
Ponúkame Vám vykurovacie systémy pre všetky typy vozidiel.

A W O R L D O F C O M F O RT

www.eberspaecher.sk

www.mot.sk
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Pre viac bezpečnosti na
európskych cestách
Nasledujúca súhrnná informácia Európskej únie poskytuje prehľad o
strategických zámeroch EÚ v oblasti zlepšenia bezpečnosti na cestách
a o aktuálnom stave v Európe vychádza z „Dní bezpečnosti v doprave“.

Už tretie „Dni bezpečnosti v doprave“, ktoré usporiadala Európska komisia v spolupráci s Európskym parlamentom, sa uskutočnili 13. a 14. októbra 2010. Cieľom
podujatia bolo upozornenie kompetentných činiteľov a
verejnosti na kritické otázky bezpečnosti v doprave a
tak prispieť k zmene dopravného správania sa účastníkov cestnej premávky, aby sa mohla ďalej zlepšovať
jej bezpečnosť a aj dostupnosť mobility.
Išlo hlavne o prezentáciu a diskusiu k strategickým
témam pre najbližšiu budúcnosť, ako aj o výmenu skúseností medzi expertmi z celej Európy. Paralelne bola
priamo pred parlamentom vybudovaná „dedinka bezpečnosti v doprave“, kde mohla polícia, združenia a iní
vystavovatelia prezentovať verejnosti aktivity z celej
Európy.
Podujatie otvorili Siim Kallas viceprezident Európskej komisie, Etienne Soupe, belgický spolkový minister
pre mobilitu a Brian Simpson, predseda Výboru pre dopravu Európskeho parlamentu. Boli tiež prezentované
hlavné línie strategických opatrení v oblasti bezpečnosti na cestách pre roky 2011 až 2020.
V prvý deň boli tri panelové diskusie k strategickým
prioritám pre rok 2011 – starostlivosť o zranených pri
nehodách na európskych cestách, zraniteľní účastníci
cestnej premávky (napr. motocyklisti a cyklisti), účinné
opatrenia proti alkoholu za volantom a tretia téma bola
venovaná bezpečnej cestnej infraštruktúre.
Celý druhý deň bol venovaný iniciatíve belgického
predsedníctva. Ústredným bodom tejto iniciatívy bola
konferencia k zlepšeniu cezhraničnej koordinácie polície a justície v boji so závažným porušovaním pravidiel
cestnej premávky.

Viac pozornosti zraneniam pri
dopravných nehodách
8
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Európska komisia si stanovila cieľ – do roku 2020 zredukovať počet usmrtených na cestách na polovicu. Desaťtisíce ľudí umiera ročne na cestách Európy, oveľa väčší
je počet zranených – štvornásobok počtu usmrtených
má trvalé následky, desaťnásobok utrpí ťažké a 40-násobok ľahké zranenia. Materiálne škody sa odhadujú
ročne na 130 miliárd eur.
Kým počet usmrtených pri dopravných nehodách je štatisticky jednoznačný, neexistujú dostatočne presné štatistiky o zranených. Neexistuje tiež dostatočný prehľad
o dlhodobých následkoch dopravných nehôd. Napríklad
v Belgicku 93 % usmrtených zaznamenajú ihneď, ale zaznamenajú len 60 % zo skutočne ťažko zranených a len
15 % ľahko zranených. Takto je potom veľmi ťažko prijať
účinné opatrenia na zabránenie následkom nehôd.
Panelová diskusia bola preto venovaná možnostiam spracovania spoľahlivých údajov o nehodách. Na
jednej strane ide o štatistiku, na druhej strane však ide v
každom jednotlivom prípade o nehodu, kde treba rýchlo
a efektívne poskytnúť pomoc. Je zrejmé, že nové informačné technológie tu hrajú kľúčovú úlohu. Tu by mal
systém tiesňového volania e-Call významne skrátiť čas
príchodu záchranných zložiek. Vozidlá by mali byť vybavené zariadením e-Call, ktoré po aktivovaní nárazových snímačov a aktivovaní bezpečnostných vankúšov
pošlú cez GPS správu o nehode, vrátane polohy vozidla.
K tomu by sa mali viesť systematické záznamy o zraneniach v nemocniciach a ambulanciách, aby sa vytvoril
reálny obraz o škodách na zdraví. K tomu by mali zranení udať presné miesto nehody na digitálnej mape, čo
by pomohlo lepšie identifikovať rizikové miesta na cestách. Aktuálnu situáciu ilustrovali dva príklady – projekt
Prvej pomoci vo Francúzsku a projekt spracovávania sociálnych výdavkov po dopravných nehodách v Belgicku.

Najviac ohrození: Nechránení
účastníci cestnej premávky
Napriek tomu, že v celoeurópskom meradle klesol počet
usmrtených, motocyklisti, cyklisti a chodci ostávajú najviac ohrození: V roku 2008 boli v 45 % obeťami dopravných nehôd. Nevhodné dopravné správanie sa a alkohol
za volantom významne zväčšili riziko.
Tejto téme bol venovaný druhý okruh. Prezentácie boli
venované predovšetkým motocyklistom a cyklistom,
ale aj možným opatreniam pre redukciu alkoholu za volantom. Je zrejmé, že bicyklovanie je zdravý pohyb, zároveň chráni životné prostredie, pomáha šetriť náklady
na dopravu. Dokonca došlo aj k zlepšeniu bezpečnosti
cyklistov. Podľa štatistiky klesol medzi rokmi 1996 a
2006 počet usmrtených cyklistov o 35 %. Pri porovnaní národných štatistík dokonca často vychádza, že
čím viac cyklistov je v premávke, tým je ich počet pri
dopravných nehodách menší. Zrejme to ukazuje na skutočnosť, že nárast cyklistov môže viesť aj k zlepšenej
bezpečnosti.
Môžu tu pôsobiť dva faktory – ak je v niektorej krajine veľké množstvo cyklistov, vodiči motorových vozidiel si na ich prítomnosť zvyknú, ale aj cyklisti si na základe lepšej skúsenosti viac uvedomujú hroziace riziká.
Pozitívnu úlohu tu určite hrá aj vybudovaná infraštruktúra. Ďalšiu redukciu zranení a usmrtení možno dosiahnuť už existujúcimi technickými inováciami, ako sú
osobitné konštrukcie motorových vozidiel pre zrážku s
chodcom, širokouhlé zrkadlá nákladných vozidiel a pod.
Ďalšími účinnými opatreniami môže byť oddelenie cyklistov a chodcov od motorizovanej premávky a limitovanie rýchlosti vozidiel v rizikových oblastiach.
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parkovania nákladných vozidiel. Zlepšenie infraštruktúry by malo mať pozitívny vplyv aj na životné prostredie, zmenšenie počtu kolón, najmä v mestách. Bude
potrebné odstraňovať prekážky plynulosti dopravných
prúdov s cieľom optimalizovať prepravnú kapacitu ciest
a tým zabezpečiť mobilitu pre všetkých účastníkov
cestnej premávky.

Prvá dedinka bezpečnosti v doprave pred
Európskym parlamentom
Ohrozenia sú známe
Ohrozenia motocyklistov sú dobre zdokumentované. V
roku 2008 tvorili 2 % zo všetkých účastníkov cestnej
premávky, ale zo všetkých obetí dopravných nehôd už
tvorili 17 %. Počet motocyklistov stúpol v rokoch 2001
až 2007 o 34 %. Štatistika svedčí zrejme o bezpečnejšej
jazde motocyklistov. EÚ predpokladá ďalšiu novelizáciu
podmienok získania vodičského oprávnenia, napríklad
zavedenie vekových limitov na vedenie rôznych kubatúr a skvalitnenie vodičskej prípravy. Presadzuje tiež
projekty 7. Rámcového programu pre výskum a vývoj,
ktoré by mali poskytnúť špeciálne inteligentné bezpečnostné aplikácie pre motocykle. Je však zrejmé, že nevhodné dopravné správanie sa môže anulovať efektívnosť všetkých technických opatrení. Alkohol za volantom je stále častou príčinou nehôd a stále je na popredných miestach príčin úmrtia na cestách. Pokuta za
jazdu pod vplyvom alkoholu je najrozšírenejším represívnym prostriedkom, odobratie vodičského oprávnenia
však patrí k najúčinnejším opatreniam. Medicínsko-psychologické vyšetrenia na určenie schopností viesť vozidlo významne redukujú výskyt opakovaných porušení
pravidiel v tomto smere. Represia a vyšetrenia, kombinované so sledovaním vodičov sa ukazujú ako efektívne
riešenie udržať alkohol za volantom „na uzde“.

Lepšia infraštruktúra pre
bezpečné cesty
Kvalita cestnej infraštruktúry je podstatnou súčasťou
konceptu bezpečnosti v doprave a investície členských

štátov EÚ v uplynulých desaťročiach v tejto oblasti boli
významným príspevkom k poklesu úmrtí v doprave. Primárnym cieľom kvalitnej infraštruktúry je maximálna
redukcia nehôd súčasne s minimalizáciou ich následkov.
Tretia panelová diskusia bola venovaná otázkam, ako
treba infraštruktúru zlepšiť, aby sa dosiahli vyššie uvedené ciele.
Rozvoj cestnej infraštruktúry by mal rešpektovať „potreby“ ľudí a vozidiel. Pre ľudí to znamená viditeľnosť,
čitateľnosť dopravného značenia, adekvátnosť dopravných opatrení, ako napr. obmedzenie rýchlosti, dopravného značenia a celkovej organizácie dopravy. Z pohľadu vozidiel sú to opatrenia dynamiky osobitne v súvislosti s povrchom vozovky, okrajmi vozovky a možnými fyzikálnymi obmedzeniami. EÚ preto predpisuje
na transeurópskej cestnej sieti bezpečnostný audit,
ako aj manažment bezpečnosti na cestách a preverovanie bezpečnosti ciest. Jednotlivé členské štáty chcú
tieto opatrenia aplikovať na celú svoju cestnú sieť, využívajú pritom projekt PILOT4SAFETY, ktorý je financovaný GR pre mobilitu a dopravu, aby mohli tieto opatrenia aplikovať aj na vedľajšie cesty. Budovanie diaľnic
vedie tiež k redukcii dopravných nehôd. Riziko smrteľnej
nehody na jednoduchej protismernej ceste v uzavretej
obci je podľa odhadov 10-krát väčšie ako na diaľnici. Významným príspevkom k bezpečnosti sú inteligentné dopravné systémy, ktoré sa na cestách už 20 rokov stále
dokonalejšie aplikujú. Nový rámec inteligentných dopravných systémov, ktorý bol schválený v roku 2010,
by mal urýchliť interoperatívne zavedenie v celej Európe. Priority riadenia dopravy spočívajú v dopravných
a cestovných informáciách, v zavedení núdzového volania systémom e-Call a v zavedení inteligentného

Tohtoročné dni európskej bezpečnosti na cestách poskytli belgickému predsedníctvu dobrú príležitosť prezentovať spoločné úsilie o zlepšenie bezpečnosti na cestách.

Na viac ako 1000 m2 boli priamo pred parlamentom postavené stánky a expozície. Medzi vystavovateľmi boli
všetky zložky belgickej polície, Spolkového úradu pre
mobilitu a bezpečnosť a regionálne zložky cestnej bezpečnosti. Neboli tam však len Belgičania. Policajné orgány z 11 krajín EÚ, zo 16 združení aktívnych v bezpečnosti sa tiež prezentovali na verejnosti.
Všetci mali za cieľ upozorniť na význam bezpečnosti na cestách. Dôležitá bola tiež vzájomná výmena
informácií o najzávažnejších porušeniach pravidiel
cestnej premávky. Sú štyri: Prekročenie povolenej rýchlosti, jazda bez bezpečnostných pásov, alkohol a drogy
za volantom a nerešpektovanie červenej.
Podujatie malo veľký úspech, a to pre organizátorov a aj pre vystavovateľov. Návštevníci (z EÚ inštitúcií, belgických škôl, domácej i zahraničnej verejnosti)
hodnotili toto podujatie tiež pozitívne.

www.mot.sk
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Konferencia o bezpečnosti
cestnej premávky
Konferencie BCP 2010 sa zúčastnilo v dňoch 11. - 12. 10. 2010 v
Kúpeľoch Nový Smokovec 80 ľudí. Pozvaných ich bolo oveľa viac, ale
naša spoločnosť netrpí len následkami svetovej ekonomickej krízy. Podobné akcie, kde si odborníci z viacerých odborov môžu vzájomne vymieňať skúsenosti a hľadať spôsoby, ako sa dá za málo peňazí, keďže dostatok ich niet, zlepšiť bezpečnosť na našich cestách, sú veľmi dôležité,
strácajú podporu. Zlepšiť účasť nepomohla ani mimoriadna aktivita riaditeľa spol. WETTRANS Žilina, pána Pavla Wettera pred konferenciou.

Záštitu nad konferenciou malo MDPT SR (teraz
MDVRR SR) a MV SR - Prezídium policajného zboru SR.
V čestnom predsedníctve bola pani a páni: Ing. Peter
MATUŠKA, generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy
a pozemných komunikácií MDPT SR, Bratislava, pplk.
Mgr. Štefan PODMANICKÝ, riaditeľ odboru dopravnej
polície MV SR – Prezídium policajného zboru SR, Bratislava, plk. Ing. Leoš TRŽIL, riaditeľ, Riaditeľstvo služby
dopravnej polície, Policajné prezídium Českej republiky, Praha, Ing. Jozef TISOVSKÝ, PhD., riaditeľ odboru
cestnej dopravy, MDPT SR, Bratislava, Mgr. Zuzana
AMBROŽOVÁ, tajomníčka Rady vlády pre BESIP, Ministerstvo dopravy ČR, Praha.
Organizátorom 23. konferencie o BCP bola tradične
spoločnosť WETTRANS Žilina, s.r.o., ktorá organizuje
tieto konferencie v SR už 19. rokov.
Odborný garant konferencie pán prof. Ing. Štefan
LIŠČÁK, CSc. zo Žilinskej univerzity v Žiline a prípravný
výbor rozdelili program konferencie na niekoľko častí.
V tej, ktorá bola zameraná na aktuálnu legislatívu v
cestnej doprave, pán Ing. J. Tisovský informoval o programe zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave ako aj
o Nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1071/2009, 1072/2009, 1073/2009, ktoré upravujú
podmienky pri výkone, spoločných pravidlách prístupu
na trh prevádzkovateľov cestnej dopravy.
Pán JUDr. L. Kopal z MV SR - odboru živnostenského podnikania, informoval o zásadných zmenách
10
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v regulácii vnútroštátnej cestnej dopravy podľa živnostenského zákona a dopadu smernice a službách na vnútornom trhu na podmienky podnikania autodopravcov
v SR.
Účastníci v tejto časti konferencie boli informovaní
aj o „Individuálnom dovoze vozidiel“ a o tom, ako majú
vodiči postupovať pri získavaní „kvalifikačnej karty vodiča - KKV“, ktorú musia povinne mať v EÚ od roku 2013,
resp. 2014.
V popoludňajších hodinách sa začala časť konferencie o „Bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke“.
V jej úvode slovenský BECEP a český BESIP informovali

o príprave svojich národných stratégií bezpečnosti
cestnej premávky na roky 2011 až 2020 v ČR a SR.
Nasledovali rovnako zaujímavé príspevky z MV
SR - Prezídia PZ SR - o analýze nehodovosti v SR za rok
2009 a v I. polroku 2010. Rovnako zameraná bola aj
prednáška dopravnej polície z ČR.
Najmä pre vedúcich dopravných závodov boli zaujímavé a poučné informácie o ťažkých nehodách autobusov v SR, ktoré predniesol pán prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej
univerzity. Stále aktuálnu problematiku vodičov s alkoholom v krvi počas vedenia vozidla prezentovali pani
MUDr. J. Bauerová z Ústav súdneho lekárstva, ÚDZS
Bratislava a smrteľné nehody cyklistov
v SR prezentoval pán MUDr. F. Štuller, PhD z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz, Martin.
Po vypočutí takmer dvoch desiatok hodnotných prednášok boli účastníci konferencie v závere rokovania
oboznámení aj s novelizáciou zákona č. 8/2009 Z.z. o
cestnej premávke a novelou vyhl. MV SR č. 9/2009
Z.z. - terajšia vyhl. MV SR č. 413/2010 Z.z., platná od
01.11.2010. Účastníci konferencie napokon prijali uznesenie pokračovať v týchto odborných podujatiach aj v
roku 2011, resp. v roku 2012.
-pr-
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Kto povedal, že to pravé musí
byť vždy pravouhlé?

Prestali sme veci škatuľkovať... A vy?
Nový Hyundai
Kto povedal, že len pravý uhol je ten správny
uhol pohľadu? Prečo by rodinné auto nemohlo
byť štýlové? A podľa čích pravidiel sa vlastne
máme riadiť?
Hyundai predstavuje nové rodinné MPV, ktoré len
tak nezaškatuľkujete. Auto, ktoré môže byť vašou
únikovou cestou zo sveta zbytočných pravidiel
a nezmyselných obmedzení. Veľkorysé vozidlo

prekračujúce hranice svojej triedy, kompaktné
zvonka, ale priestranné zvnútra. Model poskytujúci
dostatok priestoru na cestovanie, nákupy alebo
na šport, vďaka čomu môžete dať svojim túžbam
voľný priebeh... Nový Hyundai ix20.

H Y UNDA I
A BSOL Ú T N Y
V Í ŤA Z

Využite jedinečnú uvádzaciu ponuku.
Ak si kúpite model ix20 do konca roka
2010, získate klimatizáciu zadarmo.
www.mot.sk

Kombinovaná spotreba 4,3–6,5 l/100 km, emisie CO 2 114–154 g/km.
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Právna rubrika

Rada advokáta
Už dlhšiu dobu trpím epilepsiou, následkom čoho som prišiel o vodičský preukaz. Vraj sa v tejto oblasti pre nás epileptikov nedávno menila legislatíva, chcem sa teda dozvedieť, ako je to momentálne.
Milan z Nitry
Podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 413/2010 Z.
z., účinnej od 1. novembra 2010, je epilepsia definovaná
ako dva alebo viac epileptických záchvatov, ku ktorým
došlo v období kratšom ako päť rokov. Neurologické poruchy spojené s chorobami alebo chirurgickými zákrokmi, ktoré ovplyvňujú centrálny alebo periférny nervový
systém a spôsobujú psychické, zmyslové alebo motorické poruchy a majú vplyv na rovnováhu a koordináciu,
sú považované za choroby, chyby alebo stavy nervovej
sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Možno pri nich osobu patriacu
do skupiny 1 (vzťahuje sa na vodičské oprávnenie skupiny AM, A, B, B + E a T a podskupiny A1 a B1) uznať za
zdravotne spôsobilú len na základe záverov odborného
vyšetrenia a pod podmienkou, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby
alebo stavy nervovej sústavy a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú. Ide napríklad o
stavy po úrazoch a chorobách centrálnej nervovej sústavy s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo s poruchami pohybu, kognície (duševné pochody, vnímanie,
pamäť, poznanie), hlbokej citlivosti alebo s ťažkými trofickými zmenami či o stavy po zranení alebo chorobe periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo s trofickými zmenami, ak obmedzujú schopnosť
viesť motorové vozidlo. Zaraďuje sa sem tzv. vyvolaný epileptický záchvat (záchvat, ktorý má rozoznateľný príčinný faktor, ktorému je možné sa vyhnúť), pričom
posudzovaná osoba môže byť v jednotlivých prípadoch
posúdená ako zdravotne spôsobilá, a to na základe neurologického stanoviska. Ak mala osoba prvý alebo jediný nevyvolaný epileptický záchvat, možno ju považovať
za zdravotne spôsobilú, keď počas 12 mesiacov nemala záchvaty a absolvovala zodpovedajúce lekárske posúdenie zahŕňajúce aj EEG vyšetrenie so stimulačnými
metódami. Skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže
svojim čestným vyhlásením. Pokiaľ ide o osoby trpiace epilepsiou, možno ich považovať za zdravotne spôsobilé, keď uplynie obdobie jedného roka bez ďalších záchvatov, čo preukazujú svojim čestným vyhlásením.
Posudzovanú osobu, ktorá mala len záchvaty počas
spánku, možno považovať za zdravotne spôsobilú, ak
sa tento ustálený stav pozoruje počas obdobia, ktoré
nesmie byť kratšie ako obdobie bez záchvatov požadované pri epilepsii. Od osoby, u ktorej sa vyskytujú záchvaty v bdelom stave, sa vyžaduje, aby v období jedného roka pred vykonaním odborného vyšetrenia nedošlo
k ďalšej príhode. Ak osoba trpí záchvatmi nemajúcimi
12
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vplyv na vedomie alebo schopnosť konať, možno ju považovať za zdravotne spôsobilú pod podmienkou, že tento ustálený stav pretrváva počas obdobia, ktoré nesmie
byť kratšie ako obdobie bez záchvatu požadované pri
epilepsii, čo preukazuje čestným vyhlásením. Keď posudzovanú osobu postihne akýkoľvek iný druh záchvatu, vyžaduje sa, aby v období jedného roka pred vykonaním odborného vyšetrenia nedošlo k ďalšej príhode.
Ak došlo k záchvatom v dôsledku zmeny liečby na
pokyn lekára, možno posudzovanú osobu považovať za
nespôsobilú viesť motorové vozidlo od začiatku obdobia
ukončovania liečby a následne na obdobie šiestich mesiacov po jej skončení; ak sa vyskytnú záchvaty počas obdobia zmeny alebo po prerušení podávania liekov na pokyn lekára, posudzovaná osoba nesmie viesť vozidlo tri
mesiace po obnovení liečby, ktorá bola predtým účinná.
V prípade chorôb, chýb alebo stavov nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, možno osobu patriacu do skupiny
2 (týka sa vodičského oprávnenia skupiny C, C + E, D, D
+ E a podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 + E) uznať za zdravotne spôsobilú len na základe záverov odborného vyšetrenia a pod podmienkou, že sa táto osoba pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, pričom závery
lekárskej prehliadky jej zdravotnú spôsobilosť nevylučujú. Okrem iného ide aj o:
a) vyvolaný epileptický záchvat - osoba, u ktorej bol zistený, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú,
ak sa podrobí vyšetreniu EEG a neurologickému vyšetreniu s negatívnym záverom; to neplatí, ak bol u
nej zistený ojedinelý záchvat alebo strata vedomia,
b) prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat - osobu, ktorá mala prvý nevyvolaný epileptický záchvat, možno považovať za zdravotne spôsobilú, ak bez pomoci
protiepileptických liekov nemala nasledujúcich 5 rokov epileptický záchvat (preukazuje sa čestným vyhlásením) a ak sa vykonalo vhodné neurologické posúdenie vrátane EEG vyšetrenia,
c) epilepsia - je nevyhnutné, aby sa stav, keď sa 10 rokov nevyskytli ďalšie záchvaty (preukazuje sa čestným vyhlásením), dosiahol bez pomoci protiepileptických liekov,
d) iná strata vedomia – mala by sa posudzovať podľa rizika jej opakovania počas vedenia vozidla, ktoré by
nemalo byť väčšie ako 2 % ročne.
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k
chorobám, chybám alebo stavom nervovej sústavy
u osoby patriacej do skupiny 2 sa musia vždy brať do
úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia
motorového vozidla takou osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, ako je
napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí, možnosť prepravy

nadrozmerného nákladu a podobne. Posudzovaná osoba nemôže užívať protiepileptické lieky v požadovanom
období, v priebehu ktorého sa nevyskytnú u nej epileptické záchvaty. V prípade akútnej príhody je súčasťou
posúdenia zdravotného stavu vyšetrenie EEG a neurologické vyšetrenie. Osobu patriacu do skupiny 2 nemožno
uznať za zdravotne spôsobilú, ak bolo lekárskym vyšetrením preukázané riziko vzniku záchvatu viac ako 2 percentá za 12 mesiacov.
Na novú právnu úpravu upozorňujem aj vodičov, u ktorých bol diagnostikovaný diabetes mellitus („cukrovka“). Podľa vyhlášky č. 413/2010 Z. z. sa zdravotná
spôsobilosť osoby, ktorá má diabetes mellitus, vždy posudzuje odborným vyšetrením. Osoba, ktorá patrí do
skupiny 1 a má diabetes mellitus, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú, iba ak sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus
a zároveň preukáže čestným vyhlásením, že chápe riziko spojené s ťažkou hypoglykémiou a tento stav dokáže primerane ovládať, čo preukazuje pravidelným denným monitorovaním glukózy. Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa určuje primerane každému prípadu, pričom nesmie presiahnuť dobu piatich rokov. Zdravotná spôsobilosť takejto osoby je vylúčená,
ak sa vyskytuje opakovaná hypoglykémia alebo ak taká
osoba má diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si
hypoglykémie.
Podľa vyhlášky sa ťažkou hypoglykémiou rozumie stav,
keď je potrebná pomoc inej osoby. Za opakovanú hypoglykémiu je považovaná druhá ťažká hypoglykémia
v priebehu predchádzajúcich dvanástich mesiacov, aj
taká, ktorá nesúvisí s vedením motorového vozidla. Ťažkú hypoglykémiu ohlási osoba s diabetes mellitus špecialistovi, ktorý posúdi zdravotný stav osoby na udelenie
vodičského oprávnenia.
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti u osoby patriacej do skupiny 2, ktorá má diabetes mellitus, sa musia
vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce
sa vedenia motorového vozidla takou osobou vzhľadom
na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2,
ako je to i v prípade epileptikov (dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí,
možnosť prepravy nadrozmerného nákladu).
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Osoba, ktorá patrí do skupiny 2 a má diabetes mellitus
vyžadujúci liečbu inzulínom alebo inými liekmi, môže
byť považovaná za zdravotne spôsobilú iba na základe
stanoviska z odborného vyšetrenia a iba ak:
a) sa u takej osoby v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch nevyskytla opakovaná hypoglykémia,
b) nebol u nej diagnostikovaný syndróm neuvedomenia
si hypoglykémie,
c) preukáže čestným vyhlásením, že tento stav dokáže

primerane ovládať, a to pravidelným monitorovaním
glukózy v krvi najmenej dvakrát denne a v čase, keď
vedie motorové vozidlo,
d) preukáže čestným vyhlásením, že si uvedomuje riziko
vyplývajúce z hypoglykémie,
e) u takej osoby neexistujú iné obmedzujúce komplikácie v súvislosti s diabetes mellitus,
f) pravidelne sa podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú. Interval med-

zi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa stanovuje primerane každému prípadu, pričom nesmie presiahnuť dobu dvoch rokov.
Všetkým čitateľom prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov v spoločnosti najbližších a veľa šťastia na
cestách.
JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

Eberspächer pre pohodu v aute

AIRTRONIC a HYDRONIC sú názvy teplovzdušného a teplovodného nezávislého vykurovania vyrábaného spoločnosťou Eberspächer, ktoré pokrývajú široké
spektrum rôznych oblastí použitia. Dokážu zabezpečiť
príjemnú teplotu na mobilných pracoviskách, napríklad
v ťahačoch návesov, v kabínach stavebných strojov, v
autobusoch, v obytných automobiloch, či v lodnej kajute. A samozrejme, aj v kabínach osobných automobilov.

Nezávislé vykurovania
montujú do svojich vozidiel už automobilky ako
tzv. originálne vybavenie,
môžu sa však do vozidiel
namontovať aj dodatočne.
Pre automobily s úsporným vznetovým motorom
spoločnosť Eberspächer
vyrába „prihrievače“, ktorými sú niektoré automobily vybavené už na montážnej linke automobilky.
Pomocou špeciálnej sady
ich možno upraviť tak, aby
poskytovali úplný komfort nezávislých vykurovaní. Teda aj s možnosťou
užívať si vďaka ovládacím
prvkom tepelné pohodlie od nasadnutia do vozidla až do
cieľa jazdy.
V akomkoľvek počasí možno pomocou moderného
diaľkového ovládania EasyStart R+ (zo vzdialenosti až 1000 metrov) nezávislé vykurovanie spustiť alebo pohodlne naprogramovať. A to všade, kde sa vykurovacie systémy Eberspächer používajú, v aute, autobuse

Allianz – SP

opäť najúspešnejšia
Allianz – Slovenská poisťovňa získala desať zlatých
mincí a stala sa tak opäť najúspešnejšou spomedzi poisťovní pôsobiacich na Slovensku. Výsledky súťaže finančných produktov Zlatá minca boli slávnostne vyhlásené v utorok 23. novembra v bratislavskom Pálffyho
paláci. Súťažilo 294 produktov v 33. kategóriách. O poradí rozhodovalo 59 členov odbornej poroty.
Najvyššie ocenenie získali produkty v kategóriách
kapitálové životné poistenie (Život Premium), investičné
životné poistenie (Invest Plus), detské životné poistenie

v kabíne stavebného stroja... Aj pri extrémnych mrazoch
a parkovaní auta „pod holým nebom“ tak vodič nasadá
do auta s čistými sklami bez námrazy, do kabíny s príjemne ohriatym vzduchom a ohriatym motorom.
Keď nezávislé vykurovanie prijme štartovací impulz,
jeho riadiaca jednotka spustí nasledujúce procesy:
• Automatickú bezpečnostnú kontrolu.
• Predhrievanie žeraviaceho kolíka.
• Palivové čerpadlo dopravuje palivo.
• Motor horáka sa postupne rozbieha.
• Dúchadlo dodáva vzduch pre spaľovanie.
• Dôjde k zapáleniu zmesi paliva so vzduchom (vznikne
plameň)
• Horúce spaliny prúdia cez tepelný výmenník, ktorý
odovzdáva teplo do okruhu chladiacej kvapaliny motora vozidla.
• Vykurovanie je elektronicky regulované a pracuje - v
závislosti na potrebe tepla - v niekoľkých výkonových stupňoch.
Medzi ďalšie výhody nezávislých vykurovacích systémov Eberspächer patrí distribúcia teplého vzduchu vykurovacími kanálmi vozidla, malá spotreba paliva, úspora elektrickej energie, optimalizovaná hlučnosť, malé
nároky na údržbu a permanentná kontrola systému.
-er-

v súťaži Zlatá minca

(Kapitálové životné poistenie pre deti Farbička), úrazové poistenie (Miliónové poistenie), poistenie domácností (Môj domov), poistenie nehnuteľností (Môj domov),
PZP motorových vozidiel (Modré povinné zmluvné poistenie), havarijné poistenie (KASKO) a poistenie podnikania (Komplexné poistenie malých podnikateľov). Produkt Život Premium zároveň získal ocenenie Objav roka
2009. V kategórii cestovné poistenie získal produkt
Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných
nákladov druhé miesto.

„To, že sme sa aj tento rok umiestnili na najvyšších
priečkach ma teší a zároveň to dokazuje, že naša snaha
prinášať klientom stále kvalitnejšie produkty je nielen v
teoretickej rovine, ale má konkrétnu podobu. Som hrdý
na to, že najmä havarijné poistenie si každý rok udržiava svoju neporaziteľnosť“, uviedol po prevzatí ocenení
člen predstavenstva Allianz – SP Miroslav Kočan.
-az-
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Podnikajte bez obáv
Allianz - Slovenská poisťovňa má pre každého podnikateľa
poistenie šité na mieru
Patríte medzi výrobné, obchodné spoločnosti alebo spoločnosti poskytujúce služby? Podnikáte v oblasti poľnohospodárstva, stavebníctva, prepravujete zásielky, či
predávate motorové vozidlá? Je vašou profesiou poskytovanie finančných, daňových, účtovných, či iných poradenských služieb? Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka
podnikateľom pôsobiacim v rôznych odvetviach produkty šité na mieru. Každý produkt zohľadňuje špecifiká daného podnikateľského segmentu a ponúka adekvátne
krytie so zohľadnením osobitých rizík, ktorým sú títo
klienti vystavení. Inovované poistné produkty dôsledne chránia pred náhodnými a náhlymi škodami spôsobenými poistenými rizikami. Vďaka týmto produktom získava podnikateľ optimálnu poistnú ochranu na základe
vlastného výberu druhov poistenia, predmetov poistenia a poistných rizík. Na Slovensku je stále veľa spoločností, ktoré podnikajú bez poistenia. Poistených je len
30% z nich. Allianz – SP má v tomto segmente 45-percentný trhový podiel.
Pre základný segment Podnikatelia je určený univerzálny produkt, ktorý v sebe spája všetky druhy poistenia
potrebné pre optimálnu ochranu podnikateľskej činnosti. Produkt ponúka klientom možnosť dojednať si najfrekventovanejšie druhy poistenia ako sú poistenie budov, hnuteľných vecí, majetkové a strojné prerušenie
prevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie nákladu, prevádzkovej zodpovednosti za škodu a stavebné poistenie jednotlivého stavebného projektu. Ďalšie
produkty ponúkajú okrem štandardných druhov poistení aj krytie špecifických rizík, ktorým sú títo klienti

vystavení. Poistenie „ušité na mieru“ si tak môžu uzatvoriť poľnohospodári, cestní dopravcovia, bytové
domy, autosalóny, stavebné spoločnosti, lekári, IT spoločnosti a ďalší.

Výhody poistných produktov pre
podnikateľov
Hlavnou výhodou každého produktu je maximálna flexibilita umožňujúca nastaviť klientovi individuálne parametre poistenia. Klienti si priamo vyberajú konkrétne riziká, proti ktorým sa chcú poistením chrániť. Výhodou
je variabilita, či viac možnosti výberu spoluúčasti ako
aj pri pripoisteniach, najmä vo výbere poistných súm a
konkrétnych rizík Jednoduchá skladba produktov napomôže klientovi voliť tie poistenia, ktoré mu poskytnú potrebnú ochranu. Ďalšou výhodou je jednoduchšia správa
poistenia, keďže klient vo väčšine prípadov dostane namiesto viacerých vyúčtovaní poistného jedno a poistné
zaplatí jedinou platbou.

Príklady poistných udalostí
• Pri dokončovacích prácach na výstavbe komplexu
dvoch budov vznikol v jednej zo stavieb požiar. Ten sa
v dôsledku silného vetra rozšíril nielen na ďalšiu nedokončenú stavbu, ale aj na vedľajšiu budovu, ktorá
patrila inému vlastníkovi. Keďže klient v rámci stavebného poistenia mal poistenú zodpovednosť za
škodu, poisťovňa mu poskytla poistné plnenie nielen na odstránenie sutín po požiari a opravu dvoch

poškodených stavieb, ale aj plnenie na opravu vedľajšej budovy.
• Prípad ďalšej poistnej udalosti sa týkal chyby pri
úprave štandardného softvérového programu. V
dôsledku tohto zásahu do softvéru množstvo užívateľov malo problémy so svojou elektronickou poštou
a archiváciou dát. Škoda na jedného klienta nebola
veľká, avšak keďže išlo o štandardný program pre
množstvo užívateľov, došlo k akumulácii nárokov, čo
malo za následok celkovú výšku škody okolo 2,5 milióna eur.

Dostupnosť produktov a hlásenie
poistných udalosti
Klienti, ale aj ostatní záujemcovia o poistenie majú k dispozícií širokú sieť obchodných zástupcov Allianz - Slovenskej poisťovne, ktorí im profesionálne poradia a
promptne vypracujú poistenie. Kontakt na najbližšieho sprostredkovateľa je možné nájsť na internetovej
stránke www.allianzsp.sk alebo získať na infolinke Allianz-Direct 0800 122 222. V prípade škodovej udalosti
je prvým a najdôležitejším krokom jej včasné a komplexné nahlásenie poisťovateľovi. Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka svojim klientom možnosť nahlásiť škodovú udalosť viacerými spôsobmi, a to prostredníctvom
sprostredkovateľa poistenia, telefonicky na bezplatnej
infolinke Modrý telefón 0850 122 222, 0902 122 222,
0917 122 222, prostredníctvom internetu, pošty alebo
osobne na všetkých pobočkách.

Autosalóny
Autosalóny okrem už tradičného predaja nových a
ojazdených vozidiel poskytujú mnohé ďalšie služby ako
je servis a oprava vozidiel, poskytovanie náhradných
vozidiel, odťah vozidiel, či ich umývanie a čistenie. Práve preto Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka autosalónom produkt, ktorý poskytuje adekvátne krytie so
zohľadnením osobitých rizík, ktorým sú títo klienti vystavení. Okrem štandardnej ponuky jednotlivých poistení ako je poistenie majetku, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie nákladu, poistenie zodpovednosti za škodu, či stavebné poistenie konkrétneho projektu, ponúka tento produkt aj
14
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poistenie vozidiel v autosalóne. Poistenie vozidiel v autosalóne je určené pre poistenie vozidiel autorizovaných
predajcov nových motorových vozidiel.
Čo je predmetom poistenia ?
• nové vozidlá
• vozidlá v oprave
• ojazdené vozidlá
• vozidlá so zvláštnym EČV
Aké riziká kryje poistenie?
• havária ako je náraz alebo stret vozidiel

• požiar, víchrica, živelné udalosti
• krádež, lúpež, vandalizmus
Príklad poistnej udalosti z likvidačnej praxe:
Vplyvom víchrice sa uvoľnil reklamný nápis označenia
prevádzky autosalónu, ktorý spadol na dve vonku zaparkované motorové vozidlá určené na predaj. Pád reklamného nápisu spôsobil škodu na motorových vozidlách
viac ako 11 000 eur. Táto škoda bola uhradená z poistenia vozidiel v autosalónoch.

Ekonomika

rokov
záruka
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Toyota predala v Európe 20 miliónov vozidiel

Toyota 5. novembra 2010 dosiahla v Európe ďalší historický míľnik –predala vozidlo s poradovým číslom 20 miliónov. Tmavo modrú Toyotu Verso 2,0 D-4D prevzal pán
Gabriel Jiménez z Valencie na slávnostnej akcii organizovanej v sídle spoločnosti Toyota Spain v Madride. Miguel Fonseca, viceprezident TME na slávnostnom odovzdávaní vozidla zákazníkovi uviedol: „Na tento kľúčový historický míľnik sme patrične hrdí a nesmierne nás

teší. Po 50 rokoch, kedy sa na európskych cestách vozidlá našej značky objavili vôbec po prvý krát, sa Toyota
v očiach zákazníkov stala synonymom špičkovej kvality
a inovácií.“ A ďalej doplnil: „Našou prioritou je i naďalej
spokojnosť zákazníka, ako si prial už zakladateľ našej
spoločnosti Kiichiro Toyoda.“
Vo februári 2000 dodala Toyota vozidlo s poradovým číslom 10 miliónov – bola to Toyota Avensis

vyrobená vo Veľkej Británii, ktorú prevzal zákazník v
Nemecku. V priebehu 40 rokov dokázala Toyota v Európe predať prvých 10 miliónov vozidiel, avšak k prekonaniu hranice 20 miliónov predaných vozidiel stačilo
Toyote len 10 ďalších rokov.
Toyota Verso, jeden z kľúčových typov Toyoty na
španielskom trhu, ponúka vynikajúce ekologické parametre vďaka technológii Toyota Optimal Drive a je jasnou voľbou všetkých záujemcov o vozidlo v segmente
MPV. Ponúka priestrannosť, praktickosť a dynamický
štýl s bezkonkurenčným potešením z jazdy. V bezpečnostných testoch Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) tento rok získalo Verso najvyššie
možné ohodnotenie (5 hviezdičiek).
Toyotu Verso (aj Auris) vyrábajú pre európske trhy
v tureckom závode v Adapazari, je jedným z deviatich
výrobných závodov automobilky Toyota v Európe. Zamestnáva približne 3000 pracovníkov a celková investícia do jeho vybudovania bola 1,2 mld. eur.
-ta -

Krištáľové kľúče
Kľúč od vozidla, na ktorom okrem hviezdy MercedesBenz žiari aj viac ako 200 krištáľov SWAROVSKI ELEMENTS, bude najskôr ponúkaný ako pilotný projekt v
limitovanej edícii 800 kusov pre zákazníkov spoločnosti Mercedes-Benz v Japonsku. Nápad zušľachtiť kľúče
od vozidiel Mercedes-Benz krištáľmi SWAROVSKI ELEMENTS sa zrodil v internej komunite spoločnosti Daimler „Business Innovation Community“. Dizajn automobilového kľúča bol navrhnutý v spolupráci dizajnérov

Mercedes-Benz v Japonsku a Swarovski v Rakúsku – na
mieru japonskému životnému štýlu a módnemu vkusu.
Obe pozdĺžne strany sú osadené krištáľmi, voliteľne v
ružovej alebo čiernej. Swarovski vyrába každý jeden
kľúč náročnou ručnou prácou. Zákazníci Mercedes-Benz
môžu získať tento štýlový módny doplnok ako dodatok k
obom štandardným kľúčom za cenu od 367 eur. Po uzatvorení pilotnej fázy v Japonsku bude vyskúšané rozšírenie na ďalšie trhy.			
-mz-

Ukončenie výroby prvej generácie
Škoda Octavia Tour
Typ Octavia je hlavným pilierom úspechu značky Škoda. Pri prerode spoločnosti Škoda Auto na celosvetovo
úspešnú automobilku hrala Octavia prvej generácie, vyrábaná od roku 1996, kľúčovú úlohu. Posledné vozidlo
s poradovým číslom 1 442 126 teraz v závode vo Vrchlabí ako model Octavia Tour (prvej generácie) uzatvára
výrobu tohto modelu. V súčasnosti sa už vyrába druhá
generácia Octavia Tour (na snímke). Pred niekoľkými
týždňami navyše česká automobilka prezentovala prvý
koncept vozidla s čisto elektrickým pohonom v podobe
štúdie Octavia Green E Line. Už na budúci rok má na cesty vyraziť testovacia flotila elektromobilov.
Prvá Octavia v novodobej histórii spoločnosti zišla
z výrobnej linky v roku 1996 a bola prelomovým modelom, ktorý svojou kvalitou, dizajnom, jazdnými vlastnosťami a cenou pomohol zmeniť imidž značky Škoda. Stala sa synonymom pre spoľahlivé vozidlá zamerané na
16
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potreby vodičov, ktorí hľadajú praktické a bezpečné rodinné vozidlo. Plánovanie modelu začalo už v roku 1992
a Octavia je prvým automobilom vyvinutým vo vlastnej
réžii značky po tom, čo sa Škoda Auto stala súčasťou
koncernu Volkswagen. V roku 1998 prišiel variant kombi a neskôr aj variant s pohonom všetkých štyroch kolies. V roku 2000 prešiel úspešný typ modernizáciou.
Octavia prvej generácie získala niekoľko ocenení Car of the
Year či Najlepšie vozidlo v kategórii kombi vo Veľkej Británii. Na tieto významné ocenenia nadviazala Škoda Auto
v roku 2004 Octaviou druhej generácie, ktorá prešla v
roku 2008 modernizáciou. Nespočetné množstvo ocenení,

medzi ktorými sú napríklad Auto Trophy 2008 a 2009,
AutoBest 2010, či Best Family Car 2010 sú jasným pokračovaním v úspešnej ceste typu Octavia. Doteraz Škoda Auto predala viac ako 2 862 000 vozidiel Octavia po
celom svete.
-ša-

Zo sveta

Kia Soul Flex

Automobilka Kia Motors začiatkom novembra na autosalóne v brazílskom Sao Paulo uviedla svetovú premiéru prvého motora v dejinách značky spaľujúceho benzín a etanol. Motor použili v modeli Kia Soul Flex, ktorý sa tak stal prvým kórejským modelom FFV (Flexibile Fuel Vehicle), ktorý môže spaľovať buď 100 % etanol,
alebo 100 % benzín. Tento model je špeciálne navrhnutý pre brazílsky trh, keďže práve tu tvoria „flex“ modely

viac ako 85 % predaja nových automobilov.
V súčasnosti patrí Brazílii druhá priečka svetovej
výroby etanolu, čo má za následok, že motoristi radi využívajú túto alternatívnu formu pohonu, a to najmä kvôli menšej cene - etanol je o 40 % lacnejší ako klasický
benzín. Svoju úlohu zohráva aj daň z predaja nových vozidiel - kým pri klasických autách tvorí 13 % z ceny auta,
za vozidlo s pohonom „flex“ zaplatí brazílsky zákazník

o 2 % menej. Nová Kia Soul Flex s jedinečnými prvkami exteriéru sa môže pochváliť až o 44 % lepšou spotrebou paliva v porovnaní so súčasnou benzínovou verziou
pri zachovaných hodnotách výkonu 94 kW a krútiaceho momentu s hodnotou 165 Nm. Na rozdiel od klasických benzínových verzií musel nový agregát prejsť inováciami v systéme vstrekovania, na katalyzátore, zmenené boli aj hodnoty kompresného pomeru - kombinácia
týchto zmien priniesla vynikajúce hodnoty ekonomickej prevádzky. Viaceré zmeny bolo treba vykonať najmä
z dôvodu rozdielnych vlastností etanolu - oproti benzínu je viac abrazívnejší, a tak muselo byť posilnené predovšetkým palivové čerpadlo, uzáver palivovej nádrže a
celý palivový systém, ako aj pomocný systém palivového čerpania tak, aby motor spoľahlivo naštartoval aj pri
malých teplotách.
Prvé Kie Soul Flex by sa mali v predajniach brazílskych predajcov objaviť začiatkom budúceho roka. Automobilka plánuje uviesť aj nový Sportage Flex, a to
koncom budúceho roka. Brazília je pre značku Kia dôležitým trhom - medziročný nárast predstavuje viac ako
150 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď
predaje do konca septembra 2010 dosiahli 40 865 nových automobilov.
-ka-

Goodyear a NASA ocenení za inovatívnu
“pružinovú” pneumatiku

Národný úrad pre letectvo a kozmonautiku (NASA)
a The Goodyear Tire & Rubber Company boli ocenení
„R&D 100 Award“ za bezvzduchovú pneumatiku určenú
na pohyb mohutných vozidiel na veľké vzdialenosti po
povrchu vesmírnych telies ako sú Mesiac alebo Mars.
Pneumatika, vyvinutá minulý rok, je skonštruovaná z 800 nosných pružín. Je navrhnutá na prepravu

oveľa ťažších vozidiel na oveľa väčšie vzdialenosti ako
pneumatika s drôtovou sieťou, ktorá bola doteraz používaná na lunárnom vozidle Apollo (Lunar Roving Vehicle - LRV). Nová pneumatika umožní širší prieskum a prípadný rozvoj a údržbu lunárnej základne. Môže byť využitá aj na Zemi.
Pružinová pneumatika bola inštalovaná minulý rok

na lunárnom elektrickom testovacom vozidle NASA Rover a uvedená do prevádzky v Johnsonovom vesmírnom centre „Rock Yard” v Houstone, kde úspešne prešla testami. Má extrémnu životnosť a je abnormálne
energeticky efektívna. Pružinová konštrukcia priľne k
povrchu, po ktorom ide, a zabezpečí trakciu. Ale všetka energia, ktorá je využitá na deformáciu pneumatiky,
sa vráti späť, keď sa pružina prepne. Nevytvára teplo
ako normálna pneumatika. Z prehlásenia inžinierov spoločnosti Goodyear vyplýva, že vývoj pôvodnej pneumatiky pre mesačnú misiu Apollo a novej pružinovej pneumatiky ovplyvnilo poznanie, že tradičná gumová, vzduchom plnená pneumatika používaná na Zemi má na Mesiaci malé využitie. Vlastnosti gumy sa veľmi výrazne
menia pri extrémne nízkych a naopak vysokých teplotách, vyskytujúcich sa na Mesiaci v tieni a v oblastiach
s priamym slnečným svitom. Navyše nefiltrované slnečné žiarenie znehodnocuje gumu a vzduchom plnená pneumatika čelí neprijateľnému riziku straty tlaku. Pružinová pneumatika nemá slabé miesto. Tvrdý náraz, ktorý
môže spôsobiť defekt a stratu tlaku vzduchom plnenej
pneumatiky, by pri tejto pneumatike len poškodil jednu z
800 nosných pružín. Pneumatika sa vyznačuje tuhosťou
a súčasne ohybnosťou, čo umožňuje terénnym vozidlám
rýchlu jazdu v náročnom teréne s prenosom relatívne
malých otrasov na vozidlo.		
-grwww.mot.sk
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Škoda Roomster 1.6 TDI 77 kW Scout

Viac sebavedomia

Mladoboleslavská automobilka dlho „odolávala“ trendu obohacovania výrobného sortimentu o vozidlá MPV
alebo SUV. Až na autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom v roku 2001 štúdiou na platforme Octavie ukázala, že jej konštruktéri a dizajnéri by vedeli ponúknuť atraktívne vyzerajúce vozidlá aj týchto kategórií. O dva
roky neskôr na tej istej pôde mal premiéru Roomster, viacúčelový automobil (MPV), konštrukčne vychádzajúci z menšej Fabie.
V závere februára tohto roka Škoda Auto predstavila
Roomster (aj Fabiu) po inovácii. Upravená predná časť
karosériu opticky pri pohľade spredu rozširuje, dodáva
vozidlu sebavedomejší vzhľad. Pri inovácii však nezostalo len pri optickom „dvíhaní sebavedomia“, omladený sortiment motorov, prístrojový panel s novou grafikou, spoľahlivým odčítaním aktuálnych parametrov
vo dne aj v noci a multifunkčný volant s ovládacími prvkami audiosústavy a telefónu sú aj reálnymi, nielen pocitovými zlepšeniami. Spočiatku s istými rozpakmi prijímaný tvar karosérie - spojenie osobného auta s dodávkou na úrovni stredného stĺpika karosérie – už po
štyroch rokoch od premiéry tohto typu negatívne vzrušuje málokoho. Keďže cieľovou skupinou zákazníkov
pre Roomster sú predovšetkým rodiny s deťmi, nízka
hrana okien v zadných dverách, uľahčujúca výhľad menších detí z auta, má oveľa väčšiu „váhu“ ako menej obvyklé tvarové spojenie prednej a zadnej časti vozidla. Interiér si v podstate zachoval aj po inovácii svoje klady aj
nedostatky. Nedostatky vyplývajú najmä z malej šírky
vozidla, aj keď vzadu sú tri samostatné sedadlá, tri
18
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Vyskúšali sme

Škoda Roomster 1.6 TDI 77 kW Scout

by vodiča nemala zvádzať k tomu, aby sa s Roomsterom
vydával na objaviteľské cesty v neprebádanom teréne.
Roomster na to nemá dostatočnú svetlú výšku, ani
pohon kolies obidvoch náprav. Je to len atraktívnejšie
pôsobiaca forma auta z kategórie malých MPV. Nič viac,
nič menej.
Škoda Roomster 1.6 TDI 77 kW Scout sa predáva
za 16 649 eur.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

priemerne vyrastené dospelé osoby sa budú vzájomne
tlačiť plecami, čo pre všetkých nemusí byť príjemné. Výborný systém VarioFlex sklápania aj vyberania zadných
sedadiel umožňuje vybrať sedadlá z vozidla (krajné majú
hmotnosť 13, stredné 11 kg). Ak vzadu nemusia sedieť
traja, možno stredné sedadlo nechať doma v garáži.
Miesta pre nohy aj nad hlavami majú aj osoby s výškou
nad 180 cm sediace na zadných sedadlách dostatok, pri
chýbajúcom strednom sedadle sa nemusia obmedzovať
ani v priečnom smere. Vyrastenejším osobám môžu pri
dlhotrvajúcom cestovaní prekážať kratšie a užšie operadlá sedadiel a obmedzený rozsah nastavenia hlavových opierok. Príjemné je vyššie osadenie sedadiel nad
podlahou, vďaka čomu aj osoby vyššieho vzrastu majú
prirodzenú oporu pre stehná.
Zadné sedadlá majú prestaviteľný sklon operadiel,
možno ich aj pozdĺžne posúvať, čím sa mení objem batožinového priestoru. Ak sú sedadlá celkom vzadu, úložná
plocha je dlhá 800 mm a medzi podbehmi kolies, teda
v najužšom mieste, je široká o niečo viac ako meter.
Vtedy je pre náklad (po kryt vo výške 620 mm) k dispozícii objem 480 litrov. Zadné sedadlá sa dajú sklopiť

dopredu, pričom vznikne rovná plocha po celej dĺžke
1540 mm, pri posunutí predných sedadiel viac dopredu
sa úmerne predĺži aj úložná plocha. Po vymontovaní
zadných sedadiel a nakladaní predmetov až po strop má
priestor pre náklad teoretický objem 1810 litrov.
Roomster je dobre ovládateľným autom, s prekvapivo malými bočnými náklonmi pri prejazde zákrut.
Dobrá stabilita, ktorú mal tento typ aj pred inováciou,
spolu so vznetovým motorom 1.6 TDI, ktorý obohatil
pôvodnú ponuku, sú významnými argumentami pre zákazníkov, ktorí
si vyberajú rodinné auto s malým pôdorysom, ale s
veľkou variabilitou usporiadania vnútrajška karosérie.
Vznetový motor so vstrekovacím systémom common
rail sme prvý vyskúšali pred rokom v Octavii (MOT´or
č. 1/2010). Je vhodným výberom aj pre Roomster, dokázali sme s ním dosiahnuť spotrebu nafty v kombinovanej prevádzke na hranici 5 l/100 km, pričom sme nejazdili defenzívne. Pravdou je, že Roomster pritom väčšinou zaťažoval len vodič. Označenie Scout pre Roomster znamená len drsnejší výzor, daný plastovými panelmi v spodnej časti karosérie. Podoba na vozidlá SUV

Motor: 4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, ventilový
rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common rail, kompresný
pomer 16,5:1, zdvihový objem 1598 cm3, najväčší výkon 77
kW pri 4400 ot./min., krútiaci moment 250 Nm pri 1500 až
2500 ot./min.
Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies
prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a
spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebeňové riadenie s posilňovačom, stopový priemer otáčania 10,5 m, pneumatiky rozmeru 205/45 R 16.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu van.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4213/1684/1607
mm, rázvor náprav 2608 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1420/1484 mm, pohotovostná/celková hmotnosť
1322/1777 kg, objem batožinového priestoru 480/560/1810
l, objem palivovej nádrže 55 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 181 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,5 s, spotreba nafty v mest./
mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 5,7/4,1/4,7 1
l/100 km, CO2 124 g/km.

www.mot.sk
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Renault Clio RS Gordini

Najefektnejšie Clio

Renault Clio vyrastá zo zdravých koreňov, ktoré siahajú do posledného desaťročia minulého storočia. Nástupca legendárneho typu Renault 5 mal premiéru ešte v roku 1990. Záujem o aktuálne tretiu generáciu
Clia v Renaulte oživujú nielen zvyčajnou inováciou (máj 2009), ale aj uvádzaním nových modelov. Pred rokom sme vyskúšali Clio RS (MOT´or č. 12/2009), nedávno aj jeho ešte atraktívnejšie vyzerajúce dvojča,
model Clio RS Gordini, ktoré začali v Európe predávať toto leto.
Technicky sú modely RS a RS Gordini totožné, ich základom je športovo upravený podvozok, výkonné kotúčové
brzdy Brembo a dvojlitrový štvorvalcový zážihový motor s najväčším výkonom 147,5 kW. Zostaňme pri motore, ktorý dáva svoju silu najostentatívnejšie najavo v
rozsahu 3000 až 6000 otáčok za minútu, ale vodič môže
„podržať nohu na plyne“ a nepreradiť na vyšší prevodový stupeň až skoro po 7500 otáčok za minútu. Časté využívanie hornej tretiny otáčkového spektra ale vedie k
citeľnému nárastu spotreby benzínu. Takmer porovnateľný pôžitok z veľkého zrýchlenia môže vodič dosiahnuť aj pri skoršom preraďovaní smerom hore, a ušetrí aj
dva litre benzínu na 100 km. Renaul má dlhú tradíciu v
športových úpravách svojich najmenších automobilov,
takže ani model Clio RS Gordini nemá „detské nemoci“.
Riadenie má očakávanú presnosť aj primeranú odozvu
od kolies, páka šesťstupňovej ručne ovládanej prevodovky neblúdi v kulise, pohybuje sa poslušne vo vymedzených dráhach. Vodič si môže skutočne dovoliť veľmi
veľa aj na horskej ceste, kde na seba bezprostredne nasledujú opačne smerované zákruty. Ak si trúfa, má možnosť odpojiť stabilizačný systém (ESP). To všetko sme
už poznali z modelu Clio RS.
Modely Gordini majú tradične modrú, čiernu, bielu alebo šedú farbu karosérie. Najtypickejšou z nich je
20
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modrá „Malta Blue“, ktorou bola nalakovaná karoséria
aj nami skúšaného auta. Samozrejme, s dvojicou typických bielych pruhov, s efektnou bielou „stužkou“ v prednom nárazníku, rovnako efektnými vonkajšími spätnými zrkadlami a čiernym lesklým zadným difúzorom..
Cez lúče 17-palcových diskových kolies s diamantovým
efektom presvitajú strmene kotúčových bŕzd nalakované červenou farbou, naznačujúce, že sa pozeráme na
„ostré vodičské náčinie“.
V trojdverovej štvormiestnej kabíne sú anatomicky tvarované sedadlá potiahnuté kombináciou čiernej a
modrej kože s označením Gordini, v rovnakom štýle obšitý veniec volantu, z modrej kože je aj manžeta preraďovacej páky prevodovky. V prístrojovom paneli má
otáčkomer biele pozadie (v modeli Clio RS je žlté), vedľa
preraďovacej páky je očíslovaná plaketka Gordini, logo
modelu je všité aj do podlahových koberčekov. Clio RS
Gordini uspokojí aj náročných športovo orientovaných
vodičov, ktorí si neradi odopierajú pohodlie počas jazdy.
Výrobca im v tomto modeli ponúka automatickú klimatizáciu, dažďový a svetelný snímač, vyhrievané predné
sedadlá, navigáciu Tom Tom, tempomat a ďalšie užitočné prvky. Renault Clio RS Gordini stojí 24 600 eur.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový,16-ventilový, zážihový, ventilový rozvod
2xOHC, kompresný pomer 11,5:1, zdvihový objem 1998 cm3,
najväčší výkon 147,5 kW pri 7100 ot./min., krútiaci moment
215 Nm pri 5400 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 stabilizátor, zadná vlečená náprava vinuté pružiny, priečne skrutný
stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi,
ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer 10,3 m, pneumatiky rozmeru 215/45 R 17.
Karoséria: 3-dverová, 4-miestna typu hatchback.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4017/1768/1484
mm, rázvor náprav 2585 mm, pohotovostná/celková
hmotnosť 1300/1690 kg, objem batožinového priestoru
288/1240 l, objem palivovej nádrže 55 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 224 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 6,9 s, spotreba benzínu v
mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 11,3/6,4/8,2
l/100 km, CO2 195 g/km.

Zo sveta

Audi A3 Sportback

Modely s označením RS predstavujú vrchol každého typového radu automobilky Audi. Tá teraz uplatnila filozofiu modelov RS aj v kategórii kompaktných vozidiel, v
rade A3. Nový model RS 3 Sportback bol vyvinutý spoločnosťou quattro GmbH a navonok sa od bežného modelu A3 odlišuje najmä zmeneným predným nárazníkom, antracitovo čiernou prednou mriežkou s diamantovým vzorom. Predné blatníky sú zhotovené z plastu vystuženého uhlíkovými vláknami. Puzdrá zrkadiel majú
matne hliníkový vzhľad, strecha je ukončená pomerne

veľkým spojlerom. V dolnej zadnej časti je difúzor a dve
eliptické koncovky výfuku. Športovo vyladeným podvozkom sa svetlá výška vozidla znížila o 25 mm. Rozchod predných kolies bol zväčšený na 1564 mm. Vozidlo
má 19-palcové kolesá s pneumatikami rozmeru 235/35
vpredu a 225/35 vzadu. Stabilizačný systém ESP má
aj športový mód a možno ho aj vypnúť. Na pohon modelu RS 3 Sportback slúži 2,5-litrový päťvalec TFSI - ide
teda o turbodúchadlom prepĺňaný motor s priamym
vstrekovaním benzínu. Kompaktný motor je dlhý len

49 cm a jeho hmotnosť je 183 kg, má systém variabilného časovania nasávacích i výfukových ventilov. Maximálny výkon motora je 250 kW, krútiaci moment 450
Nm, a to v rozsahu od 1600 do 5300 ot./min. Vozidlo má
sedemstupňovú prevodovku S tronic, ktorá sa dá ovládať pákou alebo páčkami na volante, pričom vodič má k
dispozícii dva automatické módy a jeden mód ručného
ovládania. V interiéri vozidla dominuje čierna farba, kožou potiahnutý multifunkčný športový volant má sploštenú spodnú časť. Na displeji informačného systému si
môže vodič vyvolať aj údaje o plniacom tlaku či teplote oleja. Nové Audi RS 3 Sportback zrýchli z 0 na 100
km/h za 4,6 sekundy a jeho maximálna rýchlosť je elektronicky obmedzená na 250 km/h. Kombinovaná normovaná spotreba je 9,1 l/100 km. Špičkový model radu
A3 je už štvrtým modelom, ktorý sa bude vyrábať v závode Audi Hungaria v Györi. Na trhu sa vozidlo objaví začiatkom budúceho roka, pričom cena základnej verzie v
Nemecku bude 49 900 eur.
(RM)

Najrýchlejší muž v rýchlych autách
Najrýchlejším mužom našej planéty je, ako
je známe, jamajský šprintér Usain Bolt. Je
niekoľkonásobným svetovým rekordérom i
olympijským víťazom. Na udržanie špičkovej formy musí, pochopiteľne, intenzívne trénovať. Všetkého však veľa škodí a preto treba občas tréning prerušiť a dať si takpovediac relaxačnú pauzičku. Takou bola nedávna
Boltova návšteva v Taliansku, kde bol na turné, propagujúcom jeho novú kolekciu PUMA.
Počas turné si Bolt našiel čas aj na prehliadku

sídla spoločnosti Ferrari v Maranelle. Po prehliadke závodu si Bolt vyskúšal vozidlá Ferrari 458 Italia i 599 GTB Fiorano. Na najrýchlejšieho muža planéty vozidlá urobili veľký
dojem. „Myslel som si, že som rýchly, ale tieto autá dávajú slovu rýchly nový význam. Človek musí tieto stroje rešpektovať,“ povedal
Bolt po zajazdení si s rýchlymi autami značky Ferrari.
(RM)

Predali Bondov Aston Martin

Na nedávnej aukcii v Londýne predali azda najznámejšie „ojazdené“ auto na svete, slávny striebrosivý Aston Martin nemenej známeho britského agenta Jamesa
Bonda. Ide o typ DB5 z roku 1964, ktorý bol „služobným“

autom agenta 007 alias Jamesa
Bonda (v podaní Seana Conneryho)
vo filmoch Goldfinger a Thunderball. Nejde, ako samozrejme priaznivci bondoviek dobre vedia, o sériový model. Bondovo vozidlo má
špeciálnu výbavu, ktorá je dielom
šéfa fiktívneho výskumného a vývojového oddelenia britskej tajnej
služby, ktorý vo filmoch vystupuje jednoducho ako pán Q. Ten vybavil vozidlo takými vymoženosťami ako sú napríklad rotujúce poznávacie značky, vystreľovacia sedačka pre „nepríjemného“ spolucestujúceho či guľometmi, ktorých hlavne sú ukryté za smerovými svetlami. Bond je pred strelami prenasledovateľov
chránený výsuvným pancierovým štítom a autá, ktoré sa ho zboku snažia vytlačiť z cesty, zničí vysunutím

rotujúcich nožov z nábojov kolies. Sledovanie Bondovho
auta sťažuje aj vyvíjač hmly, vypúšťanie oleja či vrhanie
ostrých kovových ježkov za auto. O technickej vízii pána
Q svedčí aj to, že vozidlo vybavil (pred 46 rokmi!) aj autotelefónom a obrazovkou pre satelitnú navigáciu. Na
pohon vozidla, ktoré dosahuje maximálnu rýchlosť 235
km/h, slúži motor výkonu 294 kW. Bondov Aston Martin kúpil v roku 1969 priamo od výrobcu Američan Jerry Lee, a to len za 12 000 dolárov. O iné peniaze už išlo
pri nedávnej aukcii: Bondov „špeciál“ zmenil majiteľa za
neuveriteľnú sumu 2,9 milióna libier, čo je 3,26 milióna eur. Novým majiteľom vozidla sa stal americký obchodník Harry Yeaggy, ktorý ho mieniť vystaviť v svojom múzeu v Ohiu. Výťažok z dražby vzácneho auta venuje Jerry Lee svojej medzinárodnej nadácii, určenej na
riešenie problémov, súvisiacich s chudobou a kriminalitou, ako aj centrám pre kriminológiu na pennsylvánskej
univerzite a na univerzite v Cambridge.
(RM)
www.mot.sk
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Vyskúšali sme

Kia Sorento 2.2 CRDi VGT 4WD

Prospešná redukčná dieta

Prvá generácia športovo-úžitkového vozidla Kia Sorento mala premiéru v roku 2002 a dobre sa predávala
aj na našom trhu. Bolo to typické SUV postavené podľa kritérií pre úspešnosť na americkom trhu. Karoséria
bola pripevnená na robustnom rebrinovom ráme, zadná náprava bola tuhá, ale solídne dielensky vypracovaný interiér a priaznivá cena pomohli Sorentu k úspechu aj v Európe.
Marketingoví odborníci Kie zistili, že priestor na trhu
pre tento typ SUV s preferovanou prejazdnosťou v teréne nerastie. Väčšina majiteľov športovo-úžitkových
vozidiel jazdí len po spevnených komunikáciách. Preto
druhá generácia Sorenta má samonosnú karosériu a nezávisle zavesené aj zadné kolesá, čo zmenšilo hmotnosť
vozidla o 200 kg a zlepšilo jeho jazdné vlastnosti na udržiavaných cestách. Logickým rozhodnutím sú aj dve
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alternatívy pohonu kolies – len predných, alebo všetkých štyroch s automatickým pripájaním pohonu na
zadnú nápravu pri preklzovaní predných kolies. Vyskúšali sme model s pohonom 4x4, šesťstupňovou automatickou prevodovkou a vznetovým motorom 2.2 CRDi.
Nové Sorento má „európskejší“ dizajn ako
pôvodné, je o niečo nižšie a o decimeter dlhšie. Pri nezmenenom rázvore náprav 2700 mm má teraz vonkajšie

rozmery 4685x1885x1710 mm. Vkusu Európanov je
blízke aj stvárnenie interiéru. Za štvorramenným multifunkčným volantom, prestaviteľným v dvoch osiach,
je prístrojový panel s klasickými kruhovými stupnicami prístrojov s príjemným optitrónovým podsvietením. Nebyť nešikovne umiestneného ovládania palubného počítača a za istých svetelných pomerov zrkadlenia prístrojovej dosky na čelnom skle, interiér

Vyskúšali sme

Kia Sorento 2.2 CRDi VGT 4WD

nového Sorenta by bol výborný. Má totiž aj dobre konštruované predné sedadlá s účinnými bočnými oporami,
s dostatkom miesta na sedadlách druhého radu, na ktorých možno meniť sklon operadiel. Dve sklopné sedadlá
tretieho radu sú, ako takmer vo všetkých sedemmiestnych autách týchto rozmerov, vhodné skôr pre deti ako
pre dospelých.
Pri „aktivovaných“ sedadlách tretieho radu je za
nimi batožinový priestor s objemom 155 litrov, ak sú zapustené do podlahy, objem (do výšky krytu) vzrastie na
531 litrov. Aj druhý rad sedadiel sa dá sklopiť takmer
do roviny. A keďže tzv. nakladacia hrana batožinového
priestoru je prakticky v rovine jeho dna, uľahčuje to manipuláciu s nakladanými alebo vykladanými predmetmi
väčších rozmerov a hmotnosti. Objem pre batožinu má
pri sklopených sedadlách tretieho aj druhého radu 1546
litrov.
Druhá generácia Sorenta stratila zo schopnosti
prekonávať ťažší terén, najmä jeho väčšie výškové nerovnosti, čo pôvodnému Sorentu umožňovali tuhý rám,
ručne priraditeľný pohon 4x4, redukčná prevodovka a
značné „prekríženie“ náprav vďaka tuhej zadnej náprave. Po cestách s bežným spevneným povrchom sa
však teraz Sorento pohybuje so stabilitou a komfortom
pruženia takmer rovnakým ako bežné osobné autá. Od
pohodlia jazdy v porovnateľne dlhých sedanoch alebo
kombi strednej triedy, či drahších konkurenčných SUV
sa Sorento líši len výraznejším pozdĺžnym „pohupovaním“ karosérie po rýchlom prejazde priečnych nerovností cesty. Stabilita jazdy aj odfiltrovanie nárazov od
prejazdu nerovností sú na dobrej úrovni.

Nový 2,2-litrový vznetový motor s najväčším výkonom 145 kW pracuje kultivovane a posádka zreteľne cíti plynulý nárast rýchlosti, keď ručička otáčkomera prehupne cez značku pre 1500 otáčok za
minútu. Veľký krútiaci moment 421 Nm motor poskytuje v rozsahu otáčok 1800-2500 za minútu, takže riadiaca jednotka automatickej prevodovky nemusí
príliš často dávať pokyn pre preradenie. V čase, keď
sme Sorento skúšali, po zimných podmienkach ešte
nebolo ani chýru, ani slychu, takže bez práce bola
zrejme aj riadiaca jednotka regulujúca pripájanie pohonu zadnej nápravy pomocou viaclamelovej spojky,
pretože predné kolesá nemali veľa príležitostí na preklzovanie. Keďže sme so Sorentom nestihli ísť do náročnejšieho terénu, nepreskúmali sme vierohodne
ani účinnosť blokovania stáleho rozdelenia krútiaceho momentu medzi prednú a zadnú nápravu (blokovanie automaticky skončí po prekročení rýchlosti 40
km/h). Dosiahli sme priemernú spotrebu 8 l/100 km
pri približne rovnakom pomere jázd v meste aj po cestách mimo neho.
Kia Sorento s najvyššou úrovňou výbavy EX má
kvalitné prvky výbavy zlepšujúce nielen pohodlie, ale
aj bezpečnosť jazdy. Štandardom je napríklad vypínateľný stabilizačný systém (ESP), asistenčné systémy
uľahčujúce rozjazd do svahu aj jeho bezpečné schádzanie, čelné, bočné aj hlavové bezpečnostné vankúše,
vyhrievanie predných sedadiel, či tempomat. Cena Sorenta 2.2 DRCi 4WD EX so šesťstupňovou automatickou
prevodovkou je 34 390 eur.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový s priamym
vstrekovaním, vstrekovací systém common rail, ventilový rozvod 2x OHC, kompresný pomer 16:1, zdvihový objem 2199
cm3, najväčší výkon 145 kW pri 3800 ot./min., krútiaci moment 421 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 pružiny, vpredu aj vzadu priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s posilňovačom, stopový priemer otáčania 10,8 m.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4685/1885/1710
mm, rázvor náprav 2700 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu
1618/1621 mm, svetlá výška 184 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 2008/2510 kg, objem batožinového priestoru
155/531/1546 l, objem palivovej nádrže 70 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 190 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10 s, spotreba nafty v mest./
mimomest. cykle/komb. prevádzke 9,3/6,2/7,4 l/100 km,
CO2 194 g/km.
www.mot.sk
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Vyskúšali sme

Mercedes-Benz R 350 CDI 4MATIC L

Euro-americký koráb ciest
Mercedes-Benz triedy R je krížencom kombi a MPV, veľkosťou, pohodlím aj úrovňou výbavy je od roku
2005 špecifickým predstaviteľom luxusného „prepravníka“ z vyššej strednej triedy. Po piatich rokoch prešiel modernizáciou, vyskúšali sme 5-miestny predĺžený model R 350 CDI 4MATIC.
Vizuálne je najzreteľnejšou zmenou po inovácii väčšia
maska chladiča a úprava tvaru reflektorov, čím sa tvár
majestátneho, viac ako 5 m dlhého auta viac priblížila podobe nových typov značky. Zmenili sa aj vznetové motory, najviac, až o 30 kW a 90 Nm pribudlo modelu R 350 CDI, ktorý poháňal nami skúšaný model.
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Vidlicový šesťvalec s najväčším výkonom 155 kW
spotrebuje v kombinovanej prevádzke o 0,8 l na 100
km menej ako pred úpravou. Pritom je tak účinne odhlučnený, že spolu s malou spotrebou, 8,5 l nafty na
100 km, štandardne montovanou sedemstupňovou
automatickou prevodovkou s jemným preraďovaním

nepochybne zaujme aj amerických zákazníkov, ktorým
zatiaľ nafta príliš nevonia. Aj vďaka obrovskému krútiacemu momentu s najväčšou hodnotou 620 Nm v rozsahu 1600 až 2400 otáčok za minútu dokáže auto s pohotovostnou hmotnosťou takmer 2,3 t zrýchľovať s neuveriteľnou ľahkosťou. Z pokoja na rýchlosť 100 km/h
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Mercedes-Benz R 350 CDI 4MATIC L

to dokáže za 7,6 s. Amerických zákazníkov sme nespomenuli náhodou, typ R, podobne ako ML vyrábajú v americkom meste Tuscaloosa, takže je zrejmé, kde obchodní
stratégovia Mercedesu plánovali umiestniť veľkú časť
produkcie svojho amerického závodu.
Automatická prevodovka 7G-Tronic má voliacu
páku na stĺpiku riadenia, ale vodič do istej miery môže
rozhodovať o voľbe prevodu aj sám, sekvenčne, páčkami pod volantom. Prirovnanie tohto vozidla v nadpise článku ku korábu ciest nie je vo význame luxusného, mäkkého prejazdu po dobrých aj menej kvalitných
cestách prehnané. Ovládanie veľkého vozidla nie je fyzicky ani psychicky náročné, pretože vodič má z vozidla
bezproblémový výhľad, všetky prepínače a kontrolné
prístroje sú ergonomicky tvarované a rozmiestnené tak,
ako majú byť. A ak by aj vodič urobil menšiu chybu, napríklad pri nájazde do zákruty, asistenčné systémy mu
s veľkou pravdepodobnosťou pomôžu udržať auto bezpečne na ceste. Pohon všetkých štyroch kolies 4MATIC

má planétový medzinápravový diferenciál, ktorý štandardne prideľuje prednej náprave 45 % a zadnej náprave 55 % krútiaceho momentu. Ak by kolesá niektorej nápravy začali preklzovať, pomer sa variabilne
mení v prospech zväčšenia krútiaceho momentu na kolesá s lepšou adhéziou. I keď pohon všetkých štyroch
kolies pomáha pri zachovávaní neutrálnej charakteristiky tohto vozidla aj pri rýchlom prejazde opakujúcich
sa zákrut, nebezpečenstvo „rozkývania“ robustného
auta zostáva veľké, takže Mercedes-Benz R s predĺženým rázvorom náprav určite nie je autom vhodným na
preteky do vrchu. Kvalita jeho podvozka vynikne najmä
pri prekonávaní dlhých trás, s prevahou diaľnic. Bohatá
výbava zahŕňa azda všetky prvky, ktoré robia jazdu v
aute vyššej strednej triedy pohodlnou a bezpečnou, vrátane napríklad elektrického vyhrievania predného aj
zadného skla, vyhrievania sedadiel, cúvacej kamery,
elektrického ovládania pohybu veka batožinového
priestoru...

Mercedes-Benz R 350 CDI 4MATIC L má základnú
cenu 60 095 eur.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 6-valcový, 24-ventilový vidlicový prepĺňaný vznetový,
vstrekovací systém common rail, ventilový rozvod 2x2xOHC,
kompresný pomer 15,5:1, zdvihový objem 2987 cm3, najväčší výkon 195 kW pri 3800 ot./min., krútiaci moment 620 pri
1600 až 2400 ot./min.
Prevody: 7-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies
prednej aj zadnej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach priečnych ramien, priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava,
vpredu aj vzadu vinuté pružiny a plynové tlmiče, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ESP, hrebeňové riadenie
s posilňovačom, obrysový priemer otáčania 12,6 m, pneumatiky rozmeru 265/45 R 20.
Karoséria: 5-dverová, 5/7-miestna typu kombi.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 5157/1922/1674
mm, rázvor náprav 3215 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1661/1651 mm, pohotovostná/celková hmotnosť
2295/22910 kg, objem batožinového priestoru 633/2385 l,
objem palivovej nádrže 80 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 235 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,6 s, spotreba nafty v mest./
mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 11/7/8,5 l/100
km, CO2 223 g/km.
www.mot.sk
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Vyskúšali sme
Citroën C3 VTi 95

Rekordér v presklení

Automobilka Citroën patrí medzi majstrov v navrhovaní a výrobe malých automobilov. Samozrejme, že sa
môže pýšiť aj autami, ktoré vozili francúzskych prezidentov, a dodnes vyrába aj väčšie osobné autá, ba aj
celú flotilu malých nákladných áut. Domnievame sa, že skonštruovať malé auto, ktorého sa má predať počas jeho výrobného cyklu viac ako milión exemplárov, je minimálne rovnako ťažká úloha ako navrhnúť drahé športové auto. Pre konštruktérov a dizajnérov je takéto zadanie o to náročnejšie, že musia v „škrupine“
malých vonkajších rozmerov vytvoriť dostatočne veľký vnútorný priestor, v ktorom by sa aj pri dlhšie trvajúcom cestovaní dobre cítili aspoň štyria dospelí cestujúci.

A keďže záujem o malé autá na trhu trvá takmer od začiatku automobilizmu, teda viac ako sto rokov, Citroën
má zdatných konkurentov aj doma vo Francúzsku, nadostač. Po prvej generácii typu C3, z ktorej predali od
konca roku 2001 viac ako dva milióny vozidiel, uviedol Citroën v závere minulého roka na trh jeho druhú
generáciu.
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Zaoblenú bublinovitú strechu dizajnéri prevzali aj
do novej generácie C3, ale aby vytvorili v aute kratšom
ako 4 m čo najprívetivejšie prostredie pre posádku, rozhodli sa použiť extrémne rozmerné čelné sklo. Vyrába
ho spoločnosť Zenith, je dlhé až 1350 mm, takže zasahuje do strechy až takmer nad operadlá predných sedadiel. Uhol výhľadu z predných sedadiel je až 80 stupňov,

takže so sledovaním svetelných signálov sme nemali
problém ani vtedy, ak sme s autom zastali priamo pod
semaforom. Sklo je v časti zasahujúcej do strechy farebne tónované, aby sa interiér počas slnečných dní neprehrieval a posádka mala v kabíne dostatočnú mieru
súkromia. Nová generácia C3 má bezkonkurenčne najväčšie čelné sklo zo všetkých malých áut. Aby tento

Vyskúšali sme
Citroën C3 VTi 95

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 16 ventilový zážihový, ventilový rozvod
2xOHC, kompresný pomer 11:1, zdvihový objem 1397 cm3,
najväčší výkon 70 kW pri 6000 ot./min., krútiaci moment
135 Nm pri 4000 ot./min.
Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies
prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a
spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava so skrutne pružnou priečkou, vinuté pružiny, kotúčové brzdy vpredu, bubnové vzadu, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer otáčania 10,2 m, pneumatiky rozmeru 185/65 R 15.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3941/ 1728/1524/
1538 mm, rázvor náprav 2466 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1218/1576 kg, objem batožinového priestoru
300/1120 l, objem palivovej nádrže 50 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 184 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,6 s, spotreba benzínu v
mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 7,6/4,8/5,8 l/100
km, CO2 134 g/km.

rekord neviedol k oslňovaniu vodiča slnečnými lúčmi
vnikajúcimi do vozidla pod malým uhlom, v strope je
posuvný kryt, ktorého súčasťou sú bežným spôsobom
sklápateľné slnečné clony pre vodiča aj spolujazdca.
Ak je slnko nízko nad obzorom, kryt možno jednoducho posunúť dopredu, čím sa zorný uhol vodiča v zvislej rovine zúži na obvyklú hodnotu z iných áut a podľa
potreby možno použiť aj slnečné clony. Konštruktéri Citroënu sa nesústredili len na svetelnú pohodu v kabíne
C3, ale dôsledne sa venovali aj odhlučneniu interiéru.
V motorovom pruestore napríklad použili až 155 dm2
zvukoizolačného materiálu, v prvej generácii C3 to bolo
len 48 dm2. Na utesnenie skiel použili robustnejšie gumové tesnenia s hmotnosťou 200 g/m2, kým priemer
v triede malých áut je len 90 g/m2.
Priestorovo patrí interiér novej generácie C3 medzi
to najlepšie, čo môžu malé autá ponúknuť. Predné sedadlá sú dobre tvarované, obidve možno prestavovať aj
výškovo. Prístrojovú dosku v časti pred spolujazdcom

konštruktéri posunuli o 8 cm dopredu v porovnaní, kde
končí pred vodičom, čím spolujazdec získal viac priestoru pre kolená, môže si sedadlo posunúť viac dopredu.
A viac miesta pre nohy má tak aj osoba sediaca za ním.
Volant je prestaviteľný nielen výškovo, ale aj pozdĺž osi
otáčania. V experimentovaní s neotočným stredom volantu už zrejme v Citroëne skončili (aspoň nateraz, čo im
určite nezazlievame). Má vhodne tvarovaný veniec a aj
s riadením, ako konštrukčným systémom, sme boli spokojní. Je dostatočne presné a posilňovací účinok elektrického posilňovača primerane slabne s rastúcou rýchlosťou. Stabilita podvozku a účinnosť systému pruženia je na štandardnej úrovni najnovších vozidiel tejto
triedy.
Zážihový 1,4-litrový motor je príjemne živý už
pred prekročením hranice 3000 otáčok za minútu. Keď
sme využívali jeho otáčkové pásmo približne v rozsahu
2500 až 4000 za minútu, na čo sa vodič nemusí špeciálne sústreďovať, nie je problém dosahovať spotrebu

v „kombinovanej“ prevádzke okolo 6 l/100 km a v
meste okolo 7 l/100 km. Pravda, to platí o „letnej“ prevádzke. Zasnežené cesty k týmto hodnotám pridajú pár
decilitrov.
Citroën C3 VTi 95 so strednou úrovňou výbavy má
cenu 12 290 eur. 		
Samuel BIBZA

www.mot.sk
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Vyskúšali sme
Volvo S60 T6 AWD

Takmer všetko je nové
Pre automobilku Volvo má typ S60, jej reprezentant v strednej triede, zvláštny význam. Keď ho v lete 2000
predstavili, vlastne vo Volve skončila éra hranatých robustných karosérií, ktorými boli dovtedy jej autá charakteristické. Nasledovník prvej generácie tohto typu je už inšpiratívny nielen pre tvorbu ďalších typov Volva,
ale aj pre jeho konkurenciu. Na druhej generácii S60 je skoro všetko nové, okrem iného je pozoruhodným
koncentrátom rôznych elektronicky regulovaných systémov, ktoré si navzájom neprekážajú – minimálne počas týždňa, čo sme tento automobil používali, všetky systémy fungovali spoľahlivo.
Atraktívne tvarovaný sedan v módnom štýle „štvordverového kupé“ sme vyskúšali s najvýkonnejším motorom
v ponuke pre tento typ, prepĺňaným zážihovým radovým
šesťvalcom. S60 má štandardne poháňané len kolesá
prednej nápravy, ale týmto motorom je k dispozícii len
pohon všetkých štyroch kolies.
Interiér pôsobí luxusným dojmom, či už nastúpite
na predné, alebo na zadné sedadlá. A to aj pri prvých
troch úrovniach výbavy. Model s vrcholnou výbavou
Summum je akoby vrcholnou prezentáciou švédskeho
dizajnu. Pravdaže, nie každý jeho produkt sa nám páči,

28

december 2010

a tak je to aj s novým S60. I keď mu nemožno vytknúť
žiadne zásadné nedostatky, lebo ich jednoducho nemá.
O niektorých riešeniach však možno polemizovať. Palubné menu napríklad zobrazuje pomerne malý displej v hornej časti stredu prístrojovej dosky pri otáčaní ovládača. Reakcie na otáčanie sú však dosť oneskorené, takže sme si na to museli zvykať. Predné sedadlá sú prestaviteľné takmer všetkými potrebnými
smermi, k dokonalosti im chýba len možnosť predĺžiť
sedaciu časť predným posuvným dielom, čo už najlepší konkurenti z prémiového segmentu používajú. Aj

keď sa strecha v mieste zadných sedadiel už opticky
zvažuje výrazne dolu, osoby s výškou do 180 cm ešte
majú malý odstup hlavy od stropu. S miestom pre nohy
to nie je zlé, ale ak niekto musí sedieť aj na strednom
mieste, začne mu veľmi rýchlo prekážať výrazný podlahový tunel (ktorý majú všetky modely, teda i s pohonom iba predných kolies). Výborné odhlučnenie kabíny a všetky možné systémy zlepšujúce komfort jazdy,
očakávané v aute strednej triedy prémiového segmentu
skúšané auto malo, vrátane multimediálneho systému
umožňujúceho okrem iného sledovať pri zastavení auta

Vyskúšali sme
Volvo S60 T6 AWD

na informačnom displeji televízne vysielanie. Batožinový priestor nás neohúril ani veľkosťou, ani veľkosťou
vstupného otvoru po vyklopení veka. Aj keď tvar karosérie v zadnej časti S60 je oveľa bližší liftbacku, kde je
súčasťou výklopného veka aj zadné sklo, ako sedanu,
tvorcovia tohto vozidla v duchu tradícií značky uprednostnili tuhosť karosérie pred ľahkou prístupnosťou vnútrajška batožinového priestoru.
Zážihový motor T6 s najväčším výkonom 224 kW
potrebuje na účinné prenesenie veľkého krútiaceho momentu, znásobeného v šesťstupňovej automatickej prevodovke pohon prednej aj zadnej nápravy. Aj keď sa motorárom Volva podarilo technickými úpravami zmenšiť
spotrebu tohto motora približne o 10 %, v zmiešanej prevádzke by sa vodič musel veľmi krotiť, aby dosiahol spotrebu benzínu pod 10 l/100 km. Dynamika S60 s týmto
motorom je vynikajúca a keďže v novej generácii S60
je aj zlepšený podvozok, jazda v tomto modeli je vzrušujúca – ak vodiča nedeprimuje rýchly úbytok benzínu
v nádrži. Systému 4x4 využívajúcemu spojku Haldex
sme sa venovali už pri teste Volva XC70 v júnovom
vydaní časopisu, známy je aj systém BLIS, takže pri

skúšaní tohto vozidla sme si všímali sústredenejšie
ďalšie bezpečnostné systémy, najmä systém City Safety, ktorý okrem iných prekážok v blízkosti jazdnej
dráhy vozidla spoznáva a reaguje aj na chodcov. Systém
má sústavu kamier, vysielačov a snímačov pred vnútorným spätným zrkadlom. Reaguje v rozsahu rýchlosti
od 4 do 80 km/h a ak vodič nereaguje ani na výstražný
svetelný signál premietaný na čelné sklo, riadiaca jednotka systému dá pokyn na automaticky aktivované
núdzové brzdenie. Systém rovnako reaguje aj na nebezpečne sa skracujúci odstup od vozidla vpredu.
Volvo S60 T6 AWD Summum sa predáva za
49 230 eur.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: radový 6-valcový, 24-ventilový prepĺňaný zážihový, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 9,3:1, zdvihový objem
2953 cm3, najväčší výkon 224 kW pri 5600 ot./min., krútiaci
moment 440 pri 2100 až 4200 ot./min.
Prevody: 6-stupňová ručne prevodovka, pohon kolies prednej
aj zadnej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a
spodných trojuholníkových ramenách , priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, priečny skrutný stabilizátor, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ESP, hrebeňové riadenie s posilňovačom, obrysový priemer otáčania 11,3 m, pneumatiky rozmeru 235/40 R 18.
Karoséria: 4-dverová, 5-miestna typu sedan.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4628/1865/1484
mm, rázvor náprav 2776 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1588/1585 mm, pohotovostná/celková hmotnosť
1813/2220 kg, objem batožinového priestoru 380 l, objem
palivovej nádrže 67,5 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 250 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 6,5 s, spotreba 95 oktán. benzínu v kombinovanej prevádzke 9,9 l/100 km, CO2 239 g/km.
www.mot.sk
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Vyskúšali sme

Fiat 500C 1.4 16V Sport

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 16-ventilový zážihový, ventilový rozvod
2xOHC, kompresný pomer 10,8:1, zdvihový objem 1368 cm3,
najväčší výkon 73,5 kW pri 6000 ot./min., krútiaci moment
131 Nm pri 4250 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 stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, obrysový
priemer otáčania 9,2 m, pneumatiky rozmeru 185/55 R 15.
Karoséria: 3-dverová, 4-miestna typu kabriolet.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3546/1627/1488
mm, rázvor náprav 2300 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu
1413/1407 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 940/1305
kg, objem batožinového priestoru 180/520 l, objem palivovej nádrže 35 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 182 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,5 s, spotreba 95-oktán.
benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke
7,7/5,1/6 l/100 km, CO2 140 g/km.

Fiat 500C 1.4 16V Sport

Fiat 500 v súčasnej podobe poznáme od roku 2007. Prvý raz sme ho skúšali na jar 2008, poháňal ho
1,4-litrový zážihový motor s výkonom 73,5 kW spolupracujúci so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou. Po modeli „Diesel“, zhotovenom v spolupráci s rovnomennou módnou značkou odievania a doplnkov, o ktorom sme písali v júnovom tohtoročnom čísle, sme vyskúšali aj model so zhrnovacou plátennou
strechou.
Fiat 500C nie je kabrioletom typickým pre túto dobu.
Tak ako základný model je zrejmou reminiscenciou na
svojho slávneho povojnového predchodcu, aj takéto riešenie kabrioletu s pevnými bokmi a zhrnovacou textilnou strechou bolo v minulosti časté a veľmi obľúbené. Veď podobne riešený bol aj Fiat 500 Transformabile so zhrnovacou plátennou čásťou strechy nad prednými sedadlami, aj Fiat Topolino, ktorého zhrnovaciu strechu možno považovať za presný vzor pre súčasný Fiat
500C. Len sťahovanie a opätovné naťahovanie plátennej strechy sa už nerobí ručne ako na historických
predchodcoch 500C, ale elektromotoricky. Pevné boky
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zlepšujú tuhosť karosérie, takže netreba natoľko vystužovať podlahu, ako v „plnohodnotných“ súčasných kabrioletoch. Dvojitá tepelná izolácia zhnovacej strechy
umožňuje používať tento model s dostatočným teplotným komfortom celoročne. Sťahovací mechanizmus vodič aktivuje tlačidlom, môže tak urobiť do rýchlosti 60
km/h. Pri opätovnom naťahovaní strechy nad interiér sa strecha zastaví 25 cm pred úplným zatiahnutím.
Vodič musí tlačidlo pre naťahovanie strechy uvoľniť a
opäť zatlačiť, tento manéver je potrebný z bezpečnostných dôvodov. Vstup do batožinového priestoru je možný len vtedy, ak je strecha aspoň čiastočne natiahnutá.

Sklopením zadného, priečne v pomere 50/50 deleného
sedadla možno zväčšiť jeho objem zo 189 na 520 litrov.
Motor 1.4 16V približne do 4000 otáčok za minútu
nedáva príliš vedieť o svojej sile, ale vtedy pracuje najúspornejšie. Ak vodič hlbšie stlačí a nepovolí akceleračný pedál, potom už otáčky idú rýchlo hore a pri vhodnom
preraďovaní nahor pomerne tesne vedľa seba naskladaných prevodov, malý kabriolet aj citeľne zrýchľuje.
Fiat 500C 1.4 16V s výbavou Sport sa predáva za
17 800 eur.
Samuel BIBZA

Zo sveta

Nová značka Baojun

Len tí, ktorí veľmi pozorne sledujú vývoj čínskeho automobilového priemyslu, už zrejme čosi čítali o značke Baojun. Ide o úplne novú značku pre vozidlá najnižšej cenovej kategórie, ktorú zriadil spoločný čínsko-americký
podnik , SAIC-GM-Wuling (v skratke SGMW). Prvé auto
novej značky zišlo z montážneho pásu závodu v Liuzhou
koncom novembra. Ide o kompaktný sedan Baojun 630,
ktorého karoséria trochu pripomína sedan Chevrolet
Cruze, ale vidno na nej aj črty vozidiel iných značiek.

O technickej stránke nového čínskeho vozidla nie sú zatiaľ známe žiadne podrobnosti, vozidlo však bolo vyvinuté s použitím konštrukčných prvkov koncernu GM. Aj
pohonná jednotka typu Baojun 630 pochádza z koncernu GM a spĺňa emisnú normu Euro IV. Typ Baojun 630 by
na čínsky trh a trhy rozvojových krajín mal prísť už začiatkom roka 2011, pričom jeho cena by sa mala pohybovať okolo 7000 dolárov. Spoločný podnik SGMW založili spoločnosti GM China, Shanghai Automotive Industry

Corporation Group (SAIC) a Wuling Motors v roku 2002.
Tento podnik v súčasnosti vyrába malé nákladné automobily a minivany značky Wuling a vozidlá Chevrolet
Le Chi. V roku 2009 bol podnik SGMW jedinou čínskou
automobilkou, ktorá na domácom trhu predala viac ako
milión vozidiel. Predaj za prvých desať mesiacov tohto
roku už tiež presiahol milión kusov.
(RM)

Volvo Cars začína vývoj palivových článkov
Spoločnosť Volvo Cars robí ďalší krok smerom k elektromobilom ďalšej generácie. Posilnená výskumnou podporou Swedish Energy Agency (Švédskej Agentúry pre
Energetiku) inicializuje vývoj palivových článkov, ktoré
sú schopné predĺžiť dojazd bez emisií CO2. Cieľom je mať
dva prototypy postavené na platforme Volvo C30 DRIVe Electric, pripravené na testovanie v každodennej premávke v roku 2012.
“Toto je vzrušujúca expanzia nášho záujmu na elektrifikáciu. Cena batérií a ich veľkosť znamená, že všetky elektromobily majú relatívne limitovaný dojazd. Palivové články môžu byť jedným zo spôsobov, ako predĺžiť vzdialenosť, ktorú tieto autá prejdú, kým budú musieť byť znovu nabité. Čo viac, tento projekt nám rozširuje
vedomosti o palivových článkoch a vodíku,” hovorí prezident a riaditeľ spoločnosti Volvo Cars Stefan Jacoby.
Volvo Cars na tomto projekte spolupracuje so spoločnosťou Powercell Sweden. V prvej fáze je vytvorená

predbežná štúdia tzv. Range Extender (predlžovača dojazdu), ktorý pozostáva z palivového článku s reformátorom. Úloha reformátora je rozbiť tekuté palivo, v tomto prípade benzín, a vytvoriť vodíkový plyn. V palivovom článku je tento vodík konvertovaný na elektrickú energiu, ktorá je použitá na pohon elektromotora
vozidla.
Technológia generuje elektrinu úplne bez akýchkoľvek emisií kysličníkov uhlíka (CO), kysličníkov dusíka (NOx), kysličníkov síry (SOx) a častíc („sadzí“). Vďaka
veľmi efektívnemu procesu sú emisie kysličníka uhličitého (CO2) významne redukované v porovnaní s bežným
vozidlom. Konečný produkt je elektrická energia, voda a
malý objem kysličníka uhličitého. Technológia môže byť
adaptovaná aj na obnoviteľné palivá..
S touto technológiou by mohol byť dojazd predĺžený až o 250 km – ako prídavok k bežnému dojazdu poskytnutého batériami. Odvetvie palivových článkov

očakáva, že efektivita nákladov sa bude zlepšovať priebežne so zdokonaľovaním technológie a zväčšovaním
produkcie.
V ďalšej fáze, s očakávanou podporou zo Švédskej
Agentúry pre Energetiku, Volvo Cars a Powercell vyrobia dve testovacie vozidlá postavené na súčasnom základe modelu Volvo C30 DRIVe Electric.
-vo-

Semafory trochu inak

Semafory sa od roku 1920, keď na návrh policajného
dôstojníka Williama L. Pottsa bolo na jednej rušnej križovatke v Detroite inštalované prvé svetelné signalizačné zariadenie (tak sa semafory podľa nášho zákona

nazývajú) s tromi svetlami (červeným, žltým a zeleným),
príliš nezmenili. Za 90 rokov ich používania sa v podstate nepodarilo odstrániť ich hlavnú nevýhodu – vodič nikdy presne nevie, kedy „preskočí“ jedna farba na druhú.
Na niektorých, už aj našich semaforoch síce pred prepnutím zelenej na žltú zelené svetlo niekoľko razy zabliká, ale ani to nie je ono (vodič zase nevie, po koľkých
bliknutiach už naskočí žltá). S týmto problémom sa s využitím najmodernejšej techniky a elektroniky zásadným
spôsobom popasoval až dizajnér Thanva Tivawong.
Ten navrhol semafor v tvare presýpacích hodín, na ktorých vodič dobre vidí ako sa čas danej farby „odsýpa“ a
podľa toho sa vie zariadiť. Navyše sú posledné sekundy

svietenia danej farby indikované číslicami. Treba asi vysvetliť, že – aj keď na obrázku sú tri inovatívne svetelné signály – celé toto moderné signalizačné zariadenie
je tvorené len jediným svetelným zariadením, tvoreným
mnohými pixelmi (obrazovými prvkami). Zmena farby
zo zelenej cez žltú na červenú sa teda uskutočňuje na
jedinom svietidle. No a to je bohužiaľ aj hlavnou nevýhodou tohto inovatívneho semaforu. Farboslepí vodiči
(nemali by byť, ale aj takí sú vodičmi), ktorí sa na klasických semaforoch orientujú najmä podľa toho, ktoré z
troch svetiel svieti, nemajú šancu zistiť, aká farba vlastne na „presýpacom“ semafore svieti.
(RM)
www.mot.sk
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Renault Kangoo Express MAXI 1.5
dCi 63 kW

Hospodárny „Express

MAXI“

Renault Kangoo patrí už roky medzi najpredávanejšie malé dodávkové automobily a vlani s podielom 14,5
% bol v Európe najpredávanejším. K doterajším modelom Express a skrátenému Kangoo Compact v apríli tohto roku pribudol Kangoo Express Maxi. Pri celkovej dňlžke 4597 mm je o 39 cm dlhší ako základný
model Kangoo Express. Vyskúšali sme model poháňaný motorom 1.5 dCi s najväčším výkonom 63 kW.
Kangoo Express Maxi má dvojmiestnu kabínu. Vstup do
nej je cez klasické krídlové dvere, Sedadlá sú pohodlné,
samozrejme, bočné opory nie sú príliš účinné, pretože
by komplikovali nastupovanie a vystupovanie, ktorého
si posádka pri plnení rozvoze tovaru v niektoré dni užije
do sýtosti. Ovládanie vozidla je podobne jednoduché ako
pri autách nižšej strednej triedy, len pri zatáčať treba
na väčšom polomere, aby kvôli dlhému rázvoru náprav
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zadné vnútorné koleso nevyšlo na obrubník. Celkom príjemne pracuje aj systém pruženia, rozdiel v hmotnosti
prázdneho a celkom zaťaženého vozidla sa výrazne neprejavuje. Pri väčšom zaťažení by mal vodič pred začatím predchádzacieho manévru rátať s tým, že 1,5-litrový
vznetový motor nemá významnejšie výkonové rezervy,
podobne je to aj s odstupmi od vpredu jazdiaceho vozidla. Brzdná dráha plne zaťaženého vozidla je predsa len

o niečo dlhšia. Pri prázdnom alebo čiastočne zaťaženom
vozidle azda najpoužívanejší malý motor Renaultu (pracuje aj v Daciach a niektorých Nissanoch) nemá žiadne
problémy „dostať sa do otáčok“. Ak vodič stláča akceleračný pedál plynule, dočká sa síce len pozvoľného nárastu rýchlosti, ale motor sa za to odmení mimoriadnou
úspornosťou. Skutočne nie je problém s týmto vozidlom
jazdiť za menej ako 6 l/100 km.
Celé predĺženie tohto modelu o spomínaných 39 cm získal nákladový priestor, jeho dĺžka je 2115 mm a objem

Vyskúšali sme

Renault Kangoo Express MAXI 1.5
dCi 63 kW

4 m3. Vstup do nákladového priestoru je cez zadné
dvojdielne krídlové dvere, alebo posuvné dvere na
pravom boku vozidla. Prah nákladového priesdtoru nezaťaženého vozidla je necelých 60 cm nad vozovkou.
Renault Kangoo Express MAXI 1.5 dCi sa predáva za 14 890 eur.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 8-ventilový prepĺňaný vznetový, vstrekovací
systém common rail, ventilový rozvod OHC, zdvihový objem
1461 cm3, najväčší výkon 63 kW pri 4000 ot./min., krútiaci
moment 200 Nm pri 1900 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, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s posilňovačom, pneumatiky rozmeru 195/65 R 15.
Karoséria: skriňová, 4-dverová, 3-miestna typu van
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4597/1829/1810, rázvor náprav 3081 mm, rozmery skrine d/š/v 2115/1218/1129
mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1465/2155 kg, objem
skrine 4 m3, objem palivovej nádrže 60 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 159 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 16 s, spotreba nafty v mest,/
mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 5,9/5/5,3 l/100
km.
www.mot.sk
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Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC 2WD

S predpokladmi na úspech
Pravdepodobne veľký obchodný úspech Nissanu Qashqai primäl vedenie automobilky Mitsubishi, aby sa
o vytvorenie podobného „kríženca“ kompaktných rozmerov pokúsili aj ich konštruktéri a dizajnéri. Či to bol
impulz pre vznik typu ASX, samozrejme, s istotou nevieme. Isté je, že tohtoročná horúca novinka Mitsubishi,
majúca podobu vyššieho hatchbacku, ale tak trochu aj SUV, chce zaujať rovnako zmýšľajúcich zákazníkov,
akí si kupujú kompaktné „crossovery“ konkurenčných značiek. Vyskúšali sme model poháňaný 1,6-litrovým
zážihovým motorom.

Mitsubishi ASX sa vyrába, podobne ako jeho priami konkurenti, s pohonom kolies jednej, ale aj oboch náprav.
Výber motora 1.6 MIVEC rozhodovanie o vhodnosti pohonu len prednej alebo oboch náprav rieši jednoznačne
– s týmto motorom má ASX poháňané len predné kolesá. To nie je žiadna tragédia ani vtedy, ak majiteľ takéhoto modelu potrebuje z času na čas odbočiť do ľahšieho
terénu alebo prejsť po poľnej ceste plnej výmoľov. Ak
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nebudú naplnené mazľavým blatom, vďaka veľkej svetlej výške 195 milimetrov ASX to zvládne aj bez pohonu
4x4, ktorý do modelov ASX 4WD prešiel z väčšieho
typu Outlander. Z tohto typu je aj podlahový rošt s nezmeneným rázvorom náprav 2670 mm, akurát ho bolo
treba vzadu „odseknúť“. Menšiemu súrodencovi to neuškodilo, lebo vďaka kratšiemu zadnému previsu karosérie má dostatočne veľký zadný nájazdový uhol, čo

zlepšuje jeho manévrovateľnosť pri prípadnom zablúdení do terénu. Spredu je výzor ASX takmer ako cez
„kopirák“ zhodný nielen s Outlanderom, ale aj Lancerom, či dokonca aj Coltom.
Dojem z interiéru sme mali dobrý, aj keď pre niekoho môže byť prístrojová doska trochu strohá a predné
sedadlá by mohli mať účinnejšie bočné opory. Volant má pomerne malý priemer a príjemne formovaný
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Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC 2WD

prierez venca. Nastavovať ho možno v zvislom smere aj
pozĺž osi otáčania. Prístroje sú prehľadné, ergonomicky
sú správne rozmiestnené všetky dôležité ovládacie
prvky. Priestrannosť kabíny a kvalita použitých materiálov vyváži prípadné „odchýlky“ od zaužívaných štandardov. Systém pruženia je pomerne mäkký, čo sa prejavuje aj o niečo väčšími bočnými náklonmi karosérie v zákrutách, ale rýchlosť nájazdu do zákruty by musel vodič
skutočne mimoriadne „prepáliť“, aby ASX opustil cestu.
Veľkosť batožinového priestoru za zadnými sedadlami kolíše od 419 do 442 litrov v závislosti od sklonu
operadiel. Podlahu má 820 mm dlhú a 1350 mm širokä
(medzi podbehmi kolies 1000 mm). Sklopením zadných
sedadiel vznikne celkom rovné predĺženie podlahy batožinového priestoru - pri úplnom posunutí predného

sedadla spolujazdca dopredu je priestor pre prevážanie
štíhlejších predmetov dlhý 1800 mm. Po strop je potom
teoreticky k dispozícii objem pre náklad 1219 litrov.
Zážihový motor 1.6 MIVEC s atmosférickým nasávaním má výkon 86 kW. Aj on však svoju silu naplno
demonštruje až pri väčších otáčkach, kde ho už aj dosť
počuť, a zvukom akoby chcel upozorniť vodiča, že „nekričí“ zadarmo. Pre udržanie spotreby benzínu na úrovni
okolo výrobcom uvádzanej hodnoty 6 l/100 km v kombinovanej prevádzke, nemožno motoru dovoliť často zabiehať do otáčok nad 5000 za minútu. Pri jazde po diaľnici by prišla vhod šesťstupňová prevodovka, ale tá je
určená len pre ostatné motory z ponuky pre ASX.
Mitsubishi ASX má už v základnej úrovni výbavy Inform čelné a bočné bezpečnostné vankúše pre osoby sediace vpredu, hlavové vankúše nafukujúce sa aj pozdĺž
okien zadných dverí pri bočnom náraze, vodičove kolená
chráni pri čelnom náraze samostatný vankúš. Je tam ale
aj asistenčný systém uľahčujúci rozjazd do kopca aj systém dynamickej regulácie stability. My sme skúšali model so strednou úrovňou výbavy Intense (z piatich možných úrovní), kde už bola aj automatická klimatizácia a
ďalšie zaujímavé prvky. Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC 2WD
Intense sa predáva za 21 500 eur.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 16-ventilový zážihový, ventilový rozvod
2xOHC, kompresný pomer 10,7:1, zdvihový objem 1590 cm3,
najväčší výkon 86 kW pri 6000 ot./min., krútiaci moment
154 pri 4400 ot./min.
Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies
prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a
spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčové
brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s
posilňovačom, stopový priemer otáčania 10,6 m, pneumatiky
rozmeru 215/60 R 17.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4295/1770/1615/
1625 mm, rázvor náprav 2670 mm, rozchod kolies vpredu
i vzadu 1525 mm, svetlá výška 195 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1345/1870 kg, objem palivovej nádrže 63 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 183 km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,4 s, spotreba 95 oktán. benzínu
v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 7,8/5/6
l/100 km, CO2 139 g/km.
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Kompaktné MPV

Automobilka Hyundai nedávno uviedla na trh malé viacúčelové vozidlo (MPV) akoby veľkopriestorovú alternatívu k hatchbacku i20. Novinka mala oficiálnu premiéru na tohtoročnom parížskom autosalóne. Hyundai
ix20 má ambíciu stať sa vzorom pre budúce typy v segmente malých MPV (tzv. segment B). Celkovo sa trh
MPV v Európe od roku 2005 zmenšil o 34 %. Podiel segmentu malých MPV v tom istom období ale vzrástol z 23,3 % na 29,2 %.
Hyundai ix20 prichádza na trh pol roka po premiére
prakticky rovnako konštruovaného vozidla Kia Venga.
Obidva typy vyrábajú v novej automobilke značky Hyundai v severomoravských Nošoviciach. Šírka (1765
mm), výška (1600 mm) a rázvor náprav (2615 mm) sú
pri obidvoch typoch rovnaké, Hyundai ix20 je o 32 mm
dlhší (4100 mm). Tieto základné rozmery, ako aj koncepcia interiéru zabezpečujú, že kabína ix20 poskytuje vnútorný priestor porovnateľný s väčšími vozidlami nižšej
strednej triedy (tzv. segment C). Aj ponuka motorov pre
ix20 a Vengu je takmer rovnaká, dizajnovo sa však tieto
sesterské typy zreteľne odlišujú.
Nový malý automobil MPV je súčasne najmladším
typom značky Hyundai, poskytujúcim revolučný program popredajných služieb „5 rokov trojnásobnej starostlivosti“ (Five Year Triple Care), zahŕňajúci päťročnú záruku bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov, päťročnú asistenčnú službu a päť rokov bezplatných prehliadok technického stavu vozidla.
36
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Automobil, navrhnutý a vyvinutý vo výskumnom a
vývojovom centre značky Hyundai v nemeckom Rüsselsheime, je druhým európskym typom značky Hyundai,
používajúcim nové výrazové prostriedky dizajnu „fluidic
sculpture“ so šesťuholníkovou maskou chladiča, ktorá

je základným štylistickým prvkom nových európskych
typov značky Hyundai.
Európski dizajnéri značky Hyundai vytvarovali interiér tak, aby poskytoval väčší priestor na nohy a
priestor nad hlavami posádky pre zlepšenie komfortu
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a súčasne zabezpečoval primerane veľký batožinový
priestor a dostatok odkladacích možností.
Hyundai ix20, ktorý má ambície vyhovieť širokej škále požiadaviek zákazníkov, sa bude dodávať vo verziách
výbavy Classic, Comfort a Style, pričom bude k dispozícii široká škála prvkov vybavenia na želanie. Zákazníci si budú môcť vybrať z 9 farieb karosérie a 7 farieb
interiéru. Pri verziách Classic a Comfort sa za príplatok
bude dať objednať čalúnenie sedadiel z kombinácie látka/koža, pre verziu Comfort budú v ponuke aj celokožené sedadlá. Verzia výbavy Style obsahuje aj rozmrazovanie čelného skla pod stieračmi. Dve nové farby karosérie Sienna Orange a Blueberry, ktoré sú novinkou
vo farebnej palete značky Hyundai, osviežujú moderný

malý automobil MPV. Cena ix20 začína pri 11 700 eurách – za model poháňaný zážihovým motorom 1.4i a základnou výbavou Classic.
Pre nový Hyundai ix20 budú na výber štyri výkonové verzie motorov, spĺňajúcich emisnú normu Euro 5.
Pokrývajú výkonové rozpätie od 57 kW do 92 kW, na
výber bude ručne ovládaná aj automatická prevodovka.
Každý motor v rade ix20 (okrem 1,6-litrového zážihového motora s automatickou prevodovkou) bude k dispozícii aj vo vyhotovení Blue Drive™, zahŕňajúcom systém
stop-štart (ISG), pneumatiky s malým valivým odporom
a systém inteligentnej regulácie alternátora AMS. Verzie Blue Drive™ typu ix20 dosahujú najmenšie emisie
CO2 v triede, iba 114 g/km (s 1,4-litrovým vznetovým
motorom).

V ponuke bude zážihový 1,4-litrový motor s výkonom 66 kW spolupracujúci s 5-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou, 1,6-litrový zážihový motor s výkonom 92 kW spolupracujúci so 6-stupňovou ručne ovládanou alebo 4-stupňovou automatickou prevodovkou.
Vznetový motor 1.4 CRDi sa bude dodávať v dvoch výkonových verziách, 57 alebo 66 kW, obidva v kombinácii so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou.
Na ochranu svojej posádky ix20 využíva najmodernejšie prvky bezpečnosti. Prvky aktívnej bezpečnosti,
ktoré tvoria vo väčšine štátov súčasť štandardného vybavenia, zahŕňajú elektronický stabilizačný systém ESP,
protiblokovací systém ABS a asistenčný systém pre
rozjazd do svahu Hillstart Assist Control (HAC), zabraňujúci samovoľnému spätnému pohybu vozidla. Hyundai predpokladá, že typ ix20 nadviaže na doterajšie vynikajúce výsledky aktuálnych vozidiel značky v oblasti pasívnej bezpečnosti a stane sa prvým malým MPV,
ktoré získa maximálne hodnotenie 5 hviezdičiek v nárazových testoch Euro NCAP.
Typ ix20 tvorí integrálnu súčasť celkovej obchodnej stratégie značky Hyundai, podľa ktorej chce značka dosiahnuť v Európe tento rok trhový podiel 2,75 %.
V priebehu niekoľkých najbližších rokov Hyundai predstaví ďalších 12 nových typov a modelových verzií, čo
pozíciu značky na európskom trhu ešte viac upevní.
-hiwww.mot.sk
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Mazda3 1.6 MZ-CD

Zdokonalený vznetový
motor pre

Mazdu3

Od predstavenia druhej generácie typu Mazda3 v roku 2009 sa ukázalo, že predstavuje jednu z najatraktívnejších ponúk v segmente kompaktných vozidiel. Rad vozidiel s dvoma rozličnými tvarmi karosérie – športový 5-dverový hatchback a atletický sedan – so siedmimi motormi a športová výkonná verzia Mazda3 MPS
si získali veľkú obľubu európskych zákazníkov.

Spoločnosť Mazda posilňuje tento úspešný rad ešte
viac a uvádza zdokonalený 1,6 l vznetový motor MZ-CD
spĺňajúci emisnú normu Euro 5 spolu so 6-stupňovou
ručne ovládanou prevodovkou. Poskytuje najväčší
výkon 85 kW pri 3600 ot./min. a krútiaci moment 270
Nm v širokom rozsahu 1750 až 2500 ot./min. Mazdu3
s týmto motorom sme mali možnosť vyskúšať v závere
novembra na cestách medzi francúzskymi mestami
Nice a Cannes, bolo to príjemné „zvezenie sa“. Rovnako
dobré to bolo aj s pôvodným 1,6-litrovým vznetovým
motorom, nárast výkonu o 5 kW a najväčšieho krútiaceho momentu o 30 Nm by sme dokázali odlíšiť len pri
bezprostrednom porovnávaní. Zhodou okolností, na letisko do Viedne sme sa priviezli z Bratislavy Mazdou3
s pôvodným 1,6-litrovým motorom. Nový motor sa nám
zdal byť ešte o niečo tichší, najmä po studenom štarte.
V bežnej premávke vodič len výnimočne využíva plný
výkon motora, takže ani 80 kW pôvodného motora pre
auto nižšej strednej triedy nie je málo. Roztiahnutie
špičky krútiaceho momentu z 1750 otáčok za minútu
pôvodného motora na rozsah od 1750 do 2700 otáčok
za minútu znamená, že nový motor je „pružnejší“.
Skúšobná trasa viedla nielen bezprostredným pobrežím
Stredozemného mora, ale nás zaviedla aj do okolitých
pahorkatín. Aj pri piatom prevodovom stupni v miernych
38
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stúpaniach, ak bolo treba, dokázala Mazda3 plynulo
zrýchľovať bez „podradenia“.
Nová verzia má spotrebu len 4,4 l paliva na 100 km
(v kombinovanom režime) a produkuje iba 117 gramov
CO2 na 100 km (v kombinovanom režime). S dvoma ventilmi na valec miesto doterajších štyroch sa teraz motor

zaobíde len s rozvodom OHC, teda len s jedným vačkovým hriadeľom nad hlavou valcov. Táto zmena prispela k zmenšeniu hmotnosti ventilového rozvodu o 4
kg a zmenšením počtu pohybujúcich sa dielcov rozvodu
sa zmenšilo aj vnútorné trenie motora. Pre splnenie
emisných predpisov má zdokonalený motor zmenšený
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zohrial. Filter pevných častíc (DPF) teraz nevyžaduje žiadnu údržbu (nepotrebuje pri dočisťovaní spalín žiadny
aditív). K zmenšeniu spotreby aj emisií CO2 prispela aj
náhrada pôvodných vstrekovačov modernými piezoelektrickými, ktoré umožňujú rozsiahlejšie členenie celkovej dávky paliva na viac vstrekov pre jeden pracovný
takt. Zdokonalený 1,6-litrový motor MZ-CD má nové
turbodúchadlo s premenlivou geometriou lopatiek usmerňujúcich prúd spalín do turbíny (VGT), ktoré je účinnejšie ako turbodúchadlo, ktoré používala predchádzajúca generácia motora. Nové turbodúchadlo najviac prispelo k plochému vrcholu krútiaceho momentu s hodnotou 270 Nm v už spomínanom rozsahu otáčok.

kompresný pomer z 18,3:1 na 16:1, čo okrem iného
zmenšuje teplotu spaľovania, pri ktorej vzniká menej
kysličníkov dusíka. Motor dostal aj zlepšený chladič
recirkulovaných výfukových plynov (EGR) a nový
systém premostenia chladiča systému EGR, ktorý
umožňuje, aby sa motor po studenom štarte rýchlejšie

Na zmenšení spotreby nafty, i keď nie dramatického (z
hodnoty 4,5 na už spomínaných 4,4 l/100 km), sa podieľa aj náhrada päťstupňovej prevodovky za šesťstupňovú, ktorá má dokonca o 3 kg menšiu hmotnosť. Šiesty
prevodový stupeň sme pri jazdách vo Francúzsku využívali naozaj často, nielen pri jazde po diaľnici.
Druhá generácia typu Mazda3 má výraznejší dizajn
karosérie, má prepracované ovládacie rozhranie kabíny s ukážkovou ľahkosťou používania. Tento typ je
pre Mazdu veľmi dôležitý, pretože počas posledných

siedmich rokov z neho predala viac ako 2,5 miliónov vozidiel, v Európe si z uvedeného počtu Mazdu3 vybralo
560 000 zákazníkov, 80 000 z nich už používa aktuálnu generáciu, predstavenú v roku 2009 ako štvordverový sedan alebo päťdverový hatchback. Obe karosárske verzie sú postavené na podvozku s relatívne
dlhým rázvorom 2640 mm. Najvýraznejší dizajnový
prvok Mazdy3 je vpredu - veľká mriežka, horizontálne
jasne rozpoznateľná a lemovaná dvoma otvormi v karosérii umiestnenými na okraji vozidla. Zoznam farieb karosérie bol rozšírený o novú farbu s názvom Gunmetal
Blue (kovová modrá). Je dostupná pre modely s inovovaným vznetovým motorom.
Nižšia stredná trieda automobilov tvorí v súčasnosti
asi 18 % celkového automobilového trhu v Európe, čo
predstavuje okolo 3 miliónov vozidiel. Až 36 % vozidiel
z tohto počtu má vznetový motor. Zdokonalenie 1,6-litrového vznetového motora v Mazde3 môže reálne posilniť už aj doteraz silný predajný potenciál tohto zástupcu značky Mazda v najsilnejšom európskom segmente trhu.
Samuel BIBZA
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Kupé s elektrickým pohonom
SEAT sa vydáva na cestu elektrickej mobility. Na autosalóne v Paríži predstavil koncept SEAT IBE, víziu malého športového kupé pre mestskú dopravu blízkej budúcnosti. Prvá verzia konceptu SEAT IBE bola vystavená
na tohtoročnom autosalóne v Ženeve a od tej doby prešiel dizajn, technika a interiér vozidla ďalším vývojom.

Malé športové vozidlo je nízke a široké. S dĺžkou karosérie 3,83 metra je ideálnou voľbou pre ľudí všetkých
vekových kategórií nabitých mladistvým elánom, ktorí
hľadajú riešenie pre svoju individuálnu dopravu v mestských uliciach. Zdrojom potešenia z jazdy s nulovými
emisiami v mieste prevádzky vozidla je elektrický pohon. Na kultivovaných jazdných vlastnostiach sa podieľa tiež inteligentná karoséria z rôznych materiálov,
ktorá zmenšuje hmotnosť vozidla. Pri dĺžke len 3,83
metra je IBE o 20 cm kratšie ako úspešný SEAT Ibiza,
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má však proporcie klasického športového automobilu
vďaka neobvykle veľkej šírke 1,77 metra a malej výške, len 1,23 metra.
S konceptom sedadiel v kabíne 2+2 majú dve osoby vpredu k dispozícií veľa pohodlia, dostatok miesta na
zadných sedadlách umožňuje vyrážať na príležitostné
výlety aj vo štvorici. Batožinový priestor je dostatočný
aj pri veľkých nákupoch a sklopné zadné operadlá vytvoria dodatočné miesto pre športový výstroj alebo batožinu na víkendové cesty. Zadné operadlá sa sklápajú

individuálne a v sklopenej polohe vytvoria rovinu s podlahou batožinového priestoru. IBE tak možno využívať
aj v trojmiestnej konfigurácií s veľkým priestorom pre
batožinu.
Elektromotor s výkonom 75 kW a krútiacim momentom 200Nm je spoločne s výkonnou elektronikou umiestnený v prednej časti vozidla. Ich kompaktné rozmery umožnili vytvoriť extrémne nízku a dynamicky tvarovanú kapotu. Akumulátory Li-ion sú umiestnené vzadu. Vďaka mimoriadne kompaktnej zadnej
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náprave s nezávislým zavesením kolies bolo možné jednotku pre ukladanie elektrickej energie zabudovať pod
podlahu batožinového priestoru. Zrýchlenie z 0 na 50
km/h trvá len 3,6 s, počas 6,6 s dosiahne IBE rýchlosť
80 km/h a za 9,7 s už ide rýchlosťou 100 km/h. Tieto
pôsobivé hodnoty nie sú len funkciou priaznivej momentovej charakteristiky elektromotora pri rozbehu, ale aj
malej hmotnosti konceptu SEAT IBE (1100 kg) vďaka inteligentnej a ľahkej konštrukcii účinne kombinujúcej dielce z hliníka a ocele.
Hodnota trvalého výkonu je obmedzená na 50 kW
a najväčšia rýchlosť je limitovaná na 160 km/h. Kapacita akumulátora 18 kWh umožňuje na jedno nabitie dojazd približne 130 kilometrov. Elektromobil IBE je
teda schopný pokryť s veľkou rezervou všetky potreby
mobility každodenného života v meste. SEAT ponúka
pre veľké nároky súčasnej mobilnej generácie na

V koncepte SEAT IBE môže vodič používať bezdrôtovú aplikáciu pre pripojenie svojho smartphonu k IBE
a robiť online kontroly systému vozidla vrátane akumulátorov a displeja palubného počítača. Je možné si vybrať album alebo skladby zo smartphonu a výber si vypočuť prostredníctvom zvukovej aparatúry vozidla voľbou “drag to car”. Ovládanie a prechádzanie integrovanými menu informačných a zábavných systémov uľahčuje displej na prístrojovej doske a ovládače na volante.
Prednosťou uvedeného riešenia je úplná aktuálnosť a ucelenosť dát v osobnom smartphone. Naviac ovládanie zostáva dôverne známe. Vodič môže využívať najrôznejšie asistenčné a navigačné funkcie na
základe špeciálnych aplikácií a sťahovať si a prehrávať multimediálne súbory uložené v prístroji. Systém
ponúka najväčšiu možnú individualizáciu pri malých nákladoch. Osobné smartphony môžu byť pomerne lacno

prepojenie s okolitým svetom a informačnými a zábavnými systémami riešenie s presvedčivou logikou. Základ tvorí smartphone, napríklad iPhone. Tieto prístroje nie sú zďaleka len komunikačným centrom pre telefonovanie a zasielanie e-mailov. Majitelia si do nich ukladajú tiež kontakty a hudobné nahrávky. Sú to prístroje,
ktoré dokážu navigovať, prijímať dopravné informácie z
internetu... atď. Počet dnes dostupných funkcií je prakticky nekonečný.

aktualizované alebo nahradené novším modelom. V rámci samotného vozidla nevznikajú žiadne náklady súvisiace so zabudovanými systémami, ktorých aktualizácia
by bola veľmi náročná.
Zvýšená prístrojová doska s prehľadným usporiadaním a orientáciou na vodiča budí dojem, že sa takmer
vznáša. Nesie ju extrémne úzka stredová konzola, ktorá plynule prechádza do stredového tunelu. Všetky prvky interiéru sú minimalistické v prospech využiteľného

priestoru a tiež hmotnosti. Ako príklad môžu slúžiť výrazne tvarované športové sedadlá, ktorých ľahká konštrukcia z plastu je veľmi tenká, kým inovatívne penové
čalúnenie zaručuje optimálny komfort pri sedení. Atmosféru komfortu a priestrannosti doplňuje farebný koncept, ktorý vytvára vzrušujúci kontrast medzi základnou farbou „keramická biela“ a „tmavo uhľovým“ odtieňom na prístrojovej doske, čalúnení sedadiel a vo výplniach dverí.
Veľký informačný displej pred vodičom poskytuje
prevádzkové informácie ako rýchlosť jazdy a stav nabitia akumulátorov a umožňuje prístup a ovládanie funkcií
prostredníctvom osobného prístroja/smartphonu užívateľa. Väčšina funkcií na displeji je prístupná prostredníctvom ovládacích prvkov na volante. Aj ďalšie ovládacie prvky boli zredukované na absolútne minimum. Po
stranách displeja sa nachádzajú nepriame vývody vzduchu a dva ovládacie panely, ktorým sú priradené funkcie
osvetlenia a klimatizácie. Ich podoba je rovnako minimalistická ako pri ovládacích prvkoch jazdných režimov
umiestnených na stredovej konzole. Vďaka elektrickému pohonu sú tlačidlá P, R, N a D postačujúce. Tri ďalšie tlačidlá ovládajú elektrickú parkovaciu brzdu, funkciu AutoHold a funkciu E, ktorá aktivuje režim pre hospodárnu jazdu.
Stratégia rozvoja značky SEAT počíta v ďalšej etape vývoja ekologických automobilov s modelom Leon Twin
Drive ECOMOTIVE. Jeho pohon je založený na kombinácií spaľovacieho motora a eletromotora. Nejde však
o konvenčný hybridný pohon, ale o tzv. plug-in hybrid, ktorého akumulátory Li-ion možno dobíjať zo štandardnej zásuvky. Dojazd v čisto elektrickom režime je

približne 50 kilometrov. Na dlhších cestách preberá iniciatívu spaľovací motor. Prvé sériovo vyrábané verzie
modelu Leon Twin Drive ECOMOTIVE prídu na trh v roku
2014.
Technické centrum SEAT zároveň vyvíja vozidlo s
plne elektrickým pohonom a koncept SEAT IBE slúži ako
sonda do novej vzrušujúcej budúcnosti. IBE tiež znamená začatie špeciálneho projektu na podporu a rozvoj
elektrickej mobility v Španielsku. 		
-stwww.mot.sk
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Športový charakter
a elegancia
Automobilka Suzuki je tradičným a uznávaným výrobcom malých automobilov a menších automobilov kategórie SUV (športovo-úžitkových). Teraz vedenie automobilky rozhodlo, že prejdú za hranice im dobre známeho „teritória“. Na tohtoročnom autosalóne v Ženeve predstavili svoju novú „vlajkovú loď“, sedan Kizashi,
patriaci do strednej triedy. „Kizashi“ je japonské slovo, ktoré symbolizuje „príchod veľkých vecí“. Prvý raz sme
o tomto vozidle písali v aprílovom vydaní časopisu.
Kizashi sa stáva šiestym svetovým strategickým
typom Suzuki, umocňuje zameranie automobilky na
potreby zákazníka v súlade s filozofiou značky „Way
of Life!“ Nový sedan charakterizuje športový štýl, elegantný interiér, ktorý je výsledkom starostlivého remeselného spracovania, komfortná výbava a dobrý výkon.
Po typoch Swift a SX4 je ďalším vozidlom „európskeho
charakteru“. V konštrukcii jeho podvozku sa (alternatívne k pohonu kolies prednej nápravy) uplatnila najnovšia generácia priebežne zdokonaľovaného systému
Suzuki i-AWD (inteligentný pohon 4x4).
Súzvuk európskeho dizajnu a japonského remeselného spracovania, priestorové možnosti sedanu využité na maximum efektivity, športová a elegantná
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prístrojová doska, komfortné ovládanie a luxusné vybavenie, tým všetkým má Kizashi zaujať aj európskych zákazníkov. Zatiaľ je pre Kizashi s vonkajšími
rozmermi 4650x1820x1470 mm k dispozícii len 2,4-litrový zážihový motor s výkonom 131 kW, spolupracuje s modernou automatickou prevodovkou s plynule

meniteľnými prevodmi (CVT). Batožinový priestor má
objem 461 litrov.
Pre optimálne vyladenie celého auta nový sedan
Kizashi technici Suzuki testovali v rôznych podmienkach: od mrazivého počasia v Minnesote až po horúčavy v Údolí smrti. Naladenie podvozka konštruktéri

optimalizovali na rozbitých anglických cestách, na nemeckých diaľniciach aj na legendárnom Nürburgringu.
Pohon všetkých kolies i-AWD zase ladili na Novom Zélande. Pozícii novej vlajkovej lode značky zodpovedá aj
veľmi nízka úroveň vnútorného hluku a vibrácií, ktorá
je daná nielen veľkou tuhosťou skeletu karosérie, ale aj
výbornou aerodynamikou a bohatým použitím zvukovoizolačných materiálov.
Na zabezpečenie vysokej úrovne ovládateľnosti
a bezpečnosti je Kizashi vybavené radom bezpečnostných technológií. K štandardným prvkom aktívnej bezpečnosti patrí stabilizačný systém ESP® s kontrolou
trakcie. Vodič tak môže za každých okolností dôverovať stabilite auta v zákrutách, pri núdzovom brzdení
a zrýchlení na klzkom povrchu. Pasívnu bezpečnosť
zabezpečuje karoséria konštruovaná v súlade s koncepciou „Total Effective Control Technology (TECT)“.
Predné bezpečnostné pásy sú vybavené obmedzovačom
sily, ďalšiu prípadnú ochranu poskytuje sedem bezpečnostných vankúšov.
Nový model Suzuki Kizashi vo vyhotovení SPORT
uviedli na trh v marci 2010 na medzinárodnej automobilovej výstave v New Yorku. Verzia „Sport” je elegantným a štýlovým športovým sedanom so športovejšou prednou maskou s chrómovanou mriežkou chladiča zasahujúcou až do spodnej časti nového nárazníka. Širšiu karosériu dopĺňajú rozšírené prahy, chrómovaná bočná lišta a zadný spojler. Lepšiu aerodynamiku
a zníženie ťažiska dosiahli konštruktéri znížením svetlej
výšky o 10 mm. Výhradne pre verziu SPORT sú v ponuke
dve úrovne výbavy - GTS a SLS. Interiér nového Kizashi
dostal nový športový dizajn, ktorý charakterizuje volant
potiahnutý perforovanou kožou a kontrastné švy na poťahoch sedadiel. Čiernou kožou je potiahnutá aj preraďovacia páka a ručná brzda. 		
-si-

Trojkolesový Morgan Threewheeler

Tradičná automobilka Morgan, ktorá vyrába športové
automobily klasických „britských“ tvarov, vyrábala v
prvých desaťročiach svojej existencie trojkolesové motorové vozidlá. Tieto vozidlá s dvoma kolesami vpredu
a jedným vzadu boli ľahké, rýchle a mali malú spotrebu paliva. Trojkolieska Morgan zvíťazila v roku 1913 na

Veľkej cene Francúzska a na klopených zákrutách okruhu Brooklands dosahovala rýchlosť až 160 km/h. Od
roku 1909 až do roku 1953 vyrobil závod v Malverne
okolo 30 000 trojkolesových vozidiel, ktorých brilantná konštrukcia bola dielom Harryho Morgana. Spoločnosť Morgan sa teraz vracia ku svojim koreňom

a oznámila, že v roku 2011 uvedie na trh moderné trojkolesové vozidlo s jednoduchým označením Threewheeler. Nový Morgan Threewheeler je fúziou modernej technológie a klasického dizajnu. Nosnou časťou vozidla je
tuhý rúrkový rám s dvoma ochrannými oblúkmi za sedadlami, na ktorom je uložená hliníková karoséria kvapkového tvaru. Kožou obložený kokpit v leteckom štýle navodzuje atmosféru „letu cez vzduch“. Hliníkové prepínače na prístrojovej doske majú tiež „letecký“ tvar. Hmotnosť vozidla je len okolo 500 kg. Na pohon trojkoliesky
slúži 1,8-litrový vidlicový motor z produkcie Harley-Davidson. Maximálny výkon tohto motora sa odhaduje na
74 kW. Zadné koleso je poháňané prostredníctvom päťstupňovej prevodovky z vozidla Mazda5. Na rýchlosť 60
míľ za hodinu by nový Morgan mal zrýchliť za 4,5 sekundy a jeho maximálna rýchlosť sa odhaduje na 185
km/h. Spoločnosť Morgan zatiaľ neuviedla, koľko bude
jej nové trojkolesové vozidlo stáť.
(RM)
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Spolupráca spoločností

Toyota a Tesla
Toyota Motor Sales (TMS), U.S.A., Inc. (TMS) na tlačovej konferencii na autosalóne v Los Angeles prvý krát
predstavila Toyotu RAV4 EV druhej generácie. Počas roku 2011 sa v rámci skúšobnej prevádzky a vyhodnocovaniu vyrobí celkom 35 vozidiel. Po technickom dokončení by sa vozidlo malo začať predávať od roku
2012.

Sériovo vyrábaný model bude za reálnych jazdných podmienok vykazovať dojazdovú vzdialenosť 160 km, bez
ohľadu na klimatické podmienky a ďalšie okolnosti.
„ Keď sme rozhodovali o spolupráci pri modeli RAV4 EV, prezident Akio Toyoda chcel použiť
nový model vývoja, ktorý by zahŕňal optimalizované
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a flexibilné prístupy spoločnosti Tesla,“ uviedol Jim
Lentz, prezident a prevádzkový riaditeľ TMS. „Výsledkom je hybridné riešenie – nový rozhodovací a
schvaľovací proces a spôsob vývoja, ktorý naši technici
označujú ako rýchly a flexibilný.“
Vývoja sa ujalo technické stredisko TEMA (Toyota

Motor Engineering and Manufacturing North America)
v americkom Michigane. Vďaka novému modelu vývoja bolo možné skrátiť dobu potrebnú k vývoju bez
kompromisov v otázkach kvality finálneho produktu.
Tím vývojárov začal pracovať so sériovým modelom
RAV4 súčasnej generácie, ku ktorému v rámci veľkej
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modifikácie pridal ďalší druh pohonu a doplnil niekoľko
menej významných funkcií a kozmetických úprav.
Spoločnosť Tesla mala za úlohu pripraviť a dodať
akumulátory a ďalšie súvisiace komponenty spĺňajúce konkrétne požiadavky automobilky Toyota v otázkach technického riešenia, výkonu, kvality a životnosti.
Toyota zodpovedala za vývoj a vedenie výroby, rovnako
tak aj za bezproblémové začlenenie nového pohonu.
Konečným cieľom bolo vytvoriť taký automobil,
ktorého jazdné vlastnosti sa čo najviac podobajú bežnému modelu RAV4. Koncept napríklad má hmotnosť

približne o 100 kg viac ako súčasný model RAV4 s motorom V6, viac menej vykazuje prakticky rovnaké zrýchlenie z 0 na 100 km/h.
Nárast hmotnosti si vyžiadal významné úpravy
niekoľkých hlavných komponentov a vynútil si väčšie
zameranie na rozloženie hmotnosti. Upravené je zavesenie kolies i riadenie, presunúť bolo treba niekoľko
hlavných súčasti na vyrovnanie hmotnosti modulu
s akumulátormi.
Koncept, ktorý je v súčasnosti podrobovaný testom
automobilky Toyota, poháňajú lithium-iónové akumulátory, ktorých využiteľná kapacita je asi 30 kWh. Doposiaľ však neboli doriešené niektoré otázky týkajúce sa
samotného produktu i príslušného obchodného modelu.
Je potrebné rozhodnúť o veľkosti akumulátorov a konečnej kapacite, cenovej politike a plánovaných výrobných objemoch modelu, ktorý chce Toyota uviesť na trh
už v roku 2012.
Toyota tiež zvažuje rad možností a variant ohľadne
miesta konečnej montáže. Vozidlo sa bude i naďalej vyrábať v kanadskom montážnom závode vo Woodstocku
v štáte Ontario. Spoločnosť Tesla bude vyrábať akumulátory a súvisiace komponenty vo svojom novom
kalifornskom závode v Palo Alto. Zatiaľ sa prejednáva spôsob a miesto montáže komponentov Tesla do
vozidla.
Model RAV4 EV má oproti bežnej Toyote RAV4 niekoľko nápadných zmien v stvárnení exteriéru. Nové
sú napríklad predný nárazník, maska chladiča, hmlové
svetlá a reflektory. Transformáciu dopĺňa aj nové označenie EV a špeciálne farby laku, ktoré sa pri základnom
type RAV4 neponúkajú. V interiéri zaujme špeciálne
čalúnenie sedadiel, multimediálne prvky na prístrojovej
doske, možnosť preraďovania tlačidlom a ukazovatele
na prístrojovej doske. Po sklopení zadných sedadiel

ponúkne RAV4 dostatočný batožinový priestor – prechodom na elektrický pohon prepravná kapacita vozidla
nijako neutrpela.
V roku 1997 Toyota uviedla na trh model RAV4 EV
prvej generácie ako reakciu na požiadavky kalifornskej
vlády vyrábať vozidlá s nulovými emisiami (ZEV – Zero
Emission Vehicle). Toyota bola tiež prvým výrobcom,
ktorý splnil spoločnú dohodu (Memo of Agreement)
ohľadne objemu predaja. Vozidlo poháňané modulom s
NiMH akumulátormi vykazovalo jazdný dosah 128 až
177 km na jedno nabitie. V Spojených štátoch sa predalo alebo prenajalo formou lízingu 1484 týchto vozidiel
(platí pre modelové vyhotovenie 1998 až 2003). Až 746
vozidiel RAV4 EV prvej generácie je stále v prevádzke
Prístup automobilky Toyota k trvalo udržateľnej
mobilite stavia na tom, že budúce riešenia mobility v
globálnom meradle budú upravované pre potreby konkrétnych regiónov alebo trhu, miesto spoliehania sa na
jednotlivé modely alebo technológie. Toyota zastáva
názor, že žiadna technológia nebude „víťazom“, a že
riešenie mobility v oblasti Los Angeles bude pravdepodobne veľmi odlišné od riešenia v okolí Dallasu, prípadne v New Yorku, Londýna alebo Šanghaja.
Toyota oznámila, že spoločne s predstavením sériovo vyrábaného modelu RAV4 EV v roku 2012 uvedie
na kľúčové globálne trhy i model Prius PHV (plug-in
hybrid) a malý elektromobil vhodný pre každodenné
mestské využitie. Najneskôr do roku 2015 uvedie na
hlavných svetových trhoch prvé sériovo vyrábané vozidlo poháňané palivovými článkami. Toyota okrem
toho do konca roku 2012 rozšíri vo svete svoje portfólio o sedem úplne nových hybridných modelov (teda
modelov, ktoré nebudú len ďalšou generáciou tých
existujúcich).
-tawww.mot.sk
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s hliníkovým blokom (s liatinovými vložkami) a hliníkovými hlavami valcov. V kombinácii so šesťstupňovou
automatickou prevodovkou sa montuje verzia uvedeného motora, ktorej maximálny výkon je 298 kW a najväčší krútiaci moment je 556 Nm. Táto verzia motora je vystrojená systémom Active Fuel Management System,
ktorý za určitých podmienok (keď sa od motora nevyžaduje plný výkon) vypína činnosť polovice valcov, čím sa
zmenšuje spotreba paliva. Verzia osemvalca, dodávaná
v kombinácii so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou, vyvíja maximálny výkon 318 kW a jej najväčší
krútiaci moment je 569 Nm.
Do príplatkovej výbavy nového kabrioletu patrí aj
štít, ktorý zmenšuje turbulencie v interiéri pri jazde s otvorenou strechou. Upevňuje sa za predné sedadlá. Kabriolet Chevrolet Camaro sa na americkom trhu objaví vo
februári budúceho roka.

Camaro

(RM)

Chevrolet

Americká automobilka Chevrolet využila domáci autosalón v Los Angeles na svetovú premiéru kabrioletu
Camaro. Kabriolet je technicky odvodený od kupé Camaro piatej generácie, karosériu má kvôli dosiahnutiu
požadovanej tuhosti vystuženú na niekoľkých miestach (ide napríklad o priečku medzi „domčekmi“ tlmičov
a spevnenie nosníka prevodovky).
Výrobca tvrdí, že jeho nový kabriolet má väčšiu tuhosť
v krútení ako kabriolet BMW série 3. Sklápacia plátenná strecha kabrioletu sa vyrába v spolupráci s výrobcom strechy kabrioletu Corvette, preto má prakticky
rovnakú konštrukciu. Po odistení strechy jedinou rukoväťou v strede hornej časti rámu predného okna sa strecha stlačením tlačidla otvorí, pričom proces otvárania
trvá približne 20 sekúnd. Strecha z trvácneho plátna je
zvnútra vyložená zvukovo izolačným materiálom a vzadu má sklenené okno.
Na pohon kabrioletu Camaro sú k dispozícii dva
motory. Verziu Camaro LT poháňa 3,6-litrový zážihový
vidlicový šesťvalec s priamym vstrekovaním benzínu, ktorého maximálny výkon je 232 kW. Najväčší krútiaci moment tohto motora je 370 Nm. Na pohon modelu Camaro SS sú k dispozícii dve verzie 6,2-litrového
zážihového vidlicového osemvalca. Ide o motor
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Nissan Ellure

Nissan Ellure

Japonská automobilka Nissan predstavila na autosalóne v Los Angeles štúdiu s názvom Ellure (čo je zrejme
mierne „deformované“ anglické slovo allure, znamenajúce čaro či pôvab). Ako pri predstavovaní vozidla povedal Shiro Nakamura, šéfdizajnér spoločnosti Nissan, štúdia Ellure by mala osloviť najmä ženy vo veku od
30 do 49 rokov, ktoré majú „slabosť“ pre rafinovaný dizajn.

Ellure nie je nijakým bezprostredným prototypom nového sériového typu, ale skôr víziou, ako by v budúcnosti mohol vyzerať nový sedan tejto značky. Práve v segmente klasických sedanov, ktoré opäť nachádzajú svojich priaznivcov, chce byť Nissan takpovediac veľkým
hráčom. Svojimi proporciami patrí Ellure do kategórie
stredne veľkých sedanov. Emocionálne tvarovaná karoséria sa vyznačuje kombináciou ostrých línií a zvlnených tvarov. Z hladkých bokov vozidla nevystupujú
zrkadlá, ktoré boli nahradené mikrokamerami. Dvere s
veľkým uhlom otvorenia (90 stupňov) sa otvárajú proti sebe, čo uľahčuje nastupovanie a vystupovanie. Kvôli zlepšeniu aerodynamických vlastností sa konštruktéri snažili minimalizovať otvorené priestory na karosérii, ktoré by boli zdrojom vírenia vzduchu. Podlaha

vozidla je hladko zakrytá, zaujímavosťou sú priehľadné
kryty priestorov medzi ramenami 21-palcových diskových kolies z ľahkého kovu, na ktorých sú namontované pneumatiky Michelin s malým valivým odporom. Vozidlo je nalakované tromi vrstvami bieleho laku s perleťovým efektom, s miernym tónovaním do zlatista, ktorý
navyše pri určitom osvetlení hrá domodra.
Motív vlnenia nájdeme aj v interiéri vozidla. Zaujímavosťou je akoby sa vznášajúca stredová konzola,
potiahnutá bielou kožou. Na jej spodnej časti sú červeno svietiace diódy. Aj diódy lemujúce sklenenú strechu
štúdie svietia červeno. Zadná strana predných sedadiel je z priehľadného akrylátového skla. Všetky dôležité funkcie môže vodič ovládať prostredníctvom dotykových displejov.

Na pohon štúdie Ellure je navrhnutý hybridný hnací systém, tvorený kompresorom prepĺňaným 2,5-litrovým štvorvalcom a elektromotorom výkonu 25 kW. Inteligentný riadiaci systém zapája pomocou dvoch spojok jeden alebo druhý motor, prípadne obidva. Predné kolesá sú poháňané prostredníctvom prevodovky Xtronic
CVT s plynulou zmenou prevodového pomeru. Energia
brzdenia sa využíva na dobíjanie lítiovo-iónového akumulátora. Vozidlo je vystrojené elektricko-hydraulickým
riadením, ovládaným elektroimpulzným systémom (drive-by-wire). Ktoré prvky zo štúdie Ellure sa pretavia do
budúceho sedanu značky Nissan, sa dnes dá len ťažko
predpovedať.
(RM)
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Buick Regal GS

Súrodenec Insignie
Americká automobilka Buick (súčasť koncernu GM) predstavila na novembrovom autosalóne v Los Angeles športovú verziu svojej limuzíny Regal. Líniami karosérie by to mohlo byť auto aj od európskeho výrobcu,
výrazné chrómované „skrášlenia“, najmä lišta pod odtrhovou hranou veka zadného nárazníka, však zreteľne ukazuje na zámorský vkus.
Nová športová verzia, označená Regal GS, sa od základnej navonok odlišuje novým predným nárazníkom s vertikálnymi otvormi na vstup chladiaceho vzduchu i zadným nárazníkom, do ktorého sú integrované lichobežníkové koncovky výfuku. Zadná kapota je doplnená spomínanou odtrhovou hranou, či spojlerom. Vozidlo je postavené na podvozku s rázvorom náprav 2738 mm, jeho
dĺžka je 4831 mm, šírka 1811 mm a výška 1480 mm.
Predné kolesá sú zavesené na vzperách McPherson,
vzadu je štvorprvková náprava s dutým priečnym stabilizátorom. Vozidlo má štandardne 19-palcové diskové
kolesá z ľahkej zliatiny, za príplatok môže byť vystrojené 20-palcovými kolesami. Vpredu i vzadu sú ventilované kotúčové brzdy. Buick Regal GS je vystrojený systémom CDC, ktorý priebežne mení tuhosť tlmičov podľa
charakteristiky vozovky. Ďalším štandardným prvkom
je systém IDCS, ktorý vodičovi umožňuje zvoliť si jeden
z troch režimov činnosti (štandardný, športový a GS),
pričom každý režim disponuje iným nastavením podvozka a citlivosťou riadenia. Do výstroja vozidla patrí aj stabilizačný systém StabiliTrak.
Na pohon vozidla slúži dvojlitrový motor Ecotec s
priamym vstrekovaním benzínu, ktorý je vystrojený štyrmi ventilmi na valec a systémom variabilného časovania nasávacích aj výfukových ventilov. Motor má maximálny výkon 190 kW pri 5300 ot/min a najväčší krútiaci moment 400 Nm v rozsahu otáčok od 2500 do 4000
za minútu. Spočiatku sa vozidlo bude dodávať so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou, neskôr sa
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počíta aj s použitím šesťstupňovej automatickej prevodovky ovládanej páčkami na volante. Motor poháňa
predné kolesá, pričom o verzii s pohonom všetkých kolies sa vraj neuvažuje. O dynamických vlastnostiach vozidla neboli zatiaľ zverejnené žiadne údaje, predpokladá sa však, že na rýchlosť 60 míľ za hodinu (96 km/h)
zrýchli za menej ako sedem sekúnd.
Regal GS má luxusne zariadený interiér. Do jeho
sériovej výbavy patrí napríklad kožou potiahnutý volant s plochou spodnou časťou, kožou potiahnuté a elektricky vyhrievané športové sedadlá. Jazdu spríjemní

audiosystém Harmon/Kardon s výkonom 320 W a deviatimi reproduktormi. Športový Regal GS je vystrojený
aj elektronicky ovládanou parkovacou brzdou, bixenónovými reflektormi a ultrazvukovými parkovacími snímačmi vpredu i vzadu. Nový model Buick Regal GS príde na trh v druhej polovici budúceho roka, a to ako model roku 2012. Ak sa vám výzor i technické informácie o
novom športovom modeli spoločnosti Buick zdajú povedomé, máte dobrý postreh a pravdu: Regal GS je sesterským modelom európskeho modelu Opel Insignia OPC.
(RM)
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RANGE ROVER EVOQUE

DIZAJN KUPÉ S VARIABILITOU
RODINNÉHO AUTOMOBILU

Vzrušujúca 5-dverová verzia nového typu Range Rover Evoque mala premiéru na autosalóne v Los Angeles. Atraktívnym športovým vzhľadom, praktickosťou a úžitkovou hodnotou pre rodinu 5-dverový Range Rover Evoque dopĺňa vzrušujúce 3-dverové kupé, čím sa vytvára atraktívny rad, meniaci obraz segmentu kompaktných SUV kategórie prémium. Rovnako ako 3-dverové kupé zostáva aj 5-dverový Range Rover Evoque
dôsledne verný duchu revolučnej štúdie Land Rover LRX. Uvedenie typu Evoque na trh v roku 2011 rozšíri
a revitalizuje globálny záujem o značku.

S dĺžkou 4350 mm je 5-dverový Range Rover Evoque o
430 mm kratší ako Range Rover Sport. Základné línie
v porovnaní s trojdverovým modelom zostali nedotknuté – dramaticky sa dvíhajúca spodná hrana okien, atletický bočný profil, prebiehajúci okolo vozidla a decentný sklon splývajúcej línie strechy – no s mierne zväčšenou výškou v zadnej časti. Definitívne vozidlo poskytuje pozoruhodný vnútorný priestor a variabilitu, pričom si
zachováva vizuálnu robustnosť a detaily pripomínajúce
kupé. Priestrannejší interiér 5-dverovej karosérie Range Rover Evoque sa nedosiahol zväčšením kompaktného pôdorysu vozidla: celková dĺžka a šírka zostali zhodné.V interiéri 5-dverový Range Rover Evoque poskytuje bezchybne vypracovanú luxusnú kabínu s rovnakou
kvalitou materiálov a elegantným dizajnom ako u väčších typov Range Rover. V segmente kompaktných automobilov SUV Range Rover Evoque vyniká možnosťou
objednať si až veľkoryso vybavenú kabínu, čalúnenú
mäkkou kožou s luxusným vypracovaním takmer na
všetkých vnútorných plochách, vrátane prístrojového panelu a výplní dverí. Všetky tieto kožené plochy
majú krásne vypracované dvojité prešívanie, rovnako
ako kožené čalúnenie sedadiel. Výrazný kontrast k tomuto luxusnému materiálu s charakteristickou ušľachtilou vôňou predstavujú technicky pôsobiace obklady z
hliníka. Na dotyk chladný kov s exkluzívnym vypracovaním vizuálne podčiarkuje mimoriadnu kvalitu interiéru. Prístrojový panel dodáva interiéru športový nádych.
Dve kruhové stupnice hlavných prístrojov majú atraktívny trojrozmerný tvar, prístroje sú hlboko zapustené

do športových kruhových tubusov s lesklými chrómovanými obrubami.
Pri výške zväčšenej oproti kupé o 30 mm má 5-dverový Range Rover Evoque priestrannejšiu a variabilnejšiu luxusnú kabínu. Cestujúci na zadných sedadlách
majú viac pohodlia aj vďaka väčšej vnútornej šírke v oblasti ramien, o viac ako 50 mm. Panoramatické strešné okno, pokrývajúce celú plochu strechy, umocňuje pocit veľkého vnútorného priestoru kabíny a zaplavuje interiér prirodzeným svetlom. Vnútorná výška pri panoramatickom okne je väčšia na obidvoch radoch sedadiel. Zadné sedadlá s úchytmi ISOFIX pre detskú sedačku
na dvoch vonkajších miestach sú sklopné a delené v pomere 60/40. Sklopením zadných sedadiel sa v prípade
potreby dá objem batožinového priestoru zväčšiť až na
1445 litrov.
Vozidlo môže byť na želanie vybavené sofistikovaným systémom Adaptive Dynamics, ktorý využíva moderné tlmiče pruženia MagneRide™ na dosiahnutie harmonickej kombinácie suverénnych jazdných vlastností s veľkou obratnosťou a vynikajúcou ovládateľnosťou. Podvozok zlepšuje ovládateľnosť vozidla a umožňuje bezprostrednejšiu reakciu na náhle impulzy riadenia. Ako pravý Range Rover aj 5-dverový Evoque poskytuje legendárne schopnosti jazdy v akomkoľvek teréne a za každého počasia. Rovnako ako jeho väčší súrodenci, nový model využíva najnovšiu generáciu unikátneho systému Terrain Response™. Evoque bude prvým typom Range Rover, poskytujúcim zákazníkom na
výber verziu so stálym pohonom všetkých kolies, ktorá

zabezpečuje maximálnu priechodnosť v teréne a alternatívne verziu s pohonom predných kolies, optimalizovanú pre malú spotrebu paliva a emisií.
Päťdverový Range Rover Evoque má rovnakú ponuku prepĺňaných motorov ako model kupé. Zákazníci
majú na výber výrazne prepracovaný „turbodiesel“ s objemom 2,2 litra v dvoch výkonových úrovniach, 140 alebo 110 kW . Verzia s pohonom všetkých kolies v kombinácii s motorom 110 kW dosahuje emisie CO2 menšie
ako 135 g/km.
Nový zážihový motor Si4 so zdvihovým objemom
2,0 l a výkonom 176 kW kombinuje priame vstrekovanie paliva, prepĺňanie turbodúchadlom a variabilné časovanie nasávacích i výfukových ventilov v záujme dosiahnutia optimálnej výkonovej charakteristiky. Tento štvorvalec umožňuje vozidlu akceleráciu z 0 na 100
km/h za 7,1 sekundy.
Vodič modelu Range Rover Evoque má k dispozícii
starostlivo koncipovaný systém informačných a ovládacích prvkov v elegantnom a prehľadnom usporiadaní,
zabezpečujúcom vynikajúcu funkčnosť a optimálnu ergonómiu. Srdcom ovládacieho systému je dotykový monitor s uhlopriečkou 8 palcov (20,3 cm) a veľkým rozlíšením, ktorý slúži na ovládanie systémov infotainmentu a hlavných funkcií vozidla. Monitor môže byť na želanie vybavený inovatívnou funkciou Dual View, umožňujúcou vodičovi a spolujazdcovi vpredu súčasne sledovať
rozličný obsah.
-rr-
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AKÉ SÚ PRÍČINY

NEDOTÁČAVOSTI A PRETÁČAVOSTI AUTOMOBILOV ? 6. časť
V doterajších častiach tohto príspevku sme sa venovali príčinám nedotáčavých alebo pretáčavých statických smerových vlastností vozidla, ktoré mali, ako sme
si mohli všimnúť, jeden spoločný pôvod. Všetky boli vyvolané zmenou silových účinkov v dotykových plochách
pneumatík, a to zmenou zvislých zaťažení kolies následkom zmeny pozdĺžnej polohy ťažiska pri rôznych koncepciách automobilov (2. časť, Mot´or č. 8/2010), pôsobením pozdĺžnych hnacích alebo brzdných trecích síl pri
akcelerácii alebo brzdení automobilu (3. časť, Mot´or č.
9/2010), zmenou zvislých zaťažení kolies vplyvom pôsobenia zvislých aerodynamických síl na karosériu vozidla, vplyvom pohybu vozidla na stúpajúcej alebo klesajúcej vozovke a vplyvom momentu pozdĺžnej zotrvačnej sily v ťažisku vozidla k rovine vozovky pri akcelerácii alebo pri brzdení (4. časť, Mot´or č. 10/2010) a rozdielom zvislých zaťažení ľavého a pravého kolesa nápravy vplyvom momentu bočnej zotrvačnej sily v ťažisku
vozidla (odstredivej sily) k rovine vozovky pri jazde v zákrute (5. časť, Mot´or č. 11/2010). Všetky tieto účinky
mali za následok, na základe známej záťažovej charakteristiky kolesa s pneumatikou, zmenu uhla smerovej odchýlky kolies príslušnej nápravy, a tým zmenu pôvodne
neutrálnych smerových vlastností referenčného vozidla
na vlastnosti nedotáčavé či pretáčavé.
Dnes si povieme niečo o ďalšej príčine, ktorá spôsobuje nedotáčavé alebo pretáčavé správanie sa automobilu pri pôsobení bočnej sily v jeho ťažisku. Tou príčinou,
ktorá vie veľmi výrazne tieto vlastnosti vozidla ovplyvniť, je tzv. samovoľné natáčanie (samoriadenie) kolies.
O čo vlastne ide? Kolesá automobilu sa totiž môžu z určitých dôvodov, ktoré sú mimo vplyvu vodiča, natáčať
oproti ich ideálnym polohám, ktoré sú v prípade predných kolies určené natočením volantu vodičom, v prípade zadných kolies sú určené ich základným postavením
vzhľadom k vozidlu (v ideálnom prípade rovnobežne s
jeho pozdĺžnou osou). Príčiny tohto efektu si vysvetlíme
neskôr, teraz skúmajme, aký to bude mať vplyv na smerové vlastnosti vozidla.
Znázornime si celú záležitosť pomocou jednoduchého
jednostopového modelu vozidla, obr. 18, na ktorom sú
predná a zadná náprava nahradené fiktívnymi kolesami
v jeho pozdĺžnej osi. Vozidlo sa nachádza v pravotočivej
zákrute, predné koleso je natočené vodičom o uhol riadenia doprava, odstredivá sila v ťažisku pôsobí smerom von od stredu zákruty, v rovinách prednej a zadnej
nápravy pôsobia bočné reakcie. V dôsledku pôsobenia
týchto síl sa predná a zadná náprava pohybujú s uhlami
smerovej odchýlky , ktorých zmysel je v smere pôsobiacej bočnej sily v ťažisku, teda von zo zákruty. Ak sa
teraz koleso samovoľne natočí v opačnom zmysle jeho
uhla smerovej odchýlky o uhol samoriadenia , spôsobí
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Sú dve základné príčiny samovoľného natáčania (samoriadenia) kolies vozidla. Tou prvou príčinou sú kinematické vlastnosti mechanizmu zavesenia kolesa na karosériu (samoriadenie kinematikou), druhou príčinou sú
deformácie jednotlivých členov mechanizmu zavesenia
vplyvom prenášaných síl (samoriadenie deformáciou).

Obr. 18 - Jednoduchý model vozidla
so samoriadením kolies: – uhol riadenia,
– uhol smerovej odchýlky, – uhol samovoľného natočenia, a)
predná náprava – uhol
pôsobí opačne s
uhlom smerovej odchýlky, b) zadná náprava – uhol pôsobí súhlasne s uhlom
smerovej odchýlky
to z hľadiska pohybu vozidla zmenšenie pôvodného uhla
smerovej odchýlky na hodnotu – , ako je to znázornené na obr. 18a na príklade predného kolesa modelu. Ak
táto situácia nastane na prednej náprave, pôvodné vozidlo s neutrálnymi smerovými vlastnosťami nadobúda
vlastnosti pretáčavé, ak to nastane na zadnej náprave, nadobúda vlastnosti nedotáčavé. Obr. 18b znázorňuje opačnú situáciu na príklade zadného kolesa modelu, keď uhol samoriadenia kolesa zväčšuje jeho pôvodný uhol smerovej odchýlky na hodnotu + . V tomto
prípade znamená táto situácia na prednej náprave nedotáčavé vlastnosti vozidla, na zadnej náprave pretáčavé vlastnosti.

Obr. 19 - Kinematická charakteristika zbiehavosti
kolesa zadnej nápravy so zavesením na šikmom vlečenom ramene

K prvému typu samoriadenia možno v jednoduchosti povedať toto. Všetky v súčasnosti bežne používané systémy nezávislého zavesenia kolies osobných automobilov, teda lichobežníkové zavesenie a Mc Pherson pri
prednej náprave, vrátane mechanizmu riadenia, a jednoduché vlečené rameno so šikmou osou kývania, spriahnuté zavesenie, prípadne viacprvkové zavesenie pri zadnej náprave) sú geometricky koncipované ako priestorové mechanizmy (s výnimkou niektorých špeciálnych
prípadov geometrického usporiadania). V dôsledku toho
pri prepružení kolesa zo základnej polohy smerom hore
(priblíženie sa ku karosérii) alebo dolu (vzdialenie sa od
karosérie) vykonáva koleso okrem základného zvislého
pohybu, ktorý je nutný z hľadiska pruženia, aj ďalšie pohyby, ktoré sú viac-menej nežiadúce. Tieto pohyby sa
obvykle znázorňujú graficky ako súbor závislostí jednotlivých veličín na zdvihu (prepružení) kolesa, ktorým hovoríme kinematické charakteristiky zavesenia. Jedným
z týchto pohybov je aj natáčanie kolesa okolo jeho zvislej osi (teda riadenie, ale bez zásahu vodiča do mechanizmu riadenia, teda „samoriadenie“). Pritom sa mení uhol
medzi strednou rovinou kolesa a pozdĺžnou osou vozidla, ktorý sa nazýva uhol zbiehavosti alebo jednoducho
zbiehavosť. Tento efekt nastáva najmä pri priečnom klopení karosérie vozidla vplyvom pôsobenia odstredivej
sily pri jazde v zákrute (vonkajšie kolesá sa priblížia ku
karosérii, vnútorné sa od nej vzdialia), ale aj pri jazde
cez nerovnosti vozovky. Ukážme si to na príklade zadnej
nápravy osobného automobilu, ktorej kolesá sú zavesené na vlečených ramenách so šikmou osou kývania. Obr.
19 predstavuje kinematickú charakteristiku zbiehavosti kolesa s týmto zavesením, obr. 20 znázorňuje samotnú nápravu pri jazde vozidla v pravotočivej zákrute. Pritom sa nadstavba vozidla účinkom klopného momentu
odstredivej sily v ťažisku naklopí doľava, ľavé (vonkaj¬šie) koleso sa priblíži ku karosérii (odpovedá zdvihu kolesa „hore“ na obr. 19), pravé (vnútorné) koleso sa vzdiali od karosérie (odpovedá zdvihu kolesa „dolu“ na obr.
19). Obidve kolesá sa vplyvom kinematických vlastností mechanizmu zavesenia podľa obr. 19 samovoľne natočia o uhly samoriadenia 1 a 2 v zmysle do zbiehavosti. Keďže však vonkajšie (ľavé) koleso je v zákrute viac
zaťažené, a navyše, jeho uhol samoriadenia je podľa
obr. 19 väčší ako pri vnútornom kolese, náprava ako celok sa pohybuje so stredným uhlom samoriadenia smerom do zákruty, čo v prípade zadnej nápravy podporuje
nedotáčavé smerové vlastnosti vozidla. Na obr. 20 sú
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zakreslené, pričom uhly samoriadenia kolies 1 a 2 sú pre názornosť zakreslené niekoľkonásobne väčšie oproti skutočnému stavu. Tento nepriaznivý účinok deformácie silentblokov sa,
žiaľ, výrazne prejavuje pri všetkých typoch zavesenia zadných kolies, pri ktorých je os kolesa za osou otáčania závesného ramena (vlečené rameno šikmé, kolmé, spriahnutá náprava so
skrutným priečnym nosníkom). VýrazObr. 20 - Samovoľné natáčanie kolies zadnej nápravy zavesených na
šikmých vlečených ramenách účinkom kinematiky zavesenia pri jazde v zá- ný pretáčavý účinok týchto typov zadnej nápravy sa potláča alebo aspoň obkrute
medzuje vhodnou konštrukciou silentblokov uloženia ramien, ktorých radiálna tuhosť je pri
znázornené len výsledné nové polohy kolies po natočepôsobení priečnej sily v zákrute niekoľkonásobne väční, nové polohy ďalších častí mechanizmu zavesenia (zášia oproti stavu pri priamej jazde, obr. 22.
vesného ramena) nie sú zakreslené, pričom uhly samoriadenia kolies 1 a 2 sú pre názornosť zakreslené niePri uvedených typoch náprav s osou kolesa za osou otákoľkonásobne väčšie oproti skutočnému stavu.
čania závesného ramena sa prejavuje nepriaznivý vplyv
samoriadenia nielen pri pôsobení bočnej sily F Y v zákruPríčinou druhého typu samoriadenia je, ako sme už naznačili, pružnosť, a tým deformácia jednotlivých prvkov
te, ako bolo vyššie popísané, ale aj pri pôsobení pozdĺžzavesenia a uloženia kolesa. Každý z týchto pr vkov je,
nej sily F X pri brzdení alebo akcelerácii vozidla. Táto sila
ako každé reálne teleso, viac alebo menej pružný. Najpôsobí v dotykovom bode kolesa s vozovkou a jej movýraznejší vplyv na samoriadenie kolies však majú gument k osi otáčania závesného ramena vyvolá opäť ramokovové puzdrá, tzv. silentbloky, ktoré sa pri bežných
diálne reakcie a tým deformácie silentblokov jeho uložeosobných automobiloch používajú na bezúdržbové ulonia. V prípade, že pôsobí brzdná sila (proti smeru jazdy
ženie výkyvných vodiacich ramien v mechanizme zavozidla), zmysel týchto deformácií je taký, že obidve ravesenia, prípadne na uloženie pomocných nosníkov či
mená s kolesami sa natáčajú v zmysle do rozbiehavosrámov nesúcich mechanizmy zavesenia dvojice kolies
ti. V prípade hnacej sily (v smere jazdy vozidla) sa ranápravy v karosérii. Ich deformácie pri zaťažení silami
mená s kolesami natáčajú v zmysle do zbiehavosti. Saprenášanými medzi kolesom a karosériou sú v dôsledmovoľné natáčanie kolies do rozbiehavosti pri brzdení je
ku veľkej pružnosti gumy mnohonásobne väčšie ako pri
veľmi nepriaznivé z hľadiska smerových vlastností voziostatných kovových prvkoch mechanizmu. Ich vplyv na
dla, najmä v prípade, keď nastane nutnosť intenzívneho
samoriadenie kolies pri pôsobení bočných síl v zákrute
brzdenia v zákrute. Ak sa vrátime k obr. 21, ľasi rozoberme na príklade rovnakej zadnej nápravy ako
hko zistíme, že v ňom vyznačený uhol samovo vyššie uvedenom prípade, opäť pri jazde vozidla v
riadenia vonkajšieho kolesa, spôsobený účinpravotočivej zákrute, obr. 21. Moment priečnej sily F Y
kom bočnej sily, sa teraz ešte zväčší o ďalší
uhol samoriadenia, spôsobený zväčšením rozk osi otáčania závesného ramena vyvolá radiálne reakbiehavosti účinkom brzdnej sily. Vonkajšie
cie FR1 , FR2 a tým deformácie silentblokov jeho uložezadné koleso vozidla v zákrute, ktoré je viac
nia, ktorých zmysel je taký, že rameno s kolesom sa nazaťažené, má rozhodujúci vplyv a jeho výsledtáča von zo zákruty. Podobne tomu bude aj pri druhom
ný uhol samoriadenia, určený súčtom účinkolese nápravy, náprava sa bude pohybovať so stredkov od bočnej a brzdnej sily, dáva automobiným uhlom samoriadenia smerom von zo zákruty a výlu v tomto prípade výrazné pretáčavé smerosledkom v prípade zadnej nápravy budú teda pretáčavé vlastnosti. Samoriadenie zadných kolies do
vé smerové vlastnosti vozidla. Na obr. 21 sú, podobne
rozbiehavosti pri brzdení je možné čiastočne
ako v predchádzajúcom prípade, znázornené len výsledkorigovať základným nastavením ich geomené nové polohy kolies po natočení, nové polohy ďalších
trie do zbiehavosti, čo ale zasa vedie k ich nečastí mechanizmu zavesenia (závesného ramena) nie sú
priaznivo výraznej zbiehavosti pri prenose
veľkých hnacích síl a tým k možnosti zhoršenej životnosti pneumatík.

Obr. 21 - Samovoľné natáčanie kolies zadnej nápravy zavesených na šikmých vlečených ramenách účinkom deformácií zavesenia pri jazde v zákrute

Obr. 22 - Zadná nepoháňaná spriahnutá náprava
osobného automobilu, v pravej časti obrázku detail silentbloku výkyvného uloženia telesa nápravy s programovanou radiálnou tuhosťou
zadných kolies pri brzdení a pretáčavosti pri jazde v zákrute. Je známych niekoľko takýchto konštrukcií. Ako
príklad je na obr. 23 uvedená zadná náprava novej generácie typu Audi A4. Ide sa o lichobežníkové zavesenie kolesa, pričom dolné závesné rameno je tvorené lisovaným priečnym ramenom uloženým v dvojici silentblokov na pomocnom ráme a šikmou vzperou. Nosič kolesa
je spojený s priečnym ramenom pomocou spojovacieho
čapu, opatreného guľovým čapom a deformačným prvkom, ktorý umožňuje malé natáčanie kolesa vzhľadom
k závesnému ramenu. Geometrické usporiadanie ramien a tuhosť elastomerových uložení určujú priestorovú
polohu virtuálnej osi riadenia, okolo ktorej sa koleso natáča pri pôsobení pozdĺžnych a bočných síl. Na obrázku je priesečník tejto osi s rovinou vozovky, ktorý tvorí
tzv. elastokinematický pól pohybu (okamžitý stred otáčania) kolesa. Tento bod leží, ako je z obrázku zrejmé,
na vonkajšej strane roviny kolesa a za jeho osou, takže
brzdná sila F Xb aj bočná sila F Y na vonkajšom kolese v zákrute pôsobia vzhľadom k nemu momentami, ktoré natáčajú koleso (v rámci pružnosti popísaného systému) v
zmysle do zbiehavosti.
Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.
(pokračovanie)

Popísané negatívne efekty samoriadenia kolies zadnej nápravy sú tak vážne, že sa v niektorých prípadoch používajú na ovplyvnenie
smerových vlastností vozidla systémy tzv.
elastokinematických zavesení kolies. Ide o
Obr. 23 - Zadná poháňaná náprava osobného automobilu Audi
systémy, pri ktorých sa zámerne vo zväčše- A4 s elastokinematickým zavesením kolesa: a) celkový pohľad, b)
nej miere využíva deformácia niektorých prv- natočenie kolesa pri pôsobení brzdnej a bočnej sily, F – brzdná sila,
Xb
kov zavesenia na potlačenie rozbiehavosti F Y – bočná reakcia kolesa
www.mot.sk
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Vízia sa stáva realitou

Automobilka BMW na autosalóne vo Frankfurte v roku 2009 predstavila štvormiestne športové vozidlo s
charizmatickým dizajnom, fascinujúcou dynamikou a výbornou efektivitou, poháňané technológiou BMW
ActiveHybrid. Koncept s názvom BMW Vision EfficientDynamics, v podstate už pripravený na sériovú výrobu, vzbudil mimoriadny záujem. Jeho výroba je veľmi blízko k realite. BMW prezentuje vo veľtržnom centre
v Lipsku show-car, plne pripravený na sériovú výrobu, postavený na báze konceptu BMW Vision EfficientDynamics.
Koncept BMW Vision EfficientDynamics je vysoký iba
1,24 metra, prístup na oba rady sedadiel umožňujú krídlové dvere. Rozsiahly súbor aerodynamických opatrení
pomohol dosiahnuť koeficient odporu vzduchu iba 0,22.
Kombinácia trojvalcového prepĺňaného vznetového motora so synchrónnym elektromotorom na prednej náprave a elektromotora na zadnej náprave priniesla celkový výkon až 241 kW. Inovatívna technológia BMW ActiveHybrid umožnila dosiahnuť dynamické parametre na
úrovni špičkového športového automobilu, so zrýchlením z pokoja na 100 km/h iba za 4,8 sekundy. Pritom
však toto vozidlo v kombinovanom testovacom cykle podľa metodiky EÚ (KV01) spotrebuje iba 3,76 litra
nafty na 100 km s emisiami CO2 na úrovni len 99 g/km
(1,3 l/100 km a 33 g CO2/km podľa EU-PHEV ECE-R101).
Tento unikátny pomer medzi jazdnou dynamikou
a úspornosťou je výsledkom mimoriadnej efektivity
všetkých komponentov motora, ako aj inteligentného
52
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prepojenia výkonových schopností všetkých troch pohonných jednotiek a presne riadeného manažmentu energie, vrátane systému rekuperácie brzdnej energie (Brake Energy Regeneration). Navyše, štúdia BMW

Vision EfficientDynamics je koncipovaná ako takzvaný
plug-in hybrid. To znamená, že sa lítium-polymérová batéria, umiestnená centrálne v pozdĺžnom sektore podlahovej plošiny, a presne prispôsobená potrebám tohto

hybridného športového automobilu, dá plne dobiť prostredníctvom pripojenia do konvenčnej elektrickej siete, a to navyše iba za dve a pol hodiny. Možnosť využitia
jazdného režimu aj výlučne na elektrický pohon znamená prevádzku s nulovými emisiami, a to na vzdialenosť
až do 50 kilometrov. Na druhej strane, 24-litrová nádrž
na naftu vystačí na dojazd vozidla až do 700 kilometrov.
Všetky sériovo vyrábané typy BMW sú dnes štandardne vybavené rozsiahlym súborom prvkov zameraných na zmenšenie spotreby paliva a emisií CO2. Tieto
inovatívne systémy sú združené pod hlavičkou filozofie BMW EfficientDynamics, pod ktorú patrí aj technológia BMW ActiveHybrid a výlučne elektrické pohonné
systémy. Do sériovej výroby sa dostali už dva modely s
kombináciou spaľovacích agregátov a elektromotorov,
BMW ActiveHybrid 7 a BMW ActiveHybrid X6.
BMW Group zároveň intenzívne testuje v každodennej prevádzke vozidlá MINI E a čoskoro aj BMW ActiveE, v rámci prípravy na veľkosériovú výrobu čisto elektrických automobilov, ktorá sa má začať v roku 2013 v
továrni BMW Lipsku, v podobe nového vozidla Megacity Vehicle.
-bwwww.mot.sk
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Predstavujeme
Opel Ampera

Už má určenú cenu

Elektrina je najlepším riešením pre cestu za menšími emisiami z automobilovej dopravy i menšou závislosťou štátov na rope. Elektromobil musí majiteľom i celej spoločnosti prinášať jasné výhody. Opel pripravuje
rozbeh sériovej výroby elektromobilu Ampera.

Ampera bude vyhovovať potrebám väčšiny užívateľov,
pretože popri sade lítium-iónových akumulátorových
batérií (220 článkov usporiadaných do bloku v tvare písmena T) s celkovým výkonom 16 kWh je vybavená aj
systémom „hybridného“ pohonu, ktorý zásadne zväčšuje akčný rádius vozidla. Ampera ponúka všetky výhody
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elektromobilov, ale netrpí zvyčajnými ťažkosťami (obmedzený dojazd, či veľmi dlhá doba pre dobitie).
To všetko robí zo štvorsedadlovej päťdverovej
Ampery prvý európsky automobil, ktorý svojmu majiteľovi garantuje úplnú slobodu pohybu, bez obavy zo straty mobility vinou vybitých akumulátorov.

Ampera s karosériou typu liftback má vonkajšie rozmery 4404x1798x1430 mm, rázvor náprav je dlhý 2685
mm a batožinový priestor má objem 301 litrov.
Výrobcom odporúčaná „európska“ cena Ampery
začína pri sume 42 900 eur (vrátane DPH). Pretože výbava môže byť v závislosti od daného trhu iná, môže sa

Predstavujeme
Opel Ampera

akumulátory je možné dobiť z bežnej elektrickej siete
230 V iba za tri hodiny.
Ak sa vodič vydáva na dlhšiu cestu, spustí sa po
vyčerpaní akumulátorov malý (1,4-litrový) zážihový motor poháňajúci generátor, ktorý dodáva energiu trakčnému elektromotoru a dobíja akumulátory - akčný rádius
na jednu nádrž predstavuje viac ako 500 km. Tento systém zabezpečí, aby Ampera dokázala bez akýchkoľvek
obmedzení slúžiť celej rodine ako normálny rodinný
automobil.
Ampera nesie zreteľné rysy nového dizajnérskeho jazyka automobilky Opel - výrazná maska chladiča, veľké logo automobilky, tvarované koncové svetlá… Každý detail Opelu Ampera bol vyvíjaný a ladený
tak, aby nové vozidlo vynikalo skutočne špičkovou
aerodynamikou.

líšiť i konečná cena vozidla. Záujemcovia o nový elektromobil Opel Ampera sa môžu registrovať na stránke www.opel-ampera.com a neskôr budú dostávať nielen čerstvé informácie o vývoji a výrobe ich vozidiel,
ale budú mať ako prví možnosť si Amperu aj otestovať.
A samozrejme, budú sa môcť stať prvými majiteľmi revolučného automobilu - prvé Ampery sa za svojimi majiteľmi vydajú v štvrtom štvrťroku roka 2011.
Niektorí výrobcovia delia cenovú ponuku svojich
elektromobilov na dve časti: Cenu za vozidlo a lízingovú cenu za sadu akumulátorov. To opticky zvýhodňuje
ich vozidlá, pretože ponuka jasne nešpecifikuje lízingový koeficient. Prakticky je ale súčet ceny vozidla a niekoľkoročných lízingových splátok zhodný s cenou, ktorá priamo zahŕňa cenu vozidla i akumulátorov. Ponuka automobilky Opel vylučuje podobné nedorozumenia, pretože cena Ampery rovno zahŕňa vozidlo i akumulátory. Opel Ampera je elektromobilom, ktorý dokáže
bezproblémovo fungovať v najrôznejších klimatických
podmienkach. Kolesá vozidla sú vždy a za všetkých
okolností poháňané iba elektricky. Pri jazdách do vzdialenosti 40 až 80 km (to je dojazd vozidla na jedno nabitie batérií) je trakčný elektromotor (výkon 111 kW
a krútiaci moment 370 Nm) napájaný zo sady lítium-iónových akumulátorov s výkonom 16 kWh. Pri jazde
v čisto elektrickom režime Ampera neprodukuje žiadne škodlivé emisie. Samozrejme, vozidlo je vybavené

systémom rekuperácie kinetickej energie pri brzdení na
elekrickú, ktorou sa dobíjajú batérie. Najväčšia rýchlosať
Ampery je 161 km/h. Nezávislé štúdie ukazujú, že asi
80 percent Európanov prejde denne menej ako 60 km,
čo znamená, že Ampera svojím dojazdom na energiu
akumulátorov presne zodpovedá tomuto limitu. Vybité

Štvormiestny interiér Opelu Ampera sa pohodlím
vyrovná najlepším automobilom strednej triedy - okrem
iného i zásluhou audiosystému Bose alebo dotykového
monitora na prístrojovej doske.
-ol-
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Technika

Inovácia bezpečnostného pásu

Niet pochýb o tom, že jedným zo základných prvkov pasívnej bezpečnosti moderných automobilov je bezpečnostný pás. Ten už určite zachránil desaťtisíce ľudských
životov keď zmiernil následky havárie.
V priebehu svojho vývoja boli bezpečnostné pásy
modernizované tak, aby sa zlepšovala ich účinnosť

a pritom nemali negatívne účinky na pripútaných
cestujúcich.
Medzi najdôležitejšie modernizačné prvky bezpečnostných pásov patria napínače pásov a obmedzovače
sily napnutia pásov. Napínače (obvykle pyrotechnicky
iniciované) sa v prípade nárazu na prekážku postarajú

o takpovediac okamžité pritiahnutie pásu k telu cestujúceho, zatiaľ čo obmedzovač sily sa postará o to, aby
sila napnutia nebola príliš veľká, čiže aby sa optimálne
využil priestor pred sedadlom na spomalenie dopredného pohybu cestujúceho. Príliš veľká sila napnutia by totiž mohla spôsobiť poranenie hrudníka či dokonca aj zlomenie rebier i poškodenie krčnej chrbtice pri prudkom
pohybe hlavy dopredu. Doteraz používané obmedzovače však majú jednu nevýhodu – tou je pevné nastavenie obmedzovacej sily. Táto sila je teda rovnaká, či je pásom pripútaná mohutná postava alebo niekto útly. Optimálne by však bolo, keby sila závisela na „veľkosti“
pripútanej osoby. Ako to ale dosiahnuť? S geniálne jednoduchým riešením – a to bez použitia komplikovanej
elektroniky – prišla spoločnosť TRW Automotive Holdings Corp. Cievka pásu zaregistruje pri zapínaní pásu
dĺžku odvinutej časti a táto dĺžka je akousi (povedzme
rovno, že nie úplne presnou) mierou rozmerov trupu pripútanej osoby. Podľa dĺžky odvinutej časti sa automaticky prestavuje veľkosť obmedzovacej sily. Tvorcovia
nazvali svoj systém skratkou SALL, čo znamená Self-Adaptive Load Limiter, čiže samoadaptívny obmedzovač napnutia. Odborný časopis Automotive News nominoval túto novinku na cenu PACE Award 2011. Bezpečnostné pásy TRW s adaptívnym obmedzovačom sily napnutia sa už začali montovať na zadné sedadlá automobilov Mercedes-Benz triedy E. 		
(RM)

Nový motor a prevodovka Lamborghini
Bolognese začiatkom budúceho roka. Spolu s týmto motorom predstavila spoločnosť Lamborghini aj prevodovku nového typu, označenú ISR (Independent Shifting
Rod). Táto robotizovaná manuálna prevodovka, určená
pre superšportové automobily, sa vyznačuje extrémne
krátkymi časmi preraďovania, ktoré sú vraj takmer o 50
% kratšie ako doba preraďovania dvojspojkových prevodoviek. Hmotnosť prevodovky ISR je len 79 kg.
(RM)

Už prvý typ talianskej automobilky Lamborghini, typ
350 GT, uvedený na trh v roku 1964, bol poháňaný vidlicovým dvanásťvalcovým motorom. Ďalšími vývojovými stupňami tohto motora boli poháňané typy Miura,
Espada, Countach, LM002, Diablo, Murciélago i Reventón. Éra tohto motora však končí – automobilka Lamborghini zverejnila nedávno prvé informácie o svojom úplne novom vidlicovom dvanásťvalci. Ide o 6,5-litrový zážihový motor určený na pohon typu, ktorý bude náhradou za terajšie Murciélago.
Kľuková skriňa motora i jeho štvorventilové hlavy
sú zhotovené z ľahkej zliatiny hliníka a kremíka. Hmotnosť suchého motora je 235 kg. Nasávací systém motora má štyri škrtiace klapky. Motor dosahuje svoj
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najväčší výkon 515 kW
pri 8250 otáčkach za
minútu, najväčší krútiaci moment 690 Nm pri
5500 ot./min.
Podľa tlačovej správy výrobcu sa motor
vyznačuje „emocionálnou akustikou“ (môžete si pod tým predstaviť, čo len chcete). Motor
sa manufaktúrnym spôsobom začne vyrábať
v závode v Sant´Agata

Technika

Testovacie peklo Volva

Na testovacej trati Hällered spoločnosti Volvo Cars sú
autá posúvané až na hranice svojich možností. Hällered
sa nachádza v juhovýchodnej časti Švédska. Areál obklopený nádhernými lesmi je tichým a pokojným miestom. Zrazu sa však les otvorí a odhalí trať s prezývkou
„Automobilové peklo“ - Hällered.
Tam vozidlá Volvo podstupujú neustále skúšky vo
výnimočne náročných podmienkach. V priebehu niekoľkých mesiacov autá prežijú toľko, ako počas normálneho predpokladaného životného cyklu v bežných
podmienkach. Počas testu životnosti vozidlo najazdí
160 000 ťažkých kilometrov za obdobie kratšie ako jeden rok. Ekvivalent štyroch kompletných okruhov oko-

lo Zeme. V testovacom stredisku je 15 rôznych testovacích tratí, kde sa Volvo stretne so všetkým, čo by mu
mohlo prísť do cesty počas normálneho „života“.
Na hlavnej trati je auto privedené až na limit, keď
jazdí okruhy pri rýchlostiach viac ako 250 km/h. Na ďalších testovacích úsekoch je testovaná jazdná stabilita
na ceste a podvozkové komponenty v najprudších zákrutách. Testovací jazdci opotrebujú až 2000 pneumatík ročne. V stredisku sú aj trate, kde sú testované vozidlá s pohonom všetkých kolies v extrémnych terénnych
podmienkach. Na 5 kilometrovej diaľničnej trati je mnoho rozdielnych povrchov, presne tak, ako na verejných
komunikáciách.

Prúd slanej vody na trati otestuje ochranu karosérie proti korózii. Pružiny a tlmiče musia odviesť
veľmi tvrdú prácu na agresívnych
povrchoch. Prašné cesty sú severskou špecialitou, ktorá skutočne vyskúša jazdné vlastnosti.
V centre je testovaná aj aktívna
bezpečnosť vozidiel. Špeciálne zariadenia boli vyvinuté len kvôli testovaniu Systému na detekciu chodcov „Pedestrian Detection“, ktorý
keď zistí v jazdnej dráhe chodcov a vodič nereaguje načas, automaticky aktivuje brzdný systém.
V areáli pracuje 75 vodičov, ktorí tu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Sú veľmi dobre vytrénovaní a skúsení, každý jeden z nich najazdí približne 100 000 km
ročne ako časť svojej práce. Ich starostlivá práca je základným kameňom skúšok.
V dielňach a servisných staniciach sú úpravy testovaných vozidiel vykonávané nepretržite počas celého
roka. Testovacie vozidlá musia neustále fungovať - každá hodina je drahá.
-vo-

Toyota začína recyklovať použité batérie
z hybridných vozidiel
Toyota spúšťa nový obchodný model pre opätovnú úpravu použitých nikel-metal-hydridových batérií svojich
hybridných modelov. Cieľom je upraviť nikel získaný zo
starých batérií pre využitie v nových niklových batériách z hydridu kovu. Toyota pritom spolupracuje s podnikmi Toyota Chemical Engineering, Sumitomo Metal

Mining a Primearth EV Energy (PEVE).
Doteraz bol odpadový materiál z vyradených batérií hybridných vozidiel s obsahom niklu využívaný
ako surovina na výrobu ocele. Vďaka vývoju presného
postupu triedenia a extrakcie môže byť teraz materiál
dodávaný priamo do procesu zušľachtenia niklu. To

umožňuje recykláciu „od batérie k batérii“.
Na realizáciu nového obchodného modelu zaviedla
Toyota Motor Corporation centrum Toyota HV Call Center pre recykláciu batérií a zriadila spolu so spoločnosťou Toyota Chemical Engineering pokrokové recyklačné
zariadenia dimenzované na veľkovýrobu. Pri zušľachťovaní niklu je Toyota podporovaná
spoločnosťou Sumitomo Metal Mining. PEVE pomáha so zabezpečovaním kvality pri výrobe batérií.
Zavedenie nového systému recyklácie v Japonsku prispeje
k urýchleniu vytvorenia trvale udržateľnej spoločnosti založenej na recyklácii. Zároveň postup slúži ako
modelový projekt pre moderné technológie spätného získavania surovín
recykláciou.
V súčasnosti skúma Toyota možnosti zavedenia systému recyklácie mimo Japonska. Na optimalizáciu celkovej bilancie CO2 Toyota
okrem toho plánuje použiť na prepravu materiálov nákladné vozidlá, ktoré sú na spiatočnej ceste vyťažené.
Tým sa môže zamedziť jazdám bez
nákladu a dosiahnuť efektívnejšia
prevádzka vozidiel.
-tawww.mot.sk
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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 Cee`d

Kia Carens

Kia Sportage

Lada 110

Lada Niva

Land Rover Defender
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Land Rover Freelander

Land Rover Discovery 3

Range Rover

Lexus IS 200

Lexus IS 300

Lexus GS 300

Lexus RX 300

Maybach 57

Mazda 2

Mazda 3

Mazda 6

Mazda RX-8
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku
Mercedes-Benz A

Mercedes-Benz E-T

Mercedes-Benz SLK

Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz ML

Mini Cooper

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero

Nissan Micra

Nissan X-Trail
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Opel Astra

Opel Vectra Caravan

Opel Signum
Peugeot 307 SW

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 Avensis Kombi

Toyota Corolla
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

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:

Volvo XC 90

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

Doplňovačka
Moderné tesniace systémy pre automobily vyrába spoločnosť (tajnička) Slovakia z Dolných Vesteníc. V okrese Prievidza patrí medzi najväčších zamestnávateľov. Spoločnosť vyrába tesniace prvky pre automobily značky Mercedes-Benz (MOT´or č. 10/2010). 1- mechanizmus na
zapínanie a vypínanie elektrického obvodu, 2- prídavná látka do motorových olejov, 3- čierna živicová látka používaná pri stavbe ciest,
4- mechanizmus spaľovacích motorov, ktorý riadi plnenie valcov motora čerstvou zmesou alebo vzduchom a ich vyprázdňovanie, 5- tuha,
6-jediný exemplár, 7- voľná časť skrutky s vnútorným závitom, 8- pracovný úsek, kde sa zostavujú zo súčiastok čiastkové mechanizmy alebo hotové výrobky, 9- dovoz zo zahraničia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Riešenie
Tajnička: SaarGummi, 1- spínač, 2- aditív, 3- asfalt, 4- rozvod, 5- grafit,
6- unikát, 7- matica, 8- montáž, 9- import.
-jo-
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Hry s fyzikou

VIETE AKÉ TAJOMSTVO MOŽE
DRIEMAŤ V KUSE ŠPAGÁTU? (dokončenie)

Obr. 4

Ešte i dnes si amatérski stavbári pomáhajú takto vytvoriť pravý uhol sklincovaním troch dosák do trojuholníka
so stranami napríklad 3 m, 4 m, a 5 m (obr. 4).
Takto nenápadne vlastne vznikol „rukolapný“
dôkaz Pythagorovej vety. Vyskúšajme si to: Keď umocníme každú stranu trojuholníka na druhú, dostaneme
čísla 9, 16 a 25.
Hľadajme teraz súvislosti medzi týmito číslami. Tak
prídeme na to že 25 = 9 + 16. Ak preponu označíme písmenom c a odvesny písmenami a, b, umocníme ich na

Obr. 5

druhú a vo forme c2, a2 a b2 ich dosadíme do predošlej
rovnice, dostaneme výslednú rovnicu (1): c2 = a2 + b2 obr. 5.
Nakoniec sa môžeme potešiť, že sme s kúskom
špagátu objavili rovnicu (1), čo je vlastne Pythagorova
veta. Táto znie: „Plocha švorca nad preponou pravouhlého trojuholníka sa rovná súčtu plôch štvorcov nad odvesnami tohto trojuholníka“ (obr. 5). Ak poznáme dve
strany pravouhlého trojuholníka, vieme zo spomínanej
vety vypočítať hociktorú tretiu, neznámu stranu troju-

holníka podľa rovníc (2), (3) a (4).
A viete, že keď poznáme dve odvesny pravouhlého
trojuholníka, nemusíme ani vedieť Pythagorovu vetu,
a dĺžku prepony ľahko graficky zistíme aj bez výpočtu?
Stačí len pomocou celuloidového pravouhlého trojuholníka nastaviť medzi odvesnami „a“ a „b“ pravý uhol a
získanú preponu si jednoducho odmeriame.
Pri troške fantázie si môžeme aj z dvanástich zápaliek „vykúzliť“ drevenú Pythagorovú vetu. Skúste to!
Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

Skúter budúcnosti

Uplynulé roky priniesli viaceré prevratné zmeny v oblasti individuálnej mobility, obzvlášť vo veľkomestských
aglomeráciách a registrácie individuálnych dopravných prostriedkov každého druhu vzrástli priam raketovým tempom. Priestor, ktorý má premávka k dispozícii, sa však nezväčšil ani zďaleka tak výrazne, individuálna mobilita sa musí potýkať s novými výzvami. Divízia BMW Motorrad preto pripravila nový projekt: veľký
skúter.
Tento nový produktový segment najprv prinesie premiéru dvoch inovatívnych koncepcií skútrov so spaľovacími motormi. Myslí sa aj na budúcnosť: na variant, poháňaný
elektrickým motorom. Písmeno C v označení
pochádza z anglického výrazu „commuter“,
čo znamená „dochádzajúci“. Veľký športový skúter prémiového segmentu je atraktívnou alternatívou pre rozvoj veľkomestskej
dopravy budúcnosti. Naplánovaná je už aj
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výroba: v produkčných kapacitách BMW
Motorrad v Berlíne.
Concept C prezentuje takzvanú „delenú
tvár“ („split face“), vizuálnu tripartitu dynamických reakcií, vyplývajúcu zo siluety od
prednej časti a predného blatníka ďalej. Zreteľný je aj dvojito naklonený predný spojler
v štýle športových typov BMW Motorrad,
ako je napríklad S 1000 RR. Na rozdiel do
základnej siluety v tvare písmena L, typickej

Predstavujeme

BMW Concept C

pre doterajšie veľké skútre a ich prevažujúco vertikálne línie, sa Concept C uberá novou, športovejšou a dynamickejšou cestou. Vysoká zadná sekcia zdôrazňuje ľahkosť a agilitu výkonného dvojvalcového motora štúdie
Concept C. Športovosť sa odzrkadľuje aj v dynamicky
strihnutom veternom štíte v štýle krídlovky. Funkčnosť
tohto skútra vyjadrujú štýlové dizajnové prvky ako napríklad hliníkový vzhľad spodných ochranných krytov,
prevzatý z modelov BMW GS. Tmavá chrómovaná úprava komponentov zavesenia kolies a rámu vytvára vzrušujúci štylistický vzťah s hliníkovými, chrómovanými a
modro lakovanými dielcami karosérie. Sekcie s povrchovou úpravou čierny satén predstavujú veľký kontrast,
zdôrazňujúci centrálnu časť skútra. Túto technickú

eleganciu podporujú aj starostlivo vypracované detaily,
napríklad kryt palivovej nádrže, pripomínajúci dizajn lietadiel, alebo krátka športová koncovka výfuku. Vizionársky vzhľad dodávajú štúdii Concept C aj pneumatiky
s modrými bočnicami a behúňmi.
Concept C prináša mimoriadne prepracovaný mechanizmus závesu zadného kolesa typu monolever s dutým hriadeľom, zvonku viditeľne pripojeným na pružiacu vzperu. Zavesenie predného kolesá má podobu vidlice, obrátenej hore nohami. Dve pevné kotúčové brzdy s
dvoma radiálnymi strmeňmi vpredu takisto podčiarkujú
športovosť štúdie Concept C.
Dynamický a zároveň komfortný pohon dodáva štúdii Concept C nový radový dvojvalcový motor,

spojený s prevodovkou typu CVT (s plynulo meniteľným
prevodovým pomerom). Výkon, krútiaci moment, a následne aj jazdné výkony, budú na špičke segmentu.
Vo vzdialenejšej budúcnosti sa pozornosť upriami
aj na predné svetlo zložené z LED diód, integrované do
čelných panelov kapotáže. Futuristická vízia pokračuje
aj v podobe zámernej absencie konvenčných spätných
zrkadiel, ktoré pri štúdii Concept C nahradia dve vzadu
umiestnené videokamery. Tieto sledujú oblasť za vozidlom a zobrazia ju na dvoch LCD monitoroch v kokpite,
v zornom poli vodiča. Rýchlosť jazdy, otáčky motora a
ďalšie údaje zobrazí tretí LCD displej, integrovaný v strede kokpitu. K dispozícii budú aj odkladacie priestory na
rôzne predmety. 			
-bwwww.mot.sk
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Historické vozidlá

BARKAS 901/2, rok výroby 1959
a Wartburg mali trojvalcové motory chladené
kvapalinou.

Technické údaje:

Výrobcom tohto malého valníka je podnik VEB BARKAS WERKE, HANICHEN so sídlom v bývalej Nemeckej demokratickej republike. Podnik bol založený v roku
1956, pri výrobe vozidiel prevzal koncepciu a technológie z predvojnového obdobia. Motor bol vyvinutý v
roku 1939 pre osobné vozidlo DKW F-9, ktoré sa tiež

vyrábalo v bývalej NDR ako IFA F-9, ale v štátnom podniku AWE (Automobilwerke Eisenach), ktorá dodávala
motory aj pre vozidlá štátneho podniku BARKSAS. Motor je identický s motorom osobného auta Wartburg
311. V bývalej NDR dominovali v osobných autách dvojvalcové motory chladené vzduchom a vozidlá IFA F9

Motor: kvapalinou chladený dvojtaktový zážihový radový trojvalec, zdvihový objem 992 cm3, priemer
valcov x zdvih piestov 73,5x78 mm, najväčší výkon
27,21 kW (37 k) pri 4000 ot./min.
Podvozok: rebrinový rám. Motor umiestnený vpredu,
pohon prednej nápravy. Brzdy sú bubnové, s hydraulickým ovládaním. Hydraulické tlmiče pruženia. Diskové kolesá s rozmerom 4,00 x 16“.
Karoséria: dvojmiestna dvojdverová kabína, za ňou je
valníková plošina s drevenou podlahou a bočnicami.
Rozmery a hmotnosť: d/š/v 4590/1700/1700. Rozmery úložnej plochy 2450x1610 mm. Rázvor náprav 2800 mm, rozchod kolies vpredu i vzadu 1250
mm, rozmer pneumatík 6,00-16“. Hmotnosť vozidla
970 kg.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť: 75 km/h,
spotreba paliva (zmes benzínu BA 91 s olejom)
11,5 l/100 km.
Majiteľom tohto sympatického valníka je pán Ján Zmajkovič zo Šenkvíc, člen VCC Pezinok, dlhoročný zberateľ
a renovátor historických vozidiel. Tretieho decembra sa
dožíva 66. narodenín. Gratulujeme!

HISTORICKO- TECHNICKÁ
KONTROLA V BRATISLAVE
V plánovanom termíne 25. Septembra sa konala v Bratislave už druhá tohtoročná HISTORICKO- TECHNICKÁ KONTROLA. Prihlásených bolo 10 historických
vozidiel (automobily aj motocykle), ale tesne pred

Lincoln Convertible
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termínom prichádzali ďalšie prihlášky, takže celkový počet bol 19 skontrolovaných veteránov. Bolo preto treba
veterány testovať po celý deň, aby sa všetko zvládlo. Je
potešiteľné, že pri každom testovaní sa objavujú nové

veterány. Pri tomto exceloval Lincoln Cabriolet z roku
1947 pána Petra Odzgáňa, prezidenta American oldtimer clubu. Ako nám prezradil, týmto unikátom uzavrel
svoju zbierku amerických áut. Premiéru mala aj Tatra

Galéria veteránov
na Slovensku

Volvo 1800

Tatra 12

Volga 21
12 faeton. Z novších veteránov vzbudilo pozornosť Volvo 1800 a Volga 21. Je samozrejmé, že všetky spomenuté autá boli dokonale zreštaurované. Väčšina pristavených vozidiel bola na pravidelných kontrolách, väčšinou po piatich rokoch. Tieto kontroly majú aj špecifický
význam pre majiteľov. Testoval som štyri so svojich veteránov a musím priznať, že na každom sa objavil nejaký

nedostatok, ktorý by som nezistil pri bežnej údržbe. Napríklad MG TA z roku 1937 pri zatiahnutí ručnej brzdy pravé koleso slabšie brzdilo. Tiež sa ukázalo, že jeden guľový čap na vozidle Ford Eifel z roku 1937 nie je
už stopercentný. Na Mercedese 170 V boli zle nastavené reflektory, čo by som bez regloskopu ťažko zistil,
zvlášť ak nejazdím v noci. Podobne to bolo aj u iných

kontrolovaných áut. Záleží na serióznosti majiteľa, aby
vo slastnom záujme odstránil zistené nedostatky. Aj tohtoročné historické kontroly v Bratislave ukázali, že kvalitne zreštaurované vozidlo je už samozrejmosťou. Takéto vozidlá sú na úrovni, ako inde vo svete.

Slováci opäť na rallye
DAKAR 2011 v Argentíne
Podujatie DAKAR je desiatky rokov synonymom najťažšej rallye v púšnych podmienkach na svete. Štart je 1. januára 2011 v Argentíne. Na tejto svetoznámej rallye sa
zúčastnia ako sprievod členovia Veterán klubu Tatra 141
pod vedením svojho prezidenta Petra Baligu. Získali od
p. Lopraisa autentické vozidlo TATRA 815 DAKAR z roku
1998. S týmto vozidlom štartovali na pôvodnej trase v
Afrike dve Tatry 815 Dakar. Obe boli biele, jedna mala
červené doplnky, druhá modré. Červenú ukradli v Afrike
teroristi a viac ju nikto nevidel. Tatre s modrými doplnkami sa podarilo uniknúť s niekoľkými priestrelmi. Túto
Tatru získali do Veterán klubu Tatra 141. V klube bola

Tatra 815 Dakar počas lakovania

Renovácia bola dôkladná

renovovaná, iba otvory po projektiloch zo samopalu
AK-47 zostali na pôvodnom mieste. V novembri bola
TATRA naložená v prístave La Havre ( FR) na loď
, odkiaľ sa preplaví do Argentíny. Koncom decembra prevezmú naši účastníci Tatru v Argentíne, kam
priletia. Trasa s dĺžkou 10 000 km vedie väčšinou
po púšti Atacama až do najsevernejšieho mesta Chile, Arica. Hraničný prechod do Chile je v nadmorskej
výške 4800 m. V Arice bude jednodňová prestávka,
odkiaľ si naši účastníci „odskočia na kávu“ do Peru.
Trasa rallye Dakar 2011 svojim povrchom Tatre plne
vyhovuje. Po návrate našej výpravy budeme čitateľov informovať o tom, aké to na rallye bolo.
www.mot.sk
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Svet v miniatúre

TAJOMSTVÁ MINIVITRÍN:

MOTORIZMUS A ZIMA

Perfektné modely automobilov rôznych epôch v zmenšení 1:87 na jednej strane, nevídané miniatúry rôznych darov kráľovnej Flóry v rovnakej mierke na strane druhej - to všetko so značkou BUSCH nás začiatkom
roka inšpirovalo k štyrom príspevkom o ročným obdobiach a motorizme - posledný z nich prichádza na rad
dnes. Napriek skutočnosti, že jeho autor ešte v polovici novembra, pár kilometrov od Bratislavy, na vlatné oči
uvidel bohato kvitnúci broskyňový strom...
KRÁLI ČI MÁGOVIA?
- Vieš Melichar, je mi jedno, že nás, mágov a mudrcov, pretavia
raz kresťania na akýchsi troch kráľov. I to, že o dvanásť storočí nám na parížskej univerzite vymyslia tieto tri komické mená:
Gašpar, Melichar, Baltazár... Čo ma však žerie, je, ako sa tento
Gašparko podlizuje - aj v maštali! Kým my dvaja sme, logicky,
priniesli batoľaťu voňavé kadidlo a myrhu, on aj sem namiesto
pampersiek dotrepe zlato!

Hoci vianočný betlehem nájdeme dnes v rôznych podobách hádam v každom kresťanskom kostole, tento, na
ploche len 8,9x4,6 cm iba v našom časopise! (Podrobnosti
v texte článku; figúrky: PREISER, drevená maštaľ: FALLER všetko v M 1:87)

Čo už, keď ani tie Vianoce už dávno nie sú tým, čím bývali kedysi! Pre veriacich kresťanov druhým najdôležitejším cirkevným sviatkom roka, pre rozmýšľajúcich
ateistov zasa na mnoho spôsobov oslavovanými sviatkami zimného slnovratu. A pre kšeftárov obdobím s najväčším obchodným obratom. Ký div, že aj najznámejší
londýnsky obchodný dom tento rok začal vianočnú sezónu už v auguste! A dôsledok? Už v polovici októbra boli
aj jeho návštevníci natoľko otrávení, že poklesol aj jeho
obchodný obrat! Možno sa tomu čudovať, keď ešte aj
dnešní tínedžeri majú iný slovník ako ich rodičia? Čo mi
názorne potvrdila aj Vierka, spolužiačka z prvej triedy
základnej školy - spred vyše polstoročia. Tá, v snahe odvrátiť od svojho najmilšieho vnuka - prvovoliča to najhoršie, ešte prv, ako zamieril k svojej urne, mu pošepkala, že apoň akú-takú šancu by hádam aj mal - ak „svojich“ poslancov zakrúžkuje! A jeho reakcia? Vraj, babi
- to krúžkovanie sa dnes už dávno volá piercing... A že
- Santa, Santa, preboha, zobuď sa! Do cesty sa nám postavil
ďalší štátny úradník! Nehovorí síce nič, no hrozí metlou a... čaká
a čaká!

Figúrky a sane - PREISER, snehuliak, zasnežené stromy
a kabriolet Smart - BUSCH (všetko v M 1:87)
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dnes už ani na veku nezáleží, potvrdzuje aj známy prípad
päťročného Jožinka... Ktorého rodičia museli dať do osobitnej škôlky, lebo vedel písať tlačenými písmenami beztoho, aby o tom sami čo i len tušili. Prišli na to až vlani,
pred Vianocami, keď v koši na odpadky objavili až dva
jeho pokrčené listy. V prvom stálo: MILY JEŽISKO, DONESMI POD STROMCEK ELEKTRYCKE AUTO! AK DONESEŠ, BUDEM DOBRÍ AJ DVE HODINI. TVOJ JOJKO. V druhom liste zas: JEŽISKO! AK MI TO AUTO DÁŠ NAOZAJ,
BUDEMDOBRÝ AJ OPOLHODINU DLHŠIE! JOJO. A ako to
dopadlo? Jojko auto nedostal, nasledoval len plač a hádzanie sa o zem. Podľa verzie Jojkových rodičov... A verzia samotného Jojka? Vraj Ježiškovi napísal aj svoj tretí
list. Len preto, aby v ňom vyjednal ešte lepšie podmienky! Písal ho, zalezený za skriňou v spálni rodičov. Keďže
len tam vládne ticho ako v hrobe. Odkiaľ videl nad ich
posteľou nielen Ježiška so zopnutými rukami, ako sa pri
mesiačiku za Jojka a ostaných na hore Olivovej modlí,
ale, aj jeho mamku, pannu Máriu. Tá ruky spínala takisto, upierajúc ešte aj svoje oči k nebesiam - hoci od nej Jojino nehcel nič! Jej psychonátlak ale Jojko vyriešil tak,
že obraz panny zvesil - a zavrel do skrine. A Ježiškovi vo
svojom treťom liste vysvetlil: JEŽISKO, UNIESOL SOM
TVOJU MATKU! VÝKUPNÉ: ELEKTRICKÉ AUTO. UŽ SA
NEPODPÍŠEM, ABY LIPŠIC ZAS NEMAL ŽIADNE STOPY.
VEĎ TY VIEŠ, PREČO ŤA ZRAZU POTREBUJEM, A AJ,
KAM HO MÁŠ DONIESŤ. TVOJ JOJ. Hm, nie je aj toto
dôsledok našej novej demokracie a divokej privatizácie
len pre vyvolených? Ešteže spoločnosť PREISER, svetoznámy výrobca figúrok aj v M 1:87, v čase celosvetovej
hospodárskej, finančnej i morálnej krízy stavila nielen
na svätú rodinu, ale aj na troch kráľov! Čo demonštruje
aj prvý obrázok minidiorámy na ploche len 89x46 milimetrov. Kam sme vpratali nielen drevenú prístavbu
maštale od FALLERa, ale pod ňu aj svätú trojicu s jasličkami i kľačiacim kráľom Gašparom, ktorý bol kedysi v
skutočnosti len mágom. A keďže ležiaci vôl pri ňom zabral až tretinu plochy, a bez somára to nešlo, výsledok
dopadol ako dopadol: Na prvý pohľad môže minidioráma
budiť klamný dojem, že ten osol sa aj tu hrá na príslušníka tajnej služby, a zvyšných dvoch kráľov-mágov odpočúva... Neodpočúva - tí dvaja si šepkajú čosi celkom
iné... Na obrázku č. 2 už svätých vystriedal americký
Santa; no keď si prečítate, čo mu Snehulienka hovorí,
budete sa cítiť ako doma! Obr. 3 a 4 síce na prvý pohľad
nemajú spoločné nič, no nie je to tak! Lebo už v roku
2008 sa spoločnosť VOLLMER rozhodla vyrobiť model
pamätnej kaplnky z rakúskeho Oberndorfu (pri Salzburgu) už preto, že just na tom mieste odznel v roku 1818 po
prvý raz najznámejší celosvetový „evergreen“ Tichá
noc, svätá noc. A hoci za socíka u nás ktorási starostlivá ruka (jasné, mozog absentoval) strážcu socializmu
nahradila slovo „svätý“ pre socializmus menej nebezpečným slovom „biely“, tá speváčka, ktorej to nikdy

Obal s CD známej cirkevnej piesne „Tichá noc, svätá
noc“ - v 22 jazykoch a troch hudobných improvizáciách (nechýba ani čínština či ruština, harfa či flauta - zato slovenská verzia áno), ktorú VOLLMER integruje ku každej svojej
stavebnici dodnes existujúcej pamätnej kaplnky z rakúskeho Oberndorfu (v M 1:87 i v M 1:160). Na mieste, kde v roku
1818 (vtedy ešte v existujúcom kostole Sv. Mikuláša) odzneli po prvý raz v histórii slová farského adjuktanta Joseph(a)
Mohr(a), podfarbené čarovnými tónmi gitary v rukách dedinského učiteľa (z Arndorfu) Franz(a) Xaver(a) Gruber(a) - medzičasom svetoznámej piesne „Tichá noc, svätá noc“. Dnes sa
spieva už v 320 jazykoch sveta!

neprekážalo, to spieva dodnes... Pointa? Takto rok nás
jedna naša tlačová agentúra informovala, že na mieste
tejto kaplnky dodnes stojí kostol svätého Mikuláša! Už
rok preto dúfam, že sa tam počas roka 2010 priveľa našich pútnikov nevybralo. Keďže kostol svätého Mikuláša tam síce v roku 1818 naozaj stál, no v roku 1899 ho
povodeň poškodila až natoľko, že sa už zrenovovať nedal - po roku 1913 ho pripomínala už len hŕba sutín. Keďže spomínaný šláger ale poznal už celý svet, obec Oberndorf rozhodla, že na jeho mieste postaví aspoň pamätnú
kaplnku, čo sa ale zo známych príčin naplnilo až v roku
1937. Zato Američania si doma jej repliku postavili

Veselé Vianoce
a šťastný rok 2011

Všetko v M 1:87: Pamätná kaplnka z rakúskeho Oberndorfu - VOLLMER, figúrky - PREISER, automobily - BUSCH.
Ako sa stalo, že popri čerstvom modeli Mercedes-Benz
E-Klasse T-Modell zo série CMD (chróm/modelovosť/detaily), sa tu ocitol aj americký kabriolet Ford Mustang? Jednoducho: BUSCH ho vyrába aj v sérii „Crazy Cars“! A podruhé:
Americké automobily vidno dnes ešte aj v Afganistane.

ČASY SA MENIA...
- Tak vidíš, sob - časy sa zmenili! Najprv išiel do basy svätý Mikuláš; lebo sa spúšťal na Zem rebríkom z neba, a to vraj neexistuje.
Hore som musel ja - aj so sobím záprahom. Čo Sovieti Američanom závideli, a tak pred svoje drevené sane zapriahli ruskú trojku! A pridali aj Vasilisu Prekrásnu, aby ten nepomer 6:3 zakryla - čoby Snehulienka. No vďaka otepľovaniu časom už ani snehu dosť nemali - škrípalo im to, a z miesta sa nepohli. Vinník?
Ako vždy ho našli: lacný plyn pre pracujúcich! A tak znova otočili koleso dejín - a ocitli sme sa v ranom kapitalizme. Oni hore,
ostatní na dne. A keďže odrazu mali už nielen moc, ale aj miliardy len pre seba, zatrhli nám i to lietanie po oblohe! Vraj, aby
soby zlatým parožím a stiebornými kopýtkami nepoškodili niektorý z tých špionážnych satelitov, ktorých je tam čoraz viac! A
keď z vás zoškrabali zlato i striebro, mohli ste sa ísť rovno pásť...
A zo mňa urobili fyzickú osobu! Jasné - bez alejkoľvek podpory,
so služobným autom na lízing, a musel som im aj naďalej rozdávať darčeky. Až kým nepadnem do ich siete, kde zahyniem. Čím
ušetria aj moju už dávno vyslúženú penziu, ba ostane im aj na
pohreb. Môj! No potom, čo predajú moje auto, zvyšné darčeky si
rozdelia, a vykážu i malý zisk na výpočet dane pre štát. Už vieš
sob, čo slovo korupcia tu dolu, na Zemi, znamená?

Zvláštnosť tohto modelu VW v M 1:87? Lakovaný bol
ručne - nie vo veľkej sérii!

takisto! Netvrdím, že v Disneylande či The World of
Walt Disney na opačnom konci krajiny. A v roku 2009
vyrobil VOLLMER svoj model tejto pamätnej kaplnky aj
v M 1:160, opäť priložiac aj CD so známou melódiou v 22
jazykoch a troch hudobných improvizáciach! Nechýba
ani ruština, ani čínština, ani harfa, ani flauta - zato slovenská verzia áno. Čo narobíš, veď aj my sme pri fotení
obr. 4 namiesto snehu sypali len jodidovanú soľ... Obr.
5? Svätý Mikuláš sa pri ňom spomína opäť, takže logická otázka znie, ako to s ním bolo - naozaj? To síce dnes
nevie objektívne povedať už nikto, no podľa kresťanskej
legendy sa vraj roku 270 narodil Joanne a Epifaniovi,
bohatým Grékom vyznávajúcim kresťanstvo. Vďaka peniazom rodičov už v mladosti zašiel až do Jeruzalema,
aby si pozrel, čo ešte zostalo z Ježišovho kríža, i to, ako
vyzerá jeho hrob. A mal vraj študovať aj v meste
múdrych, bohatej Alexandrii... Cestou odkiaľ, po mori,
do gréckeho mesta Myri v jeho rodnej Lýkii, vypadol
z lode na ktorej sa viezol, istý muž - a delfíny nikde! Tak
Miki nešťastníka z vody vytiahol, a hľa: Chlapík sa mu
obratom odvďačil tým, že následne pobláznil svojich
VEĎ AJ RYBY MLČIA...
(I keď nemecké reklamné heslo „Frische Fische aus der Nordsee“ možno do slovenčiny preložiť iba ako „Čerstvé ryby zo Severného mora“, Ištvánom ručne dopísaný reklamný transparent
pod pultom má potešiť dušu domorodca - aby už ani na cene
nezáležalo...)

Jedna z mnohých pôvabných variácií veterána Citroen
H (BUSCH, M 1:87) - tu čoby dodávky čerstvých rýb pre ich
miestneho predavača (takisto z ponuky BUSCH). Ostatné figúrky: PREISER (M 1:87)

Svet v miniatúre
VARÍ SA, PEČIE SA - AJ VO VEREJNOPRÁVNEJ!
... a keď sme všetko medzi sebou premiešali ako sa patrí, vložíme to upiecť do „trúby“!

Ak sa rozhodnete napiecť v „trúbe“ podľa receptu
„omamy“ odporúčané „vajgle“ - spoľahnite sa na slovenskú
verejnoprávnu TV! Inak interiér TV-štúdia na tento účel v M
1:87 vyrobil BUSCH, figúrky zas PREISER

krajanov v Myri tvrdením, že práve zosnulého biskupa
treba nahradiť týmto Mikulášom tak, ako to predurčili
nebesá: Keďze jeho meno v sebe skrýva tak slovo niki (=
víťaztvo), ako aj laoi (nie Lajoš, lež ľud!). No prosím, a to
sa stalo práve za cisára Diokleciána (Rímu vládol v rokoch 284 - 305), ktorý vášnivo prenasledoval kresťanov! A sám sa nechal vyhlásiť za boha! Kým Mikuláš,
hoci ešte nie svätý, nechal podľa kresťanskej legendy
postaviť nemocnicu... Nuž, bol to už na tie časy neobyčajný dobrák - o tých dnešných boháčoch škoda hovoriť... Čo potvrdzuje aj najznámejšia legenda o ňom podľa nej chodil v noci hádzať oknom trom prostitútkam
zlatý areios! Celých sto dní... Prečo? Lebo mu ich bolo
ľúto tak, ako ich otca! Ten totiž nečakane schudobnel
(žeby hral kocky?), a jeho trom dcéram už vtedy neostávalo nič iné, ako predávať to málo, čo im zostalo. Ibaže
A PRÍDE AJ PLESOVÁ SEZÓNA...
Aj pre banku Zlaté teľa, s ručením obmedzeným. Kde, ako sme
už neraz počuli, záleží dnes na každom detaile! Viac, ako na skutočnom počte dolárových bankoviek vo svetovom obehu... Takže
nám, priamo nezúčastneným, neostáva nič iné, ako sa len prizerať, žasnúť, a opäť raz znemožňujúcim sa celebritám len schuti
smiať! Smiať sa a rehotať... Ak vám je život milý, radšej potichu!
A že kam sa to tak sústredene pozerá tá dáma so zlatým plédom
cez ramená? O ktorej sa šepká, že to je budúca starostka či europoslankyňa? Vari nie do budúcnosti nás všetkých..? No... namiesto tzv. diplomatickej reči sme aspoň my radšej uprednostnili len ďalší detailný záber... )

Otázka by mohla znieť: Koľko figúrok celebrít sa tentoraz vošlo do jedinej minidiorámy? Ako sa dalo očakávať, až
22! Vrátane toho teľaťa...

Mikuláš bol Mikuláš, a ten im tie zlatiaky hádzal preto,
aby sa - vydali. Ak zvážime, že jeden areios z čistého zlata mal v tých časoch hmotnosť 10,9 gramu, a Mikuláš
každej dcére chudobného otca hodil až 100 areiov (čo
mu trvalo sto nocí), napokon každá padlá deva mala kilogram čistého zlata! A medzičasom už arcibiskup Mikuláš zas zadosťučinenie. Ba až traja chudobní mládenci aj
bohaté nevesty! A keď sa tento dobrý muž v roku 325 v
býthinskej Nikaji zúčastnil pod patronátom už cisára
Konštantína Veľkého aj prvej cirkevnej synody (po
ktorej už kresťanov levom nehádzali), láskavému

Mikulášovi už nikto nevyčítal, že si práve na tomto cirkevnom zjazde neudržal nervy na špagáte, a alexandrijskému presbyterovi Ariusovi jednu vlastnoručne vyťal... Tak, ako nedávno v slovenskom parlamente obyčajnému človeku pani Belousovová - aj keď Mikuláš Ariusa žiadnou nafukovacou Ančou s večne otvorenými
ústami nenazval... či ako presne to už len v tom našom
parlamente bolo... Keďže tento Arius, alias Areios sa
opovážil tvrdiť, že Kristus nie je „homoúsios“, skrátka
rovný Bohu-Otcu. Za tú facku cisár Flavius Valerius Constantinus, rímsky cisár z vôle jeho vojenských oddielov,
poslal Mikuláša do basy... Hoci v roku 325 zmýšľal už
rovnako ako Mikuláš. A tak len dodajme, že kým údajne
6. decembra (v roku 330/345/352 ???) svätý Mikuláš
skonal vo svojom bohatom dome v pokoji, cisár Big Constantinos si namiesto hnusného Ríma zvolil za hlavné
mesto (už len východnej časti) krajiny radšej mesto
KEĎ UŽ RAZ ZÁLEŽÍ NA KAŽDOM DETAILE...
(... prinajmenšom podľa súčasnej manažérskej elity, jej celebrít,
a v zhode s opät nedávno novelizovaným zákonom)

Byzantium. (Jeho pätolízači ho neskôr premenovali na
Konstantinopolis; dnes z neho ostal už len Istambul). A
tento údajne veľký cisár, sa tesne pred svojou smrťou
nechal pokrstiť! Čuduj sa svete, nie kresťanským arcibuskupom Mikulášom, ale biskupom ariánskym! Aj keď
akurát ariáncovi za slovo „homoúsios“ vyťal facku už v
staroveku aj dobrák Ágios Nikólaos, z ktorého neskôr
kresťania urobili Svätého. Tentoraz Mikuláša. A hoci
všetky zvyšné minidiorámy už dešifrovať nestihneme,
pridajme vysvetlenie aspoň k obrázku s televíznou kuchyňou! Inšpirovala nás k nemu verejnoprávna televízia
v decembri 2009, kedy sa pred kamerami pieklo, a predvianočnú náladu sme mali cítiť aj v paneláku. Vraj podľa
receptu omamy, a la bratislavské vajgle! Síce mi to dohromady akosi nesedelo - omama a nie Oma tak, ako si
ju pomenovali iba germánske národy, i tajomné vajgle,
dokonca bratislavské? Veď, ak by to malo aspoň časovo
pasovať dohromady, potom skôr vajgle z Prešporka - či
nie? Vrcholom tejto dnešnej televíznej kultúry „po prešporsky“, na údajne verejnoprávnom kanáli však bolo,
keď nás tvorkyňa vajglí (či vajglov?) dorazila svojim tvrdením, že len čo v štátnej televízii namiešala všetko
podľa svojho gusta, dá to upiecť do trúby! Čo všetko sa
za verejný kanál platiaci diváci ešte nedozvedia..! Navzdory skutočnosti, že už moja babička, neskôr mama i
obe ženy, a dnes i dcéry s nevestou aj na Vianoce zvykli
a zvyknú piecť koláče i zákusky nie v akejsi trúbe z Jericha, ale v obyčajnej rúre. Či plynovej, alebo elektrickej,
na tom už nezáleží. Isté však je, že svoje kuchynské výtvory namiesto upečenia v rúre, do žiadnej heligónky ani
do lesného rohu nestrkali.
Ing. Štefan ŠTRAUCH
Foto: The World en miniature
(Branislav Koubek a Adrián Gašparík)
www.mot.sk
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Potulky po Slovensku

Krása legiend

Prichádzajú azda najkrajšie sviatky roku. Vianoce. Ich tajov plnú atmosféru legiend, nádeje, viery a lásky
budú pod majestátnymi štítmi Vysokých Tatier prežívať aj obyvatelia obce Slovenská Ves, ktorá je od Spišskej Belej vzdialená, čo by kameňom dohodil. Sú to necelé 4 km.
Ski Centrum Ľandy

Obec patrila pôvodne rodine Görgeyovcov. Písomne je
doložená z roku 1311 ako Villa Sclauonicalis, v roku
1337 ako Tothfolua. Jej názov svedčí o starobylom slovenskom pôvode jej obyvateľov. Názov Slowanská Wes
z roku 1808 naznačuje, ako voľne sa v minulosti používal názov slowanský. Nik istotne nepochyboval, že
obec dostala meno po Slovákoch a nie po Slovanoch ako
sú napríklad Poliaci, Ukrajinci atď. Svedčí o tom aj jej
maďarský názov Tótfalu, či nemecký názov Windschendorf. V listine z roku 1311 sa uvádza, že komes Arnold
dával tri hrivny striebra ročne z cenzu obce rádu kartuziánom zo Skaly útočišťa. V toku času obec patrila viacerým rodinám. V 18. a 19. storočí bola sídlom Švábych
de Tóthfalu. Obyvatelia obce pracovali v poľnohospodárstve a v lesoch. Zaoberali sa tiež tkaním plátna. V rokoch 1880 – 1910 značná časť obyvateľov hľadala riešenie svojich sociálnych problémov veľmi bolestivým
vysťahovalectvom. Od čias prvej Československej republiky časť obyvateľstva pracovala aj v priemyselných podnikoch neďalekých miest.
Atmosféru vianočných sviatkov môžeme prežiť v
národnej kultúrnej pamiatke v rímskokatolíckom kostole Očisťovania Panny Márie. Pôvodne gotický kostol
z druhej polovice 14. storočia bol barokovo prestavaný
v roku 1769. Hodnotný je najmä interiér kostola. Súčasťou hlavného oltára je vzácna neskorogotická socha
Madony z roku 1510. Je to majstrovské sochárske dielo
z dielne Majstra Pavla z Levoče. Mariánsky barokový
stĺp z 18. storočia bol do obce prenesený z Ruskinoviec.
Silné reformačné zázemie na Spiši odráža aj skutočnosť, že okrem katolíckeho kostola sa nachádza v Slovenskej Vsi i evanjelický kostol.
Dobrovoľný požiarny zbor pôsobiaci v dedine má
bohatú históriu a je aj v súčasnosti organizátorom zaujímavých podujatí.
Krásnu vianočnú pohodu si môžu návštevníci obce
spríjemniť aj návštevou relaxačných zariadení. V neďalekom Ski Centre Ľandy na Partizánskej hore je návštevníkom k dispozícii lyžiarsky vlek s dĺžkou 257 m
s prepravnou kapacitou 300 osôb za hodinu. Vrcholová
stanica je vo výške 900 m, takže snehové podmienky
sú tu vhodné, samozrejme, ak je pani Zima „dobrá“.
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Zjazdovka je dlhá 600 m. Lyžiarsky svah v príjemnom prostredí má umelé osvetlenie a je vhodný pre rekreačných
lyžiarov a pre rodiny s deťmi. Ubytovať sa dá v blízkom
okolí, napríklad v Spišskej Belej alebo v Tatranskej
Kotline.
Cestou do Ski Centra Ľandy sa dostaneme do obce
Výborná. Pod názvom Birburn sa obec po prvý raz spomína v listine z roku 1289 a o rok neskôr ako Byrbron.
Názov Výborná, Viborna, pochádza z roku 1463 a traduje sa, že meno dostala podľa tunajšieho minerálneho
prameňa, ktorého voda má výbornú chuť. Listina z roku
1290 dosvedčuje, že obec patrila významnému spišskému šľachtickému rodu, pánom z Lomnice. Obec si
počas celej svojej histórie zachovala poľnohospodársky
ráz.
Krásu zážitku v tichosti padajúcich snehových vločiek môžete umocniť, ak navštívite rímskokatolícky,
pôvodne gotický kostol zo 14. storočia, ktorého patrónkou je svätá Uršula. Je čas tajuplných Vianoc a tak
legenda o svätej Uršule, porozprávaná v tichu chrámu,
môže vianočnú atmosféru ešte umocniť. Legenda, ktorá
vznikla asi v 10. storočí, vraví, že Uršula, dcéra britského kresťanského kráľa, bola zasnúbená pohanskému
princovi. Pretože si chcela zachovať panenstvo, dostala
dovolenie odložiť sobáš o tri roky. S desiatimi ženami,
sprevádzanými tisíckami služobníc, sa rozhodla odísť na
cestu krížom cez Severné more, po Rýne cez Bazilej až
do Ríma. Na spiatočnej ceste pri Kolíne ich umučili Húni
okolo roku 451 kvôli kresťanstvu. Uršula najprv unikla
hroznému masakru svojich družiek. Keď však bránila
svoju panenskú čistotu proti Atilovi, náčelníkovi Húnov,
bola aj ona zasiahnutá šípom. A tu legenda končí.
Podľa inej legendy Britskí kolonizátori a vojaci obsadili Amoricu potom, čo cisár Magnus Klemens Maximus dobyl Britániu a Galiu v roku 383. Vodca usadlíkov, Cynan Meiriadog, zavolal kráľa Dionota z Cornwallu, aby doviedol ženy pre usadlíkov. Dionotus poslal svoju dcéru Uršulu, ktorá sa mala vydať za Cynana,
s jedenásťtisíc služobnicami a 60 tisíc inými ženami.
Lode stroskotali a všetky ženy boli buď zotročené alebo
zavraždené.
Tvrdí sa, že legendy sú len zbožné fikcie. História však uvádza, že v Kolíne bol asi začiatkom 4. storočia vybudovaný kostol, ktorý dal senátor Clematius
prestavať ku cti skupiny panien, ktoré boli pri Kolíne
umučené. Z toho vyplýva, že boli veľmi uctievané, ale
presné životopisy a koľko ich presne bolo, sa nevie.
Z týchto chabých faktov vznikli pravdepodobne legendy
a vyvinul sa aj sviatok svätej Uršuly.
Pôvodné historické jadro priebehu života svätej Uršuly sa stráca síce v legendách, na ich podklade však
vzniklo množstvo výtvarných diel. Zachovalo sa asi
25 cyklov z jej životopisu, maľovaných od 14. do

Interiér kostola svätej Uršuly
16. storočia. Medzi atribúty svätice patria okrem šípu a
korunky na hlave aj malá loďka, koruhva s krížom, alebo
družky, ktoré ukrýva pod svoj ochranný plášť. Do Výbornej jej kult si so sebou pravdepodobne doniesli nemeckí kolonisti, ktorí neskôr dosídlili obec. Okrem Výbornej bola svätá Uršula patrónkou iba troch ďalších
kostolov na Slovensku.
Kostol vo Výbornej bol renesančne prestavaný v
16. storočí a barokovo upravovaný v 17. storočí. Stavba
veže je však datovaná do roku 1313. V kostole je nádherný drevený kazetový strop, majstrovsky pomaľovaný renesančnými ružicami. Každá zo 48 kaziet má iný
vzor. Povalový nosný trám podopierajú dva točité stĺpy
z tisového dreva, ktoré vytvárajú z priestoru dvojlodie.
Kamenná krstiteľnica s dreveným vrchnákom je z roku
1585. Rezbársky sú hodnotné aj tri barokové oltáre,
ktoré pochádzajú zo 17. storočia. Zo 14. storočia je aj
prekrásna gotická plastika Madony.
V obci sa nachádza aj druhý kostol, evanjelický.
Bol postavený v roku 1833 v klasicistickom štýle. O význame obce v minulosti hovorí fakt, že má svoju úradnú
pečať z roku 1561. Na pečati je zachovaný nápis: „SIGILLVM BIRBRONNENSIUM AN: 1561 t.j. pečať Výborňanov roku 1561. V pečatnom poli je zobrazená patrónka kostola svätá Uršula v stredovekom odeve a
s korunkou na hlave. V pravej ruke drží knihu, v ľavej
dlhý šíp, ktorý má opretý o rameno. V pozadí je pravdepodobne oltár, alebo sarkofág. Ďalší odtlačok pečatidla
je z roku 1565, ktorý sa zachoval na písomnosti z roku
1876. Pečať zobrazuje korunovanú sväticu s knihou v
pravej a šípom v ľavej ruke. Dnešná pečať Výbornej je
okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom
„OBEC VÝBORNÁ“, jej priemer je 36 mm a vlajka pozostáva zo štyroch pruhov vo farbách žltej, bielej, červenej a žltej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
Keď nám pani Zima dopraje sneh, tak trblietavý
blikot vločiek a čarokrásne kryštáliky ľadu len umocnia
duševnú krásu Vianoc a ich odkaz k láske a porozumeniu
medzi ľuďmi. Šťastné a krásne Vianoce v kruhu svojich
najbližších, priatelia Potuliek.
Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 4,7 – 8 l/100 km, emisie CO2: 125 – 192 g/km.
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Limitovaná séria pripravená k okamžitému odberu!
Bonus sa vzťahuje len na modely z limitovanej série
Trend X, Spirit X a Trophy X. K dispozícii sú aj verzie
s automatickou prevodovkou PowerShift.

FordKuga

U každého predajcu Ford.
Použité obrázky sú ilustračné.

www.ford.sk

Feel the difference

SEAT VYBIELIL CENY.

IBIZA SC, IBIZA KOMBI, IBIZA 5-DV. SO ZAVOU 1.000 EUR!
Ak uvažujete nad kúpou nového SEAT-u, teraz je ten správny as. Na všetky modely SEAT Ibiza SC
3-dverová verzia, Ibiza 5-dverová verzia a kombi SEAT Ibiza ST vám dáme mimoriadnu extra zavu 1.000 eur
z cenníkových cien! Ponuka je asovo limitovaná a platí len na vozidlá zakúpené do 31. 12. 2010!
www.seat.sk

O možnostiach využitia financovania „Zapla 1/3 a jazdi“ sa informujte u našich predajcov vo vašom regióne.
Priemerná spotreba: 3,4 – 6,4 l/100 km. Priemerná hodnota emisií CO2: 89 – 148 g/km.
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