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KAŽDÁ RODINA JE INÁ 
A PREDSA MAJÚ NIEČO SPOLOČNÉ

POUKÁŽKABALÍČEK
BEZPEČNOSTI

BALÍČEK
POISTENIANA NÁKUP 

ELEKTRONIKY

K modelom Škoda Fabia a Škoda Roomster od nás 
dostanete to, čo dostávate najradšej – darčeky. 
Rozhodnite sa pre balíček bezpečnosti, balíček 
komplexného poistenia na 1 rok (obidva 
v hodnote až 800 €) alebo si zvoľte 500 € 
poukážku na nákup elektroniky a váš 
nový rok bude šťastný a veselý.

VŠETCI SI MÔŽU VYBRAŤ AŽ Z TROCH DARČEKOV

SIMPLY CLEVER

 Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia a Roomster  4,6-6,2 l/100 km, 109-143 g/km. Ilustračné foto.
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od Homolu. 
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FANÚŠIKOVIA hOKEJA MÔŽU SO ŠKODOU 
VYhRAŤ 32 MAJSTROVSKých LÍSTKOV

Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko odštartovala na 
Facebooku kreatívnu hru o 32 lístkov na aktuálne majs-
trovstvá sveta v ľadovom hokeji. Hra spočíva vo vymys-
lení najlepšieho povzbudzovacieho pokriku pre našu  

reprezentáciu. Svoje 
pokriky môžu súťaži-
aci zverejniť na Face-
booku, alebo za najlep-
šie zahlasovať do 31. 
januára 2011.

„Pri povzbudzovaní 
našich hokejistov bu-
deme tento rok počuť 

tie najlepšie pokriky, ku ktorým sa môžu pridať všet-
ci fanúšikovia. Ich autori so svojimi priateľmi by pre-
to nemali na takomto významnom podujatí, akým sú 
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na domácej pôde,  

určite chýbať. Preto sme sa rozhodli podporiť sloven-
ského fanúšika a vyhlásiť túto kreatívnu súťaž na soci-
álnej sieti Facebook,“ uviedol pán Robert Baumgartner, 
konateľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Súťažiaci sa môžu zapojiť do hry zaradením svojho po-
vzbudzovacieho pokriku na facebookovej stránke Ško-
da Auto Slovensko alebo zahlasovaním za ten najlepší 
pokrik. Piati náhodne vyžrebovaní z tých, čo napíšu svoj 
pokrik, môžu vyhrať 2 lístky na MS v hokeji. Po 2 lístky 
môžu vyhrať aj piati z tých, ktorí zahlasujú za ľubovoľný 
pokrik. Prvý traja s najväčším počtom hlasov vyhrajú až 
4 lístky pre seba a svojich priateľov. 

-ša-

LEPŠIAcI SA ODBYT  
Počet registrácií nových osobných a malých náklad-
ných automobilov do 3,5 tony (kategórie M1 a N1) v no-
vembri 2010 oproti novembru 2009 medziročne stúpol 
o 36,21 percent na spolu 7042 vozidiel. November tak 
ako druhý mesiac tohto roku za sebou zaznamenal zlep-
šenie odbytu a zároveň výrazne najlepší výsledok zo 
všetkých predchádzajúcich mesiacov. Za október pri-
tom dosiahol nárast odbytu 11,03 %. Zatiaľ čo ešte v 
septembri klesol o 6,57 %, v auguste klesol o 23,80 % 
a v júli klesol o 46,8 %. Najväčší pokles, až o 51,75 %  

nastal počas apríla. Zlepšovanie odbytu sa tak javí ako 
neprerušený niekoľkomesačný trend.      
 Za jedenásť mesiacov roku 2010 zároveň zaregis-
trovali celkovo 62 621 áut uvedených kategórií, čo pred-
stavuje pokles o 25,41 %, keďže za rovnaké obdobie vla-
ni ich pribudlo 83 952. 
 Poradie najžiadanejších značiek nových osobných 
a malých nákladných automobilov na slovenskom auto-
mobilovom trhu za jedenásť mesiacov opäť vedie Ško-
da s trhovým podielom 19,24 percent. Druhý je tentoraz 

Volkswagen, ktorý má 7,13 percent a tretí je s podielom 
7,06 percent Renault. Ďalšie poradie: 4. Peugeot  6,64 
%, 5. Citroen 6,22 %, 6. KIA 5,97 %, 7. Hyundai 4,79 %, 
8. Fiat 4,35 %, 9. Ford 4,19 % 10. Toyota/Lexus 4,18 %, 
11. Suzuki 4,15 % a tucet najúspešnejších opäť uzatvá-
ra 12. Opel s 3,71 %.  
 Za január až november 2010 zaregistrovali tiež 
403 nových nákladných automobilov hmotnosti 3,5 až 
12 ton (kategória N2), čo je o 8,04 percent viac ako za 
rovnaké mesiace vlani. Najväčší podiel na trhu 54,59 % 

má opäť Iveco, druhé miesto s podi-
elom 11,66 % si udržal MAN a tretí 
je zasa Mercedes-Benz, ktorý dosi-
ahol 9,43 %.
 Počet registrácií nových náklad-
ných automobilov nad 12 ton (kate-
gória N3) zaznamenal po jedenástom 
mesiaci tohto roku oproti vlaňajšku 
opäť nárast, tentoraz o 62,04 per-
cent pri odbyte za január až novem-
ber 2010 spolu 1634 vozidiel uvede-
nej kategórie. Najväčší podiel na trhu 
21,30 % má Volvo, druhé miesto s 
20,69 % získala Scania a tretí Merce-
des-Benz si ukrojil 18,79 %.
 Počas jedenástich mesiacov 
roku 2010 zaregistrovali aj 386 
nových autobusov (kategória M2 
a M3), čo je o 30,82 percent me-
nej ako za jedenásť mesiacov roku 
2009. Po nezmenenom poradí na 
prvých miestach vedie Irisbus  
s podielom 45,07 %, druhý SOR má 
32,12 % a tretí Mercedes-Benz zís-
kal 9,33 % všetkých registrácií v 
uvedených kategóriách autobusov. 

Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZAP SR
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SLOVENSKÍ MEchANIcI A SERVISNÍ PORADcOVIA 
SA ZAPOJILI DO cELOSVETOVEJ VEDOMOSTNEJ 
SÚŤAŽE  

UŽITE SI S NAMI PORIADNU DÁVKU EMÓCIÍ
Peugeot má pre vás ponuku, ktorá vám vyrazí dych. Slovenský Peugeot 207 dostanete teraz len 
za 8 990 eur, a to so všetkým, čo potrebujete: klimatizácia, 4 airbagy, rádio s CD/MP3, 
diaľkové centrálne zamykanie, elektrické predné okná či palubný počítač. Navštívte predajcu Peugeot, 
otestujte štýlovú 207 a zažite tie správne emócie na vlastnej koži.

 Kombinovaná spotreba 4,2 – 6,9 l/100 km, emisie CO2 110 – 160 g/km. www.peugeot.sk

LEN ZA 8 990 EUR
S NEUVERITEĽNOU VÝBAVOU V CENE

PEUGEOT 207
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Koncom novembra tohto roka sa v nitrianskom školia-
com stredisku spoločnosti Škoda Auto Slovensko usku-
točnilo národné finále vedomostnej súťaže Škoda Ser-
vice Challenge. Išlo o historicky prvý ročník súťaže ta-
kéhoto charakteru, ktorý zorganizovala spoločnosť Ško-
da Auto. Celkovo sa do súťaže zapojilo 38 štátov a jej 
veľké finále sa bude konať na jar budúceho roka v Mla-
dej Boleslavi.

Vedomostná súťaž Škoda Service Challenge bola určená 
pre najlepších servisných poradcov a mechanikov z ce-
lého Slovenska. O postupe do národného finále rozhodli 
výsledky predchádzajúcich korešpondenčných kôl, kto-
rých sa zúčastnilo celkovo 153 účastníkov. Na základe 
vyhodnotenia zaslaných odpovedí bolo do Nitry pozva-
ných najlepších 6 mechanikov a 6 servisných poradcov 
– prijímacích technikov. 

Národné finále Škoda Service Challenge sa uskutočnilo 
22. až 23. novembra v nitrianskom školiacom stredisku 
Škoda Auto Slovensko. Od  začiatku čakalo na každého 
súťažiaceho v areáli školiaceho strediska päť stanovíšť 
s úlohami, ktoré úzko súviseli s ich každodennou nápl-
ňou práce. Najlepším prijímacím technikom sa stal Im-
rich Szaniszlo zo  spoločnosti Euromotor, s r.o., Banská 
Bystrica. Kategóriu mechanik vyhral Jaroslav Kaprálik 
z IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Víťazi oboch kategórií budú 
náš štát reprezentovať aj na budúcoročnom celosveto-
vom finále v Mladej Boleslavi. 

Škoda Service Challenge je vedomostná súťaž, do kto-
rej sa mohli zapojiť všetci mechanici alebo servisní po-
radcovia, resp. každý zamestnanec pracujúci v oblasti 
servisu. Hlavnou myšlienkou podujatia je nájsť najlep-
šieho pracovníka servisu na celosvetovej úrovni. Záro-
veň sa spoločnosť Škoda Auto snaží prostredníctvom 
tejto súťaže zlepšovať  štandardy poskytovaných ser-
visných služieb.

-ša-
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Suzuki patrí medzi desať najväčších sveto-
vých výrobcov vozidiel. Na Slovensku má tr-

valo pozíciu medzi desiatimi najžiadanejšími znač-
kami. Čím sú vaše vozidlá príťažlivé pre sloven-
ských klientov? 

- Nie je to len môj názor, ale aj výsledok marketingo-
vých prieskumov - je to najmä japonská kvalita, šitá 
na mieru požiadavkám motoristov Európy. Spoloč-
nosť Suzuki všade kde pôsobí, chce zákazníkom po-
skytnúť produkty a služby, ktoré zákazníkom dané-
ho regiónu najlepšie vyhovujú. Automobilizmus v Eu-
rópe má najdlhšiu tradíciu, aj to je dôvod, že Európa-
nia, teda aj zákazníci na Slovensku, sú veľmi nároční.   

Zákazníci si stále vyberajú toho, kto im ponúka kvalitné 
vozidlá a služby za primeranú cenu. Je výhodou, že 
Suzuki nezastavila ani počas krízy investície do vý-
voja nových áut a technológií. 

S ohľadom na rastúci počet majiteľov našich vozidiel na 
Slovensku sme zasa tohto roku zväčšili počet našich 
obchodno-servisných miest na 21. Pre dôkladnejšiu 
starostlivosť o zákazníkov individuálne motivujeme 
kvalitu služieb v jednotlivých strediskách. 

Počas obdobia šiestich mesiacov sme napríklad osobne 
oslovili viac ako 1500 nových majiteľov našich vozi-
diel. Okrem iného sme sa od nich dozvedeli, že znač-
ku Suzuki preferujú najmä pre veľkosť a dizajn jej vo-
zidiel (58,5 %), priaznivú cenu v porovnaní s hodno-
tou (44,5 %) a dobré referencie od svojich známych, 
majiteľov Suzuki (37,9 %).

Vozidlá Suzuki sú výnimočné i tým, že v uplynulom roku 
podľa oficiálnej štatistiky slovenskej polície nebolo 
ani jedno ukradnuté. A naše náhradné dielce i služby 
sú tu reálne dokonca lacnejšie ako náhradné dielce 
pre mnohé značky európskych výrobcov. 

Čo konkrétne by ste z vašej rozmanitej po-
nuky teraz odporučili záujemcom o nové  

vozidlá?  

-  Úspešne sa uviedlo nové päťdverové štvormiestne 
Suzuki Alto. Kompaktné rozmery (dĺžka) sú pre tento 
najmenší typ výhodou najmä pri doprave a parkovaní 
v meste. S kombinovanou spotrebou 4,4 litra na 100 
odjazdených kilometrov je Alto zároveň najúspornej-

ším (a so109 gramami CO
2
 na 1 km jazdy aj najekolo-

gickejším) typom Suzuki.
Alto, skromné svojou malou spotrebou, je na druhej 

strane vo svojej triede výnimočné - bohatou sériovo 
dodávanou výbavou a širokým spektrom až desiatich 
voliteľných farieb. 

Nový Swift zasa dostal športovejší a elegantnejší 
vzhľad, precíznejšie aerodynamické tvary, ľahšiu, 
tuhšiu a tiež voči krúteniu  odolnejšiu karosériu(vyu-
žitím pevnejších oceľových plechov a ďalších materi-
álov). Vďaka nárastu rozmerov karosérie (dĺžky o 90 
mm na 3,85 m) poskytuje nový Swift viac priestoru a 
aj pohodlia. Má menší polomer zatáčania a nové pred-
né a zadné odpruženie, čím je ešte obratnejší a lep-
šie ovládateľný. Zlepšeniu stability, pohodlia a bez-
pečnosti vozidla prispieva aj využitie novo konštruo-
vaných prvkov z vysokopevnej ocele, ktoré tak môžu 
byť tuhšie a súčasne ľahšie. Swift ponúka aj úspor-
ný a ekologický „Engine Auto Stop Start System“, 
teda systém automatického vypnutia motora počas 
prestávok v jazde spôsobených napríklad riadenými 
križovatkami v mestách. Nový Swift už získal v tes-

toch Euro NCAP najväčší počet piatich hviezdičiek a 
poskytuje teda posádke najlepšiu ochranu.

Motory najnovšieho Swiftu majú oproti predchodco-
vi menší zdvihový objem (čo umožňuje výhodnejšie 
poistné) – sú však výkonnejšie, úspornejšie a eko-
logickejšie: zážihový agregát s variabilnou reguláci-
ou otvárania nasávacích ventilov (69 kW/118 Nm) 
spotrebuje v kombinovanej prevádzke len 5 l benzí-
nu na 100 km a vznetový motor s novou generáciou 
vstrekovacieho systému common rail má kombinova-
né spotrebu nafty 4,2 l/100 km. Samozrejme, moto-
ry vyhovujú emisnej norme Euro 5.

Sofistikovaný sedan Kizashi Sport charakterizuje ok-
rem priaznivých parametrov, veľkého výkonu moto-
ra a malej spotreby, najmä nový športový vonkajší 
vzhľad dostal napríklad 18“ kolesá z ľahkých zliatin) 
i atraktívny vnútorný dizajn, menšia svetlá výška a v 
súvislosti s tým aj lepšia aerodynamika, nižšie ťažis-
ko, lepšia priľnavosť k vozovke a „ostrejšie“ riadenie. 
Výnimočný je tiež tým, že je to prvé vozidlo Suzuki v 
žiadanej strednej triede.  

Bestsellerom pre našich zákazníkov zostáva typ Suzuki 

Japonská kvalita 
motoristom Európy
Suzuki Motor corporation (zal. 1909) so sídlom v japonskom hamamatsu patrí medzi desať najväčších výrobcov auto-
mobilov na svete. Má 51,5-tisíc zamestnancov, vyrobné závody má v 23 štátoch a obchodné zastúpenie má 196 štá-
toch sveta. Počas uplynulého fiškálneho roku (2009/2010) dodala 2,35 milióna automobilov a 3,02 milióna motocyklov  
a štvorkoliesok. Pred rokom sa ujal vedenia importérskej spoločnosti Suzuki na Slovensku pán Ing. Andrej Ilavský, 
ktorý nám poskytol aktuálny rozhovor. 
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SX4. Ponúka atraktívny vzhľad vozidla vhodného na 
každú príležitosť, spôsobilého aj do terénu. Má väč-
šiu svetlú výšku, vynikajúcu využiteľnosť vnútorné-
ho priestoru a dva druhy pohonu. Atraktívny dizajn si 
SX4 zachováva pri obidvoch variantoch pohonu – len 
predných, alebo všetkých štyroch kolies. Pri inteli-
gentnom systéme pohonu kolies oboch náprav i-AWD 
sú dva voliteľné režimy, takže auto možno používať i 
v ekonomickom nastavení s pohonom len prednej ná-
pravy. Pripomínam, že SX4 patrí medzi najpredáva-
nejšie automobily v SR.

Suzuki však nie je iba výrobcom a dodáva-
teľom osobných automobilov... 

- Máte pravdu, sme radi, že naše neregistrované mo-
tocykle a štvorkoliesky (používajú sa mimo verej-
nej cestnej siete) sa tešia najväčšej obľube. Značka 
Suzuki zaujala na Slovensku prvé miesto medzi do-
dávateľmi neregistrovaných vozidiel zahrnutých do 
skupiny motocyklov (po jedenástich mesiacoch roku 
2010, pozn. red.) - teda štvorkoliesok (ATV) a terén-
nych („krosových“ - ORS) motocyklov. Podľa oficiál-
nej štatistiky Združenia automobilového priemyslu 
(ZAP) SR pritom značka Suzuki dosiahla za január až 
november 2010 najväčší, až 45-percentný podiel  zo 
všetkých neregistrovaných motocyklov.

 
Zmeňme teraz trošku tému. Ako bude podľa 
vás vyzerať Suzuki po zmenách vo vlastníc-

kych štruktúrach, ktoré sú realizované v súvislosti 
so spájaním sa Suzuki s Volkswagenom? 

- Poslúži to predovšetkým tým, na ktorých sa naše 
snaženia zameriavajú najviac: zákazníkom. Po kúpe 
19,9 % balíka akcií Suzuki koncernom Volkswagen 
boli vytvorené pracovné skupiny expertov oboch zú-
častnených strán. Tí sa teraz ešte podrobne zaobe-

rajú možnosťami užšej spolupráce oboch týchto vý-
znamných automobilových značiek.

Pre japonské Suzuki je podľa mňa súčinnosť s európs-
kym automobilovým lídrom, Volkswagenom, urči-
te prínosom. Samotné Suzuki však tiež môže vniesť 
svoj vklad pre spoločné snaženie sa oboch spoločnos-
tí aj na Slovensku. 

-ži-

Horúca novinka na trhu – Suzuki Kizashi

Allianz – Slovenská poisťovňa získala desať zlatých 
mincí a stala sa tak opäť najúspešnejšou spomedzi po-
isťovní pôsobiacich na Slovensku. Najvyššie ocenenie 
získali produkty v kategóriách kapitálové životné pois-
tenie (Život Premium), investičné životné poistenie (In-
vest Plus), detské životné poistenie (Kapitálové životné 
poistenie pre deti Farbička), úrazové poistenie (Milióno-
vé poistenie), poistenie domácností (Môj domov), pois-
tenie nehnuteľností (Môj domov), PZP motorových vo-
zidiel (Modré povinné zmluvné poistenie), havarijné po-
istenie (KASKO) a poistenie podnikania (Komplexné po-
istenie malých podnikateľov). Produkt Život Premium  

zároveň získal ocenenie Objav roka 2009. V kategó-
rii cestovné poistenie získal produkt Cestovné poiste-
nie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov dru-
hé 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. 
 Výsledky súťaže finančných produktov Zlatá  

minca boli slávnostne vyhlásené v utorok 23. novem-
bra v bratislavskom Pálffyho paláci. Súťažilo 294 pro-
duktov v 33. kategóriách. O poradí rozhodovalo 59 čle-
nov odbornej poroty. 
 „Desať zlatých mincí a titulu Poisťovňa roka, kto-
rý Allianz – SP nedávno získala, sú potvrdením toho, 
že naše produkty sú to najkvalitnejšie čo slovenský po-
istný trh ponúka. Veľmi si vážime ocenenia, ktoré nám 
udelila odborná porota a rovnako tak dôveru, ktorú nám 
prejavujú naši klienti “, uviedol po vyhlásení výsledkov 
člen predstavenstva Allianz – SP Miroslav Pacher. 

-az-

Tak ako vo väčšine štátov, aj u nás novinári vybera-
jú „Auto roka“ pre nasledujúci rok z automobilových  

noviniek, ktoré sa začali predávať 
na ich národnom trhu do konca pred-
chádzajúceho roka. U nás má novinár-
ska komisia aktuálne  17 členov. Z nie-
koľkých desiatok kandidátov najprv 
vybrala 7 typov automobilov, ktorým 
po priamych porovnávacích jazdách 
11. decembra 2010 novinári prideľova-
li body.   Každý porotca rozdeľoval 25 
bodov, z ktorých mohol jednému typu 

prideliť najviac 10 bodov a musel bodmi ohodnotiť na-
jmenej 5 typov vozidiel. Porovnávacích jázd, a teda aj  

výberu „Auta roka 2011“ sa zúčastnilo 16 porotcov. Nimi 
pridelené body určili v tejto súťaži nasledovné poradie:
1. Kia Sportage - 107 bodov
2. Alfa Romeo Giulietta -  80 b
3. Citroën C3/DS3 -  56 b
4. Opel Meriva -  50 b
5. VW Sharan -  48 b
6. Volvo S60 -  47 b
7. Dacia Duster -  12 b

Ocenením Auto roka 2011 v Slovenskej republike sa 
teda hrdí automobil Kia Sportage (na snímke). 

ALLIANZ – SP v súťaži Zlatá minca opäť najúspešnejšia 

AUTO ROKA 2011 NA SLOVENSKU
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Nielen pokuta

Pri prekročení rýchlosti  
•	40-60	km/h	v	obci	alebo	>	50-70	km/h	mimo	obce	–	

zadržanie na 2 týždne (pri opakovanom prekročení v 
čase do 2 rokov zadržanie na 6 týždňov)   

•		60-80	km/h		v	obci	alebo	>	70-90	km/h	mimo	obce	
- zadržanie na 6 týždňov

•	80-90	km/h	v	obci	alebo	>	90-100	km/h	mimo	obce	
- zadržanie na 12 týždňov viac ako 90 km/h v obci 
alebo viac ako 100km/h mimo obce – zadržanie na 
6 mesiacov (pri opakovanom prekročení v čase do 2 
rokov zadržanie na minimálne 6 mesiacov)   

Fotoradary fotografujú už aj spredu !!!

Najmä na diaľniciach sa postupne montujú radary, ktoré 
vás odfotia aj spredu. Na fotografii možno spoznať vo-
diča (a pokus uviesť niekoho príbuzného v snahe vy-
hnúť sa pokute môže stáť až 5000 eur!) Na fotografii 
vidieť tiež, či ste pripútaní, alebo či telefonujete. Za 
tieto priestupky však len na základe fotografie nemožno 
uložiť pokutu. Rakúsky zákon však umožňuje, aby vám 
bola udelená pokuta, ak vás odfotia v prípadoch, ak sa 
závažne nevenujete riadeniu vozidla. Dôležité je tiež, že 
všetky ostatné osoby v aute nesmú byť pri takomto fo-
tografovaní identifikovateľné.

Nikto nemá rád pokuty – represia je zlá vec, ale žiaľ 
nikto nič lepšie (zatiaľ) nevymyslel. V Európe sa v tejto 
súvislosti objavuje nový fenomén – častá nespravod-
livá beztrestnosť zahraničných porušovateľov doprav-
ných predpisov.
 Začiatkom decembra 2010 bolo zasadnutie Európ-
skej komisie pre transport, telekomunikácie a energiu.  
V prvom čítaní bol predbežne schválený dokument, 
ktorý určuje postup pri cezhraničnom vymáhaní pokút 
za dopravne priestupky.

 Komisia dosiahla dohodu o návrhu smer-
nice uľahčiť cezhraničné výmeny informácií  
o počte dopravných priestupkov, ktoré 
značne ohrozujú bezpečnosť cestnej pre-
mávky (16944/10).
Cieľom je umožniť členskému štátu, kde bol 
priestupok spáchaný s registrovaným vozi-
dlom v inom členskom štáte identifikáciu dr-
žiteľa vozidla a vyšetriť, kto je osobne zod-
povedný za priestupok, aby bolo možné vy-
máhať sankcie. Cieľom opatrenia je zlepšiť 
bezpečnosť cestnej premávky a aby bolo za-
bezpečené rovnaké zaobchádzanie s vodičmi 
bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.
Bol prijatý kompromisný text navrhnutý bel-
gickým predsedníctvom. Niektoré delegácie 
vyjadrili nádej, že ambicióznejší text možno 
dosiahnuť v budúcich rokovaniach s Európ-
skym parlamentom o návrhu. 
Smernica sa vzťahuje na nasledovné do-
pravné priestupky: neprimeraná rých-

losť, nepoužitie bezpečnostných pásov, jazda na čer-
venú, riadenie pod vplyvom alkoholu alebo drog, jazda 
bez ochrannej prilby, používanie zakázaných jazdných 
pruhov (napr. odstavné pruhy alebo pruhy vyhradené 
pre verejnú dopravu) a telefonovanie počas jazdy. Tento 
zoznam môže byť v budúcnosti rozšírený prostredníc-
tvom revízie smernice. 
 Členské štáty umožnia navzájom prístup k údajom 
o registrácii vozidla pre identifikáciu držiteľa alebo 
vlastníka vozidla, s ktorým bol priestupok spáchaný.  

Informačný systém EUCARIS bude  technickým zá-
kladom pre výmeny dát. 
 Identifikovaný držiteľ dostane list od štátu, kde sa 
dopravný priestupok stal, budú uvedené podrobnosti 
spáchaného trestného činu a pokuta uložená v súlade s 
jeho právnymi predpismi. List by mal byť vypracovaný 
v jazyku štátu, kde je registrované vozidlo, aby sa zabez-
pečilo, že adresát rozumie a bude schopný adekvátne  
reagovať.
 Zhrnutie príslušných pravidiel cestnej premávky 
platných v rôznych členských štátoch bude zverejnené 
na internetovej stránke Komisie vo všetkých úradných 
jazykoch EÚ s cieľom informovať vodičov.

Praje všetkým plné 
nádrže, prázdne ces-
ty a šťastný príchod 

do cieľa aj v roku 

2011

Aj v našej tlači sa už objavila informácia, že v susednom Rakúsku prijali nové 
opatrenia, ktoré by mali účinnejšie pôsobiť na dodržiavanie rýchlostných limi-
tov. Okrem finančnej pokuty budú zadržiavať vodičský preukaz, navyše, ani dru-
hému vodičovi neumožnia pokračovať v jazde, kým nebude pokuta zaplatená.  
S účinnosťou od 1.1.2011 platí:

Pokutu aj spoza hraníc
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V minulom roku bola Bratislava šampiónom. Združenie Eu-
rotest automoklubov FIA vyhodnotilo križovatku/priechod 
pre chodcov v centre Bratislavy ako najlepšiu v Európe. V 
roku 2010 sa tento test už tretíkrát opakoval, hoci teraz 
„obišiel“ Bratislavu. V každom z uvedených miest bolo hod-
notených 15 náhodne vybraných priechodov pre chodcov 
podľa jednotnej metodiky, ale hlavne z pohľadu bezpečnosti. 
Z trojročného trendu možno konštatovať, že rizikovosť tých-
to miest sa mierne zmenšuje – je viac dobre označených, 
dobre osvetlených a všeobecne dobre konštruovaných pri-
echodov, pričom stále pretrváva mierne nižšia úroveň pri-
echodov v perifériách miest oproti centrám. Nedostatky sú 
hlavne v osvetlení. Napriek tomu však „víťazom“ sa v tomto 
roku stal priechod na periférii Bruselu.

V Zbierke zákonov vyšlo pod číslom 444/2010 nariadenie vlády SR, kto-
rým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov dia-
ľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy. Podľa 
uvedeného nariadenia je úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľ-
nic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami za dvojsto-
pové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 
3,5 t vrátane: 50 eur na jeden kalendárny rok, 14 eur na jeden mesiac, 7 
eur na jeden týždeň.
 Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných 
ciest označených dopravnými značkami dvojstopovými jazdnými súpravami nad 3,5 
t tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G za prípojné vozidlá ka-
tegórií O1 a O2 je: 50 eur na jeden kalendárny rok, 14 eur na jeden mesiac, 7 eur na je-
den týždeň. Nariadením sa zrušuje doteraz platné nariadenie vlády SR č. 427/2008 
Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic  

a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t v znení nariadenia vlády SR č. 
201/2010 Z. z. Nové nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Diaľničné nálepky platia od začiatku roka 2010 už len osobné automobily do 3,5 tony. 
Nákladné automobily nad 3,5 tony a autobusy uhrádzajú elektronické mýto za využíva-
nie spoplatnených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy.

Test 
priecho-
dov pre 
chodcov

cENY DIAľNIČNých 
NÁLEPIEK
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Ako podporu rozvoja elektromobility na Slovensku 
ponúka VSE na svojej stanici bezplatné dobíjanie aku-
mulátorov do polovice roka 2011. Elektrický pohon vozi-
diel je podľa VSE jedným z najzásadnejších trendov, kto-
ré budú v najbližších rokoch formovať vývoj automobi-
lizmu. Neklamným znakom toho je rozvoj elektromobi-
lity vo veľkých mestách viacerých európskych štátov. 
Prináša zmenšenie hlučnosti dopravy, nulové lokálne 
emisie CO

2
 (nezahŕňa teda emisie, ktoré vznikli pri výro-

be elektromobilu i pri výrobe elektrickej energie na do-
bíjanie jeho akumulátorov) a ekonomickejšiu prevádz-
ku mestských vozidiel. Širšiemu rozvoju elektromobili-
ty by nemal brániť ani zatiaľ pomerne obmedzený do-
jazd elektromobilov (150 až 300 km podľa typu vozidla), 
pretože podľa štúdií približne 70 % Európanov najazdí  

denne menej ako 40 km. .
 „VSE verí v rozvoj elektromobility na Slovensku. 
Budeme preto na túto tému iniciovať diskusiu vo forme 
okrúhleho stola s účasťou všetkých zainteresovaných 
strán,“ deklaroval záujem o vedúcu pozíciu VSE v oblas-
ti elektromobility v SR generálny riaditeľ VSE Norbert 
Schürmann. V najbližšom období plánuje VSE ponúknuť 
produkt špeciálne určený pre užívateľov elektromobi-
lov, zaradiť do svojho vozidlového parku jweedno ale-
bo dve elektrické vozidlá a rozprúdiť verejnú diskusiu k 
problematike podpory elektromobility. VSE tiež očakáva 
záujem partnerov o budovanie nabíjacej infraštruktúry  
z radov obchodných reťazcov, hotelov, letísk a podob-
ných inštitúcií, pri ktorých obvykle nechávajú motoristi 
autá zaparkované aj niekoľko hodín – túto dobu možno 

využiť na dobíjanie akumulátorov elektromobilov. For-
mou „Okrúhleho stola E-mobility“ chce VSE iniciovať 
spoluprácu relevantných partnerov na Slovensku na 
ďalšom rozvoji elektromobility. 
 Už v roku 2011 chce VSE vybudovať verejné nabíja-
cie stanice (pravdepodobne v okolí Zvolena a Nitry) tak, 
aby sa vozidlom s plne elektrickým pohonom dalo prej-
sť z Košíc do Bratislavy. V mnohých štátoch je rozvoj 
elektromobility podporovaný aj štátom, a to napríklad 
dotáciami pri nákupe elektromobilov alebo daňovým 
zvýhodnením ich prevádzky. „V spolupráci s najväčšími 
hráčmi na trhu, ako je VSE a automobilky, budeme hľa-
dať pre štát najefektívnejší model, ktorý v blízkej dobe 
prinesie aj reálny rozvoj elektromobility,“ deklaroval  
na otvorení svoju podporu minister Juraj Miškov.  

Prvá nabíjacia stanica 
na Slovensku
Dnes už málokto pochybuje o tom, že najmä v doprave na kratšie vzdialenosti, teda pri cestách do zamestnania či na ná-
kupy v mestách, bude dôležitú úlohu zohrávať aj tzv. elektromobilita. Tento pojem v sebe zahrnuje všetky aspekty využí-
vania vozidiel s elektrickým pohonom, teda aj vybudovanie potrebnej infraštruktúry. Do nej patria aj verejne prístupné na-
bíjacie stanice, v ktorých si motoristi budú môcť dobiť akumulátorové batérie svojich elektromobilov. Prvú takúto verejnú 
nabíjaciu stanicu na Slovensku uviedol v posledný novembrový deň v Košiciach do činnosti podnik VSE (Východosloven-
ská energetika, a.s., súčasť RWE group). 

Generálny riaditeľ VSE pán Norbert Schürmann uviedol prvú verejnú nabíjaciu stanicu pre elektromobily do prevádzky



Otvorenie prvej verejnej nabíjacej stanice pre elektro-
mobily na Slovensku prichádza v dobe, keď sú na náš 
trh uvádzané prvé vozidlá na elektrický pohon, a to Cit-
roën C-Zero a Peugeot iOn Pri slávnostnom uvádzaní ko-
šickej stanice do činnosti „asistovali“ dva elektromobi-
ly, a to spomenutý Peugeot iOn a športovým roadster 
Tesla. V ňom sa mohli novinári povoziť (žiaľ, len ako spo-
lujazdci) na jednej rolovacej dráhe košického letiska. 
Všetci svorne ocenili vskutku raketový odpich športo-
vého elektromobilu, ktorý na rýchlosť 60 míľ za hodi-
nu (96 km/h) zrýchli za 3,9 sekundy. Športový roadster  
s elektrickým pohonom predstavila americká spoloč-
nosť Tesla v roku 2006, prvé vozidlo bolo odberateľo-
vi dodané v roku 2008. Doteraz Tesla dodala už viac ako 
1400 roadsterov vo viac ako 30 štátoch. 
 Základná nosná časť vozidla (šasi), zhotovená z hli-
níkových profilov, je vyrábaná britskou spoločnosťou 
Lotus. Niektoré časti podvozka i ďalšie dielce roadstera 
sú prevzaté zo športového automobilu Lotus Elise. Pane-
ly karosérie sú zhotovené z uhlíkových kompozitov. Do 
„surového“ vozidla potom pracovníci spoločnosti Tes-
la montujú celú vlastnú hnaciu sústavu (batériu, motor  
a prevodovku), pričom konečná montáž vozidiel pre eu-
rópsky trh sa robí v Anglicku, pre americký trh v Kalifor-
nii. Roadster je poháňaný trojfázovým elektromotorom, 
ktorého maximálny výkon je 185 kW (model Roadster 
Sport má motor výkonu 215 kW). Motor dosahuje až  
14 000 otáčok za minútu. Dôležité je, že krútiaci mo-
ment 270 Nm je k dispozícii už od okamihu spustenia 
motora, čo vedie k „raketovému“ zrýchleniu roadstera. 
Zdrojom elektrickej energie je batéria zo 6831 lítiovo-ió-
nových článkov, ktorá „uskladňuje“ 53 kWh elektrickej 
energie a ktorej hmotnosť je 450 kg.  Elektromobil Tes-
la vytvoril vlani svetový rekord v dĺžke jazdy elektromo-
bilu na jedno nabitie batérie, keď s ním Simon Hackett 
v austrálskej súťaži Global Green Challenge prešiel 504 
kilometrov. Spoločnosť Tesla plánuje v roku 2012 za-
čať výrobu štvorsedadlovej limuzíny s elektrickým  
pohonom.           Rado MLÝNEK

www.mo t .sk 11

Ekonomika

Dobíjanie akumulátorových batérií športového elektromobilu 
Tesla pred propagačnými jazdami na košickom letisku
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R a d a  a d v o k á t a
Právna rubrika

Nedávno som požičal auto dcére, ktorá mi ho po pár dňoch 
vrátila nepoškodené. Neskôr sa mi ale priznala, že hoci 
auto nie je poškodené, spôsobila s ním dopravnú neho-
du, ku ktorej nebola privolaná polícia, lebo druhý vodič mal 
auto narazené len slabo. Teraz som dostal list od mojej „zá-
konnej poisťovne“, kde sa píše, že z mojej poistky nahradili 
škodu druhému vodičovi a odo mňa chcú, aby som im vrátil 
celú vyplatenú sumu, lebo som im nenahlásil nehodu, čím 
som vraj porušil zákon. Majú na to nárok?

Kamil zo Senca

Pri riešení Vášho problému je potrebné najskôr pres-
ne definovať pojmy poistník a poistený. Zákon č. 
381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpo-
vednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla označuje ako poistníka toho, kto uzavrel s po-
isťovateľom zmluvu o poistení zodpovednosti (poist-
nú zmluvu) a ako poisteného toho, na koho sa vzťahuje 
poistenie zodpovednosti. Poisťovateľom je poisťovňa,  
ktorá je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednos-
ti na území Slovenskej republiky na základe osobitného 
predpisu. Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na kaž-
dého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Pois-
tený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťova-
teľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preuká-
zané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov pri 
usmrtení, škody vzniknutej poškodením, zničením, od-
cudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a podobne. Po-
istený má okrem toho z poistenia zodpovednosti právo, 
aby poisťovateľ za neho nahradil uplatnené, preukáza-
né a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemo-
censké dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úra-
zové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodko-
vé dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky 
starobného dôchodkového sporenia. Poistený má spra-
vidla právo, aby poisťovateľ za neho poskytol poškode-
nému poistné plnenie, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej 
táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo 
v čase trvania poistenia zodpovednosti.
 V praxi môže nastať situácia, že poisťovateľ má ná-
rok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, kto-
ré vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou moto-
rového vozidla, a to buď voči poistníkovi, alebo voči po-
istenému.

V opísanom prípade ste vy poistníkom a poisťovňa môže 
od vás žiadať náhradu vyplateného poistného plnenia, 
ak by ste:

a) spôsobili škodu úmyselne alebo viedli motorové vozi-
dlo pod vplyvom návykovej látky, prípadne by ste sa 
odmietli po dopravnej nehode podrobiť skúške na prí-
tomnosť návykovej látky,

b) viedli motorové vozidlo bez predpísaného vodičské-
ho oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť mo-
torové vozidlo uloženého súdom alebo iným prísluš-
ným orgánom, 

c) spôsobili škodu motorovým vozidlom, o ktorom ste 
vedeli, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá 
podmienkam na používanie v premávke na pozem-
ných komunikáciách a tento stav by bol v príčinnej 
súvislosti so spôsobenou škodou, 

d) vedome zverili vedenie motorového vozidla osobe, 
ktorá nespĺňa podmienky na vedenie motorového  
vozidla, 

e) porušili povinnosť ohlásiť polícii dopravnú nehodu, 
ktorá je poistnou udalosťou, 

f) v čase, keď nastala poistná udalosť, boli v omeškaní s 
platením poistného, 

g) spôsobili škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov 
hodných osobitného zreteľa porušili povinnosti podľa 
§ 10 ods. 1 až 4 zákona č. 381/2001 Z. z. Medzi ti-
eto povinnosti patrí povinnosť písomne oznámiť po-
isťovateľovi vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej 
vzniku (alebo do 30 dní, ak vznikla mimo územia SR); 
povinnosť postupovať podľa pokynov poisťovateľa 
a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si po-
isťovateľ vyžiada. Okrem toho máte povinnosť bez 
zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne ozná-
miť, že bol proti vám uplatnený nárok na náhradu 
škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výš-
ke, že v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo 
trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabez-
pečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebe-
hu a výsledkoch, taktiež oznámiť, že právo na náhra-
du škody bolo riadne uplatnené - v takomto prípade 
ste povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa. 

Vaša dcéra má teraz postavenie poistenej, ktorá nie je 
poistníčkou. Proti nej by mala poisťovňa nárok na ná-
hradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za ňu  

vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou moto-
rového vozidla, ak by dcéra:
a) spôsobila škodu úmyselne alebo viedla motorové vo-

zidlo pod vplyvom návykovej látky, príp. sa odmietla 
po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť 
návykovej látky, 

b) spôsobila škodu prevádzkou motorového vozidla, kto-
ré použila neoprávnene, 

c) viedla motorové vozidlo bez predpísaného vodičské-
ho oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť mo-
torové vozidlo uloženého súdom alebo iným prísluš-
ným orgánom,

d) spôsobila škodu motorovým vozidlom, o ktorom ve-
dela, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá pod-
mienkam na používanie v premávke na pozemných 
komunikáciách a tento stav bol v príčinnej súvislosti 
so spôsobenou škodou, 

e) vedome zverila vedenie motorového vozidla osobe, 
ktorá nespĺňa podmienky na vedenie motorového  
vozidla, 

f) porušila povinnosť ohlásiť polícii dopravnú nehodu, 
ktorá je poistnou udalosťou, 

g) spôsobila škodu motorovým vozidlom a bez dôvo-
dov hodných osobitného zreteľa porušila povinnosti 
podľa § 10 ods. 1 až 4 zákona, ktoré som konkretizo-
vala v predchádzajúcom odseku.

Poisťovňa voči Vám teraz uplatňuje regres z dôvodu, že 
ste jej v zákonom stanovenej 15 – dňovej lehote písom-
ne neoznámili vznik škodovej udalosti. Povinnosti na-
hradiť poistné plnenie sa môžete zbaviť, ak preukážete 
dôvody hodné osobitného zreteľa, kvôli ktorým nedošlo 
z Vašej strany k oznámeniu škodovej udalosti. Odporú-
čam Vám bezodkladne začať komunikovať s poisťovňou 
v záujme čo najrýchlejšieho a priaznivého vyriešenia zá-
ležitosti. V opačnom prípade, najmä ak by ste ostali na-
ďalej nečinný, vystavujete sa riziku, že poisťovňa sa so 
svojim regresným nárokom obráti na príslušný súd. Pre 
úplnosť dodávam, že podľa zákona nesmie výška náhra-
dy poistného plnenia alebo jej časti, na ktorú vznikne 
poisťovateľovi nárok, presiahnuť úhrn poistných plne-
ní, ktoré poisťovateľ vyplatil z dôvodu poistnej udalos-
ti. Právo poisťovateľa na náhradu poistného plnenia ale-
bo jeho časti sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplate-
nia poistného plnenia.

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

Na úvod vám prajem v novom roku 2011 veľa šťastia v rodinnom aj pracovnom 

živote, ako aj na cestách. Podnikateľom pripomínam, že do 31. januára 2011 je 

potrebné na miestne príslušnom daňovom úrade podať daňové priznanie k dani 

z motorových vozidiel za rok 2010 a daň zaplatiť. Vo viacerých vyšších územ-

ných celkoch sadzba dane oproti roku 2010 zdražili, odporúčam preto preveriť 

si daňovú povinnosť podľa aktuálnych sadzobníkov. A teraz otázka čitateľa:
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Z domova

Poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa približne raz 
mesačne pripravuje tematicky zamerané stretnutia s 
novinármi, kde odborníci poisťovne kvalifikovane vy-
svetľujú podstatu jednej oblasti poisťovníctva. Zvyčaj-
ne so snahou ukázať danú problematiku optikou oboch 
strán – poisťovne, aj jej klientov. Posledné minuloroč-
né stretnutie malo úsmevnú náplň, novinári sa dozve-
deli o kurióznych poistných udalostiach. Uverejňujeme 
na pobavenie, ale aj na poučenie sa tie, ktoré sa týka-
jú motorizmu.   

Nešťastný ohryzok z jablka
Pri jazde v luxusnom BMW na diaľnici v ľavom jazdnom 
pruhu si spolujazdec pochutnával na jablku. Keď ho do-
jedol, nenapadlo mu nič lepšie, než otvoriť okno a vyho-
diť ohryzok von. Zvyšok jablka dopadol na čelné sklo vo-
zidla Peugeot 206, ktorý v tom čase jazdil v pomalšom, 
pravom jazdnom pruhu. Vodič Peugeota sa pri dopade 
neznámeho predmetu na čelné sklo tak zľakol, že strhol 
volant, následne dostal šmyk a narazil do zvodidiel. Ško-
da na vozidle presahovala 3-tisíc eur.
 Vozidlo Peugeot bolo v našej spoločnosti havarij-
ne poistené, poškodený dostal odškodnenie, voči spo-
lujazdcovi vo vozidle BMW bol však uplatnený regres, 
lebo jeho konanie bolo priamou príčinou vzniku doprav-
nej nehody. Bol to študent vysokej školy, ktorý počas  

celého zvyšného štúdia spláca spôsobenú škodu ne-
šťastným vyhodením ohryzku z jablka. Azda už bude po-
čas jazdy vo vozidle disciplinovanejší...
Nepľujte vo vozidle
Klient chcel na Vianoce prekvapiť manželku, a tak sa 
rozhodol predať ich staré vozidlo a priniesť domov no-
vučičký sedan. Vybral hotovosť z banky, vybavil všetky 
formality u predajcu, vybavil lízing na zvyšok ceny vozi-
dla i poistenie a v novotou voňajúcom vozidle sa vydal 
na prvú cestu z predajne vozidiel domov. Nemal ešte pri-
delené ani evidenčné čísla, to sa chystal doriešiť v mes-
te na druhý deň.
 Počas cesty domov sa snažil otvoriť elektricky 
ovládané okno a ako mal vo zvyku, chcel si odpľuť. Omy-
lom však otvoril zadné okno, pričom slina začala ste-
kať po zavretom prednom okne a smerovala k čalúneniu 
dverí. 
 Klient v panike chcel slinu zotrieť. Prestal sa plne 
venovať riadeniu vozidla, čím zišiel z cesty a narazil do 
stromu. Vozidlo nárazom totálne zničil, čo poisťovňa 
uhradila, ale v prospech lízingovej spoločnosti. Z rado-
sti pod vianočným stromčekom nezostalo nič. 

Vandal bocian
K zaparkovanému vozidlu priletel bocian, ktorý z ne-
známych príčin začal zobákom ďobať do prednej  

kapoty, čím spôsobil preliačeniny a poškodil lak a karo-
sériu vozidla.
 Keď majiteľ vozidla uvidel, ako bocian ničí jeho ma-
jetok, ihneď ho odplašil a zavolal políciu. Tá škodu zdo-
kumentovala, vypočula nešťastného majiteľa a skon-
štatovala poškodenie majetku zvieraťom bez cudzieho 
zavinenia. Od poisťovne sa majiteľ domáhal plnenia z 
rizika vandalizmu, avšak takto spôsobená škoda nebo-
la jeho poistením krytá. (Pri niektorých poistných zmlu-
vách je vozidlo poistené len proti poškodeniu srstna-
tých živočíchov. Bocian má perie, teda nie srsť – pozn.  
redakcie).

Zamilovaný spolujazdec
Mladý pár sa spolu vydal na výlet. Vozidlo, ktoré si po-
žičali od jej otca, viedla mladá žena. Jej priateľ sedel 
na sedadle spolujazdca a v návale nežnosti chcel pria-
teľku chytiť za koleno. Keďže však išli rýchlosťou asi 
80 km/h, jeho zámer sa mu nepodaril a namiesto krás-
nej priateľkinej nohy chytil a zatiahol ručnú brzdu. Vo-
zidlo okamžite dostalo šmyk a skončilo aj s roztúženou 
posádkou v priekope. Našťastie sa nikomu nič nestalo.
Mladý zamilovaný muž poisťovni splácal uhradenú ško-
du na vozidle z havarijného poistenia a nahnevaný otec 
urobil rázny koniec ich nádejného vzťahu...

Lexus CT 200h, „vstupný“ typ z ponuky značky Lexus, 
prichádza aj na náš trh s veľmi konkurencieschopnou 
cenovou politikou. Cena základného modelu je 27 900 
eur a je tak v porovnaní s  konkurenčnými luxusnými 
kompaktnými automobilmi prémiového segmentu po-
háňanými vznetovými motormi s porovnateľným vý-
konom, spotrebou a ručne ovládanou prevodovkou na 
takmer rovnakej úrovni. Ale len dovtedy, kým nie je zá-
kladná výbava konkurenčných vozidiel doplnená o prv-
ky, ktoré Lexus CT 200h ponúka štandardne. Jeho zá-
kladná výbava obsahuje napríklad automatickú dvojzó-
novú klimatizáciu, rádio so 6 reproduktormi a konektivi-

tou iPod, USB, Bluetooth, hlasové ovládanie alebo multi-
funkčný volant, za čo pri  konkurenčných vozidlách  zá-
kazník bežne pripláca.
 Lexus CT 200h s hybridným pohonom, ktorého na-
jväčší výkon je 100 kW, má normovanú spotrebu benzí-
nu v kombinovanej prevádzke len 3,8 l/100 km a v tom-
to režime produkuje 87 g CO2/km.
 Lexus CT 200h je navyše vybavený komfortnou, 
hladko pracujúcou bezstupňovou automatickou prevo-
dovkou, a to celkom bez príplatku. Zavádza tak do tohto 
segmentu ďalší dôležitý prvok komfortnej výbavy ako 
štandard. Elektronicky riadená automatická prevodov-

ka CVT umožňuje hladkú akceleráciu bez akýchkoľvek 
rázov a prerušenia dodávky výkonu a zároveň nezväč-
šuje spotrebu paliva. Konkurencia pre svoje vozidlá so 
vznetovými motormi ponúka automatickú prevodovku 
(s klasickou koncepciou) za príplatok viac ako 1600 eur.
Očakáva sa, že táto novinka značky Lexus na európ-
skom trhu zaujme predovšetkým mladšie generácie zá-
kazníkov. U nás si už Lexus CT 200h možno objednať, 
prvé vozidlá dostanú slovenskí predajcovia automobilov 
Lexus na prelome februára a marca 2011.

-ta-

KURIOZITY MEDZI POISTNýMI UDALOSŤAMI 

TIchÁ REVOLÚcIA SA ZAČÍNA
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Ponuka služieb

ľahké pancierovanie vozidiel
Poznaním balistických materiálov a niekoľkoročné skú-
seností v oblasti balistickej ochrany, priviedli vedenie 
spoločnosti k myšlienke ľahkého pancierovania auto-
mobilov. Ľahkým pancierovaním sa v tomto prípade ro-
zumie prídavok dostatočnej plochy balistického materi-
álu pre zabezpečenie požadovanej balistickej ochrany 
bez nutnosti technického zásahu do podvozkovej časti 
resp. brzdovej sústavy a hnacieho agregátu. Predtým, 
ako predstavíme materiály ľahkého pancierovania, je 
vhodné poznať jednotlivé triedy balistickej odolnosti a 
identifikovať reálnu hrozbu. V súčasnosti je viacero ba-
listických tabuliek resp. noriem, ktorým prislúcha balis-
tická trieda odolnosti s identifikáciou zbrane a kalibru. 
Pre ilustráciu uvedieme nasledovné normové tabuľky 
balistických tried:

Klasifikácia balistickej odolnosti STN EN 1063 vychád-
za z nemeckých noriem, je určená predovšetkým na 
okná, dvere a často používaná aj na identifikáciu trie-
dy odolnosti pancierovaných áut. Norma ČSN 39 5360 
je starou, dobre zaužívanou normou z čias Českosloven-
ka, určená pre balistickú ochranu nosenú i nenosenú 
na tele. Do určitej miery adekvátnou normou k ČSN 39 
5360 je americká norma NIJ 0101.04. Balistická klasi-
fikácia  mobilnej vojenskej techniky na kolesových, ale-
bo pásových podvozkoch je v súlade i s inými normami, 
ktoré špecifikujú aj oveľa silnejšie kalibre, ako sú uvede-
né v predošlých normách.

Poznanie reálnej hrozby
Pri požiadavke pancierovania treba  poznať možné 
hrozby, resp. identifikáciu zbraní a kalibru, ktorými 
môže byť vedený útok. Môžeme konštatovať, že  krimi-
nálna trestná činnosť je realizovaná nelegálne držanými 
strelnými zbraňami. 
 Na území Slovenskej republiky by to mohli byť na-
sledovné kalibre: 
•	pištoľ	7.65	mm,	7.62	x	25	mm	(Tokarev),	9x19	mm	

Luger
•	revolver	.357	Mag
•	automatická	puška	7.62	x	25	mm	(Tokarev),	7.62	x	

39 mm (vzor 58, Kalašnikov)

Bežné materiály pancierovania 
vozidiel 
Hlavným materiálom pre pancierovanie vozidiel vo vyš-
ších triedach je oceľový pancier rôznych hrúbok, kto-
rý je postupne naváraný na jednotlivé súčasti vozidla. 
Bežné sklá sú nahradené pancierovými sklami, ktoré 
vyžadujú zásadnú zmenu do pántov dverí a otváracie-
ho mechanizmu. Zjednodušene možno konštatovať, že 
s vyššou balistickou triedou narastá hmotnosť automo-
bilu, a samozrejme cena. Hmotnosť osobného vozidla v 
niektorých prípadoch výrazne prevyšuje 3500 kg. Pre 
vedenie takto pancierovaného vozidla je nevyhnutné 
absolvovať špeciálny kurz. 

Materiály ľahkého pancierovania 
vozidiel
Spoločnosť W.A.R. s.r.o. použila ľahké materiály od sve-
tových výrobcov:

Materiál na báze aramidového vlákna:
•	 spoločnosť	Teijin	s	registrovanou	značkou	Twaron	

•	 spoločnosť	Dupont	s	registrovanou	značkou	Kevlar

Materiál na báze polyetylénu:
•	 spoločnosti	 DSM	 Dyneema	 s	 registrovanou	 znač-
kou Dyneema

Správnym zložením a kombináciou jednotlivých vrstiev 
balistického materiálu je možné dosiahnuť vynikajúce 
balistické vlastností pri malej plošnej hmotnosti. Na 
snímke sú projektily, ktoré sa zachytili v jednotlivých 
vrstvách po priestrele plechu automobilových dverí.

Koncepcia ľahkého pancierovania 
vozidiel

Pri najvyššom stupni je možné opancierovať nasledov-
né časti automobilu:
predná kapota, predné blatníky, predné stĺpiky, predné 
dvere, stredové stĺpiky, zadné dvere, časť zadného stĺpi-
ka, operadlá zadných a predných sedadiel, vrátane hla-
vových opierok.

Ako príklad uvedieme možnosť kompletného opancie-
rovania automobilu Škoda Superb, bez skiel,  v triede 
odolnosti IIIA podľa NIJ 0101.04, kde celkový nárast 
hmotnosti predstavuje max. 70 kg. Takto upravený au-
tomobil je na nerozoznanie od bežného neopancierova-
ného automobilu a absolútne nezmenil pôvodné jazdné  
vlastnosti.

ľahké pancierovanie vozidiel 
Predstavenie spoločnosti W.A.R.
Spoločnosť W.A.R., s.r.o. bola založená za účelom vývoja, výroby a predaja vojenského materiálu. Názov W.A.R. bol odvo-
dený od anglického We Are Reliable, teda My Sme Spoľahliví. V duchu tohto hesla spoločnosť vyvinula a vyrobila nové 
výrobky v oblasti balistickej ochrany: balistické ochranné vesty pre vonkajšie nosenie, balistické vesty pre skryté nosenie, 
balistické ochranné štíty... hlavnými zákazníkmi sú štátne silové zložky. Pre civilný trh bol určený len predaj poloautomatic-
kých pištolí značky hS Produkt a špeciálne strelivo 9 mm  Luger Seca. 



Pri ľahkom pancierovaní je možné vykonať dodatočné 
opancierovanie pôvodných skiel. Táto úprava však vy-
žaduje v prevádzke väčšiu starostlivosť zo strany užíva-
teľa, lebo takéto sklá sú náchylnejšie na poškriabanie. 

Pre zlepšenie balistickej ochrany vitálnych zón je možné 
použitie polyetylénových balistických plátov pre dosia-
hnutie odolnosti III podľa NIJ 0101.04, alebo TBO 5 CZ 
podľa ČSN 39 5360 pri minimálnom náraste hmotnosti. 
  
Pre demonštráciu ľahkého pancierovania boli otestova-
né zadné dvere automobilu Škoda Superb dodané spo-
ločnosťou Škoda Auto Slovensko. Na dvere bolo vystre-
lené z viacerých typov zbraní rôznych kalibrov: 
•	20x	9mm	Luger,	8g
•	6x	.44	RM

•	15x	7.62	x	25	FMJ	(Tokarev),	vzor	26
Pri testoch nedošlo k priestrelu dverí v balisticky chrá-
nenej oblasti.

Deklarované balistické odolnosti sú certifikované v sú-
lade s uvedenými normami v certifikačných laboratóri-
ách. Cena ľahkého balistického opancierovania vozidla 
je veľmi priaznivá, začína na úrovni 13 000,- , avšak 
treba uviesť, že je závislá na výbere triedy odolnosti, ur-
čenia chráneného priestoru a výberu doplnkov. 

Spoločnosť W.A.R.,s.r.o. so svojím novým produktom 
chce osloviť  okrem silových zložiek Slovenskej repub-
liky aj civilnú sféru. Zákazníkmi budú ľudia, ktorý majú 
potrebu sa chrániť, alebo chcú chrániť svoje deti pred 
potencionálnym nebezpečenstvom útoku.
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Ponuka služieb

balisticky kryté zóny balistická ochrana operadiel a hlavových opierok

Kontaktné informácie
W.A.R., s.r.o., 

Panská 33, Bratislava
web: www.w-a-r.sk

Kontaktná osoba: Ing. Andrej Kováčik PhD.
e-mail: kovacik@w-a-r.sk

GSM: 00421 911 755 454

Príloha:
Vzorka keramicko-kompozitného plátu. Pre demonštrá-
ciu odolnosti boli použité nasledovné kalibre:
•	2x	 -	 7.62	 x	 39	 (vzor	 58)	 MSC,	 hmotnosť	 projektilu	 

8 g, rýchlosť 710 m/s
•	1x	 -	7.62	x	54R	(Dragunov)	AP,	hmotnosť	projektilu	

9.75 g, rýchlosť 860 m/s
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Zo sveta

Kia Motors Corporation dnes vydala 
prvé oficiálne obrázky novej generácie 
mestského automobilu Kia Picanto, kto-
rý je predurčený na to, aby vyčnieval z 
davu bežných mestských automobilov.

Nový typ navrhol európsky Kia dizajn 
tím so sídlom vo Frankfurte nad Moha-
nom pod vedením hlavného dizajnéra 
Petra Schreyera.

Už prvé zverejnené kresby naznačujú, 
že okrem sebavedomého, masívnejšie-
ho a vyzretejšieho dizajnu je nová Kia 
Picanto navrhnutá tak, aby prelomila 
vžité formy a predstavy o mestskom 
vozidle. Oficiálne bude predstavená  
v marci na tohtoročnom ženevskom  
autosalóne.

Novinka značky Citroën doslova zviedla viacerých porotcov z Francúzska, Nórska a 
Anglicka. Najprv 22. novembra Citroën DS3 získal titul  „Auto roka 2011“ od francúz-
skej novinárskej obce. Hneď potom vyhral súťaž „Auto roka 2011“ organizovanú nór-
skymi médiami Dagbladet a Vi Menn. A potom bol korunovaný „Autom roka“ aj anglic-
kým magazínom Top Gear. 

Naozajstné zosobnenie Créative Technologie - Citroën DS3 zaznamenal od svojho uve-
denia už viac ako 55 000 objednávok. Línia DS je určená pre klientov, ktorí hľada-
jú silný štýl, silné zážitky, pokrokovú archtektúru a rafinovanosť. Štýl Citroëna DS3 
je zvodný a zároveň exkluzívny vďaka pokročilým možnostiam personalizácie. Jeho  

výborné jazdné vlastnosti a jeho koncepcia z neho robia mnohofunkčné auto vhodné 
na každú príležitosť.

-cn-

Spoločnosť Mitsubishi Motors Corporation (MMC) začiatkom decembra položila v pri-
emyselnom parku v provincii Chonburi základný kameň na mieste, kde bude stáť nový, 
v poradí už tretí, výrobný závod jej výrobcu a distribútora v Thajsku, spoločnosti Mi-
tsubishi Motors Thailand (MMTh). Začiatok sériovej výroby je naplánovaný na marec 
2012. V  závode sa bude vyrábať nový kompaktný automobil Mitsubishi tzv. „global 
small“ s objemom motora 1.0 – 1.2 l, ktoré spoločnosť MMC plánuje uviesť do predaja 
vo fiškálnom roku 2011. Na začiatku bude kapacita produkcie závodu nastavená na asi 
150 000 vozidiel ročne, pričom v budúcnosti sa očakáva nárast výroby na 200 000 vo-
zidiel ročne. V novom výrobnom závode nájde prácu cca 3000 zamestnancov. 

Vyrábať sa v ňom bude úplne nové vozidlo, tzv. „global small“, nesúce atribúty „kom-
paktné“, „dostupné“ a „palivovo efektívne“. Vozidlo bude založené na úplne novej plat-
forme v súčasnosti vyvíjanej spoločnosťou MMC. Projekt nového Mitsubishi „global 
small“ je v súlade s thajským projektom ekologických vozidiel, ktorý implementovala 
vláda Thajska a má za cieľ podporovať investície do thajského automobilového prie-
myslu tak, aby došlo k zmenšeniu emisií skleníkových plynov a závislosti krajiny na fo-
sílnych palivách. Vozidlo Mitsubishi „global small“ bude predstavovať základný vstup-
ný typ v produktovom portfóliu spoločnosti MMC, pričom sa plánuje aj jeho export z 
Thajska ako globálneho strategického vozidla určeného pre celosvetové trhy. 

-mi-

PRVé NÁKRESY ŠTýLOVéhO MESTSKéhO AUTOMOBILU 

TROJITý ÚSPEch PRE 
cITROëN DS3! 

MITSUBIShI MOTORS cORPORATION STAVIA ĎALŠÍ 
ZÁVOD V ThAJSKU
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Zo sveta

Automobilky si dávajú veľmi záležať na tom, aby pri po-

menúvaní nového typu vozidla neurobili nejaký ten „kiks“. Ob-

vykle poveria aj špecializovanú spoločnosť, aby preverila, či 

navrhovaný názov resp. alterna-

tívne názvy sú prijateľné v jazy-

koch najmä tých krajín, kam by 

sa vozidlo malo vyvážať. Ide pri-

tom najmä o to, aby názov bol 

jednoduchý, dobre sa vyslovo-

val, nevyvolával žiadne nega-

tívne asociácie a aby nebol už v 

niektorom štáte chránený. Väč-

šia voľnosť už panuje v ozna-

čovaní koncepčných vozidiel a 

štúdií, ktoré ešte nie sú určené 

na sériovú výrobu. Takéto štúdie 

dostávajú niekedy veľmi exo-

tické názvy. Smiechu sme sa ale neudržali keď sme na inter-

nete našli štúdiu s názvom – to azda ani neuveríte – Jebat. 

Štúdiu s takýmto názvom predstavila nedávno malajzijská 

automobilka Proton na medzinárodnom autosalóne v Kuala  

Lumpur. Ide o štúdiu športového sedanu, ktorá je – ako to znal-

ci sveta motorov podľa snímky už iste odhalili – odvodená od 

modelu Mitsubishi Lancer Evo X. Od tohto sériovo vyrábané-

ho auta sa štúdia Jebat odlišuje najmä pozmenenou prednou a 

zadnou časťou, širšími blatníkmi  a 18-palcovými kolesami. Na 

pohon štúdie slúži prepĺňaný dvojlitrový štvorvalec s maximál-

nym výkonom 177 kW. Štúdia zrýchli z 0 na 100 km/h za 5,6 

s a dosahuje maximálnu rýchlosť 232 km/h. Automobilka Pro-

ton zatiaľ neoznámila, či uvažuje o sériovej výrobe typu odvo-

deného z tejto štúdie. Ak by sa tak stalo a vozidlo by sa malo 

dovážať aj k nám (aj keď tu sa automobily značky Proton zati-

aľ neusídlili), zrejme by bolo treba názov vozidla zmeniť. Pri ne-

zmenenom názve si totiž dosť dobre vieme predstaviť aj takú-

to reklamu: Jebat – s výraznou zľavou už len do konca roka....

(RM) 

Hyundai Motor Company, najväčší juhokórejský auto-
mobilový výrobca, začal výstavbu svojho tretieho vý-
robného závodu v Číne aby uspokojil rastúci dopyt na 
najväčšom automobilovom trhu sveta.
 Spoločnosť Beijing Hyundai Motor Company 
(BHMC), ktorá je spoločným podnikom s podielmi 50:50 
percent Hyundai Motor a Beijing Automotive Indust-
ry Holding Co., 28. novembra 2010 slávnostne položi-
la základný kameň  nového výrobného závodu s kapa-
citou 400 000 vozidiel ročne v administratívnom obvo-
de  Shunyi District v Pekingu. Nový závod má byť podľa 
plánu dokončený v júli 2012 a spolu s doterajšími dvo-
ma  závodmi, ktoré majú výrobnú kapacitu po 300 000 
vozidiel ročne, dosiahne celková inštalovaná ročná vý-
robná kapacita Hyundai v Číne 1 milión automobilov.  
Spoločnosť BHMC plánuje v tomto roku vyrobiť 690 
000 automobilov, čo prekračuje hranicu doterajšej no-
minálnej výrobnej kapacity 600 000 vozidiel ročne, pri-
čom kumulatívny predaj značky Hyundai by mohol pre-
kročiť 2,5 milióna kusov. Nový výrobný závod bude  

vybudovaný na po-
zemku s plochou 1,6 
milióna m2, z čoho 
300 000 m2 pripadne 
na výrobné haly. Nový 
závod bude mať vlast-
nú lisovňu, zvarovňu, 
lakovňu, linky finál-
nej montáže a montá-
že modulov, ako aj vý-
robu motorov.
 Vďaka výhodnej 
polohe tretieho závo-
du iba 20 km severo-
východne od dvoch 
existujúcich závodov 
bude možná maximálna kooperácia a synergická pod-
pora medzi jednotlivými závodmi v každej fáze výroby.  
V treťom závode sa budú vyrábať malé a stredné mode-
ly, konštruované špeciálne pre čínsky trh. 

Hyundai založil spoločnosť BHMC v roku 2002, kedy 
uviedol do prevádzky aj jej prvý výrobný závod v Číne. 
Výroba v druhom závode bola spustená v roku 2008. 

-hi-

Len po dvoch mesiacoch na trhu zís-
kala nová Alhambra prvé ocenenie. 
Čitatelia nemeckého magazínu ‘Auto 
Zeitung’ ocenili nový typ SEATu ce-
nou “Auto Trophy 2010” pre najlep-
šie importované jednopriestorové vo-
zidlo. Alhambra získala viac ako 48 
% hlasov čitateľov, čo je najväčší po-
diel zo všetkých víťazov v rôznych  
kategóriách.     
 Je to prvé ocenenie, ktoré Alham-
bra získala od svojho septembrového 

uvedenia na trh a dokazuje veľkú po-
pularitu tohto vozidla. SEAT Exeo do-
siahol tiež výborné umiestnenie, keď 
sa umiestnil na treťom mieste v kate-
górií importovaných vozidiel strednej 
triedy. Úspešná účasť SEATu na 23. 
edícií ocenení “Auto Trophy 2010” po-
tvrdzuje popularitu automobilov SEAT 
na trhu a prezentuje víťazný dizajn, 
charakter a športovosť, ktorú SEAT 
vštepuje do všetkých svojich modelov.   

-st-

ŠTÚDIA S KURIóZNYM NÁZVOM

TRETÍ VýROBNý ZÁVOD hYUNDAI V ČÍNE

SEAT ALhAMBRA VYhRAL “AUTO TROPhY 2010” 
V NEMEcKU

Prezident a generálny riaditeľ Hyundai Motor Mong-Koo Chung (druhý sprava) a Jia Qinglin, ria-
diteľ  People‘s Political Consultative Conference, (tretí sprava). 
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Galaxy vždy pôsobil dojmom veľkého rodinného auta na 
pohodlné prekonávanie aj tých najdlhších ciest. A tento 
dojem si zachoval aj po nedávnej inovácii. Karosériu di-
zajnéri spredu upravili v štýle súčasného „kinetického 
dizajnu“ značky. Výraznejšia je maska chladiča s troji-
cou lamiel, ešte rozmernejší otvor v spodnej časti náraz-
níka pre vstup vzduchu tiež dekoruje trojica pochrómo-
vaných lamiel. Interiér je štandardne sedemmiestny, s 
dvoma sklopnými sedadlami v treťom rade, čo býva tiež 
štandardným riešením súčasných sedemmiestnych au-
tomobilov. Na rozdiel od väčšiny z nich však na tých-
to sedadlách môžu dostatočne pohodlne sedieť nielen 
menšie deti, ale aj cestujúci s výškou okolo 180 cm. A 
za tretím radom sedadiel je ešte priestor pre batožinu s 
objemom 435 litrov. Pohodlne sa sedí i na druhom rade 
troch samostatných sedadiel. Majú aj pomerne výraz-
né bočné opory, medzery medzi sedadlami do istej mie-
ry uberajú z využiteľnej šírky sedadiel, takže osoby  

Vyskúšali sme
Ford Galaxy 2.0 TDCi Duratorq DPF 
Titanium

S novou tvárou, novým 
motorom aj prevodovkou
Ford galaxy mal premiéru vo februári 1995, v tom čase to bol výsledok kooperácie európskej vetvy koncernu Ford a kon-
cernu Volkswagen. Pri vývoji druhej generácie galaxy sa už cesty oboch koncernov rozišli. Ford pri nej využil konštrukčne 
vydarený koncept svojho obchodne úspešného predstaviteľa v strednej triede, typu Mondeo. A k typickému viacúčelo-
vému vozidlu (MPV), akým je galaxy, pridal hneď aj športovejšie ladený typ S-Max, ktorý mal premiéru v roku 2006 a od 
novinárov získal titul európskeho Auta roka 2007. Vlani Ford inovoval galaxy aj S-MAX, pričom za najvýznamnejšie zme-
ny možno považovať zmodernizované alebo celkom nové motory a prevodovky pre obidva typy. V závere minulého roka 
sme vyskúšali galaxy s novým vznetovým motorom 2.0 TDci a novou dvojspojkovou prevodovkou.
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s nadpriemerne rozmernými zadnicami by asi uvíta-
li druhý rad sedadiel lavicového typu... Lenže to by sa 
stratili mnohé z výhod variabilnosti interiéru, právom 
očakávané od veľkého viacúčelového auta (MPV), akým 
je Ford Galaxy. Sedadlá tretieho aj druhého radu sa dajú 
v prípade potreby získania väčšieho priestoru pre bato-
žinu ľahko sklápať, objem pre náklad tak možno stupňo-
vať od spomínanej hodnoty 435 až po 1130 litrov.
 Skúšaný model s výbavou úrovne Titanium mal 
ešte nad štandard výbavy predné sedadlá elektricky 
prestaviteľné vo ôsmich smeroch, vrátane driekových 
opierok, s pamäťou nastavenia sedadla vodiča a von-
kajších spätných zrkadiel - predné sedadlá majú elek-
trické vyhrievanie s nastaviteľnou intenzitou ohrevu a 
sú aj odvetrávané vstavanými ventilátormi. K príplat-
kovej výbave patrí aj bezkľúčový systém uzamykania 
vozidla a štartovanie motora tlačidlom FordPower, kva-
litná audiosústava Sony s CD meničom, Bluetooth IV a 
USB,  snímače uľahčujúce parkovanie v zadnom aj pred-
nom nárazníku, bi-xenónové HID ASF reflektory s tlako-
vými ostrekovačmi a elektrická parkovacia brzda. Keď-
že v štandardnej výbave je napríklad systém ESP aj  

s asistenčným systémom rozjazdu do kopca, vyhrieva-
nie čelného skla aj dýz ostrekovačov, tempomat s nasta-
viteľným obmedzovačom rýchlosti, tmavé sklá okien za 
predným stĺpikom karosérie, stropná stredová konzola s 
odkladacími schránkami, automatická klimatizácia, vrá-
tane prídavnej klimatizácie priestoru zadnej časti karo-
série, len ťažko si spomenúť, čo by ešte mohlo počas jaz-
dy chýbať aj veľmi náročným členom posádky, čo platí 
aj o nárokoch vodiča. Už spomínané viacsmerové nasta-
vovanie sedadla a výškové i pozdĺžne prestavovanie vo-
lantu umožnia vodičom malého i veľkého vzrastu usadiť 
sa tak, aby mohli dobre sledovať dianie na ceste, videli 
spoľahlivo aj na prístroje  a mali všetky ovládacie prv-
ky vozidla v ergonomicky správnej polohe. Vzhľadom na 
veľkosť aj hmotnosť tohto vozidla nám bolo už vopred 
zrejmé, že na úzkych kľukatiacich sa okresných cestách 
musíme jazdiť opatrnejšie, aby bočné náklony karosérie 
v zákrutách neznepríjemňovali ostatným členom posád-
ky cestovanie. Stabilita vozidla zostáva aj vtedy dobrá, 
ale prednosti Galaxy vyniknú predsa len najviac na ces-
tách I. triedy a na diaľniciach, kde posádka v ňom cestu-
je mimoriadne pohodlne. 

 Nový motor 2,0 TDCi Duratorq s výkonom 120 
kW sa ukázal vo veľmi dobrom svetle. Výkonovo stačí 
aj na predbiehacie manévre pri „diaľničných rýchlosti-
ach“. Pri využívaní nášho diaľničného limitu rýchlosti 
síce spotrebuje okolo 8 litrov nafty na 100 kilometrov, 
ale s tým pri takom veľkom aute ako je Galaxy treba rá-
tať. Pri ustálenej rýchlosti 100 km/h už spotreba dra-
maticky klesá na 6 l/100 km. Dvojspojková šesťstupňo-
vá prevodovka Powershift má v automatickom režime 
niekedy tendenciu podraďovať na nižší prevodový stu-
peň pri „pridaní plynu“ aj vtedy, keď by sme pri ručnom 
ovládaní prevodovky nechali zaradený vyšší prevodový 
stupeň a rýchlosť by sa zväčšovala úmerne  ľahko rastú-
cim otáčkam motora. Preraďovanie je však hladké, tak-
že pohodlie jazdy to neovplyvňuje. Veľmi dobrú dynami-
ku tejto hnacej zostavy dokumentuje čas 10,4 s potreb-
ný na zrýchľovanie z pokoja na rýchlosť 100 km/h. 
 Ford Galaxy 2.0 TDCi Duratorq DPF Titanium sa 
predáva za 38 500 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Ford Galaxy 2.0 TDCi Duratorq DPF 

Titanium

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

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

jem 1997 cm3, najväčší výkon 120 kW pri 3750 ot./min., krú-

tiaci moment 340 pri 2000 až 3250 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových  ramenách , priečny skrutný stabi-

lizátor, viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, 

vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s posil-

ňovačom, stopový priemer otáčania 11,6 m.

Karoséria: 5-dverová, 7-miestna typu van.

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4819/1884/1811 

mm, rázvor náprav 2850 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1578/1600 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1805/2505 kg, objem batožinového priestoru 308/1130 l, 

objem palivovej nádrže 70 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 200 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,4 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 7,4/5,2/6 l/100 

km, CO2 159 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Grand Modus na dĺžku len nepatrne, o 34 mm, prekra-
čuje 4 m, takže by mohli vzniknúť pochybnosti, či také-
to malé MPV môže plnohodnotne plniť úlohu rodinného 
auta aj pri väčších deťoch. Predné sedadlá majú mäk-
ké čalúnenie, čo nám vo všeobecnosti nevyhovuje, ale 
už druhý deň jazdenia v Grand Moduse nám to už nepre-
kážalo. Kto sedí rád za volantom s kolenami prirodzene  
roztiahnutými od seba, bude si musieť zvyknúť na  

neustály citeľný kontakt pravého kolena so stredovou 
konzolou a ľavého s výplňou dverí. Vodiči nižších po-
stáv možno tento problém nebudú mať. Výhľad z vozi-
dla je dobrý, sedadlo vodiča možno prestavovať aj výš-
kovo, výškovo je prestaviteľný i volant. Pri inovácii do-
stal Modus, teda aj jeho dlhší variant, väčšie vonkajšie 
spätné zrkadlá, takže vodič môže celkom spoľahlivo sle-
dovať situáciu za vozidlom a po bokoch.

 Tak ako pri východiskovom type Clio má model 
Clio Grandtour o 93 mm dlhší rázvor náprav, platí to 
isté aj pri type Modus. Predĺžený rázvor Grand Modu-
su na 2575 mm prispel v porovnaní s Modusom k zväč-
šeniu miesta pre nohy osôb sediacich na zadných sedad-
lách. Pre dlháňov je to však málo, mali by kolená stále 
roztiahnuté a tlačili by nimi na rub operadiel predných 
sedadiel. Limitnou výškou pre cestujúcich na zadných  

Vyskúšali sme
Renault Grand Modus 1.2 TCe 
74 kW Geo

Automobilku Renault možno považovať za tvorcu kategórie kompaktných (malých by znelo mierne dehonestujúco) viac-
účelových automobilov, keď v roku 1996 uviedla na trh typ Scénic. Ten síce vznikol ešte ako jeden z modelov typu Méga-
ne, patriaceho do nižšej strednej triedy, ale  na autosalóne v Ženeve v roku 2004 verejnosť prvý raz uvidela aj MPV posta-
vené na konštrukčnom základe skutočne malého auta.  Renault predstavil Modus, ktorý využíval a doteraz využíva podla-
hový rošt a ďalšie konštrukčné skupiny typu clio, jedného z vtedajších dvoch reprezentantov značky v triede malých áut. 
Pri inovácii Modusu v roku 2007 tento typ obohatil o  dlhší model s prívlastkom grand. Tesne pred príchodom zimy sme 
vyskúšali grand Modus poháňaný prepĺňaným zážihovým motorom 1.2 Tce 
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sedadlách, ktorým odstup od predných sedadiel posu-
nutých viac dozadu bude ešte vyhovovať, je asi 170 cm. 
Možno povedať, že lavicové trojmiestne zadné sedadlo 
nie je pre troch dospelých, či dospievajúcich cestujúcich 
dostatočne pohodlné. Je priečne delené v pomere 60/40, 
pomocou páčky prístupnej z batožinového priestoru ho 
možno celé posúvať v pozdĺžnom smere v rozsahu až  
14 cm. Objem batožinového priestoru sa tak mení v roz-
sahu 305 až 410 litrov. Keď je však zadné sedadlo cel-
kom posunuté dopredu, môže na ňom sedieť len cel-
kom malé dieťa v detskej sedačke, ktoré v nej má nôž-
ky vo vodorovnej polohe a nepotrebuje medzeru med-
zi prednými a zadnými sedadlami. Zadné sedadlo mož-
no aj sklopiť. Najprv ho treba posunúť celkom dopredu, 
keď sa za ním objavia na podlahe červené odisťovacie 
páčky, po sklopení deleného operadla a odistení upev-
ňovacieho mechanizmu páčkami možno lavicu preklopiť 
k operadlám predných sedadiel. Keďže to všetko je mož-
né len vtedy, ak sú aj predné sedadlá celkom posunu-
té dopredu, praktické využitie objemu pre náklad 1454 
litrov je možné len pre vodičov (vodičky) s výškou asi 
150 cm... Ak sme teda v úvode naznačovali pochybnosti,  
či Grand Modus môže plniť úlohu rodinného auta,  

odpovedať možno „dialekticky“. Ak sú v rodine viac ako 
dve osoby s výškou okolo 180 cm, treba uvažovať s „o 
číslo väčším MPV“, lebo ten, ktorý bude sedávať vzadu, 
nebude mať pri dlhšie trvajúcom cestovaní dosť pohod-
lia. Pre ostatných je Grand Modus určite jednou z mož-
ností. Poteší aj dostatkom odkladacích priestorov. 
 Kabína je približne do rýchlosti 90 km/h celkom 
tichá, pri rýchlejšej jazde už do nej preniká aerodyna-
mický hluk, v ktorom celkom zanikne zvuk kultivova-
ne pracujúceho 1,2-litrového prepĺňaného motora. Tak 
ako prakticky všetky malé prepĺňané zážihové motory 
aj tento dokáže pracovať mimoriadne úsporne, ak ho 
vodič netlačí často do veľkých otáčok. Ak väčšinu tra-
sy Grand Modus prekoná s otáčkami motora nad 4000 
za minútu, nebude to veru pri normovanej spotrebe pre 
kombinovanú prevádzku (6 l/100 km). Motor síce ochot-
ne vydáva veľký výkon potrebný na rýchlu a dynamic-
kú jazdu, ale spotreba vzrastie aj o 2 l/100 km. Pri dy-
namickom štýle jazdy treba rátať s tým, že vyššia ka-
roséria sa v zákrutách bočne nakláňa, čo spolu s mäk-
kým pružením upozorňuje vodiča, aby do nasledujúcej 
zákruty nevchádzal oveľa rýchlejšie. Riadenie má až prí-
liš horlivý posilňovač, volantom možno otáčať skutočne 

ľahučko. Brzdy sú účinné, ale ich nástup je taký ostrý, 
akoby už pri ľahkom tlaku na brzdový pedál schvatli ko-
lesá do tlamy medvede. Na jemné pribrzďovanie sme si 
teda museli zvykať.
 Renault Grand Modus v limitovanej sérii Geo s kli-
matizáciou, audiosústavou s CD a MP3 prehrávačom, 
4-ročnou zárukou a akciovou zľavou 800 eur je pre spo-
mínaný okruh zákazníkov príťažlivou ponukou. Cena 
skúšaného modelu je 10 390 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Renault Grand Modus 1.2 TCe 

74 kW Geo

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

rozvod OHC, kompresný pomer 9,8:1, zdvihový objem 1149 

cm3, najväčší výkon 74 kW pri 5500 ot./min., krútiaci mo-

ment 152 Nm pri 3500 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabili-

zátor, zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný 

stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, 

ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, stopový 

priemer otáčania 9,9 m. Pneumatiky rozmeru 185/60 R 18.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4034/1695/1586 

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

du 1456/1436 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1160/1650 kg, objem batožinového priestoru 305/1454 l, 

objem palivovej nádrže 51 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 182 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,4 s, spotreba 95-oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



Isté je, že tretia generácia Sportage sa páči nielen nám, 
na Slovensku, úspešná je všade, kde ju Kia ponúka. Pô-
dorysom je to vlastne auto nižšej strednej triedy – 4400 
x 1855 mm – teda s nie príliš veľkými nárokmi na parko-
vaciu plochu. A keďže je známe, že väčšina športovo-ú-
žitkových automobilov (SUV) sa využíva ako každé iné 
osobné auto, teda jazdí po spevnených cestách, v Kii 
tento fakt podľa nás vyhodnotili veľmi správne. Karosé-
rii nedali dizajnéri drsné tvary „off-roadu“ a zákazníkom 
ponúkajú na výber dva koncepty pohonu: Typicky „cest-
ný“, s pohonom len kolies prednej nápravy (2WD), alebo 
pohon všetkých štyroch kolies (4WD). Ako prvú sme vy-
skúšali konštrukčne jednoduchšiu a najlacnejšiu alter-
natívu, model Sportage 1.6 GDI 2WD.  
 Ľahký športový nádych dali dizajnéri karosérii 
Sportage, v zhode s názvom typu, z jej vonkajšej i vnú-
tornej strany. Dvojdielna prístrojová doska, volant men-
šieho priemeru, kratšia preraďovacia páka šesťstupňo-
vej ručne ovládanej prevodovky na vysokom stredo-
vom tuneli a nízke okná by pristali aj športovo ladenému  

január  201122

Vyskúšali sme
Kia Sportage 1.6 GDi 2WD EX

Slovenské Auto roka 2011
Tvrdenie z nadpisu tentoraz platí viac ako na sto percent. Tých sto percent Kii Sportage zabezpečila pred koncom minulé-
ho roka porota novinárov, ktorá volí  „Auto roka“ na Slovensku. O tom, koľko percent „slovenskosti“ patrí tomuto vozidlu za 
to, že ho vyrábajú v Tepličke nad Váhom, by bolo možné viesť siahodlhú rozpravu. Pre nás je príjemné, privlastniť si z neho 
čo najviac, ale každý nech si určí hranicu, akú uzná za vhodnú. 
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hatchbacku. Sedí sa však vyššie nad vozovkou, ak vpre-
du, tak na sedadlách s dobrým bočným vedením. Vodi-
čovo sedadlo sa dá nastaviť aj výškovo, volant v dvoch 
smeroch, takže jediné, čo vodič nemôže ovplyvniť, aby 
mal dokonalý výhľad zo svojho miesta aj šikmo vpred, 
sú pomerne masívne stĺpiky karosérie, ale to je pro-
blém väčšiny SUV. Cestujúci na zadných sedadlách, kto-
ré sú priečne delené v pomere 60/40 sedia tiež poho-
dlne, museli by mať výšku hodne nad 185 cm, aby po-
ciťovali nejaké priestorové obmedzenia. Výrobca uvád-
za, že normovaný objem batožinového priestoru za zad-
nými sedadlami je 564 litrov. Na 1353 litrov vzrastie po 
sklopení sedadiel.
 Až prekvapujúco dobre odhlučnená kabína – voči 
motorovému priestoru, podvozku, ale aj aerodynamic-
kému hluku pri veľkých rýchlostiach – má pri najvyššej 
úrovni výbavy EX bohatú zostavu prvkov, ktoré zlepšujú 
bezpečnosť a najmä pohodlie jazdy. Dôležité prvky bez-
pečnosti, vrátane vyspelého systému regulácie stabili-
ty (ESP) či sady bezpečnostných vankúšov sú totiž štan-
dardom už aj v najnižšom stupni výbavy Base. Automa-
tická dvojzónová klimatizácia, kožou potiahnutý veniec 
volantu a hlavica páky prevodovky, „cúvacie“ snímače 
v zadnom nárazníku či dažďový snímač sú sériovo mon-
tovanými prvkami len najvyššieho stupňa výbavy. 
 Atmosféricky plnený zážihový motor so zdvihovým 

objemom 1,6 l sa na prvé počutie nezdá byť vhodným 
zdrojom pohybu pre športovo-úžitkové auto. Presved-
čili sme sa, že táto novinka v ponuke motorov s výko-
nom až 99 kW a najväčším krútiacim momentom 164 
Nm nie je pre „mestské SUV“ zlým riešením. V kombi-
nácii so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou 
s presne vymedzenými dráhami pre zaraďovanie jednot-
livých stupňov nevytvára vodičovi stresy pri predchád-
zaní pomalších vozidiel, lebo má aj pri väčších rýchlosti-
ach ešte výkonovú rezervu. Pri „diaľničných“ rýchlosti-
ach už tento motor ale nie je príliš striedmy v spotrebe. 
Podľa palubného počítača kolísala spotreba benzínu pri 
rýchlosti 130 km/h a zaradenom šiestom prevodovom 
stupni v rozsahu 9,6 až 9,9 l/100 km, podľa toho, či sme 
išli po zostupných alebo vzostupných úsekoch vertikál-
ne mierne zvlnenej diaľnice. V mestskej premávke mož-
no s týmto motorom dosiahnuť spotrebu do 8,5 l/100 
km, čo je zase celkom pozitívne zistenie. Kia Sportage je 
v zákrutách pri väčších rýchlostiach len mierne nedotá-
čavá, systém pruženia  si veľmi dobre poradí s väčšinou 
nerovností na našich cestách a neprenáša rázy od kolies 
tvrdo do sedadiel.  Aj to sú dôvody veľkého obchodného 
úspechu tejto novinky Kie v Európe.
 Kia Sportage 1.6 GDi 2WD EX sa predáva za  
20 640 eur.

Samuel BIBZA 

Vyskúšali sme
Kia Sportage 1.6 GDi 2WD EX 

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

2xOHC, kompresný pomer 10,5:1, zdvihový objem 1591 cm3,  

najväčší výkon 99 kW pri 6300 ot./min., krútiaci moment 

164 pri 4850 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových  ramenách, priečny skrutný stabi-

lizátor, zadná viacprvková náprava,  vinuté pružiny,  kotúčové 

brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi,  hrebeňové riadenie s  

posilňovačom, stopový priemer otáčania 10,6 m, pneumatiky 

rozmeru 225/60 R 17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4400/1855/1635/

(1645) mm, rázvor náprav 2640 mm, rozchod kolies vpredu 

i vzadu 1614/1615 mm, svetlá výška 170 mm, pohotovostná/

celková hmotnosť 1380/1830 kg, objem batožinového pries-

toru  564/1353,  objem palivovej nádrže 58 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 178 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,1 s, spotreba 95 oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

8,2/6/6,8 l/100 km, CO
2
 158 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



Tvarovanie karosérie má zrejmé viaceré črty rýdzo špor-
tového typu 8C Competizione, čo prináša novej Giuliette 
dobré body u zákazníkov ešte skôr, ako sa pozrú do  

interiéru a uskutočnia skúšobnú jazdu. V porovnaní s Al-
fou 147 je Giulietta s dĺžkou 4351 mm o 128 mm dlhšia, 
o 69 mm širšia (1798 mm) aj o 2 cm vyššia (1465 mm). 

Podstatne väčšia je aj „základňa“ kontaktu auta s vo-
zovkou – rázvor náprav je dlhší o 88 mm (2634 mm), 
rozchod kolies je tiež širší, teraz má rovnakú hodnotu 
na prednej aj zadnej náprave, 1554 mm. To sú priazni-
vé technické predpoklady nielen pre viac miesta aj pre 
osoby sediace na zadných sedadlách, ale aj pre pohodl-
nú jazdu a výbornú stabilitu vozidla. Nárast vonkajších 
rozmerov umožnil konštruktérom zväčšiť aj objem bato-
žinového priestoru z 292 litrov v Alfe 147 na už konku-
renčných 350 litrov. Obchodníci Alfy Romeo si totiž ne-
dali skromný cieľ udržať si Giuliettou tradičných zákaz-
níkov značky, chcú zaloviť aj v rybníkoch konkurencie, a 
to aj tej, ktorá sa hrdí, že patrí do prémiového segmentu.  
 Interiér pôsobí hodnotným dojmom, športový ná-
dych mu dávajú nielen v hlbokých tubusoch zapustené 
hlavné prístroje s kruhovými stupnicami, kovové pedá-
le, trojramenný volant a športové sedadlá, ale aj mohut-
ná guľovitá hlavica na preraďovacej páke šesťstupňo-
vej prevodovky. K dokonalosti predných sedadiel chý-
bajú tuhšie bočné výstuhy operadla a niektoré ovláda-
cie tlačidlá by mohli mať väčšie rozmery, aby sa dali  

január  201124

Vyskúšali sme
Alfa Romeo Giulietta 1.4 T 
MultiAir Distinctive

Šťuka v rybníku áut 
nižšej strednej triedy
Najmladší typ z ponuky automobilky Alfa Romeo, giulietta, vyvolal poriadny rozruch medzi záujemcami o autá nižšej stred-
nej triedy, ale aj v radoch konkurencie. Pôsobivý dizajn, dobré motory a v súčasnosti už aj vrátená zákaznícka dôvera v pre-
vádzkovú spoľahlivosť automobilov z koncernu Fiat budí zaslúženú pozornosť verejnosti. Nástupkyňa uznávaného typu 
147 dostala meno, ktoré sa v histórii automobilky objavilo už dvakrát. Prvý raz ho mali sedan a kupé v rokoch 1954 až 
1965, druhý raz patrilo sedanu, ktorý Alfa vyrábala v rozmedzí rokov 1977 až 1985. 
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intuitívne ovládať bez dlhého zvykania si na ich polo-
hu. Kabína je priestranná, predĺženie rázvoru náprav pri-
spelo k tomu, že za sebou môžu pohodlne sedieť osoby 
s výškou nad 180 cm. S motorom 1.4 T MultiAir vylade-
ným na najväčší výkon 125 kW si možno Giuliettu kúpiť 
len so strednou úrovňou výbavy Distinctive, kde nechý-
ba šesť bezpečnostných vankúšov, jemnou kožou obšitý 
volant, audiosústava s CD a MP3 prehrávačmi a ovláda-
ním aj na volante, automatická dvojzónová klimatizácia, 
tempomat, alebo stabilizačný systém VDC s asistenč-
ným systémom uľahčujúcim rozjazd vozidla v stúpaní.
 Giulietta je postavená na  novej platforme C-E-
vo, na rozdiel od typu147, kde boli predné kolesá za-
vesené na dvojiciach priečnych ramien, používa vpre-
du pružiace vzpery McPherson, vzadu zostala viacprv-
ková náprava. Viaceré prvky závesu kolies sú vyrobené  

z hliníka. Vyladenie podvozku na cestách s dobrým po-
vrchom umožňuje vodičovi bleskurýchle zmeny smeru, 
ak je cesta hrboľatá, zadná náprava občas „uskočí“, tak-
že na takýchto cestách musí byť vodič v strehu. Giuliet-
ta bola vybavená systémom DNA – skratka je odvode-
ná od označenia troch ponúkaných režimov: Dynamic, 
Normal a  All Weather. Prepínajú sa kolískovým ovláda-
čom pri preraďovacej páke prevodovky. Systém ovplyv-
ňuje reakcie motora, prevodovky, posilňovača riade-
nia, stabilizačného systému a elektronické funkcie di-
ferenciálu Q2, ktorý čiastočne nahrádza funkciu samo-
záverného diferenciálu pribrzďovaním vnútorného kole-
sa v zákrutách. Tento model Giulietty sme mali v pred-
vianočnom týždni so snehovou kalamitou, takže prepí-
nač DNA sme mali väčšinou v polohe A, kedy je motor 
utlmený a aj bezpečnostné systémy podvozku reagujú  

„opatrnícky“. Zábava s Giuliettou je až keď je volič DNA v 
polohe D, tej sme si užili až o týždeň, keď si mrazivá zima 
dala krátku prestávku, ale to už bola Giulietta s iným  
motorom. 
 Štvorvalcový zážihový motor 1.4T MultiAir s vý-
konom 125 kW a krútiacim momentom s hodnotou 250 
Nm (v režime D) má vďaka hydraulickému prvku nahrád-
zajúcemu mechanickú väzbu vačkového hriadeľa s ven-
tilmi presné riadenie časovania aj zdvihu ventilov. To 
prispelo podľa informácií výrobcu k nárastu výkonu o 
10 %, krútiaceho momentu o 15 % a k zmenšeniu spo-
treby benzínu o 10 %. Pri popísaných poveternostných 
podmienkach nebolo možné urobiť si aspoň orientačné 
skúšky spotreby pri väčších rýchlostiach, napriek sys-
tému Stop-Štart sme mali priemernú spotrebu mierne 
nad 9 l/100 km, na čom sa nepochybne nepriaznivo po-
dieľali „plazivé“ jazdy v kolónach áut počas snehových  
metelíc.
 Alfa Romeo Giulietta 1.4 T MultiAir Distinctive sa 
predáva za 21 400 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Alfa Romeo Giulietta 1.4 T 

MultiAir Distinctive

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

vod 2xOHC, kompresný pomer 9,8:1, zdvihový objem 1368 

cm3, najväčší výkon 125 kW pri 5500 ot./min., krútiaci mo-

ment 230 Nm pri 2500 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná viacprvková náprava, priečny skrutný stabi-

lizátor, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovaný-

mi kotúčmi, ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňova-

čom, obrysový priemer otáčania 10,9 m, pneumatiky rozme-

ru 225/40 R 18. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4351/1798/1465 

mm, rázvor náprav 2634 mm, rozchod kolies vpredu i vza-

du 1554 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1365/1795 

kg, objem batožinového priestoru 350 l, objem palivovej ná-

drže 60 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 218 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km 7,8 s, spotreba 95-oktán. ben-

zínu v mest./mimo mest. cykle/kombinovanej prevádzke 

7,8/4,6/5,8 l/100 km, CO
2
 137g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



Nová Alhambra s vonkajšími rozmermi 4854x1904x 
1720 mm je priestranným automobilom aj pri sedem-
miestnom usporiadaní, o čom sme sa presvedčili pri 
jej medzinárodnej prezentácii v Španielsku. Päťmiest-
ny model má za druhým radom sedadiel skutočne nad-
priemerne veľký batožinový priestor s objemom 809  

litrov. Sklopením zadných sedadiel je za prednými seda-
dlami objem pre náklad 2430 litrov. Mechanizmus sklá-
pania druhého radu sedadiel je dômyselný, sklápanie aj 
ich opätovné postavenie nevyžaduje veľa námahy. Dru-
hý rad troch samostatných sedadiel je osadený vyššie 
ako predné sedadlá, čo vzadu sediacim osobám zlepšuje  

výhľad pred vozidlo. Predné sedadlá majú elektrické 
výškové nastavovanie a nastavovanie sklonu operad-
la, pozdĺžne sa prestavujú ručne. Ako je to bežné pri 
väčšine viacúčelových vozidiel, bočné výstuhy sedadi-
el nebývajú výrazné, pretože sa neočakáva, že by niek-
to s autom tejto kategórie divoko jazdil po kľukatých 
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Vyskúšali sme
Seat Alhambra 1.4 TSI 110 kW Style

Prvá generácia Seatu Alhambra už roky presluhovala, až minulý rok prišla jej nástupkyňa, ako dvojča Volkswagenu Sha-
ran. A hneď od začiatku predaja ukázala, že bude veľkou posilou v obnovujúcom sa portfóliu typov Seatu. Vyskúšali sme 
päťmiestny variant, poháňaný zážihovým motorom 1.4 TSI so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou.  
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okresných cestách. Menej výrazné bočné vedenie se-
dadiel vyhovuje aj najrobustnejším členom posádky. Po-
vrch všetkých dielcov interiéru je na vzhľad aj na do-
tyk príjemný. Prístrojová doska a všetky na nej uložené 
prístroje a ovládače sú ergonomicky správne navrhnu-
té, takže nový vodič sa nemusí s novou Alhambrou dlho 
zoznamovať. Ovládanie veľkého auta je bezproblémo-
vé, ostatne, motor, prevodovka, riadenie, brzdy aj von-
kajšie osvetlenie sú odskúšané vo viacerých typoch vo-
zidiel takmer všetkých značiek patriacich do koncernu 
Volkswagen. Konštruktéri všetko v Alhambre posklada-
li  do dobre fungujúcej stavebnice. 
 Ako sa na veľké viacúčelové auto patrí, v kabí-
ne Alhambry je veľa rôznych odkladacích priestorov,  

konštruktéri pre ne našli miesto aj v podlahe pred zad-
nými sedadlami, rozmerné schránky sú aj pod prednými 
sedadlami. Kabína je dôkladne odhlučnená, cez väčšinu 
nerovností cesty kolesá prenášajú karosériu plavne, len 
výrazné vyvýšeniny dajú o sebe vedieť a náraz, i keď v 
stlmenej podobe, sa prenáša aj do sedadla. Podvozok je 
veľmi dobre vyladený, výborne zvláda aj rýchly prejazd 
zákrut s väčším polomerom.  Náklony karosérie pritom 
nie sú veľké. Na mimoriadne dynamický prejazd ostrých 
zákrut je Alhambra predsa len priveľká, takže kvílenie 
pneumatík zvyčajne prestane baviť najprv niektorého 
zo spolujazdcov, ktorý spacifikuje vodiča, aby prestal so 
šantením. K tomu vodiča láka aj presné riadenie s vhod-
nou charakteristikou posilňovača, poskytujúce mu dob-
rú spätnú väzbu zo styku predných kolies s vozovkou.
 Zážihový motor 1.4 TSI s najväčším výkonom  
110 kW pri otáčkach 5800 za minútu poskytuje ne-
čakane veľký krútiaci moment 240 Nm v rozsahu otá-
čok 1750 až 4000 za minútu. Pri malých a stredných 
otáčkach je motor pružný, zrýchlenie citeľné, približova-
ním sa ručičky otáčkomera k otáčkam pre maximálny 
výkon už zrýchľovanie chabne. V našich podmienkach 
nemá význam ho viac naháňať, lebo časy neobmedze-
ných rýchlostí u nás už dávno pominuli a výkonnosť toh-
to maloobjemového motora nestačí na dokončenie pred-
biehajúceho manévru len v prípade, keď je viera vodiča 
podstatne silnejšia ako jeho zrak.    
 Seat Alhambra 1.4 TSI 110 kW so šesťstupňovou 
ručne ovládanou prevodovkou a úrovňou výbavy Style 
sa predáva za 27 030 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Seat Alhambra 1.4 TSI 110 kW Style

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

vstrekovaním, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 

10:1, zdvihový objem 1390 cm3, najväčší výkon 110 kW pri 

5800 ot./min., krútiaci moment 240 Nm pri 1500 až 4000 

ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná viacprvková náprava, priečny skrutný stabi-

lizátor, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovaný-

mi kotúčmi,  ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňo-

vačom, obrysový priemer otáčania 11,9 m, pneumatiky roz-

meru 205/60 R 16. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4854/1904/1720 

mm, rázvor náprav 2919 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1557/1605 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1723/2290 kg,  objem batožinového priestoru  809/2430 l, 

objem palivovej nádrže 70 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 197 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km 10,7 s, spotreba 95-oktán. ben-

zínu v mest./mimo mest. cykle/kombinovanej prevádzke 

9,2/6,1/7,2 l/100 km, CO
2
 167g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



V minuloročnom júnovom vydaní sme písali o skúsenos-
tiach, ktoré sme získali s vynoveným Aurisom poháňa-
ným 1,6-litrovým zážihovým motorom s výkonom 98 
kW. V závere minulého roka sme vyskúšali Auris s hyb-
ridnou alternatívou pohonu a strednou úrovňou výbavy 
Luna, akú mal aj predtým skúšaný model.
 V kabíne sa z pozície vodiča v modeli HSD (skrat-
ka označenia systému pohonu - Hybrid Synergy Drive) 
toho vizuálne veľa nezmenilo v porovnaní s modelom po-
háňaným zážihovým motorom. Mierne zmenený prístro-
jový panel, len dvojpedálové ovládanie v HSD, lebo spoj-
kový pedál nie je potrebný, a náhrada klasickej prera-
ďovacej páky šesťstupňovej ručne ovládanej prevodov-
ky voliacou pákou s výrazne modrou hlavicou, farebným 
to symbolom ekologického pohonu v Toyote. Priestoro-
vo je kabína rovnaká. Blok batérií ubral niečo z objemu 
batožinového priestoru – z hodnoty 350 litrov na 279 
litrov. Pohotovostná hmotnosť hybridného modelu je o 
105 kg väčšia, ale pri 1350 kg nie je žiadnym ťažkoo-
dencom, ktorý by mal problémy vrtko sa pohybovať v 
hustej mestskej premávke, kde má jeho pohon najviac  
predností.
 Hybridný systém pohonu je rovnakej koncep-
cie, ako ho poznáme z typu Prius. Kombinuje teda záži-
hový motor 1.8 VVT-i s výkonom 73 kW so synchrón-
nym elektromotorom s výkonom 60 kW. Celkový výkon 
tohto systému, spolupracujúceho s bezstupňovou pre-
vodovkou E-CVT, je 100 kW. Auris HSD je teda rovna-
ko ako Prius schopný pár kilometrov prejsť aj na čisto  

elektrický pohon, čo sa deje automaticky pri rozjazde 
vozidla, ale vodič sa môže pre elektrický režim rozhod-
núť aj sám. A ak sú batérie plne nabité, v režime označe-
nom EV pri rýchlosti do 50 km/h môže prejsť asi 2 km 
bez naštartovania spaľovacieho motora. Ak porovná-
me dynamiku jazdy oboch Aurisov, ktoré sme skúšali v 
priebehu minulého roka, tak výraznejšie rozdiely medzi 
nimi nie sú. Model so spaľovacím motorom dosahuje na-
jväčšiu rýchlosť 195 km/h a z 0 na 100 km/h zrýchľu-
je za 10 sekúnd. Model HSD môže jazdiť rýchlosťou na-
jviac 180 km/h a z 0 na 100 km/h zrýchli za 11,4 s. 
Mierne zhoršenie týchto parametrov vyváži úspornos-
ťou. V mestskom cykle aj v kombinovanej prevádzke 
má normovanú spotrebu benzínu len 3,8 l/100 km, mo-
del s 1,6-litrovým zážihovým motorom má normovanú 
spotrebu v meste 8,5 a v kombinovanej prevádzke 6,6 
l/100 km.  
 Pre výber pohonu je dôležité zohľadniť nielen vý-
robcom uvádzané parametre, ale aj prevádzkové podmi-
enky, v ktorých  bude Auris prevažne pracovať. A samo-
zrejme aj cenu vozidla. Ak Auris HSD len zriedka opus-
tí intravilán mesta, môžu sa naplno prejaviť silné strán-
ky hybridného pohonu, vrátane systému automatické-
ho vypínania spaľovacieho motora pri zastavení auta. 
Kto však používa auto takmer denne na dochádzanie do 
práce do iného mesta alebo dediny, priaznivý efekt hyb-
ridného pohonu slabne. A ak je súčasťou takejto pravi-
delne zdolávanej trasy aj diaľnica, potom by bolo skla-
manie zo spotreby benzínu majiteľa hybridného Aurisa  

veľmi veľké. Treba si vtedy vybrať model s niektorým 
zo spaľovacích motorov.
 Toyota Auris HSD s výbavou Luna sa predáva za  
20 950 eur (s 1,6-litrovým zážihovým motorom za  
14 790 eur).        Samuel BIBZA
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V Toyote sa pred niekoľkými rokmi rozhodli, že pokračovateľom spanilej jazdy typu corolla históriou (budäcou) tejto znač-
ky bude len model s karosériou sedan. Pri autách nižšej strednej triedy je všeobecne najžiadanejším druhom karosérie 
päťdverový hatchback. Ten pri deviatej generácii corolly v roku 2007 skončil, nový hatchback Toyoty dostal meno Auris. 
Keďže nedokázal úplne naplniť obchodné ciele vedenia automobilky, po troch rokoch ho dôkladne inovovali.

Najúspornejší model

Vyskúšali sme
Toyota Auris HSD Luna

Motor: 4-valcový, 16-ventilový zážihový,  ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 13:1, zdvihový objem 1798 cm3,  najväčší vý-

kon 73 kW pri 5200 ot./min., krútiaci moment 142 pri 4400 

ot./min., synchrónny elektromotor s permanentným magne-

tom, najväčší výkon 60 kW, najväčší krútiaci moment 207 Nm, 

celkový výkon hybridného systému 100 kW. 

Prevody: automatická s plynulou zmenou prevodu e-CVT.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových  ramenách , priečny skrutný stabili-

zátor, zadná vlečená náprava,  vinuté pružiny,  kotúčové brzdy, 

vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s elektric-

kým  posilňovačom, pneumatiky rozmeru 195/65 R 15.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4245/1760/1510 mm, 

rázvor náprav 2600 mm, rozchod kolies vpredu i vzadu 1535 

mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1455/1805 kg, objem 

batožinového priestoru  279 l, objem palivovej nádrže 45 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 180 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,4 s, spotreba 95 oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

3,8/3,6/3,8 l/100 km, CO
2
 89 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Zo sveta

Toyota je s ôsmimi typmi v rôznych kategóriách 17-krát 
medzi desiatimi najlepšími vozidlami a je tak najúspeš-
nejšou značkou podľa TÜV Report 2011. Plne hybridná 
Toyota Prius (na obr.) je najspoľahlivejším automobilem 
svojej triedy. Zverejnená správa Auto Bild TÜV Report 
2011 dokazuje, že priekopník hybridnej technológie po-
honu získal za najmenšiu kvótu nedostatkov prvé mies-
to v kategórii dvoch až trochročných vozidiel. Nedostat-
ky autoopravári zistili len na 2,2 % všetkých Priusoch 
kontrolovaných v rámci záručných prehliadok. 

Hneď za Toyotou Prius sa umiestnila v tejto 
kategórii 2 až 3-ročných automobilov Toyo-
ta Auris s kvótou nedostatkov iba 2,3 %. Pri-
us ani Auris nemali pri kontrolách žiadnu 
podstatnú slabinu na podvozku, osvetlení, 
brzdách  či ohľaduplnosti k životnému pro-
strediu a dopadli podstatne lepšie ako bol 
priemer s kvótou nedostatkov  okolo 5,5 %. 
To platí aj pre typ Corolla Verso, ktorý po 
svojom prvom mieste v kategórii dvoch 
až trochročných v TÜV Reporte 2009 te-

raz opäť získal delené prvé miesto v kategórii štvor až 
päťročných automobilov s kvótou nedostatkov 4,2 %. 
V tejto kategórii sa umiestnil typ Avensis na slušnom 
štvrtom mieste s kvótou nedostatkov 5,0 %. Priemerná 
kvóta nedostatkov v tejto kategórii je pritom až 10,4 %. 
Aj staršie automobily Toyota Avensis sú nadpriemerne 
spoľahlivé: TÜV zistil nedostatky na šesť až sedemroč-
ných automobiloch len na 7,6 percentách  kontrolova-
ných vozidiel tohto typu. Tento výsledok odpovedá pia-
temu miestu,  za ním na šiestej pozícii  je RAV4 s kvótou 

7,8 % a Toyota Corolla s kvótou nedostatkov 9 % skon-
čila na ôsmom mieste. 
 Vynikajúci úspech Toyoty v rámci TÜV Report 2011 
pokračuje aj pri ešte starších vozidlách. V kategórii 
osem až deväťročných automobilov obsadil typ RAV4 s 
kvótou 10,2 % tretie miesto pred typom Yaris s 12,7-per-
centnou kvótou nedostatkov. Do prvej desiatky sa do-
stal aj typ Corolla so  14,4 % a Avensis so 14,5%. Prie-
merná kvóta nedostatkov v tejto kategórii je až 21,4 %. 
Výborne obstáli Toyoty aj v kategórii desať až jedená-
sťročných vozidiel. Kompaktné SUV Toyoty, RAV4, s 
kvótou 10,5 % skončilo na druhom mieste, Yaris (13,9 
%), Corolla (14,9 %) a Avensis (16,6 %) sa tiež umiestni-
li do siedmeho miesta v tejto kategórii, s podstatne lep-
ším výsledkom ako bola priemerná kvóta nedostatkov 
(26 %).  
 Každoročne vypracovávaná a v  časopise Auto Bild 
zverejňovaná správa TÜV podáva úplný prehľad o dlho-
dobej kvalite a životnosti vozidiel a slúži tak ako dôležitá 
orientačná pomôcka pre zákazníkov kupujúcich si nové 
alebo aj používané automobily.      -ta-

Toyota uverejnila detaily o novom skle, ktoré pohltí 99 
% UV žiarenia. Nové sklá sa majú používať na všetkých 
automobiloch Toyota vyrobených už v tomto roku. 
Nové sklá v predných dverách budú mať dodatočne na-
nesenú vrstvu účinného absorpčného materiálu na stra-
ne interiéru, ktorý zmenší priechod ultrafialového spek-
tra slnečného žiarenia do kabíny až o 99 %. Podľa tlačo-
vej správy by rovnakú ochranu proti spáleniu pokožky 

na rukách vodiča zabezpečilo nasadenie rukavíc. 
 Nové sklá na dverách 
budú kombinovať s čelnými 
sklami vyrobenými z vrstve-
ných materiálov. Tie pohltia 
tiež  99 % UV žiarenia vďaka 
tenkému povlaku medzi jed-
notlivými vrstvami. 

 Väčšina výrobcov používa v predných dverách len 
jednu vrstvu tvrdeného skla, ktorá je doplnená o či-
astočky absorpčného materiálu. Podľa Toyoty také rie-
šenie pohlcuje 89 % žiarenia. 

Toyota Motor Corporation (TMC) začiatkom decembra 
2010 oznámila, že Toyota Kirloskar Motor Private, Ltd. 
(TKM), dcérska spoločnosť TMC pre výrobu a distribú-
ciu v Indii, začala prijímať objednávky na kompaktný se-

dan Etios vyvinutý špeciálne pre 
indický trh. 
Vývoj typu Etios trval viac ako 5 
rokov za aktivnej účasti technic-
kých špecialistov z Indie, ktorí 
reagovali na priame požiadavky 
miestnych zákazníkov. 
Cieľovou skupinou sú klien-
ti strednej triedy, ktorá by mala 
pomerne rýchlo rásť v kontex-
te silnejúceho indického hospo-
dárstva. Etios pôsobí dojmom  
o triedu väčšieho vozidla. Svojím 

vzhľadom dôstojne reprezentuje postavenie majiteľa, 
ponúka priestranný interiér a dostatočný úložný pries-
tor. TKM plánuje predstaviť v apríli aj hatchback s ozna-
čením Etios Liva. Prezident TMC Akio Toyoda na otvá-

racej slávnostnej akcii v Bangalore zdôraznil, že Toyota 
sa dlhodobo snaží ponúkať zákazníkom po celom svete 
presne také produkty, ktoré spĺňajú ich potreby. Pri vý-
voji typu Etios sa TKM podarilo zabezpečiť veľký podi-
el dodávok dielcov od miestnych subdodávateľov, aby 
vznikol automobil so silnou väzbou na indický trh. Vý-
robou tohto typu v Indii vznikne viac ako 2000 nových 
pracovných miest v druhom výrobnom závode TKM a 
približne 500 miest v spoločnosti Toyota Kirloskar Auto 
Parts Private Limited, kde sa v jeseni 2012 spustí vý-
roba motorov pre Etios a začiatkom roku 2013 aj výro-
ba prevodoviek pre tento nový typ. TKM plánuje Etios 
vyvážať aj na zahraničné trhy. Sedan Etios má vonkaj-
šie rozmery 4265x1695x1510 mm, poháňať ho bude no-
vovyvinutý 1,5-litrový zážihový motor. Rozmery hatc-
hbacku ešte Toyota nezverejnila, tento model má po-
háňať tiež nový, ale 1,2-litrový zážihový motor.

TOYOTA JE NAJÚSPEŠNEJŠOU ZNAČKOU 
PODľA TÜV REPORT 2011 

NOVé SKLÁ PRE TOYOTY

TOYOTA ETIOS PRE INDIcKý TRh 
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V Škode Auto Mladá Boleslav zrejme nechceli, aby sa 
na Fabiu RS, ktorá môže mať teraz na rozdiel od prvej 
generácie aj karosériu kombi, hľadelo ako na vyslovene 
športové auto. Zmenšilo by to okruh záujemcov, pretože 
cenu by zdvihli najmä potrebné konštrukčné zmeny pod-
vozka, a len málo zákazníkov by dokázalo využiť nie veľ-
mi výrazný rozdiel v schopnosti ešte lepšie zrýchľovať a 
o niečo rýchlejšie prechádzať zákrutami bez asistencie 
elektricky regulovaného systému stability (ESP). Vyla-
denie zvuku motora a jeho charakteristiky s výraznej-
šou výkonovou špičkou by bolo asi tým najmenším pro-
blémom pre zaradenie Fabie RS do malej skupinky „ho-
rúcich hatchbackov“.
 Fabia RS od ostatných modelov  Fabie vizuálne  líši 
viacerými úpravami. Agresívnejšie tvarované nárazní-
ky, nízkoprofilové pneumatikami na 17-palcových dis-
kových kolesách, svetlo zelený lak a čierny lak na tele-
sách vonkajších spätných zrkadiel zabezpečili vzhľadu 
tohto modelu neprehliadnuteľnú atraktívnosť. Estetic-
ky aj funkčne upravili tento model aj zvnútra. Veľmi dob-
re tvarovaný veniec volantu je obšitý perforovanou ko-
žou, výborné sú aj predné sedadlá s výrazným bočným 
vedením. Dojem športovosti umocňujú kovové pedále a 
čierna farba čalúnenia stropu. 
 Vynikajúco je vyladený podvozok. Z hľadiska kom-
fortu pruženia je Fabia RS takmer rovnako dobrá ako 
ostatné modely, ale v zákrutách sa karoséria nakláňa 
skutočne len minimálne a drží vodičom (volantom) daný 
smer jazdy.  Systém elektrickej regulácie stability (ESP) 
zostáva vždy na stráži a systém XDS - akási elektronic-
ká uzávierka diferenciálu prednej poháňanej nápravy 

– pribrzďovaním kolies v zákrutách - pomáha systému 
ESP potláčať prirodzený sklon auta s predným pohonom 
k nedotáčavosti. Fabia RS má aj protipreklzový systém 
predných kolies (ASR), všetky tri spomínané systémy 
sú vzájomne excelentne prepojené.
 Motor 1,4 TSI napriek veľkému možnému výko-
nu 132 kW nie je pri bežnej jazde príliš smädný. Fabia 
s ním môže reálne dosahovať v kombinovanej prevád-
zke spotrebu len mierne nad 6 l/100 km. Samozrejme, 
že vtedy sa vodič celkom prispôsobí plynutiu prúdu vo-
zidiel na ceste a ani zďaleka nevyužíva výkonnostný po-
tenciál motora. Vtedy je prepĺňaný prevažne len mecha-
nicky poháňaným kompresorom, pretože turbodúchadlo 
nastupuje až pri stredných a veľkých otáčkach. Plynu-
lé a citeľné zrýchľovanie posádka cíti už po prekroče-
ní 1500 otáčok za minútu a bez akejkoľvek „turbodiery“  
možno zrýchľovať s rastúcimi otáčkami až na hranicu 
7000 za minútu. Nad 6000 otáčok za minútu už zrýchľo-
vanie slabne, spotreba paliva však rastie. Sedemstup-
ňová dvojspojková prevodovka umožňuje aj ručné sek-
venčné preraďovanie páčkami pod volantom, ale nieke-
dy si riadiaca jednotka prevodovky spraví po svojom. A 
v zásade sa rozhoduje  logicky, takže ani výrazne špor-
tovo ladený vodič sa nebude rozčuľovať, keď prenechá 
rozhodovanie o preradení na jej umelú inteligenciu.
 Úžitkové vlastnosti Fabie RS v zmysle využitia 
priestoru kabíny alebo jazdného komfortu sú minimálne 
rovnaké ako pri iných modeloch Fabie. Výkonnosť mo-
tora a kvalita podvozku i atraktívnejší vzhľad sú príno-
sy, za ktoré viacerí motoristi radi zaplatia. Škoda Fabia 
RS má základnú cenu 17 999 eur. Skúšaný model mal  

viacero prvkov voliteľnej výbavy, napríklad bielu stre-
chu a metalizovaný lak, parkovacie snímače vzadu, vy-
hrievanie predných sedadiel, predĺženú záruku na 4 roky 
(do 120 000 km), takže jej cena bola 20 705 eur.

Samuel BIBZA

Takmer „hot-hatch“
Záujemcovia o športovo ladený model Škoda Fabia RS museli pri druhej generácii Fabie, ktorú Škoda Auto uviedla na trh 
v roku 2007, čakať až tri roky. Na rozdiel od prvej generácie Fabie RS, ktorú poháňal prepĺňaný vznetový motor  1.9 TDI s 
najväčším výkonom 96 kW, teraz dostala maloobjemový zážihový motor 1.4 TSI. Maloobjemový, ale poriadne „nadupa-
ný“, veď vďaka kombinácii mechanicky poháňaného kompresora a turbodúchadla je prepĺňanie účinné v mimoriadne ši-
rokom spektre otáčok a najväčší výkon dosahuje až 132 kW. V kombinácii s dvojspojkovou sedemstupňovou prevodov-
kou DSg má nová Fabia RS takmer vlastnosti malých športových plnokrvníkov, pre ktoré sa vžilo označenie „hot-hatch“.

Vyskúšali sme
Škoda Fabia RS 1.4 TSI DSG 

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

vod 2xOHC, kompresný pomer 10:1, zdvihový objem 1390 

cm3, najväčší výkon 132 kW pri 6200 ot./min., krútiaci mo-

ment 250 pri 2000 až 4500 ot./min.

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

lies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových  ramenách, priečny skrutný stabili-

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

nuté pružiny,  kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúč-

mi,  hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, obryso-

vý priemer otáčania 10 m, pneumatiky rozmeru 205/40 R 17.

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

Rozmery, hmotnosti: d/š/v 4029/1642/1492 mm, rázvor ná-

prav 2454 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1423/1415 mm, 

hmotnosť pohotovostná/celková 1318/1718 kg, objem batoži-

nového priestoru 300/1163 l, objem palivovej nádrže 45 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 224 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,3 s, spotreba 95-oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



Dizajn vozidla preberá niektoré prvky dizajnu štúdií 
UP!, Space UP! A Space UP! Blue. Prednej časti domi-
nujú elegantné denné svetlá, umiestnené v puzdrách re-
flektorov. Zadné svetlá sú integrované v zadných dve-
rách, delených v pomere 60:40. Napriek tomu, že vozi-
dlo je kratšie ako v súčasnosti najkratší typ VW, teda 
typ Fox, majú v ňom dvaja cestujúci viac priestoru pre 
svoje nohy ako v podstatne väčšom type Passat. V pred-
nej časti kabíny je len sedadlo vodiča. Cestujúci si svo-
ju batožinu ukladajú do priestoru, kde obvykle býva se-
dadlo spolujazdca. Stlačením tlačidla sa batožina fixu-
je pomocou strmeňa. Cestujúci môžu do vozidla nastu-
povať resp. z neho vystupovať len cez veľké dvere na  

pravej strane, ktoré majú novú kinematiku dvojosových 
závesov. Vedľa vodiča je veľký dotykový displej slúžiaci 
na ovládanie klimatizačnej sústavy a audiosústavy a na 
poskytovanie informácií o cestovnom. Na rovnakom dis-
pleji sa cestujúcim  prezentujú informácie o trase cesty 
a o pamätihodnostiach okolo nej. Vozidlo je dlhé 3730 
mm, široké 1680 mm a vysoké 1600 mm. Veľa miesta 
sa získalo najmä tým, že sedadlá mohli byť posunuté do-
zadu, pretože vozidlo prakticky nemá batožinový pries-
tor (za sedadlami je len malý priestor pre osobné veci 
vodiča). 
 Štúdia taxíka pre Londýn je poháňaná elektromoto-
rom s maximálnym výkonom 85 kW a trvalým výkonom 

50 kW. Zdrojom elektrickej energie sú pod podlahou 
umiestnené lítiovo-iónové batérie s kapacitou 45 kWh. 
Plne nabitý zdroj by ma postačovať na jazdu s dĺžkou až 
300 kilometrov. Nabitie na 80 % plnej kapacity by ne-
malo trvať dlhšie ako jednu hodinu. Maximálna rýchlosť 
štúdie taxíka VW je 120 km/h. 
 Zaujímavosťou je, že taxík v predstavenej podobe 
nesplňuje všetky technické požiadavky, ktoré mestská 
rada Londýna kladie na taxíky jazdiace v britskej met-
ropole. Zrejme ste si už všimli aj to, že sériový taxík pre 
Londýn by musel mať „prehodené“ miesto vodiča i dve-
re pre cestujúcich, pretože v Spojenom kráľovstve sa 
jazdí vľavo.        (RM) 
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Taxík VW pre Londýn
Nemecká automobilka Volkswagen predstavila v polovici decembra ďalšieho člena svojej flotily „svetových taxíkov“. Po 
Berlíne, Miláne a hongkongu predstavil Volkswagen štúdiu taxíka pre Londýn. Štúdia, ktorá má samozrejme podľa tra-
dície londýnskych taxíkov čiernu farbu karosérie, je postavená na podvozku budúceho mestského vozidla, ktoré je zatiaľ 
známe pod označením UP!. 

Predstavujeme



Kombinácia písmen a číslic L3H2P3 v označení modelu 
vyjadruje rozmery a hmotnosť vozidla. L3 sa viaže  na 
furgon s pohonom kolies zadnej nápravy dlhý 6198 mm 
s rázvorom náprav 3682 mm, H2 vyjadruje výšku vozi-
dla 2475 mm a P3 celkovú hmotnosť vozidla 3,5 t. To, 
čo sme napísali o kabíne nového Mastera minulý rok v 
septembri, platí v plnom rozsahu aj o tomto modeli s po-
háňanou zadnou nápravou. Je koncipovaná a zhotove-
ná tak, aby poskytovala posádke, a najmä vodičovi, po-
dobnú úroveň pohodlia ako osobné autá. To je dôležité 
pre zabezpečenie dostatočne vysokej úrovne tzv. kondi-
čnej bezpečnosti, teda aby bolo možné čo najdlhšie od-
ďaľovať nástup únavy vodiča pri jeho práci. Vodič má 
k dispozícii pohodlné, pozdĺžne aj výškovo prestaviteľ-
né sedadlo, vedľa neho je dvojmiestne lavicové sedadlo 
spolujazdcov tvoriacich posádku vozidla. Opierky hlavy 
aj horné kotviace body bezpečnostných pásov na všet-
kých troch miestach možno výškovo prestavovať, sú-
časťou výbavy je aj ručne ovládaná klimatizácia (s tzv. 

peľovým filtrom), palubný počítač, elektricky prestavi-
teľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá,  centrál-
ne zamykanie s diaľkovým ovládaním. V hornej tretine 
stredovej konzoly prístrojovej dosky je zapustený drži-
ak na listiny formátu A4, ktorý po vytiahnutí a sklope-
ní umožňuje vodičovi mať na ľahko prístupnom mieste 
napríklad nepokrčené dodacie listy. Výhľad z kabíny je 
dobrý, ovládacie sily na pedáloch i na otáčanie volan-
tu sú obdobné ako pri osobných autách. Nárast celkovej 
dĺžky tohto modelu o 65 mm neviedol k žiadnemu skom-
plikovaniu ovládateľnosti v porovnaní s modelom s krat-
ším modelom s pohonom predných kolies. Rozdiel nie je 
ani vďaka zmene pohonu, pretože prirodzený „nábeh“ 
vozidla s pohonom zadnej nápravy k pretáčavým šmy-
kom účinne potláča štandardne dodávaný systém dyna-
mickej stability (ESP) a protipreklzový systém pohonu 
(ASR), ktoré môžu mať modely s pohonom prednej ná-
pravy za príplatok 650 eur.
 Väčšia celková dĺžka viedla k zväčšeniu objemu  

nákladového priestoru na 11,8 m3. Prístup do nákladové-
ho priestoru je buď cez dvojkrídlové zadné dvere, ktoré 
možno otvoriť pod uhlom až 180 stupňov, alebo cez po-
suvné dvere na pravom boku vozidla. Rozmery bočných 
dverí sú dostatočne veľké na to, aby sa cez ne dal nakla-
dať aj tovar uložený na tzv. europaletách pomocou vyso-
kozdvižného vozíka. 
 Tento model poháňal vznetový motor s rovnakým 
zdvihovým objemom 2,3 l, ale kým v modeli s predným 
pohonom mal najväčší výkon 92 kW, s poháňanými zad-
nými kolesami bol vyladený na 107 kW.  Rozdiel v dyna-
mike jazdy sme nepostrehli, v bežnej premávke bolo po-
stačujúcich aj 92 kW, väčší výkon sa prejavil v náras-
te najväčšej rýchlosti zo 143 km/h na 149 km/h a v 
náraste spotreby nafty v kombinovanej prevádzke z 8 
l/100 km na 9,3 l/100 km, na spotrebe sa iste podieľa-
jú aj väčšie rozmery tohto modelu.  
 Renault Master Furgon 2.3 dCi 107 kW L3H2P3 sa 
predáva za 25 740 eur.          Samuel BIBZA
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Vyskúšali sme
Renault Master 2.3 dCi 125 L3H2P3 
Furgon ZN

Od apríla minulého roka je na trhu nová generácia automobilov Renault Master. Prináša nový dizajn, novú kabínu, nové 
motory, možnosť pohonu predných alebo zadných kolies,  a množstvo rozmerových i hmotnostných variácií a vyhotove-
ní nadstavieb. Vyskúšali sme furgon s plechovou skriňovou nadstavbou s príplatkovou hliníkovou „galériou“ na streche, 
prístupnou cez rebrík upevnený na pravom krídle  zadných dverí. Vozidlo poháňal 2,3-litrový vznetový motor s najväčším 
výkonom 92 kW, poháňal kolesá prednej nápravy (MOT´or č. 9/2010). V závere minuloročnej jesene sme vyskúšali aj 
Master s pohonom zadnej nápravy.

Pohodlie posádky 
blízke „osobnému autu“ (2)

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

systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, zdvihový objem 

2299 cm3,  najväčší výkon 107 kW pri 3500 ot./min., krútia-

ci moment 350 Nm pri  1500 až 2750 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabili-

zátor, tuhá zadná náprava, pozdĺžne parabolické listové pru-

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

hrebeňové riadenie s hydraulickým posilňovačom, pneumati-

ky rozmeru 235/55 R 16. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 6198/2070/2475, rá-

zvor náprav 3682 mm, rozmery skrine d/š  3680/1765 mm, 

pohotovostná/celková hmotnosť 2234/3500 kg, objem  skri-

ne 11,8 m3, objem palivovej nádrže 105 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 149 km/h, spo-

treba nafty v mest,/mimomest. cykle/kombinovanej prevád-

zke  10,8/8,5/9,3 l/100 km, CO
2
 247 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Zo sveta

Už deviaty krát za sebou bol Renault Samsung Mo-
tors ohodnotený ako najlepší v oblasti kvality na juho-
kórejskom trhu: v prvotnej kvalite, v obchodovateľnos-
ti, v predajoch, popredajných službách, skúškach kvali-
ty a v spokojnosti zákazníkov. Na výnimočne náročnom 
trhu v oblasti kvality produktu aj služieb tieto vynikajú-
ce výsledky podčiarkujú výkon značky a sú ocenením jej 
značných snáh v týchto oblastiach. 
 Filozofiou Renault Samsung Motors je „nikdy ne-
robiť kompromisy v kvalite.“ Politika značky striktne 
zameraná na služby zákazníkom pokračuje v prinášaní 
svojho ovocia. Už deviaty rok po sebe označil rozsiah-
ly každoročný výskum pod záštitou Marketing Insight 
spoločnosť Renault Samsung Motors ako jednotku v ob-
lasti kvality na juhokórejskom trhu. Štúdia Marketing  

Insight hodnotila stupeň spokojnosti viac ako 106 000 
zákazníkov, alebo ľudí mieniacich kúpiť si auto, pomo-
cou dotazníka s ôsmymi položkami rozdelenými do troch  
kategórií:
- kvalita produktu (prvotná kvalita – spoľahlivosť – di-

zajn – obchodovateľnosť),
- kvalita služieb (predaj – popredajné služby),
- spokojnosť zákazníkov (skúšky kvality – celková 

spokojnosť).

Celkovo je tak Renault Samsung Motors najlepší v ob-
lasti kvality na juhokórejskom trhu. V maloobchode je 
na prvej priečke v šiestich z celkových ôsmich kategórií.
 Keď juhokórejskí zákazníci kupujú vozidlo Renault 
Samsung Motors, môžu si byť istí, že dostanú kvalitné, 

bezchybné vozidlo, s ktorým môžu byť komplexne spo-
kojní. Takisto si môžu byť istí najvyššou kvalitou predaj-
ných a popredajných služieb. 
 Keď mal vyjadriť svoj názor na tieto výsledky Je-
an-Marie Hurtiger, predseda a výkonný riaditeľ Renault 
Samsung Motors, odpovedal: „Je to skvelý výsledok, 
byť na čele v oblasti kvality deväť rokov po sebe. Chceli 
by sme, aby nám momentálny vývoj umožnil zostať čís-
lom jeden aj v roku 2011 a dosiahnuť tak sériu byť na 
špici 10 rokov po sebe.“
 Na Slovensku si už čoskoro budú môcť zákazníci 
kúpiť dva typy, ktoré sú vyrábané v Kórei: Renault Kole-
os a  Renault Latitude.

-rt-

Medzi početnými novinkami koncepčných vozidiel  mi-
nuloročného autosalónu v Paríži s elektrickým pohonom 
patrila aj štúdia Venturi America. Dvojmiestny automo-
bil s otvorenou karosériou je kombináciou roadsteru a 
buggy. V Monaku sídliaca spoločnosť Venturi na pohon 
štúdie použila trojfázový synchrónny elektromotor.
 Vzhľad karosérie nie je samoúčelný, nevznikol len 
„pre oči návštevníkov parížskeho autosalónu“. Bug-
gy sú populárne v Severnej Amerike, a tak toto vozi-
dlo zohralo svoju úlohu aj pri otváraní pobočky spo-
ločnosti Venturi v americkom štáte Ohio. Stredná časť  

karosérie je vytvorená ako tuhý monokok z uhlíkových 
vlákien, na ktorý sú napojené pomocné rámy z vysoko-
pevnej ocele používanej v leteckom priemysle. Aj povr-
chové dielce karosérie sú vystužené uhlíkovými vlákna-
mi. Dvojmiestne vozidlo s rozmermi 4120x1900x1390 
mm a rázvorom náprav 2670 mm má pohotovostnú 
hmotnosť 1350 kg, z čoho 450 kg pripadá na lítium-ió-
novú polymérovú batériu. Má kapacitu 54 kWh a vydr-
ží 1800 nabíjacích cyklov. S externým nabíjacím zaria-
dením ju možno dobiť na 80 % kapacity za 3 hodiny, pri 
dobíjaní z domácej siete pomocou vo vozidle vstavanom 

dobíjacom zariadení to trvá 8 hodín.
 Výkonný kvapalinou chladený elektromotor je 
umiestnený medzi nápravami, dosahuje najväčší výkon 
280 kW, krútiaci moment 380 Nm poskytuje v rozsahu 
otáčok 0 až 6000 za minútu. Najväčšie otáčky elektro-
motora sú až 11 500 za minútu. Pri stabilnej rýchlosti 
90 km/h a na viac-menej rovinatej trase je dojazd vozi-
dla na jedno nabitie batérie asi 300 km. Najväčšia rých-
losť štúdie Venturi America je 180 km/h.

-vi-

RENAULT SAMSUNg MOTORS 
9 ROKOV PO SEBE NAJLEPŠÍ

VENTURI AMERIcA

Renault KoleosRenault Latitude



Renault Espace aj po 26-tich rokoch od uvedenia na trh 
jeho prvej generácie (teraz je na trhu štvrtá) a viac ako 
1,2 milióna predaných kusoch zostáva jedinečným pred-
staviteľom svojej triedy. To vysvetľuje aj jeho úspešný 
predaj v Európe v roku 2009, keď si na celovom predaji 
automobilov  vydobyl jednopercentný podiel a vo Fran-
cúzsku vo svojom segmente najväčší, 36-percentný  
podiel.
 Kvalitný dizajn naďalej slúži ako meradlo a mnohé  
z jeho vlastností sú do dnešných dní neprekonané:
•	Unikátny	 výhľad	 vďaka	 panoramatickému	 čelné-

mu sklu a stĺpikom širokým iba 65 mm. Konštrukté-
ri však tento rozmer nevybrali náhodne. Keďže ide o 
priemernú vzdialenosť očí dospelého človeka, bino-
kulárne videnie stĺpiky skrátka ignoruje.

•	Výnimočnú	svetlosť	v	kabíne	zabezpečuje	panorama-
tické strešné okno s celkovým povrchom 2,46 m2 (pri 
pevnom aj posuvnom type).

•	Komfortné	sedenie	pre	cestujúcich	v	druhom	aj	 tre-
ťom rade sedadiel. Tretí rad sedadiel v Renaulte Espa-
ce teda neznamená cestovanie v ekonomickej triede, 
všetci majú rovnaké sedadlá, vrátane integrovaných 
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Predstavujeme
Renault Espace

Renault sa koncom roka 2010 zameral na predstavenie svojich prémiových typov. Predstavil Renault Latitude – veľký se-
dan, ktorý kladie dôraz na výnimočný jazdný komfort a kvalitu (na Slovensko ho uvedú v tomto štvrťroku, inovovaný Re-
nault Laguna – dynamický rad v karosárskych verziách sedan a kombi s tvarovo upravenou prednou časťou a  dostup-
nosťou aktívneho riadenia štyroch kolies 4control pre širšiu klientelu. A napokon Renault Espace – jedno z najúspešnej-
ších MPV vo svojom segmente, ktoré všetkým cestujúcim poskytuje rovnaký komfort nezávisle od toho, kde sedia. Teraz 
sa budeme venovať práve tomuto typu.

VýNIMOČNý 
KOMFORT A DYNAMIKA 



bezpečnostných pásov, presné nastavovanie a naklo-
nené operadlo.

•	Takmer	 neobmedzená	 variabilita	 vďaka	 10	 hliníko-
vým lištám na podlahe, ktoré umožňujú upraviť inte-
riér a teda prepravnú kapacitu podľa počtu cestujú-
cich a batožiny.

Renault Espace ponúka nielen vysokú úroveň komfor-
tu, ktorý splní očakávania rodín hľadajúcich päť alebo 
sedem rovnako pohodlných sedadiel a variabilný inte-
riér, ale aj vysokú úroveň bezpečnosti. Teraz je vyba-
vený svetlami s technológiou LED a určite zaujme tva-
rom predných reflektorov, ktoré tvoria harmonický ce-
lok s novou farbou karosérie Pearl Blue a lesklými čier-
nymi doplnkami. Interiéru dominujú teflónom chránené 

čalúnenie a poťahy, satelitný navigačný systém Carmi-
nat TomTom Live a 3D audio systém Arkamys s úplnou 
konektivitou (USB, audio konektor).
 Modelový ročník Espace 2011 sa ponesie v zname-
ní štedro vybavenej verzie Celsium, ktorá prichádza so 
sedadlami so zlepšeným bočným vedením, exkluzívnou 
teflónovou ochranou čalúnenia a novými doplnkami v 
lesklej čiernej farbe.  Všetky prvky, ktoré sa podieľali 
na úspechu typuRenault Espace, sú k dispozícii v tomto 
výbavovom stupni, vrátane zabudovanej navigácie Car-
minat TomTom Live s novými funkciami v reálnom čase. 
Lesklé a matné čierne doplnky podčiarkujú kvalitu in-
teriéru, čalúnenie pred opotrebovaním ochráni teflón.  
V exteriéri zaujmú natáčacie bi-xenónové reflektory  

s dennými LED svetlami a sedem farebných vyhotove-
ní karosérie, vrátane novej farby Pearl Blue. Prémiové 
zaradenie potvrdzujú aj nové 17-palcové disky Eptius  
a Novadis.
 Ponuka pohonných jednotiek pre Renault Espace sa 
zmenila zavedením európskej legislatívy Euro 5. 
 K dispozícii je dvojlitrový zážihový motor s výko-
nom 125 kW v kombinácii so šesťstupňovou ručne ovlá-
danou prevodovkou a dvojlitrový vznetový motor dCi  
v dvoch výkonových verziách: dCi 150 (110 kW) a dCi 

175 (127 kW). Posledne spomínaný motor možné kom-
binovať so šesťstupňovou ručne ovládanou alebo šesť-
stupňovou automatickou prevodovkou. Emisie CO2 mo-
tora dCi 150 v kombinovanom cykle sa predovšetkým 
vďaka obmedzeniu trenia a starostlivo zvoleným prevo-
dovým pomerom podarilo zmenšiť o 20 g/km zo 190 na 
170 g/km.
 Verzia s automatickou prevodovkou tiež zazname-
nala pokles emisií, teraz sa v kombinovanom cykle môže 
pochváliť emisiami na úrovni iba 189 g CO2/km.
 Aktuálna cena Renaultu Espace začína sumou  
22 490 eur. Cena o 20 cm dlhšieho Grand Espace (4861 
mm) začína pri 23 790 eurách.

-rt-

www.mo t .sk 35

Predstavujeme
Renault Espace



január  201136

„Kizashi“ je japonské slovo, ktoré symbolizuje „príchod 
veľkých vecí“. Názov tejto novej vlajkovej lode Suzu-
ki odráža dynamický a nadčasový prístup. Kizashi je 
šiestym svetovým strategickým typom Suzuki, zame-
raným plne na  potreby zákazníka v súlade s filozofiou 
značky „Way of Life!“ V Kizashi sa odráža koncepcia 
emocionálneho a  atraktívneho sedanu pre aktívnych 
ľudí. Vyvinuli ho s dôrazom na päť kľúčových bodov: 
•	kombinácia	športového	charakteru	a	elegancie	v	jeho	

dizajne 
•	ďalší	stupeň	európskeho	charakteru	po	typoch	Swift	

a SX4 
•	komfort	jazdy	zodpovedajúci	vozidlu	typu	sedan

•	vynikajúci	výkon	a	zároveň	ekonomika	motora		
•	pokračujúci	vývoj	systému	Suzuki	i-AWD	(inteligent-

ný pohon 4x4).

Interiér v maximálnej možnej miere využíva priestoro-
vé možnosti vozidiel typu sedan. Vášniví vodiči ocenia 
športovo-elegantné doplnky a na komfort zameraných 
zákazníkov uspokojí kvalitné kožené čalúnenie a auto-
matická dvojzónová klimatizácia.  
 Kizashi poháňa zážihový radový štvorvalec so zdvi-
hovým objemom 2,4 litra, ktorý dosahuje najväčší vý-
kon 131 kW pri 6500 otáčkach za minútu  a krútiaci mo-
ment 230 Nm pri 4000 ot./min. Úspornosť a efektivitu 

motora podporuje aj prevodovka CVT bez toho, aby vo-
diča oberala o zážitky z jazdy.

Predná náprava so vzperami McPherson a spodnými 
priečnymi ramenami a viacprvková zadná náprava zaru-
čujú vynikajúcu stabilitu a minimálny prenos vibrácií od 
podvozku. Nadšenie zo šoférovania podporuje aj nový 
systém pohonu všetkých kolies i-AWD, ktorý je alterna-
tívou k modelu s pohonom kolies prednej nápravy. Všet-
ky kolesá sú vybavené kotúčovými brzdami, na prednej 
náprave majú ich vetrané kotúče priemer 16 palcov. 
 Pre optimálne vyladenie celého auta nový se-
dan testovali v rôznych podmienkach po celom sve-

Kizashi prichádza ako nová vlajková loď japonskej značky Suzuki. charakterizuje ho výrazný športový štýl, elegantný  in-
teriér, ktorý je výsledkom starostlivého remeselného spracovania, komfortná výbava a výkonný  motor. Podvozok Kizashi 
kombinuje agilitu s jazdným komfortom, jeho naladenie je výsledkom rozsiahleho testovania na cestách Európy a Sever-
nej Ameriky.

Športový charakter a elegancia 
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te: od mrazivého počasia v Minnesote až po horúčavy 
v Údolí smrti. Naladenie podvozka optimalizovali kon-
štruktéri vozidla na rozbitých anglických cestách, na 
nemeckých diaľniciach aj na legendárnom Nürburgrin-
gu. Pohon všetkých kolies i-AWD zasa ladili na Novom  
Zélande. 
 Pozícii novej vlajkovej lode značky zodpovedá aj 
veľmi nízka úroveň vnútorného hluku a vibrácií, ktorá 
je daná nielen veľkou tuhosťou skeletu karosérie, ale aj 
výbornou aerodynamikou a bohatým použitím zvukovo-
izolačných materiálov.
 Na zabezpečenie vysokej úrovne ovládateľnosti 
a bezpečnosti je Kizashi vybavené radom bezpečnost-
ných technológií. K štandardným prvkom aktívnej bez-
pečnosti patrí stabilizačný systém ESP ® (ESP je regis-
trovaná ochranná známka spoločnosti Daimler AG) s 
protiblokovacím brzdovým systémom ABS, elektronic-
kým rozdeľovaním brzdnej sily a kontrolou trakcie. Vo-
dič tak môže za každých okolností dôverovať stabilite 
auta v zákrutách, pri núdzovom brzdení a zrýchlení na 
klzkom povrchu. 
 Pasívnu bezpečnosť zabezpečuje karoséria s do-
statkom bezpečnostných deformovateľných zón, ktoré 

absorbujú a rozptyľujú energiu nárazu v súlade s kon-
cepciou „Total Effective Control Technology (TECT)“. 
Predné bezpečnostné pásy sú vybavené obmedzova-
čom sily. Ďalšiu prípadnú ochranu poskytuje sedem bez-
pečnostných vankúšov. 
 Typ Kizashi mal svetovú výstavnú premiéru v mar-
ci 2010 na autosalóne v Ženeve, jeho verziu Kizashi vo 
vyhotovení SPORT uviedli na trh v marci 2010 na auto-
mobilovej výstave v New Yorku. Verzia “Sport” je ele-
gantným a štýlovým športovým sedanom so športovej-
šou prednou maskou s chrómovanou mriežkou chladiča 
zasahujúcou až do spodnej časti nového nárazníka. Má 
vonkajšie rozmery 4,65x1,82x1,47 m. Širšiu karosériu 
dopĺňajú rozšírené prahy, chrómovaná bočná lišta a zad-
ný spojler. O rýchlejšie a ostrejšie reakcie riadenia sa po-
starajú 18-palcové disky kolies z ľahkých zliatin. Lepšiu 
aerodynamiku a zníženie ťažiska dosiahli konštruktéri 
znížením svetlej výšky o 10 mm.
 Interiér nového Kizashi dostal nový športový di-
zajn, ktorý charakterizuje  volant potiahnutý perforo-
vanou kožou a kontrastné švy na poťahoch športových 
sedadiel. Čiernou kožou sú potiahnuté aj preraďova-
cia páka a ručná brzda. Model Suzuki Kizashi SPORT je  

pripravený na skutočnú športovú jazdu, čo prezrádzajú 
aj anatomické sedadlá a prístrojová doska. 
 Kizashi Sport sa od začiatku decembra 2010 začal 
dodávať aj na Slovensko. Výbava vozidla obsahuje séri-
ovo, bez príplatku, viaceré prvky ponúkané v prémiovej 
triede. Obsahuje napríklad i xenónové reflektory s ostre-
kovačmi, strešné okno, bezpečnostné poistky uvoľnenia 
pedálov v prípade želného nárazu, zámku preraďovacej 
páky, trojramenný športový volant, kožené sedadlá, či 
odomykanie a štartovanie bez kľúča, či diaľkovo ovlá-
dané otváranie veka batožinového priestoru .
„Vianočný“ nadštandardne vybavený Kizashi Sport bol 
v decembri v ponuke v dvoch vyhotoveniach. So 6-stup-
ňovou ručne ovládanou alebo bezstupňovou automa-
tickou prevodovkou napojenou na najnovší inteligent-
ný systém pohonu 4x4. Jednotlivé vyhotovenia zrých-
lia z 0 na 100 km/h za 7,8 resp. 8,8 s, vyvinú maximál-
nu rýchlosť 215, resp. 205 km/h. Pritom sa uspokoja v 
kombinovanej prevádzke so spotrebou benzínu 7,9 ale-
bo 8,3 litra na 100 km. Verzia s pohonom 4WD/CVT je 
dostupná za 29 500  a verzia 2WD/6MT za 26 500 .    
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Nové MPV segmentu B z Toyoty je dlhé necelé 4 met-
re, je preto obratné, ľahko riaditeľné v mestskej premáv-
ke. Vďaka dômyselnému riešeniu všetkých detailov ka-
bíny vznikol priestranný interiér, ponúkajúci pohodlie  
a vysokú úroveň kvality. Priestorom nad hlavami ces-
tujúcich, najmä vpredu, miestom pre nohy osôb na zad-
ných sedadlách a veľkosťou batožinového priestoru sa 
Verso-S vyrovná hatchbackom alebo kombi automobi-
lov nižšej strednej triedy. Tie však majú väčší pôdorys, 
a teda napríklad aj väčšie nároky na parkovací priestor. 
Malé MPV si najčastejšie kupujú rodiny prechádzajúce 
od malých hatchbackov, ale aj páry bez detí a seniori, 
ktorí opúšťajú bežné automobily nižšej strednej triedy.
 Verso-S je s celkovou dĺžkou 3990 mm najkratším 
MPV v segmente B na európskom trhu. Zaujme krátky-
mi prevismi karosérie, dynamickými  krivkami karosérie 
a veľkým panoramatickým strešným oknom. Presklenie 
po celej dĺžke vozidla so zatmavenými stĺpikmi vizuál-
ne potvrdzuje dojem maximálne využitého vnútorného 
priestoru. 
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Návrat Toyoty k malým 
MPV v Európe
Najvýznamnejšou novinkou značky Toyota na autosalóne v Paríži v októbri minulého roka bol typ Verso-S. Na európskom 
trhu sa začne predávať už onedlho, vo februári. Toyota sa tak do segmentu malých MPV, ktorý sama v roku 1999 typom 
Yaris Verso vytvorila, vracia (typ Yaris Verso Toyota ponúkala v období rokov 2000 až 2004 aj na našom trhu). Tento seg-
ment sa priaznivo vyvíja, od roku 2002 vzrástol predaj malých viacúčelových automobilov takmer trojnásobne.



 Nové Verso-S s rázvorom náprav 2550 mm ponúka 
ľahký prístup do praktického a variabilného interiéru 
vďaka veľkému uhlu otvárania predných aj zadných 
dverí. Čisté línie dvojvrstvovej prístrojovej dosky a pa-
nely výplní dverí tvoria mäkké, na dotyk príjemné ma-
teriály. Kovové dekoračné prvky použité na obloženie 
funkčných a ľahko čitateľných združených prístrojov aj 
stredovej konzoly majú kefovaný povrch, čo zdôrazňu-
je celkovú úroveň kvality. Zvýšené sedenie na predných 
aj zadných sedadlách zabezpečuje dobrý výhľad z vozi-
dla, ale aj ľahké nastupovanie a vystupovanie. Vodič má 
k dispozícii aj lakťové opierky, ergonomicky výhodné je 
aj umiestnenie páky  prevodovky blízko k vencu trojra-
menného volantu. 
 Zadné sedadlá, priečne delené v pomere 60/40, sú 
vybavené stredovou lakťovou opierkou a sklápacím me-
chanizmom, ktorý možno aktivovať jediným dotykom. 
Novinkou v triede malých MPV je možnosť sklopenia 
zadných operadiel priamo z batožinového priestoru po-
mocou páčok umiestnených po oboch stranách batoži-
nového priestoru, ľahko dostupných z priestoru „pia-
tych dverí“. 
 Nahor výklopné veko (piate dvere) nadväzuje na 
zadný nárazník Toyoty Verso-S tak, aby umožňova-
lo ľahký prístup do batožinového priestoru. Súčasťou 
batožinového priestoru s dĺžkou 760 mm je ľahké va-
riabilné dno s dvojstupňovým nastavením. Možno ho  

umiestniť do roviny s nárazníkom, kedy má batožinový 
priestor objem 336 l, alebo jednou rukou polohu dna zní-
žiť, zväčšiť tak hĺbku batožinového priestoru o 95 mm 
- a objem na 393 l. 
 Ak sa plát dna vyberie z auta, posádka využíva aj 
priehlbinu pre rezervné koleso (na trhoch, kde rezervné 
koleso nemusí byť), potom sa objem zväčší na 430 lit-
rov. Po sklopení zadných sedadiel do roviny možno zís-
kať objem pre náklad (po strop) 1388 litrov. 
 Verso-S má komplexne vybavený interiér, obsahu-
je teda aj držiaky fliaš či pohárov s nápojmi, priestran-
né schránky v dverách a variabilný trojúrovňový úložný 
priestor v prístrojovej doske. Univerzálne multimediálne 
rozhranie tvorí nový systém s farebnou dotykovou ob-
razovkou s uhlopriečkou 6,1“, ktorý je v triede MPV seg-
mentu B jedinečný. Pri uvedení vozidla na trh bude obsa-
hovať tuner AM/FM, prehrávač CD/MP3, možnosť pri-
pojenia mobilného telefónu cez Bluetooth, USB port pre 
pripojenie prenosných hudobných prehrávačov a funk-
cie pre zobrazenie grafiky albumu iPodu, aj obraz zadnej 
parkovacej kamery. 
 Na želanie bude neskôr v ponuke tuner pre príjem 
DAB (digitálne rozhlasové vysielanie) a Navi-Box. Na-
vi-Box funguje nielen ako ďalšie rozšírenie multimedi-
álnej výbavy (umožňuje prehliadanie obrázkov či trie-
diť hudbu z USB zdroja), ale zároveň ponúka zlepšené 
funkcie satelitnej navigácie. Jeho súčasťou je napríklad  

upozornenie na radary merajúce rýchlosť, zobrazova-
nie smerových tabúľ na diaľniciach a možnosť využívať 
celý rad on-line služieb Google. Napríklad je možné sti-
ahnuť z Internetu „body záujmu“ (POI) a zadať ich ako 
cieľ cesty. Medzi ďalšie aplikácie patrí podpora sociál-
nych sietí, informácie o cenách paliva, spravodajstvo a 
predpoveď počasia. 
 Stratégia troch úrovní výbavy (Entry, Mid, High) 
ponúka zákazníkom široký výber rôznych prvkov výba-
vy. Už v základnej výbave je napríklad  sedem bezpeč-
nostných vankúšov, elektricky ovládané predné okná, 
tuner/prehrávač CD/MP3 so štvoricou reproduktorov a 
USB portom, systémy aktívnej bezpečnosti VSC, ABS, 
EBD a BA, osvetlenie interiéru pomocou svietiacich diód 
a systém sklápania zadných sedadiel jediným pohybom 
pomocou páčok. 
 Nové Verso-S si možno vybrať buď so zážihovým 
motorom 1,33 l dual VVT-i s funkciou Stop & Start, nebo 
vznetovým motorom 1,4 l D-4D. Oba motory štandard-
ne pracujú so šesťstupňovou ručne ovládanou prevo-
dovkou. Zážihový motor 1,33 l možno kombinovať aj s 
prevodovkou Multidrive –S s plynulou zmenou prevodu, 
ktorá je vybavená i režimom sekvenčného preraďovania 
so 7 stupňami a páčkami pod volantom. 
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Nové BMW radu 6 Cabrio je pri uvedení na trh k dispo-
zícii s dvoma variantmi motorov. BMW 650i Cabrio po-
háňa zážihový V8 motor s maximálnym výkonom 300 
kW. BMW 640i Cabrio má pod prednou kapotou exklu-
zívne pre tento model vyvinutú novú verziu radového 
zážihového šesťvalca s prepĺňaním BMW TwinPower 
Turbo, priamym vstrekovaním paliva a systémom VAL-
VETRONIC. Maximálny výkon tohto nového pohonného 
agregátu je 235 kW. Oba motory sa štandardne kombi-
nujú s osemstupňovou športovou automatickou prevo-
dovkou. K štandardne dodávaným prvkom BMW Effici-
entDynamics patrí aj funkcia Auto Štart-Stop v BMW 
640i Cabrio. Obidva modely majú maximálnu rýchlosť 
elektronicky obmedzenú na 250 km/h.
 V tandeme so špičkovými pohonnými jednotkami 

pracuje podvozok. V štandardnej výbave má systém Dri-
ve Dynamic Control, ktorý umožňuje vodičovi regulovať 
charakteristiku podvozka. V doplnkovej ponuke figuru-
je systém Adaptive Drive s elektronicky regulovanými 
tlmičmi a aktívnou elimináciou nakláňania karosérie. 
Unikátnymi prvkami v tomto segmente sú štandard-
ný elektromechanický posilňovač riadenia a dopln-
kové Integrálne aktívne riadenie. Nové BMW radu 6 
Cabrio zdôrazňuje svoj progresívny charakter aj množ-
stvom prvkov BMW ConnectedDrive. Ponuka doplnko-
vých asistenčných systémov vodiča obsahuje prvky 
ako cúvacia kamera, Surround View, BMW Night Vi-
sion s rozoznávaním chodcov a BMW parkovací asis-
tenčný systém. Nové BMW radu 6 Cabrio môže mať vo 
výbave Head-Up displej s novou, širšou paletou farieb 

a trojrozmernou grafikou na vytvorenie ešte ostrejšie-
ho obrazu. 
 Nové BMW radu 6 Cabrio je vytvorené ako automo-
bil s usporiadaním sedadiel typu 2+2. Má samostatné 
individuálne vytvorené sedadlá pre vodiča, spolujazd-
cov vedľa neho aj vzadu. Kvalitné materiály, starostli-
vo zvolené farby a dokonalo tvarované povrchy vytvá-
rajú atmosféru luxusu, atraktívnej dynamiky a štýlovej 
funkčnosti. Pre BMW typickou charakteristikou interi-
éru je kokpit, orientovaný na vodiča. Centrálna sekcia 
prístrojovej dosky, na ktorej sa nachádza displej ovlá-
dacieho systému iDrive, stredové výduchy, ovládacie 
prvky klimatizácie a audiosystému, sú mierne natočené 
smerom k vodičovi. Navyše, voliaca páka prevodovky, 
tlačidlá parkovacej brzdy, otvárania strechy a systému  
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Nová kapitola kabrioletov BMW
Značka BMW pridala novú kapitolu do tradície svojich automobilov s otvorenou karosériou, ktorá sa začala pred mnohý-
mi desaťročiami. Nové BMW radu 6 cabrio spĺňa túžby náročných automobilových estétov svojím do detailu doladeným 
zmyslom pre radosť zo športovej jazdy, luxus a  vzhľad. 



Drive Dynamic Control sú umiestnené na povrchu, ktorý 
sa otvára smerom k vodičovi a je posadený nižšie ako sek-
cia stredového tunela na strane predného spolujazdca. 
 Prístrojová doska nového BMW radu 6 Cabrio s 
technológiou Black Panel kombinuje tradičné športo-
vé kruhové „ciferníky“ so špičkovým moderným spôso-
bom zobrazovania. Funkcie navigačného systému, tele-
fónu a prvkov zábavy sa ovládajú pomocou štandard-
ne dodávaného systému iDrive, ktorého zobrazovací dis-
plej prichádza v inovatívnom dizajne. Tento palubný mo-
nitor dostáva po prvýkrát formu voľne stojaceho dis-
pleja. Štandardná obrazovka s uhlopriečkou 18 cm sa 
pri objednaní doplnkového navigačného systému Pro-
fessional zväčší na 26-centimetrovú. Väčší displej zá-
roveň prináša kvalitný galvanizovaný chrómový povrch 
svojho lemovania. Minimálna hĺbka displeja mu dáva vi-
zuálny charakter plochej obrazovky. Nová podoba dis-
pleja systému iDrive, na ktorý teraz lepšie vidia aj cestu-
júci zo zadných sedadiel, má tiež vplyv na architektúru 
prístrojovej dosky, ktorá pred vodičom a spolujazdcom 
strmo stúpa hore v štýle rýchleho výkonného motorové-
ho člna typu „powerboat“.   
 Nové BMW radu 6 Cabrio opäť prichádza s elek-
tricky ovládanou textilnou strechou s architektúrou  

„plutiev.“ Viacvrstvová strecha, ešte výraznejšie opti-
malizovaná po stránke akustických vlastností a pevnos-
ti štruktúry, disponuje aj vynikajúcimi tepelnoizolačný-
mi vlastnosťami, čo umožňuje komfortné použitie kabri-
oletu po celý rok. Výbežky v zadnej časti strechy v tvare 
plutiev sa tiahnu pozdĺž hornej bočnej línie vozidla a zvý-
razňujú jeho dynamickú siluetu, čo dáva vozidlu neopa-
kovateľný vzhľad. Výsledkom je, že textilná strecha pri 
pohľade zboku prechádza do zadnej časti vozidla tak ply-
nulo ako pri kupé s pevnou strechou. Zvislé vyhrievané 
zadné sklo je umiestnené presne v strede medzi zadný-
mi sedadlami a dá sa otvárať nezávisle od strechy. Au-
tomatické otváranie a zatváranie strechy sa štandard-
ne aktivuje tlačidlom na stredovej konzole. Doplnkový 
Komfortný vstup umožňuje spustiť tento proces aj po-
mocou diaľkového ovládača zamykania vozidla. Otvára-
nie strechy trvá 19 sekúnd, zatvorí sa za 24 sekúnd. Obe 
tieto operácie je možné vykonať aj priamo počas jazdy, 
do maximálnej rýchlosti 40 km/h.
 Strecha nového BMW radu 6 Cabrio s „plutvami“ 
je k dispozícii v troch farbách, vrátane novej antraci-
tovej so strieborným efektom, ktorá vyzerá mimori-
adne štýlovo. Karoséria môže byť lakovaná jednou z 
dvoch základných alebo siedmich metalických farieb.  

Alternatívou k štandardnému koženému čalúneniu Da-
kota je exkluzívna koža Nappa, ktorú si zákazník môže 
ako doplnok objednať v niektorej zo štyroch možných fa-
rieb. Doplnkovo môže byť exkluzívnou kožou Nappa po-
tiahnutá aj prístrojová doska, stredová konzola, horné 
časti výplne dverí a bočné obkladové prvky. Prvky inte-
riéru čalúnené kožou Nappa môžu byť doplnkovo zlepše-
né ešte aj o stehovanie v kontrastnej farbe. Dvojité ste-
hovanie v koženom poťahu je obzvlášť výrazné a interié-
ru prepožičiava mimoriadne elegantnú atmosféru. 
 Nové BMW radu 6 Cabrio je s dĺžkou 4891 mm o 
74 mm dlhšie ako jeho predchodca. Približne rovnako sa 
predĺžil aj rázvor, na 2855 mm. Vozidlo  narástlo do šírky 
o 39 mm (1894 mm). Výška pritom klesla o 9 mm (1365 
mm). Napriek menšej výške disponuje nové BMW radu 
6 Cabrio väčším priestorom nad hlavami posádky ako 
predchodca. Uhol náklonu operadiel zadných sedadiel 
optimalizovali a teraz je v podstate rovnaký ako pri se-
danoch BMW. Nové BMW radu 6 Cabrio má batožinový 
priestor s objemom 300 litrov pri otvorenej streche, keď 
je strecha zatvorená, po odsunutí variabilného krytu je-
diným pohybom sa prepravná kapacita zväčší na 350 li-
trov. BMW 6 Cabrio má prísť na trh v polovici roka.

-bw-
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CITROËN DS4

Predná časť DS4 je podobná ako na C4, maska chladiča 
je však v štýle DS, aký má už DS3. Pás svietiacich diód 
v tvare písmena L pre denné svietenie je osadený v ro-
hoch nárazníka. Trojuholníkový zadný stĺpik karosérie 
nadväzuje plynule na klesanie oblúkovito klenutej stre-
chy ako to býva pri karosériách typu kupé. Bočnému po-
hľadu na vozidlo dominuje chrómovaný pásik pod zatma-
venými bočnými sklami. Vonkajšia kľučka zadných boč-
ných dverí je zakomponovaná do ich horného rohu. V po-
rovnaní s C4 má DS4 výraznejšie lemy blatníkov, čo spo-
lu s kolesami veľkého priemeru – objednať si možno ko-
lesá aj s priemerom 19 palcov – zvýrazňuje dojem dyna-
mickosti a sily tohto modelu. Robustná zadná časť re-
špektuje exkluzivitu línie DS aj chrómovanými prvkami 
v spodnej časti nárazníka, zadné združené svetlá majú 
svietiace diódy usporiadané do bumerangovitého tvaru, 
zreteľného nielen za tmy, ale aj pri dennom svetle. 
 Citroën DS4 je s dĺžkou 4,27 m, šírkou 1,81 m a výš-
kou 1,53 m, nesporne kompaktným vozidlom. Napriek 
tomu sú v ňom na druhom  rade sedadiel  tri plnohodnot-
né miesta a úžitkové vlastnosti podporuje veľký batoži-
nový priestor i viacero odkladacích priestorov na drob-
nosti v interiéri.
 Dynamický štýl exteriéru vozidla dizajnéri preniesli 
aj do interiéru: prístrojová doska s kvalitným mäkčeným 
plastom na povrchu je orientovaná na vodiča, vystupu-
jú z nej kruhové výduchy vzduchu orámované chrómo-
vanými ozdobnými prvkami.  Interiéru dominuje pano-
ramatické čelné sklo, ktoré končí tmavým pásom a tým 

vytvára v kabíne kontrastné svetelné podmienky. Pano-
ramatické čelné sklo poskytuje výhľad smerom nahor až 
v 45-stupňovom uhle. V spojení s mierne zdvihnutým se-
dením vodiča umožňuje výrazne lepší výhľad z vozidla, 
čo ocenia vodiči predovšetkým počas jazdenia v mes-
te, kde je často chaotická a neprehľadná dopravná si-
tuácia. Vodič aj spolujazdec majú k dispozícii pevnú za-
ťahovaciu roletu, ktorou si môžu zatieniť interiér pred  
oslňovaním. 
 Rafinovanosť, kvalita spracovania spolu so širokou 
ponukou farieb a materiálov podčiarkujú starostlivosť,  

s akou vznikal každá jedna časť interiéru. Vybrať si mož-
no z piatich variantov kožených poťahov sedadiel, med-
zi ktorými nechýba ani dvojfarebná kombinácia. V naj-
vyššej výbave sa CITROËN DS4 dodáva s plnokoženým 
čalúnením, ktoré sa dostalo aj na výplne dverí, prístro-
jovú dosku a predné sedadlá. Stredná časť sedadiel vi-
zuálne pripomína tvar segmentov náramkových hodi-
niek, zatiaľ čo bočné časti sedadiel zdobia prešívania, 
ktoré zdôrazňujú hodnotný a “svalnatý” pocit z celého 
vozidla.  Starostlivosť a zameranie na každý, aj najmen-
ší detail, radí toto vozidlo do exkluzívnej spoločnosti.  

citroën na domácej pôde, na parížskom autosalóne, predstavil okrem iného aj dve novinky patriace veľkosťou medzi au-
tomobily nižšej strednej triedy. Popri novej generácii typu c4 aj jeho luxusnejší variant z línie DS – DS4. Ten sa dostane 
do predajní citroënu v druhom štvrťroku 2011. Línia DS tak bude mať už dvoch zástupcov, rok predtým citroën predsta-
vil menší typ DS3.

Druhý zástupca 
v línii DS
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Potvrdzujú to aj hliníkové pedále, kožený poťah na 
“madlách” dverí či náladové osvetlenie interiéru. Aby sa 
do vozidla dostalo minimum rušivých zvukov, konštruk-
téri sa zamerali na ich potlačenie čo najbližšie pri mieste 
ich vzniku pri práci motora, aerodynamiky alebo náprav. 
Prieniku hluku do kabíny bránia: 
- vrstvené panoramatické čelné sklo s tlmiacou fóliou,
- na karosériu, dvere a do motorového priestoru sa do-

stali tlmiace materiály, ktoré sa doteraz objavovali 
iba vo vozidlách nemeckých značiek,

- špeciálne tlmiace materiály, ktoré pohlcujú zvuk od 
náprav sa dostali aj do blatníkov.  

V kabíne je viacero odkladacích priestorov, ktoré sprí-
jemňujú cestovanie: osvetlená schránka pred spolujazd-
com, vrecká vo dverách, do ktorých sa zmestí fľaša s 
objemom 1,5 l, zásuvka pod sedadlom spolujazdca. Mo-
del vybavený šesťstupňovou robotizovanou prevodov-
kou ťaží z mohutnej stavby stredového tunela, ktorý 
konštruktéri využili ako miesto s bohato dimenzovaný-
mi odkladacími priestormi. Prvý, osvetlený a klimatizo-
vaný, pojme 4 pollitrové fľaše a obsahuje aj viacero mož-
ností pripojenia externých zdrojov hudby: zásuvku typu 
Jack, USB zásuvku, ako aj zásuvku na 12 V. Zásuvka 
na 230 V sa nachádza pod veľkou posuvnou lakťovou 
opierkou. Batožinový priestor za operadlami zadných 
sedadiel má objem 370 litrov (podľa metodiky VDA).
 Jazdné vlastnosti radu DS4 sú v zhode s pocitom 
obratnosti a stability, ktorý vyvoláva pohľad na tvar 
karosérie. Podvozok je konštruovaný tak ako pri väčši-
ne automobilov nižšej strednej triedy, predné kolesá sú 
teda zavesené na vzperách McPherson a spodných tro-
juholníkových ramenách, zadná náprava má vlečné ra-
mená priečne spojené skrutne pružnou priečkou. Vyla-
denie podvozka je také, aby bol schopný účinne tlmiť 
rázy od nerovností cesty a zachovával vynikajúcu sta-
bilitu vozidla. Na príkladnej smerovej ovládateľnosti má 
značný podiel presné riadenie s elektro-hydraulickým 
posilňovačom. Súčasťou základnej výbavy sú aj elek-
tronicky regulované systémy stability a trakcie.

 Vozidlo tejto samostatnej exkluzívnej línie bude 
mať v ponuke už od začiatku predaja dva vzunetové 
motory vybavené filtrami pevných častíc, ktoré spĺňa-
jú normu Euro V: HDi 110 (dostupný vo verzii e-HDi) a 
HDi 160, ako aj tri zážihové motory, ktoré taktiež spĺňa-
jú podmienky emisnej normy Euro V: VTi 120, THP 155 
a navyše aj nový motor THP 200. Posledná spomína-
ná verzia vychádza z motora s objemom 1,6 l. Dosahu-
je výkon až 147 kW a krútiaci moment 275 Nm už od 
1700 ot./min., pričom do ovzdušia vypustí v kombino-
vanej prevádzke iba 149 g CO

2
 na kilometer jazdy. Všet-

ky motory sa dodávajú s ručne ovládanými alebo robo-
tizovanými šesťstupňovými prevodovkami. Nároční kli-
enti môžu mať DS4 aj s exkluzívnymi prvkami výbavy 
ako sú napríklad:
-  audiosystém, ktorý obsahuje program na priestoro-

vú úpravu zvuku. Tento nový systém zabezpečuje  
rovnomerné pokrytie interiéru vozidla zvukom  
z audiosústavy;

-  masážne predné sedadlá s elektricky nastaviteľnou 
driekovou opierkou pre vodiča a spolujazdca na pred-
nom sedadle;

-  možnosti individuálneho nastavenia, vodič si môže 
zvoliť prostredie, ktoré bude vládnuť na palube. Pre 
zvukové upozornenia a výstrahy si môže zvoliť zo 
štyroch druhov polyfonických zvukov (Classic, Crys-
tal symphony, Jungle fantasy, Urban rythmik), kli-
matizácia môže pracovať v troch režimoch rýchlos-
ti ventilátora (mierna, stredná, veľká) a podsvietenie 
prístrojovej dosky sa dá nastaviť v spektre od bielej 
až po modrú. Najčastejšie používané ovládacie prvky 
sú v dosahu vodiča bez toho, aby musel pustiť volant 
z ruky či odtrhnúť zrak od vozovky. Orientáciu pri hľa-
daní ovládačov v noci uľahčuje aj podsvietenie tlači-
diel s piktogramami. 

-  CITROËN eTouch, zariadenie, ktoré buď automatic-
ky alebo na pokyn vodiča zrealizuje núdzové vola-
nie a na základe zabudovanej SIM karty (v závislosti 
od štátu bezplatne a 24 hodín denne, 7 dní v týždni)  

aktivizuje a navedie záchranné zložky na presné 
miesto, kde sa práve nachádza vozidlo, čo v prípade 
nehody výraze urýchli zásah;

- predné hmlové reflektoryy s funkciou statického 
osvetľovania zákrut a križovatiek. V zákrutách či na 
križovatkách sa toto zariadenie postará o výrazné 
zlepšenie osvetlenia prechádzaného úseku tým, že v 
závislosti od uhla natočenia volantu zväčší uhol sve-
telného lúča až na 75° vpravo a vľavo od vozidla. Za-
riadenie sa spúšťa automaticky v momente, keď vo-
dič zapne smerové svetlo, prípadne keď natočí volant 
o viac ako 60°;

-  systém monitorovania mŕtveho uhla. Zariadenie pra-
cuje na rovnakom princípe ako parkovacie snímače 
a pri rýchlosti 12 až 140 km/h monitoruje pomocou 
štyroch ultrazvukových snímačov priestor po strane 
vozidla a za vozidlom. Pomocou piktogramu v spät-
nom zrkadle následne upozorňuje vodiča na prítom-
nosť ďalšieho vozidla v mŕtvom uhle, čo je zóna na-
chádzajúca sa 5 metrov za zadným nárazníkom a 3,5 
metra vedľa vozidla.

-  nastaviteľný tempomat/obmedzovač rýchlosti, do 
ktorého si v stojacom vozidle možno naprogramovať 
až 5 rýchlostí. Za jazdy sa potom dajú jednoducho vy-
volať z pamäte a tým vodičovi počas cesty zjednodu-
šujú dodržiavanie rýchlostných predpisov. 

Majitelia vozidla CITROËN DS4 si môžu užívať výhody 
služby CITROËN FREEDRIVE, ktorá začala so začiatkom 
predaja radu CITROËN DS3. Ide predovšetkým o záru-
ku absolútnej spokojnosti, ktorá okrem bezplatných ser-
visných úkonov zahŕňa aj bezplatné celkové čistenie vo-
zidla. CITROËN FREEDRIVE okrem iného znamená aj to, 
že vodič bude mať v prípade akejkoľvek poruchy zne-
možňujúcej ďalšie pokračovanie v ceste k dispozícii ďal-
ší dopravný prostriedok, ktorý bude čo najviac vyhovo-
vať jeho potrebám. Takisto dostane náhradné vozidlo na 
čas, kedy bude jeho CITROËN DS4 v servise na pravidel-
nej prehliadke či inom zásahu.

-cn-
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Analogicky ako pri modeloch S 63 AMG a CL 63 AMG vo-
dič CLS 63 AMG aj v CLS 63 AMG je osemvalcový záži-
hový motor s interným názvom M 157. Nový motor AMG 
V8 biturbo so zudvihovým objemom 5,5 litra disponu-
je kombináciou inovatívnych prvkov high-tech: popri pri-
amom vstrekovaní riadeného lúča benzínu s piezoelek-
trickými vstrekovačmi sa používa aj hliníková skriňa 
kľukového hriadeľa, štvorventilová technológia s nasta-
vovaním vačkového hriadeľa, vzduchom a vodou chla-
dené plnenie vzduchu, manažment alternátora a sys-
tém na zapínanie a vypínanie motora. Osemvalec dodá 
zo zdvihového objemu 5461 cm3 maximálny výkon 386 
kW a krútiaci moment 700 newtonmetrov. V spojení s 
výkonovým balíkom AMG Performance Package stúpa-
jú hodnoty na 410 kW a 800 Nm. Obidva varianty CLS 
63 AMG vyvíjajú jazdný výkon extra triedy: zrýchlenie z 
nuly na 100 km/h trvá 4,4 resp. 4,3 sekundy, maximál-
na rýchlosť je 250 km/h (elektronicky obmedzená). Vý-
razný rozdiel medzi týmito dvoma výkonovými stupňa-
mi je maximálny plniaci tlak, ktorý je zväčšený zo 100 
kPa na 130 kPa. CLS 63 AMG s balíčkom AMG Perfor-
mance Package sa okrem toho vyznačuje mimoriadne 
kvalitným krytom motora s karbónovými aplikáciami.
 Napriek výraznému zväčšeniu výkonu oproti pred-
chádzajúcemu modelu s neprepĺňaným motorom AMG 
V8 s objemom 6,3 litra, ktorý disponoval výkonom 378 
kW a krútiacim momentom 630 Nm, je nový model CLS 
63 AMG úspornejší o 4,6 litra benzínu na 100 km, resp. 
o 32 percent – kvantový skok. Spotreba benzínu 9,9 li-
tra na 100 kilometrov podľa NEDC zodpovedá emisiám 

CO
2
 na úrovni 232 g/km. Výrazný podiel na bezkonku-

renčných hodnotách spotreby má exkluzívna 7-stupňo-
vá športová prevodovka AMG SPEEDSHIFT MCT, exklu-
zívne používaná v automobiloch Mercedes-AMG. Na roz-
diel od bežných automatických prevodoviek prevodov-
ka MCT neobsahuje hydrodynamický menič, miesto 
toho používa kompaktnú rozbehovú spojku v olejovom 
kúpeli. Sériovo má funkciu stop – štart: je nepretržite 
aktívna v jazdnom programe prevodovky Controlled Ef-
ficiency (C) a pri zastavení vozidla vypína osemvalec. C 
súčasne znamená aj mäkko dimenzovanú charakteristi-
ku prevodovky s komfortnými a rýchlymi preraďovani-
ami stupňov. Rozjazd prebieha vo všeobecnosti na dru-
hom stupni. Zelený symbol ECO v palubnom počítači 
AMG vodičovi signalizuje aktívnu funkciu stop – štart.
 V jazdnom programe S (Sport), S+ (Sport plus) a 
M (Manuál) sa motor a prevodovka prezentujú výrazne 
agilnejšie. K tomu je deaktivovaná funkcia stop – štart. 
Riadenie motora v režimoch „S“ a „M“ vykonáva tak-
zvané čiastočné zatemnenie valcov: je to krátkodobé 
a presne definované prerušenie zapaľovania a vstre-
kovania pri plnom zaťažení, čo vedie k ešte rýchlejšie-
mu preradeniu ako predtým. Pôvabný vedľajší efekt toh-
to bleskurýchleho postupu: nanajvýš emocionálny záži-
tok zo zvuku. Automatická funkcia medziplynu a funkcia 
RACE START patria tiež k sériovej výbave.
 Podvozok, riadenie a brzdový systém nového CLS 
63 AMG sa prezentujú ako perfektný doplnok k high-
tech pohonnému agregátu. Športový podvozok AMG 
RIDE CONTROL s oceľovými pružiacimi vzperami na 

prednej náprave a vzduchovými pružiacimi vzperami na 
zadnej náprave, ako aj s automatickou reguláciou úrov-
ne sú zjemnené elektronicky regulovaným tlmiacim sys-
témom. Tento systém automaticky obmieňa identifiká-
ciu tlmenia podľa jazdnej situácie a redukuje uhol náklo-
nu karosérie. Výsledok: bleskurýchle prispôsobenie na 
optimálny komfort jazdy a najväčšia možná agilita. Vo-
dič môže voliť medzi tromi jazdnými režimami Comfort, 
Sport a Sport plus stlačením tlačidla. 
 Perfektné spomalenie aj pri výrazne dynamickej 
jazde garantuje výkonná brzdová sústava AMG s per-
forovanými brzdovými kotúčmi s vnútorným chladením. 
Na prednej náprave sa používa obzvlášť odolná kompo-
zitná technológia overená v motoristickom športe. Ešte 
lepší brzdný výkon a menšiu neodpruženú hmotnosť po-
skytuje novovyvinutá, na želanie dodávaná, výkonná 

Predstavujeme
Mercedes-Benz CLS 63 AMG

PRE AUTOMOBILOVých 
LABUŽNÍKOV Kombinácia športového podvozku 

AMg RIDE cONTROL s elektronicky 
regulovaným tlmením a novou pred-
nou nápravou, novovyvinutého elek-
tromechanického riadenia AMg so 
športovými parametrami a na želanie 
dodávanej výkonnej keramickej kom-
pozitnej brzdovej sústavy sú synony-
mom dynamiky jazdy nového mode-
lu cLS 63 AMg.  Tento model pokra-
čuje na ceste úspechu predchádzajú-
cich modelov cLS 55 AMg a cLS 63 
AMg. 
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keramická kompozitná brzdová sústava AMG s opäť 
väčšími brzdovými kotúčmi. 
 Nové CLS 63 AMG dokazuje veľké inžinierske ume-
nie aj v oblasti karosérie: inteligentná ľahká konštrukcia 
rozhodujúcou mierou prispieva k prekonaniu klasického 
konfliktu cieľov medzi malou hmotnosťou a veľkou tu-
hosťou. Rovnako ako SLS AMG, aj CLS 63 AMG disponu-
je dverami s celohliníkovou konštrukciou. Sú vyrobené z 
hlbokoťažných hliníkových plechov s pretlačenými pro-
filmi a sú celkovo o 24 kilogramov ľahšie ako konvenčné 
oceľové dvere. Z hliníka sa okrem toho vyrába kapota 
motora, predné blatníky, dvere batožinového priestoru, 
doska medzi zadnými sedadlami a batožinovými pries-
torom, rôzne nosné profily a podstatné časti podvozka a 
motora.
 CLS 63 AMG disponuje ako prvý automobil na sve-
te výkonnými reflektormi s LED, ktoré kombinujú fareb-
ný dojem technológie LED podobný dennému svetlu s vý-
konom, funkcionalitou a energetickou účinnosťou dneš-
nej bixenónovej generácie. Nový sériový osvetľovací 
systém prvýkrát ponúka systém Intelligent Light Sys-
tem osvedčený v modeloch Mercedes-Benz s bixenóno-
vými reflektormi v kombinácii s technológiou LED. Re-
flektory s celkovým počtom 71 svietiacich diód podčiar-
kujú nezameniteľný dojem z nového CLS 63 AMG. Špeci-
alisti na svetlo značky Mercedes-Benz dokázali po prvý-
krát spojiť technológiu LED s adaptívnym asistenčným 

systémom diaľkového svetla, čo vedie k novej úrovni vi-
diteľnosti v noci. Priemerná životnosť diódy LED približ-
ne 10 000 hodín je zhruba päťkrát väčšia ako životnosť 
xenónovej žiarovky a farba svetla reflektorov LED sa 
najviac približuje dennému svetlu. Výskumy dokázali, 
že umelé osvetlenie zaťažuje oko tým menej, čím viac 
sa jeho farba približuje dennému svetlu. S teplotou fa-
rieb 5500 kelvinov sa svetlo LED diód približuje denné-
mu svetlu (6500 K) viac ako xenónové svetlo (4200 K). 
Charakteristicky sa prezentuje aj špecifické denné LED 
osvetlenie AMG s dvoma svetelnými lištami integrova-
nými do predného spojleru AMG.
 
Všetky špecifické znaky dizajnu a výbavy AMG sa ideál-
ne dopĺňajú s novousporiadaným interiérom CLS. Efekt 
wrap-around v kokpite s vysokou líniou, ktorá sa ťahá 
jedným súvislým ťahom od dverí vodiča cez prístrojo-
vú dosku až po dvere spolujazdca, dopĺňajú veľkorysé 
a ušľachtilé ozdobné prvky – v prípade top modelu AMG 
sériovo v klavírovej čiernej. K rozsiahlej sériovej výba-
ve patria športové sedadlá AMG v koži napa, nový troj-
ramenný volant AMG Performance s hliníkovými páčka-
mi preraďovania, ako aj hore a dolu splošteným vencom 
a jednotka AMG DRIVE UNIT s kompaktnou voliacou pá-
kou E-SELECT.
 K predchádzaniu dopravným nehodám a zmenšo-
vaniu ich následkov prispieva viac ako tucet jazdných  

asistenčných systémov v novom CLS. Nováčikmi med-
zi nimi sú aktívny asistenčný systém mŕtveho uhla a ak-
tívny asistenčný systém udržiavania jazdného pruhu. 
Aktívny asistenčný systém  mŕtveho uhla varuje vodi-
ča, ak pri zmene pruhu pomocou svojich radarových sní-
mačov s krátkym dosahom zistí hrozbu kolízie. Ak vodič 
ignoruje upozornenia a nebezpečne sa priblíži k vozidlu 
v susednom pruhu, systém zasiahne. Pribrzdením kolies 
na opačnej strane vozidla, riadeným elektronickým sta-
bilizačným programom ESP®, dôjde k stáčavému pohy-
bu - preč z kolízneho kurzu.
 Po prvýkrát je s ESP® zosieťovaný aj aktívny asis-
tenčný systém udržiavania jazdného pruhu. Systém sa 
aktivuje vo chvíli, keď vodič prejde cez pozdĺžnu líniu 
vpravo alebo vľavo od jazdného pruhu. V tomto prípade 
systém udržiavania jazdného pruhu pribrzdí protiľahlé 
kolesá, aby zabránil vozidlu prejsť cez líniu. Súčasne sa 
na kombinovanom prístroji objaví varovanie pre vodiča. 
Pri prejdení prerušovanej čiary na vozovke spustí sys-
tém elektrický vysielač impulzov vo volante. Ten spustí 
krátkodobé vibrácie – decentné, ale účinné upozornenie, 
aby vodič skorigoval smer jazdy. Dotyková výstraha vib-
ráciami volantu predchádza aj pribrzdeniu kolies. 
 Zvláštnu ponuku tvorí limitovaný model CLS 63 
AMG Edition 1. S lakom v novej matnej sivej (manganit-
grau shape) farbe, fascinuje špeciálnym zložením kva-
litných interiérových detailov: po otvorení dverí budia  

pozornosť športové sedadlá AMG: designo koža Corte-
ccia Pearl očarí svojim kovovo lesklým povrchom. Vn-
útorný poťah strechy, prvý, druhý a tretí stĺpik, ako aj 
slnečné clony sú potiahnuté materiálom Alcantara® 
antracitovej farby. Ozdobné prvky AMG vo farbe čier-
ny karbón/klavírny lak sa starajú o funkčnú atmosfé-
ru. Velúrové rohožky designo v čiernej farbe s plaketou 
designo a koženou obrubou designo vo farbe Corteccia 
Pearl sa dokonale hodia ku koženým sedadlám designo.
 Uvedenie nového CLS 63 AMG na trh začína v mar-
ci 2011.

-mz-

Predstavujeme
Mercedes-Benz CLS 63 AMG



Náhrada za druhú generáciu Magentisu je 4843 mm 
dlhá, 1829 mm široká a 1455 mm vysoká, rázvor ná-
prav Optimy je 2794 mm. Karoserie je aerodynamicky 
veľmi dobre navrhnutá, súčiniteľ čelného odporu vzdu-
chu má hodnotu 0,29. Základná výbava obsahuje okrem 
iného ručne ovládanú klimatizáciu, bezkľúčový vstup  
s alarmom, audiosústavu s CD-prehrávačom a šiestimi 
reproduktormi. Batožinový priestor Optimy má objem 
505 litrov. 
 V Severnej Amerike je pre Optimu základným moto-
rom zážihový 2.4 GDI (150 kW) s priamym vstrekovaním 

z konstrukčného radu motorov Theta II. K dispozícii bude 
aj zážihový 2.0 GDI Turbo (204 kW) a 2.4 Hybrid. V Eu-
rópe budú pre Optimu v ponuke tri motory. Zážihový 2.0 
CVVT (125 kW, 196 Nm) a vznetový prepĺňaný 1.7 CRDi 
(100 kW, 330 Nm), neskôr aj 1.7 CRDi biturbo (117 kW, 
373 Nm). 
 Na minuloročnom autosalóne v Los Angeles mal 
premiéru model Kia Optima Hybrid s rovnakým „ful-
l-hybridným systémom pohonu ako má sesterský Hy-
undai Sonata. Paralelný hybridný systém dokáže po-
háňať vozidlo aj samostatne elektromotorom, a to až do  

rýchlosti 100 km/h. Spaľovacím motorom v hybridnom 
systéme je 2,4-litrový zážihový motor zo spomínaného 
radu Theta II, upravený na Atkinsonov pracovný cyklus. 
Celkový výkon hybridného pohonu pri činnosti spaľova-
cieho motora a elektromotora je 152 kW a najväčší kr-
útiaci moment je 265 Nm. Aký bude podiel modelov Op-
tima s hybridným pohonom v Európe je ťažké odhadnúť, 
pretože v spotrebe budú hybridnému pohonu konkuro-
vať dve výkonové verzie vznetového motora 1.7 CRDi.

-ka-
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Minulú jeseň mala na autosalóne v Paríži európsku výstavnú premiéru Kia Optima, automobil strednej triedy, ktorý v Eu-
rópe nahradí typ Magentis. Na niektorých trhoch, napríklad v Nemecku, začnú Optimu predávať už na jar, u nás má pre-
daj začať niekedy v druhom polroku. Optima je tzv. globálnym automobilom Kie, bude sa predávať na viacerých kontinen-
toch. V Severnej Amerike sa pod týmto názvom predáva už desať rokov, teraz bude rovnaký názov aj v Európe. Dizajn no-
vej generácie je dielom štúdií automobilky Kia vo Frankfurte nad Mohanom a v kalifornskom Irvine. 

Náhrada za Magentis



Až dva typy z produkcie Kia 
Motors sa stali ďalšími drži-
teľmi prestížneho ocenenia za 
dizajn Cena iF Design na rok 
2011 - nová Kia Sportage a ho-
rúca novinka roka Kia Optima. 
Okrem kvality dizajnu si poro-
ta všíma aj ďalšie kritériá, ako 
napríklad kvalitu dielenského 
spracovania, mieru inovácií, 
ohľaduplnosť k životnému pro-
strediu, ergonómiu a bezpeč-

nosť. Jednou z hlavných tém tohto ročníka súťaže bol aj 
imidž značky a jej vnímanie.
 “Obe najnovšie ocenenia pre typy Kia Sportage a 
Kia Optima sú pre nás dôkazom pozitívneho vnímania 
pokrokového revolučného dizajnérskeho štýlu, s ktorým 
Kia Motors dosahuje obrovské úspechy,“ uviedol pri tej-
to príležitosti Tae-Hyun Oh, Senior viceprezident a pre-
vádzkový riaditeľ Kia Motors Corporation. “Náš globál-
ny cieľ zamerať sa od polovice roka 2000 predovšet-
kým na dizajn našich vozidiel prináša teraz svoje ovocie 
a v spojení s veľkou kvalitou a technickým spracovaním 
je to práve dizajnový smer z ateliéru Petra Schreyera, 
vďaka ktorému vozidlá značky Kia získavajú čoraz lepší 
imidž a reputáciu na celom svete. 
 Od svojich začiatkov v roku 1953 patrí každoroč-
né pravidelné udeľovanie iF product design award k na-
jvýznamnejším svetovým oceneniam za vynikajúce vý-
sledky v oblasti dizajnu. Jeho korene siahajú na medzi-
národný veľtrh v Hannoveri, kde sa prvýkrát predsta-
vilo v rámci  “Die gute Industrieform” (Good Industri-
al Design). Postupne sa iF product design award vy-
pracoval na jednu z najprestížnejších svetových súťa-
ží dizajnu. Tento rok organizátori spracovávali viac ako 
2700 prihlášok zo 43 štátov sveta, pričom produkty boli  

rozdelené do 16 kategórií. Kia Sportage a Kia Optima 
zvíťazili v kategórii “Transportation Design” 
 Oficiálne odovzdanie ocenení prebehne počas sláv-
nostného ceremoniálu 1. marca 2011, prvého dňa veľtr-
hu CeBIT v Hannoveri - najväčšieho svetového veľtrhu 
digitálnych a telekomunikačných technológií pre pra-
covné aj domáce prostredie. Zároveň bude v tento deň 
sprístupnená aj výstava všetkých víťazných produktov, 
ktorá potrvá až do augusta 2011. Organizátori očakáva-
jú niekoľko stotisíc návštevníkov. 
 Tretia generácia Kia Sportage predstavuje veľmi 
výrazný posun v dizajne SUV. Stelesňuje novo nájdenú 
vizuálnu dynamiku, pričom úspešne spája ďalšie kľúčo-
vé vlastnosti SUV - zvýšený posed a lepší výhľad z mies-
ta vodiča, pocit bezpečia a ochrany a zväčšenú svetlú 
výšku vozidla. To všetko je obsiahnuté v elegantnom a 
čoraz obľúbenejšom mestskom dizajne. “Vytvorili sme 
vozidlo typu SUV s využitím prvkov dizajnu športových 

vozidiel,“ vysvetľuje Peter Schreyer, šéfdizajnér spo-
ločnosti Kia Motors. Celkový pocit bezpečia a ochrany  
cestujúcich neochvejne podporujú jasné dôkazy –  
5 hviezdičiek v bezpečnostných testoch EuroNCAP, rov-
nako ako všetky nové typy Kia od roku 2007. 
 Dynamická a štýlová Kia Optima, ktorá oslávila 
svoj európsky debut na jesennom autosalóne v Parí-
ži, patrí k najpredávanejším automobilom v niekoľkých 
štátoch. Na domácom kórejskom trhu športovo ladený 
sedan zaútočil rovno na najvyššiu pozíciu D-segmentu a 
stal sa tak vôbec prvým typom Kia, ktorému sa to poda-
rilo. Kia Optima úplne iná, ako jej predchodca a stelesňu-
je to, čo Peter Schreyer  nazýva  “masívnou, atletickou 
a športovo ladenou energiou“. 
 Kia Sportage a Kia Optima nie sú z produkcie Kia 
Motors jedinými držiteľmi prestížneho ocenenia za di-
zajn. Minulý rok získal cenu iF design aj typ Kia Soul.

-ka-
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cena iF Design pre Kia Sportage a Kia Optima 
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hyundai ix35 najekologickejším SUV vo 
svojom segmente vďaka novým motorom

Obidva motory sú k dispozícii pre Hyundai ix35 aj na na-
šom trhu, v mimoriadne úsporných modeloch, vybave-
ných technickými prvkami z inovatívneho environmen-
tálneho programu  Blue DriveTM značky Hyundai. Obsa-
huje systém Stop-Štart (ISG), reguláciu alternátora še-
triacu energiu, indikátor optimálneho preraďovania pre-
vodov a pneumatiky s malýmm valivým odporom.
 Prepĺňaný vznetový motor 1.7 CRDi z konštrukč-
ného radu UII, je vybavený turbodúchadlom s variabil-
nou geometriou VGT. Dosahuje maximálny výkon 85 kW 
pri otáčkach 4000 za minútu a maximálny krútiaci mo-
ment 260 Nm pri otáčkach 2000 za minútu. Je to naj-
novší produkt špecializovaného centra vznetových mo-
torov značky Hyundai, situovaného v jej európskom vý-
skumnom a vývojovom centre v Nemecku. Vyrába sa na 
Slovensku v motorárni žilinského závodu Kia (koncernu 
Hyundai-Kia), v ktorom sa vyrába aj Hyundai ix35.  
 Hyundai ix35 Blue s novým motorom, šesťstupňo-
vou ručne ovládanou prevodovkou, pohonom predných 
kolies a technickým kompletom Blue DriveTM dosahu-
je emisie CO

2
 v kombinovanej prevádzke iba 135 g/

km – čo je najlepšia hodnota v segmente kompaktných  

automobilov SUV – a pôsobivú normovanú spotrebu 
nafty 5,2 l/100km. Nový zážihový motor 1.6 GDI z kon-
štrukčného radu Gamma využíva najmodrenejšie kon-
štrukčné a regulačné prvky na dosiahnutie troch zdan-
livo nezlučiteľných cieľov: zmenšenie emisií, zväčšenie 
výkonu a zmenšenie spotreby paliva.  
 Motor 1.6 GDI dosahuje maximálny výkon 99 kW 
pri otáčkach 6300 za minútu a poskytuje maximálny 
krútiaci moment 164 Nm. V kombinácii so šesťstupňo-
vou ručne ovládanou prevodovkou a pohonom predných 
kolies zabezpečuje modelu Hyundai ix35 Blue hodnotu 
emisií CO

2
 149 g/km a normovanú spotrebu benzínu v 

kombinovanej prevádzke 6,4 l/100 km.
 Obidva nové motory sú k dispozícii aj v normálnych 
modeloch bez technického kompletu BlueDriveTM. Tie-
to modely majú hodnoty emisie CO

2
 139 g/km (so vzne-

tovým motorom) a 158 g/km (so zážihovým motorom). 
Ich normovaná spotreba paliva v kombinovanej prevád-
zke je 5,3, resp. 6,8 l/100km.
 „Zavedením týchto dvoch nových motorov do radu 
ix35 prinášame niekoľko zlepšení a inovácií, ktoré poskyt-
nú našim zákazníkom okamžité prínosy,” komentoval Allan 

Rushforth, viceprezident Hyundai Motor Europe. „Od 
uvedenia tohto vozidla na trh začiatkom tohto roku evi-
dujeme viac ako 124 000 objednávok na typ  ix35. S 
ohľadom na aktuálny trend posunu záujmu zákazníkov 
smerom k menším vozidlám očakávame, že dopyt po 
našom dynamickom kompaktnom SUV bude ešte ďalej 
rásť.“
 „V uplynulých rokoch Hyundai demonštroval výraz-
né zlepšenie environmentálnych vlastností svojich au-
tomobilov, ktoré prekonávajú celkový pokrok dosiahnu-
tý v rámci automobilového priemyslu. Budeme sa naďa-
lej sústreďovať na zlepšovanie technológie našich vzne-
tových aj zážihových motorov a prinášať „čistejšie“ vo-
zidlá vo všetkých štátoch Európy,” rekapituluje Allan 
Rushforth.   
 Na všetky verzie typu ix35 poskytuje Hyundai ex-
kluzívny komplex popredajných služieb Five Year Trip-
le Care (Päť rokov trojnásobnej starostlivosti), zahŕňa-
júci päťročnú záruku bez obmedzenia počtu najazde-
ných kilometrov, päťročnú cestnú asistenčnú službu a 
päť rokov zvýhodnených prehliadok technického stavu  
vozidla.        -hi-

hyundai predstavil dva nové, účinné motory pre typ ix35 (na snímke), ktoré zmenšujú emisie cO
2
 tohto populárneho SUV 

a robia z neho najekologickejšie vozidlo vo svojom segmente. Obidva motory – jeden zažihový a druhý vznetový – vytvá-
rajú nové štandardy v oblasti kultúry chodu a spotreby paliva v kompaktnom SUV. Európskym motoristom umožňujú do-
sahovať malú spotrebu paliva a emisie pri využívaní veľkých úžitkových vlastností a komfortu, ktoré elegantný typ ix35 
poskytuje. 



Panoramatická variostrecha s funkciou MAGIC SKY 
CONTROL – tak sa volá nová sklenená strecha, ktorú 
Mercedes-Benz ako prvý výrobca automobilov začne 
ponúkať v novom SLK ako zvláštnu výbavu. Priehľad-
ná sklenená strecha tejto novinky po stlačení tlačidla  
v priebehu sekundy stmavne. Takto sa svojím tieňom 
a jedinečnými svetelnými podmienkami postará o prí-
jemnú atmosféru vo vnútri vozidla.
 Sklo nového typu dokáže podstatne lepšie odrážať 
slnečné žiarenie ako zvyčajné sklá neprepúšťajúce tep-
lo, alebo rolety. Posádka v novom SLK si môže vychut-
návať najväčší klimatický komfort. Tam, kde by jazda s 
otvorenou strechou bola pre horúčavu nepríjemná, vo-
dič a spolujazdec sa pod strechou MAGIC SKY CONTROL 
budú cítiť príjemne – dôležitý príspevok k pohode a ku 

kondičnej bezpečnosti. Vnútro vozidla sa neprehreje ani 
keď je vozidlo odstavené na slnku, pretože strecha, ak 
nie je „pod prúdom“, ostáva tmavá.
 Konštrukcia strechy využíva princíp doskového 
kondenzátora známeho z fyziky: ak sa do sklenenej kon-
štrukcie privedie elektrický prúd, častice v skle sa uspo-
riadajú tak, že prepúšťajú svetlo. Ak však elektrický 
prúd vypneme, čiastočky sa usporiadajú náhodne. Pre-
chod svetla sa skoro úplne zablokuje a sklo ostane tma-
vé. Riadiaca jednotka a menič sú integrované do pred-
nej časti strechy, spínač je umiestnený v stropnej ovlá-
dacej jednotke. Okrem jedinečného panoramatického 
efektu a záplavy svetla ponúka MAGIC SKY CONTROL v 
kabíne atmosféru špičkovej triedy, pretože ultrafialové  
a infračervené lúče sú aj v priehľadnom stave účinne  

odtienené, pričom nepriechodnosť pre tieto lúče sa v prí-
pade vypnutej teda tmavej strechy opäť výrazne zväč-
ší a teplota na povrchu vnútorných časti vozidla, naprí-
klad na povrchu lakťových opierok, je až o 10 stupňov 
Celzia manšia v porovnaní so zvyčajným zeleným izolač-
ným sklom.
 Súčasťou náročného programu dlhodobých skú-
šok Mercedes-Benz, ktoré prototyp vybavený vypína-
teľnou sklenenou strechou absolvoval po celom svete, 
sú aj náročné praktické skúšky v severoamerickom Údo-
lí smrti (Death Valley) – jednom z najteplejších miest na 
Zemi. V lete tam teploty skoro pravidelne dosahujú hod-
noty viac ako 50°C v tieni. Za týchto podmienok testo-
vací inžinieri napríklad v čase obeda štyri hodiny vyhri-
evali prototyp SLK cez priehľadnú strechu. Keď potom 
ukončili túto teplotnú tortúru a vypli strechu, pocítili  

okamžitú výraznú úľavu. Snímky z kamery citlivej na 
teplo ukázali, že teplota v oblasti hlavy bola menšia.
 Merania s takzvaným hviezdicovým pyranomet-
rom pomôžu pochopiť, prečo je to tak. Je to prístroj na 
meranie intenzity slnečného žiarenia. V prípade otvore-
nej strechy predstavovalo slnečné zaťaženie v horúčave 
amerického Údolia smrti 1000 až 1100 wattov na štvor-
cový meter. S priehľadnou sklenenou strechou kleslo 
toto zaťaženie na 200 wattov, vypnutá strecha MAGIC 
SKY CONTROL ho zmenší na 40 až 50 wattov – dvadsa-
tinu pôvodnej hodnoty.
 Zo strechy MAGIC SKY CONTROL majú osoh ni-
elen členovia posádky. Odľahčí sa aj klimatizácia, čím 
sa zmenší množstvo vyprodukovaného CO

2
 a o niečo sa 

zmenší aj spotreba paliva.           -mz-

www.mo t .sk 49

Technika

V novej generácii typu Mercedes-Benz SLK bude mať svetovú premiéru jedinečná sklenená strecha: stlačením tlačidla sa 
z priehľadnej strechy stane tmavá, a naopak. V priehľadnom stave ponúka aj v chladnom počasí výhľad na oblohu, v ne-
priehľadnom poskytne príjemný tieň a bráni zohriatiu vnútra vozidla počas intenzívneho slnečného žiarenia.

Strecha - chameleón
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AKé SÚ PRÍČINY 
NEDOTÁČAVOSTI A PRETÁČAVOSTI AUTOMOBILOV ? 7. časť

Technika

V dnešnej, záverečnej, časti tohto príspevku si povieme 
niečo o dvoch posledných rozhodujúcich príčinách nedo-
táčavosti a pretáčavosti automobilov. A tými sú uhol od-
klonu kolies a hustenie pneumatík..

Podobne ako samovoľné natáčania kolies, popísané  
v predchádzajúcej časti, aj uhol odklonu kolies má vý-
razný vplyv na smerové vlastnosti automobilu. Pri uhle 
odklonu  ≠ 0 vzniká podľa obr. 24 v dotykovom bode 
kolesa prídavná (parazitná) priečna sila F

Y
 , ktorej 

veľkosť závisí najmä od uhla odklonu  a od zvislého za-
ťaženia kolesa F

Z
 . Táto skutočnosť bola v minulosti ex-

perimentálne zistená, je zrejme výsledkom nesymetric-
kej deformácie pneumatiky v okolí jej dotykovej plochy 

s vozovkou, a musíme ju jednoducho zobrať na vedomie. 
Ak je koleso odklonené svojou hornou časťou proti pôso-
biacej priečnej sile F

Y
 , pneumatika je schopná preniesť 

pri určitom zaťažení F
Z
 a určitom uhle smerovej odchýl-

ky  celkovú priečnu silu F
Y
 + F

Y
, pri opačnom zmysle 

odklonu za rovnakých podmienok silu F
Y
 – F

Y 
, ako to 

vyplýva z obrázku. Inými slovami, v prvom prípade je 
na prenos určitej priečnej sily kolesom potrebný men-
ší uhol smerovej odchýlky v porovnaní so stavom  = 0, 
v druhom prípade je potrebný uhol smerovej odchýlky 
väčší. Smerová tuhosť kolesa s pneumatikou je teda v 
prvom prípade väčšia v porovnaní s kolesom s nulovým 
odklonom, v druhom prípade je naopak menšia.

Ľavé a pravé koleso nápravy majú v základnej polohe 
pri priamej jazde z dôvodu symetrie automobilu vzhľa-
dom k pozdĺžnej zvislej rovine rovnako veľké uhly od-
klonu v navzájom opačnom zmysle, 

1
 = - 

2
 , teda pa-

razitné priečne sily v dotykových bodoch kolies sú 
rovnako veľké a pôsobia navzájom proti sebe, tak-
že nemajú vplyv na smerové vlastnosti vozidla. Avšak 
pri jazde v zákrute v prípade tzv. pozitívneho odklonu  

kolies podľa obr.25 a prenesie vonkajšie koleso nápra-
vy pri určitom uhle smerovej odchýlky priečnu silu F

Y1
 

- F
Y 1

, vnútorné koleso silu F
Y2

 + F
Y 2

. Pretože vonkajšie 
koleso je vplyvom klopného momentu odstredivej sily 
v ťažisku pri jazde v zákrute viac zaťažené, je F

Y 1
	>	F

Y

2
 a výsledná celková priečna sila, ktorú môže náprava 

preniesť pri danom uhle smerovej odchýlky, je F
Y1

 - F
Y

1
 + F

Y2
 + F

Y 2
 < F

Y1
 + F

Y2
 , pričom pravá strana nerov-

nosti vyjadruje veľkosť priečnej sily, ktorú by prenies-
la pri rovnakom uhle smerovej odchýlky náprava s ko-
lesami kolmými na rovinu vozovky. Inými slovami, ná-
prava s pozitívnym odklonom kolies sa pri pôsobení ur-
čitej priečnej sily v zákrute pohybuje s väčším uhlom 
smerovej odchýlky, jej smerová tuhosť je teda menšia 

v porovnaní s nápravou s nulovým odklo-
nom kolies. Ak sa tento prípad týka pred-
nej nápravy, vozidlo nadobúda nedotáča-
vé smerové vlastnosti v porovnaní s ne-
utrálnymi smerovými vlastnosťami refe-
renčného vozidla. Ak ide o zadnú nápra-
vu, nadobúda vozidlo pretáčavé smerové 
vlastnosti. Naopak, v prípade tzv. negatív-
neho odklonu kolies podľa obr. 25b prene-
sie vonkajšie koleso nápravy pri určitom 
uhle smerovej odchýlky priečnu silu F

Y1
 + 

F
Y 1

 , vnútorné koleso silu F
Y2

 - F
Y 2

 , pri-
čom platí F

Y 1
	>	F

Y
2 a výsledná celková 

priečna sila, ktorú môže náprava preniesť 
pri danom uhle smerovej odchýlky, je F

Y1
 + 

F
Y 1

 + F
Y2

 - F
Y 2

	>	F
Y1

 + F
Y2

, pričom pravá 
strana nerovnosti opäť vyjadruje veľkosť 
priečnej sily, ktorú by preniesla pri rovna-

kom uhle smerovej odchýlky náprava s kolesami kolmý-
mi na rovinu vozovky. Inými slovami, náprava s nega-
tívnym odklonom kolies sa pri pôsobení určitej priečnej 
sily v zákrute pohybuje s menším uhlom smerovej od-
chýlky, jej smerová tuhosť je teda väčšia v porovnaní 
s nápravou s nulovým odklonom kolies. Vplyv na sme-
rové vlastnosti automobilu je opačný ako v predchád-
zajúcom prípade.

Podobne ako uhol samoriadenia (v predchádzajúcej čas-
ti príspevku) aj uhol odklonu kolies nápravy sa všeobec-
ne mení s prepružením kolesa. V prípade rovnomerného 
prepruženia ľavého a pravého kole-
sa je s ohľadom na symetriu systé-
mov ich zavesenia zmena ich uhlov 
odklonu rovnaká v navzájom opač-
nom zmysle, Δ

1
 = - Δ

2
. V prípa-

de protibežného prepruženia ko-
lies, čo odpovedá aj prípadu klo-
penia nadstavby vozidla pri jazde 
v zákrute, je zmysel zmeny uhlov 
odklonu ľavého a pravého kolesa  

rovnaký a podľa polohy pólu pohybu kolesa vzhľadom 
na nadstavbu P

K
 môže byť :

a) zhodný so zmyslom uhla klopenia nadstavby, keď sa 
pól P

K
 nachádza na opačnej strane strednej roviny vo-

zidla ako príslušné koleso, obr. 26a, alebo na vonkaj-
šej strane od roviny kolesa (prakticky sa nevysky-
tuje); vzhľadom na uvedené účinky prídavných prieč-
nych síl F

Y
 sa v tomto prípade smerová tuhosť ná-

pravy zmenšuje,
b) opačný v porovnaní so zmyslom uhla klopenia nad-

stavby, keď sa pól P
K
 nachádza medzi rovinou prísluš-

ného kolesa a strednou rovinou vozidla, obr. 26b; v 
tomto prípade sa smerová tuhosť nápravy zväčšuje.

Situácia a) v prípade prednej nápravy teda podporuje ne-
dotáčavé smerové vlastnosti automobilu, v prípade zad-
nej nápravy pretáčavé vlastnosti. Situácia b) má opač-
ný účinok. 

Na vysvetlenie: pól pohybu (tiež okamžitý stred otáča-
nia) kolesa P

K
 je pomyselný bod, okolo ktorého vykoná-

va koleso pri prepružení v danom okamihu (v danej po-
lohe) otáčavý pohyb vzhľadom na nadstavbu. Všeobec-
ný pohyb kolesa v priečnej zvislej rovine nápravy sa to-
tiž skladá z pohybu posuvného (translačného, t.j. rotač-
ný pohyb so stredom rotácie v nekonečne) a otáčavého 
(rotačného s reálnym stredom rotácie). Tento pohyb je 
možné v okamžitej polohe kolesa nahradiť jednoduchým 
rotačným pohybom okolo bodu P

K
 , čo sa využíva v kine-

matike. Poloha tohto bodu je závislá od typu a geome-
trického usporiadania mechanizmu zavesenia kolesa a 
mení sa so zmenou polohy kolesa. 

Tu je vhodné uviesť aj dynamický účinok rýchlej zme-
ny uhla odklonu kolesa, napríklad pri rýchlom prejazde 
cez ostrú a vysokú nerovnosť vozovky. Koleso vozidla, 
uložené na čape pomocou kolesových ložísk a rotujúce 
okolo priečnej osi y, predstavuje z fyzikálneho hľadiska 
hmotný zotrvačník. Pri jeho klopivom rotačnom pohy-
be okolo pozdĺžnej osi x, ktorý nastane pri zmene uhla 
odklonu, vzniká gyroskopický moment M

Z
 . Tento mo-

ment sa snaží (v rámci pružnosti mechanizmu zavese-
nia, prípadne riadenia) natáčať koleso okolo zvislej osi z. 

  Obr. 24 - Vplyv uhla odklonu kolesa na veľkosť prenesiteľnej 
priečnej trecej sily:  – uhol odklonu kolesa, F

Y
 – priečna sila v osi kolesa, 

F
Y
’ – priečna reakcia v rovine vozovky, F

Y
 – prídavná priečna sila

  Obr. 25 - Náprava s odklonom kolies: a) pozitívnym, b) negatívnym
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V prípade prednej nápravy sa tento pohyb prenáša me-
chanizmom riadenia do volantu a za istých nepriazni-
vých okolností môže podporovať samovoľné (samobu-
dené) kmitanie riadených kolies, známe dnes už viacme-
nej len z histórie ako „shimmy“. 

Odklon kolies od zvislej roviny je jedna z vecí, ktoré si 
môžeme na niektorých vozidlách na prvý pohľad všim-
núť, najmä ak je dostatočne veľký. V minulosti boli niek-
toré typy osobných automobilov typické značným od-
klonom kolies v pozitívnom zmysle (obr. 25a), a to tak 
na prednej ako aj zadnej náprave. Patrili k nim aj auto-
mobily Tatra a Škoda. V prípade prednej nápravy bolo 
hlavným dôvodom tohto riešenia dosiahnuť vyhovujú-
cu geometriu predného kolesa vzhľadom k „rajdovému“ 
čapu s ohľadom na vlastnosti riadenia a stabilitu riade-
ných kolies. Zmenšenie smerovej tuhosti takejto pred-
nej nápravy podporovalo nedotáčavé správanie sa vo-
zidla, čo možno hodnotiť kladne. Na zadnej náprave, pri 
ktorej pozitívny odklon kolies naopak podporoval ne-
vhodné pretáčavé správanie sa vozidla, bolo toto rieše-
nie viac-menej vynútené vtedy moderným a často pou-
žívaným systémom nezávislého zavesenia zadných po-
háňaných kolies pomocou priečnych ramien so stredom 
otáčania približne v strede rozvodovky (tzv. výkyvné 
polnápravy), ktorá musela byť dostatočne vysoko nad 
vozovkou z dôvodu svetlej výšky po vozidlom. Pri niek-
torých súčasných osobných automobiloch, najmä s po-
honom zadnej nápravy, je často viditeľný negatívny od-
klon (obr. 25b) zadných kolies, ktorý sa vplyvom geome-
trie zavesenia zväčšuje pri zväčšovaní zaťaženia zadnej 
nápravy, a ktorý potláča ich nevhodné pretáčavé sme-
rové vlastnosti pri plnom zaťažení a prenose veľkého 
hnacieho momentu. Aj pri pretekárskych vozidlách for-
muly F1 si možno všimnúť väčšinou negatívny odklon 
všetkých kolies, ktorého cieľom v týchto prípadoch je 
zabezpečiť čo najlepšiu schopnosť prenosu bočných síl 
pri jazde v zákrutách obidvoma nápravami. Treba však 
zdôrazniť, že akýkoľvek výraznejší odklon kolesa od 
zvislej roviny znamená zhoršený kontakt pneumatiky s 
vozovkou v dotykovej ploche a zväčšené a nepravidelné 
opotrebenie behúňa pneumatiky. To sa samozrejme vý-
razne prejaví najmä pri širokých pneumatikách a preto 
odklony kolies pri športových a formulových automobi-
loch sú len veľmi malé.

Aj tlak hustenia pneumatiky má vplyv na smerové vlast-
nosti automobilu. Pri zväčšovaní tlaku hustenia (v urči-
tom obmedzenom rozsahu od hodnoty odporúčanej vý-
robcom) sa zväčšuje smerová tuhosť pneumatiky, pne-
umatika je teda schopná preniesť potrebnú priečnu  

treciu silu pri menšom uhle smero-
vej odchýlky v porovnaní s pneu-
matikou nahustenou na nominálny 
tlak. Naopak, pri zmenšovaní tlaku 
hustenia smerová tuhosť pneuma-
tiky klesá a pneumatika potrebuje 
na prenos potrebnej priečnej sily 
väčší uhol smerovej odchýlky. 

Tlak hustenia pneumatiky je však 
rozhodujúci z iného dôvodu, a to z 

hľadiska životnosti jej behúňa. Je známe, že pri nespráv-
nom hustení je opotrebenie plochy behúňa nerovnomer-
né, a to pri prehustení sa intenzívnejšie opotrebúva stre-
dový pás, pri podhustení obidva krajné pásy, čo zmen-
šuje celkovú životnosť pneumatiky. Preto výrobca od-
porúča dodržiavať v prevádzke vozidla predpísaný tlak 
hustenia pneumatík (v závislosti od zaťaženia vozidla 
a rýchlosti jazdy), čo je v tomto prípade dominantné.  
Z toho dôvodu nie je možné využiť tento efekt v dosta-
točnej miere na ovplyvnenie smerových vlastností vo-
zidla, a ak sa predsa využíva, tak len na ich detailné  
doladenie. 

Vplyv parametrov vozidla na jeho smerové vlastnosti  
v ustálenom jazdnom stave bol v predchádzajúcich čas-
tiach tohto príspevku hodnotený pre každý jeden para-
meter samostatne. V skutočnosti však pôsobí vždy via-
cej vplyvov súčasne, ich účinky sa vzájomne prekrýva-
jú a určujú výsledné vlastnosti automobilu ako celku z 
hľadiska jeho statickej zatáčavosti. Nasledujúci prehľad 
uľahčí čitateľovi orientáciu v tejto problematike. Preto-
že, ako je nám už iste známe z niektorých mojich pred-
chádzajúcich príspevkov, statické smerové vlastnosti 
vozidla musia byť z dôvodu zachovania jeho stabilného 
pohybu aj v dynamických jazdných stavoch neutrálne 
až mierne nedotáčavé, je tento prehľad zameraný na do-
siahnutie nedotáčavých vlastností.
 
OPATRENIA PODPORUJÚCE NEDOTÁČAVÉ 
SMEROVÉ VLASTNOSTI AUTOMOBILU:
- poloha ťažiska vozidla pred stredom rázvoru, L

p
 < L

z
 ; 

jednoznačne určené koncepciou a rozmerovým rieše-
ním vozidla,

- zmenšenie smerovej tuhosti prednej nápravy alebo / 
a zväčšenie smerovej tuhosti zadnej nápravy, c

p
 < c

z
, 

niektorými z nasledujúcich opatrení :
 - prevládajúcim účinkom pozdĺžnych trecích síl na ko-

lesách prednej nápravy; pri koncepcii pohonu 4x2 
preferencia pohonu predných kolies, pri koncepcii po-
honu 4x4 väčšie hnacie sily na predných kolesách, 
F

Xhp
	>	F

Xhz
; pri brzdení väčšie brzdné sily na predných 

kolesách (prebrzdenie prednej nápravy), F
Xbp

	 >	 F
Xbz

, 
čo je jednoznačná požiadavka z hľadiska brzdovej  
sústavy,

 - zväčšením rozdielu zvislých zaťažení kolies prednej 
nápravy alebo / a zmenšením rozdielu zvislých zaťa-
žení kolies zadnej nápravy pri pôsobení priečnej sily 
v ťažisku vozidla, Δ

FZp
	>	Δ

FZz
, niektorými z nasledujú-

cich opatrení:
 - zväčšením klopnej tuhosti prednej nápravy  

alebo / a zmenšením klopnej tuhosti zadnej nápravy,  
c

Kp
	>	c

Kz
; klopnú tuhosť prednej nápravy možno zväč-

šiť použitím priečneho stabilizátora,
 - geometrickým usporiadaním mechanizmov zavese-

nia kolies prednej a zadnej nápravy,  
 - voľbou rozchodov kolies prednej a zadnej nápravy, 

a
p
 < a

z
 ; obmedzená možnosť z hľadiska rozmerového 

riešenia vozidla,
 - voľbou odklonu kolies prednej nápravy v zmys-

le pozitívneho odklonu alebo / a zadnej nápravy v 
zmysle negatívneho odklonu,

- samoriadením kolies prednej nápravy v zmysle zo zá-
kruty alebo / a zadnej nápravy v zmysle do zákruty.

Opatrenia opačného charakteru, podporujúce pretáča-
vé smerové vlastnosti vozidla (v porovnaní s neutrálny-
mi vlastnosťami fiktívneho referenčného vozidla), sa pri 
súčasných osobných automobiloch využívajú prevažne 
na potlačenie neželaného vysokého stupňa nedotáča-
vosti niektorých vozidiel s predným pohonom. Uvedené 
závery o vplyve jednotlivých parametrov tvoria dnes už 
klasické možnosti „nastavenia“ požadovaných základ-
ných smerových vlastností automobilu.

Skutočnosti uvedené v tomto príspevku, vrátane záve-
rov o vplyve jednotlivých parametrov automobilu na 
jeho smerové vlastnosti, boli odvodené na základe jed-
noduchého matematického modelu vozidla. Tento mo-
del bol vytvorený s využitím zjednodušujúcich predpo-
kladov, ktoré na jednej strane vytvárajú možnosť jed-
noduchého a prehľadného riešenia základnej problema-
tiky, pre mnohé prípady dostačujúceho, na druhej sta-
ne však obmedzujú platnosť a rozsah možného použi-
tia takto získaných výsledkov. Zjednodušene poveda-
né, uvedené výsledky platia prevažne pre pohyb auto-
mobilu v ustálených jazdných stavoch; ak ide o pohyb 
v neustálenych jazdných stavoch, je ich platnosť ob-
medzená na oblasť dostatočne vzdialenú od medzných 
podmienok priľnavosti na vozovke. Automobil pohybuj-
úci sa po určitej dráhe, približujúcej sa želaniu vodiča, je 
takmer neustále podrobený rôznym rušivými vplyvom. 
Účinkom týchto vplyvov je jazdný stav vozidla praktic-
ky stále neustálený (dynamický), vozidlo sa viac alebo 
menej odchyľuje od želanej dráhy, čo vyžaduje korekčné 
zásahy volantom pri neustále zväčšenej pozornosti vo-
diča. Dôsledkom toho je, že aj automobil, ktorý sa v ustá-
lenom jazdnom stave správa „predpisovo“ nedotáčavo, 
môže v určitých situáciách prechodne nadobúdať pretá-
čavé vlastnosti so všetkými nepríjemnými dôsledkami. 
Preto je nesprávne hovoriť o nedotáčavom či pretáča-
vom automobile, ale je potrebné hovoriť o nedotáčavom 
či pretáčavom jazdnom stave automobilu. 

Moderné osobné automobily sú v stále väčšom počte 
vybavované systémami dynamickej regulácie jazdnej 
stability, známymi najčastejšie ako ESP. O ich funkcii a 
ďalších možnostiach si povieme v nasledujúcich vydani-
ach nášho časopisu.

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

Technika

  Obr. 26 - Zmena odklonu kolies pri klopení nadstavby: a) zhodný v porovna-
ní s klopením nadstavby, b) opačný v porovnaní s klopením nadstavby



január  201152

Technika

To najlepšie alebo nič – toto heslo Gottlieba Daimlera si 
experti na bezpečnosť značky Mercedes-Benz už dávno 
vybrali za svoj hlavný motív. Neuspokojujú sa s dosa-
hovaním cieľov ratingu, miesto toho intenzívne pracu-
jú na úrovni bezpečnosti, ktorá prekonáva normy vyža-
dované zákonodarcami po celom svete. Najdôležitejším 
meradlom ich práce nie je laboratórium alebo hala na 
uskutočňovanie nárazových testov, ale skutočné mies-
to nehody. Výsledok svojej práce, ktorého základom je 
prieskum tisícov konkrétnych nehôd, nazvali Real Life 
Safety. Inžinieri Mercedes-Benz na tomto základe vy-
vinuli alebo iniciovali väčšinu moderných asistenčných 
systémov, ktoré v súčasnosti predstavujú účinnú pod-
poru vodiča a boli prevzaté aj konkurenciou.
 Kombinácia asistenčných systémov vodiča pomá-
ha pri predchádzaní nehôd aj v novom SLK. Patrí sem 
napríklad sériový systém rozpoznania únavy ATTENTI-
ON ASSIST. Roadster si vďaka nemu vyvinul jemný cit 
pre pozornosť vodiča a dokáže ho včas varovať pred na-
dmernou únavou. 
 Súčasťou sériovej výbavy je tiež systém ADAPTI-
VE BRAKE. Obsahuje ABS, reguláciu preklzávania hna-
cích kolies ASR, ako aj reguláciu stáčavého momentu 

(GMR). Okrem toho sa môže pochváliť aj nasledujúcimi 
funkciami:
•	Podporuje	vodiča	pri	výjazde	do	kopca	tým,	že	bráni	

nechcenému pohybu späť; 
•	Udrží	auto	na	mieste	aj	bez	zošliapnutia	brzdy	–	na-

príklad pri zastavení na semaforoch; 
•	Okamžite,	keď	vodič	zloží	náhle	nohu	z	plynu,	systém	

preventívne priblíži brzdové obloženie k brzdovým 
kotúčom, aby dokázal rýchlejšie dosiahnuť maximál-
ny prítlak brzdy pri prípadnom plnom brzdení; 

•	Pri	 daždivom	 počasí	 udržuje	 brzdové	 kotúče	 suché	
pomocou brzdenia, ktoré je pre vodiča neciteľné. 

Brzda ADAPTIVE BRAKE spolupracuje s rovnako adap-
tívnym brzdovým svetlom. Pri núdzovom brzdení varuje 
vodičov vzadu blikaním brzdovými svetlami. 
 Na želanie môže byť na palube tempomat s regu-
láciou odstupu DISTRONIC PLUS, ako aj brzda PRE-SA-
FE®. Oba systémy pracujú spoločne a dokážu spustiť 
plný brzdný výkon v prípade rozpoznania akútneho ne-
bezpečenstva zrážky. V normálnom prípade radarový 
tempomat s reguláciou odstupu DISTRONIC PLUS udržu-
je bezpečnú vzdialenosť od vozidla vpredu automaticky. 
V prípade potreby dokáže zabrzdiť roadster SLK až po  

úplné zastavenie a opätovne ho zrýchliť. Odľahčuje tak 
vodiča predovšetkým pri jazde v kolónach. Ak sa vzdi-
alenosť zmenšuje príliš rýchlo, systém opticky a akus-
ticky varuje vodiča a donúti ho tak k reakcii. Pri tej ho 
podporuje brzdový asistenčný systém BAS PLUS. V prí-
pade, že systémy rozpoznajú akútne nebezpečenstvo 
zrážky s vozidlom vpredu a vodič nereaguje, elektroni-
ka aktivuje okrem optickej a akustickej výstrahy aj brz-
du PRE-SAFE®. V prvej fáze spustí autonómne pribrzďo-
vanie. Ak na to vodič nereaguje, brzda PRE-SAFE® zväč-
ší v druhej fáze brzdný tlak a samostatne začne maxi-
málne brzdiť. 
Kto chce, ten si môže ponuku asistenčných systémov  
v novom SLK rozšíriť ešte viac. Slúžia súčasne na zlep-
šenie bezpečnosti aj komfortu: 
•	Intelligent	 Light	 System	 ponúka	 päť	 funkcií	 osvet-

lenia (odbočovacie osvetlenie, osvetlenie na mimo-
mestské komunikácie, diaľničné osvetlenie, osvetle-
nie zákrut a rozšírené hmlové svetlo), ktoré sa zapí-
najú podľa situácie. 

•	Asistenčný	systém	povolenej	rýchlosti	dokáže	pomo-
cou kamery na vnútornej strane čelného skla iden-
tifikovať dopravné značky s najväčšou povolenou 

V januári 2011 predstavuje Mercedes-Benz novú, tretiu generáciu typu SLK. Do uzávierky tohto vydania časopisu boli  
k dispozícii len fotografie so „zakamuflovanou“ karosériou. Agilné športové auto ponúkne nový vzrušujúci dizajn, na road-
ster neobyčajne veľký komfort a veľa radosti z jazdy bez strechy. Bude využívať veľké množstvo moderných asistenčných 
systémov na podporu vodiča. Okrem iných značkou Mercedes-Benz vyvinutý systém identifikácie únavy ATTENTION  
ASSIST a na želanie aj systém na ochranu posádky PRE-SAFE® a brzdu PRE-SAFE®, ktorá dokáže autonómne brzdiť pri 
hroziacej zrážke s vozidlom vpredu. 

Mercedes-Benz SLK 
– nová zostava bezpečnostných systémov



rýchlosťou a takto identifikované obmedzenie rých-
losti zobrazí na displeji v kombinovanom palubnom 
prístroji. 

•	Na	 želanie	 podporí	 vodiča	 pri	 parkovaní	 systém	
PARKTRONIC s navádzaním pri parkovaní. Jeho ul-
trazvukové snímače premerajú dĺžku medzery na par-
kovanie počas jazdy okolo. Na displeji v kokpite sa 
potom objaví symbolické znázornenie požadovanej 
trasy parkovania.

Ďalší celosvetovo jedinečný predvídavý bezpečnost-
ný topsystém vyvinutý spoločnosťou Mercedes-Benz, 
ktorý je dostupný v novom SLK, je systém na ochranu 
cestujúcich PRE-SAFE®. Ak systém rozpozná akútne 
nebezpečenstvo nehody, reflexne aktivuje preventívne 
opatrenia pre cestujúcich tak, aby bezpečnostné pásy  
a vankúše dokázali optimálne využiť svoj plný ochranný  
účinok pri zrážke. Mercedes-Benz vyvinul systém  

PRE-SAFE® na základe skúmania reálnych nehôd 
a ponúka ho ako jediný výrobca na svete. Tento účin-
ný systém sa pri ratingoch doteraz nezohľadňoval. V no-
vom SLK je systém PRE-SAFE® doplnený o opatrenia po 
zrážke, ktoré uľahčujú pomoc pri nehode: v závislosti 
od utrpených škôd sa dokáže automaticky spustiť vn-
útorné osvetlenie, bočné okná sa otvoria o 50 milime-
trov, aby lepšie vpúšťali vzduch do vnútorného priesto-
ru a pri vozidlách s balíkom Memory sa volant zdvihne 
smerom nahor. 
 Pri vývoji novej generácie typu SLK boli zohľad-
nené aj požiadavky Euro-NCAP a všetkých spotrebi-
teľských ratingov po celom svete. Základňu toho tvorí 
tuhá konštrukcia vozidla, ktorá sleduje osvedčené kon-
cepty a bola optimalizovaná v mnohých detailoch. Pat-
ria sem okrem iných spevnené nosníky, nová konštruk-
cia pre ochranu pri bočných nárazoch a nové, vláknami 

spevnené ochranné oblúky pri pre-
vrátení sa vozidla. Snímače Up-
Front a bočné satelitné snímače 
ako aj snímače prevrátenia pomá-
hajú centrálnej riadiacej jednotke 
pri nehode predvídať druh a závaž-
nosť nehody. Novinkou sú prídav-
né snímače tlaku vo dverách, ako 
aj snímače zrýchlenia v prednom 
nárazníku na identifikáciu zrážky 
s chodcom. 
 Zlepšené boli aj záchytné sys-
témy s dvojstupňovým čelným 
bezpečnostným vankúšom vodi-
ča a spolujazdca. Novinkou je hla-
vový vankúš, ktorý zakryje veľkú 
plochu bočnej nárazovej zóny v 
oblasti hlavy. Dodatočný bezpeč-
nostný vankúš na ochranu hrud-
níka v operadle sedačky chráni pri 
bočnom náraze hornú a bedrovú 
časť tela. Vysoký bezpečnostný 
štandard značky Mercedes-Benz 
podčiarkuje systém bezpečnost-
ných pásov s napínačom zámky 

pásu a degresívnym obmedzením sily pásov. Ďalšou no-
vinkou z vývoja spoločnosti Mercedes-Benz, ktorá sa 
teší na sériové uvedenie v budúcom SLK, sú aktívne hla-
vové opierky NECK-PRO. Pri náraze zozadu podoprú hla-
vu vodiča a spolujazdca skôr, čím zmenšia riziko porane-
nia krčnej chrbtice. Do sériovej výbavy patrí tiež auto-
matická identifikácia detskej sedačky.
 Aj v oblasti ochrany chodcov využíva SLK najmo-
dernejšiu techniku. Snímače dokážu zaznamenať zrážku 
s chodcom a postarajú sa o okamžité zdvihnutie kapoty 
motora o 85 milimetrov. Vytvorí sa tak dodatočný pries-
tor medzi prednou kapotou a tuhými konštrukčnými diel-
cami v priestore motora. Výsledkom sú pre porovnanie 
menšie hodnoty zrýchlenia počas nárazu hlavy chodca, 
a tým aj celkovo menšie riziko jeho zranenia. 

-mz-
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Predstavujeme
Nissan LEAF 

V boji o najuznávanejšiu motoristickú cenu porazilo prvé 
masovo vyrábané a cenovo dostupné vozidlo s nulový-
mi emisiami na svete určené pre globálny trh všetkých 
40 konkurentov. Prvý krát tak bol v celej 47-ročnej his-
tórii tohto hodnotenia titul Auto roka udelený vozidlu na 

elektrický pohon. V porote zasadlo 57 popredných moto-
ristických novinárov z 23 európskych štátov. 
 Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Nissan 
Motor Co. Ltd. Carlos Ghosn uviedol: „Toto ocenenie je 
priznaním skutočnosti, že Nissan LEAF ako priekopník 

na poli nulových emisií, je porovnateľný s konvenčný-
mi automobilmi pokiaľ ide o bezpečnosť, výkon, priestor 
a jazdné vlastnosti. Odráža aj pozíciu automobilky Nis-
san ako inovatívneho výrobcu s jasnou víziou budúcnos-
ti dopravy, ktorú nazývame trvalo udržateľná mobilita. 

Európske auto roka 2011
Elektromobil Nissan LEAF získal prestížne ocenenie Európske auto roku 2011. Je to historický okamih pre spoločnosť Nis-
san Motor co. Ltd. ako aj pre všetky vozidlá s nulovými emisiami. Nissan už titul Auto roka v Európe získal. Prvým vozidlom 
japonského výrobcu, ktorému bolo toto ocenenie udelené, bol v roku 1993 Nissan Micra, vyrábaný vo Veľkej Británii.  
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Aj keď na poradovníku automobilky Nissan čakajú už 
tri ďalšie elektromobily a štyri elektromobily sa chys-
tá uviesť aj náš aliančný partner Renault, predstavuje 
Nissan LEAF dôležité vykročenie smerom k budúcnosti 
s nulovými emisiami.“

 Nissan LEAF je poháňaný kompaktným elektromo-
torom uloženým vpredu, ktorý poháňa predné kolesá. 
Tento motor na striedavý prúd s napätím 345 V ponúka 
výkon 80 kW v rozsahu otáčok 2730 až 9800 za minú-
tu  a krútiaci moment 280 Nm v rozsahu 0 až 2730 otá-
čok za minútu, čo stačí, aby vozidlo dosiahlo rýchlosť 
až 144 km/h a zrýchľovalo z 0 na 100 km/h za 11,9 s. 
Elektromotoru dodáva energiu laminovaná lítium-ióno-
vá batéria Nissan s výkonom viac ako 90 kW. Skladá sa 
zo 192 článkov s celkovou kapacitou 24 kWh. Články sú 
umiestnené v bloku pod podlahou a zadnými sedadlami. 
Vozidlo na jedno nabitie prejde 175 km (nový európsky 
jazdný cyklus), čo v praxi postačí väčšine mestských  
vodičov.
 Nissan Leaf je päťdverový hatchback s dĺžkou 
4450 mm, šírkou 1777 mm a výškou 1550 mm. Rá-
zvor náprav je dlhý 2700 mm, vozidlo má pohotovost-
nú hmotnosť 1525 kg. Vozidlo je vybavené moderný-
mi prvkami, ako sú brzdenie s rekuperáciou energie,  
klimatizácia, satelitná navigácia, parkovacia kamera 
a pokročilé systémy palubného počítača a telematiky. 

Unikátna konektivita umožní majiteľovi ovládať funkcie 
dobíjania a tak sledovať aktuálny stav nabitia, zostáva-
júcu kapacitu batérie, prípadne diaľkovo aktivovať vy-
kurovanie alebo ochladzovanie interiéru prostredníc-
tvom mobilného telefónu alebo počítača. V Európe bude 
možné Nissan LEAF kúpiť v piatich farbách - modrá me-
talíza a perleťová, biela perleťová, strieborná metalíza, 
čierna a červená perleťová. Jediným voliteľným dopln-
kom je solárny panel vstavaný do zadného spojlera, kto-
rý pomáha nabíjať 12V batériu vozidla na pohon príslu-
šenstva. 
 V Japonsku a USA sa prvé vozidlá dostali k ma-
jiteľom už v decembri minulého roka. V Európe sa do-
dávky začnú čoskoro, a to konkrétne v Portugalsku, Ír-
sku, Veľkej Británii a Holandsku. Nissan LEAF sa v sú-
časnej dobe vyrába v Japonsku, ale po otvorení výrob-
ných závodov koncom roku 2012 a začiatkom roku 2013 
sa bude vyrábať aj v Severnej Amerike a Európe. Ak sa 
bude dovážať aj k nám, tak pravdepodobne až v závere 
budúceho roka.

-nn-
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Automobilka Peugeot dôkladne využila minuloročný autosalón v Paríži na to, aby ukázala domácim aj zahraničným ná-
vštevníkom, že patrí medzi výrobcov, ktorí stále hľadajú nové riešenia dizajnu aj konštrukcie automobilov. Meniaci sa  spô-
sob života a čoraz prísnejšie nároky na „ekologickosť“ automobilov sú impulzmi pre vznik nových automobilov, ktoré ne-
možno jednoznačne zaradiť do existujúcich kategórií. Takým vozidlom je aj štúdia mestského automobilu s názvom hR1.

Kríženec s hYBRIDNýM 
pohonom

Predstavujeme
Peugeot HR1



Peugeot HR1 má vonkajšie rozmery 3694x1755x1492 
mm, má krátky rázvor náprav 2311 mm – to sú základ-
né predpoklady pre výbornú manévrovateľnosť v hustej 
mestskej premávke. Tvarovaním karosérie spája vzhľad 
trojdverového hatchbacku, kupé i športovo-úžitkového 
auta (SUV). Na štúdii možno vidieť tvarové riešenia, aké 
mali iné štúdie Peugeota z nedávnej minulosti, ale majú 
ich aj niektoré sériovo vyrábané autá tejto značky. Pred-
ná časť karosérie aj reflektory pripomínajú štúdiu SR1, 
predné stĺpiky karosérie má podobne riešené štúdia 
mestského minielektromobilu BB1, línia strechy pripo-
mína kupé RCZ a zadné združené svetlá so svietiacimi 
diódami zase „crossover“ 3008.
 Stiesneným parkovacím možnostiam miest je  

prispôsobený aj systém otvárania dverí. Vyklápajú sa 
elektricky smerom nahor. Vodič môže dostávať množ-
stvo informácií, zobrazovaných nielen na prístrojovom 
paneli, ale aj pomocou „head-up displeja“. Aby nest-
rácal prehľad, môže si navoliť, ktoré sú pre neho pri  

danom režime jazdy dôležité, a menej významné sa ne-
zobrazujú. Pri dynamickej jazde sa mu zobrazujú na-
príklad otáčky motora, teplota chladiacej kvapaliny  
a teplota oleja spaľovacieho motora. Pri „odpočinkovej 
jazde“, jedno či po meste alebo mimo neho, si môže na-
voliť zobrazovanie zostavy turistických informácií. Spo-
lujazdec na predných sedadlách má k dispozícii prenos-
ný počítač, pre umiestnenie ktorého je vytvorená konzo-
la v spodnej časti prístrojovej dosky. Na obrazovke počí-
tača môže sledovať prevádzkové parametre vozidla zob-
razované na prístrojoch pred vodičom, ale počítač mu 
umožňuje aj ovládanie audiosústavy, satelitnej navigá-
cie alebo klimatizácie.
 Variabilita zadnej časti interiéru štúdie HR1 nie je 

zabezpečená zvyčajným spôsobom sklápania zadných 
sedadiel do podlahy alebo ich vyberaním z vozidla. Ak 
je vzadu potrebný väčší priestor pre prevezenie neja-
kých predmetov a zadné sedadlá nemusia byť obsade-
né, jednoducho ich možno posunúť dopredu. Ich sedacie  

časti podkĺznu pod predné sedadlá a ich operadlá priľnú 
k zadnej strane operadiel predných sedadiel. Batožino-
vý priestor má základný objem 180 litrov, po zasunutí 
jedného z dvojice samostatných zadných sedadiel sa 
zväčší na 457 litrov a keď sú k predným sedadlám cel-
kom prisunuté obe zadné sedadlá, je pre náklad teoretic-
ky možný objem 734 litrov.
 Štúdia Peugeot HR1 má pohotovostnú hmotnosť 
1130 kg, podvozok má ako väčšina malých áut – pred-
né kolesá sú zavesené na vzperách McPherson a zad-
ná vlečená náprava má skrutne pružnú priečku. Pohon 
zabezpečuje hybridný  systém HYbrid4 v kombinácii s 
robotizovanou šesťstupňovou prevodovkou, ktorú mož-
no ovládať nielen voliacou pákou, ale aj páčkami pod  

volantom. Hybridný pohon má v prednej časti vozidla 
prepĺňaný zážihový trojvalcový motor 1.2 THP, ktoré-
ho vývoj je pred dokončením a pred zaradením do sé-
riovej výroby. Poskytuje najväčší výkon až 81 kW a kr-
útiaci moment 195 Nm. Pred zadnou nápravou umiest-
nený synchrónny elektromotor s permanentnými mag-
netmi poskytuje stály výkon 20 kW a krútiaci moment 
100 Nm, špičkové hodnoty  27 kW a 200 Nm. Najväč-
ší výkon hybridného pohonného systému je 108 kW. 
Vozidlo môže prejsť len na elektrický pohon v priemer  
2,5 km. Podľa tlačových materiálov výrobcu je táto 
štúdia schopná dosahovať v štandardnej prevádzke  
v kombinovanom režime spotrebu benzínu 3,5 l/100km 
a emisie CO

2
 pritom dosahujú len 80 g/km. 

 Či bude táto štúdia základom pre sériovo vyrábané 
vozidlo, dnes ešte nevedno. Niektoré z jej riešení sú však 
zaujímavé a racionálne, takže sa iste objavia v nových 
automobiloch Peugeot blízkej budúcnosti.

-pt-
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Technika

So sprevádzkovaním posledného úseku bola do Techno-
logického centra integrovaná ďalšia dôležitá oblasť vý-
voja. V roku 2009 už boli v modernej budove odštartova-
né prevádzky klimatickej komory pre dlhodobé a život-
nostné skúšky vozidla a klimatickej komory pre skúšky 
kúrenia a klimatizácie. Technologické centrum tiež dis-
ponuje priebežne modernizovanou simulačnou techni-
kou pre elektronické systémy vozidla.
 „Technologické centrum spoločnosti Škoda Auto je 
elementárnou súčasťou technického vývoja. Natrvalo 

posilňuje našu technologickú kompetenciu a umožňuje 
nám rýchly a efektívny vývoj nových vozidiel. Tým bu-
deme schopní ešte výraznejšie podporiť rastovú straté-
giu značky Škoda,“ zdôraznil Eckhard Scholz, člen pred-
stavenstva spoločnosti Škoda Auto za oblasť technické-
ho vývoja. „Nadväzujeme tým tiež na dlhú tradíciu vývo-
ja a konštrukcie automobilov v Českej republike.“
 Nové akustické centrum patrí k najmodernejším 
svojho druhu v Európe. Oblasť technického vývoja tak 
teraz disponuje psycho-akustickým laboratóriom, ktoré 

umožňuje individuálne hodnotenie jazdných hlukov v in-
teriéri. Vonkajšie jazdné hluky sa merajú v dvoch labora-
tóriách so skúšobnými valcami. Je tu aj možnosť testo-
vania vozidiel s pohonom všetkých kolies.
 Technologické centrum úzko spolupracuje s vývo-
jom koncernu Volkswagen. Spolupráca zahŕňa aktivity 
naprieč celým technickým vývojom. Medzi spoločne rie-
šené oblasti patrí vývoj bŕzd a motorov, vrátane vývo-
ja prevodoviek a podvozkov. Medzi tieto aktivity sa tiež 
radí vývoj elektronických komponentov vozidla.
 Navyše sa tiež etablovala silná spolupráca s množ-
stvom dôležitých univerzít. Tieto aktivity sú zamerané 
prevažne na zmenšovanie emisií CO

2
 a vývoj alternatív-

nych pohonov. Partnermi sú predovšetkým ČVUT Praha, 
TU Liberec, ZČU Plzeň, VUT Brno a VŠB Ostrava. Spo-
lupráca prebieha formou priamych zákaziek, spoluprá-
cou na výskumných projektoch a spoluúčasťou na pro-
jektoch podporovaných z verejných zdrojov.
 S otvorením Technologického centra v decembri 
2008 bolo vytvorených 300 nových pracovných miest. 
Väčšina z nich bola obsadená skúšobnými technikmi, 
konštruktérmi a vývojovými pracovníkmi pre oblasť 
elektroniky a elektrotechniky. Škoda Auto do Technolo-
gického centra investovala sumu 1159 mil. Kč (46,06 
mil. eur). Došlo k rozšíreniu celkovej plochy pracovísk 
technického vývoja zhruba o 70 %. Zastavaná plocha 
má rozlohu 26 376 m2. Z dôvodu ochrany proti povodni-
am je objekt osadený na pilieroch, vďaka čomu vznikla v 
prízemí parkovacia plocha pre 300 vozidiel.

-ša-

Automobilka Škoda Auto úspešne rozšírila Technologické centrum v Mladej Boleslavi. Dva roky po otvorení centra bola  
v tomto roku odštartovaná prevádzka akustických laboratórií. Týmto krokom je väčšina skúšobní, laboratórií, dielní a kan-
celárií technického vývoja automobilky zhromaždená pod jednou strechou a svoje technologické kompetencie tak spo-
ločnosť spojila už aj priestorovo.  

ROZŠÍRENIE TEchNOLOgIcKéhO 
cENTRA ŠKODA AUTO
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Motor Chrysler Pentastar má hliníkový blok valcov 
a používa ventilový rozvod 2x2xOHC, pracuje s kom-
presným pomerom 10,2:1. Nahradí až štyri konštrukč-
né rady v koncerne Chrysler, a to: LH s motormi 2.7 l 
V6 2x2xOHC pre priečnu zástavbu vo vozidle, 2xOHC V6 
so zdvihovými objemami 3,5 a 4,0 l pre priečnu aj po-
zdĺžnu zástavbu, OHV V6 3,3 a 3,8 l pre Chrysler Voya-
ger a PowerTech 3.7 V6 pre automobily Jeep a picku-
py Dodge. 
 Redukciou štyroch konštrukčných radov vidlico-
vých šesťvalcov na jediný dôjde k veľkým úsporám v di-
vízii Chrysler Powertrain. Bude okrem iného znamenať 
aj používanie len 32 základných konštrukčných staveb-
ných prvkov motorov miesto doterajších 189. Napríklad 
miesto doterajších 14 druhov vačkových hriadeľov budú 
4, miesto 21 modifikácií nasávacích traktov zostanú len 
2 a 32 rôznych výfukových zberných potrubí nahra-
dí jedno univerzálne. Tieto zmeny prinesú významné 
úspory nákladov nielen vo výrobe, ale aj pri opravách  
vozidiel. 
 Motor Pentastar má rady valcov usporiadané v tva-
re písmena V, vzájomne zvierajú uhol 60°. V hliníkovom 
bloku sú oceľové vložky s dĺžkou 503 mm, sú o 94 mm 
kratšie ako v motore 3.7 l V6 používanom v automobi-
loch Jeep. Piesty z hliníkovej zliatiny sú na kovaných oj-
niciach, kľukový hriadeľ má o 83 % väčšiu pevnosť v kr-
útení. Hlavy valcov sú tiež z hliníkovej zliatiny, priemer 
nasávacích ventilov je 39 mm, výfukových 30 mm, vač-
kové hriadele ovládajúce nasávacie aj výfukové ventily 

majú variabilné časovanie. Vstrekovanie paliva do nasá-
vacieho potrubia pred vstupom do jednotlivých valcov 
je štandardné, viacbodové, škrtiaca klapka pred vstu-
pom do plastového nasávacieho traktu má priemer 74 
mm. Motor je schopný spaľovat benzín aj jeho zmes s 
liehom známu pod označením E85.
 K zlepšeniu účinnosti motora prispel aj mazací sys-
tém. Čerpadlo s variabilnou dodávkou oleja mení jeho 
množstvo aj tlak na pokyn riadiacej jednotky motora. Tá 
sleduje nároky motora na mazanie pomocou niekoľkých 
snímačov a vysiela riadiace signály do elektromagnetic-
kého ventilu, ktorý reguluje tlak aj množstvo oleja tým, 
že mení veľkosť komôrok pod lopatkami čerpadla. 
 Motor pri otáčkach do 3500 za minútu je zvyčajne 
mazaný nízkym tlakom oleja, po ich prekročení regulač-
ný ventil prepne čerpadlo na obeh pod veľkým tlakom 
mazacieho oleja. Zmena je  plynulá a dochádza k nej v 
závislosti od reálneho zaťaženia motora a teploty oleja. 
Kým je motor studený a olej je hustejší, čerpadlo prepra-
vuje menšie množstvo oleja. Keď motor dosiahne pre-
vádzkovú teplotu, zohreje sa aj olej. Má menšiu viskozi-
tu a na mazaných miestach vytvára tenšiu vrstvu. Aby 
zostala súvislá aj pri veľkom zaťažení motora, čerpadlo 
tlačí do systému väčšie množstvo oleja. Takouto regu-
láciou je zabezpečené nielen spoľahlivé mazanie, ale aj 
úspora energie potrebnej na pohon čerpadla. 
 Objem náplne mazacieho systému v novom  
motore je 5,7 litrov, výrobca ho odporúča meniť po 
odjazdení 13 000 km, čo je menej ako v európskych  

podmienkach. Nevedno, či je to kvôli teplotnému zaťa-
ženiu motora, alebo horšej kvalite amerických moto-
rových olejov. To zistíme, až keď sa prvé motory Pen-
tastar objavia v automobiloch Alfa Romeo (budúci rok 
príde na trh Giulia ako náhrada za typ 159, iste bude aj v 
pripravovanom SUV Alfy Romeo využívajúcom platfor-
mu pripravovanej novej generácie typu Jeep Cherokee), 
mali by ho mať aj minimálne dva nové typy Lancie vyu-
žívajúce platformy automobilov Chrysler. Nevylučuje sa 
ani jeho použitie v niektorých nových typoch automobil-
ky Maserati, ktorá tiež patrí do koncernu Fiat.
 Motor Pentastar sa bude vyrábať v niakoľkých va-
riantoch. Prvý z nich bude mať pri priemere valcov 96 
mm a zdvihu piestov 83 mm zdvihový objem 3,6 l. Dosia-
hne výkon 213 kW pri 6350 otáčkach za minútu, pričom 
maximálne otáčky budú až 7200 za minútu. Najväčší kr-
útiaci moment 353 Nm dosiahne pri otáčkach 4300 za 
minútu, pričom 90 % z tejto hodnoty bude zabezpečovať 
v rozsahu otáčok od1800 do 6350 za minútu. Poháňať 
bude najprv Jeep Grand Cherokee, kde zabezpečí nárast 
výkonu o 38 % (doteraz 154 kW) a pokles spotreby ben-
zínu o 11 %. Nový motor má pritom až o 42 kg menšiu 
hmotnosť.
 V budúcnosti nie je v motore Chrysler Pentastar vy-
lúčené ani používanie hydraulického ovládania ventilov 
systémom MultiAir, ktorý vyvinuli v spoločnosti Fiat 
Powertrain Technology. 

-chr-

Technika

Motor Pentastar koncernu 
chrysler aj do áut koncernu Fiat
Nový šesťvalcový zážihový motor Pentastar vyvinutý v koncerne chrysler má do troch rokov poháňať až tretinu áut vyrá-
baných v koncerne, teda značiek chrysler, Dodge a Jeep. A má sa objaviť aj v ponuke niektorých typoch z koncernu Fiat, 
ktorý je majoritným vlastníkom koncernu chrysler.
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 159 Sportwagon

Alfa Romeo 166

Alfa Romeo GT

Audi TT

Audi A3 Sportback

Audi A6

Audi A8

BMW 1

BMW 3 

BMW 5

BMW X3
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

BMW 7

Citroën C2

Citroën C4

Citroën C5

Citroën C8

Citroën Jumpy Combi

Citroën C-Crosser

Citroën C4 Picasso

Dacia MCV

Dacia Logan

Fiat Panda 4x4

Fiat Grande Punto
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Fiat Stilo Multiwagon

Fiat Dobló Cargo

Fiat Croma

Honda Accord 

Honda FR-V

Honda CR-V

Honda Jazz

Honda S 2000

Hyundai Getz

Hyundai Elantra

Hyundai Sonata

Hyundai Tucson
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Hyundai Santa Fe

Chevrolet Spark

Chevrolet Kalos

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Evanda

Dodge Caliber

Dodge Journey

Dodge Nitro

Chrysler Grand Voyager

Jaguar X-Type

Jaguar X-Type Kombi

Jaguar S-Type
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Jaguar XJ

Jaguar XK

Jeep Wrangler

Jeep Cherokee

Jeep Grand Cherokee

Kia Picanto

Kia Ceè d

Kia Carens

Kia Sportage

Lada 110

Lada Niva

Land Rover Defender
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Land Rover Freelander

Land Rover Discovery 3

Range Rover

Lexus IS 200

Lexus IS 300

Lexus GS 300

Lexus RX 300

Maybach 57

Mazda 2

Mazda 3

Mazda 6

Mazda RX-8
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Mercedes-Benz A

Mercedes-Benz E-T

Mercedes-Benz SLK

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz ML

Mini Cooper

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero

Nissan Micra

Nissan X-Trail
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Opel Signum

Peugeot 307 SW

Opel Astra

Opel Vectra Caravan

Peugeot 407 SW

Peugeot 607

Peugeot 807

Porsche Cayenne

Renault Clio

Renault Koleos

Renault Mégane

Renault Kangoo
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Renault Thalia

Saab 9-3 Cabrio

Saab 9-3

Saab 9-5

Saab 9-5 Wagon

Seat Altea

Seat Ibiza

Seat Leon

Seat Alhambra

Smart Fortwo

Smart Forfour

SsangYong Kyron
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Subaru Impreza

Subaru Station Wagon

Suzuki Swift 3 dv

Suzuki Swift 5 dv

Suzuki Ignis

Suzuki SX 4

Suzuki Jimmy

Suzuki Grand Vitara

Škoda Roomster

Škoda Superb

Škoda Superb GreenLine

Škoda Fabia
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Škoda Fabia Combi

Škoda Octavia

Škoda Octavia Tour Combi

Toyota Corolla

Toyota Avensis Kombi 

Toyota iQ 

Toyota Verso 

Toyota Prius 

Toyota Land Cruiser

Volkswagen Polo

Volkswagen Golf

Volkswagen Passat
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Volkswagen Pheaton

Volkswagen Touareg

Volvo S 40

Volvo V 50

Volvo V 70

Volvo XC 90

Typ karosérie:  S - sedan, H - hatchback, L - liftback, K - kombi, C - kupé, CA - kabriolet, CC - kupé-kabriolet, V - van, R - roadster

Pohon náprav:  P - prednej, Z - zadnej, 4x4 - prednej aj zadnej

Prevodovka/počet prevodových stupňov:  M - ručne ovládaná, A - automatická, CVT - s plynulou zmenou prevodu

Usporiadanie valcov motora:  R - radový, V - vidlicový, B - „boxer“, O - rotačný

Palivo:  B - benzín, N - nafta, BE - hybrid so zážihovým motorom, ME - hybrid so vznetovým motorom, PB - propán-bután, NG - zemný plyn

Štandardná výbava:  ABS a čelný bezpečnostný vankúš sú povinnou výbavou všetkých áut do 3,5 t predávaných v EÚ.

A - čelný vankúš spolujazdca, B - bočné bezpečnostné vankúše vpredu, BB - bočné bezpečnostné vankúše vpredu/vzadu, H - hlavový bezpečnostný vankúš, AK - kolenný bezp. vankúš vo-

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

Doplňovačka
Program (tajnička) podporuje obnovu krajiny v národných parkoch  
a rezerváciách Slovenska. Cieľom sú rekonštrukcie a vybudovanie náučných chodní-
kov. Tento program vyhlásila Nadácia Ekopo-
lis spolu so spoločnosťou Toyota Motor Slo-
vakia (MOT ór č. 11/2010).

1- spracúvať kov zahrievaním na vysokú tep-
lotu, 2- zástrčný montážny kľúč, 3- vodivá lát-
ka, 4- časť pretekov, 5- vyučovací predmet 
na stredných školách, 6- sila pôsobiaca pro-
ti pohybu vozidla, 7- vzorka na obežnej ploche 
pneumatiky, 8- palivo pre vznetové spaľova-
cie motory, 9- spínač vypínajúci elektrický 
prúd pri preťažení, 10- zahrievaním a prud-
kým ochladením zväčšovať tvrdosť kovov, 
11- osobný automobil značky Toyota.

Riešenie 
Tajnička: Živé chodníky, 1- žíhať, 2- imbus, 3- vodič, 4- etapa, 5- chémia, 6- odpor, 
7- dezén, 8- nafta, 9- istič, 10- kaliť, 11- Yaris.   -jo-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Hry s fyzikou

AJ TO NAJSLABŠIE ŽIEŇA 
MOŽE MAŤ SILU ZA DVOch 
chLAPcOV - NEVERÍTE?
hravá scénka z autorovej prednášky na FA STU v Bratislave

Učiteľ vytiahol z tašky automobilové vlečné lano. Jeden 
chlapec chytil lano na jednom konci a druhý chlapec na 
druhom konci. Dievča sa postavilo ku stredu lana a chy-
tilo lano obidvoma rukami v smere kolmom na os lana  
- obr. 1. Tretí študent bol ako pozorovateľ – rozhodca, 
ktorý dohliadal na to, či v hre nie je nejaký trik.

Keď dievča náhle silno potiahlo lano k sebe silou  
„F

D
“,  chlapci ho svojimi silami „F

CH
“ nevládali udržať 

a očividne sa zapotácali. – Ale ako je to možné? Žeby 
dvaja chlapci mali menej sily ako jedno útle dievča? Ná-
hle však do toho zasiahol študent – pozorovateľ a pove-
dal, že sa mu to nezdá a že by sa mal pokus zopakovať. 
Ďalší pokus sa skončil ešte väčším fiaskom chlapcov.

„Iste sú v tom zasa zapletené nejaké podivné fyzikál-
ne zákony“, povedal napokon študent – pozorovateľ. – 
„Áno, máte pravdu, je to spôsobené fascinujúcim rozkla-
dom síl, o ktorom si o chvíľu povieme niečo viac“ – po-
vedal učiteľ.

Venujme sa najprv všeobecne rozkladu jednej sily do 
dvoch rôznobežných smerov (obr. 2). Ak v koncovom 
bode sily „F

D
“ vedieme rovnobežky s obidvoma smermi, 

dostaneme sily „F
CH

, ktoré pôsobia v týchto smeroch. Ti-
eto sily vlastne nahrádzajú účinok sily „F

D
“. Keď to vie-

me a chce sa nám, môžeme ich vypočítať zo „sínusovej 
vety“ (1).

Sily „FCH“ však nemusíme vypočítavať, lebo si ich  mô-
žeme približne určiť graficky, a to takto: Najprv si zvolí-
me mierku – napríklad 1 cm bude zodpovedať sile  100 
N (newtonov). Potom už stačí len zvoliť si napríklad silu 
„F

D
 = 200 N“ (ktorá bude pôsobiť v bode „A“ a ktorej 

rozklad nás zaujíma), nakresliť túto silu v danej mierke 
na papier (to budú 2 cm) a z koncového bodu sily viesť 
rovnobežku s jedným i s druhým smerom (obr. 2). Tak  
dostaneme veľkosť síl „F

CH
“. Nakoniec stačí iba odme-

rať dĺžku síl „F
CH

  = 1,5 cm, podľa zvolenej mierky pre-
meniť dĺžku síl z „cm“ na „N“ a hneď máme veľkosť síl 
„F

CH
 = 150 N“ – čiže veľkosť síl chlapcov, ktoré by na-

hradili silu dievčaťa „F
D
 = 200 A“, pôsobiacu v bode „A“.

Položme si teraz otázku zo začiatku nášho článku: Ako 
je to možné, že jedno dievča premohlo dvoch chlapcov 
v situácii na obr. 1? Skúsme sa postupne približovať  
k odpovedi na túto zaujímavú otázku. V predošlom prípa-
de na obr. 2 bolo lano upevnené (uviazané) v bode „A“.

Teraz lano odviažeme z bodu „A“ a napneme ho vo vzdu-
chu tak, ako to bolo na obr. 1. Dvaja chlapci budú ťahať 
lano za jeho konce a dievča bude ťahať lano v jeho stre-
de, v kolmom smere na lano.

Povedzme, že najprv sa lano veľmi prehne do tvaru na 
obr. 3. Na vyrovnanie sily dievčaťa „F

D
 = 200 N“ musia 

chlapci vytvoriť určitú protisilu – reakciu – „-F
D
 = - 200 

N“ (vyznačenú na obrázku čiarkovanou čiarou). Na to, 
aby vytvorili túto reakciu, musia ťahať konce lana sila-
mi „F

CH
 = 400 N“. Tieto sily sú už, v porovnaní s obr. 2, 

väčšie, lebo sa zväčšil uhol medzi smermi síl „F
CH

“.

V nasledujúcom pokuse, keď dievča potiahne lano k 
sebe rovnakou silou „F

D
 = 200 A“ a lano sa len málo 

prehne (obr. 4) na chlapcov budú pôsobiť sily „F
CH

 =  
1000 N“, ktoré nedokážu vyvinúť, lebo sa im navyše 
ešte začnú šmýkať topánky. Preto dievča pomerne ľa-
hko „vyhrá“! Veľmi presvedčivý dôkaz obrovského účin-
ku síl na ruky chlapcov môžeme predviesť aj tak, že na-
jprv necháme chlapcov napnúť lano veľkou silou, a po-
tom požiadame dievča, aby si sadlo na stred lana. Chlap-
com povieme, aby sa nedali a aby opäť napli lano do  
priamky. Nepodarí sa im to, ani keby ich bolo oveľa viac. 
To je úžasné na celej fyzike.

Musíme však upozorniť chlapcov na to, aby si pri poku-
se neomotali lano okolo zápästia, lebo by mohlo dôjsť 
k zraneniam (napríklad k strhnutiu kože na zápästiach).

Pritom si všimnime zaujímavú zvláštnosť situácie veľmi 
veľkého priehybu lana na obr. 2. Vtedy by dievča muse-
lo ťahať väčšou silou ako chlapci a asi by ich nepremoh-
lo. Čím by bol menší uhol medzi smermi síl chlapcov, tým 
menšie sily by chlapcom stačili na to, aby nahradili ťa-
hovú silu dievčaťa. Dokonca keby bol tento uhol nulový, 
teda keby všetky sily pôsobili na jednej priamke, každé-
mu z dvoch chlapcovi by stačila len polovičná sila na ná-
hradu sily dievčaťa.

Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

Obr. 1

„Prosím slečnu Moniku, keby prišla sem k  tabuli. Milá Monika, vy asi ani netušíte, aká veľká sila sa vo vás skrýva. Prosím 
napnite svaly na rukách. – No, to sú také bicepsy, ktoré premôžu aj dvoch chlapcov.  Neveríte?“

Obr. 2
Obr. 3

Obr. 4
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História motorizmu
na Slovensku

Zo slušnosti alebo skromnosti vlastnej karosárovi páno-
vi Jánovi Oravcovi, ktorého začiatkom šesťdesiatych ro-
kov poslal pán Ing. Mičík, vedúci vývoja motorových vo-
zidiel v Bratislave, do Prahy k Ing. arch. Otakarovi Dib-
líkovi, „zistiť“ význam slova dizajn, neuzreli svetlo sve-
ta veci, ktoré ešte neboli povedané a ktoré by sa mohli 
niekoho aj dotknúť.
 V konštrukčných kanceláriách a dielňach bratislav-
skej tatrovky vládol okrem pracovného elánu na vývo-
ji osobných a úžitkových automobilov čulý spoločenský  
a športový život. Otec mal šťastie, že z čias prvej repub-
liky platilo: na čom človek pracuje, mal by si v praxi sám 
vyskúšať. Takisto sa tradovalo, že pri utváraní nového 
osadenstva vývoja si vedúci osobne vyberal spomed-
zi známych odborníkov, ktorí sa venovali motoristické-
mu športu. 

Ing. Ivan Mičík bol sám aktívny motocyklový aj automo-
bilový pretekár a ako vedúci pracovník bratislavskej au-
tomobilky sa obklopil vtedajšou špičkou motoristických 
pretekárov na Slovensku. Keď sa otec uchádzal o mies-
to v tatrováckom vývoji, priniesol si pod pazuchou obal 

so skicami návrhov karosérií automobilov, medzi kto-
rými mal nakreslenú aj dvojdverovú, ešte trojreflekto-
rovú „šesťstotrojku“. Na tento obrázok zareagoval Ing. 
Mičík slovami: To ste mali hneď ukázať! A tak otec do-
stal miesto v konštrukcii karosérií. Ing. Mičík ihneď vy-
užil otcovo nadšenie pre motoristický šport a posadil ho 
za volant svojej kompresorovej Škody 1500, s ktorou 
sa mal Ing. Mičík zúčastniť na exhibičných pretekoch  
v Novom Meste nad Váhom. Škodovka už mala svoje na-
jlepšie časy za sebou, ale aj tak vzbudzovala rešpekt. 
Naposledy ju fanúšikovia motoristického športu mohli 
vidieť v akcii medzi pretekmi jednotlivých kategórií mo-
tocyklov. Bol to zážitok, na ktorý otec rád spomínal.

V nedeľu ráno, keď manželky a nastávajúce nádejné 
matky rodín chodievali do kostola alebo pripravova-
li sviatočný obed, naši športovci sa stretávali na doho-
vorenom mieste v sedlách svojich motocyklov a v rade 
za sebou sa vyberali do terénu za mestom. Každé nové 
stretnutie viedol iný člen kolektívu a ostatní sa usilova-
li prejsť tú istú trať medzi stromami či stredom potoka. 
Z týchto ľudí, ktorí sa hrabali v motorkách preto, lebo si 

ich upravovali na súťaže alebo preteky, sa pomaly tvoril 
spomínaný kolektív podniku Tatra Bratislava. Začali or-
ganizovať i športové podujatia a súťaže. 

Jedným z prvých úspešných podujatí bola Karpatská ral-
lye, na ktorú prišiel kompletný kopřivnický tím. Ich autá 
sú na fotografiách zachytené vo chvíli, keď prichádzali 
na Námestie slobody, vtedajšie Gottwaldovo námestie 
(obr. 1). V tom čase už stáli okolité budovy, len stred ob-
dĺžnika námestia vypĺňal spevnený štrk, na ktorom sa 
„šesťstotrojky“ ideálne šmýkali. Mať na štartovnej lis-
tine vytlačené mená ako Jaroslav Pavelka, Dola Veřmi-
řovský či Alois Mark, to už vtedy voľačo znamenalo. Títo 
rytieri najsilnejšej kategórie si pochvaľovali nielen dob-
rú organizáciu celej súťaže, ale aj scenériu zvlnenej tra-
te Malých Karpát. Dva okruhy ležiacej osmičky sa pohli 
z Bratislavy cez horské sedlo Baba smerom na Pezinok, 
Modru, Častú, Trstín, Jablonicu, Cerovú-Lieskové, Pla-
vecké Podhradie, Rohožník, Kuchyňu, Pernek a Lozor-
no späť cez Stupavu do Bratislavy. Samozrejme, zvíťa-
zilo kopřivnické družstvo. Menšie „objemy“ nemali šan-
cu, ale skúsenosti, ktoré ako usporiadatelia získali, boli 

Naši dlhoroční čitatelia si iste pamätajú na seriály o dizajne, vývoji motorových vozidiel v Bratislave, alebo o významných 
medzníkoch v histórii svetových automobiliek, ktoré vyryli neprehliadnuteľné brázdy na poli histórie cestných motorových 
vozidiel. Pripravoval ich náš spolupracovník Janko Oravec, ktorý už, žiaľ, nie je medzi nami. Od jeho syna, tiež Janka, sme 
sa po otcovej smrti dozvedeli, že mal ešte rozpracovaných niekoľko článkov, na uverejnení ktorých mu záležalo – kvôli 
úplnejšiemu zaznamenaniu historickej pravdy. Vtedy sme požiadali syna Janka, aby otcove články dokončil. Asi sa mu to  
z úcty k otcovi nerobilo ľahko, ale prvý z článkov už môžeme uverejniť.

Obr. 1



na nezaplatenie pri organizovaní ďalších podujatí. Netr-
valo dlho a našich oslovili, či by sa nepodieľali na organi-
zovaní jazdy zručnosti práve na prašnom Gottwaldovom 
námestí počas medzinárodnej rallye Za mier a družbu 
národov. Dokumentujú to aj fotografie (obr. 2), na kto-
rých sú Moskviče a jazdou cez strechu upravená Volga 
zo Sovietskeho zväzu. Poliaci išli na Varšavách a drža-
li sa statočne. Usporadúvanie jázd zručnosti, ktorým sa 
vtedy hovorilo gymkhány, im postupne prischlo a otec 
tvoril návrhy rôznych plagátov, obálok programov a od-
znakov pre tieto podujatia, z ktorých zopár prikladám v 
koláži (obr. 3). Takisto návrh odznaku bratislavského ta-
trováckeho tímu, ktorý mali nosiť prišitý na hrudi bie-
lych overalov (obr. 4). Iniciátorom nápadu bol Ing. Mičík. 
Odznaky sa aj nechali vyšiť, zato k nákupu bielych kom-
binéz akosi neprišlo a celý nápad zapadol prachom. Na 
pamiatku ostali len vyšité plátenné odznaky. Gymkhá-
ny sa jazdili dosť často a preto, že ich usporadúvanie 
nevyžadovalo veľké finančné náklady. Okrem už spomí-
naného Gottwaldovho námestia, na ktorom sa šmýkali 
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najradšej, chodievali na parkovisko za Starým mostom 
na petržalskej strane, do vyhradeného priestoru na au-
tobusovej stanici na Bajkalskej ulici, ako aj na početné  
nádvoria iných usporiadateľov v meste a jeho okolí. 
Otec mal „štyristosedmičku“ Moskviča a s nákupom 
náhradných dielcov do tohto vozidla vždy nejaké pro-
blémy. Na otázku, či majú, zakaždým dostal od preda-
vača za pultom rovnakú odpoveď: Nie! – A kedy dosta-
nete?  Odpoveď s milým úsmevom znela: Až príde vlak 
z Moskvy. Zapaľovacie sviečky sa dali nahradiť naši-
mi, ale pevný a pohyblivý kontakt do rozdeľovača nie. 
Otec sa tak musel spoliehať na kvalitu, a najmä na hrúb-
ku plechu – aj v prípade štartu pri jazde zručnosti, že 
pri prvom jemnom dotyku na kontakt s iskrou dostane  

Moskvič cez zapnutú spojku okamžitý príkaz na plný po-
hyb pod zošliapnutým pedálom akcelerátora. Hrali sa 
spolu s pánom Mirkom Hybáčkom ako malé deti, zato z 
počiatočných sekúnd na štarte mali veľkú radosť. 

Rok čo rok koncom februára ani veľký mráz neodradil 
od pomerne slušnej účasti na Jazde Februárového víťaz-
stva, ktorú usporadúval Zväzarm CHZJD Bratislava na 
trati Bratislava, Prievoz, Podunajské Biskupice, Vraku-
ňa, Most na Ostrove, Tomášov, Veľký Biel, Senec, Pezi-
nok s jazdou zručnosti na námestí a späť do Bratislavy. 
V tom období si s obľubou krátili čas rôznymi psími kús-
kami, ktoré si navzájom uštedrovali. Ing. Mičík si počas 
čakania na štart do ďalšej časti súťaže zakrýval motor 
hrubou dekou, aby nedajbože nevychladol, tak ako za-
krývajú koňa medzi dvoma dostihmi. Jeho výmysel sa 
napokon ujal. Keď si však chlapci začali nosiť z domu 
čoraz krajšie pestrofarebné prikrývky a do prania ich 
vracali poriadne zamastené od oleja, nahnevané domá-
ce panie im túto zábavu rázne zatrhli. Svedectvom ďal-
šieho psieho kúska je fotografia (obr. 5), na ktorej spolu-
jazdec pán Krivjanský vyslobodzuje Mičíkovu Tatru od 
reťazou priviazanej dosky s naskrutkovanými korčuľa-
mi, ktoré mu v nestráženej chvíli niekto zavesil na časť 
podvozka. Niekedy bolo takýchto zábaviek až-až, nikdy 
sa však nestalo, že by sa bol niekto urazil tak, až by to 
malo vážnejšie následky. Od dotknutej osoby sa skôr 
očakávala spätná reakcia a odplata v dobrom zmysle 
slova v najbližšej súťaži. 

Ďalším motocyklovým pretekárom a mechanikom niek-
torých áut Ing. Mičíka bol pán Paľo Meňhert. Keď v au-
guste 1968 sovietske vojská obsadili bratislavský roz-
hlas, tatrováci poskytli jeden „rádiovoz“ T 805 a pod 
názvom Dunaj dva začal prerušovane vysielať správy 
o tom, že bratislavský rozhlas je obsadený. Kým ruskí 
vojaci spomínanú tatrovku zamerali radarmi niekde v 
Karpatoch, už im z obrazu zmizla. Tatrovka musela Ru-
som veľmi liezť na nervy, pretože na rovine bola rých-
la. Vojaci sediaci v gazíkoch a vo Volge boli v prevahe už 
pri „benzínovej pumpe“ v Lamači. Paľo Meňhert šiel na 
plný plyn okolo podniku, keď zakričal na vrátničku: Rusi 
nás naháňajú! A pokračoval vo svojom tempe. Pani vrát-
nička počkala, kým sa gazíky schovajú za zákrutou, a 
utekala otvoriť bránu, ktorá bola taká ťažká, že ju v tej 
rýchlosti nemala šancu ešte aj potichu zavrieť. Neviem, 
s kým šiel otec okolo, keď na nich vrátnička zavolala. 
Meňhert si dal ešte jeden okruh okolo fabriky, a keď za-
tvárali spomínanú bránu, vrátnička už stála vonku. Na 
otázky streľbyschopných chlapov v sovietskych uni-
formách rázne odpovedala, že cez bránu žiadne auto ne-
prešlo. Myslím, že Paľo Meňhert vtedy vyhral viac ako 
len nejaký diplom.

Veľmi pekné výsledky v motocyklových súťažiach do-
sahoval aj technik a konštruktér motorov pán Ing. Mi-
loš Sís. Páni Hybáček a Krejčí sa okrem iných výsled-
kov preslávili svojou cestou na Tatre 111 a Prage V3S 
do Pakistanu.

Ján ORAVEC ml.
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Prvým typom auta tejto spoločnosti bol Citroën 10 HP 
typ A, predstavený v roku 1919. V roku 1922 začali vy-
rábať dva typy, a to 10 HP typ B2 a 5HP typ C. V roku 
1922 sa uskutočnila legendárna jazda púšťou Sahara, 
ktorej sa zúčastnilo desať polopásových vozidiel po-
stavených na konštrukčnom základe vozidla Citroën 10 
HP B 10. Bol to prvý francúzsky automobil s celokovo-
vou karosériou. V roku 1934 uviedli revolučný typ 7A  

Traction Avant s pohonom prednej nápravy. Vozilo bolo 
veľmi úspešné a v rokoch 1934-1940 bolo z tohto typu 
vyrobených 21 variantov s motormi 5 a 8 kW (7 a 11 k). 
Po skončení druhej svetovej vojny pokračovala výroba 
typu 11 HP a pribudol typ 15 HP. V roku 1949 na paríž-
skom autosalóne predstavili typ 2 CV. Bol to jednodu-
chý automobil s pohonom prednej nápravy, s dvojvalco-
vým vzduchom chladeným motorom zdvihového objemu  

375 cm3. Vývoj tohto auta začal už v roku 1939, preru-
šila ho okupácia Francúzska. Po vojne boli objavené tri 
vozidlá T.P.V (Toute Petité Voiture), schované počas voj-
ny pred okupantmi. Do roku 1939 bolo postavených asi 
250 vozidiel. Citroën 2 CV sa vyrábal v rôznych varian-
toch, ale svoju koncepciu si vždy zachoval. Vo výrobe 
bol od roku 1949 až do roku 1990, teda 41 rokov. Vyro-
bených bolo asi 3,9 miliónov kusov.

Technické údaje:

Motor: vzduchom chladený ležatý (boxer) dvojvalec s 
ventilovým rozvodom OHV. Zdvihový objem 602 cm3, 
priemer piestov x zdvih valcov 74 x 70 mm, najväčší 
výkon 20,6 kW (28 k) pri 5750 ot./min.

Prevodovka: štvorstupňová + 1 stupeň dozadu s mecha-
nickým ovládaním, synchronizovaný 3. a 4. stupeň.

Podvozok: nosnú časť tvorí platformový rám z oceľo-
vého plechu. Kolesá majú pruženie a tlmenie pruženia 
vodorovnými teleskopickými jednotkami. Brzdy sú 
vpredu kotúčové, vzadu bubnové. Kolesá sú diskové, 
s romermi 4jH x 15“, rozmer pneumatík 125 SR 15.

Karoséria: štvordverová štvorsedadlová s odhrňova-
cou hornou časťou strechy typu cabrio sedan. Celo-
kovová karoséria je priskrutkovaná k platformové-
mu rámu.

Rozmery a hmotnosť: d/š/v 3830/1480/1600 mm, 
rázvor náprav 2400 mm, hmotnosť vozidla 620 kg.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 126 km/ 
h, spotreba paliva - benzín UNI 95 - je 7 l/100 km.

Majiteľom tohto dokonale zreštaurovaného veterána je 
známy slovenský zberateľ, ilustrátor a karikaturista pán 
Alan Lesyk, člen CCC Bratislava.

citroën 2 cV 6 club, 
rok výroby 1976

Historické vozidlá

Zakladateľ spoločnosti, André citroën, začal v roku 1913 vo svojej fabrike vyrábať špeciálne dvojité závitovkové prevodov-
ky. Ich šípovité ozubenie v štylizovanej podobe tvorí dodnes logo spoločnosti. Prevodovky sa používali v automobilovom 
a lodiarskom priemysle. Počas prvej svetovej vojny vyrábal rôzne druhy zbraní.
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Dlhšie sledujem, ako usporiadatelia podujatí s histo-
rickými vozidlami riešia umiestnenie štartovacích čí-
siel. Najčastejšie sa čísla upevňujú rôznymi spôsob-
mi na predné evidenčné číslo (EČ) bvozidla. Usporiada-
telia aj účastníci podujatí zabúdajú na platnú legislatí-
vu -  EČ musí byť celé viditeľné, dokonca na ňom nemô-
žu byť ani žiadne nálepky, alebo iné doplnky. Tento ne-
duh je rozšírený na väčšine akcií s veteránmi. Iste je naj-
jednoduchšie vyrobiť číslo z lacného plastu, do neho vy-
vŕtať štyri dierky, dať dve spony a každý si číslo rých-
lo upevní na EČ. Ako vidíme na fotografiách, disciplino-
vaní veteránisti to riešia rôznymi inými spôsobmi, aby 
bolo vidieť EČ. Aby sa neporušila legislatíva, je vhodné 
umiestniť štartovacie číslo pod predné okno na stranu 
spolujazdca, prípadne ho na okno nalepiť, ak je zhotove-
né ako nálepka. Číslo ako nálepku možno aplikovať na 
prednú časť vozidla. Pri podujatí 500 kilometrov sloven-
ských sa osvedčili veľké samolepky s číslami, nalepené 
na oboch dverách vozidla. Neodporúčam používať mag-
netické nálepky , lebo tie by v dôsledku hrubej vrstvy 
tmelu  na karosérii vôbec nedržali, alebo by odpadávali.
 Máme mnohé skúsenosti s policajtmi, že k historic-
kým vozidlám sú ústretoví, ale netreba ich zbytočne pro-
vokovať. Umiestniť štartovacie číslo na EČ provokáciou 
určite je!

-KN-

Blahoželanie
V novembrových ko-
munálnych voľbách bol 
zvolený za poslanca 
mestského parlamen-
tu v Trnave pán Bc. Mi-
loš Krištofík, dlhoročný 
zberateľ historických  
vozidiel, organizátor ve-
teránskych akcií a pred-
seda KHV Trnava. 

gratulujeme!

Postreh k umiestneniu štartovacích 
čísiel na veteránoch

Štartovacie číslo nad EČ Štartovacie číslo úplne zakrýva EČ

Časopis VETERÁN.SK 
Už päť rokov vychádza na Slovensku časopis Veterán.sk. Časopis, ktorý nie je určený len pre majiteľov historických 
vozidiel, ale všetkých koho zaujíma história motorizmu a súčasné dianie oldtimerov a youngtimerov u nás i v zahra-
ničí. Navštívte nás na našej stránke www.veteransk.sk alebo na facebooku. 
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Poldruha desaťročia po tom, čo syn prvého konštruk-
téra funkčného motocykla Gottlieba Daimlera (1834 
- 1900) , Paul, prešiel 10. novembra 1885 na otcovom 
„drevenom“ vynáleze z nemeckého Canstattu do Unter-
turkheimu (a späť) trasu dlhú 9,5 km, nový motorizo-
vaný dopravný prostiedok na jednej stope objavila aj 
Amerika. Kvalita jej prvých motocyklov bola síce rôz-
na, no faktom je, že do roku 1914 sa tam vyrobilo viac 
ako tridsať rôznych druhov motocyklov. V 20. rokoch z 
nich zostali už len tri značky: Indian, Harley-Davidson, 
a Excelsior - táto značka existovala len do roku 1931. 
Spoločnosť Indian založili v roku 1901 v meste Springfi-
eld (Massachusetts) George Hendee a Oscar Hedstrom 
- orientujúc sa na rýchly zisk. Čo si vyžadovalo obrov-
ské prostiedky do vývoja, no oplatilo sa: Indian sa už 
pred prvou svetovou vojnou stal najväčším výrobcom 
motocyklov na svete! A ich najväčším vývozcom... Hoci 
mu na päty tlačila automobilka Ford so svojim modelom 
Ford T (od roku 1908 až do roku 1929) dokážúc „nemož-
né“ - jej veľkosériovo vyrábaný automobil bol v 20. ro-
koch v Amerike lacnejší, ako veľkosériovo vyrábaný mo-
tocykel! Indian napredoval hlavne vďaka svojim vidlico-
vým dvojvalcom s vynikajúcim dizajnom, i radom po-
krokových prvkov: spoľahlivým reťazovým pohonom, 
riadením „plynu“ otočnou rukoväťou, pružením zadné-
ho kolesa, dvojstupňovou prevodovkou, rýchlomerom, 
elektrickým osvetlením - už v roku 1914 sa vyrábala aj 
verzia s elektrickým štartérom! A hoci Harley ani v tom-
to smere dlho nezaostával, stále bol len dvojkou - veri-
lo sa, že Indian má lepšiu techniku. Do chvíle, kedy prá-
ve Harley obdržal od americkej armády obrovskú objed-
návku, ktorá mu de facto zaručila existenciu až do dneš-
ných dní. Kým Indian, ktorého imidž bol pol storočia vý-
raznejší navzdory skutočnosti, že jeho majitelia sa čas-
to menili, musel v roku 1953 ohlásiť konkurz. A namies-
to ospevovaných motocyklov Indian zo Sprinfieldu sa 
odteraz pod značkou Indian začali predávať motocykle 
rôznych anglických značiek (Royal Enfield, AJS, Ma-
thless...) - skrátka, na porazenie... Ešteže aspoň ceny ve-
teránov značky Indian z roka na rok rástli... Dôsledok: v 
roku 2006, tentoraz v štáte Severná Karolína, bola zno-
vu otvorená spoločnosť Indian Motorcycle Company! S 
cieľom znova vyrábať klasicky štylizované motocykle 
Indian Chief... Prvý Indian Chief skonštruoval Charles 
Franklin síce už v roku 1922, no v medzivojnovom obdo-
bí reprezentoval „Chief“ spolu s typom Indian Scout pa-
rádne kone tejto stajne! Nečudo: Už prvé motocykle In-
dian Scout z roku 1920 zaznamenali okamžitý úspech! 

DVA ŠPERKY 
NA JEDNEJ STOPE

Svet v miniatúre

Už desaťročie vieme, že najkrajšie modely motocyklov nesú značku MINIchAMPS. Klasické veterány podľa predlôh ne-
raz už aj neexistujúcich výrobcov motocyklov, i moderné pestrofarebné pretekárske motocykle súčasných výrobcov. chrá-
nené elegantnými lakovanými kartónovými kazetami - hlavne v M 1:12. V roku 2010 k nim MINIchAMPS po prvý raz pri-
dal nielen svoj vôbec prvý model amerického motocykla, ale i svoj prvý skúter... 

Motocykel Indian Sport Scout z roku 1940 v podaní spoloč-
nosti MINICHAMPS a dvanásťnásobom zmenšení. Kto uverí, 
že ide len o špičkový modelový šperk, ktorý sa vojde na muž-
skú dlaň?



No keďže Indian Chief bol aj posledným pravým India-
nom, nová spoločnosť zo Severnej Karolíny stavila prá-
ve na neho. A keďže počas jeho obdobia výroby sa me-
nili aj jeho farby, bol vždy považovaný za krásavca s ne-
obyčajne elegantným a luxusným vzhľadom. Kto z vy-
znávačov americkej motocyklovej klasiky by mu doká-
zal odolať aj v treťom tisícročí? Najmä ak sa po technic-
kej stránke inovoval na úroveň našej doby! Ale prečo sa 
spoločnosť MINICHAMPS rozhodla radšej pre typ Indi-
an Sport Scount z roku 1940? Ktovie. Odpoveď možno 
ponúkajú obrázky modelu MINICHAMPS v M 1:12; hoci 
bol oproti predlohe zmenšený dvanásťkrát, nechýba na 
ňom rozhodne nič, čo vidno aj na predlohe! Aký div, keď 
MINICHAMPS svoj kovový model s hmotnosťou 541 
gramov, ktorý sa vojde na chlapskú dlaň, ručne poskla-
dal z rovných 133 jednotlivých dielcov! Obohatiac ich až 
o 166 jednotlivých dekorácií... (48 lakovaním pomocou 
šablón, 5 potlačami, 7 obtlačkami i 94 ďalšími lakovani-
ami voľnou rukou... plus 12 lesklo chrómovanými dielca-
mi!). S jediným cieľom: Vyrobiť model motocykla značky 
Indian, aký dnes nemá vo svete konkurenciu. Mimocho-
dom, vedeli ste, že pri športových modeloch motocykov 
používal Indian už v 20. rokoch aj kožený remienok spo-
jený s vypínačom zapaľovania na jednej strane a na dru-
hej strane s ľavým zápästím motorkára? Pre prípad, že 
by vodič s motocyklom spadol - aby sa motor okamžite 

vypol. Žeby už vtedy aj Američania šetrili motorovými 
palivami? Či skôr preto, aby majiteľovi jeho Indian neu-
šiel? Ktovie; isté však je, že prvý Indian Scout a la MINI-
CHAMPS aj posledným nebude, keďže vo všeobecnosti 
sa za najkrajší motocykel Indian Scout považuje Indian 
Scout 101 z roku 1928. S jeho veľkým rázvorom, malou 
výškou sedadla a dobrou ovládateľnosťou sa stal milá-
čikom akrobatických jazdcov - dokonca aj na stene smr-
ti! Prejdime však od steny smrti rovno k ose (taliansky: 
vespa), položiac si otázku, kedy vôbec sa na scéne vlast-
ne objavili skútre? Nuž, popularitu si získali už v rokoch 
1916 až 1924! Pripomeňme americký Autoped z roku 
1915 (v licencii ho vyrábali aj Angličania a Nemci), kto-
rý sa dal poskladať do batožinového priestoru automo-
bilu... Koncepcia motocykla s jednoduchým ovládaním 
však opäť ožila počas druhej svetovej vojny, keď sa pre 
výsadkárov vyrábali skladacie stroje, ktoré sa dali zhad-
zovať padákom... A keďže po vojne prišli zbrojárske pod-
niky aj o tento „džob“, ich výrobcovia koncepciu moto-
cykla s jednoduchým ovládaním a na malých kolesách 
prispôsobili mierovým potrebám, nepriamo zmenšiac aj 
vek vodiča - na 15 rokov! Nový trh „pre každého“ bol tu! 
Veď už anglická Auto-Cycle Union z roku 1920 definova-
la, že skúter je jednostopové vozidlo s motorom so zdvi-
hovým objemom najviac 200 cm3, podlahou najviac 6 
palcov nad zemou a celkovou hmotnosťou do 60 libier... 

A hoci sa skútre po druhej svetovej vojne vyrábali ma-
sovo vo všetkých štátoch s tradíciou vojenskej výroby, 
najviac figurovali... v talianskych povojnových filmoch! 
Nemožno tvrdiť, že len preto, že tamojší loptoši just po-
mocou nich oberali o kabelky turistky z celého sveta, 
ktorým sa zažiadalo na vlastné oči uvidieť rímske Ko-
loseum. Okrem iných zážitkov, prirodzene. Nie; stalo sa 
tak preto, že 23. apríla 1946 istý Corradino D́ Ascanio, 
inžinier a letecký konštruktér, si na Oddelení patentov 
a vynálezov Ministerstva priemyslu vo Florencii nechal 
patentovať jednostopové vozidlo so zakrytou mechanic-
kou časťou a blatníkmi - Vespu. A na neho sa obrátil En-
rico Piaggio, jeden zo synov zakladateľa spoločnosti na 
stavbu lodí, železníc, hydroplánov a bombardérov, ktorá 
sa po šesťdesiatročnej existencii v dôsledku spojenec-
kého bombardovania a nemeckého ústupu ocitla v tros-
kách. Výroba skútrov bola teda jej nová šanca, a doda-
jme, vďaka modelu Vespa aj neobyčajne žiarivá - už dáv-

nejšie bola prekročená výroba 16 miliónov kusov. (Už v 
roku 1950 sa Vespa začala vyrábať v Nemecku, krát-
ko nato aj v Anglicku a Francúzsku). To najdôležitejšie: 
a v širokom sortimente sa vyrába dodnes. Aj pod znač-
kou MINICHANPS, teda v mierke 1:12 tak, ako naznaču-
jú aj priložené obrázky na strane 79. Ide o typ Vespa 50 
Special z roku 1972 - už krátko predtým sa objavil aj va-
riant Vespa 50R z toho istého roku 1972 (ibaže v strie-
bornej farbe). Na rok 2011 je však už ohlásený aj typ Ve-
spa SS 90 z roku 1970 v atraktívnej červenej farbe - op-
tický zážitok dozaista umocní aj palivová nádrž zastre-
šujúca rezervné koleso s diskom červenej farby - oboje 
objímal kolenami vodič, ktorý sa na tomto stroji kedysi 
vozieval. Čo ešte dodať? Hádam už len pripomenúť, že 
meno Vespa vraj pochádza z vety, ktorú mal vykríknuť 
E. Piaggio potom, keď uvidel vôbec prvý prototyp: Sem-
bra una vespa! (To vyzerá ako osa!) Prečo aj tejto histor-
ke neveriť, keď toľkí veria, že aj prvý kozmonaut na Me-
siaci vraj zvolal: Toto je malý krok pre človeka, no veľký 
krok pre ľudstvo! A o čo iné, ako o dobro všetkých, tým 
údajne najlepším z nás odjakživa ide?

Ing: Štefan ŠTRAUCH 

Foto: The World en miniature

(Branislav Koubek a Adrián Gaašparík)
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Svet v miniatúre

Vespa 50 Special z roku 1972 - model  MINICHAMPS 
v M 1:12 so zloženým krytom umožňujúcim prístup 
k motoru
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Pod štítmi Belianskych Tatier, v pozadí mohutných štítov Vysokých Tatier, medzi vrchmi Pálenica a Valtín leží známa obec 
Lendak. Toto miesto, v prostredí nádhernej prírody, je ideálne na reálne predsavzatia po vytriezvení z Novoročného oparu. 
A súčasná realita je tvrdá, ako bol a aj je tvrdý život v tejto podtatranskej obci. Tvrdosť každej doby skoro nikdy na vlastnej 
koži nezažili mocní tohto sveta, ale skoro vždy tí príjmovo najslabší. 

Križovníci v zabudnutom, ale malebnom kraji

Vznik obce Lendak je písomne doložený v roku 1288 pod 
názvom Landok. O rok neskôr sa objavuje názov Lan-
deck . Etymológia názvu obce nasvedčuje, že ide o po-
menovanie z nemčiny znamenajúce kút, kraj zeme. Poči-
atky obce však siahajú pred listinné zmienky, pravdepo-
dobne niekedy do začiatku 13. storočia. Ako súčasť du-
najeckého panstva Berzeviczyovcov, patrila obec do do-
načného územia magistra Gallusa-Kokoša. Zmenné ob-
chody sa robili od nepamäti a tak roku 1313, keď sa na-
rodil taliansky spisovateľ Giovanni Boccaccio, autor 
slávneho Dekameronu, vymenili Berzeviczyovci obec 
Lendak s Krížovníkmi Božieho hrobu za ich majetok v 
obci Chmeľov, nachádzajúcej sa neďaleko Hanušoviec 
nad Topľou. Križovníci ešte v tom roku v Lendaku zalo-
žili kláštor a kostol svätého Mikuláša. Rehoľa Križovní-
kov Božieho hrobu bola založená v roku 1163 Jaksom z 
rodiny Gryfici v poľskom meste Miechów, ktoré je vzdia-
lené asi 40 km severne od Krakova. Bol to prvý rád kul-
tu Božieho hrobu nielen v Poľsku, ale v celej Európe. To 
bol dôvod aj ich ľudového pomenovania na miechovitov. 
Križovníkov Božieho hrobu umiestnil do Chmeľova ešte 
v roku 1212 uhorský kráľ Ondrej II. v lokalite nazývanej 
Frigidus fons, zimná záhrada. Všeobecným názvom kri-
žovníci sa označovali v stredoveku, v čase križiackych 
výprav na ochranu svätého hrobu v Jeruzaleme, rozlič-
né rímskokatolícke rehole a náboženské spoločnosti. Či 
výmenu majetku rehole z Chmeľova neevokoval práve 
prebiehajúci proces a rušenie rádu Templárov, so sna-
hou takpovediac „odtiahnuť sa z očí“ do ústrania de-
dinky niekde pod horami, zostáva tajomstvom a je len 
hypotézou. Rád Ochrancov Božieho hrobu, Templársky 
rád, či tiež Križovníci, mal veľmi podobné meno ako re-
hoľa Križovníkov Božieho hrobu. K oficiálnemu zruše-
niu rádu Templárov došlo administratívnym rozhodnu-
tím pápeža Klementa V., bulou Vox in excelso, už v marci 
1312, čo potvrdil aj prebiehajúci koncil vo Viedni. Týmto 
aktom pápež podriadene legalizoval zásah francúzske-
ho kráľa Filipa IV. Pekného proti templárskym rytierom 
z roku 1307, kedy prebehlo masové zatýkanie asi 2000 
rytierov po celej Európe. 
 Miechoviti mali samozrejme na Lendak nesporne 
veľký poľský vplyv, prejavujúci sa dodnes. Pre obec a 
okolie boli však cenným darom, hlavne svojím vzdela-
ním, pokrokovými poľnohospodárskymi ako aj inými 
technológiami. Lendacké panstvo existovalo do roku 
1593, kedy rehoľa predala kláštor i kláštorný majetok 
rodine Horváth-Palocsay, vrátila sa do Poľska a Lendak 
sa tak stal sídlom Palocsayovcov. Medzi ľuďmi sa po-
vráva, že v Lendaku sa usídlili aj írski stavitelia hradov, 
ktorých po tatárskom vpáde pozývali uhorskí panovní-
ci v záujme vybudovania lepšieho opevnenia krajiny. V 
roku 1856 v obci mali majetky Salomonovci a v roku 
1879 rodina Hohenlohe. V roku 1898 vypukol v obci 

prvý veľký zničujúci požiar, pri ktorom vyhorela takmer 
celá dedina a veľký požiar roku 1946 zničil viac ako 70 
% domov. Zhorela škola aj fara. V období druhej svetovej 
vojny sa k partizánskej jednotke Belov-Kovalenko, ktorá 
operovala v okolí Lendaku, pridali štyria občania obce. 
Obyvatelia poskytovali partizánom všestrannú pomoc, 
najmä pri zaobstarávaní potravín. V októbri 1944 pri 
prestrelke s fašistami padlo trinásť partizánov. 
 Ťažba mramoru a vzácneho alabastru bola zazna-
menaná v roku 1772. Obec bola známa najmä chýrnymi 
bačami, pastiermi a plátenníkmi. Lendačania sú najmä 
z minulosti povestní svojou zásadovosťou a konzerva-
tívnosťou. A práve vďaka tomu sa spomedzi obyvateľov 
tejto obce v súčasnosti grupuje najviac skúsených pasti-
erov oviec, bačov, ktorí aj v dnešnej dobe pasú v rôznych 
oblastiach Slovenska. Prevažná časť ekonomicky aktív-
neho obyvateľstva však za prácou dochádza. V obci sa 
v minulosti pálilo aj vápno. Po prvej svetovej vojne tu 
bolo rozvinuté pasienkárstvo a ľudová domácka výro-
ba, časť obyvateľstva bola zamestnaná v priemysel-
ných podnikoch Popradu a Kežmarku. Dodnes sa v obci 
zachovalo tradičné hospodárenie na pôde, pre vlastnú 
spotrebu a potrebu hospodárskych zvierat. V súčasnej 
dobe sa tým zaoberá, žiaľ, prevažne len staršia generá-
cia súkromne hospodáriacich roľníkov. Lendak je z hľa-
diska počtu obyvateľov najľudnatejším sídlom so štatú-
tom obce v rámci Prešovského kraja. Skoro na neuvere-
nie, v obci začali viesť matriku už v roku 1663.
 V Lendaku je gotický rímskokatolícky kostol sväté-
ho Mikuláša z roku 1313, postavený na staršom zákla-
de kostola z 13. storočia. Kostol bol neskoršie upravo-
vaný. V rámci renovácie v roku 1925 bol kostol rozšíre-
ný severnou kaplnkou podľa projektu staviteľa Vidienka 
zo Spišskej Belej. Veža kostola je v jadre z 13. storočia. 
Prestavaná bola tiež v roku 1925.
 Presbytérium kostola je zaklenuté dvoma poľami 
krížovej rebrovej klenby; rebrá hruškovitej profilácie do-
sadajú na konzoly s ruticovou ozdobou. Loď kostola bola 
zaklenutá v 15. storočí na polygonálny stredný pilier krí-
žovou klenbou so žliabkovými rebrami. Na južnej strane 
lode je hlavný portál so zachovaným profilovaným go-
tickým ostením. V presbytériu sú gotické sedílie a pas-
tofórium s mriežkami. V interiéri kostola sa zachoval ne-
skorogotický oltár z 15. storočia. Ďalšie cirkevné stavby 
v obci sú kaplnka Ružencovej Panny Márie z roku 1889 
pri kostole, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 
1925 a iné novodobé kaplnky a sochy. 
 Pôvodný kláštor miechovitov dal Juraj Horváth pre-
budovať na panský kaštieľ. V empírovom slohu bol len-
dacký kaštieľ prebudovaný v roku 1820 Andrejom Palo-
csaym. Pri požiari v roku 1898 z kaštieľa zostali len ob-
horené múry a už nikdy nebol obnovený do pôvodného 
stavu. Ruiny z neho boli prestavané na rodinné domy. 

Tak isto zadná časť od kostola, pravdepodobne asi neja-
ká časť pôvodného kláštora zo 14. storočia, bola tak 
isto rozobraná a získaný materiál venoval knieža Hohen-
lohe obyvateľom Lendaku na stavbu novej školy, dnes 
materskej školy. Prvý záznam o škole v obci je z úcty-
hodného roku 1681.
 Zvláštnosťou obce sú zrubové podmurované domy 
so sedlovou strechou, štítom, podlomenicou a hálkou, 
ktoré majú špárovanie vymazané na modro. V Múzeu ľu-
dovej kultúry v Lendaku sú nielen k obdivu a k videniu 
vystavené krásne lendacké kroje, variant ždiarskeho 
kroja, ale pre návštevníkov sú k dispozícii na odskúša-
nie pripravené aj časti ľudového odevu ako sú kožúš-
ky -„serdoky“, nohavice -„portky“, trojštvrťové kabá-
ty – „sukmany“ atď. Dá sa tu poučiť aj o spôsobe býva-
nia v dreveniciach. Múzeum bolo založené občianskym 
združením v roku 2003 a nachádza sa na Potočnej ulici 
rodiny Gallikovcov. Nádherný goralský folklór v obci ak-
tívne udržuje a rozvíja Folklórna skupina Kicora, vráta-
ne „starosvéckych“ tancov ako sú napríklad „hajduk“, 
„skokacka“, „poza noge“, „chodeny“ atď. 
 Z ubytovania v chate Kolodzej, či v penzióne Nicol, 
alebo na súkromí u Ondreja Girgu sa za pár desiatok min-
út môžete dostať do lyžiarskeho areálu Ski Bachledo-
va-Jazersko. K dispozícii je tu 13 zjazdoviek všetkých 
stupňov obtiažnosti, dve sedačkové lanovky a 10 vle-
kov, vrátane pre tých najmenších. Ubytovať a občerst-
viť sa dá v hoteli Bachledka a v bufetoch Klingáč a Tomi. 
 V nádhernom horskom prostredí, v pozadí so zasne-
ženými divokými, rozoklanými severnými svahmi štítov 
Belianskych Tatier si môžeme na planinách predstaviť 
rytierov Križovníkov na bujných koňoch a ich vlajúce bi-
ele plášte s červeným krížom. Na odkaz minulosti, kde 
pôvodné ciele o odvahe, čestnosti, skromnosti a pokore 
boli nahradené nekontrolovanou, brutálnou mocou. 
Veľa zdravia a síl v celom roku 2011, priatelia Potuliek!

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Potulky po Slovensku

  Lendak v zime





Dôvod na oslavu!
Mercedes-Benz CLS získal ocenenie Zlatý volant 2010.  
Ďakujeme všetkým priaznivcom a členom jury.
www.mercedes-benz.sk/cls
Zdroj: Auto Bild, Vydanie 44/2010, Kategória strednej a vyššej triedy.
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Kombinovaná spotreba (l/100km): 6,1 - 14,5  
Emisie CO2 (kombinované, g/km): 160 - 345
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