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Peugeot 206+ Pohoda
len za 7 990 €

LEGENDÁRNE AUTO PRE LEGENDÁRNY FESTIVAL!
Legendárny Peugeot 206+ v limitovanej edícii Pohoda vrátane klimatizácie, rádia s CD, elektrickými 
prednými oknami či diaľkovým zamykaním dostanete za pohodovú cenu len 7 990 eur. K tomu 
navyše zľava do 320 eur na výbavu a 2 lístky na festival Bažant Pohoda ako darček. Otestuj ho 
a získaj CD s najväčšími hitmi. Viac info a emócií s Peugeot Music na www.peugeot.sk.
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Opel Zafira Tourer bude mať svetovú výstavnú premiéru na 64. medzinárodnom au-
tosalóne vo Frankfurte nad Mohanom, konanom v dňoch 15. – 25. septembra 2011. 
Poskytuje perfektnú funkčnosť a prináša prémiovú kvalitatívnu úroveň a inovatív-
ne technológie známe z typu Insignia do segmentu vanov (viacúčelových vozidiel = 
MPV) spolu s filozofiou dizajnu značky Opel „sochárske umenie v spojení s nemeckou  
presnosťou“.
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Najvýkonnejšie, technologicky najvyspelejšie, najšportovejšie vozidlo Jeep® v histórii – najnovší Jeep Grand Cherokee 
SRT8® 2012 – prichádza s preslávenými schopnosťami a úžitkovosťou značky Jeep v kombinácii s povestným vyspelým 
technickým spracovaním od tímu Street and Racing Technology (SRT) spoločnosti Chrysler Group LLC.
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O potrebe dobudovať základné prepojenie východu so 
západom a severu s juhom nášho štátu diaľnicami ale-
bo rýchlostnými cestami nemožno pochybovať. V súčas-
nosti je to podmienka investorov, aby vybudovali svoje 
prevádzky tam, kde máme najviac nezamestnaných. Pre 
dnešok aj pre budúcnosť je to dôležité i kvôli zmenše-
niu počtu dopravných nehôd s tragickými následkami, 
pretože na frekventovaných cestách s obojsmernou pre-
mávkou k radikálnemu poklesu nehôd pri rastúcom po-
čte áut nedôjde. A takto vybudovaná kostra cestnej in-
fraštruktúry nebude zbytočná ani v období, keď investo-
ri od nás poputujú za lepšími ekonomickými podmienka-
mi – ak sa už dnes začneme na to pripravovať a vytvá-
rať podmienky napríklad pre domáci spracovateľský pri-
emysel a turizmus. 
 Zmenou vlády v minulom roku došlo aj k  zmene v 
tempe výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. To je aj 
častou témou slovných prestreliek politikov v diskus-
ných reláciách, i keď aj predstavitelia súčasnej vlády 
tvrdia, že dobudovanie diaľnic  patrí medzi priority ich 

vládnutia. Keďže väčšina z nás, „obyčajných ľudí“, ne-
pracuje v tejto oblasti a  páni politici z opačných tábo-
rov navzájom na seba strieľajú obvinenia až kriminálne-
ho charakteru, rozhodli sme sa uverejniť seriál článkov 
o problematike výstavby diaľnic. Aby si čitatelia moh-
li sami spraviť úsudok o reálnosti  toho, čo politici v ta-
kýchto diskusiách tvrdia. Požiadali sme o takéto člán-
ky v závere minulého roka riaditeľa Výskumného ústavu 
dopravného, a.s. Žilina (VÚD), ktorý nám to najprv sľú-
bil, ale žiaľ, pre rastúci počet úloh VÚD sa ospravedlnil. 
S našou strojárskou špecializáciou by bolo naštudova-
nie problematiky výstavby diaľnic, ktorá nespočíva len 
v samotnom cestnom staviteľstve, ale zasahuje aj do le-
gislatívy, financovania a práva, časovo pre nás nezvlád-
nuteľné. Nájsť vhodného autora pre túto problematiku 
je veľmi ťažké. Preto sme sa rozhodli  požiadať o napísa-
nie série takýchto článkov bývalého ministra „dopravy“, 
pána Ing. Vážneho. 
 Sme presvedčení, že jeho doterajšie články uve-
rejnené v našom časopise splnili informačnú úlohu.  

Na začiatku sme ho požiadali, aby boli vecné, bez „politi-
kárčenia“. A myslíme si, že to rešpektuje. Porovnávanie 
koncepcií budovania diaľnic predchádzajúcej a súčasnej 
vlády, v ktorom možno cítiť politiku, nebolo nad rozsah 
potrebný pre pochopenie témy článkov. 
 Toto naše redakčné vysvetlenie poskytujeme pre-
to, lebo okrem kladných ohlasov na tieto články sme  do-
stali aj dva negatívne. Autor prvého nesúhlasného sta-
noviska sa podpísal a verím, že po našej odpovedi nás 
už nepodozrieva zo snahy zavádzať do motoristického 
časopisu politickú agendu. Autor druhého, nedávneho 
a nepodpísaného, nás podozrieva z toho, že tento seri-
ál článkov je platenou reklamou strany SMER. Ubezpe-
čujeme všetkých našich čitateľov, že kontakt na pána 
Vážneho sme si našli na internetovej stránke Slovenskej 
národnej rady, a je spoluautorom článkov z uvedených 
dôvodov - z nášho popudu. 

Samuel Bibza

šéfredaktor

Metódy hodnotenia stavieb

Ekonomický rozbor projektov cestných a diaľničných 
stavieb sa vykonáva pomocou nákladovo-výnosovej 
analýzy. Analýza je založená na porovnaní a zhodnote-
ní pozitívnych aj negatívnych vplyvov týchto stavieb 
na dopravu, na okolie komunikácie a na potrebné zdroje 
v peňažnom vyjadrení. Sledované sú náklady a výnosy 
počas výstavby a prevádzky cestnej komunikácie, a to 
jednak na riešenej ceste, ako aj na ovplyvnenej sieti sú-
visiacich komunikácií. Pri hodnotení stavieb sa posudzu-
jú tieto náklady a účinky:
a) investičné náklady stavieb,
b) prevádzkové náklady účastníkov premávky, ktoré 

zahŕňajú náklady na spotrebované motorové palivá 
a mazadlá, náklady na opravy a údržbu vozidiel, pria-
me mzdy posádok nákladných vozidiel a ostatné ná-
klady a réžie nákladnej dopravy, odpisy dopravných 
prostriedkov nákladnej dopravy,

c) náklady na údržbu a opravy komunikácií, vrátane 
mostov a tunelov,

d) celospoločenské straty vplyvom nehodovosti na 
cestných komunikáciách,

e) celospoločenské straty vplyvom hluku z dopravy na 
obyvateľstvo,

f) celospoločenské straty vplyvom exhalátov z dopravy 
na okolitú zástavbu a obyvateľstvo. 

Predpokladá sa, že sú známe aj investičné náklady stav-
by a preinvestované objemy v jednotlivých rokoch vý-
stavby. K zásadným ukazovateľom patrí intenzita do-
pravy a prognóza jej vývoja.

Používajú sa dve metódy hodnotenia efektívnosti  
stavieb: 
1. metóda „socioekonomickej návratnosti“ – stanovuje 

čas v rokoch, kedy investičné náklady budú úspora-
mi vyrovnané, 

2. metóda „stupeň výnosnosti“ – dynamická metóda, 
ktorá zohľadňuje meniacu sa hodnotu peňazí v čase 
a sleduje tok peňazí aj po splatení investície, výsled-
kom je percento úroku, ktoré vyjadruje, v akom úro-
kovom prostredí sa vložené prostriedky vrátia. 

Posudzované varianty sú najčastejšie vyhodnocova-
né metódou „Stupeň výnosnosti“ (Internal rate of re-
turn – IRR), teda  dynamickou metódou, ktorá s použi-
tím diskontovania zohľadňuje meniacu sa hodnotu peňa-
zí v čase a všíma si náklady a úsporu počas celej život-
nosti investície. Pri hodnotení sú kvantifikované úspo-
ry navrhovaného úseku v porovnaní s existujúcim sta-
vom (nultým variantom). Stupeň výnosnosti vyjadru-
je mieru návratnosti investovaného kapitálu a je použi-
teľný aj pre stanovenie poradia stavieb a pre porovna-
nie zameniteľných variantov. Najvýhodnejší je variant,  

ktorý dosahuje maximálnu hodnotu IRR. Táto metó-
da je akceptovaná aj medzinárodnými finančnými  
inštitúciami. 

Z podobného základu vychádza aj ukazovateľ „Čistá sú-
časná hodnota“ (Net present value – NPV) – tá predsta-
vuje diskontovaný súčet nákladov a výnosov pri aktu-
álnom úroku. Nevyhnutnou podmienkou rentability je, 
aby výsledná hodnota NPV bola kladná, to znamená, 
aby výnosy boli väčšie ako náklady. Priaznivejší je vari-
ant, ktorý má väčšiu čistú súčasnú hodnotou. 
 Okrem toho je pre lepšiu názornosť uvedený ukazo-
vateľ „Návratnosť“ (Pay – back time – PBT), ktorý vyja-
druje, za aký čas budú investičné náklady stavby vyrov-
nané jej výnosmi pri nulovej úrokovej miere. 

Pre všetky vyššie uvedené finálne ukazovatele je dôleži-
té, aby boli čo najväčšie úspory nového riešenia, čiže vý-
nosy. Výnosy sú uvedené vo výstupnej zostave ako roč-
né socioekonomické výnosy. Z vynaložených investič-
ných nákladov a výnosov je zostavený tok peňazí. Prvé 
roky výstavby sú dosiahnuté záporné hodnoty, násled-
ne úsporou dopravného času, motorových palív, zmen-
šovaním  environmentálnej záťaže  a aj  s rastom inten-
zity dopravy sa zväčšujú a spravidla prechádzajú do 
kladných hodnôt. 

Vysvetlenie

Posudzovanie nákladovosti 
diaľničných stavieb 
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Stupeň výnosnosti je základným ukazovateľom pri hod-
notení investičnej  príležitosti. Jeho hodnota udáva, ako 
by bol zúročený vklad do určitej investície pri uvažova-
ných podmienkach (počiatočné investičné náklady, pre-
vádzkové náklady, zdanenie, ponuka a dopyt). Stupeň 
výnosnosti teda vyjadruje, v akom úrokovom prostre-
dí je projektovaná investícia rentabilná. Hodnota stup-
ňa výnosnosti, pri ktorej je ešte možné považovať inves-
tíciu za efektívnu, nie je presne určená. Pri posudzovaní 
je možné vychádzať z niekoľkých hľadísk:

•	IRR	 má	 byť	 väčšie	 ako	 úroková	 sadzba	 prípadného	
úveru, z ktorého by bola investícia realizovaná,

•	IRR	má	byť	väčšie	ako	náklady	stratenej	príležitosti	
(opportunity cost), teda úrokovej miery, ktorú je mož-
né dosiahnuť iným bežným spôsobom investovania 
(napr. aj uloženie v banke),

•	IRR	má	byť	väčšie	ako	 je	očakávaná	miera	 inflácie,	
potom investícia nebude stratová ani pri očakáva-
nom	inflačnom	vývoji.	

Vyššie uvedené hľadiská kladú veľké nároky na renta-
bilitu investície, výnosy musia pri takejto úrokovej mie-
re nabiehať bezprostredne po ukončení výstavby. Tie-
to podmienky musia byť splnené pri výrobných inves-
tíciách. Pri dopravných stavbách tvoriacich infraštruk-
túru územia je potrebné zvážiť, či majú aj ďalšie mimoe-
konomické vplyvy, ktoré môžu odôvodniť akceptovateľ-
nosť investície aj pod hranicou týchto kritérií, a potom 
je možné „zmäkčiť“ túto podmienku a posunúť hranicu 
ekonomickej priechodnosti smerom dolu. Konečné posú-
denie záleží aj od miery rizík a neistôt. Čím väčšie sú ri-
ziká, tým väčšia hodnota IRR sa vyžaduje a naopak. Pri 
vzájomnom porovnávaní variantov je výhodnejší ten, 
ktorý dosahuje najväčšiu hodnotu IRR. 

Výpočty efektívnosti investície majú zodpovedať na 
otázku, do akej miery je potrebná výstavba konkrét-
neho úseku komunikácie a ktorá alternatíva je najvý-
hodnejšia. Pritom sa zohľadňuje veľké množstvo úda-
jov o navrhovanej trase, o konkurenčnej trase , o cha-
rakteristike cesty, o okolitej zástavbe, o bodových po-
ruchách, o dopravnom prúde, prognóze rastu dopravy 
a pod. 

Toľko k základnej teórii o ekonomickom posudzovaní 
úsekov, ktoré predchádza rozhodovaniu o trasách ciest 
a diaľnic, o ich parametroch a taktiež o samotnom roz-
hodovaní o realizácii alebo zastavení výstavby. Tento 
proces je však  niekedy veľmi vzdialený od skutočnej 
ceny investície, pretože je ovplyvnený množstvom pre-
menných, ktoré sú ťažko predvídateľné. Skutočné ceny 
môžeme porovnávať až následne po odsúťažení pro-
jektu, v správnom a presne hodnotenom stave je  mož-
né povedať, že skutočný obraz o realizácii poskytne až 
technicko-ekonomické posúdenie, ktoré sa robí až pri 
úplnom ukončení výstavby. Keďže nákladovosť v podo-
be predražených projektov realizovaných predchádzajú-
cou vládou sa stala „zbraňou“ súčasných vládnych poli-
tikov a ich  tzv. psedo–analytikov, ktorí sa doteraz nikdy 
nezúčastnili žiadnej fázy investičného procesu, vrátime 

sa do minulosti, kde boli analýzy nákladovosti urobené, 
z ktorých poznatkov sa vychádzalo.  

Analýza nákladovosti výstavby

V roku 2005 sa odborníci rezortu dopravy zaoberali ana-
lýzou nákladovosti stavieb, ktorej cieľom boli opatrenia 
na odvrátenie nepriaznivého stavu. 
Priemerné výdavky na prípravu a  realizáciu projektu 
v zmysle materiálu možno rozdeliť na hlavné činnosti 
nasledovne:
- projektové práce  a prieskumy ....................3 %
- výkupy pozemkov a odvody......................12 %  
- stavebné práce .........................................85 %.

Tieto údaje ukazujú, že najvýznamnejšiu časť výdav-
kov predstavujú stavebné práce. Na stavbách s tunel-
mi k týmto výdavkom pribúdajú aj výdavky na technoló-
giu. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že výdavky na 
projektové práce a prieskumy budú v najbližšom období 
rásť a dosiahnu podiel 4 až 5 %, najmä z dôvodov nára-
stu výdavkov na konzultačné a poradenské služby.  Vo 
vyspelých štátoch EÚ je tento podiel väčší ako 5 %.  Ob-

dobný nárast podielu očakávame aj vo výkupoch pozem-
kov po liberalizácii cien. 
 Medzi základné činitele, ktoré významne ovplyv-
ňujú nákladovosť infraštruktúrneho líniového projektu, 
patria geografické prostredie, osobitne geologické pro-
stredie, technické riešenie a parametre projektu, vyba-
venosť (komfort) diaľnice, technológia výstavby a leho-
ta výstavby. Pre analýzu nákladovosti projektu v porov-
naní s iným projektom je potrebné poznať všetky tieto 
činitele v primeranom rozsahu a podrobnosti.

Dnes je veľmi „v kurze“ vyjadrovanie sa k cenám bez re-
levantného porovnania, resp. porovnávanie neporovna-
teľných nákladov stavieb. Obzvlášť chybné je uvádza-
nie teoretických cien projektov bez toho, aby bola usku-
točnená súťaž, alebo ešte presnejšie, ukončená stav-
ba.  Preto vyhlasovanie súčasných politikov, že za pred-
chádzajúcej vlády sa diaľnice stavali predražene, bude 
mať svoju „váhu“, až keď sama konečne vysúťaží niek-
torý diaľničný projekt, ukončí jeho výstavbu, aby bolo 
možné následne porovnať predpokladané a skutočné 
náklady. Porovnávacia základňa analýzy nákladovosti 
výstavby z roku 2005 so štátmi EÚ bola zjednodušená 

Indexy cien stavebných prác v SR, základňa - rok 2006 = 100
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a zredukovaná na nasledovné:
- geografické prostredie vyjadrené druhom územia (ro-

vinaté, pahorkovité, horské),
- dĺžku stavby a šírku priečneho profilu, resp. počet 

pruhov,
- dĺžku mostov a tunelov,
- stavebné náklady projektu bez DPH.

Charakterizovať projekty diaľnic dĺžkami mostov a tu-
nelov je obvyklé aj v okolitých štátoch. Tieto objekty vý-
znamnou mierou ovplyvňujú nákladovosť stavby, v na-
šich podmienkach v priemere až o 30 %. Pri stavbách 
s tunelmi je to viac ako 40 %.
 Aby bolo možné porovnať stavebné náklady, zvoli-
li sme na základe vývoja indexov v stavebníctve publi-
kované ŠÚ SR, ktoré používa NDS, a. s. úpravu charak-
teristických merných stavebných nákladov (bez DPH) 
v mil.  na 1 km diaľnice s 2x2 pruhmi indexmi na rok 
2011. Vývoj indexov je v nasledujúcom grafe. Stavebné 
náklady sú rozdelené a porovnané podľa predtým stano-
vených kritérií.

Priemerné merné stavebné náklady v jednotlivých kraji-
nách podľa druhu prostredia ukazujú, že:
- rozpätie merných nákladov je často väčšie ako  

50 % minimálnej hodnoty a pri zložitých projektoch 
väčšie ako 100 %, čo jasne signalizuje, že každý pro-
jekt je osobitý. V tomto smere slovenské projekty vy-
kazujú väčší podiel mostov s priamym dopadom na 
nákladovosť. Situácia pri tuneloch je identická, 

- priemerné údaje naznačujú, že v prípadoch jednodu-
chých projektov sú slovenské merné náklady men-
šie ako maďarské, avšak väčšie ako nemecké, poľské 
a španielske. V prípadoch zložitejších a náročnejších 
projektov sú slovenské merné náklady menšie ako 
české a slovinské, avšak väčšie ako nemecké, grécke 
a írske. Dobrá zhoda je s rakúskymi, nórskymi a chor-
vátskymi údajmi. V prípadoch projektov s tunelmi sú 
slovenské merné náklady výrazne väčšie ako nemec-
ké. Táto skutočnosť však môže ísť na vrub doslova 
skorumpovanému a predraženému prvému diaľničné-
mu tunelu Branisko a situácia na ďalších dvoch, teda 
Horelica a Sitina bola obdobná

Z porovnania nákladovosti ďalej vyplýva, že rozpätie 
medzi mernými nákladmi na danom súbore stavieb je 
veľmi široké. Spracované štatistické údaje dávajú istý 
obraz o hodnotách konkrétnych ukazovateľov, avšak 
treba mať vždy na zreteli osobitosti jednotlivých projek-
tov. Pod osobitosťou chápeme najmä mostnú a tunelo-
vú objektovú náročnosť projektov v konkrétnom geolo-
gickom prostredí.
 Pri tvorbe projektov diaľnice sú určujúcimi ná-
strojmi technické normy. Povinnosť využívať sloven-
ské technické normy pri navrhovaní diaľnic je zakotve-
ná v príslušných ustanoveniach cestného zákona. Nor-
mové návrhové prvky pre projektovanie diaľnic zásad-
ným spôsobom ovplyvňujú technické riešenie. V minu-
losti pri riešení úloh na zmenšenie nákladovosti boli 
návrhové prvky a súvisiaca funkčná úroveň diaľnic vi-
ackrát diskutované. Napríklad bol návrh na doplnenie  

kategorizácie cestných komunikácií o diaľnicu v šírke 
22,5 m. Návrhy na zmenu neboli odbornou verejnosťou 
akceptované.

Vo všeobecnosti sa nákladovosť projektov diaľnice 
zväčšuje v korelácii so spresneným a podrobnejším ná-
vrhom technického riešenia v jednotlivých stupňoch 
projektovej dokumentácie. Tento nárast ovplyvňujú na-
jmä faktory ako postupné spresnenie geológie, identifi-
kácia inžinierskych sietí, tlak na riešenie všetkých po-
zemných komunikácií v dotknutom území v čo najširšom 
rozsahu, požiadavky obcí na dostupnosť diaľnice, čo 
zväčšuje hustotu mimoúrovňových križovatiek.
 Orgány a organizácie spolupôsobiace pri tvorbe 
projektu v zmysle stavebného zákona tiež významnou 
mierou ovplyvňujú umiestnenie stavby a rozsah objek-
tovej skladby. Osobitnú skupinu objektov tvoria tzv. vy-
volané investície. Ich rozsah je relatívne veľký a má na-
rastajúci trend. Stavebník má v tomto smere obmed-
zenú kompetenciu, keďže o námietkach účastníkov ko-
nania rozhoduje stavebný úrad. 
 K technickým problémom v rokoch 1998 – 2006, 
ktoré mali nepriaznivý vplyv na cenu, sa výrazným po-
dielom pridala aj filozofia lacného súťaženia a potom po-
čas výstavby veľkých dodatkov. Vtedy sme v SR lacno 
obstarávali, ale len na začiatku, potom sa dodatkami 
navyšovali ceny. Príkladmi sú stavby D1 Ladce – Sve-
repec so 150 dodatkami a cenou navýšenou na 229 % 
pôvodnej obstarávacej ceny, obdobne pri D3 Čadca – 
obchvat, kde bolo dodatkov len 57, ale cena na úrovni  
265 % pôvodnej vysúťaženej.  

 K megapredraženým projek-
tom, tučným maržiam a obstará-
vaniam sa núka otázka: „Kde išli 
peniaze zo stavieb ako sú napr. D1 
Ladce – Sverepec, kde je rozdiel 14 
mil.  oproti bežnej cene v tom ob-
dobí?“ Takýchto prípadov je žiaľ 
viac. Za vrchol investičného ma-
razmu možno považovať úsek D1 

Beharovce – Branisko: počet dodatkov 241, predraženie 
oproti pôvodnej vysúťaženej cene 193 %, kilometer po-
lovičného profilu vychádza na 1 mld. Sk v tom čase! Pre 
porovnanie, plný profil v tom čase osciloval s cenou asi 
0,9 mld. Sk/km tunela. 
 Po analýze týchto stavieb v predchádzajúcom ob-
dobí predchádzajúce vedenie ministerstva „dopravy“ 
prijalo také opatrenia, ktorými nebolo možné prekročiť 
10 % z pôvodne vysúťaženej ceny. Dostatočným dôka-
zom sú stavby ako D1 Sverepec – Vrtižer, R1 Žarnovi-
ca - Šášovské Podhradie, R3 Horná  Štubňa - obchvat, 
R3 Trstená – obchvat. 

História sa opakuje: v rokoch 1994 až 1998 (vtedy vlád-
lo HZDS) bola masívna výstavba  diaľnic pri reálnych ce-
nách priemerne 250 mil. Sk/km, teda 8,3 mil. €/km. Po 
príchode KDH a SDKÚ do vtedajšej Slovenskej správy 
ciest a na Ministerstvo dopravy došlo k útlmu výstavby. 
A následné časovo posunuté úseky stáli v priemere 650 
mil. Sk/km, teda 21,6 mil. €/km. Rok 2010 je obdobou 
roku 1998. Ak vtedy nezodpovedným konaním exekutí-
vyprišlo k rastu cien za každý chýbajúci kilometer o 160 
%, tak  sa vyvinula cena diaľnic v priebehu 10 rokov, to 
isté ideme zopakovať. Nielen že sa posunie ukončenie 
výstavby celej siete do nedohľadna, ale narastie aj cena 
vinou	 inflácie,	 nových	 predpisov,	 a	 teraz	 aj	 novým	 EÚ	
smernicami v podobe Eurokódov, lebo musia byť prísnej-
šie dimenzované konštrukcie na vyššie parametre.  
 Poučenie z týchto skutočností sa v predchádzajú-
com volebnom období pretavilo do snahy uplatniť také-
to opatrenia:
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- v dokumentácii pripravovaných stavieb diaľnice 
preveriť opodstatnenosť rozsahu navrhovaných vyvo-
laných investícií a vylúčiť zo stavieb objekty, ktoré ne-
spĺňajú príslušné kritériá, 
- definovanie stupňa záväznosti pripomienok štátnej 

expertízy nielen pre stavebníka, ale aj smerom k or-
gánom štátnej správy,

- vydanie prierezovej metodiky pre riadenie a kontrolu 
ceny stavby v procese prípravy a realizácie stavby,

- pri zmenách nákladov stavebnej produkcie v realizá-
cii uplatniť úpravu cien podľa metodiky FIDIC, počnúc 
rokom 2006 na všetkých stavbách diaľnic a rých-
lostných ciest – metodika bola rozpracovaná a pre 
ďalšie využitie je potrebné prijať a vytvoriť metodic-
ký pokyn pre podriadené zložky. 

Zároveň vláda prijala uznesenie č. 882/2008, kde 
v  bode B.2. bola  úloha pre ministra dopravy, pôšt a te-
lekomunikácií zabezpečiť dodržiavanie zmluvnej ceny 

diela stavieb začatých od roku 2008 tak, aby dodatky 
k zmluve nepresahovali 10 % zo zmluvnej ceny.  Prehľad 
dodatkov k zmluvným cenám  je v nasledovnej tabuľke.

Zväčšenie finančných nákladov stavby „ R3 Trstená – 
obchvat“ bolo spôsobené tým, že počas  obdobia prípra-
vy a realizácie projektu došlo k zmene právnych pred-
pisov týkajúcich sa hodnôt hlukových limitov  a taktiež 
k výstavbe bytovej výstavby v blízkosti rýchlostnej ces-
ty, čo malo vplyv na ďalšie nutné investícii v podobe vy-
budovania protihlukovej steny. 
 K splneniu cieľa - neprekročiť stanovenú hodnotu 
dodatkov - boli prijaté pravidlá, ktorými sa určujú jed-
notkové sadzby a ceny pri výstavbe diaľnic, rýchlost-
ných ciest a ciest I. triedy, taktiež boli spracované meto-
dické pokyny ministerstvom, ktoré sa zaoberali prípra-
vou a zadávaním zákaziek a v neposlednom rade bola 
vytvorená vnútrorezortná expertíza, ktorá pracovala 
v úzkej interakcii s investorom. 

 „Stavať ideme lacnejšie, neplytváme a nebu-
deme plytvať verejnými zdrojmi.“ takúto réto-
riku zvolilo súčasné vedenie rezortu, avšak nie-
kedy  v roku 2020, keď budeme horko ťažko 
finalizovať úseky, ktoré vláda SR v poslednom 
období zastavila, už nikto nebude skúmať  vý-
roky, ktoré sú sklamaním pre všetkých, ktorí 
sa tohto investičného procesu zúčastnili. A na-
jmä pre obyvateľov regiónov, ktoré sú vzdiale-
né od diaľničnej siete.
 Sľubovaná nová kultúra vo verejnom obsta-
rávaní, zavedenie princípov transparentnosti a 
nediskriminácie v rezorte dopravy sa začína-
jú postupne v praxi rúcať. Namiesto transpa-
rentnej súťaže na stavbu D1 Jablonov – Stude-
nec, II. profil  bolo uskutočnené priame zadanie 
(z ruky) údajnému sponzorovi Smeru – SD, Vá-
hostavu, namiesto nediskriminácie nekonečné 
žiadosti o vysvetlenie súťaže (viac ako 500) od 
uchádzačov a námietky, ktoré posúvajú termín 
reálnej výstavby stavby D1 Jánovce – Jablo-
nov na „vhodnú“ zimnú sezónu. Žiadne iné vý-

znamnejšie tendre nie sú a dva alebo tri na projekty a 
cesty I. triedy tiež nie sú uzatvorené pre námietky. 
 Zarážajúca je argumentácia rezortu dopravy v du-
chu „ak budú uchádzači robiť obštrukcie a podávať žia-
dosti o nápravu, tak nebudú stavať“ alebo  „Úrad pre ve-
rejné obstarávanie (ÚVO) úmyselne blokuje tendre“. 
 Podľa zákona o verejnom obstarávaní musia byť 
podmienky súťaže nediskriminačné a vyvážené pre 
obidve strany. Doprastav, ale ani hociktorú inú staveb-
nú spoločnosť nezaujíma politika, nechcú robiť obštruk-
cie, chcú stavať. Ale poznajúc, na rozdiel od súčasného 
vedenia rezortu dopravy, dlhý investičný proces, chcú 
dosiahnuť realizovateľnú zmluvu s minimom dodat-
kov, pretože platí, že to čo sa dá odstrániť v papieroch, 
v zmluvách, je podstatne ľahšie riešiteľné, ako potom 
počas výstavby pri betonáži. 
 Faktom ostáva, že jediná väčšia líniová stavba na 
Slovensku, ktorá sa reálne a masívne stavia, je R1 a túto 
celú zabezpečili v rezorte pod predchádzajúci vedením. 
Stavba navyše dostala významné medzinárodné ocene-
nie, ale podľa súčasného vedenia ministerstva je zbabra-
ná. Škoda však, že plynulé pokračovanie teraz zamrzlo... 
 Záverom je potrebné spomenúť ešte jeden moment, 
a tým je kvalita projektovej dokumentácie, ktorá tiež čas-
to spôsobuje navýšenie ceny stavby. Ak sa táto proble-
matika bude riešiť komplexne a dlhodobo, a najmä bez 
lacnej a neodbornej politizácie, určite existuje priestor na 
efektívnejšiu výstavbu diaľnic z hľadiska ceny. 

Ľubomír VÁŽNY

Peter ŠTEFÁNY
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DEKÁDA AKcIE 
ZA BEZPEČNé cESTY 2011- 2020

 „Nemocnice a márnice na celom 
svete sú plné obetí dopravných 
nehôd. Odznak kampane vyjadru-
je spojenectvo všetkých, ktorým 
záleží na tom, aby sa počas Deká-
dy akcie uviedli do života účinné 
programy zmenšujúce tieto ne-

zmyselné straty.“
Etienne Krug, riaditeľ odboru prevencie Svetovej 

zdravotníckej organizácie WHO

Čo znamená odznak ?

Niektoré symboly spájajú svet: červená stužka priniesla 
do povedomia ľudí nutnosť boja proti vírusu HIV/AIDS, 
biela zasa znamená boj proti globálnej chudobe a núdzi. 
Dnes sa k nim pripája nový symbol.

Odznak kampane predstavuje globálny symbol hnutia 
za zlepšenie bezpečnosti v cestnej premávke. Je ofici-
álnym symbolom Dekády akcie za bezpečnejšie cesty, 
ktorú vyhlásila Organizácia spojených národov na roky 
2011-2020. Cieľom tejto iniciatívy je zmenšenie počtu 
úmrtí a zranení v cestnej doprave v globálnom meradle. 
Viac ako 1,3 milióna ľudí zahynie každý rok na cestách 
celého sveta, takmer 50 miliónov je zranených.
 Nosením odznaku budete demonštrovať vašu pod-
poru Dekáde akcie a vyjadríte váš osobný záväzok: sprá-
vať sa na ceste bezpečne.

Prečo musíme konať

Väčšina z nás pozná niekoho, kto utrpel ujmu pri doprav-
nej nehode, či už priamo a osobne, alebo prostredníc-
tvom svojej rodiny a známych.
 Denne na celom svete odchádza z domu 3500 ľudí, 
aby sa už nikdy nevrátili, lebo boli náhodne a násilne za-
bití pri dopravnej nehode. Tieto tragické úmrtia ako aj 

utrpenie a zármutok, ktoré spôsobujú, nie sú nevyhnut-
né. Môžeme im zabrániť, ak vlády, polícia, zdravotníci 
a všetci účastníci cestnej premávky spoločne prijmú  
patričné opatrenia. Valné zhromaždenie OSN stanovilo 
cieľ kampane Dekáda akcie nasledovne: „stabilizovať 
a následne znížiť predpokladanú globálnu úroveň počtu 
úmrtí v cestnej doprave do roku 2020.“ Znamená to, že v 
konečnom dôsledku môžeme v tomto časovom horizon-
te zabrániť rádovo miliónom úmrtí.
 Dekáda akcie je príležitosťou urobiť naše cesty a 
sídla bezpečnejšími, nech žijeme kdekoľvek na svete.

 

„Niečo treba urobiť. Tak veľa, toľko miliónov ľudí by sme 
mohli zachrániť.“

Violet Olang, jún 2010

Violet Olang, kenská študentka, utrpela úraz chrbtice v 
marci 2009, keď sa stala účastníčkou dopravnej neho-
dy ako pasažierka v taxíku. Vodič počas jazdy telefono-
val z mobilného telefónu a išiel príliš rýchlo. Violet pri 
nehode čiastočne ochrnula a bola odkázaná na invalid-
ný vozík.

Violet verila, že Dekáda akcie má potenciál zabrániť 
tomu, aby sa jej príbeh opakoval a aby trpeli ďalšie ti-
síce mladých ľudí. Bohužiaľ, Violet zomrela na následky 
svojich zranení v októbri 2010.

 „Tento odznak je novým symbolom globálnej iniciatívy za bezpečnejšie cesty. Noste ho a dôverujte 
našej spoločnej sile v boji proti hrozivému počtu úmrtí na cestách. Spoločným úsilím dokážeme po-
čas Dekády akcie zachrániť milióny životov.“

Lord Robertson, predseda iniciatívy Make Roads Safe
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 „Toto je náš odznak. Chceme, aby ste ho všetci nosili, aby 
vám pripomínal, že treba veriť a konať. Ak počas nasledu-
júcej Dekády akcie dosiahneme náš cieľ, zachránime mili-
óny životov.“
Michell Yeoh, herečka a globálna vyslankyňa inici-

atívy Make Roads Safe

Desať dôvodov prečo bojovať 
proti úmrtiam na cestách

•	takmer	 1,3	 milióna	 osôb	 je	 každoročne	 usmrtených	
na svetových cestách

•	okolo	 50	 miliónov	 ľudí	 utrpí	 zranenie	 pri	 dopravnej	
nehode, mnohým z nich zostanú trvalé následky do 
konca života

•	90	%	dopravných	nehôd	so	smrteľnými	následkami	
pripadá na rozvojové krajiny

•	odhaduje	sa,	že	ročný	počet	úmrtí	v	roku	2020	vzras-
tie na 1,9 milióna osôb

•	dopravné	nehody	sú	číslom	1	v	celosvetovom	rebríč-
ku príčin úmrtí mladých ľudí 

•	do	roku	2015	sa	v	rozvojových	krajinách	stanú	zrane-
nia v dôsledku dopravných nehôd najvážnejším zdra-
votným problémom u detí vo veku od 5-15 rokov 

•	ekonomické	straty	pre	rozvojové	krajiny,	vyplývajú-
ce z dopravnej nehodovosti, predstavujú momentál-
ne najmenej 100 miliárd dolárov

•	pacienti	 po	 dopravných	 nehodách	 predstavujú	
enormnú záťaž pre nemocnice a zdravotný systém 
celkovo

•	dopravným	nehodám	sa	dá	zabrániť
•	globálny	akčný	plán	môže	obsahovať	praktické	opa-

trenia, ktoré - ak budú realizované - môžu zachrániť 
milióny životov

Čo môžem urobiť ?

Prvú vec, ktorú môžem urobiť, je zohnať si odznak. Sa-
mozrejme, potom ho aj nosiť (je jedno ako a kde, hlavne 
aby bol viditeľný). Povedať o ňom svojim kamarátom, 

rodine, kolegom. Presvedčiť ich, aby odznak nosili tiež.

Aj červená stužka by zostala len obyčajnou stužkou, ak 
by nebola spojená s nádejou a energiou miliónov ľudí bo-
jujúcich proti vírusu HIV/AIDS. Biely plastový náramok 
by zostal iba obyčajnou módnou dekoráciou, ak by ho s 
hrdosťou nenosili tisícky ľudí ako symbol boja proti núd-
zi a biede. Záleží teda na nás všetkých, na našej angažo-
vanosti, či sa tento malý kúsok kovu - oficiálny odznak 
Dekády akcie za bezpečné cesty - stane mocným sym-
bolom nášho spoločného boja proti utrpeniu, zármut-
ku a nespravodlivosti, ktoré majú na svedomí doprav-
né nehody.

Prezentácia oficiálneho odznaku kampane na budove Prí-
rodovedeckého múzea v Londýne. Premietanie symbolu na 
verejné budovy je jednou z ciest ako zaujať verejnosť

Dekáda akcie za bezpečné ces-
ty bola oficiálne odštartovaná v 
stredu 11. mája 2011.

Ciele globálneho štartu kampane sú:
•	upriamiť	 pozornosť	 verejnosti	 na	 Dekádu	 akcie,	 jej	

možný dopad na prebiehajúcu globálnu krízu v ob-
lasti cestnej bezpečnosti a hľadanie riešení v oblas-
ti prevencie úmrtí a zranení na cestách

•	poskytnúť	príležitosť	vládam,	medzinárodným	orga-
nizáciám, občianskym združeniam, súkromnému sek-
toru a ostatným subjektom, aby predstavili svoje plá-
ny v oblasti cestnej bezpečnosti

Na globálnej úrovni pre-
behlo 24-hodinové „sú-
vislé“ podujatie okolo ce-
lej zemegule, ktoré sa za-
čalo na východe a skon-
čilo na západe.

V každej z 24 svetových 
časových zón - v jednej 
alebo viacerých kraji-
nách - prebehlo 11. mája 
2011 kvalitne profilova-
né, mediálne sledované 

podujatie na propagáciu kampane. Mala  to byť aj príle-
žitosť pre zástupcov štátu a vlády, športové hviezdy a 
celebrity, národné organizácie podieľajúce sa na cestnej 
bezpečnosti a v neposlednom rade aj pre širokú verej-
nosť, ukázať svoju angažovanosť v tejto problematike.

Prosím, prispejte aj vy svojou účasťou na podujatí vo va-
šej krajine, aby sme spolu urobili tento deň dôstojným 
štartom kampane:
www.who.int/roadsafety/decade_of_action/

Platforma OSN Spolupráca v cestnej bezpečnosti 
(UNRSC) vypracovala globálny plán na obdobie Deká-
dy akcie, na ktorom sa podieľalo množstvo partnerov. 
Predstavuje všeobecný rámec aktivít, ktoré by sa mali 
(mohli) uskutočniť v kontexte Dekády.

Jednotlivé kategórie („piliere“) aktivít sú nasledovné:
•	vytvorenie	silnej	národnej	kapacity	v	oblasti	manaž-

mentu cestnej bezpečnosti
•	zlepšovanie	bezpečnosti	cestnej	infraštruktúry
•	zdokonaľovanie	 aktívnej	 a	 pasívnej	 bezpečnosti	 

vozidiel
•	vzdelávanie	 účastníkov	 cestnej	 premávky	 v	 oblasti	

bezpečného dopravného správania sa
•	zlepšovanie	kvality	záchranných	systémov

Vyzývame vlády, medzinárodné organizácie, občianske 
združenia, súkromný sektor a ostatné subjekty, aby po-
užili tento globálny plán ako východisko pre aktivity a 
podujatia, ktorými plánujú podporiť Dekádu akcie vo 
svojej krajine. Viac informácií nájdete na :
www.who.int/roadsafety/decade_of_action/
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Kontakty, informácie a zdroje
www.who.int/roadsafety
Oficiálna stránka Dekády akcie a platformy OSN. Spo-
lupráca v cestnej bezpečnosti, s informáciami o straté-
gii, plánoch a podujatiach, spravovaná WHO, riadiacou
agentúrou kampane

www.decadeofaction.org
Stránka kampane, na ktorej nájdete artwork odzna-
ku, nápady a informácie, spravovaná nadáciou FIA  
Foundation

Navštívte obe webstránky, ktoré budú pravidelne do-
pĺňané o novinky a informácie.

Niektoré ďalšie dôležité kontakty a zdroje súvisia-
ce s Dekádou akcie:
Regionálne komisie OSN, ktoré riadia činnosť v oblasti 
cestnej bezpečnosti vo vašom regióne:
UNECA www.uneca.org
UNECE www.unece.org/trans
UNECLAC www.eclac.org
UNESCAP www.unescap.org
UNESCWA www.escwa.un.org

Medzinárodná mládežnícka organizácia pre projekty  
v cestnej bezpečnosti YOURS:

www.youthforroadsafety.org

Make Roads Safe, medzinárodná iniciatíva a kampaň  
v oblasti globálnej cestnej bezpečnosti:
www.makeroadssafe.org

Správa pre globálnu cestnú bezpečnosť, koordinačné 
centrum pre aktivity rozvojových bánk v oblasti cestnej 
bezpečnosti (GRSF):
www.worldbank.org/grsf

Partnerstvo pre globálnu cestnú bezpečnosť, pôsobí v 
oblasti implementácie programov na prevenciu zranení 
v cestnej premávke cez PPP projekty:
www.grsproadsafety.org

Medzinárodný Červený kríž a Červený polmesiac, ak-
tívne podporuje aktivity pre cestnú bezpečnosť na ce-
lom svete:
www.ifrc.org/what/health/roadsafety

Medzinárodná organizácia pre obete dopravných nehôd:
www.fevr.org

Bývalý prezident USA Bill Clinton a starosta New Yorku 
Michael Bloomberg na prezentácii oficiálneho odznaku 
kampane, Clinton Global Initiative, New York

„Zranenia a úmrtia súvisiace s dopravou sa dotýkajú mi-
liónov ľudí na celom svete. Pevne verím, že môžeme pri-
jať opatrenia, ktoré nám zaručia, že nikto nezomrie pred-
časne.“

Bill Clinton, bývalý prezident USA
www.who.int/roadsafety, 
www.decadeofaction.org

© FIA Foundation

Na Slovensku bol oficiálny štart tejto desaťročnej kam-
pane 28. mája v Nitre, na spoločnom podujatí Krajské-
ho dopravného inšpektorátu KR PZ v Nitre, Slovenské-
ho autoturist klubu, Slovenskej motocyklovej federácie, 
Slovenského červeného kríža – územného spolku Nitra, 
autoškoly Podsklan, Česmadu, Veolia transport Nitra a 
mesta Nitra. Informáciu prinesieme v budúcom čísle.

-SATC-

Podpora výučby v autoškolách pro-
stredníctvom praktických hodín v au-
toservisoch, prednášok odborníkov z 
oblasti bezpečnosti cestnej premávky 
a zlepšenie tak povedomia u mladých 
vodičov o zodpovednom správaní sa 
za volantom je cieľom projektu cer-
stvyVodicak.sk.

„Práve návyky, získaná schopnosť viesť spoľahlivo 
auto, ohľaduplnosť a zodpovednosť za volantom sú al-
fou a omegou bezpečnosti na cestách. Realita je však 
iná. Tých pár hodín v autoškole mladým adeptom na 
vodičský preukaz v dnešnej premávke nepomôže. Ná-
vykmi treba začať v rodine, zodpovednosťou v škole a 

schopnosťami u seba,“ povedal Ján Bazovský, gestor 
projektu.         
 Projekt CerstvyVodicak.sk vznikol ako reakcia na 
každodenné situácie na našich cestách. Je určený tým, 
ktorí “chodia do autoškoly” a na ten svoj čerstvý vodič-
ský preukaz ešte len čakajú. CerstvyVodicak.sk chce 
pomôcť naštartovať sa začínajúcim vodičom tak, aby 
od začiatku, ako sadnú za volant, boli zodpovední nie-
len za seba, ale i ostatných účastníkov cestnej premáv-
ky. „V projekte vidíme možnosť aktívne prispieť k vzde-
lávaniu mladých vodičov, upriamiť ich pozornosť na to, 
čo je dôležité pre ich bezpečnosť; jednoducho zmyslu-
plne využiť kapacity našich odborníkov i prevádzok na 
podporu rozvoja nielen ich praktických zručností, akou 
je napríklad obyčajná výmena kolesa v prípade defek-
tu, ale aj vedomostí z oblasti bezpečnosti v cestnej  

premávke“ povedal Štefan Marchalin, zástupca spoloč-
nosti Goodyear Dunlop Tires Slovakia a manažér rozvo-
ja siete pneuservisov a autoservisov Premio na Sloven-
sku ako generálneho partnera projektu.
 Partnerom projektu sa môže stať každá autoškola, 
ktorej žiaci sa zapoja do súťaže a v čase finále už budú 
držiteľmi „čerstvého“ vodičského oprávnenia. Na strán-
ke www.cerstvyvodicak.sk nájdu testy zostavené Já-
nom Bazovským. Päťdesiatka tých, ktorí odpovedia 
správne na najviac otázok za najlepší čas sa kvalifiku-
je do letného superfinále. „ V súboji o titul prémiového 
autoškoláka čaká čerstvých vodičov jazda zručnosti a 
škola šmyku pod odborným vedením špičkových profe-
sionálov. Na vlastnej koži si budú môcť vyskúšať kritic-
ké situácie a naučiť sa ich bezpečne zvládnuť“, vysvetlil 
Peter Krištín z TEMPUS SuperDRIVE.    -ck-

PROJEKT cERSTVYVODIcAK.SK 
pomôže mladým vodičom „naštartovať sa“
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Nežný žltý narcis ako symbol boja proti zákernej cho-
robe poznajú hádam všetci. Tento rok už pätnásty krát 
sme stretli v uliciach slovenských miest a obcí dobro-
voľníkov  Ligy proti rakovine, ktorí   narcis ponúkali a 
občania jeho pripnutím si  na odev  
prejavili spolupatričnosť s onkolo-
gickými pacientmi. 

Každý, kto sa 15. apríla takto verejne 
stotožnil s myšlienkou Dňa narcisov, 
svojím finančným príspevkom záro-
veň pomohol Lige proti rakovine, kto-
rá z výnosu zbierky počas roka robí 
množstvo užitočných a zmysluplných  
projektov. 

Spoločnosť Kia Motors Sales Slo-
vensko sa tiež tento rok pridala  
k podpore krásneho a humánne-
ho posolstva, ktoré narcis symboli-
zuje - Lige proti rakovine venovala  

automobil Kia ceé d. Toto auto bude pomáhať nielen 
počas verejno-prospešnej zbierky „Deň narcisov“, svo-
je služby bude poskytovať aj pri ďalších aktivitách 
Ligy proti rakovine. „Sme veľmi radi, že sme sa stali  

partnerom takého ušľachtilého a zmysluplného projektu.  
Onkologickí pacienti však potrebujú pomoc neustále, 
preto sme sa rozhodli pre formu, ktorá bude pre nich uži-
točná dlhodobo. Auto sme darovali Lige proti rakovine, 

aby ho mohla využívať na orga-
nizáciu a zabezpečenie všetkých 
prínosných projektov, slúžiacich 
práve v ich prospech,“ uviedol pri 
príležitosti odovzdania pán Ľubo-
mír Habala, generálny riaditeľ 
Kia Motors Sales Slovensko.

Pri odovzdaní automobilu počas 
tlačovej konferencie mu okrem 
pani MUDr. Evy Sirackej, prezi-
dentky Ligy proti rakovine, asi-
stovali aj finalistky Miss Slo-
vensko 2011, ktoré sa tiež ak-
tívne zapojili do podpory Dňa  
narcisov.  

-ka-

Kia partnerom LIgY PROTI 
RAKOVINE a DňA NARcISOV

Dňa 11. mája 2011 vyhlásilo OSN a WHO (World Heal-
th Organization) v súlade s Európskou úniou Akčnú de-
kádu pre bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) na roky 
2011 až 2020. 
 Krátko pred oficiálnym vyhlásením akčnej dekády 
zorganizovalo Ministerstvo dopravy, výstavy a regio-
nálneho rozvoja tlačovú besedu, na ktorej 1. podpredse-
da vlády a minister Ján Figeľ informoval prítomných o 
činnosti ministerstva v oblasti BECEP a predstavil novú 
stratégiu. Zhodnotil dosiahnuté výsledky v jednotlivých 
oblastiach a poukázal na pozitívny trend klesajúceho 
počtu usmrtených účastníkov cestnej premávky 
pri dopravných nehodách. 
 Na tlačovej besede pani MUDr. Darina Sedláko-
vá, riaditeľka  WHO v SR, predstavila 9 rámcových 
cieľov a 23 oblastí realizácie, ktoré sú rozpracované do  

krátkodobých, strednodobých, dlhodobých a nepretr-
žitých opatrení. K hlavným prioritám patria účastníci 
cestnej premávky a cestná infraštruktúra.          
 K naplneniu vytýčených cieľov je potrebná spo-
lusúčinnosť všetkých rezortov, ktorých cieľom je bez-
pečnosť cestnej premávky. V tejto oblasti sa výrazne 
angažuje svojimi aktivitami aj Stredná priemyselná ško-
la v Snine, ktorej zástupcovia, PaedDr. Alena Romanová 
a Ing. Michal Roman, boli prizvaní na tlačovú besedu ako 
čestní hostia, ktorí informovali o najúspešnejšom pro-
jekte v oblasti BECEP – o realizovanom projekte Mobil-
ný BECEP 2010 a o aktivitách v projekte VAMOS – dob-
rovoľníci v neustálom pohybe.  
 Organizátormi  projektu Mobilný BECEP boli Minis-
terstvo dopravy pôšt a telekomunikácií – oddelenie BE-
CEP a Stredná priemyselná škola v Snine. Projekt sa rea-
lizoval vo vopred určených mestách na Slovensku. Jeho 
hlavným cieľom bolo predovšetkým preventívne pôso-
biť na chodcov, cyklistov a vodičov rôznych vekových 
kategórií so zámerom posilňovania bezpečnosti na ces-
tách a zabezpečiť cyklus vzdelávania v oblasti pravidi-
el cestnej premávky a  zásad bezpečnej jazdy, realizo-
vať aktivity v teréne a osvetovú činnosť pre širokú ve-
rejnosť. Celý projekt bol rozdelený do viacerých nadvä-
zujúcich sekcií - anketa v uliciach miest, sekcie v in-
formačnom stánku, kde boli rozdávané informačné le-
táčiky	 a	 reflexné	 pásky	 a	 súčasne	 aj	 bola	 poskytnutá	 

možnosť otestovať svoje vedomosti a v sekcii videopro-
jekcie možnosť pozrieť si náučné filmy, „crashtesty“ a 
podobne. Každý z návštevníkov si mohol prezrieť, ako 
vyzerá kompletne vybavený bezpečný bicykel a boli mu 
vysvetlené fyzikálne zákony bezpečnej jazdy a dôsledky 
nárazov. Fyzicky si návštevníci mohli vyskúšať simulá-
tor nárazu, čím si uvedomili dôležitosť bezpečnostných 
pásov a zadržiavacích systémov. Sekcia ovládania vozi-
diel bola rozdelená na nácvik parkovania na vozidle au-
toškoly pod dozorom inštruktorov a deti si skúsili ovlá-
danie vozidielok pedál-kár. Súčasťou celého projektu 
bolo vzdelávanie v oblasti poskytovania prvej pomoci, 
ktoré zážitkovou formou realizovala spoločnosť  Falck  
Academy. 
 Bezpečnosť cestnej premávky sa nás všetkých pri-
amo či nepriamo dotýka. Je na nás, ako budeme pôso-
biť na naše okolie a najmä svojím správaním sa môže-
me poskytnúť pozitívne vzory pre všetky, nielen vlast-
né deti a vnúčatá. Vzorom v dobrovoľníckych aktivitách 
je prístup žiakov a zamestnancov Strednej priemyselnej 
školy v Snine, ktorá popri svojej vzdelávacej činnosti v 
oblasti dopravy, v študijnom odbore technika a prevádz-
ka dopravy, plní svoje poslanie – dbať aj o praktickú re-
alizáciu bezpečnosti cestnej premávky, čím sa zaraďuje 
k popredným inštitúciám s odbornou, profesionálnou a 
verejnoprospešnou aktivitou. 

PaedDr. Alena ROMANOVÁ, riaditeľky školy  

TLAČOVÁ BESEDA o bezpečnosti cestnej premávky
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R a d a  a d v o k á t a
Dňa 1. mája 2011 nadobudol účinnosť zákon z 24. marca 
2011 č. 119/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Niektoré jeho usta-
novenia však nadobudnú účinnosť až 19. januára 2013, 
budem sa preto teraz venovať len aktuálnym zmenám 
cestného zákona, ktoré sú už účinné.

Jednou z noviniek je doplnenie údajov, ktoré sa evidujú 
v evidencii dopravných nehôd, čím sa naša legislatíva 
zosúladila so smernicou EÚ. Doteraz sa uchovávali tieto 
časové, lokačné a doplňujúce údaje: miesto, dátum a čas 
dopravnej nehody, druh dopravnej nehody (napr.  zrážka 
s idúcim vozidlom, zaparkovaným vozidlom, pevnou pre-
kážkou, chodcom, cyklistom, so zvieraťom), druh zrážky 
idúcich vozidiel (čelná, bočná alebo zozadu), zavinenie 
dopravnej nehody, hlavné príčiny dopravnej nehody (ne-
primeraná rýchlosť jazdy, nesprávne predchádzanie, ne-
danie prednosti v jazde, nesprávny spôsob jazdy, tech-
nická porucha vozidla a podobne), poveternostné pod-
mienky, viditeľnosť a rozhľadové pomery v mieste do-
pravnej nehody, riadenie cestnej premávky a špecific-
ké miesta a objekty v mieste dopravnej nehody. Od mája 
t. r. je súčasťou evidencie i fotodokumentácia situácie a 
následkov na mieste dopravnej nehody a údaj o dobe prí-
chodu policajta na miesto dopravnej nehody.

Ak je držiteľovi vodičského oprávnenia uložený trest 
resp. sankcia zákazu činnosti spočívajúci v zákaze ve-
denia motorových vozidiel, je povinný do 30 dní od uply-
nutia doby, po ktorú nesmel túto činnosť vykonávať, 
podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti na vede-
nie motorového vozidla. Doposiaľ okrem toho platilo aj 
ustanovenie, že ak činnosť vedenia motorového vozidla 
držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu 
alebo sankcie nesmel vykonávať viac ako dva roky, mu-
sel sa podrobiť aj preskúmaniu zdravotnej a psychickej 
spôsobilosti. Do úspešného splnenia tejto povinnosti sa 
vodičovi vodičský preukaz nevrátil. Ako vyplýva zo zne-
nia dôvodovej správy k zákonu č. 119/2011 Z. z., prax 
ukázala, že je vhodnejšie preskúmavať zdravotnú a psy-
chickú spôsobilosť len u tých vodičov, ktorým bol ulo-
žený trest zákazu činnosti na dobu viac ako 2 roky roz-
hodnutím súdu. V prípade, že zákaz činnosti riadiť mo-
torové vozidlá na viac ako 2 roky bol vodičovi uložený 
na základe iného druhu sankcie (v správnom alebo disci-
plinárnom konaní), je povinný podrobiť sa preskúmaniu 
zdravotnej a psychickej spôsobilosti iba vtedy, ak poru-
šil pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom, a to 
nasledovným:
-  jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej lát-

ky, resp. odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na ziste-
nie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, 

-  také porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorého 
dôsledku vznikne dopravná nehoda alebo nesplnenie 
si povinností účastníka dopravnej nehody alebo ško-
dovej udalosti, 

-  prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej 

cestným zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej 
značky alebo dopravného zariadenia,

-  jazda po požití lieku, ktorý môžu znížiť schopnosť vo-
diča bezpečne viesť vozidlo, 

-  prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný po-
licajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vy-
plývajúci z dopravnej značky alebo dopravného  
zariadenia,

-  prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to  
zakázané, 

-  nedanie prednosti v jazde, 
-  neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu po-

licajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri 
dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej  
premávky, 

-  jazda v protismernej časti cesty, ak si to nevyžaduje 
situácia v cestnej premávke, 

-  neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozi-
dlu s právom prednostnej jazdy, 

-  predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to  
zakázané.

Okrem toho došlo i k doplneniu ustanovení cestného zá-
kona o evidenčnom čísle. Stále platí, že evidenčné číslo 
musí byť vždy dobre čitateľné. Ak je vozidlo vybavené 
spájacím zariadením, ktoré bez zapojenia prípojného vo-
zidla do jazdnej súpravy znemožňuje riadnu čitateľnosť 
evidenčného čísla, musí byť toto spájacie zariadenie de-
montované. V prípade, že je vozidlo vybavené schvále-
ným nosičom bicykla, ktorý znemožňuje riadnu čitateľ-
nosť evidenčného čísla, musí byť tabuľka s evidenčným 
číslom premiestnená na predpísané miesto na nosiči bi-
cykla vrátane predpísaného osvetlenia. Novela zákona 
ustanovuje, že v takomto prípade je možné pripevniť 
ďalšiu tabuľku s rovnakým evidenčným číslom, ako je 
evidenčné číslo vozidla, na nosič bicykla namontovaný 
na spájacie zariadenie vozidla. Nebude teda už potreb-
né premiestňovať tabuľku z vozidla na nosič bicyklov. O 
ďalšiu tabuľku môže držiteľ alebo vlastník vozidla poži-
adať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.

Pôvodne cestný zákon stanovil, že psychickú spôsobi-
losť môže u vodičov v pôsobnosti ministerstva vnút-
ra posudzovať aj služobný psychológ alebo psychológ 
Hasičského a záchranného zboru, ktorý nemá certifi-
kát z dopravnej psychológie, a u vodičov v pôsobnos-
ti Slovenskej informačnej služby aj psychológ Sloven-
skej informačnej služby, ktorý nemá certifikát z doprav-
nej psychológie, a to do 31. mája 2011. Tento termín bol 
novelou cestného zákona predĺžený až do 31. decemb-
ra 2015.

Zákonom č. 119/2011 Z. z. bol zmenený aj zákon č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Poplatok za vy-
danie vodičského preukazu alebo medzinárodného vo-
dičského preukazu ostal nezmenený vo výške 6,50 eur. 
Za urýchlené vydanie vodičského preukazu do dvoch 

pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka sa tak 
ako doteraz vyberá poplatok do výšky štvornásobku 
príslušnej sadzby. Novelou bolo do zákona o správnych 
poplatkoch doplnené ustanovenie o oslobodení od po-
platku pre osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz 
ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, prípadne 
ak bola vo vodičskom preukaze zistená chyba zapríčine-
ná výrobcom preukazu či orgánom, ktorý vodičský preu-
kaz vydal.

Nezmenilo sa ustanovenie zákona o správnych poplat-
koch, podľa ktorého sa za vydanie osvedčenia o eviden-
cii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vo-
zidla, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky 
sadzobníka, vyberá poplatok vo výške 6 eur. Poplatok 
za vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II 
alebo technického osvedčenia vozidla za zničené, strate-
né, odcudzené alebo poškodené osvedčenie ostáva tak-
tiež nezmenený - vo výške 10 eur. Zákonom č. 119/2011 
Z. z. došlo k zavedeniu oslobodenia od uvedených po-
platkov pre osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evi-
dencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie 
vozidla ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, 
prípadne ak bola v osvedčení zistená chyba zapríčine-
ná výrobcom osvedčenia alebo chyba zapríčinená orgá-
nom, ktorý osvedčenie vydal. Oslobodenie od poplatku 
sa netýka prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii 
časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil vý-
robca alebo zástupca výrobcu.

Zákon o správnych poplatkoch bol okrem toho doplnený 
o ustanovenie o poplatku za vydanie tabuľky s evidenč-
ným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej 
na nosič bicykla, ktorý je vo výške 16,50 eur.

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ
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Ponuka služieb

S atraktívnym balíkom extra výbavy:

Limitovaná edícia sa vzťahuje na modely Kia cee’d a cee’d_sw v bohatej výbave EX.

automatická
klimatizácia

vyhrievané
sedadlá

disky z ľahkých
zliatin

stmavené
sklá

elektronický
stabilizačný

systém

Viac informácií na www.kia.sk
Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o. Kombinovaná spotreba: 4,2 – 6,2 l/100 km, emisie CO2: 110 – 148 g/km  * 7 rokov / 150 000 km. 
Podrobnosti nájdete v Zmluvných podmienkach.

Made in
SlovaKIA
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Bezpečnosť premávky

Celoslovenskej akcie sa zúčastnilo so svojimi vozidlami 
celkom takmer 200 motoristov, pričom najviac – až 66 
- ich prišlo na STK v Bojniciach. Odborníci spoločnosti 
SLOVDEKRA, kontrolní technici STK, skontrolovali pred 
hlavnou motoristickou sezónou technický stav ich vozi-
diel a upozornili na zistené chyby, ktoré ovplyvňujú bez-
pečnosť ich prevádzky. Pozornosť zamerali predovšet-
kým na stav a funkciu brzdovej sústavy, podvozku (ná-
pravy, riadenie, pneumatiky, disky), osvetlenia vozidla, 
exteriér a interiér vozidla (spätné zrkadlá, stierače, bez-
pečnostné pásy ...), ostatné ústrojenstvo (tesnosť mo-
tora, prevodovky, stav výfukového potrubia...) a tiež 
predpísanú a zvláštnu výbavu (doba použiteľnosti lekár-
ničky,	reflexné	vesty,	výstražný	trojuholník).	Na	skont-
rolovaných osobných automobiloch rôznych značiek, ty-
pov a vekových kategórií zistili celkom  viac ako 320 
vážnych a ľahších nedostatkov, čo predstavuje v prie-
mere takmer 1,7 nedostatkov  na vozidlo!

Výskyt technických nedostatkov podľa kontrolovaných 
skupín bol nasledovný:
-  brzdová sústava – 70 nedostatkov (nedostatočný 

účinok parkovacej brzdy, nízky bod varu brzdovej 
kvapaliny, nevyhovujúci účinok a súmernosť pôsobe-
nia prevádzkovej brzdy, tesnosť brzdovej sústavy),

-  podvozok – 56 nedostatkov (stav prednej a zad-
nej nápravy, zlý stav kĺbov, pák a tyčí riadenia, ne-
dostatočná hĺbka dezénu pneumatík, nesúlad  

rozmerov pneumatík s OEV, nesprávne hustenie, korózia  
diskov),

-  osvetlenie vozidla – 91 nedostatkov (nesprávne na-
stavenie stretávacích a diaľkových svetiel, ich stav 
a funkčnosť, osvetlenie zadného evidenčného čísla),

-  exteriér a interiér vozidla – 26 nedostatkov (zlý stav 
a funkčnosť stieračov a ostrekovačov, nefunkčné 
zvukové výstražné zariadenie, nedostatky na bez-
pečnostných pásoch a spätných zrkadlách),

-  ostatné ústrojenstvo – 44 nedostatkov (netesnosť 
motora a prevodovky, nevyhovujúci stav výfukové-
ho potrubia),

-  predpísaná a zvláštna výbava – 36 nedostatkov (pre-
kročenie doby použiteľnosti obsahu lekárničky, nevy-
hovujúci	stav	výstražného	trojuholníka	a	reflexného	
odevu).

Celkovo najpočetnejšími zistenými nedostatkami bolo 
nesprávne nastavenie stretávacích a diaľkových sve-
tiel	 (40),	stav	a	 funkčnosť	reflektorov	na	vozidle	 (27),	
netesnosť motora a prevodovky (27), nedostatočný úči-
nok parkovacej brzdy (26), nefunkčné osvetlenie zad-
ného evidenčného čísla (24), nedostatky na prednej a 
zadnej náprave (23), nízky bod varu brzdovej kvapaliny 
(21), prekročená doba použiteľnosti lekárničky (20), ne-
vyhovujúci účinok a súmernosť pôsobenia prevádzkovej 
brzdy (19), zlý stav výfukového potrubia (17), nedosta-
točná hĺbka dezénu pneumatík a nesúlad ich rozmerov 
s OEV (12), nedostatky výstražného trojuholníka (12), 
zlý stav kĺbov , pák a tyčí riadenia (12) , atď. . Najmä 
nedostatočný účinok  a nadmerné nesúmerné pôsobe-
nie prevádzkovej brzdy, ktoré sa zistilo na takmer 10 % 
kontrolovaných vozidlách, predstavuje značné potenci-
onálne ohrozenie bezpečnosti prevádzky vozidla. Spolu 
s ostatnými nebezpečnými chybami si vyžaduje bezod-
kladné odstránenie.

 Konkrétne zistenia boli zaznamenané do formulá-
ra, ktorý obdržal každý návštevník po ukončení kontro-
ly spolu s informáciou o ich závažnosti a odporúčaním 
ďalšieho postupu. Rady a tipy pre motoristov boli samo-
zrejmosťou.
 V rámci akcie SLOVDEKRA poskytla všetkým ná-
vštevníkom pre zlepšenie ich bezpečnosti aj užitočné 
doplnky,	akými	sú	reflexné	vesty,	reflexné	pásky,	karty	
prvej pomoci a pod. Špeciálnym bonusom , poskytova-
ným podľa konkrétneho záujmu a možností jednotlivých 
STK bola diagnostika riadiacich jednotiek elektronic-
kých systémov vozidiel, kontrola presnosti pneumera-
čov (STK Nitra) a kontrola účinku tlmičov pruženia (STK 
Bojnice). Veľký záujem bol najmä o diagnostiku riadia-
cich jednotiek elektronických systémov, čo je dôležitá 
informácia pre organizátora pre ďalšie obdobie. Boha-
tý sprievodný program v spolupráci s miestnym a kraj-
ským riaditeľstvom Policajného zboru v Trenčíne pripra-
vila STK Bojnice, kde si mohli účastníci pozrieť ukážky 
modernej techniky našej dopravnej polície. Prezentáciu 
aktuálnej ponuky automobilov pripravili zástupcovia vi-
acerých popredných značiek a nechýbala ani ukážka le-
teckých a automobilových modelov.
 Celkovo možno na záver tejto vydarenej akcie kon-
štatovať, že v oblasti zlepšovania bezpečnosti cestnej 
premávky cestou prevencie je stále dosť rezerv, na kto-
ré treba zamerať pozornosť.  

Ing. Martin KMEŤ

Úspešná akcia spoločnosti 
SLOVDEKRA
V priebehu apríla tohto roku uskutočnila spoločnosť SLOVDEKRA s.r.o. akciu „Deň otvorených dverí STK“ vo všetkých svo-
jich prevádzkach, ktoré má v Bratislave  (Polianky, Petržalka), Nitre, Banskej Bystrici, Bojniciach, Žiline, Spišskej Novej Vsi a 
Košiciach. Ako nový signatár Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky tak spoločnosť splnila prijatý dobrovoľný zá-
väzok, a to prispieť k zlepšeniu bezpečnosti na cestách vykonaním bezplatných preventívnych technických kontrol vozidi-
el v rámci uvedenej akcie.
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„Za necelých päť rokov od spustenia sériovej výro-
by sme vyprodukovali milión motorov. Dosiahnuť ten-
to miľník sa nám podarilo vďaka trvalému úsiliu našich 
zamestnancov,“ povedal Myung-Chul Chung, prezident 
a generálny riaditeľ spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Komponenty, z ktorých motory pozostávajú, dodávajú 
viaceré podniky zo Slovenska. Spoločnosť Nemak naprí-
klad poskytuje závodu hlavy motorov a ZF Zachs dodá-
va spojkové zostavy pre motory montované do športo-
vo-úžitkových automobilov.  

Kia Motors Slovakia v apríli 2010 začala s rozširovaním 
výrobných kapacít na výrobu motorov a  do vybudova-
nia druhého závodu investovala viac ako 100 miliónov 
eur. V apríli 2011 Kia úspešne ukončila výstavbu haly 
na výrobu motorov a vykonala aj inštaláciu výrobných 
zariadení. Začiatkom mája 2011 bola spustená testova-
cia prevádzka. Sériová výroba motorov je naplánovaná 
na druhú polovicu roka 2011. 

V dôsledku rozširovania výrobných kapacít bolo pri-
jatých viac ako 200 nových zamestnancov na pozí-
cie kontrolórov kvality, údržbárov, obrábačov kovov,  

operátorov na montážnej linke a aj administratívnych 
a technických zamestnancov. V oboch halách na výro-
bu motorov Kia zamestnáva viac ako 600 ľudí  - z celko-
vého počtu 3000 zamestnancov. 

Automobilová spoločnosť vyrába v súčasnosti zážihové 
motory so zdvihovým  objemom 1,4 a 1,6 litra a vzneto-
vé motory s objemom 1,4, 1,6 a 1,7 litra. Časť produk-
cie motorov Kia dodáva sesterskej automobilovej spo-
ločnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovi-
ciach, kde sú montované  do typov Hyundai ix20 a Hy-
undai i30.

-ka-          

Ekonomika

Kia vyrobila na Slovensku 
už MILIóN MOTOROV
Spoločnosť Kia Motors Slovakia vyrobila na Slovensku svoj v poradí už miliónty motor. Bol ním zážihový motor so zdvi-
hovým objemom 1,4 litra, ktorý sa v závode produkuje od spustenia sériovej výroby v novembri 2006. Zároveň je najvy-
rábanejším motorom v celej histórii. Doteraz zišlo z montážnej linky viac ako 355 000 kusov tohto typu motora. Zážiho-
vé motory tvoria v porovnaní so vznetovými z celkovej produkcie od roku 2006 do apríla 2011 približne 60 %. Kia aktu-
álne vyrába v trojzmennej prevádzke viac ako 1350 motorov denne. celková výrobná kapacita závodu je 300 000 vy-
robených motorov za rok. Po spustení sériovej výroby v druhom závode na výrobu motorov vzrastie  na 450 000 kusov.
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Zo sveta

Štuttgartská automobilka Porsche zverejnila nedáv-
no technické údaje o novom špičkovom modeli typové-

ho radu Panamera. Nový model má označenie Paname-
ra Turbo S a jeho výkon je o desatinu väčší ako výkon     

motora modelu Panamera Turbo. Vidlicový osemvalec   
zdvihového objemu 4,8 litra  poháňajúci nový model Tur-
bo S  má maximálny výkon 405 kW pri 6000 ot./min. 
a krútiaci moment je 750 Nm, v módoch Sport a Sport 
Plus dosahuje  najväčší moment až 800 Nm. Zväčšenie 
výkonu motora sa dosiahlo zlepšením turbodúchadla s 
titánovo-hliníkovými rotormi turbíny a zmenou nasta-
venia riadiacej jednotky. Vozidlo je sériovo vystroje-
né systémom PDCC, ktorý zmenšuje bočné nakláňanie 
vozidla pri rýchlom prejazde zákrut.. Do sériového vý-
stroja patrí aj posilňovač riadenia, ktorého účinok zá-
visí na rýchlosti jazdy. Opticky sa nový model odlišu-
je od ostatných verzií Panamery novými 20-palcový-
mi dikovými kolesami, krytmi prahov a štvorstupňovo 
vysúvaným zadným spojlerom vo farbe karosérie. Pan-
amera Turbo S zrýchli z 0 na 100 km/h za 3,8 sekun-
dy a jej maximálna rýchlosť je 306 km/h. Normovaná 
kombinovaná spotreba nového špičkového modelu je  
11,5 l/100 km.    (RM) 

V septembri 1981 predstavil koncern Volkswagen typ 
Santana, ktorý bol vlastne verziou Passata druhej  

generácie. Od Passata sa bohato vybavený 
typ Santana odlišoval – okrem zadnej čas-
ti – mierne zmenenou prednou maskou a iný-
mi	reflektormi.	Na	nemeckom	trhu	sa	Santa-
na predávala so štvorvalcovými a päťvalco-
vými zážihovými motormi výkonu 44 kW až 
85 kW, ako aj s dvoma vznetovými motormi 
výkonu 40 kW a 51 kW. Od roku 1985 sa na 
európskom trhu (okrem Španielska) označe-
nie Santana prestalo používať a vozidlo sa 
predávalo ako sedan Passat. 
Typ Santana mal v mnohých 
štátoch väčší úspech ako v 
samotnom Nemecku. Mimo-
riadny úspech má Santana v 

Číne, kde ju začala v roku 1983 vyrábať 
spoločnosť Shanghai Volkswagen. Tá  

dodnes vyrobila viac ako 3,6 milióna vozidiel Santana, 
od pôvodnej verzie až po modernizované modely Santa-
na 2000, Santana 3000 a Santana Vista.  Okrem Ne-
mecka a Číny sa však typ Santana vyrábal aj v Japon-
sku, Brazílii, Mexiku, Argentíne, Namíbii, Južnej Afrike a 
Belgicku, čím sa stal skutočným svetovým autom. Dnes 
je Santana v Číne stále ešte moderným autom, zatiaľ čo 
v Nemecku je už len veľmi ceneným automobilovým ve-
teránom. 

(RM) 

Najväčšia ruská automobilka, AvtoVAZ Togliatti, 
v prvej polovici mája predstavila svoj  nový typ  
Granta. Nahradí vo výrobe dva doterajšie, a  mož-
no povedať že už aj historické typy, 2105 a 2107, 
ktoré sa v dávnej minulosti celkom hojne dová-
žali aj k nám. 
 Lada Granta má prakticky rovnakú plat-
formu ako Lada Kalina a s modelom Kalina se-
dan má aj niektoré spoločné vonkajšie karosár-
ske dielce. Aj vďaka tomu budú výrobné náklady 
tejto novinky veľmi malé. Granta má vonkajšie 
rozmery 426x170x150 cm, batožinový priestor  

s objemom 480 l a 50-litrovú palivovú nádrž. 
Pohotovostná hmotnosť v závislosti od pou-
žitého motora a výbavy má byť v rozmedzí 
1040 až 1100 kg. 
 Napriek tomu, že automobilka Renault 
má v AvtoVAZe nezanedbateľný vlastnícky 
podiel, Lada Granta má na niektorých trhoch 
konkurovať aj Dacii Logan. Dokonca Lada 
Granta by vraj mohla byť konštrukčným zá-
kladom pre nový typ Dacie, ktorý by bol ceno-
vo i veľkosťou pod typom Logan. 

-la-

PORScHE PANAMERA TURBO S

SANTANA MÁ 30 ROKOV

LADA gRANTA
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Čo prináša partnerstvo Fiatu a čo to pre 
Chrysler znamená?

-  Hlavnou zmenou je spojenie importérskej siete oboch 
koncernov, spoločné využívanie distribučných kaná-
lov pre dodávky vozidiel či náhradných dielcov, ale aj 
manažmentu riadenia. Výmena know-how či techno-
lógii je súčasťou tejto spolupráce a profitovať z nej 
majú oba koncerny.

Ako vlastne vznikla spolupráca Fiatu 
a Chrysleru ?

-  Sú to asi dva roky, keď sa Chrysler dostal do finanč-
ných problémov, ktoré sa následne v priebehu sveto-
vej krízy ešte prehlbovali a vyústili až do riadeného 
bankrotu spoločnosti. Pre naštartovanie ozdravného 
procesu a poskytnutie výdatných dotácii zo strany 
štátu a vlády USA bol potrebný partner s jasnou ví-
ziou a plánom ozdravného procesu. Takéto partner-
stvo dokázal v tom čase ponúknuť iba Fiat a po viace-
rých rokovaniach prišlo k vytvoreniu globálnej alian-
cie oboch koncernov.

Bol tento krok podľa Vás správny, prinieslo 
to vytúžený efekt?

-  Počiatočné problémy Chrysleru sa aj vďaka silným 
štátnym dotáciám a zárukám podarilo po reštruktu-
ralizácii výrobného programu (zmeny priniesli až 16 
nových alebo podstatne zlepšených modelov), za-
mestnanosti a predajných miest preklenúť a znovu 
prinavrátiť stratenú dôveru. Všetky súčasné ekono-
mické ukazovatele hovoria už len v prospech tohto 
partnerstva – hlavne na domácom trhu zažíva Chrys-
ler silné oživenie, už 13 mesiacov v rade sa posilňu-
je a zlepšuje predaj (dopyt miestami prevyšuje ponu-
ku, hlavne pri novom Jeep Grand Cherokee). Chrys-
ler Group v minulom mesiaci vykázala dokonca svoj 
prvý čistý zisk a len nedávno ohlásila predčasné spla-
tenie všetkých svojich finančných podlžností voči 
vláde USA a Kanady. A to k splateniu dlhov dochádza 
až 6 rokov pred pôvodným plánom.

Dotýkajú sa uvedené zmeny aj slovenského 
trhu, mení sa niečo aj u nás?

-  Tým že Fiat prebral postupne v Európe celý import 
Chrysleru, mení sa importérstvo aj u nás. Od 1. 6. 
2011 prechádza táto starostlivosť zo spoločnos-
ti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. na Fiat SR. Z pohľa-
du marketingu príde k zaujímavej zmene a to, že au-
tomobily značky Chrysler sa budú v  Európe predá-
vať pod značkou Lancia, teda napríklad typ Chrysler 
300 sa v Európe objaví ako Lancia Thema, typ Chrys-
ler 200 ako Lancia Flavia a doteraz najpredávanejší 

Chrysler Grand Voyager bude dostupný ako Lancia 
Grand Voyager. Pôjde v podstate o tie isté vozidlá ako 
v USA, akurát s drobnými kozmetickými úpravami 
(predná maska chladiča či logo Lancia) a technický-
mi špecifikáciami potrebnými pre európsky trh.

A čo ostatné značky, ako sa zmení napríklad 
Jeep ?

-  Jeep ako jediná značka v portfóliu ostáva bez vý-
razných zmien. Teda pokiaľ nehovoríme o produkto-
vých zlepšeniach a zmenách, ktoré sú aj tu význam-
né. Nový Grand Cherokee je toho dôkazom a už teraz 
dopyt po ňom prevyšuje ponuku, zvlášť keď netrpez-
livo očakávame príchod jeho „dieselovej“ verzie.

 Trochu smutno mi bude za značkou DODGE, ktorá sa 
nateraz z európskej ponuky sťahuje a bude sa rie-
šiť len cez individuálny dovoz. Súčasní majitelia tej-
to značky však nemusia mať obavy – záruky, servis 
i náhradné dielce sú naďalej plne zabezpečené cez 
predajno-servisnú sieť Motor-Car Group (u nás v Bra-
tislave, Košiciach, Zvolene a Žiline).

 Niektoré typy značky Dodge sa však v Európe predsa 
len objavia, ako napríklad Dodge Journey. Ten sa tu, 
po výraznej obmene hlavne interiéru, objaví ako Fiat 
Freemont, a to už začiatkom jesene tohto roka. Je sa 
teda na čo tešiť.

-red-

SPOJENIE DVOcH cIEST
Ohlásené partnerstvo chrysleru a Fiatu nadobúda v týchto dňoch svoju reálnu podobu aj na Slovensku. Pozadie týchto 
zmien ako aj ich premietnutie do skutočnosti zhrnul v krátkom rozhovore pán Ing. Peter Pecze, produktový manažér 
pre chrysler group, spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia.
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Zo sveta

SEAT spoločne s konzorciom spoločností a technologic-
kých centier siete TECNIO sponzorovanej ACC1Ó, agen-
túrou pre konkurencieschopnosť podnikov, ktorá je sú-
časťou Ministerstva obchodu a práce Katalánskej vlá-
dy, vytvorili projekt ENERGEST, ktorého cieľom je zmen-
šenie spotreby energie v priemyselných podnikoch. 
ENERGEST umožňuje optimalizáciu účinnosti priemysel-
ných procesov vďaka inteligentnému systému predik-
cie spotreby energie, ktorá je revolučným míľnikom pre  
továrne.   

Presnejšie povedané, 
ENERGEST zisťuje ener-
getické straty vďaka po-
užitiu AI-  techník mera-
nia spotreby energie. Ti-
eto inteligentné nástro-
je automaticky riadia 
spotrebu energie v pri-
emyselných podnikoch 
a okamžite spájajú túto 
energetickú spotrebu 
s potrebami produktív-
neho cyklu tak, ako sa  
vyskytnú.

Táto optimalizácia spo-
treby energie umožňu-

je napríklad výpočet kľúčových ukazovateľov, ako sú 
náklady na energiu za vozidlo či zmenšenie emisií CO2 
uvoľňovaných do atmosféry podnikmi. SEAT počíta, že 
využitie systému ENERGEST vo svojej továrni v Marto-
relli prinesie úspory približne 3000 ton CO2 ročne, čo je 
množstvo zodpovedajúce účinku približne 260 000 stro-
mov za ročný cyklus.  

Podľa výskumníkov ENERGESTu bude mať zavede-
nie systému veľký vplyv na konkurencieschopnosť  

závodov, ktoré ho adaptujú. Nielenže im umožní optima-
lizovať spotrebu elektrickej energie a zmenšenie emisií 
CO2, ale bude tiež znamenať menšie náklady na ener-
giu a výrobu. SEAT bude inštalovať ENERGEST v ce-
lej svojej fabrike v Martorelli, pričom aj ďalšie fabriky 
Volkswagen Group sa obzerajú po uskutočniteľnosti vy-
užitia systému s rovnakými princípmi energetickej opti-
malizácie vo výrobnom cykle.    

Investícia do projektu je 1.1 milióna eur – 40 % prispel 
ACC1Ó cez program “Technological Innovation Hub Pro-
gramme”. Program bol tiež spolufinancovaný európs-
kym programom regionálneho rozvoja FEDER v rám-
ci operačného programu pre regionálnu konkurencie-
schopnosť a zamestnanosť Katalánska 2007-2013.  

Konzorcium spoločností, ktoré vytvorili projekt pod ve-
dením SEATu, zahŕňa spoločnosti ENERTIKA (špecializu-
júca sa na energetické poradenstvo) a PROMAUT (spo-
ločnosť pôsobiaca v odbore elektrotechniky automati-
zácie). Participujúce Katalánske výskumné centrá, kto-
ré sú členmi skupiny TECNIO, sú „CTM Foundation Tech-
nology Centre” a “MCIA Center Innovation Electronics 
of the UPC” (Polytechnic University of Catalonia), ktoré 
vyvinuli inteligentné algoritmy pre predikciu spotreby. 

-st-

KONZORcIUM SPOLOČNOSTí POD VEDENíM 
SEATU VYVINULO REVOLUČNÝ SYSTéM 
ŠETRENIA ENERgIE

Spoločnosť Volvo Cars robí ďalší krok smerom k elektro-
mobilom ďalšej generácie. Posilnená výskumnou pod-
porou Swedish Energy Agency (Švédskej Agentúry pre 
Energetiku) inicializuje vývoj palivových článkov, ktoré 
sú schopné predĺžiť dojazd bez akýchkoľvek emisií CO2. 
Cieľom je mať dva prototypy postavené na platforme 
Volvo C30 DRIVe Electric, pripravené na testovanie v 
každodennej premávke v roku 2012.

“Toto je vzrušujúca expanzia nášho záujmu na elektri-
fikáciu. Cena batérií a ich veľkosť znamená, že všetky 
elektromobily majú relatívne limitovaný dojazd. Palivo-
vé články môžu byť jedným zo spôsobov, ako predĺžiť 
vzdialenosť, ktorú tieto autá prejdú, kým budú musieť 
byť znovu nabité. Čo viac, tento projekt nám rozširuje 
vedomosti o palivových článkoch a vodíku,” hovorí pre-
zident a riaditeľ spoločnosti Volvo Cars Stefan Jacoby.

Volvo Cars na tom-
to projekte spolupra-
cuje so spoločnosťou 
Powercell Sweden. V 
prvej fáze je vytvore-
ná predbežná štúdia 
tzv. Range Extender 
(predlžovača dojaz-
du), ktorý pozostáva 
z palivového článku s  
reformátorom. Úloha 
reformátora je rozbiť 

tekuté palivo, v tomto prípade benzín, a vytvoriť vodíko-
vý plyn. V palivovom článku je tento vodík konvertova-
ný na elektrickú energiu, ktorá je použitá na pohon elek-
tromotora vozidla.
 Technológia generuje elektrinu úplne bez akých-
koľvek emisií kysličníkov uhlíka, dusíka, síry (SO

x
) a tu-

hých čiastočiek. Vďaka veľmi efektívnemu procesu sú 
emisie kysličníka uhličitého (CO

2
) významne redukova-

né v porovnaní s bežným vozidlom. Konečný produkt je 
elektrická energia, voda a malý objem kysličníka uhliči-
tého. Technológia môže byť adaptovaná aj na obnoviteľ-
né palivá..

S touto technológiou by mohol byť dojazd predĺžený až o 
250 km – ako prídavok k bežnému dojazdu poskytnuté-
mu batériami. Odvetvie palivových článkov očakáva, že 
efektivita nákladov sa bude zlepšovať priebežne so zdo-
konaľovaním technológie a rastom produkcie.

-vo-

VOLVO cARS - VÝVOJ PALIVOVÝcH ČLÁNKOV 
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Hyundai ix20 je európskym produktom, keďže väčšinu 
vývojových prác vykonali pracovníci vývojového stre-
diska koncernu Hyundai v nemeckom Rüsselsheime. Vo-
zidlo vyrábajú v novom závode Hyundai v severomo-
ravskej obci Nošovice a je učené pre európsky trh. Na-
jmenší van značky Hyundai na našom trhu má vonkaj-
šie rozmery 4100x1765x1600 mm, rázvor náprav s dĺž-
kou 2615 mm. S ohľadom na tieto rozmery sa tvorcom 
malého vozidla podarilo vytvoriť prekvapivo priestran-
ný interiér. V ix20 sa sedí na zadných sedadlách vzpri-
amenejšie ako na v hatchbackoch porovnateľnej dĺžky, 
čo umožňuje väčšia výška kabíny. Vďaka tomu cestujú-
ci netrpia nedostatkom miesta pre nohy. Ak na zadných 
sedadlách sedia v namontovaných detských sedačkách 
malé deti, rodičia iste uvítajú možnosť posunúť druhý 
rad sedadiel bližšie k predným sedadlám. Posuvom zad-
ných sedadiel možno do istej miery regulovať aj objem 
batožinového priestoru. 
 Zmena motorov, zážihového za vznetový,  prinies-
la nárast pohotovostnej aj celkovej hmotnosti takmer  

o 100 kg. Na jazdných vlastnostiach z hľadiska stability 
sa to pri bežnom spôsobe jazdy neprejavilo, pri rýchlom 
prejazde zákrut mala „vznetová“ verzia nábeh na nedo-
táčavý šmyk. Pri snahe priblížiť sa dynamike jazdy, akú 
tomuto vozidlu dokázal poskytnúť zážihový motor, bolo 
treba „držať“ vznetový motor v režime otáčok  2000 až 
3500 za minútu. Pod alebo nad týmito hodnotami už re-
akcia vozidla na hlbšie stlačenie akceleračného pedálu 
nebola okamžitá či citeľná. V prvom prípade bolo treba 
na nárast rýchlosti čakať, alebo podradiť na nižší prevo-
dový stupeň, v druhom bolo rozumnejšie preradiť sme-
rom nahor. Úsporne v ix20 pracoval aj zážihový motor, 
vznetový ho v normovaných jazdných režimoch výraz-
ne prekonáva. Hyundai ix20 1.4 CRDi s úrovňou výba-
vy Style stojí 15 399  eur, čo je o 1600 eur viac ako tre-
ba zaplatiť za rovnako vybavený model so zážihovým  
motorom 1.4i. Ten spolupracuje len s päťstupňovou  
prevodovkou.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Hyundai ix20 1.4 CRDi Style

Európske kórejské MPV II. 
V marcovom vydaní časopisu sme písali o našich skúsenostiach s malým MPV Hyundai ix20, ktorý poháňal zážihový 
1,4-litrový motor s výkonom 66 kW. O niekoľko týždňov sme vyskúšali aj ix20 1.4 cRDi, teda  model poháňaný vzneto-
vým motorom s rovnakým zdvihovým objemom a zhodou okolností aj s rovnakým najväčším výkonom 66 kW.

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

vod 2xOHC, kompresný pomer 17:1, zdvihový objem 1396 

cm3, najväčší výkon 66 kW pri 4000 ot./min., krútiaci mo-

ment 220 pri 1750-2750 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabili-

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

nuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúč-

mi, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, obrysový 

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

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

Rozmery, hmotnosti: d/š/v 4100/1765/1600 mm, rázvor 

náprav 2615 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1553/1557 

mm, svetlá výška 156 mm, hmotnosť pohotovostná/celková 

1345/1800 kg, objem batožinového priestoru 440/1486 l, 

objem palivovej nádrže 48 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 167 km/h, 

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

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

km, CO
2
 119 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Ponuka služieb

„S OMV EuroTruck poskytujeme prepravcom široko roz-
vinutú a bezproblémovú plnú servisnú podporu - tak, 
aby sa mohli plne venovať ich hlavnej činnosti. Našou 
úlohou je udržať ich na ceste“ povedal Ivica Klarić, vedú-
ci obchodu komerčnej cestnej dopravy OMV Slovensko 
v súvislosti s oficiálnym otvorením čerpacej stanice 
OMV EuroTruck v Ilave 19. mája. „S OMV EuroTruck majú 
dopravcovia jednu kontaktnú osobu pre všetky tanko-
vania a všetky svoje potreby na cestách v Európe. To 
znamená rýchlejšie spracovanie, uľahčenie sledovania 
a	väčšiu	flexibilitu.“
 Podľa konceptu „natankuj a choď“ môžu dopravco-
via na OMV EuroTruck staniciach pozdĺž hlavných stre-
doeurópskych dopravných ciest rýchlo a jednoducho do-
plniť naftu a aditívum AdBlue zlepšujúce šetrnosť výfu-
kových plynov k životnému prostrediu počas 24 hodín 
každý deň v týždni. Navyše, zákazníci majú k dispozícii 
domáce dodávky nafty, AdBlue a mazivá.
 Na čerpacích staniciach OMV EuroTruck zákaz-
níci zaplatia bezhotovostne s kartou OMV EuroTruck  

a ďalšími ROUTEX tankovacími 
kartami. Platobné terminály na 
OMV EuroTruck čerpacej stanici 
sú vybavené online autorizova-
ným spojením do OMV, čím ponú-
kajú zákazníkom maximálnu 
bezpečnosť a zabraňujú možné  
zneužitie.

OMV EuroTruck Card sú prijíma-
né na všetkých 1600 čerpacích 
staniciach OMV na hlavných do-
pravných trasách a v metropo-
litných oblastiach. Okrem toho 
držitelia OMV EuroTruck kari-
et môžu tankovať palivo na 18 
000 staniciach v partnerskej sie-
ti ROUTEX v 35 štátoch, vrátane 

1000 ROUTEX 4 -Trucks čerpacích staníc, ktoré sú vhod-
né najmä pre ťažké nákladné vozidlá.
 Plný balík služieb OMV EuroTruck poskytuje pre 
sektor dopravy zmenšenie administratívy a preto zlep-
šuje pri podnikaní nákladovú efektívnosť:
„Fleet Online Services“ je nástroj pre optimalizáciu ri-
adenia vozidlových parkov. Zákazník môže riadiť vyko-
návané transakcie s tankovacími kartami centrálne. Pre 
zmenšenie administratívnej náročnosti zákazník dosta-
ne spoločnú faktúru s transparentne zobrazenými všet-
kými individuálnymi transakciami. Pomocou „OMV 
Fuel Navigator“ môžu zákazníci plánovať trasy, opti-
malizovať on-line tankovacie zastávky v rámci Európy 
na základe individuálnych zákazníckych cien motoro-
vých palív a získať informácie o mýte a ostatné nákla-
dy na trase.
 Navyše mýto a iné cestné dane, ako aj servisné zá-
sahy a odťahové služby, možno platiť kartou OMV. OMV 
tiež zabezpečuje pre zákazníka rýchle vrátenie DPH z 
motorových palív a služieb špecifických pre daný štát 

- či už vo forme záloh, alebo pravidelných náhrad.

V súčasnej dobe existuje 23 staníc OMV EuroTruck, kto-
ré sú v prevádzke v Rakúsku (Arnoldstein, Eibesbrunn, 
Lieboch, Niederndorf, Kufstein, Sankt Valentin, Suben, 
Wals, Wiener Neudorf), Slovinsku (Maribor, Sezana, 
Vrtojba, Raka), Českej republike (Brno Tuřany, Cheb, 
Modletice. Rozvadov), Rumunsku (A2 Lehliu, Arad, Bu-
kurešť), Nemecku (Schongau), Chorvátsku (Velika Ko-
panice) a teraz aj na Slovensku (Ilava). V tomto roku 
budú otvorené ďalšie OMV EuroTruck miesta v Maďar-
sku, Slovinsku a Chorvátsku. Táto sieť bude rozšírená v 
nadchádzajúcich rokoch až na 45 miest pozdĺž hlavných 
európskych dopravných trás. Všetky stanice OMV Eu-
roTruck sú uvedené na www.omv.sk/eurotruck. S rafi-
nériami v Nemecku, Rakúsku a Rumunsku a sídlom che-
mickej časti spoločnosti v Linzi, ponúka OMV v sektore 
dopravy vynikajúcu bezpečnosť dodávok a trvalo vyso-
ký štandard kvality motorových palív a mazív. 

-omv-

Prvá stanica OMV EuroTruck 
na Slovensku Sieť čerpacích staníc pod značkou 

OMV EuroTruck – založená v Rakúsku 
v roku 2007 – sa teraz šíri na Sloven-
sko a ponúka prepravcom prémiové 
produkty 24 hodín, sedem dní v týžd-
ni. celá sieť, v súčasnosti 23 OMV Eu-
roTruck stredísk, sa v nadchádzajúcich 
rokoch rozšíri na 45 čerpacích staníc 
pozdĺž hlavných stredoeurópskych 
dopravných ciest. OMV EuroTruck 
ponúka okrem produktov v rámci ba-
líka služieb v sektore dopravy navyše 
rozsiahle možnosti, vrátane vrátenia 
DPH, asistenčné služby a on-line spra-
vovanie kariet a trás. Zákazníci tak ťa-
žia zo zjednodušenej administratívy a 
môžu optimalizovať náklady.
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Vyskúšali sme
Ford C-Max 1.6 DURATEC Ti-VCT 
92 kW

RADOSŤ Z JAZDY
Súčasná ponuka minivanov (MPV) poriadne zamotáva hlavy záujemcom o tento druh vozidla. Na trhu sa zišlo viacero mi-
moriadne vydarených typov, takže si naozaj majú z čoho vyberať. Druhá generácia Fordu c-Max/grand c-Max neohuruje 
na prvý pohľad zovňajškom, ale už po nasadnutí a porozhliadnutí sa po kabíne aj zákazník obľubujúci odvážnejšie tvarova-
nie uznanlivo pokýva hlavou. A to ho ešte čakajú dojmy z jazdy. Vyskúšali sme c-Max poháňaný zážihovým motorom 1.6 
Turatec Ti-VcT s výkonom 92 kW a s hodnotnejšou úrovňou z dvojice možných výbav, Titanium X.  
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Vyskúšali sme
Ford C-Max 1.6 DURATEC Ti-VCT 

92 kW

Žiadny prvok interiéru Fordu C-Max nepôsobí dojmom 
šetrenia výrobných nákladov, materiály sú kvalitné, fa-
rebne zladené do príjemného celku. V porovnaní s prvou 
generáciou dostal C-Max kvalitnejšie predné sedadlá s 
účinnými bočnými výstuhami. Rozsah bočného nasta-
venia sedadla vodiča umožňuje každému sedieť za vo-
lantom v optimálnej, pohodlnej polohe. Multifunkčný 
volant je prestaviteľný výškovo i pozdĺž osi svojho otá-
čania. Trochu sme si museli zvykať na členité tvarova-
nie venca volantu v jeho hornej tretine. Kabína C-Maxu 
neoplýva množstvom odkladacích priestorov na drob-
nosti, ale objemná schránka v prístrojovej doske pred  

spolujazdcom to čiastočne kompenzuje.
 Cestujúci na niektorom z trojice zadných sedadiel 
majú dosť miesta pre nohy aj keď pred nimi sedia osoby 
s nadpriemernou výškou. Za zadnými sedadlami je 432 
litrov batožinového priestoru (do výšky krytu), po strop 
je to 627 litrov. Po sklopení zadných sedadiel vzrastie 
objem pre batožinu na 1684 litrov. 
 S príjemným pocitom z útulne pôsobiaceho vn-
útrajška kabíny dokonale ladia aj pocity z jazdy. Dobré 
odhlučnenie (približne do dvoch tretín otáčok motora), 
sústava pruženia a závesy kolies vďaka ktorým sa C-
Max cez väčšinu nerovností plavne prenáša, uspokoja aj 

náročných motoristov. Karoséria sa v rýchlo prechádza-
ných zákrutách síce nakláňa, ale nie nepríjemne. Kolesá 
však nemajú tendenciu k bočnému šmyku a držia sa sta-
točne vodičom určenej dráhy. Dokonca aj keď sme zá-
kruty „ rezali“ ostrejšie ako býva zvykom v autách MPV, 
kontrolné svetlo na prístrojovej doske signalizujúce vo-
dičovi aktiváciu elektronického stabilizačného systému 
zablikalo oveľa neskôr, ako sme očakávali. A samozrej-
me, zo zákruty sme vyšli bez bočného rozkývania vozi-
dla. Páčilo sa nám aj nastavenie posilňovača riadenia a 
účinnosť bŕzd. 
 Zážihový motor 1,6 Ti-VCT poskytuje Fordu C-Max 
lineárny nárast rýchlosti s rastúcimi otáčkami už od 
približne 2000 za minútu a jeho sila príliš neochabuje, 
ani keď sa ručička otáčkomera blíži k červenému poľu 
na stupnici. Škoda, že motor je spárovaný len s päťstup-
ňovou prevodovkou, šiesty prevodový stupeň by najmä 
na diaľnici umožnil ešte viac stlačiť spotrebu benzínu aj 
hladinu hluku. 
 Novú generáciu Fordu C-Max vybavili množstvom 
užitočných prvkov zlepšujúcich pohodlie a bezpečnosť 
cestovania. V štandarde oboch stupňov výbavy je na-
príklad systém dynamickej regulácie stability, tempo-
mat, šesť bezpečnostných vankúšov, elektrické vyhrie-
vanie čelného skla, elektrické vyhrievanie predných se-
dadiel,	 či	 dvojzónová	 automatická	 klimatizácia,	 reflek-
tory	do	hmly	aj	reflektory	s	funkciou	denného	svietenia.	
Úroveň výbavy Titanium X obsahuje aj systém uľahčuj-
úci rozjazd do kopca, snímače upozorňujúce na priblíže-
nie sa k prekážkam pri cúvaní, výškovo nastaviteľné se-
dadlo spolujazdca vpredu, či známy systém BLIS upozor-
ňujúci vodiča na vozidlá v mŕtvom uhle vonkajších spät-
ných zrkadiel.  
 Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Titanium X sa predáva za  
20 180 eur.         Samuel BIBZA 

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

2xOHC, kompresný pomer 11:1, zdvihový objem 1596 cm3,  

najväčší výkon 92 kW pri 6000 ot./min., krútiaci moment 

159 pri 4000 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabi-

lizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčové 

brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s  

posilňovačom, obrysový priemer otáčania 10,9 m, pneumati-

ky rozmeru 215/55 R 17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4380/1828/1626 

mm, rázvor náprav 2648 mm, rozchod kolies vpredu i vza-

du 1544/1559 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1490/1860 kg, objem batožinového priestoru 432/1684, ob-

jem palivovej nádrže 55 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 188 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,5 s, spotreba 95 oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

8,7/5,3/6,6 l/100 km, CO
2
 154 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



Vlaňajšia modernizácia priniesla v prednej časti karo-
série zostavu svietiacich diód pre tzv. denné svietenie, 
svietiace diódy teraz tvoria aj zadné skupinové svetlá. 
Keďže teraz skúšaný model mal druhú najvyššiu úroveň 
výbavy Exclusive, jej štandardnou súčasťou je aj pruže-
nie Hydroactive III+, ktoré zabezpečuje nielen prvotried-
ne pohlcovanie nárazov vznikajúcich pri prejazde nerov-
ností cesty kolesami, ale aj konštantnú svetlú výšku vo-
zidla bez ohľadu na veľkosť jeho zaťaženia. Aj skúsení 
vodiči ocenia asistenčný systém brániaci posunutiu vo-
zidla dolu svahom pri pokuse o rozjazd do svahu, osob-
ne sa nám menej páči elektricky aktivovaná parkovacia 
brzda. Nielen v tomto vozidle, ale celkovo, pretože na-
jmä v zime sa občas vyskytujú situácie, keď vhodným 
dávkovaním brzdnej sily na zadné kolesá pomocou páky 
parkovacej brzdy môže vodič vhodne zmeniť smerova-
nie vozidla nereagujúceho dostatočne na klzkom povr-
chu na pohyby volantu. Trend v drahších vozidlách je 
však nateraz taký, že modelov s mechanickým ovláda-
ním parkovacej brzdy ubúda. 
 Volant má ešte pevný stred s viacerými tlačidlami, 
módny to prvok značky z pred niekoľkých rokov, predné 
sedadlá majú už v základnej výbave podobu pohodlných 
kresiel a tak sa v nich aj naozaj sedí. Pohodlie na zad-
ných sedadlách, najmä z hľadiska priestorových rezerv 

pre cestujúcich s nadpriemerne veľkou výškou, tak-tak 
vyhovuje, tá rezerva voľného miesta nad ich hlavami a 
pred kolenami by mohla byť aj väčšia. Kto príliš „nepre-
rástol priemer“, bude spokojne cestovať aj na zadných 
sedadlách. 
 Spoločnosť PSA Peugeot Citroën vyrába kvalitné 
vznetové motory HDi s priamym vstrekovaním nafty 
do valcov už mnoho rokov a postupne ich zlepšuje a ob-
mieňa ponuky pre jednotlivé typy v obidvoch značkách. 
Dvojlitrový „turbodiesel“ so zdvihovým objemom 1997 
cm3 je v ponuke pre Citroën C5 momentálne v dvoch vý-
konových úrovniach (103 a 120 kW), ktoré sa príliš ne-
líšia v kultivovanosti chodu, vrátane akustických preja-
vov. Slabší motor poháňal model, o ktorom sme písali 
v januári 2009, výkonnejší je pre pohon veľkého kom-
bi s pohotovostnou hmotnosťou viac ako 1,8 t dokonca 
úspornejší. Vzťahuje sa to na normované jazdné cykly, 
pokojne jazdiaci vodiči môžu mať menšiu spotrebu aj so 
slabším motorom. 
 Citroën C5 Tourer druhej generácie je aj po dlhšom 
čase od svojej premiéry oceňovaným kombi strednej tri-
edy. S novým motorom 2.0 HDi 120 kW, šesťstupňovou 
ručne ovládanou prevodovkou a výbavou Exclusive sa 
predáva za 30 490 eur.

Samuel BIBZA 

jún  201124

Vyskúšali sme
Citroën C5 Tourer 2.0 HDi 120 kW 
Exclusive

Pohodlie na prvom mieste

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

systém common rail, kompresný pomer ..17,6:1, zdvihový ob-

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

tiaci moment 340 pri 2000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne prevodovka, pohon kolies prednej 

nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach priečnych tro-

juholníkových ramien , priečny skrutný stabilizátor, viacprvko-

vá náprava, hydropneumatické pruženie s reguláciou svetlej 

výšky, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebe-

ňové riadenie s posilňovačom, obrysový priemer otáčania 12 

m, pneumatiky rozmeru 225/55 R-17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4829/1860/1471 

mm, rázvor náprav 2815 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1586/1557 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1804/2238 kg, objem batožinového priestoru 505/1462 l, 

objem palivovej nádrže 70 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 210 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,1 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 7/4,8/5,6 l/100 

km, CO
2
 147 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Súčasná, druhá generácia citroenu c5, ktorá je na trhu od roku 2007, si zachováva „francúzsky“ komfortne vyladený pod-
vozok, omladzovacie kúry vizuálne prakticky nemenili podobu vozidla. Postupne sa obohacovala najmä ponuka motorov, 
tak to bolo aj vlani, keď pre typ c5 pribudli zážihový motor 1.6 THP a vznetový 2.0 HDi s najväčším výkonom 120 kW. V 
minulosti sme vyskúšali aj model kombi  (č. 1/2009), vzhľadovo bol rovnaký ako „Tourer“, ktorý sme skúšali nedávno, po-
háňaný spomínaným novým motorom 2.0 HDi. 
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Ekonomika/Ekológia

Dnes sa v celej Európe zbiera, separuje a upravuje odpad 
rôznymi spôsobmi. Postupne sa ľudia naučili separovať 
plasty, sklo a papier. No jedna z odpadových surovín z 
našich domácností stále končí nevyužitá v kuchynských 
drezoch a kanalizácii, ktorú postupne upcháva. Preto sa 
SLOVNAFT a Rest Oil rozhodli pre pilotný projekt zberu 
požitého kuchynského oleja z domácností, aby ukázali, 
že aj táto odpadová surovina  má svoje využitie. Počas 
12 týždňov od soboty 21. mája 2011 bude možné odo-
vzdať v stanovenom čase použitý rastlinný olej priamo 
do zberného vozidla pristaveného na vybraných čerpa-
cích staniciach SLOVNAFT. Projekt štartuje v Bratislave 
na čerpacej stanici na Bajkalskej ulici (Tri Veže), kde v 
sobotu 21. mája 2011 bude pristavené zberné vozidlo v 
čase od 10.00 do 15.00 h. Následne každú ďalšiu sobo-
tu sa bude zber opakovať v 6 mestách na západnom Slo-
vensku až do 6. augusta 2011. 
 Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlin-
ných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktoré 
zostanú v  domácnostiach po vyprážaní na panvici ale-
bo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín 
(sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.)  Použité  

živočíšne tuky nie sú na ďalšie spra-
covanie vhodné, pretože pri chladnu-
tí tuhnú. Olej je možné odovzdať v kla-
sických PET fľašiach. Aj tie budú v rám-
ci projektu separované a ekologicky re-
cyklované. Existujú aj špecializované 
nádoby priamo  na zber oleja,  ktoré sú 
vyrobené z recyklovaného materiálu a 
majú sitko zachycujúce prípadné nečis-
toty z použitého  oleja. Tieto nádoby sú 
dostupné na vybraných čerpacích sta-
niciach SLOVNAFT.

Rastlinný olej je cenná priemyselná surovina, využiteľ-
ná v rôznych odvetviach ako sú potravinársky priemy-
sel, doprava, energetika, lesníctvo a pod.  Aj použitý olej 
sa dá ďalej spracovať a plnohodnotne využiť. Moder-
nými sacími vozidlami alebo zberom do vlastných kon-
tajnerov či sudov sa iba v Rakúsku denne zozbiera nie-
koľko ton použitého kuchynského oleja na opätovné vy-
užitie. Na Slovensku však doposiaľ takáto iniciatíva pre 
domácnosti chýbala.  „Rastlinné a živočíšne oleje, po-
dobne ako iný potravinársky odpad vhodný napríklad 
na fermentáciu pre výrobu bioplynu, nemajú čo hľadať 
v často preťažených kanalizačných systémoch našich 
miest,“ hovorí Miroslav Dolnák z útvaru Obnoviteľných 
zdrojov SLOVNAFT, a.s. 
 Olej zozbieraný na čerpacích staniach bude násled-
ne spracovaný a ekologicky zhodnotený na ďalšie pou-
žitie ako biozložka pri výrobe motorových palív. Vyzbie-
raný a dočistený kuchynský olej následne spracuje leo-
poldovská spoločnosť MEROCO, ktorá vlastní špičkové 
technológie na výrobu biozložky do motorovej nafty. Z 
jedného litra použitého oleja tak dokáže vyrobiť až 9 de-
cilitrov biozložky. 

Rastlinný olej v rámci pilotného projektu „Aj kvapka 
oleja sa ráta“ možno odovzdať v pravidelných interva-
loch na vybraných čerpacích staniciach SLOVNAFT: 
•	Bratislava	–	Bajkalská:	21.5.,	25.6.,	30.7.,	od	10.00	h	

do 15.00 h
•	 Nitra	–	Baničova:	4.6.,	9.7.,	6.8.,	od	10.00	h	do	14.00	h
•	Nové	Zámky	–	Výpalisko:	18.6.,	23.7.,	od	10.00	h	do	

14.00 h
•	Pezinok	 –	 Bratislavská:	 28.5.,	 2.7.,	 od	 10.00	 h	 do	

13.30 h
•	Sládkovičovo:	11.6.,	16.7.,	od	10.00	h	do	14.00	h
•	Trnava	–	Bučianska:	28.5.,	2.7.,	od	15.00	h	do	19.00	h

-st-

Zber použitého kuchynského oleja
Použitý jedlý olej z domácich kuchýň u nás zatiaľ veľmi často končí vo výlevke kuchynského drezu. Pritom by to v žiadnom 
prípade nemal byť odpad, ale cenný produkt pre ďalšie použitie. SLOVNAFT v spolupráci so spoločnosťou Rest Oil priná-
šajú riešenie pre jednotlivcov a  domácnosti, ktorým záleží na životnom prostredí. Projekt „Aj kvapka oleja sa ráta“ ponúka 
gazdinkám a domácim kuchárom možnosť odovzdať použitý kuchynský olej priamo na vybraných čerpacích staniciach  
SLOVNAFT.  

Aj v roku 2011 spoločnosť TOYOTA MOTOR SLOVAKIA 
podporí program Živé chodníky, ktorý je zameraný na 
obnovu a zlepšovanie turistických chodníkov na Sloven-
sku. Na tento program prispeje Toyota sumou 10.000 
eur. Podporené budú tri projekty. Ich výsledkom bude 
takmer 60 km upravených turistických chodníkov v ná-
rodných parkoch a prírodných rezerváciách Slovenska. 
 Program Živé chodníky vyhlásila Nadácia Ekopo-
lis, so spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA. Podpo-
rené projekty sa nachádzajú v Bobroveckej a Jaloveckej  

doline v Západných Tatrách, v národných parkoch Veľká 
Fatra a Nízke Tatry a v Národnom parku Malá Fatra. Po-
čas predchádzajúcich troch ročníkov bolo z programu 
podporených celkom 18 projektov, v rámci ktorých sa 
opravilo a zlepšilo 342 km turistických chodníkov, vrá-
tane ich infraštruktúry. 
 Cieľom projektov je obnova turistického značenia a 
technického stavu chodníkov a zlepšenie ich infraštruk-
túry.. Projekty budú dokončené do konca jesene 2011. 
„Projekty, ktoré sme podporili v tomto roku, sú zame-

rané nielen na obnovu turistického značenia chodní-
kov, ktoré to skutočne potrebujú, ale aj na riešenie ich 
problematických miest, ktoré sú dôležité najmä z hľa-
diska bezpečnosti. Už dlhodobo sa ukazuje, že obnova 
značených turistických trás na Slovensku je nedosta-
točná a je preto veľmi dobré, že k nej môžeme prispieť, 
pomôcť tak zachovať toto dôležité kultúrne dedičstvo a 
sprostredkovať zážitok z prírody širokým vrstvám do-
mácich aj zahraničných turistov,“ povedal Ján Roháč, 
programový manažér Nadácie Ekopolis.

Pomoc Toyoty turistom 



Inovovaná tradícia
Spoločnosť Škoda Auto si už v minulosti vyskúšala výhodu ponechania vo vý-
robnom programe pôvodnú podobu Octavie v čase, keď už bola na trhu aj jej 
druhá generácia. Vyrábala ju od roku 2004 do vlaňajška. V súčasnosti mlado-
boleslavská automobilka vyrába Škodu Octavia Tour II.

Konštrukčne je to karosársky hybrid využívajúci dielce 
prvej i druhej generácie Octavie. Z prvej generácie má 
napríklad	reflektory	i	zadné	združené	svetlá,	nárazníky	
s čiernymi lištami, veko motorového priestoru, predné 
blatníky. Ale skelet karosérie i dvere, či vonkajšie spät-
né zrkadlá sú už   z Octavie druhej generácie, a to do-
konca po jej modernizácii z roku 2008. Spätné zrkadlá 
i kľučky dverí sú na Octavii Tour II čiernej farby, čo pri-
spieva k tomu, že toto vozidlo sa na prvý pohľad takmer 
nelíši od prvej generácie Octavie. Rozmerné spätné zr-
kadlá s integrovanými smerovými svetlami sú asi najvý-
raznejším identifikačným prvkom novej generácie Ško-
dy Octavia Tour. 
 V interiéri je najväčším prekvapením prístrojová 
doska z modernizovanej Octavie druhej generácie. Funk-
čne ešte významnejším, ale  na prvý pohľad menej vidi-
teľným prekvapením je použitie predných sedadiel s ak-
tívnymi hlavovými opierkami, ktoré dostala nová Octa-
via pri inovácii v roku 2008. Snaha tlačiť výrobné ná-
klady čo najnižšie viedla k ochudobneniu základnej vý-
bavy. Zadné sedadlo je priečne delené len za príplatok, 
ale aj nedeľenú lavicu možno sklápať. Za príplatok je aj 

ESP či bočné a hlavové bezpečnostné vankúše. Chýba 
aj protihlukový panel na veku motorového priestoru, ba 
aj zakrytovanie hlavy valcov a akumulátorovej batérie. 
Štandardom je len ručné ovládanie okien v predných i 
zadných dverách, audiosústava či klimatizácia sú len za 
príplatok.
 Škodu Octaviu Tour si možno kúpiť len s mnoho-
ročne známym zážihovým štvorvalcom 1.6 MPI. Moto-
rári Škody ho upravili tak, aby dokázal plniť emisnú nor-
mu Euro 5. Má najväčší výkon 75 kW, spolupracuje s ru-
čne ovládanou päťstupňovou prevodovkou. Úpravy na 
motore kvôli splneniu aktuálnej emisnej normy neviedli 
k jeho „škrteniu“, naopak, po tejto úprave sa dostáva do 
hornej časti spektra pracovných otáčok ľahšie ako pred 
úpravami. Je aj prekvapivo  úsporný, počas skúšobných 
jázd sme dosiahli priemernú spotrebu benzínu 7,5 l/100 
km. Napriek chýbajúcej protihlukovej izolácii motorové-
ho priestoru nie je prenikajúci hluk motora do kabíny prí-
liš rušivý.
 Tradičný produkt s tradične dobrou kvalitou výroby, 
ale s ochudobnenou základnou výbavou, si možno kúpiť 
za 12 199 eur. Nami skúšaný model mal navyše okrem 

iného	autorádio,	predné	reflektory	do	hmly,	alarm	s	vnú-
tornými snímačmi a snímačom polohy či diaľkové ovlá-
danie centrálneho zamykania, takže jeho cena vzrástla 
na 13 339 eur. 

Samuel BIBZA

jún  201126

Vyskúšali sme
Škoda Octavia Tour II 1.6 MPI

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

2xOHC, kompresný pomer 10,5:1, zdvihový objem 1595 cm3,  

najväčší výkon 75 kW pri 5600 ot./min., krútiaci moment 

148 Nm pri 3800 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabi-

lizátor, zadná vlečená náprava s pružne skrutnou priečkou, 

vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor,  kotúčové brzdy 

vpredu s ventilovanými kotúčmi,  hrebeňové riadenie s posil-

ňovačom, obrysový priemer otáčania 10,85 m, pneumatiky 

rozmeru 225/60 R 17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4572/1769/1462 

mm, rázvor náprav 2578 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1541/1514 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1270/1870 kg, objem batožinového priestoru 585/1455,  ob-

jem palivovej nádrže 55 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 190 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 12,3 s, spotreba 95 oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

9,8/5,6/7,1 l/100 km, CO
2
 166 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Víťazmi prvého ročníka medzinárodnej súťaže „Ško-
da Service Challenge“ v oboch kategóriách sú Slová-
ci. Imrich Szaniszlo (servisný poradca EUROMOTOR, 
spol. s r.o., Banská Bystrica) a Jaroslav Kaprálik (ser-
visný technik IMPA Dolný Kubín, s.r.o., Dolný Kubín) si 
v Prahe prevzali ocenenie pre najlepších vo svojej kate-
górii. Vo finále, ktoré sa konalo v čase od 31. marca do 
3. apríla 2011 v Prahe a Mladej Boleslavi, uspeli oba-
ja v silnej konkurencii z celkovo 31 štátov. Slovenské 
zastúpenie tak získalo ocenenie vo všetkých kategóri-
ách naraz a stalo sa absolútnym víťazom súťaže Škoda  

Service Challenge. Medzinárodná vedomostná súťaž 
Škoda Service Challenge bola určená pre najlepších ser-
visných poradcov a mechanikov z celého sveta. Národ-
ného kola na Slovensku sa zúčastnilo až 153 účastní-
kov, z ktorých do medzinárodného finále postúpili v 
dvoch kategóriách Imrich Szaniszlo a Jaroslav Kaprálik. 
„Vedomostná súťaž Škoda Service Challenge je skve-
lou príležitosťou pre našich šikovných mechanikov a 
servisných poradcov, aby predviedli svoje kvality. Zá-
roveň sú podobné súťaže aj motiváciou pre skvalitňo-
vanie služieb poskytovaných servisnými strediskami,“ 

uviedol pán Robert Baumgartner, konateľ Škoda Auto 
Slovensko. „Osobne sa veľmi teším z úspechov na ce-
losvetovom finále v Českej republike, kde naši zástup-
covia zvíťazili v oboch kategóriách a porazili tak v kon-
kurencii svojich kolegov z ďalších 30 krajín,“ doplnil  
Baumgartner.
 Jednou z hlavných úloh účastníkov súťaže bolo 
preukázať svoje schopnosti v oblasti techniky a dia-
gnostiky. Pán Roman Havlásek, vedúci servisných slu-
žieb Škoda uviedol: „Práve pri práci s diagnostickým 
zariadením pre vyhľadávanie porúch na aute ukázali 
účastníci, čo naozaj dokážu. Pre napravenie zinscenova-
ných chýb bola perfektná znalosť zariadení a vozidla ne-
vyhnutná. Zvíťazili naozaj tí najlepší z najlepších.“
 Škoda Service Challenge je vedomostná súťaž z 
odboru služieb zákazníkom a servisu, ktorú Škoda pre 
zamestnancov týchto oblastí v minulom roku vyhlási-
la prvýkrát. Účastníci z celého sveta riešili teoretické 
a praktické úlohy zo svojich pracovných a profesijných 
oblastí. Po celý rok prebiehali národné kolá, nasledova-
né štvordenným finále, ktorého sa zúčastnili národní  
víťazi.

-ša-

ŠKODA AUTO Slovensko v máji na veľtrhu policajnej, za-
bezpečovacej, hasičskej a záchranárskej techniky pred-
stavila vlastnú štúdiu – špeciálne upravenú Fabiu RS ur-
čenú slovenskej polícii. Model ponúka okrem výkonného 
motora TSI a automatickej prevodovky aj špeciálnu ba-
listickú ochranu vozidla.   
 Výbava štúdie Škoda Fabia RS Polícia 1.4 TSI ob-
sahuje štvorvalcový zážihový motor TSI s dvojitým 

prepĺňaním mechanickým kompresorom a turbodúcha-
dlom. Najväčší výkon 132 kW novinka dosahuje pri 
6200 otáčkach za minútu. Maximálna rýchlosť modelu 
je 224 km/h, z pokoja na rýchlosť 100 km/h zrýchľuje 
za 7,3 s. Spolu s výkonným motorom vodičovi uľahčí šo-
férovanie aj 7-stupňová automatická prevodovka DSG. 
 Policajná verzia Fabie RS sa vyznačuje i balistic-
kou ochranou vozidla s triedou odolnosti IIIA podľa NIJ 

0101.04 (kalibre 7.62 x 25 FMJ, 9 mm Luger, .357 Mag-
num, .44 Magnum)
 Hmotnosť balistickej ochrany je 33 kg. Tá zabez-
pečí ochranu posádky na predných sedadlách a tiež po-
jazdnosť vozidla. Spolu s vodičom a spolujazdcom sú tak 
chránené i najdôležitejšie časti automobilu, napríklad 
batéria, motor, jeho riadiaca jednotka či hlavný káblový 
zväzok. Policajná Fabia RS ponúkne ako doplnkovú vý-
bavu aj balistickú ochranu predného skla, vrátane  pred-
ného stĺpika a tiež bočných skiel. 

-ša- 

Z domova

MEDZINÁRODNÚ SÚŤAŽ ŠKODA SERVIcE 
cHALLENgE VYHRALI SLOVÁcI

ŠKODA FABIA RS PRE POLícIU



Silueta Volva V60 pripomína kupé, čo je dnes prevládaj-
úci trend pri tvarovaní kombi strednej triedy. Tomu zod-
povedá aj objem batožinového priestoru – za operadla-
mi zadných sedadiel je k dispozícií len 430 litrov. Bato-
žinový priestor má našťastie praktické pravidelné tva-
ry, medzi podbehmi má šírku 1100 mm a dĺžku 970 mm. 
Nie je príliš vysoký, po kryt má len 400 mm a po stre-
chu 640 mm. Nevyniká ani nízkym prahom batožinové-
ho priestoru, ten je 650 mm nad vozovkou. Po sklopení  
sedadiel vytvorí rovné dno a objem narastie na 1241 li-
trov. Praktickým prvkom v podlahe batožinového pries-
toru je výklopný segment, ktorý zmenší využiteľnú dĺž-
ku batožinového priestoru na polovicu, čo je výhodné 
napríklad pri uložení menších nákupov.
 Sedadlá vo Volvách patria tradične medzi najlepšie 
vo svojich triedach, platí to hlavne o predných. Na zad-
nej trojmiestnej lavici by mohli z hľadiska šírky vo výš-
ke lakťov 1490 mm pohodlne sedieť aj traja dospelí, ale 
sedadlo je zreteľne vytvarované ako dvojmiestne. Oso-
ba, ktorá by mala sedieť v strede, by sa opierala o tvrdú 
lakťovú opierku a prekážkou pre nohy by jej bol stredo-
vý podlahový tunel. 

jún  201128

Nové kombi Volvo V60, ktoré malo premiéru minulú jeseň, ctí tradíciu kombi tejto značky spred desiatky rokov len čo sa 
týka spoľahlivosti a bezpečnosti. Staršie modely vynikali robustnosťou a veľkým objemom batožinového priestoru. Na lad-
nosť tvarov ich tvorcovia veľmi nedbali.  Obsah nadpisu s reálnou podobou nového kombi však nie je rozporuplný, lebo 
Volvo má aj novšiu tradíciu. K pôvodným prednostiam v bezpečnosti a spoľahlivosti pribudol aj atraktívny dizajn, silná 
stránka všetkých súčasných typov vo výrobnom programe automobilky. 

V DUcHU TRADícIE
Vyskúšali sme
Volvo V60 D3 Summum
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 Medzi tradičné hodnoty automobilov Volvo, a to sa 
vzťahuje aj k dávnejším dobám, patrí príkladne ergono-
micky riešený interiér. Vo Volve V60 je pozdĺžne a výš-
kovo prestaviteľný volant, všetkými potrebnými smer-
mi elektricky prestaviteľné predné sedadlá, ovláda-
čov na volante aj stredovej konzole prístrojovej dosky 
je tak akurát a majú dostatočné rozmery  na intuitívne  
ovládanie. 
 Volvo si buduje novú tradíciu v oblasti bezpečnos-
ti. Kým v minulosti to bola najmä pasívna bezpečnosť, 
v súčasnosti sú takmer všetky jej modely plné i systé-
mov pre zabezpečenie predchádzaniu nehodám. Aj ten-
to model má napríklad „prednárazový“ systém, či rozpo-
znávanie chodcov. Vodič určite ocení pomoc kamery pri 
cúvaní, adaptívny tempomat, aj systém upozorňujúci ho 
na pokles bdelosti. 
 Kultivovaný päťvalcový vznetový motor D3 ne-
generuje prakticky žiadne vibrácie ani hluk, ktoré by 
prenikali do kabíny. Veľký krútiaci moment 400 Nm 
v rozsahu otáčok 1400 až 2750 ot./min. zabezpečuje  

motoru nadpriemernú pružnosť. A aj keď ručičku otáč-
komera možno vyhnať aj k hodnote 5000 ot./min. na-
jväčší výkon 120 kW motor dosiahne už pri 3000 ot./
min. Približne v rozsahu otáčok najväčšieho krútiaceho 
momentu najviac cítiť silu motora, takže vodiča doprav-
ná situácia málokedy prinúti hnať motor do väčších otá-
čok. Pri obvyklom spôsobe jazdy – nie defenzívnom, ale 
ani nie systémom plyn-brzda - sa možno ľahko dostať 
takmer na výrobcom uvádzané hodnoty spotreby nafty. 
 Vovlo V60 D3 Summum so 6-stupňovou automatic-
kou prevodovkou stojí 41 370 eur. 

Samuel BIBZA 

Vyskúšali sme
Volvo V60 D3 Summum

Motor: 5-valcový, 20-ventilový prepĺňaný vznetový, vstrekova-

cí systém common rail,  ventilový rozvod 2xOHC, kompres-

ný pomer 16,5:1, zdvihový objem 1984 cm3, najväčší výkon 

120 kW pri 3000 ot./min., krútiaci moment 400 pri 1400 až 

2750  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, zadná viacprvková  náprava, vinuté pružiny, kotúčo-

vé brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riade-

nie s hydraulickým posilňovačom, stopový priemer otáčania  

11,3 m, pneumatiky rozmeru 235/40 R 18.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4628/1865/1484 

mm, rázvor náprav 2776 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1588/1585 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1754/2200 kg, objem batožinového priestoru 430/1241 l, 

objem palivovej nádrže 67 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 215 km/h, 

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

mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 8/4,6/5,9 l/100 

km, CO
2
 154 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



Tento model Kia vyrába v Tepličke nad Váhom už od roku 
2007, dizajnéri Kie pod vedením Petra Schreyera mu ne-
náročnými úpravami  dali dnešku zodpovedajúci svieži 
vzhľad. Maska chladiča označovaná v Kii ako tigrí nos, 
nové	 reflektory	 a	 hmlové	 svetlá	 si	 vyžiadali	 aj	 zmeny	
na prednom nárazníku, nový je aj tvar zadných konco-
vých svetiel. 
 Rodina ceé d dostala už v čase svojho vzniku nad-
časovo tvarovaný ergonomicky plne vyhovujúci in-
teriér, takže ani pri omladzovacej kúre ho nebolo tre-
ba zásadne meniť. Nová je sekcia prístrojovej dosky s 
prístrojmi i stredová konzola, na ktorej sú dostatočne 
veľké tlačidlové ovládače. Športové ladenie  tohto mo-
delu v interiéri signalizuje trojramenný volant i pedále s 
kovovým povrchom. Dostatočný rozsah nastavenia se-
dadla vodiča i volantu umožňuje zaujať v pro_ceé de 
nízke športové sedenie. Priestrannosťou je kabína prak-
ticky zhodná s päťstupňovým hatchbackom, s dostat-
kom miesta a pohodlia najmä na predných sedadlách. 

jún  201130

NAJŠPORTOVEJŠIA KIA 
na európskom trhu
Po paťdverovom hatchbacku a kombi typového radu Kia cee´d prišiel, s odstupom takmer dvoch rokov, čas na menšie 
tvarové zmeny karosérie aj pri trojdverovom modeli pro_cee´d. Jeho súčasnú podobu mohli ako prví vidieť návštevníci 
tohtoročného autosalónu v Ženeve, začiatkom jari sme vyskúšali model poháňaný 1,6-litrovým zážihovým motorom s na-
jväčším výkonom 92 kW.

Vyskúšali sme
Kia pro_ceé d 1.6  CVVT TX
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Vyskúšali sme
Kia pro_ceé d 1.6  CVVT TX

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

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

najväčší výkon 92 kW pri 6300 ot./min., krútiaci moment 

154 pri 4200 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 vlečená náprava, vinuté pružiny, priečny skrut-

ný stabilizátor, kotúčové brzdy vpredu s ventilovanými kotúč-

mi, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, stopový 

priemer otáčania 10,4 m, pneumatiky rozmeru 225/45 R-17.

Karoséria: 3-dverová, 5-miestna typu hatchback.

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4250/1790/1450 

mm, rázvor náprav 2650 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1546/1544 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1265/1750 kg, objem batožinového priestoru 340/1210 l,  

objem palivovej nádrže 53 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 192 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,8 s, spotreba 95 oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

7,8/5,3/6,1 l/100 km, CO
2
 146 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Sú naozaj pohodlné a „podržia“ aj keď sa vodič rozhod-
ne rezkejšie prechádzať zákrutami.  Na takýto štýl jaz-
dy má trojdverový ceé  d upravený aj podvozok. Pri ino-
vácií dostal nové pružiny, tlmiče aj stabilizátory, kon-
štruktéri mierne upravili aj systém riadenia.  Nie je to 
však  žiadny „hot-hatch“, pruženie nie je vyslovene tvr-
dé, takže jazda v ňom nie je nepríjemná ani na hrboľa-
tých mestských cestách. Je pohodlným autom v čase, 
keď vodič nemá náladu na „športovanie“. Aj nastavenie 
posilňovača zodpovedá viac autu pre denné používanie 
ako pre motoristický šport.  Pri malých rýchlostiach je 

posilňovací účinok značný, s rastúcou rýchlosťou prime-
rane tuhne, ale riadenie nikdy nemá priamosť a tuhosť 
vyslovene športových vozidiel.  
 Pro_ceé d  je autom prevažne pre  jednotlivcov ale-
bo bezdetné rodiny, takže aj objem batožinového pries-
toru za zadnými sedadlami 340 litrov je postačujúci. 
Sklopením zadných sedadiel sa zväčší až na 1210 litrov 
a umožní prevážať aj objemnejšie predmety.  
 Zážihový motor 1.6 CVVT pracuje pri voľnobehu mi-
moriadne ticho, po náraste otáčok nad 3500 tisíc za min-
útu už signalizuje svoju výkonnosť aj akusticky. Vďaka 
variabilnému časovaniu ventilov  až do 6000 otáčok za 
minútu jeho krútiaci moment dokáže zabezpečiť ceé du  
svižné zrýchľovanie. Pri rýchlosti 130 km/h spotrebuje 
asi 8 litrov benzínu na 100 km, pri 90 km/h je spotreba 
už pod 6,5 l/100 km. Budúci rok sa očakáva príchod no-
vej generácie typu ceé d, pro_ceed možno bude vo vý-
robnom programe presluhovať, čo by jeho oneskorená 
omladzovacia kúra aj naznačovala. Kia pro_ceé d 1,6 
CVVT TX sa predáva za 16 950 eur. 

Samuel BIBZA



Znakom kvality Mazdy5 je aj nedávno zverejnená infor-
mácia, že Mazda bude v Japonsku vyrábať technicky 
rovnaké vozidlo aj pre Nissan, ktoré sa však, s dizajno-
vými znakmi Nissanu, bude predávať len na japonskom 
trhu. Z podoby, akú malo toto vozidlo donedávna, a v 
akej sme o ňom písali v januárovom čísle z roku 2009, 
sa zachoval len základný bočný profil. N bokoch však 
pribudli efektné prelisy. Predná aj zadná časť karosérie 
sú úplne iné. Karoséria je teraz dlhšia, 4585 mm, šírka 
a výška sa nezmenili. Zostali aj praktické posuvné dve-
re pre vstup na zadné sedadlá kabíny, po úplnom otvo-
rení vznikne v boku karosérie otvor dlhý 686 mm, vyso-
ký 1083 mm. A keďže prah dverí je len 439 mm nad vo-
zovkou, na zadné sedadlá sa nasadá skutočne pohodlne. 
Platí to o druhom rade sedadiel, nasadanie na dvojicu 
výklopných sedadiel v treťom rade vyžaduje, pochopi-
teľne, viac námahy a obratnosti. Posuvné dvere v úrov-
ni výbavy TX Plus možno otvárať elektricky tlačidlom 
na prístrojovej doske alebo potiahnutím za kľučku, no i 
diaľkovým ovládačom. 
 Jazdné vlastnosti aktuálnej Mazdy5 sa oproti  

modelu, ktorý sme skúšali  v minulosti, nezmenili, zosta-
li na výbornej úrovni. K lepšiemu sa však zmenil dizajn 
interiéru. Modernejšie tvarovaná prístrojová doska s 
atraktívnym prístrojovým panelom, s monochromatic-
kým multifunkčným displejom posunuli interiér medzi 
najlepšie MPV v súčasnosti. Predné sedadlá majú širšie 
operadlá, systém sklápania zadných sedadiel Karakuri  
zabezpečuje	Mazde5	výbornú	flexibilitu.	Sedemmiestna	
Mazda5 má základný batožinový objem 158 litrov, pri 
zapustených sedadlách tretieho radu do podlahy 426 lit-
rov a ak sú sklopené aj sedadlá druhého radu 780 litrov. 
 Nový zážihový štvorvalcový dvojliter s priamym 
vstrekovaním  s najväčším výkonom 110 kW zabezpe-
čuje Mazde5 ekonomickú prevádzku pri možnosti dosta-
točne svižnej jazdy, ak po nej vodič alebo posádka túžia. 
V kombinovanej prevádzke pri približne rovnakom podi-
ele jázd v meste i mimo neho  nie je problém dosiahnúť 
spotrebu benzínu okolo 7 l/100 km. 
 Mazda5 2.0 MZR TX Plus sa predáva za 24 090 eur.               

Samuel BIBZA 
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Vyskúšali sme
Mazda5 2.0 MZR TX Plus

Svieže tvary vonku i vnútri
Mazda5 patrí celosvetovo medzi najobľúbenejšie viacúčelové vozidlá (MPV) alebo minivany, ako sa táto kategória vozi-
diel označuje. Od roku 2005, kedy sa začala predávať (výstavnú premiéru mala v Paríži v jeseni 2004) Mazda len v Eu-
rópe predala viac ako 175 000 vozidiel tohto typu. Vlani na autosalóne v Žene-
ve Mazda predstavila typ 5 s výrazne inovovanou podobou. Vyskúšali sme mo-
del poháňaný 2-litrovým zážihovým motorom s výkonom 110 kW.

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

2xOHC, kompresný pomer 11,2:1, zdvihový objem 1999 cm3,  

najväčší výkon 110 kW pri 6200 ot./min., krútiaci moment 

191 pri 4500 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 205/50 R 17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4585/1968/1615 

mm, rázvor náprav 2750 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1530/1520 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1485/2125 kg, objem batožinového priestoru 158/426/780,  

objem palivovej nádrže 60 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 194 km/h, 

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

zínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

9/5,7/6,9 l/100 km, CO
2
 159 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Predstavujeme
Porsche Cayman R

Nový Cayman R sa od základného modelu Cayman S od-
lišuje najmä menšou hmotnosťou a mierne zväčšeným 
výkonom motora. Zmenšenie hmotnosti o 55 kg kon-
štruktéri dosiahli použitím častí z ľahkých konštrukč-
ných materiálov a vypustením niektorých prvkov vý-
bavy. Kupé má 19-palcové diskové kolesá s mimoriad-
ne malou hmotnosťou (všetky štyri spolu majú menej 
ako 40 kg). Hmotnosť vozidla je len 1295 kg. Vozidlo 
má kratšie a tuhšie pružiny, čím sa svetlá výška podvoz-
ka zmenšila o približne 20 mm. Vonkajšími poznávacími 
znakmi	verzie	R	sú	čierne	rámy	reflektorov,	čierne	puzd-
rá zrkadiel a nápisy Porsche na dverách. Interiér vozi-
dla sa vyznačuje športovými sedadlami a čalúnením z 
kože a alcantary. 

Na pohon vozidla slúži osvedčený 3,4-litrový šesťval-
cový motor, uložený pred zadnou nápravou. Výkon má 
zväčšený na 243 kW, teda a 7,4 kW. Motor poháňa zad-
né kolesá prostredníctvom šesťstupňovej ručne ovláda-
nej prevodovky. Na želanie môže byť nové kupé vystro-
jené sedemstupňovou dvojspojkovou prevodovkou PDK. 
Model Cayman R, vystrojený ručne ovládanou prevo-
dovkou, zrýchli z 0 na 100 km/h za rovných 5 sekúnd, 
prevodovka PDK „odkrojí“ z tejto doby desatinku sekun-
dy. Ak bude Cayman R vybavený príplatkovým balíkom 
Sport-Chrono, zvládne zrýchľovanie z pokoja na 100 
km/h za 4,7 s. Maximálna rýchlosť kupé je 282 km/h 
resp. 280 km/h (s prevodovkou PDK). Prevodovka PDK 
prispieva k zmenšeniu priemernej normovanej spotreby, 
ktorá je v kombinovanej prevádzke 9,3 l/100 km, pri-
čom verzia s ručne ovládanou prevodovkou má spotrebu 
9,7 l/100 km. Nové športové kupé Porsche Cayman R je 
v predaji od  februára tohto roka. 

(RM)

Porsche cayman R
Štuttgartská automobilka Porsche (jej oficiálny názov je Dr. Ing. h.c. F. Porsche Ag) chrlí jednu novinku za druhou – aj keď 
niekedy sú to len nové verzie existujúcich modelov. Na medzinárodnom autosalóne v Los Angeles predstavila novú verziu 
svojho dvojsedadlového kupé cayman. Nová verzia nesie doplnkové označenie R – písmeno R (prvé písmeno slova Ren-
nen, čiže preteky) používa táto automobilka už tradične na označenie svojich najšportovejších vozidiel. 



Pocit „štýlovosti“ súčasnej generácie Astry, ktorá pre-
vzala viacero prvkov dizajnu aj výbavy z väčšej Insig-
nie, model kombi pri pohľade na karosériu ešte zvýraz-
ňuje. Nárast dĺžky umožnil dizajnérom zabezpečiť mode-
lu Sports Tourer ešte krajšiu bočnú siluetu ako má hatc-
hback. Štandardne montované pozdĺžniky strešného no-
siča príliš nevystupujú nad rovinu strechy, takže neka-
zia jej líniu ani nespôsobujú výraznejší prídavný aerody-
namický hluk. Vonkajšími rozmermi tento model v niž-
šej strednej triede dominuje, excelentný je aj pri hodno-
tení vnútornej šírky kabíny. Nárast celkovej dĺžky opro-
ti predchádzajúcej generácii Astry s karosériou kombi 
o 183 mm sa však neprejavil na vnútornej dĺžke kabí-
ny. Ak za osobami s výškou viac ako 180 cm sediacich 
na predných sedadlách sedia rovnako vysokí cestujúci 
vzadu, kontaktu kolien s operadlami predných sedadiel 
sa nevyhnú. Predné, dokonale tvarované aj dostatočne 
štedro dimenzované a nastaviteľné sedadlá poskytujú 
pohodlné cestovanie aj na dlhých trasách drobnejším, aj 
robustným osobám. Kabína kombi si zachovala kvalitné 
odhlučnenie hatchbacku, obsahuje aj množstvo praktic-
kých odkladacích priestorov na drobnosti používané po-
čas jazdy. Takže Astra Sports Tourer môže veľmi dob-
re plniť úlohu elegantného rodinného auta, kým je za-
chované „diverzita“ telesných rozmerov rodiny. Pohod-
lie cestovania na dlhších trasách sa zhorší, ak už traja z 
rodiny sú vyšší ako asi 180 cm.  
 Prístup do batožinového priestoru so základným 
objemom 500 litrov je cez nahor výklopné veko, ktoré-
ho spodná hrana je 1850 mm nad vozovkou. Prah batoži-
nového priestoru je 59 cm nad vozovkou, pre manipulá-
ciu s batožinou je príjemné, že je prakticky v rovine dna. 
Operadlá zadných delených sedadiel možno sklopiť jed-
noducho tlačidlami  na bokoch batožinového priestoru, a 
to aj bez predchádzajúcej manipulácii s hlavovými opier-
kami. Rolovací kryt batožinového priestoru možno prak-
ticky odložiť pod podlahový panel, kde je mimochodom 
prídavný priestor s objemom 73 litrov.
 Aj keď Astra Sports Tourer rozhodne nie je malé 
auto, a aj jej hmotnosť nad 1,5 t vyžaduje pre zabez-
pečenie príjemnej dynamiky jazdy dostatočne výkon-
ný motor, prepĺňaný 1,4-litrový Ecotec to zvláda. Je veľ-
mi pružný, hodnotu najväčšieho krútiaceho momentu  

200 Nm si drží v rozsahu otáčok 1850 – 4900 za minútu, 
ochotu zrýchľovať vodič cíti už po prekročení 1200 otá-
čok za minútu.  Uspokojí aj spotrebou – pri diaľničnom li-
mite rýchlosti, aj v mestskej prevádzke sme dosahova-
li spotrebu mierne nad 8 l/100 km, pri plynulej jazde po 
okresných cestách s nie príliš veľkými výškovými roz-
dielmi možno dosiahnuť spotrebu okolo 5,5 l/100 km. 
 Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo  Ecotec so 
šesťstupňovou prevodovkou a výbavou Cosmo stojí  
20 700 eur.

Samuel BIBZA

jún  201134

Vyskúšali sme
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo 
Ecotec (103 kW) Cosmo

Opel Astra Sports Tourer 
1.4 Turbo Ecotec (103 kW) cosmo
Pred rokom  sme uviedli naše skúsenosti s Opelom Astra poháňaným 1,6-litro-
vým prepĺňaným zážihovým motorom s najväčším výkonom 132 kW a šesť-
stupňovou ručne ovládanou prevodovkou s úrovňou výbavy Sport. V októbro-
vom vydaní sme písali o skromnejšie vybavenej Astre s 1,6-litrovým zážihovým 
motorom s výkonom 85 kW a výbavou  Enjoy. Prišiel rad aj na kombi tohto typu, 
ktoré už nemá pre Opel donedávna tradičné označenie „caravan“, ale Sports 
Tourer. Nami skúšaný model mal kvalitnú výbavu cosmo a poháňal ho 1,4-litro-
vý prepĺňaný zážihový motor s výkonom 103 kW. 

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

vod 2xOHC, kompresný pomer 9,5:1, zdvihový objem 1364 

cm3, najväčší výkon 103 kW pri 4900-6000 ot./min., krútiaci 

moment 200 Nm pri 1850-4900 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabili-

zátor, zadná vlečená náprava, priečne vedená Wattovým pri-

amovodom, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilo-

vanými kotúčmi, ABS, ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým 

posilňovačom, obrysový priemer 11,4 m, pneumatiky rozme-

ru 225/45 R 18. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4698/1814/1535 

mm, rázvor náprav 2685 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1544/1558 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1571/2045 kg,  objem batožinového priestoru  500/1550 l, 

objem palivovej nádrže 56 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 198 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,8 s, spotreba benzínu v 

mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 9,3/5,7/7 l/100 

km, CO
2
 165 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Z domova

Najčastejšími poistnými udalosťami, s ktorými sa pois-
ťovňa stretáva počas letnej sezóny, sú žalúdočné a trá-
viace problémy (náklady približne 160 eur), chrípka a zá-
pal priedušiek s vysokými horúčkami (náklady približne 
160 eur), alergická reakcia na slnko (náklady od 70 do 
160 eur) a akútne zubné ošetrenie (náklady od 160 do 
300 eur). 

Ako sa vyvíjalo cestovné poistenie?
Cestovné poistenie patrí medzi produkty, ktoré patria do 
„klasickej“ ponuky poisťovní a figuruje v nej niekoľko 
desiatok rokov. Napriek tomu je toto poistenie veľmi dy-
namické a prispôsobuje sa meniacim požiadavkám kli-
entov a spoločenskej situácii. Všeobecné poistné pod-
mienky platia pre všetkých klientov rovnako, ale Alli-
anz – Slovenská poisťovňa reaguje aj na špecifické poži-
adavky klientov ako sú napríklad neštandardné rámco-
vé zmluvy na služobné cesty pre podniky s možnosťou 
pripoistenia rizikových profesií. V prípade vykonávania 
akéhokoľvek druhu športu možnosť pripoistenia riziko-
vého alebo výkonnostného športu. 

V stručnom prehľade ponúkame zmeny, ktoré v cestov-
nom poistení urobila od roku 2005 Allianz – Slovenská 
poisťovňa:

2005
•	produkt	 cestovného	 poistenia	 s	 okamžitou	 platnos-

ťou, ktorý si možno uzatvoriť osobne na pobočkách 
na poslednú chvíľu a okamžite vyraziť za hranice

2006
•	nové	poistenie	Golf	–	určené	hráčom	golfu,	ktoré	kry-

je špecifické riziká týkajúce sa tejto hry, vybavenia  
a hráčov

•	Allianz	–	SP	umožňuje	uzatvorenie	cestovného	pois-
tenia aj cez internet

•	samostatné	poistenie	storna	zájazdu
•	od	 tohto	 roku	patrí	medzi	kryté	 riziká	aj	 terorizmus	

(ako reakcia na teroristické útoky v európskych met-
ropolách ako Londýn, či Madrid)

•	rozšírenie	krytia	o	náklady	spojené	s	obstarávaním	
alebo opravou dioptrických, ortopedických alebo pro-
tetických pomôcok, ktoré boli poškodené alebo zniče-
né pri úraze poisteného, pri dopravnej nehode alebo 
závažnou živelnou udalosťou.

•	rozšírenie	krytia	batožiny	o	športové	náradie
•	možnosť	poistenia	cudzích	štátnych	príslušníkov	
•	 poistenie	aj	na	pracovné	pobyty	(aj	pre	rizikové	povolania)
•	štandardné	poisťovanie	rizikových	a	výkonnostných	

športov
•	v	Komplexnom	cestovnom	poistení	(KCP)	pre	cestov-

né kancelárie pribudlo poistenie „meškania doprav-
ného prostriedku“

•	nové	polročné	poistenie	pre	študentov	do	USA
•	na	základe	zmeny	v	legislatíve	Allianz	–	SP	ako	prvá	

pripravila poistenie nákladov na záchranné akcie 
Horskej služby (od 1. 7.)

•	cestovné	poistenie	sa	ponúka	aj	v	rámci	produktu	pre	
mladých „ACTIVE“

2007
•	zavedenie	vernostných	zliav
•	produkt	„EU	plus“	pre	poistencov	VšZP	(k	EPZP)	–	vý-

hodnejšie poistenie
•	drobné	 úpravy	 všeobecných	 poistných	 podmienok	

(VPP) – napr. alternatívne k repatriácii možnosť do-
liečenia v navštívenej krajine do sumy za repatriáciu, 
krátkodobé krytie cudzích št. príslušníkov v krajine 
ich občianstva atď. 

2008
•	príprava	prechodu	na	euro	–	nové	limity	(zaokrúhlené	

nahor v prospech klientov), nové sadzobníky (ceny 
väčšinou zaokrúhlené nadol  v prospech klientov)

•	drobné	úpravy	VPP	

2009
•	 príprava	nových	VPP

2010
•	upravené	VPP	–	nová	kategorizácia	rizikových	špor-

tov a profesií, jasnejšie definície
•	v	poistení	batožiny	zrušená	výluka	krytia	bicyklov

2011
•	„Meškanie	Plus“	–	špeciálny	produkt	vyvinutý	v	spo-

lupráci s niektorými CK, ktoré takto poisťujú svojich 
klientov pre prípad meškania lietadla. 

Napriek tomu, že v rámci EÚ majú naši občania pri pred-
ložení Európskeho preukazu zdravotného poistenia 
(EPZP) nárok na poskytnutie ošetrenia a liečenia v rám-
ci verejného zdravotného poistenia, je vhodné uzatvoriť 
si aj komerčné cestovné poistenie. Okrem iného aj pre-
to, že komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie 
u súkromného lekára, kým EPZP kryje len ošetrenie u 
lekára vo verejnej, štátnej sieti.   -az-

Opel v SR oslavuje významné jubileum: Pred dvadsiati-
mi rokmi – začiatkom roka 1991 – vstúpil oficiálne ako 
prvý zo všetkých importérov na slovenský trh. V úlohe 
priekopníka formoval Opel vo významnej miere tuzem-
ský automobilový trh. 
 Opel si toto výročie pripomína a snaží sa o ňom dať 
vedieť aj svojim zákazníkom a priaznivcom značky via-
cerými spôsobmi:

Nové internetové stránky www.opel.sk 
Internet si dnes ako zdroj prvých informácií pri výbe-
re nového vozidla vyberá viac ako polovica zákazní-
kov. Opel v rámci „dvadsaťročného výročia“ preto pred-
stavuje úplne nové internetové stránky www.opel.sk. 
„Modernejší vzhľad zodpovedajúci súčasnému smerova-
niu značky, ľahšia orientácia, jednoduchšie vyhľadáva-
nie, intuitívnejšie ovládanie – to boli spolu s posilnením 
aktuálnosti hlavné body zadania pri príprave nových  

stránok Opel,“ vysvetľuje dôvod modernizácie stránok 
domáceho zastúpenia značky Opel jeho marketingový ri-
aditeľ Andrej Barčák.

„Edícia 20 rokov“ je príťažlivá ponuka modelov vo všet-
kých typových radoch značky Opel. „Prináša výborne 
vybavené vozidlá s mimoriadnym cenovým zvýhodne-
ním pre našich zákazníkov,“ hovorí Pavel Šilha, riaditeľ 
slovenského a českého zastúpenia Opelu.   -ol-

cestovné poistenie 
cestovné poistenie začína koncom mája svoju najsilnejšiu sezónu. Allianz – SP poisťuje ročne stovky tisíc klientov proti ri-
zikám, ktoré ich môže pri ceste do zahraničia postihnúť. Najväčšia časť klientov sa poisťuje individuálne a ich poistné krytie 
liečebných nákladov tak nie je limitované. Druhú veľkú časť tvoria komplexné cestovné poistenia, ktoré si klienti uzatvoria 
priamo pri kúpe zájazdu v cestovnej kancelárii. Pri nich je však krytie liečebných nákladov limitované sumou 110-tisíc eur. 
Najväčší medziročný nárast cestovných poistiek zaznamenáva Allianz – SP pri poistení cez internet a telefón.

„VÝROČNÁ“ EDícIA OPEL
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CITROËN DS4 spája výrazové prvky z viacerých auto-
mobilových segmentov a spája ich do príťažlivého cel-
ku. Jeho silueta prináša spojenie dynamiky a exkluzivi-
ty s kompaktnými rozmermi a úžitkovými vlastnosťami. 
Nový cestovateľský zážitok sprostredkúva aj na mieru 
vytvarované miesto vodiča, ktoré v spojitosti s panora-
matickým čelným sklom prináša výborný výhľad z vozi-
dla a intenzívnejšie spája posádku s okolitou krajinou. 
 CITROËN DS4 je s dĺžkou 4,27 m, šírkou 1,81 m 
a výškou 1,53 m kompaktným vozidlom. Popri tom sa 
snaží prijať a pokoriť vážnu výzvu: spojiť úžitkové a vi-
acúčelové vlastnosti s dynamicky tvarovanou karoséri-
ou. V druhom rade sedadiel má tri plnohodnotné mies-
ta, na ktoré sa cestujúci dostanú cez dvere, ktoré per-
fektne splývajú s karosériou, úžitkové vlastnosti pod-
poruje veľký batožinový priestor a viacero odkladacích 
možností. Sedadlá s koženým poťahom, prístup svetla 
na predné aj zadné sedadlá, chrómované doplnky - všet-
ko sa podriadilo jednotnému zážitku z luxusu. 
 CITROËN DS4 získal ocenenie „Najkrajšie auto 
roka“, aj vozidlo s najkrajším interiérom. Toto druhé oce-
nenie získal vďaka kvalite a spracovaniu interiéru vozi-
dla CITROËN DS4 a v širšom meradle sa dá povedať, že 
porota tak ocenila celý rad DS.
 
Rafinovanosť, kvalita spracovania spolu so širokou po-
nukou farieb a materiálov podčiarkujú starostlivosť, s 
akou vznikal každá jedna časť interiéru. Záujemca o 
CITROËN DS4 si môže vybrať spomedzi piatich kom-
binácií kožených poťahov sedadiel, medzi ktorými ne-
chýba ani dvojfarebná kombinácia. V najvyššej výba-
ve sa CITROËN DS4 dodáva s plnokoženým čalúnením,  

ktoré sa dostalo aj na výplne dverí, palubnú dosku a 
predné sedadlá. Stredná časť sedadiel vizuálne pripo-
mína tvar segmentov náramkových hodiniek, zatiaľ čo 
bočné časti sedadiel zdobia prešívania, ktoré zdôrazňu-
jú pocit hodnoty z celého vozidla. Starostlivosť a zame-
ranie na každý, aj najmenší detail, radí vozidlo CITROËN 
DS4 do exkluzívnej a dynamickej spoločnosti. Potvrdzu-
jú to aj hliníkové pedále, kožený poťah na držadlách dve-
rí či náladové osvetlenie interiéru.
 Jazdné vlastnosti modelového radu CITROËN DS4 
sú v zhode s pocitom obratnosti a stability, ktorý vyvo-
láva pohľad na tvar karosérie. CITROËN DS4 dostal, v 
závislosti od motorizácie, veľké predné kotúčové brzdy 
(s priemerom 340 mm) a v sériovej výbave sa nachádza-
jú všetky podstatné systémy na kontrolu brzdenia (elek-
tronické rozdeľovanie brzdnej sily, asistencia pri núdzo-
vom brzdení), nevyhnutnej elektronickej pomoci (inte-
ligentná kontrola trakcie) ako aj strážcovia trajektórie 
(ABS, ESP), zariadenia, ktoré optimálne kontrolujú vozi-
dlo aj v tých najnáročnejších situáciách. 
 Vozidlo tejto samostatnej exkluzívnej línie má v po-
nuke už od začiatku predaja dva vznetové motory vyba-
vené filtrami pevných častíc, ktoré spĺňajú emisnú nor-
mu Euro V: HDi 110 (dostupný vo verzii e-HDi) a HDi 160, 
ako aj tri zážihové motory: VTi 120, THP 155 a navyše 
aj nový motor THP 200. Posledná spomínaná verzia vy-
chádza z motora s objemom 1,6 l a vyznačuje sa tým, že 
dodáva výkon až 147 kW a krútiaci moment 275 Nm už 
od 1700 ot./min., pričom do ovzdušia vypustí iba 149 g 
CO

2
 na kilometer jazdy! Všetky motory sa dodávajú s ru-

čne ovládanými alebo robotizovanými šesťstupňovými 
prevodovkami.

 CITROËN DS4 dostal aj mikrohybridnú technológiu 
e-HDi, ktorá bude s motorom HDi 110 k dispozícii od za-
čiatku predaja. Obsahuje motor HDi so systémom Sto-
p&Start, ktorý umožňuje okamžité zastavenie motora 
v každej situácii, keď vozidlo stojí (červená na sema-
foroch, dopravné zápchy...) s alternátorom druhej ge-
nerácie a systému e-booster, ktorý umožňuje okamži-
té naštartovanie motora (0,4 s); elektronický systém 
riadenia alternátora umožňuje rekuperáciu energie po-
čas brzdenia. K tomu všetkému sa pridáva robotizova-
ná šesťstupňová prevodovka s optimalizovanými pre-
vodovými pomermi. Kým motor stojí, všetky podstatné 
prvky zamerané na komfort (klimatizácia, rádio…) a po-
moc vodičovi (riadenie, ESP…) dostávajú energiu z baté-
rií. Táto inovácia zmenšuje v mestskej premávke spotre-
bu paliva a emisie motora HDi až o 15 %. 
 Majitelia vozidla CITROËN DS4 si môžu užívať vý-
hody služby CITROËN FREEDRIVE, ktorú spustili so zači-
atkom predaja typu CITROËN DS3. Ide predovšetkým o 
záruku absolútnej spokojnosti, ktorá okrem bezplatných 
servisných úkonov zahŕňa aj bezplatné celkové čistenie 
vozidla. Okrem iného znamená aj to, že vodič bude mať 
v prípade akejkoľvek poruchy znemožňujúcej ďalšie po-
kračovanie v ceste k dispozícii ďalší dopravný prostrie-
dok, ktorý bude čo najviac vyhovovať jeho potrebám. 
Takisto dostane náhradné vozidlo na čas, kedy bude 
jeho CITROËN DS4 v servise na pravidelnej prehliadke 
či inom zásahu.  
 Cena tohto vozidla na slovenskom trhu začína pri 
18 390 eurách – za model s motorom VTi 120 s výko-
nom 88 kW.

–cn-

Začiatok predaja na slovenskom trhu najnovšieho typu značky - citroën DS4 – stanovili na  13. júna 2011. Je druhým 
predstaviteľom prémiovej produktovej línie citroën – línie DS. Nadväzuje na výborné výsledky prvého typu tejto línie - cit-
roënu DS3, ktorého sa od jeho uvedenia začiatkom roka 2010 predalo do polovice mája 2011 v Európe takmer 90 000 
exemplárov. 

NA SLOVENSKÝ TRH PRIcHÁDZA 

cITROËN DS4

Predstavujeme



Obe vozidlá patria do rovnakej rodiny a boli koncipované 
pre požiadavky mestskej mobility. IBE je športové kupé, 
ktoré bolo na Autosalóne v Paríži zvolené ako najlepší 
prototyp elektrického vozidla. IBX predstavené v Žene-
ve kombinuje schopnosti SUV a štýl športového kupé 
a je navrhnuté pre najnovšiu generáciu hybridného po-
honného systému.    
 James Muir, prezident SEATu povedal, že „tieto dva 
koncepty sú prehliadkou dizajnovej DNA nových typov 
značky SEAT a taktiež demonštrujú záujmy SEATu v ob-
lasti elektromobility. Oba idú inou cestou -  IBE¬ pred-
stavuje čisto elektrický pohon a IBX je plug-in hybrid. 

Ale oba potvrdzujú záujem SEATu prispieť k ochrane ži-
votného prostredia.”
 Muir na autosalóne v Barcelone vo svojom prejave  
zdôraznil, že  SEAT vstúpi na dynamicky rastúci čínsky 
trh. Bude na ňom  predávať vozidlá vyrobené vo svojej 
španielskej fabrike v Martorelli. Podľa neho SEAT mieri 
za skvelou budúcnosťou.
 Španielska automobilka je v súčasnosti jedným z 
najviac ekologicky uvedomelých spoločností na trhu. 
Zaslúžila sa o to línia vozidiel ECOMOTIVE, “najzelenšie” 
verzie typov Ibiza, Leon, Altea XL a Alhambra boli tiež 
vystavené v expozícií SEATu v Barcelone.
 SEAT plne využil oprávnenie vystavovať vozidlá  v 
priestore celého pavilónu, pričom predstavil až 18 vo-
zidiel. Boli medzi nimi nový Leon FR či Alhambra s po-
honom všetkých kolies, ktorých plánované uvedenie na 
trh je pred začiatkom leta. Nedávno predstavený model 
Ibiza Spotify predstavuje bonus v podobe možnosti voľ-
by hudobného vybavenia priamo inštalovaného do naj-
predávanejšieho typu SEAT. SEAT prezentoval aj nové 
modely COPA, ktoré obsahujú množstvo prvkov výbavy 
za skvelú cenu. Všetky tieto vozidlá sú jasnými príklad-
mi, vďaka ktorým bol SEAT lídrom na španielskom trhu 
v roku 2010 a zostal nim aj v prvom štvrťroku 2011.  
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SEAT na autosalóne v Barcelone
SEAT odhalil dizajnový jazyk budúcnosti po prvý krát v Španielsku. Na autosalóne v Barcelone ukázal verejnosti koncepty 
IBE a IBX, ktoré SEAT ponúkajú pohľad na nový dizajnový jazyk SEATu, nové technológie a návrhy elektromobility.      

Najvyšší predstaviteľ SETu, James 
Muir, predstavil nielen nové modely, 
ale aj niektoré obchodné zámery 
automobilky   

Pohľad na výstavný stánok SEATu na autosalóne v Barcelone

Štúdia Seat IBE

Štúdia SEAT IBX



Dodatok „Tourer“ v typovom označení symbolizuje skok 
smerom dopredu: Svojim výrazne rekonštruovaným 
systémom sedadiel Flex7 tretia generácia kompaktné-
ho	vanu	Opel	vytvára	nové	štandardy	v	oblasti	flexibili-
ty kabíny a kvality. No metamorfózy prekračujú rámec 
zlepšenej schopnosti transformácie kabíny: Výrazne sa 
zmenil celkový charakter vozidla. Vďaka prémiovej kva-
lite zdokonalenej celkovej konštrukcie, vzdušnému inte-
riéru kabíny, zlepšenému podvozku ako aj inovatívnej 
technológii zlepšujúcej komfort a bezpečnosť sa jazda 
stáva oveľa komfortnejšou a uvoľnenejšou. 
 Pri svojej premiére v roku 1999 bola prvá generá-
cia Opel Zafira nielen prvým sedemmiestnym automo-
bilom v kompaktnej triede, ale súčasne vytvorila nové 
štandardy	v	integrovanej	flexibilite	kabíny.	Ťažké	sedad-
lá už nebolo potrebné vyberať z kabíny a uskladňovať 
mimo vozidla. Od roku 1999 Opel predal viac ako 2,2 mi-
lióna vozidiel dvoch generácií typu Zafira v Európe. Spo-
lu s typom Meriva, ktorý je európskym lídrom v triede 
malých vanov, Zafira vybudovala pozíciu značky Opel v 
oblasti variability vanov.  
 Konštruktéri teraz zásadne zlepšili koncepciu seda-
diel Flex7. Tretí rad sedadiel sa opäť dá zaklopiť do pod-
lahy batožinového priestoru, no druhý rad sedadiel má 
úplne novú konštrukciu: už ho netvorí súvislá lavica, ale 
tri samostatné sedadlá, ktoré sa dajú nezávisle sklápať 
a posúvať. Každé sedadlo v druhom rade sa dá pozdĺžne 

posúvať o 210 mm.
 Sedadlá v druhom rade môžu byť na želanie vy-
bavené jedinečným systémom Lounge Seating, kto-
rý poskytuje komfort a priestorové pomery na úrovni 
priestrannej limuzíny. Vďaka inteligentnému mechaniz-
mu sklápania sa dá operadlo prostredného sedadla v 
druhom rade sklopiť a otočiť, čím sa vytvorí komfort-
ná stredová lakťová opierka pre cestujúcich na vonkaj-
ších sedadlách. V takomto prípade sa vonkajšie sedadlá 
dajú pozdĺžne posúvať až o 280 mm – čo je o 70 mm viac 
oproti štandardnej verzii a o 80 mm viac oproti Zafire 
druhej generácie. Navyše sa každé vonkajšie sedadlo dá 
posunúť o 50 mm smerom do stredu kabíny, čo predsta-
vuje skutočnú novinku v tomto segmente. 
 Kombináciou pozdĺžneho a priečneho posunu seda-
diel sa vytvorí pre dvoch cestujúcich mimoriadne kom-
fortné sedenie vo forme skutočnej „lóže na kolesách“ 
s maximálnym individuálnym priestorom a optimálnou 
ergonómiou, pričom cestujúci môžu pre zlepšenie po-
hodlia meniť polohu počas jazdy. Tento významný prí-
spevok k individuálnemu komfortu robí zo  Zafiry Tou-
rer viac ako iba rodinné vozidlo. Konštruktéri značky 
Opel pretransformovali variabilný interiér na skutočnú 
oázu „wellnessu“, na miesto, kde sa dá relaxovať a vy-
chutnávať priestor – či už pri pracovných cestách ale-
bo pri dlhých výletoch s priateľmi. Vďaka veľkorysé-
mu priestoru kabíny a variabilnému systému sedadiel  

Zafira Tourer poskytuje batožinový priestor 710 li-
trov pri päťsedadlovej konfigurácii (o 65 litrov viac 
ako aktuálna Zafira) a maximálne 1860 litrov (+40 lit-
rov) keď sú sedadlá v druhom i treťom rade sklopené. 
V interiéri je množstvo odkladacích priestorov, vrátane  
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Opel Zafira Tourer

Opel Zafira Tourer bude mať svetovú výstavnú premiéru na 64. medzinárodnom autosalóne vo Frankfurte nad Moha-
nom, konanom v dňoch 15. – 25. septembra 2011. Poskytuje perfektnú funkčnosť a prináša prémiovú kvalitatívnu úro-
veň a inovatívne technológie známe z typu Insignia do segmentu vanov (viacúčelových vozidiel = MPV) spolu s filozofiou 
dizajnu značky Opel „sochárske umenie v spojení s nemeckou presnosťou“.

Prémiová kvalita 



revolučnej multifunkčnej konzoly FlexConsole, ktorá 
predstavuje zlepšený systém FlexRail, zavedený v mi-
nulom roku v  Merive. Stredová lakťová opierka s od-
kladacou schránkou a držiakmi na nápoje sa dá posú-
vať na dvojitej hliníkovej koľajničke do želanej polohy, 
čím poskytuje veľkorysý odkladací priestor medzi pred-
nými sedadlami – presne tam, kde je najlepšie prístupný  
a najužitočnejší. 
 V   Zafire Tourer debutuje aj druhá generácia exklu-
zívneho integrovaného nosiča na bicykle Opel FlexFix. 
Dodnes si tento unikátny nosič, ktorý sa jednoducho  
vytiahne ako zásuvka zo zadného nárazníka, objedna-
lo približne 60 000 zákazníkov značky Opel. Na zákla-
de skúseností z prvej generácie konštruktéri Opel rekon-
štruovali systém FlexFix a vybavili ho novým systémom 
upevnenia bicyklov, čím za zlepšila funkčnosť a uľahči-
la manipulácia. 

Prúdnicovo aerodynamický tvar karosérie Zafira Tourer 
svojou siluetou pripomína vysokorýchlostný vlak. Rov-
nako ako pri ostatných typoch značky Opel predné re-
flektory	obsahujú	denné	svetlá	v	typickom	profile	kríd-
la.	Grafika	v	profile	krídla,	použitá	v	predných	reflekto-
roch sa opakuje v zadných skupinových svetlách, ktoré 
môžu byť vybavené svietiacimi diódami (LED). Výhľad 
vodiča z kabíny sa oproti   Zafire druhej generácie vý-
razne zlepšil vďaka tenším predným stĺpikom karosé-
rie, väčším bočným oknám a zmenenej polohe vonkaj-
ších spätných zrkadiel – ktoré sú teraz namontované na 
paneloch dverí. Svetlú a vzdušná atmosféru kabíny Zafi-
ra Tourer môže na želanie umocniť panoramatické pred-
né okno – inovatívny prvok, ktorý značka Opel predsta-
vila v roku 2005 pri kupé Astra GTC. Predné sklo plynule 
prechádza do veľkoplošného strešného okna. 

 Vysokú úroveň komfortu a bezpečnosti   Zafiry 
Tourer zabezpečuje mechatronický podvozok FlexRide. 
Oproti predchádzajúcej generácii sa rozchod i rázvor vý-
razne zväčšili: rázvor je teraz 2760 mm (+57 mm), roz-
chod vpredu 1584 mm (+96 mm) a rozchod vzadu 1588 
mm (+78 mm). Zafira Tourer má prednú nápravu z typu 
Insignia s izolovaným pomocným rámom a tlmičovými 
vzperami McPherson. Konštrukcia zadnej nápravy rov-
nako ako v type Astra kombinuje vlečené ramená spo-
jené skrutne pružnou priečkou s Wattovým priamovo-
dom. Táto konštrukcia má viaceré výhody: zabezpeču-
je výbornú stabilitu a ovládateľnosť,   komfort a dobrú 
izoláciu hluku,   pritom je ľahšia a kompaktnejšia ako vi-
acprvková náprava, ktorá by kvôli priestorovým náro-
kom neumožňovala použiť integrovaný nosič na bicykle 
FlexFix. 
 Raritou v segmente vanov je aj plne adaptívny pod-
vozok FlexRide, ktorý zvyšuje jazdný komfort a bezpeč-
nosť modelu Zafira Tourer. Podvozok FlexRide automa-
ticky prispôsobuje charakteristiku tlmičov pruženia po-
vrchu cesty, rýchlosti prejazdu zákrut, pohybom vozi-
dla a individuálnemu štýlu jazdy konkrétneho vodiča. 
Zabezpečuje maximálnu stabilitu vozidla a umožňuje 
nastaviť tri základné charakteristiky: Vyvážený režim 
„Standard“, komfortne orientovaný režim „Tour“ a ak-
tívny režim „Sport“. 
 
Celá škála inovatívnych asistenčných systémov vodiča 
zlepšuje jazdný komfort a aktívnu bezpečnosť tejto no-
vinky značky Opel: 
•	Novým	prvkom	v	modelovom	programe	značky	Opel	

je radarový tempomat Adaptive Cruise Control (ACC) 
s funkciou Collision Mitigating Braking (CMB), konti-
nuálne monitorujúci vzdialenosť od vozidla idúceho 

vpredu. Ak vzdialenosť nie je bezpečná, systém au-
tomaticky zmenší rýchlosť vozidla alebo – v extrém-
nom prípade – aktivuje núdzové brzdenie, aby zabrá-
nil kolízii. 

•	V	 Zafire	 Tourer	 má	 premiéru	 aj	 kamerový	 systém	
Opel Eye druhej generácie. Systém naďalej obsahu-
je asistenčný systém pre udržiavanie jazdného pruhu 
Lane Departure Warning (LDW) no funkcia rozozná-
vania dopravných značiek Traffic Sign Recognition 
(TSR) bola zlepšená a výrazne rozšírená. Kamerový 
systém podporuje nové funkcie:

•	Following	Distance	Indication	(FDI)	vizuálne	informu-
je vodiča o vzdialenosti od vozidla idúceho vpredu.

•	Forward	Collision	Alert	 (FCA)	upozorňuje	vodiča	vi-
zuálnymi a akustickými signálmi na hroziacu kolíziu s 
vozidlom idúcim vpredu.

•	Intelligent	Light	Ranging	(ILR)	rozširuje	funkciu	adap-
tívnych	 bi-xenónových	 reflektorov	 Advanced	 For-
ward Lighting (AFL+): Nastavuje dosah tlmených sve-
tiel podľa vzdialenosti od vozidla idúceho vpredu, čím 
optimalizuje osvetlenie cesty bez oslňovania iných 
vodičov.

V Zafire Tourer majú premiéru aj ďalšie inovatívne asis-
tenčné systémy vodiča:
•	 Systém	Side	Blind	Spot	Alert	(SBSA)	varuje	vodiča	pred	

kolíziou s iným vozidlom pri zmene jazdného pruhu.
•	 Systém	Advanced	Park	Assist	(APA)	pomáha	vodičovi	

nájsť vhodnú medzeru medzi vozidlami na parkovanie 
a vedie ho do nej; cúvacia kamera Rear View Camera 
výrazne uľahčuje cúvanie v stiesnenom priestore. 

Od začiatku predaja na jeseň tohto roku budú pre Opel 
Zafira Tourer k dispozícii tri verzie „turbodiesla“ 2.0 
CDTI s priamym vstrekovaním paliva common-rail, rov-
naké ako v   radoch Astra a Insignia. Dve slabšie ver-
zie dosahujú výkony 81 kW   a 96 kW, najvýkonnejšia 
verzia po prepracovaní dosahuje výkon 121 kW. Ponuka 
zážihových motorov obsahuje dva turbodúchadlom pre-
pĺňané štvorvalce  1.4 ECOTEC. Motory konštruované v 
duchu filozofie „downsizingu“ dosahujú výkony 88 kW 
a 103 kW. Všetky motory sa štandardne kombinujú so 
6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou, na želanie 
sa montuje 6-stupňová automatická prevodovka. Ďal-
šie úspory paliva, predovšetkým v hustej mestskej pre-
mávke, prináša systém Štart/Stop, ktorý je k dispozícii 
pre všetky motory. Už onedlho po svojom debute rad Za-
fira Tourer rozšíri mimoriadne úsporný model ecoFLEX, 
ako aj verzie poháňaná stlačeným zemným plynom CNG 
(Compressed Natural Gas) a skvapalneným propán-bu-
tánom LPG (Liquid Petroleum Gas). O niekoľko mesiacov 
neskôr pribudnú verzie poháňané výkonnými zážihový-
mi motormi úplne novej generácie. 
 
Pretože segment kompaktných vanov od začiatku roka 
2010 opäť rastie, Opel v ňom posilní svoju prezenciou. 
Typ Zafira sa bude vyrábať naďalej ako cenovo dostup-
ná alternatíva pre menej náročných zákazníkov.  Rodi-
nu vanov značky Opel tak bude tvoriť mini Agila (s dĺž-
kou 3,74 metra), Meriva (4,29 m), Zafira (4,47 m) a Za-
fira Tourer (4,66 m). 
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Osemvalcový vidlicový motor s interným označením M 
157 je vybavený kombináciou inovatívnych špičkových 
komponentov: okrem priameho vstrekovania benzínu s 
usmerneným lúčom s piezoelektrickými injektormi má 
celohliníkovú kľukovú skriňu, štyri ventily na valec s va-
riabilným časovaním ventilov, systém chladenia plnia-
ceho vzduchu vzduchom a kvapalinou, riadenie generá-
tora a systém stop – štart. Zo zdvihového objemu 5461 
cm3 vydoluje maximálny výkon 386 kW a krútiaci mo-
ment 700 newtonmetrov. V spojení s voliteľným balí-
kom AMG Performance (pri ktorom je okrem iného zväč-
šený plniaci tlak turbodúchadla zo 100 kPa na 130 kPa) 
tieto hodnoty vzrastú na 410 kW a 800 Nm. 
 Oba varianty E 63 AMG poskytujú jazdné výkony 
extratriedy: rýchlosť 100 km/h vozidlo dosiahne za 4,3 
resp. 4,2 sekundy (kombi: 4,4 resp. 4,3 sekundy), maxi-
málna (elektronicky obmedzená) rýchlosť je 250 km/h.
Napriek väčšiemu výkonu, krútiacemu momentu a lep-
ším jazdným výkonom je nový E 63 AMG o 2,8 litra 
úspornejší, ako model predchodcu so 6,3-litrovým atmo-
sféricky plneným motorom V8. Celková spotreba paliva 
9,8 litra na 100 kilometrov podľa NEFZ  (Nový európsky 
jazdný cyklus) zodpovedá emisii 230 gramov CO

2
 na ki-

lometer (kombi: 10,0 l/100 km; 234 g/km). Či s balí-
kom AMG Performance, alebo bez neho oba výkonové 
varianty majú jednotné hodnoty spotreby a emisií CO

2
 a 

zaujali tak vedúcu priečku v porovnaní s konkurenciou.

Viditeľným rozlišovacím znakom oboch variantov moto-
rov je v prípade upraveného AMG Performance kryt mo-
tora z uhlíkového laminátu. Súčasťou balíka AMG Per-
formance sú aj volant AMG Performance s čiernou Al-
cantarou v oblasti držania, červené brzdové strmene a v 
prípade sedanu aj odtrhová hrana AMG z uhlíkového la-
minátu na zadnom veku a elektrická zadná roleta.
 Sedemstupňová športová prevodovka AMG SPE-
EDSHIFT MCT má miesto zvyčajného meniča krútiace-
ho momentu kompaktnú, „mokrú“ rozbehovú spojku. 
Ponúka vo vozidle štyri prevádzkové módy: S (Šport), 
S+ (Šport plus) a M (Manuálny), ktoré poskytujú kratšie 
časy preradenia, väčšie otáčky a spontánnejšie prera-
ďovanie. Je pri nich nielen vypnutá funkcia stop – štart, 
ale riadiaca jednotka motora pri plnom zaťažení tiež či-
astočne stlmí spaľovací proces vo valcoch. To umožňuje 
ešte rýchlejšie preradenie, sprevádzané emocionálnou 
zvukovou kulisou. Nechýba ani funkcia automatického 
medziplynu pri podradení. Úsporný mód C rozbieha vo-
zidlo na “dvojke”, prevodové stupne cielene včas prera-
ďuje a predchádza príliš veľkým otáčkam. Spotrebu vo-
zidla zmenšuje riadený prívod paliva a riadenie generá-
tora, rekuperácia brzdnej energie a používanie systému 
stop - štart. 

E 63 AMG dostal nový športový podvozok AMG RIDE 
CONTROL a elektronicky regulovaný systém tlmenia, 
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Viac dynamiky aj úspornosti
Mercedes Benz E 63 AMg sa začne dodávať ako sedan alebo kombi aj na Slovensko od septembra 2011. Bude ešte vý-
konnejší a podstatne úspornejší. Jeho nový prepĺňaný zážihový motor V8 biturbo 5,461 litra s najväčším výkonom 386 
kW 700 Nm mu zabezpečuje  zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 4,3 s a normovanú spotrebu v kombinovanej prevádzke 
pod 10 l/100 km. 



ktorý umožňuje ručne nastaviteľné alternatívy Kom-
fort, Šport a Šport plus. Predná náprava má rozchod ko-
lies širší o 56 milimetrov so samostatnými závesmi ko-
lies pre väčší negatívny odklon a tým lepšiu priľnavosť 
k vozovke pri rýchlej jazde v zákrute.

Na E 63 AMG zaujmú okrem viacerých prvkov symboliky 
AMG tiež štandardne montované 10-lúčové 18-palcové 
pneumatiky 255/R40 R18 na prednej a 285/35 R18 na 
zadnej náprave. V hodnotnom, perfektne spracovanom 

interiéri je tiež športový volant AMG s trojramenným di-
zajnom a hore i dolu splošteným vencom, ktorý umožňu-
je optimálne riadenie vozidla. Účelný je farebný trojdi-
menzionálny TFT displej v strede rýchlomera. 

Sériovo sa do vozidla montuje trojstupňové ESP so špor-
tovou funkciou a výkonná brzdová sústava AMG s kom-
pozitnou technikou na prednej náprave. Medzi viac ako 
tuctom asistenčných systémov je nový aktívny asi-
stenčný systém sledovania mŕtveho uhla a aktívny  

asistenčný systém udržiavania jazdného pruhu. Zvon-
ka poznať E 63 AMG s novým motorom M157 podľa no-
vých diskových kolies z ľahkej zliatiny a nápisu „V8 BI-
TURBO“ na samostatných, širších predných blatníkoch. 
AMG styling so špecifickým vyhotovením prednej a zad-
nej partie patrí tiež medzi charakteristické znaky, rov-
nako ako kryt bočných prahov AMG a športová výfuko-
vá sústava AMG s dvoma pochrómovanými dvojitými  
koncovkami.

-mz-
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Novými líniami Peugeot 308 šikovne zapracoval štylis-
tické kódy značky a niektoré prvky z nového typu 508. 
Vonkajšie rozmery sa nezmenili, hmotnosť je však o 25 
kg menšia. Tvarovanie karosérií všetkých troch mode-
lov - hatchback, kupé-kabriolet (CC) a kombi (SW) sme-
ruje k technickejšej elegancii, ktorú ilustrujú predné 
menšie	reflektory	ako	mal	tento	typ	pôvodne,	s	denný-
mi svetlami na báze svietiacich diód (LED) so svetlovod-
mi. Modely s natáčacími bi-xenónovými svetlami majú 
reflektory	s	tmavým	titánovým	pozadím.	Tak	je	to	naprí-
klad v hatchbacku, v exkluzívnej verzii GTi. 
 Najvýraznejšie tvarové zmeny sú vpredu, patrí k 
nim aj nový nárazník. Jeho jediný otvor je vizuálne užší, 
má menej zaoblený tvar. Miesto na upevnenie tabuľky s 
evidenčným číslom vozidla už nie je v spodnej časti ná-
razníka, ale na bezpečnejšom mieste, v strede spomína-
ného otvoru. Zvisle orientované hmlové svetlá zostali, 
lemujú ich však diódy denného svietenia. 
 Kupé-kabriolet 308 CC má mierne upravené tva-
rovanie zadných koncových svetiel so svietiacimi dió-
dami, veko batožinového priestoru hatchbacku opticky 
rozširuje chrómovaná lišta. Nový tvar majú aj 16, 17 a 
18-palcové diskové kolesá z hliníkovej zliatiny.
 K zmenšeniu spotreby paliva okrem úprav motorov 
prispieva aj zlepšenie aerodynamiky (súčiniteľ odporu 
vzduchu má v niektorých modeloch hodnotu len 0,28) 
a použitie nových 16-palcových pneumatík s malým va-
livým odporom. Ponuka zážihových motorov sa nezme-
nila, zostávajú: 1.4 VTi (72 kW), 1.6 VTi (88 kW), 1.6 
THP (115 kW) a 1.6 THP (147 kW) pre špičkový model 
308 GTi. Z pôvodných vznetových motorov zostávajú 
1.6 HDi (68 kW) a 2.0 HDi (120 kW), nový je 2.0 HDi 
(110 kW), ktorý nahrádza dvojliter s výkonom 103 kW.  
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Súčasný zástupca automobilky Peugeot v nižšej strednej triede, typ 308, je na trhu od jesene 2007. Predali z neho asi  
900 tisíc vozidiel. Po výstavnej premiére na tohtoročnom autosalóne v Ženeve sa o niekoľko týždňov, v apríli, začali plniť 
výstavné sály zmluvných predajcov Peugeotmi 308 v ich inovovanej podobe.  

INOVÁcIA



Štandardom sú päť a šesťstupňové ručne ovládané pre-
vodovky, s motormi 1.6 VTi, 1.6 THP  (115 kW) a s mo-
tormi 2.0 HDi si možno objednať aj šesťstupňovú auto-
matickú prevodovku. Motor 1.6 HDi s výkonom 82 kW 
teraz nahradil rovnako výkonný „mikrohybrid“ 1.6 e-H-
Di. Má odpojiteľný alternátor (2,2 kW), ktorý má aj 
funkciu štartéra. Ve srovnání se systémy se zesíleným 
startérem je restart motoru e-HDi o 40 % rychlejší. Ak 
je tento model vybavený ručne ovládanou prevodovkou, 

k vypínaniu motora dochádza pri poklese rýchlosti na 
20 km/h, ak si zákazník vybral model s robotizovanou 
prevodovkou, riadiaca jednotka pohonu vypne motor pri 
poklese rýchlosti na 8 km/h. Životnosť alternátora je 
podľa výrobcu 600 tisíc štartovaní. Vďaka automatic-
kému vypínaniu motora je normovaná spotreba nafty v 
kombinovanej prevádzke tohto modelu 3,8 l/100 km a 
emisie CO

2
 vtedy dosahujú len 98 g/km. Označenie Blue 

Lion  vyhradené pre nejúspornejšie modely Peugeotov 

bude mať len model 308 e-HDi dodávaný s robotizovanou  
prevodovkou. 

Kabína bola navrhnutá tak, aby sa dosiahol pocit pries-
toru a presvetlenosti, ktoré prevládajú a nabádajú na 
cestovanie na palube. Vnútorné rozmery radia Peugeot 
308 medzi priestrannejšie vozidlá v nižšej strednej trie-
de. Šírka v lakťoch na predných sedadlách je 1464 mm 
vo verzii hatchback a SW a 1492 mm vo verzii kupé-ka-
briolet. Na zadných sedadlách tieto rozmery dosahu-
jú 1471 mm a v CC 1321 mm. Pocitu priestrannosti na-
pomáha množstvo praktických odkladacích priestorov 
v kabíne, v niektorých modeloch je ich až 42. Odklada-
cie priestory slúžia 7 cestujúcim, Peugeotu 308 SW (2 
prídavné sedadlá vzadu), ale ak si posádka zvolí samo-
statné sedadlá v druhom rade, bude mať možnosť podľa 
potreby upravovať a nastavovať interiér vozidla. Objem 
batožinového priestoru v SW dosahuje po kryt 674 li-
trov, v hatchbacku 430 litrov. Pri maximálnom využití 
objemov tieto hodnoty dosahujú 2149 a 1398 litrov (vo 
vyjadrení ako objem vody).V kupé-kabriolete majú 4 ces-
tujúci k dispozícii objem batožinového priestoru 465 li-
trov (vo vyjadrení ako objem vody) v konfigurácii kupé. 
V konfigurácii kabriolet so sklopenou strechou zostáva 
v batožinovom priestore ešte 266 litrov. Transformácia, 
aby sa Peugeotu 308 CC z kupé na kabriolet alebo na-
opak trvá 20 sekúnd. Peugeoty 308 hatchback a SW 
môžu mať panoramatické strechy. Celkový presklený 
povrch s nimi dosahuje v hatchbacku 4,86 m² a 5,58 m² 
v SW. Svetelnú intenzitu v kabíne vozidla možno regu-
lovať pomocou elektricky navíjateľnej clony, ktorá do-
pĺňa túto výbavu. 
 Cestovanie ešte viac spríjemňuje automatická 
dvojzónová klimatizácia. Systém pomocou filtrov z ak-
tívneho uhlia minimalizuje zápach uhľovodíkov v kabíne 
vozidla. K dispozcícii je aj autorádio WIP Sound, súprava 
hands-free Bluetooth, navigácia WIP Nav a WIP Com 3D 
so sklápateľnou farebnou 7 palcovou obrazovkou 16/9. 
V ponuke je okrem toho systém hi-fi JBL, ktorý môže byť 
doplnený bočnými viacvrstvovými sklami, aby sa dosia-
hol maximálny akustický komfort.

-pt-
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V tomto roku oslavuje historické BMW snov svo-
je 75. narodeniny. BMW prichádza pri príležitosti 
oslavy výročia modelu 328 so špeciálnym mode-
lom, nazvaným BMW 328 Hommage. Transformu-
je princípy a charakter automobilov tej doby do sú-
časnosti a ponúka možnú interpretáciu toho, ako 
by sa historický dizajnový jazyk, ktorého autormi 
boli Fritz Fiedler a Rudolf Schleicher, mohol realizo-
vať pri použití súčasnej technológie. 
 BMW 328 bolo výnimočné aj preto, že bolo 
prvým automobilom, pri ktorom BMW systematic-
ky uplatnili nielen ľahké, ale aj tie vtedy najpev-
nejšie  materiály, vďaka čomu hmotnosť vozidla 
bola iba 780 kilogramov. S cieľom uplatniť dnešné  

moderné princípy odľahčených konštrukcií sú mno-
hé komponenty exteriéru aj interiéru BMW 328 
Hommage vyrobené z plastu vystuženého uhlíko-
vými vláknami (CFRP, zjednodušene: karbón). Kým 
v minulosti konštruktéri uprednostňovali ľahký hli-
ník a horčík, dnes má najvyššie hodnotený pomer 
hmotnosti a pevnosti práve CFRP. Je ľahší, ale zá-
roveň pevnejší, ako hliník. Miesta, na ktorých sa v 
prípade BMW 328 Hommage použil, sú jasne vidi-
teľné. Takýmto spôsobom BMW 328 Hommage ni-
elen funkčne, ale aj vizuálne napĺňa princíp odľah-
čenej konštrukcie. BMW je priekopníkom sériovej 
aplikácie CFRP už po mnoho rokov a využilo ho na-
príklad v štrukturálnych komponentoch BMW M6 

Predstavujeme
BMW 328 Hommage

Harmónia tradície 
         s modernou

BMW 328 sa považuje na najkrajší a najúspešnejší športový automobil 
30. rokov minulého storočia. Položil základný kameň novej koncepcie vo-
zidla, podľa ktorej vedie výkon k úspechu iba vtedy, ak sú harmonicky a 
efektívne zladené všetky komponenty. S týmito charakteristikami bolo už 
vtedy BMW 328 stelesnením ideálov, na ktorých stojí značka BMW ešte 
aj dnes: dynamika, estetika a veľká miera inovatívnosti.



či na streche BMW M3.
 Výnimočnú výpoveď na BMW 328 Hommage ne-
prinášajú len viditeľné komponenty z CFRP. Moderná 
aplikácia pôvodných princípov sa pretavila aj do využi-
tia ďalších materiálov. Ušľachtilá koža a matne aj lesk-
lo brúsený hliník takisto prispievajú k vizualizácii funkč-
ného športového roadstera súčasnosti. Vozidlo tiež ne-
sie množstvo ďalších prvkov, odvodených z motoristic-
kého športu a odkazujúcich na úspešnú pretekársku ka-
riéru BMW 328. Samotná premiéra vozidla v roku 1936 

neprebehla na žiadnom autosalóne, ale priamo na prete-
kárskej trati. Už vo svojich prvých pretekoch BMW 328 
deklasovalo všetkých súperov s výkonnejšími motor-
mi a aj v nasledujúcich rokoch dominovalo európskym  
tratiam. 
 BMW 328 Hommage má aerodynamický dizajn  
a je na prvý pohľad jasne identifikovateľné ako špor-
tové vozidlo. Diagonálne línie uhlíkových vlákien v ma-
teriáli CFRP dynamiku roadstera ešte viac zvýrazňu-
jú. Podobne ako prvé historické BMW 328, ani nový  

model Hommage nemá dvere. Prístup do interiéru, pres-
ne ako aj predtým, umožňujú hlboké výklenky v bočných 
paneloch. Výrazne vertikálne orientované obličky dvoji-
tej mreže chladiča imitujú klasický štíhly, na výšku ori-
entovaný dizajn obličiek prvých typov BMW. Pôvodné 
BMW 328 ich malo ako jedno z vôbec prvých automo-
bilov značky. Dizajn BMW 328 Hommage prináša množ-
stvo detailov, ktoré pripomínajú úspešnú športovú his-
tóriu BMW 328. Napríklad: mierne asymetrické čelné 
sklo má v strede výklenok, typický pre dizajn niekdaj-
ších pretekárskych vozidiel. Krížom cez prednú kapotu a 
bočné panely sa vinú široké kožené pásy, neodmysliteľ-
ná súčasť mnohých pretekárskych špeciálov minulosti. 
 Minulosť motoristického športu do súčasnosti pri-
nášajú aj rýchloupínacie zámky na hrane kapoty. Poctou 
minulosti je veľké strieborné logo „75“ na strane vodi-
ča či uzáver tankovacieho hrdla za spolujadzcom, ktorý 
je trochu viac zapustený do karosérie ako pri pôvodnom 
328, stále však vystupuje pomerne výrazne. 
 Dizajn interiéru je čistý a funkčný aj dnes. Celá inte-
riérová štruktúra je vytvorená z CFRP, čím sa aj v kabí-
ne demonštruje ľahkosť konštrukcie vozidla, funkčne aj 
vizuálne. Interiér BMW 328 Hommage definujú dve vý-
razné povrchové línie. Obe sa začínajú už na prednej ka-
pote vozidla. Jedna z línií pokračuje smerom k vodičovi 
a okolo jeho pracoviska pokračuje až výstupku za jeho 
sedadlom. Druhá je orientovaná na priestor spolujazdca. 
Oba priestory sú výrazne oddelené, pričom asymetrická 
povaha tohto delenia podčiarkuje orientáciu vozidla na  
vodiča. 
 Prístroje použité v BMW 328 Hommage sú rovna-
kou mierou športové aj funkčné. Jednoduchému panelu 
dominuje jediný veľký okrúhly prístroj – výrazný otáč-
komer. Podobne ako v kokpite klasického 328 a mno-
hých iných športových modelov, aj tu nájdete ukazova-
tele teploty a tlaku oleja, či teploty vody. 
 Špecialitou prístrojovej dosky sú dva špeciálne dr-
žiaky na iPhone, umiestnené pred spolujazdcom, vráta-
ne samotných telefónov, ktoré poskytujú ďalšie zobra-
zovacie funkcie. Tvoria tak prístroj zvaný Tripmaster s 
dvoma hlavnými funkciami: stopkami na meranie časov 
na kolo a GPS itinerárom. V interiéri nechýbajú ďalšie 
športové špeciality, ako sú sedadlá so štvorbodovými 
pásmi či núdzový vypínač elektroniky vozidla, umiest-
nený medzi nimi.     –bw-
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Prinášajúc pozoruhodné jazdné vlastnosti vo všetkých 
podmienkach a rozšírený o kľúčové znaky divízie SRT 
– vrátane funkčného, pretekársky orientovaného štýlu, 
prvotriednej jazdy a ovládateľnosti, vynikajúceho brzd-
ného účinku a pretekmi inšpirovaných interiérových do-
plnkov – Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 rozširuje po-
nuku vozidiel Jeep a nadväzuje na úspešné predstave-
nie niekoľkokrát oceneného vozidla Jeep Grand Che-
rokee 2011. Vozidlá Jeep sú známe svojimi terénnymi 
schopnosťami. Okrem pohonu všetkých štyroch kolies a 
úžitkovosti značky Jeep, Grand Cherokee SRT8 povyšu-
je svoje schopnosti na novú úroveň a fanúšikom rýchle-
ho jazdenia poskytuje extrémny výkon na ceste aj na 
pretekárskych tratiach.
 Funkčný športový exteriér vozidiel Grand Cherokee 
SRT8 2012 sa vyznačuje „továrenským“ vzhľadom vý-
konného športového automobilu – vďaka zníženiu svet-
lej výšky o 2,54 cm a pridaniu nového lemovania kolies 
vo farbe karosérie, exkluzívne určeného pre model SRT, 
a obloženia prahov. Integrovaná spodná maska je nat-
retá lesklou čiernou farbou a nový spodný spojler má 
integrované brzdové potrubie na zlepšenie chladenia a 
potlačenie straty brzdného účinku. Novú prednú časť 
dotvára kapota s novým dizajnom a dvoma funkčnými 
čiernymi kanálmi na odvádzanie tepla a lepšie chladenie  
motora.

 Úplne nový kožený vyhrievaný volant má unikát-
ny prstenec so sploštenou spodnou časťou – evokujú-
cou pretekársky kokpit – a logom SRT. Štandardne do-
dávané prevodové páčky radenia sa nachádzajú na 
obidvoch stranách novotvarovaných opierok dlaní, za-
tiaľ čo všetky ovládače audiosústavy a elektronického  

informačného centra vozidla (EVIC) sa nachádzajú na vo-
dorovných ramenách volantu. Elektricky ovládaný výš-
kovo a teleskopicky nastaviteľný stĺpik riadenia je sú-
časťou štandardnej výbavy. Nové sedadlá v kombinácii 
kože napa a semišu s bočnými tvarovanými výstuhami 
a nastaviteľnými opierkami hlavy poskytujú maximálne 
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Najvýkonnejšie, technologicky najvyspelejšie, najšportovejšie vozidlo Jeep® v histórii – najnovší Jeep grand cherokee 
SRT8® 2012 – prichádza s preslávenými schopnosťami a úžitkovosťou značky Jeep v kombinácii s povestným vyspelým 
technickým spracovaním od tímu Street and Racing Technology (SRT) spoločnosti chrysler group LLc.

Najvýkonnejšie SUV
v histórii značky Jeep



pohodlie pri každodennej jazde – a „zovretie“, ktoré udr-
ží vodiča a cestujúcich v sedadle počas temperamentnej 
jazdy. Vyšívané logá SRT a kontrastné stehy dodávajú 
štýl dvom predným sedadlám. Vyhrievané (predné aj zad-
né) a vetrané (predné) sedadlá sú súčasťou štandardnej  
výbavy.
 Skonštruovaný a vyrobený na osvedčených základ-
och SRT nový Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 dosahu-
je zrýchlenie z 0 – 100 km/h za 4,8 sekundy; štvrť míle 
(asi 400 m) prejde za približne 13 sekúnd; dosahuje na-
jväčšiu rýchlosť 250 km/h a zo 100 km/h - 0 km/h za-
brzdí na vzdialenosti do 35 m.
 Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 je poháňaný úpl-
ne novým 6,4-litrovým zážihovým motorom HEMI® V-8 
s technológiou úspory paliva, ktorý dosahuje odhadova-
ný výkon 347 kW a krútiaci moment 630 Nm, čo pred-
stavuje zlepšenie o 33 kW, respektíve 61 Nm v porov-
naní so 6,1-litrovým motorom HEMI V-8, ktorý poháňal 
predchádzajúci model.
 Aktívne nasávacie potrubie, vačkový hriadeľ s 
veľkým zdvihom, variabilným časovaním ventilov po-
skytujú maximálny možný krútiaci moment pri malých 
otáčkach a zároveň maximálny výkon v širšom pásme 
veľkých otáčok. Konkrétne, až 90 percent maximálne-
ho krútiaceho momentu je dostupných v rozsahu od 
2800 do 6000 otáčok, čo umožňuje dosahovať bezkon-
kurenčné šprinty z miesta ako aj energické zrýchľovanie  

počas jazdy. Štandardne dodávaná technológia úspory 
paliva a nová výfuková sústava s aktívnym riadením 
ventilov, novinka pre modelový rok 2012, umožňuje mo-
toru používať iba štyri valce v širokom pásme zaťaženia 
na zmenšenie spotreby paliva – odhadované 13-percent-
né zlepšenie na diaľnici – a zároveň predĺženie dojazdu 
približne na 720 km na jednu nádrž paliva.
 Štandardne dodávané prevodové páčky preraďova-
nia pod volantom rozširujú tradične uloženú voliaciacu 
páku AutoStick na podlahovej stredovej konzole. Umož-
ňujú rýchlu zmenu prevodov v osvedčenej automatickej 
päťstupňovej prevodovke a na ceste i na pretekárskej 
trati. Obidva spôsoby preraďovania umožňujú vodičovi 
preradiť, zatiaľ čo kalibrácia riadiacej jednotky prevo-
dovky zabraňuje vzniku situácií, v ktorých by mohlo do-
chádzať k pretáčaniu motora. Adaptívne, elektronické 
preraďovanie zlepšuje reakciu a súčasne rovnomernosť 
chodu hnacej sústavy.
 Najlepšie ovládateľné vozidlo Jeep v histórii, kto-
ré dokáže zvládnuť priečne preťaženie až 0,9 g, je vy-
bavené novým zavesením kolies, adaptívnym pružením 
vyladeným v štýle SRT a novým systémom Jeep Se-
lec-Track, ktorý koordinuje hneď niekoľko rôznych prv-
kov vozidla naraz (systém riadenia stability, adaptívne 
pruženie, riadenie prevodovky, variabilný presun krútia-
ceho momentu medzi nápravy a jednotlivé kolesá, elek-
tronicky riadený samozáverný diferenciál, ovládanie  

škrtiacej klapky a vypínanie valcov pre úsporu paliva) 
na automatické prispôsobenie dynamiky vozidla. Vodiči 
majú možnosť ručne nastaviť jeden z piatich dynamic-
kých režimov pre konkrétny typ jazdy:

•	Auto:	prináša	najviac	poddajnú	jazdu	a	automaticky	
sa prispôsobí akejkoľvek situácii na ceste adaptív-
nou zmenou pruženia 

•	Šport:	prináša	lepšie,	tuhšie	riadenie	a	menšie	náklo-
ny karosérie pre športovú, zábavnú jazdu po ceste 

•	Ťahanie:	prináša	bezpečné	zoslabenie	kolísania	príve-
su a možného poskakovania na zlepšenie ťahania 

•	Preteky:	nastaví	športové,	tuhé,	„pretekárky	vylade-
né“ pruženie, ktoré zafixuje karosériu proti pohybu 
na maximálnu ovládateľnosť 

•	Sneh:	nastaví	najkonzervatívnejší	dynamický	režim,	
aby vozidlo bezpečne držalo stopu v nepriaznivom 
zimnom počasí.

 
Štandardne dodávaný permanentný pohon 4x4 Jeep 
Quadra-Trac s variabilným presunom krútiaceho mo-
mentu medzi nápravami prijíma signály z rôznych sní-
mačov, ktoré umožňujú zistiť preklzávanie kolies v naj-
kratšom možnom čase a urobiť nápravné opatrenie. 
Systém používa funkciu Throttle Anticipate na zistenie 
prudkého pohybu škrtiacej klapky zo zastavenia a ma-
ximalizuje trakčný výkon ešte pred samotným vznikom 
preklzu. Ak systém zaznamená preklzávanie kolies, po-
hon 4x4 prenesie časť alebo celý dostupný krútiaci mo-
ment aj na jedno zadné koleso. Schopnosti Jeep Grand 
Cherokee SRT8 2012 završuje ťažný výkon 2268 kg.
 Na nových delených 5-lúčových, 20-palcových ko-
vaných	diskových	kolesách	z	ľahkých	zliatin	sú	run-fla-
tové pneumatiky Pirelli PZero P295/45ZR20 (štan-
dardne dodávané ako celoročné alebo voliteľne ako  
trojsezónne).

Nový Grand Cherokee SRT8 bude dostupný v predaji od 
leta 2011 (zatiaľ len na severoamerických trhoch).

-jp-
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Nový 1,6-litrový motor sa vyrába vo Veľkej Británii, vy-
vinuli ho konštruktéri spoločnosti Ford v Európe pre glo-
bálne použitie. Popri 2,0-litrovom agregáte montova-
nom v Španielsku, je nový motor spojením najnovších 
technológií pohonných sústav zabezpečujúcich zmenše-
nie spotreby paliva a emisií CO

2
 až o 20 percent v porov-

naní s konvenčnými zážihovými motormi s väčším zdvi-
hovým objemom a podobnými výkonmi.

Pre zákazníkov hľadajúcich ešte väčšiu úspornosť ponú-
kajú novo predstavené generácie typov Mondeo, S-
MAX a Galaxy mnoho ďalších funkcií z programu Ford 
ECOnetic Technologies, vrátane inteligentného reku-
peračného dobíjania, informačného systému pre vodi-
ča Ford Eco Mode a aktívnej klapky prednej mriežky 
chladiča. Všetky tieto technológie sú štandardnou vý-
bavou  modelov poháňaných novým 1,6-litrovým  mo-
torom EcoBoost. 

Vďaka inovatívnej technológii zmenšenia objemu Ford 
EcoBoost je nový 1,6-litrový motor zároveň motorom s 
najmenším zdvihovým objemom, aký bol doteraz v po-
nuke pre zákazníkov Fordov S-MAX a Galaxy. Poskytu-
je špičkový výkon 118 kW pri 5700 otáčkach za minú-
tu a najväčší krútiaci moment 240 Nm v rozsahu otá-
čok 1600 až 4000 za minútu, pričom nové Mondeo vy-
bavené týmto motorom a 6-stupňovou ručne ovláda-
nou prevodovkou má kombinovanú spotrebu paliva iba 

6,8 l/100 km*, čo zodpovedá priemerným emisiám CO
2
 

len 158 g/km.

Ford EcoBoost: spojenie troch kľúčových 
technológií
Nový 1,6-litrový motor Ford EcoBoost má ľahkú, celohli-
níkovú konštrukciu zahŕňajúcu tri kľúčové technológie:
•	centrálne	umiestnený	systém	vysokotlakového	pria-

meho vstrekovania,
•	prepĺňanie	turbodúchadlom	s	malou	zotrvačnosťou,
•	dvojité	 nezávislé	 variabilné	 časovanie	 vačkového	 

hriadeľa.
Všetky tieto prvky majú potenciálne technické výhody i 
samostatne, spoločné použitie všetkých troch súčasne 

však prináša výrazne väčší výkon a zabezpečuje omno-
ho účinnejší proces spaľovania v celom rozsahu prevád-
zkových otáčok motora. Tento vyspelý systém spaľo-
vania poskytuje novú úroveň výkonových vlastností a 
úspornosti pri zážihových motoroch. 

Vysokotlakové priame vstrekovanie najnovšej 
generácie
V srdci nového 1,6-litrového motora Ford EcoBoost je 
systém vysokotlakového priameho vstrekovania, ktorý 
dokáže vstrekovať palivo do každého valca v malých a 
presných množstvách pri tlaku až 20 MPa – s veľkos-
ťou kvapiek spravidla menšou než 0,02 mm, čo je jed-
na pätina šírky ľudského vlasu. Motor využíva koncep-
ciu priameho vstrekovania najnovšej generácie s cent-
rálne umiestnenými vstrekovačmi, ktoré rozprašujú pa-
livo priamo do centra spaľovacej komory. Moderné šes-
ťotvorové vstrekovače využívajú systém riadeného 
rozstreku, ktorý smeruje jednotlivé dávky paliva pres-
ne tam, kde sú potrebné na zabezpečenie efektívneho 
spaľovania.

V porovnaní s konvenčným vstrekovaním paliva vzniká 
pri priamom vstrekovaní chladnejšia a hustejšia zmes, 
ktorá umožňuje 1,6-litrovému motoru Ford EcoBoost 
pracovať s väčším kompresným pomerom a väčším pre-
pĺňaním z turbodúchadla, čo prináša zlepšenie hospo-
dárnosti a mohutný výkon už od malých otáčok.

Turbodúchadlo s malou zotrvačnosťou prináša 
živý výkon
Motor Ford 1.6 EcoBoost poskytuje maximálny pôžitok z 
jazdy, pretože ponúka veľký krútiaci moment už od ma-
lých otáčok. Pre tento fakt sú tak obľúbené najnovšie 
vznetové motory, no táto zážihová novinka sa zároveň 
vyznačuje kultivovanosťou a živým výkonom v celom 
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Úsporný výkonný motort
Spoločnosť Ford rozširuje ponuku motorov pre svoje aktuálne portfólio veľkých vozidiel, ktoré zahŕňa Mondeo, S-MAX a 
galaxy. Úsporný 1,6-litrový zážihový motor Ford EcoBoost s výkonom 118 kW ponúka zákazníkom príležitosť využiť mo-
tor s menším zdvihovým objemom bez obetovania výkonu. 



rozsahu otáčok. To sa podarilo dosiahnuť použitím vy-
spelej technológie turbodúchadla s malým rotorom s 
malou zotrvačnosťou, ktorého otáčky presahujú aj hra-
nicu 200 000 za minútu. Motor je vybavený turbodúcha-
dlom Borg Warner KP39 s optimalizovanou koncepciou, 
ktorá umožňuje motoru dosiahnuť maximálny krútiaci 
moment 240 Nm už pri veľmi malých otáčkach (od 1600 
do 4 000 za min.), a to s úplne minimálnym oneskorením 
(známym ako tzv. turbodiera), keď vodič potrebuje poho-
tové zrýchlenie. V režime krátkodobého rastu  plniaceho 
tlaku je dokonca na krátky čas k dispozícii maximálny 
krútiaci moment až 270 Nm.

Nový 1,6-litrový motor Ford EcoBoost vynikajúco rea-
guje už pri malých otáčkach, vďaka dôkladnému prispô-
sobeniu turbodúchadla sa to však nedosiahlo na úkor ši-
rokého,	flexibilného	výkonového	pásma	či	živého	výko-
nu v hornom rozsahu otáčok: tento motor s výkonom 
118 kW napríklad poskytuje 95 percent maximálneho 
krútiaceho momentu v rozmedzí otáčok 1500 až 5500 
za min. Dostupnosť výkonu v takom širokom rozsahu 
otáčok tiež umožňuje použiť „dlhšie“ sprevodovanie, 
čo prináša ďalšie zlepšenie úspornosti a kultivovanosti.

Dvojité nezávislé variabilné časovanie vačko-
vého hriadeľa zlepšuje účinnosť
Motor Ford 1.6 EcoBoost má nezávislé variabilné časo-
vanie vačkového hriadeľa na nasávacích i výfukových 
ventiloch, ktoré zabezpečuje optimálny tok plynov cez 
spaľovaciu komoru pri všetkých otáčkach motora. Sys-
tém Ti-VCT zohráva významnú úlohu pri zväčšovaní 
účinnosti a výkonu motora, a to najmä pri čiastočnom 
zaťažení.

Použitie systému Ti-VCT tiež konštruktérom moto-
ra Ford EcoBoost umožnilo ďalej zlepšiť krútiaci mo-
ment pri malých otáčkach prostredníctvom využitia 
tzv. „vyplachovacieho“ efektu. Vyplachovanie využí-
va tlakové rozdiely medzi nasávacím a výfukovým po-
trubím na zväčšenie toku chladnejšieho, čistého vzdu-
chu cez motor pri malých otáčkach, čo zabezpečuje rast 
krútiaceho momentu a umožňuje rýchlejšie roztáčanie  
turbodúchadla.

Systém Ti-VCT využíva lopatkové aktivátory poháňa-
né tlakom oleja a dokáže meniť uhol vačkového hri-
adeľa na nasávacích aj výfukových ventiloch o 50  
stupňov.

Optimalizovaná konštrukcia zmenšuje 
emisie CO2

Tento motor má úplne novú konštrukciu, ktorá bola na-
vrhnutá s využitím najnovších technológií pohonných 
jednotiek a prináša vynikajúci výkon i spoľahlivosť. Má 
mimoriadne tuhý hliníkový blok valcov, presne odliaty 
pod veľkým tlakom, má ložiskový nosník a štruktúrnu 
olejovú vaňu. Hlava valcov uspôsobená pre ventilový 
rozvod 2xOHC so šestnástimi ventilmi a remeňom po-
háňanými vačkovými hriadeľmi, ktoré ovládajú priamo 
pôsobiace bezvložkové mechanické zdvíhadlá.

Koncepcia motora bola optimalizovaná pre maximálnu 
prevádzkovú účinnosť so zvláštnym dôrazom na mini-
malizovanie trenia a iných parazitických strát. Medzi 
špecifické vlastnosti patrí použitie špeciálnych povrcho-
vých vrstiev s malým trením na piestových krúžkoch a 
dôkladne leštených povrchov na zdvíhadlách, použitie 
olejového čerpadla s variabilným objemom, inteligent-
ného rekuperačného dobíjania a inovatívneho patento-
vaného, tzv. beztokového chladiaceho systému, v kto-
rom ventily ovládané systémom riadenia motora regu-
lujú tok chladiacej kvapaliny tak, aby sa pri studenom 
štarte zabezpečilo rýchlejšie zahriatie motora.
 Keďže 1,6-litrový motor Ford EcoBoost má menší  
zdvihový objem ako tradičný 2,0-litrový motor Duratec, 
prináša aj ďalšie výhody v oblasti efektivity vyplývaj-
úce z menšieho vnútorného trenia, menších hydraulic-
kých strát a hmotnosti, ako aj rýchlejšie ohriatie moto-
ra na prevádzkovú teplotu. Motor vďaka tomu poskytu-
je reálnu úspornosť vo všetkých jazdných podmienkach, 
vrátane jazdy v meste i na diaľnici.

Nepretržité udržiavanie optimálneho výkonu motora 
zabezpečuje najmodernejší elektronický riadiaci sys-
tém, ktorý monitoruje všetky kľúčové premenné ,vráta-
ne systému Ti-VCT, prepĺňania turbodúchadlom, polohy 
elektronickej škrtiacej klapky, predstihu zážihu, tlaku i 
prívodu vstrekovaného paliva a snímača detonačného 
horenia zmesi („klepania motora“). Tento riadiaci prvok 
pracuje v reálnom čase a odoberá vzorky dát z motora 
miliónkrát za sekundu.

Ďalšie novinky z oblasti pohonných sústav pre 
veľké vozidlá Ford v roku 2011
Popri pôsobivej ponuke pohonných sústav pre najnovší 
rad veľkých vozidiel od spoločnosti Ford of Europe sú 
pripravené aj ďalšie novinky:
•	1,6-litrový	motor	Ford	EcoBoost	(118	kW)	so	systé-

mom Ford Auto-Start-Stop,
•	ponuka	1,6-litrového	vznetového	motora	Ford	Dura-

torq TDCi (85 kW),
•	1,6-litrový	motor	Ford	Duratorq	TDCi	(85	kW)	so	sys-

témom Ford Auto-Start-Stop, ktorý bude v ponuke aj 
v špeciálnom modeli Ford Mondeo ECOnetic s emisia-
mi CO

2
 pod 115 g/km,

•	výkonný	a	zároveň	ekonomický	2,2-litrový	vznetový	
motor Ford Duratorq TDCi (147 kW) bude k dispozícii 
so 6-stupňovou automatickou prevodovkou.

„Úspornosť je pre zákazníkov pri výbere auta jeden z 
najdôležitejších faktorov. Vďaka novým efektívnym 
pohonným sústavám a rozšíreniu programu Ford ECO-
netic Technologies od najmenšieho typu Ka až po naše 
automobily zo segmentu veľkých a luxusných vozidiel 
ponúkame širokej škále zákazníkov cenovo prístupné 
riešenia, ktoré reálne prispievajú k zmenšovaniu uhlí-
kovej stopy automobilovej dopravy,“ povedal Stephen 
T. Odell, predseda a výkonný riaditeľ spoločnosti Ford 
of Europe. „S najnovšími generáciami Ford Mondeo, S-
MAX a Galaxy ponúkame v rámci našich vlajkových lodí 
nielen kompletný súbor najmodernejších technológií asi-
stenčných systémov pre vodiča, ale aj pôsobivý rad vý-
konných a zároveň efektívnych technológií pohonných 
sústav spĺňajúcich všetky požiadavky – pričom pre 
budúcnosť sú pripravené ešte ďalšie novinky.“
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V dvoch predchádzajúcich častiach tohto príspevku sme 
popísali účinky cieleného smerovania časti hnacieho 
momentu motora (Torque vectoring) na niektoré koleso 
nápravy alebo niektorú z náprav (v prípade vozidla s po-
honom všetkých kolies) a možnosti ich využitia na regu-
láciu smerových vlastností automobilu. V ďalších dvoch 
pokračovaniach si povieme o tom, aké možnosti regu-
lácie ponúkajú systémy natáčania kolies vozidla, o kto-
rých sme zatiaľ nehovorili, a to: 

•	aktívne	 riadenie	 zadných	 kolies	 (čo	 je	 rozdiel	 opro-
ti ich samovoľnému natáčaniu – samoriadeniu vply-
vom kinematických a deformačných vlastností me-
chanizmu zavesenia, ktoré sme popísali v MOT’ore 
č.12/2010)

•	nezávislé	aktívne	riadenie	–	pririaďovanie	predných	
kolies (myslí sa tým nezávislé na natáčaní volantu 
vodičom)

Historicky prvým prípadom, ktorý možno zaradiť med-
zi systémy aktívnej regulácie smerovej dynamiky vozi-
dla, je riadenie všetkých jeho kolies. Systém známy pod 
označením 4WS (four – wheel steering) zabezpečuje nú-
tené (aktívne) natáčanie zadných kolies (na rozdiel od 
ich samovoľného natáčania) spolu s natáčaním pred-
ných kolies. V osemdesiatych rokoch uplynulého storo-
čia boli tieto systémy používané prevažne japonskými 
automobilkami pri  niektorých modeloch osobných auto-
mobilov, po niekoľkoročnom čiastočnom útlme sa opäť 
začínajú uplatňovať aj u európskych výrobcov. 

Obr. 19 znázorňuje schematický princíp funkcie systé-
mu 4WS na príklade rušivého vstupu natočením pred-
ných kolies automobilu do zákruty. Cieľom aktívneho 
natočenia zadných kolies je:
•	zlepšiť	 riaditeľnosť	a	stabilitu	 jazdy	vozidla	pri	veľ-

kej rýchlosti; to vyžaduje rovnaký zmysel natáča-
nia zadných kolies ako predných, tzv. súhlasné ria-
denie, čím sa zmenšuje celkový stáčavý moment od  

priečnych síl prednej a zadnej nápravy   vzhľadom k 
ťažisku  vozidla, M

z
 = F

Yp
 . L

p
 – F

Yz
 . L

z
 ,

•	zlepšiť	manévrovateľnosť	vozidla	pri	malej	rýchlosti	
(parkovací manéver, potreba zmenšenia polomeru za-
táčania); to vyžaduje opačný zmysel natáčania zad-
ných kolies ako predných, tzv. nesúhlasné – protis-
merné riadenie, čím sa celkový stáčavý moment od 
priečnych síl náprav zväčšuje, M

z
 = F

Yp
 . L

p
 + F

Yz
 . L

z
 , 

zhoršenie stability jazdy pri malej rýchlosti nie je roz-
hodujúce; táto funkcia predstavuje len rozšírenie vy-
užiteľnosti ekonomicky nákladného systému 4WS, 
prioritná je funkcia podľa predchádzajúceho bodu.

  
Obr. 20 názorne porovnáva jazdu osobného automobilu 
so systémom 4WS a bez neho v priebehu vyhýbacieho 
manévru pri veľkej rýchlosti. Z obrázku je zrejmé, že jaz-
da vozidla so systémom 4WS je smerovo stabilná a po-
skytuje vodičovi väčší komfort riadenia.

Aktívne systémy riadenia zadných kolies pri starších 
osobných automobiloch prevažne  využívajú  kinema-
tickú väzbu medzi natáčaním predných a zadných ko-
lies, zatiaľ čo v moderných automobiloch sa zadné ko-
lesá natáčajú nezávisle na predných kolesách na zákla-
de vyhodnotenia okamžitej jazdnej situácie. Uhly natá-
čania zadných kolies sú (najmä v režime súhlasného ri-
adenia) rádovo menšie v porovnaní s uhlami natáčania 
predných kolies. Natáčanie zadných kolies sa realizuje 
pomocou: 
•	mechanického	 prevodu	 prepojeného	 spájacím	 hri-

adeľom s prevodkou riadenia predných kolies pri  

starších systémoch,
•	elektrohydraulických	 alebo	 elektromechanických	

akčných členov pri novších systémoch.

Tieto systémy umožňujú súhlasné aj nesúhlasné natá-
čanie zadných kolies voči predným kolesám podľa oka-
mžitých jazdných podmienok. Pri natáčaní zadných ko-
lies sa uplatňuje:
•	jednoparametrická	 regulácia	 –	 uhol	 natočenia	 zad-

ných kolies je len funkciou uhla natočenia predných 
kolies, z = f (

p
), 

•	dvojparametrická	 regulácia	 –	 uhol	 natočenia	 zad-
ných kolies je funkciou uhla natočenia predných ko-
lies a rýchlosti jazdy, 

z
 = f (

p,
v), 

•	viacparametrická	 regulácia	 –	 uhol	 natočenia	 zad-
ných kolies je funkciou uhla natočenia predných ko-
lies, rýchlosti jazdy a ďalšieho parametra, ktorým 
môže byť napríklad priečne zrýchlenie vozidla, 

z
 = 

f (
p
,v,a

Y
), alebo uhlová rýchlosť stáčania ’ .

Pri jednoparametrickom systéme sa natáčanie zad-
ných kolies realizuje pomocou špeciálneho mechanic-
kého prevodu, ktorého riešenie umožňuje pri malom na-
točení volantu (takmer priama jazda veľkou rýchlos-
ťou) súhlasné riadenie zadných kolies, pri väčšom na-
točení (jazda v meste, parkovanie) nesúhlasné riade-
nie, obr. 21. Pri dvojparametrických systémoch sa natá-
čanie zadných kolies zväčša realizuje elektrohydraulic-
kým alebo elektromechnickým prevodom, regulovaným 
pomocou elektronickej riadiacej jednotky, ktorá spraco-
váva uvedené dva regulačné signály. Do určitej rýchlos-
ti jazdy je potom riadenie zadných kolies nesúhlasné, 

AKO FUNgUJE REgULÁcIA 
SMEROVEJ DYNAMIKY VOZIDLA?
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  Obr. 19 - Schematické znázornenie funkcie systé-
mu 4WS: a) štandardné riadenie prednými kolesami, b) 
4WS – súhlasné riadenie zadných kolies, c) 4WS – nesú-
hlasné riadenie zadných kolies, F

Yp
 ... bočná sila prednej 

nápravy, F
Yz 

... bočná sila zadnej nápravy

5. ČASŤ

  Obr. 20 - Porovnanie predbiehacieho manévru vozi-
dla so systémom 4WS a bez neho: a) vozidlo so systé-
mom 4WS (súhlasné riadenie zadných kolies), b) vozidlo 
bez systému 4WS

  Obr. 21 - Charakteristika jednoparametrického sys-
tému 4WS: 

p
 ... uhol natočenia predných kolies, 

z
 ... 

uhol natočenia zadných kolies, 
V
 ... uhol natočenia vo-

lantu
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nad touto rýchlosťou súhlasné, obr. 22. Takýto systém 
natáčania zadných kolies je nutný aj pri viacparametric-
kých systémoch. 

Obr. 23 znázorňuje schému elektrohydraulického systé-
mu riadenia zadných kolies. Akčným členom je v tom-
to prípade dvojčinný hydraulický valec, ktorého pracov-
ný piest ovláda riadiace tyče zadných kolies. Je riade-
ný trojcestným elektromagneticky ovládaným hydrau-
lickým ventilom. Obr. 24 znázorňuje elektromechanický 
akčný člen riadenia zadných kolies s elektromotorom v 
spoločnej osi s prevodkou riadenia.

Funkcia aktívneho riadenia zadných kolies v jeho súčas-
nej podobe je zameraná takmer výlučne na potlačenie 
pretáčavých smerových vlastrností automobilu (napr. 
pri nájazde do zákruty) a tým na stabilizovanie jeho po-
hybu. Systém aktívneho riadenia zadných kolies je tech-
nicky a ekonomicky značne náročný, vyžaduje napríklad 
nové  konštrukčné riešenie zadnej nápravy s možnosťou 
natáčania kolies a často zložitý mechanizmus ich riade-
nia. V modifikovanej podobe sa však začína uplatňovať 
aj pri vyvíjaných systémoch automatizovaného parko-
vania osobných automobilov. Toľko k aktívnemu riade-
niu zadných kolies. 

Pod pojmom „aktívne riadenie predných kolies“ sa ro-
zumie systém riadenia, ktorý umožňuje počas jazdy 
plynule meniť pomer medzi uhlom natočenia volantu 
a uhlom natočenia vstupného hriadeľa prevodky ria-
denia (ozubeného pastorka hrebeňového riadenia). Pri  

štandardnom systéme riadenia sú tieto uhly takmer rov-
naké, pretože volant je spojený so vstupom prevodky ri-
adenia tuhým hriadeľom (často opatreným krížovými 
kĺbmi), a môžu sa nepatrne líšiť len vplyvom pružnos-
ti (skrutnej deformácie) tohto hriadeľa a prípadnej vôle 
v krížových kĺboch. Pri systéme aktívneho riadenia je 
tento hriadeľ prerušený a obidve jeho časti sú navzá-
jom prepojené pomocou špeciálnej vloženej prevodovky, 
ktorá umožňuje vzájomné natočenie týchto dvoch častí 
hriadeľa voči sebe pomocou elektrického servomotora. 
Tým sa vytvorí viac alebo menej výrazná zmena pome-
ru medzi natočením volantu a ozubeného pastorka pre-
vodky riadenia. Pritom sa musí bezpečne preniesť silo-
vý účinok (moment) medzi volantom a prevodkou riade-
nia. Ak sa funkcia tejto vloženej prevodovky zabloku-
je, napríklad zabrzdením servomotora, obidve časti hri-
adeľa sa otáčajú rovnako a riadenie funguje ako štan-
dardné. Tento základný funkčný princíp aktívneho riade-
nia znázorňuje obr. 25.

Aktívne riadenie predných kolies poskytuje dve hlavné 
výhody, a to:
•	variabilný	prevod	riadenia,
•	možnosť	korekcie	jazdy	vozidla	natočením	predných	

kolies bez zásahu vodiča.

Prvá z uvedených výhod, teda variabilnosť prevodové-
ho pomeru riadenia, je z hľadiska predmetu tohto prí-
spevku druhoradá. Prvoradá je druhá výhoda, a tou je 
možnosť ovplyvnenia jazdy vozidla a teda zlepšenia 
jeho smerovej stability zásahom do riadenia (natočením 
predných kolies) bez účasti vodiča. To je v súčasnosti 
najnovší a veľmi významný príspevok k regulácii smero-
vej dynamiky automobilu. O ňom si povieme v nasleduj-
úcej časti príspevku.

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

(pokračovanie) 
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  Obr. 22 - Charakteristika dvojparametrického sys-
tému 4WS: 

p
 ... uhol natočenia predných kolies, 

z
 ... 

uhol natočenia zadných kolies, v ... rýchlosť jazdy

  Obr. 23 - Schéma elektrohydraulického systému ri-
adenia zadných kolies

  Obr. 24 - Elektromechanický akčný člen riadenia 
zadných kolies: 1 – elektromotor, 2 – prevodový mecha-
nizmus s pohybovou skrutkou a maticou s valivým ulo-
žením, 3, 4 – snímače natočenia zadných kolies, 5 – ria-
diace tyče zadných kolies

  Obr. 25 - Funkčná schéma aktívneho riadenia pred-
ných kolies automobilu: 1 – hrebeňová prevodka riade-
nia, 2 – vložená prevodovka, 3 - servomotor

Ak dostanete počas jazdy na niektorom kolese de-
fekt, je to prinajmenšom nepríjemné (musíte zastaviť 
a prácne vymieňať koleso), prinajhoršom nebezpečné,  

pretože vozidlo sa môže stať ťažko ovlá-
dateľným, čo môže viesť až k havá-
rii. Našťastie, k defektom už nedochád-
za tak často ako v minulosti. Podľa od-
borníkov spoločnosti Michelin dochádza 
na európskych cestách k defektu v prie-
mere po najazdení 50 000 kilometrov, 
v USA po približne 15 000 km a v Číne, 
kde sú cesty menej kvalitné, už približ-
ne každých 5000 kilometrov. Život mo-
toristom síce uľahčujú pneumatiky s tzv. 
núdzovým dojazdom, na ktorých možno 
aj po defekte prejsť menšou rýchlosťou 

niekoľko desiatok kilometrov, ale stále to ešte nie je 
ono. Budúcnosť možno patrí pneumatikám, ktoré si de-
fekt takpovediac vôbec „nevšimnú“, takže ho vodič ani  

nezaregistruje. Koncepčnú pneumatiku s takýmito 
vlastnosťami predstavila nedávno na podujatí Challen-
ge Bibendum v Berlíne spoločnosť Michelin. Nová pne-
umatika s označením 3-S-Konzept môže prejsť aj cez 
niekoľko centimetrov dlhé klince bez najmenšej straty 
vzduchu. Dosiahlo sa to použitím špeciálneho mäkkého 
polyméru vnútri pneumatiky, ktorý okamžite zacelí dier-
ku spôsobenú ostrým predmetom. Tento polymér nespô-
sobuje žiadne vibrácie, a to ani vtedy, keď vozidlo dlho 
stálo. Pneumatika nového typu pravdepodobne nájde 
uplatnenie práve v rozvojových krajinách, v ktorých sa 
defekty vyskytujú najčastejšie. Veľkou výhodou „samo-
sazaceľujúcej“ pneumatiky je aj to, že náhradné koleso 
sa stáva zbytočným, čím sa ušetrí až 30 kg hmotnosti. 

RM 

PNEUMATIKA SA PRI DEFEKTE SAMA ZAcELí
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Na všetky nákladné vozidlá Isuzu Trucks je poskytova-
ná trojročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených 
kilometrov, čo je dôkazom ich spoľahlivosti. Tak to bude 
aj na slovenskom trhu, kde Isuzu v tomto čase vstupuje. 
Modely N-série majú celkovú hmotnosť 3,5 t, 5 t, 6,2 t, 
7,5 t. Poháňajú ich trojlitrové motory s výkonom  110 
kW, pre modely s hmotnosťou 7,5 t je to 5,2-litrový mo-
tor s výkonom 140 kW. Štandardne spolupracujú so 

šesťstupňovými ručne ovládanými prevodovkami, pre 
všetky modely je možná aj robotizovaná prevodovka. 
Modely F-série majú celkovú hmotnosť 10 t, 11 t alebo 
12 t. Pre pohon modelov s hmotnosťou 10 a 11 t sú ur-
čené 5,2-litrové motory s najväčším výkonom 150 kW, 
prevodovky môžu byť opäť s ručným ovládaním alebo 
robotizované, modely s celkovou hmotnosťou 12 t sú 
vybavené len ručne ovládanou prevodovkou a poháňa 

ich 7,6-litrový motor s najväčším výkonom 176 kW. Pre 
obidva rady je k dispozícii niekoľko dĺžok rázvorov ná-
prav. Isuzu na Slovensku už spolupracuje  aj s niekto-
rými domácimi výrobcami nadstavieb a hodlá vyhovieť 
všetkým požiadavkám zákazníkov. Filozofiou Isuzu nie 
je dodávať vozidlá za najmenšie nadobúdacie ceny, pre-
tože tak by nebolo možné zabezpečiť pre ne dlhodobo 
veľmi malé prevádzkové náklady. 
 Výkonné motory, spoľahlivá brzdová sústava a vý-
nimočný výhľad z kabíny odďaľujú nástup únavy vodiča. 
Aerodynamicky testovaná „úzka“ kabína i „dvojkabína“ 
majú optimalizovaný aj odvod dažďovej vody, prispieva-
jú k úsporám paliva a zmenšujú hluk, ktorému je vysta-
vená posádka. Široké dvere otvárajúce sa pod uhlom až 
85°pomáhajú ľahkému vstupu do kabíny. Život vodiča 
tiež uľahčujú široké schodíky, vertikálne vonkajšie kľuč-
ky dverí a široké vnútorné dverové úchyty. Za volantom 
má vodič mimoriadny prehľad o situácii v okolí vozidla 
vďaka hlbokému čelnému sklu so strmým uhlom, ktoré 
navyše rozširuje vnútorný priestor kabíny. Sedadlo vo-
diča je odpružené a volant možno nastaviť nielen výško-
vo, ale i jeho sklon. Toto, spoločne s dostatočným úlož-
ným priestorom a veľkým čelným sklom, zabezpečuje 
pohodlné cestovanie aj na dlhšie vzdialenosti.

Príbeh spoločnosti Isuzu Motors sa začal písať v roku 1916. Stala sa najväčším japonským výrobcom nákladných áut a 
má na konte 26 miliónov vyrobených vozidiel. V triede s celkovou hmotnosťou 6-16 ton je Isuzu na trhu celosvetovo naj-
predávanejšou značkou. Vedúce postavenie v tejto triede má Isuzu na viac ako 20 trhoch. Isuzu sa môže pochváliť prven-
stvom, prvým vznetovým motorom s priamym vsetrekovaním. Svoje motory a prevodovky dodáva aj iným výrobcom vo-
zidiel v Európe, USA i Japonsku, napríklad značkám koncernu general Motors, vrátane automobilky Opel. 

ISUZU vstupuje na slovenský trh



 Všetky nákladné vozidlá Isuzu sú vybavené proti-
blokovacím brzdovým systémom ABS a motorovou brz-
dou. Navyše, kabína je konštruovaná tak, aby vďaka po-
užitej oceli s veľkou pevnosťou, uzatvoreným profilom 
spodného rámu a dverovému vystuženiu obvodovými 
oceľovými pásmi, čo najlepšie odolala nárazu. V prípa-
de kolízie sú cestujúci chránení bezpečnostnými vankú-
šmi a výškovo nastaviteľnými bezpečnostnými pásmi s 
predpínačmi.
 Značka Isuzu Motors je známa svojimi ľahkými 
vznetovými motormi, ktoré vyvíja a vyrába už 50 ro-
kov. Motory, ktoré sú vo vozidlách Isuzu, spĺňajú a pa-
rametrami prevyšujú najnovšie smernice pre emisie bez 
nevyhnutnosti používať aditívy (AdBlue). Rýchlo dosia-
hnuteľný veľký krútiaci moment po dobu celého pracov-
ného rozsahu otáčok motora zabezpečuje zriedkavú po-
trebu zmeny prevodového stupňa.
 Isuzu má na Slovensku zatiaľ 5 obchodno-servis-
ných partnerov – vo Svidníku, Košiciach, Liptovskom 
Mikuláši, Žiline a v Bratislave. Zmluvní partneri majú 
dlhoročné skúsenosti so servisom a opravami náklad-
ných automobilov. Všetky potrebné informácie môžu zá-
kazníci získať na infolinke 18 200 (z celého Slovenska), 
alebo na webovej adrese www.isuzutrucks.sk.

-iu-
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Mercedes Benz Zetros 

Vyhotovené sú ako luxusné poľovnícke a expedičné 
obytné vozidlá so špeciálnou nadstavbou a zástavbou 
(komfortne vybavené a klimatizované: obývačka, spál-
ňa, kuchyňa, tiež priestory pre hygienu a v jednom vo-
zidle majú i garáž pre štvorkoliesku) a rozmanitou šká-
lou užitočných doplnkov. Oba luxusné Zetrosy budú jaz-
diť i v púšti. Sú spôsobilé odolávať a chrániť osádku i 
pri extrémnych výkyvoch teplôt, ktoré v púšti panujú. 
Nasadené budú i v náročných horských podmienkach, 
kde je doposiaľ prakticky jediným mysliteľným doprav-
ným prostriedkom kôň. Použijú ich i na viacdňové poby-
ty v pohorí Altaj, pri tradičnom love vlkov pomocou orla.

Mercedes-Benz Zetros vo všetkých vyhotoveniach po-
háňa radový vznetový 7,2-litrový šesťvalec s výko-
nom 240 kW a krútiacim momentom 1300 Nm pri 1200 
až 1600 ot/min.) v kombinácii s dvoma variantmi  

prevodovky. Štandardne to je hydraulicko-pneumatic-
ká deväťstupňová prevodovka (osem stupňov vpred 
+ redukčný prevodový stupeň pre plazivú rýchlosť 
[crawler])) s priamo sprevodovaným najvyšším stup-
ňom. Na želanie tiež šesťstupňová plnoautomatická pre-
vodovka Allison 3000 SP/PR. Pohon sériovo dopĺňa di-
ferenciál s tromi mechanickými uzávierkami. Vodič ich 
zapína postupne - v poradí podľa zväčšovania náročnos-
ti terénu - praktickým otočným spínačom. 

Nákladný Zetros do ťažkého terénu s pohonom všet-
kých kolies a s motorom pred kabínou nájde uplatnenie 
okrem iného v energetike, prieskume, u hasičov, či v zá-
chranných službách. Slovenská spoločnosť Stražan vy-
vinula spolu s jeho výrobcom Zetros s veľkou priechodi-
vosťou aj vo vyhotovení so špeciálne odolnou cisternou, 
vhodný i pre ozbrojené zložky.        -mz-

Zetros do ťažkého terénu s pohonom všetkých kolies je jediný úžitkový Mercedes s motorom pred kabínou. Takéto vozi-
dlo je lepšie ovládateľné, prináša výhody v extrémnych podmienkach i ohľadom bezpečnosti a pohodlia vodiča. Najnovšie 
boli dva Zetrosy 2733 A s pohonom 6x6 dodané do Mongolska.

Expedičné vozidlo
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„Cieľom je prirodzene to, že použitie by 
malo byť tak pohodlné, ako vlastniť a 
používať elektrické vozidlo,“ vysvetľuje 
Johan Konnberg, projektový manažér z 
divízie Špeciálnych vozidiel spoločnosti 
Volvo Car Corporation. Volvo C30 Elect-
ric bolo prevezené do spoločnosti Flan-
derś  Drive 19. mája, aby bolo prispôso-
bené na induktívne nabíjanie. Odovzda-
nie vozidla aj symbolizuje formálny za-
čiatok tohto projektu, ktorého názov je 
CED (Continuous Electric Drive) (Nepre-
tržitý elektrický pohon). Ďalší z účast-
níkov tohto projektu je výrobca auto-
busov Van Hool a výrobca električiek 
Bombardier.

Pri induktívnom nabíjaní je nabíjacia 
plocha zabudovaná v zemi, napríklad 
na príjazdovej ceste k domu, kde parku-
je vozidlo. Súčasťou tejto plochy je cie-
vka, ktorá generuje magnetické pole.  
V prípade, že vozidlo zaparkuje nad tou-
to plochou, energia sa presunie bez fy-
zického kontaktu do indukčného sníma-
ča na vozidle. Prenesená energia je stri-
edavý prúd, ktorý je následne prekon-
vertovaný na jednosmerný prostredníc-
tvom usmerňovača zabudovaného vo 
vozidle a následne dobíja batérie vozi-
dla. Plné nabitie batérií, aké sú v mode-
li C30 Electric (24 kWh), by malo trvať 
hodinu a dvadsať minút.

Niekoľko výrobcov automobilov a 
technologických spoločností pracuje 
na výskume v tejto oblasti, ale zatiaľ 
neexistuje výrobca, ktorý by ponúkal 
na trhu hotový produkt. 

Volvo C30 Electric je súčasťou ambi-
cióznej elektrifikačnej stratégie spo-
ločnosti Volvo Cars. Je dobre vybave-
né, komfortné, športové a bezpečné 
ako štandardné vozidlo – popri tom 
však ponúka dojazd 150 km na jed-
no nabitie s nulovými emisiami kys-
ličníkov uhlíka. Odovzdanie úvodnej 
flotily	250	vozidiel	vybraným	zákaz-
níkom v Európe začne v druhej polo-
vici roka 2011.

-vo-

Spoločnosť Volvo car participuje na projekte induktívneho nabíjania trakčných batérií elektromobilov. Spoločne s belgic-
kými špecialistami na technológiu a vývoj Flanders´Drive a ďalšími spoločnosťami, pracujú na vývoji systémov a metód, 
ktoré nepotrebujú ani nabíjacie káble ai elektrické zásuvky. S induktívnym nabíjaním je energia bezdrôtovo prenášaná do 
batérie vozidla prostredníctvom nabíjacej platne, zabudovanej v povrchu cesty.

Vývoj indukčného nabíjania 
elektrických vozidiel
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Stredná generácia má v živej pamäti očakávanie ná-
stupkyne starej známej a originálne aerodynamickej Ta-
try 603 koncom šesťdesiatych rokov minulého storo-
čia. Bola ňou nemenej známa „šestotrinástka“, ktorej di-
zajn bol zverený talianskej spoločnosti Vignale. Taktiež 
s riešením koncepcie sovietskeho kompaktného auta 
LADA Samara automobilky VAZ pomohli sovietskym 
odborníkom inžinieri konštrukčnej kancelárie Porsche. 
Aj na vývoji tvaru karosérie automobilu ŠKODA Favo-
rit sa podieľala známa talianska dizajnérska spoločnosť  
Bertone.
 Umelcov a technikov spája spôsob zachytenia ná-
padu na médium, ktorým je papier a nástrojom je ceruz-
ka. Hoci umelcom - maliarom stačí na ďalšie rozvíjanie 
nápadu ceruzka a papier, technici, podobne ako napríklad 
aj sochári, potrebujú nápad zrodený v hlave preniesť 
do reálneho trojrozmerného sveta. Ide o zhmotnenie  

nápadu do produktu-vý-
robku. Skice jednotli-
vých pohľadov sa ďa-
lej rozvíjajú a dolaďujú, 
slúžia ako predloha pre 
technikov v modelárskej 
dielni. Na základe papie-
rových skíc sa vytvára-
jú hlinené modely. Za po-
moci prístupov reverz-
ného inžinierstva sa ná-
sledne hlinený model di-
gitalizuje. Spôsobov digi-
talizácie je viacero.

Prečo digitalizovať 
model?
Napriek vytvoreniu 
hmotného hlineného mo-
delu, ktorý si možno obz-
rieť z každej strany a sa-
mozrejme, že sa ho mož-
no aj dotknúť, digitálny 

model prináša mnoho výhod predovšetkým v oblasti vi-
zualizácie a dolaďovania tvarov. Digitálnemu modelu nie 
je problém priradiť akúkoľvek farbu povrchu, akúkoľvek 
textúru materiálu, akokoľvek ho nasvietiť. Samozrejme, 
model je možné osadiť kdekoľvek, či do interiéru alebo 
exteriéru a vytvárať tak fotorealistické snímky mode-
lu. V konečnej fáze technickej prípravy výroby je digi-
tálny model nevyhnutný pre výrobu nástrojov - hlavne  

foriem na výrobu tvarov výliskov plechových kompo-
nentov alebo výstrekov plastových dielcov. 

Klasický prístup
V nedávno minulých dobách, ale aj teraz, sa návrhári 
radi hrajú s modelárskou hmotou. Tvary svojich pred-
stáv vtlačia do hmoty. Je to stále najistejšia metóda 
symbiózy dizajnéra so zhmotňujúcou sa myšlienkou. 
Má však svoje obmedzenia pri vizualizácii a fotorealis-
tickom stvárnení. Vizualizácia sa dá najlepšie realizo-
vať za pomoci výpočtovej techniky. Z hľadiska tvorby 
koncepcie je to metóda časovo náročná a nákladná. Mo-
del návrhu znázornený na schéme obr. 2 je realizovaný 
od návrhu až po výrobu „klasickou“ cestou bez použi-
tia výpočtovej techniky, za pomoci kopírovania tvarov 
na mechanických resp. elektro- hydraulických kopírova-
cích frézovačkách.
 
Reverzné inžinierstvo 
Model návrhu znázornený na schéme obr. 4 je už silne 
podporovaný výpočtovou technikou a CNC výrobnou 
technikou. Vo fáze transformácie hlineného hmotného 
modelu do virtuálnej podoby (potrebnej pre vizualizáciu 

a následnú výrobu) sa používajú optoelektronické ske-
novacie zariadenia a následne sa tieto dáta spracová-
vajú v CAD systémoch. Model je zoskenovaný a takto 
získané mračná bodov sú aproximované krivkami v jed-
notlivých rezoch a následne sú nimi preložené tvaro-
vé plochy. (Predošlá veta popisuje dej veľmi zjednodu-
šene, pretože v skutočnosti by tento proces mohol byť 
predmetom samostatného článku.) Fáza digitalizácie je  

POČíTAČOVÁ PODPORA 
v počiatočnej fáze návrhu automobilu
Úlohou technika je nielen niečo vymyslieť, ale aj zrealizovať túto myšlienku. Impulzmi pre vývojárov sú vo veľkej miere poži-
adavky trhu. Analyzujú sa požiadavky zákazníkov, obchodníkov resp. manažérov a následne je oslovená konštrukčná kan-
celária, ktorá by mala myšlienku „zrealizovať v priestore a čase“. Profesionálni dizajnéri a vývojári pôsobia samozrejme nie-
len v segmente automobilového priemyslu, ale aj v odvetviach spotrebného priemyslu ako je biela a čierna technika, hrač-
ky a dalo by sa menovať ďalej. Nie je žiadnym tajomstvom, že každá automobilka má svojho šéfdizajnéra, ktorý riadi od-
delenia dizajnérov zodpovedných za určitý celok automobilu. Základné delenie dizajnu automobilu je na interiérový a ex-
teriérový dizajn. A potom sa to ďalej vetví. Automobilky, ktoré nemajú svojich dizajnérov, zadávajú svoje zákazky špecia-
lizovaným dizajnérskym centrám.

Obr. 1 - Práca dizajnérov na hlinenom modele v prvej polovici minulého storočia [2]

Obr. 2 - Schéma „klasického“ procesu návrhu a výroby na báze hlineného modelu

Obr. 3 - Myšlienka v 2D [1] a jej realizácia v 3D [2]
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v počiatočnej fáze kon-
cepčného dizajnu časovo 
náročná.
 
Na obr. 5 je znázornený 
spôsob skenovania op-
toelektronickým skene-
rom, zobrazenie naske-
novaných dát triangulač-

nou sieťou resp. v podobe, keď je triangulačná sieť „vy-
plnená“ plôškami. Spôsobov filtrovania a úprav naske-
novaných dát je veľmi veľa. Ide v podstate o vyhladzo-
vanie povrchov tak, aby bol povrchový model po vizu-
álnej stránke čo najkvalitnejší. V jednotlivých rezových 
rovinách sa bodmi siete prekladajú krivky, ktoré sú vy-
hladzované a následne sú nimi prekladané presné plo-
chy. V automobilkách sa vyhladzovaním povrchov zao-
berajú celé tímy odborníkov.

CAD nástroje koncepčného dizajnu
Tak ako CAD/CAM-CNC technika obišli prácne ob-
rábanie tvarov foriem na kopírovacích frézovač-
kách, tak sa snažia CA.. nástroje koncepčného di-
zajnu obísť v ranej fáze návrhu výrobku prácne ske-
novanie a digitalizovanie mračna bodov intuitívnym 
CAD modelárom. Proste nástroj pre koncepčný di-
zajn si musí vystačiť s jednoduchými skicami pohľa-
dov a s virtuálnou modelovacu hmotou (elektronickou  
plastelínou).
 
Jedným z najznámejších nástrojov koncepčného di-
zajnu je modul Imagine&Shape systému CATIA V5. V 
tomto prípade sa za pomoci modulu Sketch Tracer im-
portujú jednotlivé skice resp. pohľady do prostredia 
CAD systému. Na základe týchto pohľadov sa následne 
tvaruje elektronická modelovacia hmota. Teória ohľa-
dom jej tvarovania bola popísaná na stránkach tohto ča-
sopisu dávnejšie, ale kvôli osvieženiu pamäti obrázka-
mi pripomenieme základné techniky práce s touto vir-
tuálnou hmotou (obr. 8, 9). Mnohí z Vás si povedia, pre-
čo práve koncepčný dizajn?, keď sa dá všetko spraviť 

Obr. 4 - Schéma „klasického“ procesu návrhu za pomoci Reverse Engineeringu s ná-
slednou výrobou nástrojov na báze digitalizovaného modelu 

Obr. 7 - Schéma procesu výroby modelu a nástrojov za podpory CAD/CAM

Obr. 8 - Koncepčný dizajn „zdigitalizovaný“ v Imagine&Shape v CATIA V5 [3]

Obr. 9 - Modelovanie tvaru automobilu v Imagine&Shape CATIA V5

Obr. 5 - Skenovanie tvaru povrchu, triangulačná sieť a tieňovaný povrch

Obr. 6 - Frézovanie modelu automobilu do „syntetického dreva“ [2]
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Technika

základnými prístupmi objemového alebo povrchového  
modelovania?

V module Imagine&Shape CATIA V5 v podstate vôbec 
netreba poznať základné prístupy a jednotlivé funkcie 
3D modelovania. Stačí sa naučiť zopár možnosti tvaro-
vania „virtuálnej hmoty“ a dizajnéri sa môžu „hrať“ s 
plastelínou bez toho, aby si zašpinili ruky. Nie sú potreb-
né žiadne mračná bodov. Nápad sa dá rýchlo zrealizovať 
a následne prezentovať. Nie je to žiadna veda, skôr intu-
itívna tvorivá hra. Tvorbou konceptu získavajú náskok, 
rýchlo si vedia otestovať záujem spotrebiteľa prípadne 
vedia získať súhlas alebo zamietnutie topmanažmentu 
schvaľujúceho projekt. Samozrejme, využitie má opod-
statnenie aj pri rekonštrukcii skvostov techniky, kedy 
sa zachovali z historických strojov, áut a lietadiel len fo-
tografie, resp. skice konštruktérov.

Príklad realizácie 3D modelu na základe skíc možno vidi-
eť na príklade modelu prístrojovej dosky automobilu na 
obr. 8. Na obr. 9 je znázornený postup digitalizácie „ve-
terána“ na základe dostupnej výkresovej dokumentácie 
jednotlivých pohľadov. Je to legendárny malý športo-
vý automobil FIAT 850 Sport Coupé. Obr. 11 znázorňu-
je „virtuálny tuning“ automobilu ŠKODA Favorit 136 L. 
Všetky tieto modely (obr. 8-11) boli realizované v rámci 
semestrálnych projektov študentov SjF TU v Košiciach 
(spoluautorov tohto článku) v študijnom programe Auto-
mobilová výroba.

Záver
Hlavným poslaním nasadenia počítačovej podpory v po-
čiatočnej fáze vývoja produktu je ho „virtuálne zhmot-
niť“, získať čas a ušetriť náklady vývoja. Po schválení 
projektu sa iste bude vyrábať aj hlinený model, bude 
sa skenovať, spracovávať získané mračno bodov a ním 
prekladané povrchy sa budú zložitým spôsobom vyhlad-
zovať. V prípade zamietnutia to všetko nie je potrebné 
vykonať, ušetrí sa teda čas aj financie.  

Michal FABIAN, Róbert BOSLAI, František VDOVJAK
Článok bol vypracovaný v rámci riešenia 

grantových  úloh VEGA 1/0095/10 
a VEGA 1/0022/10 
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Obr. 10 - 3D modely športových automobilov vytvorené v Imagine&Shape CATIA V5

Obr. 11 - Virtuálny tuning ŠKODA Favorit 136 L
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História motorizmu

Licenciu na výrobu tejto luxusnej limuzíny kúpil plzenský 
priemyselný koncern už v roku1924, teda ešte pred fúziou 
s automobilkou Laurin & Klement, od pôvodne španielskej 
spoločnosti Hispano-Suiza. To vysvetľuje druhé meno v 
označení vozidla. Na jar 1925 odštartovala výroba vozi-
dla. V máji 1926 bolo dokončené prvé vozidlo. Dizajn bol 
dielom popredných karosární tej doby - spoločností Bro-
žík, Jech a neskôr aj Laurin & Klement.
 Dnešnej sériovej výrobe bola vtedajšia produkcia 
na míle vzdialená. Každé vozidlo ŠKODA-Hispano Suiza 
25/100 KS bolo vyrobené na zákazku podľa priania zá-
kazníka. Každé vozidlo bolo teda originálom. V závislos-
ti na výbave mal jeden exemplár hmotnosť až 2700 ki-
logramov. Automobil dosahoval maximálnu rýchlosť  
140 km/h. Ďalšími zákazníkmi a majiteľmi tohto vozi-
dla boli okrem iných vtedajší premiér Antonín Švehla  

a významní priemyselníci a šľachtici z Československa 
a zo zahraničia. Luxusnej výbave vozidla ŠKODA-Hispa-
no Suiza zodpovedala aj jeho cena. Začínala na 190 000 
korunách a predstavovala tak niekoľkonásobok ceny 
ostatných vozidiel na trhu. V závislosti od konkrétnej 
výbavy mohla cena vzrásť až na štvrť milióna korún. 
Kancelária prezidenta republiky zaplatila za prvý exem-
plár dokonca 280 000 korún. Pre porovnanie: malá ŠKO-
DA 422 stála 38 000, veľká limuzína ŠKODA 860 zhru-
ba 120 000 korún.
 Výrobca vtedy vozidlo charakterizoval takto: „ŠKO-
DA-Hispano Suiza je voz prepychový, nesúci pečať geni-
álneho konštruktéra v celkovej koncepcii i v detailoch, 
zhotovený s nekonečnou starostlivosťou z najdokonalej-
ších a najdrahších materiálov.“

-ša-

Prvý automobil s logom ŠKODA 
vyšiel na cesty pred 85 rokmi

V máji pred 85 rokmi zišiel prvýkrát 
z pásu automobil s logom ŠKODA. Lu-
xusná limuzína ŠKODA-Hispano Suiza 
bola prvým automobilom s nezame-
niteľnou značkou českej automobilky. 
Prvý exemplár prevzal 10. mája 1926 
československý prezident Tomáš gar-
rigue Masaryk. Do roku 1929 bolo 
celkovo vyrobených iba 100 kusov ta-
kýchto automobilov.
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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 H1

Hyundai i20

Hyundai i30

Hyundai ix20
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Hyundai ix35

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

Seat Altea

Seat ibiza ST

Seat Leon

Seat Exeo ST

Seat Exeo

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, U - pick-up

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, D - diesel, 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 - boč-

né bezpečnostné vankúše vpredu, BB - bočné bezpečnostné vankúše vpredu/vzadu, H - hlavový bezpečnostný vankúš, AK - kolenný bezp. vankúš vodiča, K - klimatizácia, C - centrálne 

zamykanie, E - elektricky ovládané okná, S - kontrola stabilita, P - palubný počítač, 0 - bez posilňovača riadenia, R - rádio

Doplňovačka
Japonská automobilka na autosalóne v Ženeve predstavila štúdiu športového auto-
mobilu (tajnička). Atraktívne kupé je vybavené dvoma elektromotormi s celkovým 
výkonom 160 kW a má mať dojazd 240 km (MOT ór, 4/2011). 1- nesamostatné  

prípojné vozidlo, ktoré sa prednou časťou ukladá na ťažné vozidlo, 2- elektrický vý-
boj na zapaľovacej sviečke, 3- osobný automobil so štvordverovou uzavretou ka-
rosériou, 4- chemický prvok značky Na, 5- kladná elektróda akumulátora, 6- nádo-
ba v automobile na uschovanie pohonnej látky, 7- vrchná náterová farba, 8- zaria-

denie v karburátore, ktoré je v čin-
nosti pri spúšťaní studeného záži-
hového motora, 9- rotačný obrába-
cí nástroj, 10- osvetľovacie teleso, 
11- sila pôsobiaca proti pohybu bi-
cykla, 12- hlavná jednotka magne-
tického indukčného toku v sústave 
SI, ktorá má značku Wb.

Riešenie 
Tajnička:	Nissan	Esflow,	1-	náves,	
2- iskra, 3- sedan, 4- sodík, 5- anó-
da, 6- nádrž, 7- email, 8- sýtič, 9- fré-
za, 10- lampa, 11- odpor, 12- weber

 -jo-
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Hry s fyzikou

PROBLEMATIcKÝ ODSTUP 70 m
Na diaľnici D 1 z Bratislavy do Trnavy i späť je z dôvodu 
zmenšenia počtu dopravných nehôd predpísaný odstup 
medzi za sebou idúcimi motorovými vozidlami 70 m. V 
súvislosti s tým skúsme sa zamyslieť nad skutočným 
prínosom predpísaného odstupu 70 m z hľadiska všeo-
becne platných fyzikálnych a psychologických zákonov. 
 
V minulých Hrách s fyzikou sme si dokázali, že predpí-
saný odstup 70 m medzi dvoma za sebou idúcimi mo-
torovými vozidlami (ťažkým nákladným automobilom a 
osobným automobilom) neprináša vždy zmenšenie po-
čtu dopravných nehôd, dokonca je aj sám o sebe príči-
nou dopravnej nehody, lebo neplatí všeobecne pri kaž-
dej rýchlosti jazdy.
So zreteľom na problematickú schopnosť vodiča ve-
dieť správne odhadnúť potrebnú bezpečnú vzdialenosť 
v metroch, je oveľa spoľahlivejšie zaviesť čas bezpečnej 
vzdialenosti tri sekundy, ktorý sa dá použiť univerzál-
ne a nezávisle od rýchlosti jazdy a šmykľavosti cesty. 
Veľkou výhodou je, že človek vie presnejšie odhadnúť 
čas 3 s ako vzdialenosť 70 m. Potvrdzujú to aj dlhoroč-
né dobré skúsenosti z leteckej a parašutistickej praxe.

 Ako vodič odhadne tri sekundy
Čas bezpečnej vzdialenosti 3 s sa dá určiť veľmi jedno-
ducho a spoľahlivo takto: Najprv si vyhliadneme pred 

sebou nejaký nápadný orientačný bod – môže to byť 
napríklad kilometrovník, dopravná značka, stĺp mosta, 
nejaký krík, strom, väčší kameň, tmavšia alebo bledšia 
časť zeme a pod. Potom si všimneme, kedy bude okolo 
tohto orientačného bodu prechádzať zadný koniec vozi-
dla idúceho pred nami.

Od tejto chvíle začneme v duchu pomaly odpočítavať tri 
sekundy slovami: stodvadsaťjeden – stodvadsaťdva – 
stodvadsaťtri. Keď dopočítame poslednú slabiku slova 
stodvadsaťtri, vtedy má byť práve predná časť nášho 
vozidla na úrovni spomínaného orientačného bodu. Vte-
dy máme bezpečný odstup od vozidla jazdiaceho pred 
naším. 
 Vďaka tomu, že sme začali počítať od konca vpre-
du idúceho vozidla po začiatok nášho vozidla, nemusíme 
uvažovať s dĺžkami obidvoch vozidiel, preto budú naše 
výpočty platiť univerzálne pre rôzne dlhé vozidlá.
 Ak budeme pri orientačnom bode skôr, ako dopočí-
tame do stodvadsaťtri, sme príliš blízko a musíme spo-
malením zväčšiť svoj odstup od vpredu idúceho vozidla, 
lebo ak by naraz vozidlo pred nami núdzovo zabrzdilo, 
mohli by sme do neho naraziť.
 Keď prídeme k orientačnému bodu neskôr, ako 
dopočítame do stodvadsaťtri, máme dlhší odstup ako 
je minimálny bezpečný, čiže máme určitú rezervu. Pri  

hustej premávke to môže vyvolávať nervozitu u vodičov 
za nami a začnú nás predbiehať. Tým nám skrátia od-
stup na nebezpečnú mieru. Našou povinnosťou je spo-
maliť a predĺžiť tým svoj odstup na bezpečnú vzdiale-
nosť. Keby totiž došlo k dopravnej nehode našim nára-
zom do vozidla pred nami, môžu nás obviniť, že sme ne-
dodržali bezpečnú vzdialenosť. 

O problematike bezpečnej vzdialenosti sme podrobnej-
šie písali v časopisoch MOT ór v rubrikách „HRY S FY-
ZIKOU“ v článkoch: „Hra na bezpečnú vzdialenosť – v 
č. 1/2004, „Aká má byť bezpečná vzdialenosť“ v č. 
6/2006, „Tri sekundy bezpečnosti I, II a III“ v č. 7, 8 a 
9/2006, „Bezpečná vzdialenosť na autostráde“ v č. 
10/2006, „Hrozby hromadných zrážok na autostrá-
dach“ v č. 12/2006 a v článku „DISTRONIC – automatic-
ká regulácia odstupu“ v č. 9/1998. (pokračovanie v na-
sledujúcom čísle sa bude zaoberať témou: „Dráha bez-
pečnej vzdialenosti“)

Poznámka: Prosíme ctených čitateľov, keby si na zači-
atku článku v Hrách s fyzikou v č. 5/2011 nášho časopi-
su na konci prvého odstavca doplnili slová „rýchlosťou 
100 km/h, čo je 27,8 m/s“ 

Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

Projekt „Goodyear – Bezpečná škôlka“ je zameraný na 
zlepšenie bezpečnosti detí z materských škôl v rámci 
cestnej premávky. Do projektu sa v minulých ročníkoch 
zapojilo už viac ako 2000 materských škôl z regiónu Slo-
vensko, Česká republika a Maďarsko. V tomto roku bude 
projekt spustený tiež v Slovinsku a Chorvátsku.
 V Slovenskej republike má projekt za sebou už 
tretí ročník a tak v tomto roku čaká rad nových akti-
vít na škôlky, ktoré sú v projekte zapojené dlhšiu dobu, 
ale aj na novo registrované. „Hlavná komunikácia  

projektu prebieha na webe 
w w w.bezpecnaskolka.sk , 
kde pre škôlky v tomto roku 
chystáme rad súťaží. Novin-
kou je rad darčekových pred-
metov s tematikou bezpeč-
nosti cestnej premávky“ po-
vedal pán Boris Tománek, 
Marketing & PR manažér spo-
ločnosti Goodyear Dunlop Tires Slovakia. Prvou tohto-
ročnou súťažou je výtvarná súťaž, ktorá bude trvať od 
10. mája do 10. júna na tému:„ Namaľuj si svoj vysníva-
ný dopravný prostriedok.“ Deti z materských skôl budú 
súťažiť o dve odrážadlá, ktoré venuje predajňa Kaktus 
bike a mliečne výrobky od spoločnosti RAJO a.s
 Pre novo zaregistrované materské školy sú pri-
chystané	 sady	 reflexných	 viest	 pre	 deti	 a	 dospelých,	
DVD s rozprávkou o Čarovnej veste, plagát a samo-
lepka. Materské školy sa môžu prihlásiť do projektu 
cez  webové stránky www.bezpecnaskolka.sk, ikona  

registrácia.	„Pozor,	počet	sád	reflexných	vestičiek	je	ob-
medzený, odporúčame sa teda prihlásiť čo najskôr,“ upo-
zorňuje Boris Tománek.
 O tom, že projekt Goodyear - Bezpečná škôlka má 
stále zmysel, dokazujú nasledujúce štatistiky nehodo-
vosti Policajného zboru SR za minulý rok.
 Počet dopravných nehôd za posledných 5 rokov 
má klesajúcu tendenciu. Celkovo bolo spôsobených 289 
694 dopravných nehôd. Počet usmrtených osôb za toto 
obdobie bol 3016, pričom v roku 2010 bola najmenšia 
úmrtnosť na cestách. 

-gr-

4. ročník projektu goodyear 
– Bezpečná škôlka 
Ďalší ročník úspešného projektu „go-
odyear – Bezpečná škôlka“ spustili za-
čiatkom mája. Vzhľadom na pozitívnu 
odozvu materských škôl, verejnosti aj 
obchodných partnerov, sa spoločnosť 
goodyear Dunlop Tires Slovakia roz-
hodla v tomto projekte pokračovať aj 
v tomto roku. 
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V tom čase sa o vývoji nového osobného automobilu 
ešte neuvažovalo. Prichádzali do úvahy len malé vonkaj-
šie úpravy karosérie Tatry 603. Svoje predstavy (obr. 1) 
predložil pán Hudec, popri ktorom otec už v roku 1961 
chrlil desiatky návrhov podobných ako na obrázku (obr. 
2). Rovnako tvoril aj mikrobusy (obr. 2a až 2d).

Vzhľadom na ďalšie otcove návrhy (obr. 3a, na ktorý za-
reagoval Fridrich Hudec nakreslením troch obrazov uh-
líkom (obr. 3b a 4)) vedúci vývoja motorových vozidiel  

v Bratislave pán Ing. Mičík poslal otca k Ing. arch. Otaka-
rovi Diblíkovi do Prahy zistiť, čo je to slovo „dizajn“, kto-
ré vtedy u nás ešte nikto riadne nepoznal, rovnako ako 
výraz „styling service“, ktorý v časoch budovania soci-
alizmu nebol žiaduci. A tak otec skončil v pražskej kon-
štrukčnej kancelárii národného podniku Tatra v Kartouz-
skej ulici, ktorú viedol Vladimír Popelář. Pracovali tam aj 
takí významní konštruktéri, ako boli páni Ing. Rudolf Vy-
koukal a Milan Apetauer. V Prahe sa otec spolupodieľal 
na tvorbe prednej kapoty „šesťstotrojky“ a po návrate 
do Bratislavy robil na tvaroch zadných blatníkov. O tom-
to otcovom tvorivom období vypovedajú návrhy osob-
ných áut z roku 1962 (obr. 5 a 6).

V Prahe sa vážne diskutovalo aj o stavbe malého ľu-
dového vozidla Tatra, akéhosi pokračovateľa ľudovej  
Tatry 57, na čo otec zareagoval vlastným návrhom  
(obr. 7).

Vedenie podniku rozhodlo o presunutí prác na novom au-
tomobile T 603 A vo vyhotovení STW, ktorý mali v Bra-
tislave prestavať na vozidlo rýchlej zdravotníckej po-
moci. Nápad skrsol v hlavách vtedajších vládnych čini-
teľov, lebo v celom východnom bloku nebolo rýchlej sa-
nitky. Napriek tomu, že šesťstotrojka s motorom vza-
du nebola ideálnym riešením, konštruktéri si s tým po-
radili aj vďaka konzultáciám s lekármi v nemocnici na  
Kramároch.

(pokračovanie z č. 3/2011)

Prvou prácou, na ktorej mohol môj otec,  Ján Oravec, niečo robiť, bol trinásťmiestny mikrobus T 603 MB, ktorý možno v 
súčasnosti vidieť v múzeu dopravy v Bratislave. Ako mladý absolvent priemyslovky prijal túto výzvu s veľkým zanietením, 
ktoré nemohlo ujsť oku vedúceho karosárskeho oddelenia pána Fridricha Hudeca. A tak nechal otca samostatne praco-
vať na ďalších a ďalších návrhoch mikrobusov, z ktorých postavili len tzv. nízkoplošiniak, bledozelený úžitkový automobil 
s krémovou strechou. Otec nakreslil aj nový tvar prednej masky dopredu odklápajúcej sa kabíny pre posádku, čo bolo v 
Československu prvé takéto riešenie vôbec. Auto získalo uznanie najmä pre jeho praktickosť. Po skúškach vozidlo odviez-
li do Kopřivnice, kde ešte dlho zabezpečovalo vnútropodnikovú dopravu.

Obr. 1

Obr. 2, 2b, 2c
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Na príkaz Ing. Mičíka si musel každý konštruktér viesť 
pracovný zošit, vďaka ktorému dnes vieme, v ktorých 
dňoch sa pracovalo na akých konkrétnych úlohách (obr. 
8a až 8d). Na ďalšom obrázku (obr. 8e) v ľavom dolnom 
rohu môžeme vidieť tvorivý zásah pána Jakubíka (kto-
rý pracoval ako podnikový fotograf bratislavskej tatrov-
ky) do otcovho zošita. Práve pán Jakubík je autorom 
podstatnej väčšiny fotografií zachytávajúcich život na-
šej automobilky v šesťdesiatych rokoch. Sanitka v tom 
čase všetkých tak očarila, že ju prišla filmovať aj Slo-
venská televízia.
 Rovnako ako pretekárskym Tatrám 603 B5, kto-
ré odišli z Bratislavy v krémovej farbe a v Kopřivnici im 

nastriekali čierne pásy, aj sanitke, ktorá opustila brány 
slovenského podniku nastriekaná na krémovo, dorobili 
žlto-červené pásy (obr. 9).

Medzi otcom a pánom Otakarom Diblíkom vznikol úprim-
ný a priateľský vzťah. Diblík často chodieval do Kopřiv-
nice, odkiaľ vždy priniesol zaujímavé témy, ktoré spo-
ločne preberali, či už kabínu nákladnej T 813, alebo ako 

vstavať do rámu šesťstotrojkovej masky namies-
to	 štyroch	 kruhových	 dva	 obdĺžnikové	 reflek-
tory. Takouto myšlienkou sa už dlhšie zapodie-
vali v konštrukcii materského závodu, ale vždy 
všetko stroskotalo na rokovaniach s dodávateľ-
mi, ktorým vznikali najväčšie problémy práve pri 
výrobe dvoch atypických jednotiek líšiacich sa  

Obr. 3

Obr. 4, 4b

Obr. 5

Obr. 6, 7
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čímkoľvek od sériového výrobku. Otec s pánom Diblí-
kom	navrhli	použiť	oválne	reflektory	z	vtedy	práve	vy-
rábaného nemeckého Fordu Taunus 17 M, čo bolo v 
tom čase takisto neprijateľné riešenie. Z viacerých ot-
cových skíc som pozliepal možnosti riešenia (obr. 10), 
ktoré prezentoval v Kopřivnici, kde v tom čase dostal aj 
pracovnú ponuku. Pamätám si, ako spomínal kresbu ná-
lepky zo zápalkovej škatuľky v žlto-červenej farebnej 
kombinácii, ktorá kopírovala známe zápalky The Key. Na 
stuhách v polkruhoch bolo napísané: CO BY TATRA MAN 
– TO BY STYLIST. Bolo to veľavravné. Isteže aj v Kopřivni-
ci mali podobný problém ako v Bratislave.

„K tvaru automobilovej karosérie sa vyjadruje každý, 

aj ten, kto nevie, čo sa práve pod tým vypuklým ple-
chom nachádza. Skúste však dotyčného postaviť pred 
obnažené útroby televízneho prijímača, a stavím sa, 
že po chvíľke sa bez jedinej pripomienky vytratí ako 
smrad,“ tieto otcove slová sa mi vynárajú v pamäti 
vždy, keď počujem, ako aj v dnešných časoch sa mno-
hí, aj bez vzdelania a skúseností z danej oblasti, cítia 
byť kompetentní  posudzovať, hodnotiť a kritizovať...

Ján ORAVEC ml.

Kresby: Ján ORAVEC

Obr. 8a, b, c, d, e

Obr. 9

Obr. 10
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Tento automobil so štvorvalcovým  motorom s venti-
lovým rozvodom SV bol v USA nahradený osemvalco-
vým vidlicovým motorom.  Štvorvalcový radový motor 
v USA doslúžil, a v ZSSR začal svoju kariéru, ktorá tr-
vala celých 60 rokov, až do roku 1992. Fordov licenč-
ný Ford sa vtedy v ZSSR uplatnil hlavne v úžitkových 
a vojenských vozidlách. Mal ho aj malý nákladný auto-
mobil AMO-1, a  počas vojny aj terénne osobné vozidlo 
GAZ -67, ktoré už malo  zmenšený zdvihový objem na 
2200 cm3. Krátko po skončení druhej svetovej vojny bol 
na báze tohto vozidla skonštruovaný osobný automobil 
s označením M-20 Pobeda (Víťazstvo). Vyrábať sa za-
čal v r. 1947. Bol to päťsedadlový pohodlný sedan s vý-
borným pružením a kúrením. Vyrábala sa aj verzia 4x4 
s označením GAZ 72. V roku 1955 na báze vozidla M 20 

vznikol nový modernizovaný typ M-21 Volga. Mal   zre-
konštruovaný motor s ventilovým rozvodom OHV, zdvi-
hovým objemom 2445 cm3 a výkonom 62,5 kW. Dizajn 
vozidla bol v štýle amerických áut z obdobia rokov 1951-
1953. Nová Volga bola v povojnovom ZSSR doslova sen-
záciou, dostala prezývku „krasávica“. V pôvodnom vy-
hotovení z roku 1955 zotrvala vo výrobe s menšími es-
tetickými úpravami do roku 1968. Výroba sa rozšírila aj 
o typ kombi M-22G a z neho upravenú sanitku s označe-
ním M 22E. V roku 1970 začali vyrábať nový typ M 24, 
Volga M21 zostala vo výrobe až do roku 1971.

Technické údaje:
Motor: kvapalinou chladený radový štvorvalec s ven-

tilovým rozvodom OHV, zdvihový objem 2445 cm3, 

priemer valcov x zdvih piestov 92x92 mm. Najväčší 
výkon 62,5 kW (85 k) pri 4000 ot./min.

Prevodovka: štvorstupňová + 1 stupeň dozadu s ruč-
ným ovládaním, synchronizovaná.

Karoséria: samonosná, štvordverová, päťmiestna ka-
roséria, celokovová typu sedan.

Podvozok: predná náprava delená, zadná tuhá.
Pruženie: vpredu vinuté pružina, vzadu listové pružiny, 

teleskopické tlmiče pruženia. Bubnové brzdy s hyd-
raulickým ovládaním. Diskové kolesá s  rozmermi 
5,70-15“, pneumatiky 6,70-15“.

Rozmery a hmotnosť: d/š/v 4700/1800/1620 mm, 
rázvor náprav 2700 mm, rozchod predných kolies 
1410 mm, zadných 1420 mm, hmotnosť vozidla 
1360 kg.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 130 
km/h, spotreba paliva (benzín UNI 95) 12,5 l/100 
km. 

Majiteľom vozidla je p. Michal Ruttkay, ktorý okrem toh-
to vozidla vlastní  Volskswagen Karman Ghia. V januári 
sa zúčastnil rallye Dakkar v Argentíne ako dokumenta-
rista výpravy a zdravotný náčelník.

VOLgA gAZ 21, rok výroby 1964

Historické vozidlá

Výrobcom vozidla je automobilka gAZ (gorkovskij automobiľnyj zavod)) so sídlom s ruskom meste gorkij. Dnes, ako aj 
v minulosti, má toto starobylé mesto názov Nižnyj Novgorod. História vozidla Volga siaha až do roku 1932. Vtedy americ-
ký koncern Ford poskytol bývalému ZSSR licenciu a všetko potrebné k výrobe vozidla Ford A.

PRVÝ SHERMAN 
NA SLOVENSKU
Pán Marián Simeon, predseda OLD DUTY TRUCKS,  pri-
viezol z Talianska tankovú húfnicu SHERMAN kalibru 
105 mm. Je vybavená leteckým deväťvalcovým hviez-
dicovým motorom so zdvihovým objemom 14 000 cm3, 
dosahuje výkon 412 kW. Teraz húfnicu Sherman čaká 
renovácia...
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Galéria veteránov
na Slovensku

8. ročník Prvomájovej Tatra 
Veterán Rallye
Už osem rokov na Slovensku otvára veteránistickú se-
zónu Prvomájová Tatra veterán rallye, ktorú organi-
zuje Veterán klub Tatra 141. Majú tu stretnutie ďal-
šie autá značky Tatra, ktoré vyšli z reštaurátorských  

dielní po zimnej renovácii. Premiéru tu 
však absolvujú  aj autá iných značiek. 
Tohto roku to bola bohatá úroda premiér.  
Za krásneho prvomájového počasia od-
štartovalo (aj prišlo do cieľa) 42 historic-
kých vozidiel.  Najväčší záujem vzbudi-
lo šesťkolesové vozidlo Praga AV z roku 
1938, ktoré bolo kúpené v Peru a doko-
nale zreštaurované v moravskom pod-
niku ECORRA. Privítať ho prišiel aj pán 
Emil Příhoda, majiteľ najväčšej zbierky 
veteránov značky Praga na svete. Svo-
jou návštevou poctil túto krásnu akciu aj 
poslanec NR SR pán MUDr. Peter Osus-
ký s manželkou. 

Rubriku vedie: Ing. Konštantín NIKITIN
Praga AV, komentár nepotrebuje

Dokonale zreštaurovaná TATRA 57 cabriolet z roku 1933. Autorom renovácie je  p. 
Ivan Roháček TATRA 57 A, zriedkavý model so zhrňovacou zadnou časťou strechy

Z novších veteránov exceloval PORSCHE 356B De Dion-Bouton z roku 1915

Poslanec NR SR pán MUDr. Peter Osuský s manželkou 
vo veteráne Kissel z roku 1930
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Rok po tom, čo koncern Volkswagen prevzal aj značko-
vé práva staronového talianskeho výrobcu automobi-
lov Bugatti (1998), vo Wolfsburgu rozhodli (1999), že 
kedysi slávna značka zažije znovuzrodenie! Najprv na 
štyroch svetových automobilových salónoch... A tak 
vo Frankfurte nad Mohanom bol okrem iného predsta-
vený aj koncept športového automobilu Bugatti Chiron 
18.3, podobný nekoršiemu typu Bugatti Veyron. V tom 
istom roku, na Tokyo Motor Show, návštevníci už vi-
deli jeho prvú štúdiu Bugatti Veyron EB 18.4. S osem-
násťvalcovým motorom - dnešný Bugatti Veyron ich má 
„len“ šestnásť... Rozhodnutie koncenu VW zaradiť ten-
to motoristický „div a zázrak“ do sériovej výroby padlo 
v roku 2001 a prvý prototyp zdolal skúšobnú dráhu v 
auguste 2003. Až na niekoľko detailov bol už identic-
ký so sériovým variantom. Kým sa ním stal, bolo treba 

ešte vyriešiť rad technických problémov - to trvalo do 
septembra 2005. No najvýkonnejší a najrýchlejší spo-
medzi sériovo vyrábaných automobilov v ich dnes už 
125 ročnej histórii, pomenovaný podľa automobilové-
ho pretekára Pierra Veyrona (v roku 1939 vyhral pre-
teky 24 hodín Le Mans s automobilom Bugatti 51A), Bu-
gatti Veyron, bol tu! Najprv na skúšobnom ovále koncer-
nu VW,  vzápätí na autosalóne vo Viedni. A veyronmá-
nia vo veľkom začala! S tým, že vyrobených bude dohro-
mady len 300 kusov (vo viacerých variantoch), pričom 
stáť bude „len“ milión eúr. „Len“? No, VW vychádza je-
den kus na päťnásobok, takže tých 300 šťastlivcov čo 
ho budú vlastniť, poteší, že jeho kúpou „zarobili“ až štyri 
milióny! A tie nikto zdaňo-
vať nebude... No, koncern 
VW si to azda môže dovo-
liť: nielenže je najväčším 
výrobcom automobilov 
v Európe a jedným z naj-
väčších na svete (v roku 
2010 vyrobil 7,203 milió-
nov automobilov, čo pred-
stavovalo svetový podiel 
11,4 % a obrat 126,9 mi-
liárd eúr), ale aj každý pi-
aty automobil v západ-
nej Európe nesie jednu zo  

značiek koncernu VW! A propos, jeho značky dnes sú: 
VW, Audi, SEAT, Škoda, VW úžitkové vozidlá, Bentley, 
Bugatti, Lamborghini a Scania. A technické parame-
tre Bugatti Veyronu? Tu sú: typ karosérie: kupé; dĺžka 
446,2 cm, šírka 199,8 cm, výška 120,4 cm; pohotovost-
ná hmotnosť 1890 kg, celková hmotnosť 2200 kg; rá-
zvor náprav 271 cm, rozchod vpredu 172 cm, vzadu 163 
cm; sedemstupňová mehanická prevodovka DSG; spoj-
ka Haldex v úlohe medzinápravového diferenciálu; po-
hon 4WD; zdvihový objem motora 7,993 l, počet valcov 
16, počet ventilov 64; výkon ako v tureckom televíznom 

seriáli - 736 kW/1001 k, maximálny krútiaci moment: 
1250 Nm; spotreba v meste 40 l/100 km, v kombino-
vanej prevádzke 24 l/100 km, spotreba mimo mesto 14 
l/100 km; emisie CO

2
 v meste 960 g/km, mimo mes-

ta 350 g/km, v kombinovanej prevádzke 574 g/km; pa-
livo: benzín 98 natural; objem nádrže: 100 l, maximál-
na rýchlosť 407,4 km/h, akcelerácia 0-100 km/h: 2,5 
s, 0-200 km/h: 7,3 s, 0-300km/h : 16,7 s; brzdná drá-
ha (100-0): 31,4 m. Žiaľ, Bugatti Veyron nebol na pr-
vej priečke najrýchlejšieho automobilu sveta dlho - už  

VEYRONMÁNIA V M 1:18 
i M 1:43 - A LA MINIcHAMPS

Svet v miniatúre

Keď sme v tohoročnom marcovom čísle predstavovali dnes najdrahší automobilový veterán sveta, Bugatti typ 57 Sc At-
lantic coupé z roku 1938 (ako model v M 1:18) - prisľúbili sme, že onedlho tu bude reč aj o najdrahšom osobnom au-
tomobile zo súčasnosti! Kto by netušil, že pôjde o Bugatti Veyron z koncernu VW? Ešteže v M 1:18 i M 1:43 a la MINI-
cHAMPS je tomu inak...

  V M 1:18 a nielen so zloženou strechou...

  Interiér modelu najrýchlejšieho automobilu v 
125-ročnej histórii motorizmu v M 1:18 a la Jozef  Kabáň 

  Polárnou metalízou v kombinácii s perlovou me-
talízou sa popýšil tento  model Bugatti Veyron, ročník 
2009, v darčekovom balení s logom slávnej automobil-
ky Bugatti. Z trhu zmizol tak rýchlo, ako bývalé národné 
podniky u nás...

  Bugatti Veyron Grand Sport z roku 2010 v kráľovskej mierke M 1:18 (dvere, kryt ku-
fra i motora sa dajú otvárať, priehľadná strecha zložiť, interiér presne podľa originálneho 
návrhu mladého slovenského dizajnéra Jozefa Kabáňa a kto chce, môže volantom otáčať 
prednú nápravu! Menší brat v M 1:43 Bugatti Veyron Grand Sport ročník 2009 sa už do-
dáva bez skladacej strechy (oba modely MINICHAMPS, figúrky PREISER)  

Máme sa tu otŕčať - všetci! - až kým nepríde nejaký milionár, na veku a vzhľade vraj nezáleží... 
Že pritom získa až štyri milióny -  tak dúfam, že aj tento nebude len zvyčajný držgroš!



13. 9. 2007 ho prekonal typ SSC Ultimate Aero TT 
rýchlosťou 413,66 km/h. Následne aj Brabus TKR 
- rýchlosťou 435 km/h. Nevadilo - na rad prišiel deri-
vát Bugatti Veyron Super Sport - a dotiahol to opako-
vane na 431,072 km/h! (Na ovále VW; za volantom se-
del testovací jazdec Pierre-Henri Raphael, na lavičkách  

svedkov experti TUV i komisári posudzujúci splnenie 
podmienok potrebných na zápis knihy do Guinnessovej 
knihy rekordov. Tento Bugatti Veyron Super Sport sa od 
štandardných variantov odlišuje bojovým čierno-oran-
žovým lakovaním a... vlastniť ho smie len päť jeho no-
vých majiteľov. Plus asi dve až štyri tisícky zberateľov 
v M 1:18 a M 1:43... Zdá sa to dosť šialené? Potom sa 

našinec môže tešiť zo skutočnosti, že: 1.) jeho interiér 
vytvoril mladý slovenský dizajnér Jozef Kabáň, rodom 
z Námestova (ročník 1973); 2.) vozidlo u nás na Sloven-
sku nevlastní nikto (ani zo Žiliny, hoci, jeden Čech ho už 
má - čuduje sa potom niekto, že aj český prezident si na 
štátnej návšteve v Čile čmajzne rovno pred TV-kame-
rami aj obyčajné pero? 3.) Bugatti Veyron môžete mať 
doma i vy - ak včas našetríte v bruchu hlinenej svine 
na tento účel 60 eúr (v M 1:43), či trojnásobok - na mo-
del v M 1:18. Vďaka značke MINICHAMPS! Lebo odštar-
tovala veyronmániu v malom... Potom, čo od koncernu  
VW získala potrebnú licenciu na modely v oboch  

spomenutých mierkach, no len na vopred pres-
ne stanovený počet vyrobených modelov. A keď-
že autor tohto príspevku nie je Pýtia z veštiar-
ne chrámu boha Apolóna v Delfách (a už s ohľa-
dom na svoj vek i hmotnosť by sa len ťažko udržal 
na jej povestnej trojnožke), zrekapitulujme si aspoň 

to, čo doposiaľ MINICHAMPS vyrobil (a obratom sa  
vypredalo),  i to, čo vyrobené ešte len má byť! Predtým 
však uveďme aj technické parametre k našim dvom mo-
delom na obrázkoch v M 1:43 i M 1:18 ( zohnať ich na fo-
tografovanie nám dalo poriadne zabrať - oba sú už vypre-
dané): kovový model Bugatti Veyron Grand Sport z roku 
2009 v tmavosivej a fialovej metalíze v najobľúbenejšej 

zberateľskej mierke M 1:43 bol celosvetovo vyrobený  
v počte 2352 kusov; hmotnosť 165 gramov; pozostá-
va zo 63 jednotlivých dielcov; vyžiadal si až 111 dekorá-
cií, čo pri jeho výrobe znamenalo 58 lakovaní pomocou 
medených šablón, 8 potlačí pomocou presnej tampóno-
vej tlače a 9 ručne placírovaných odtlačkov. Plus 36 la-
kovaní ručnou striekacou pištoľou. Jeho supermodelo-
vé vyhotovenie v kráľovskej zberateľskej mierke M 1:18 
prinieslo zas zberateľom kovový model Bugatti Veyron 
Grand Sport, ročník 2010 - aj so snímateľnou priesvit-
nou strechou a hmotnosťou 826 gramov. Ten už bolo 
treba poskladať zo 134 dielcov, ozdobených s až 175  

dekoráciami. Čo si zas vyžiadalo až 77 lakovaní pomocou  
medených šablón, 6 potlačí pomocou presnej a vizu-
álne ostrej tampónovej tlače, až 15 odtlačkov plus 77 
ručných lakovaní striekacou pištoľou. Výsledok vidíme, 
prosto, bomba! A čo z toho už na trhu bolo, je a bude? Za-
čnime od stredu: v ponuke (aj cez intenet, pod značkou 

DANHAUSEN) bol v čase písania týchto riadkov (máj 
2011) len celomodrý Bugatti Veyron z roku 2010 v M 
1:18 - ako inak, celý v klasickej bugattiovskej modrej far-
be laku. Čo bolo a je už aj vypredané? Prvé tri premiéro-
vé modely MINICHAMPS z konca roka 2010: model Bu-
gatti Veyron z roku 2009 vo farebnej kombinácii čierna 
metalíza/tmavosivá metalíza v M 1:43 i M 1:18; náš mo-
del Bugatti Veyron Grand Sport z roku 2010 v kombiná-
cii tmavosivá metalíza/fialová metalíza; v oboch mier-
kach i model Bugatti Veyron z roku 2009 v kazete To-
pGear „Automobil dekády“ - vo farebnej kombinácii po-
lárna metalíza/perlová metalíza. Žiaľ aj tohtoročný mo-
del Bugatti Veyron Grand Sport ročník 2009 v atraktív-
nej farebnej kombinácii čierna/citrónovo žltá v M 1:18 a 
Bugatti Veyron ročník 2010 celý v čiernej metalíze. Kto 
to však bez úhony prežije, má sa ale na čo tešiť, a to v 
oboch mierkach! Keďže nasledovať bude „Storočná edí-
cia“ s až štyrmi modelmi v oboch mierkach; nejde o žiad-
ny výmysel spoločnosti MINICHAMPS, keďže tá v podo-
be miniatúr len kopíruje skutočnosť! Edition Centenaire 
sa totiž vyrobila aj v origináli, a to v roku 2009 pri prí-
ležitosti storočného jubilea prítomnosti mena a značky 
Bugatti na trhu. Tieto štyri modely Bugatti Veyron 16.4 
ročník 2009 symbolizujú však aj zlaté roky motoristic-
kého športu počas prvej polovice 20. storočia, pričom 
krstnou mamou i otcom budú farby laku pretekárskych 
vozdiel z 20. rokov - pri Porsche pastelovo béžová,  pri 
Škode jej apolónska červená, pri Roveri jeho britská ze-
lená a pri Opeli siemensovská modrá. Všetky štyri far-
by na modeloch oboch mierok v kombinácii s lesklým 
chrómom namiesto druhej metalízy! Okrem nich však 
príde na rad aj kombinácia čierna metalíza/modrá meta-
líza (Bugatti Veyron Grand Sport ročník 2010 i čierno-o-
ranžová farebná kombinácia modelu Bugatti Veyron Su-
per Sport ročník 2010 tentoraz inej, minichampovskej 
World Record Edition. Jasné, opäť v oboch mierkach!   

Ing. Štefan ŠTRAUCH

Foto: The World en miniature 

(Branislav Koubek a Adrián Gašparik)
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Svet v miniatúre

  Tieto štyri modely Storočnej edície - novinky roku 2011 - s modelom Bugatti Veyron ročník 2009 v M 1:18 a la MINICHAMPS majú pripomínať 100 rokov existencie značky Bugatti 

  Krásny nielen spredu 
či zboku - ale i zozadu!
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Prastarou spojovacou cestou cez sedlo Javor, medzi údolím Dunajca a Popradu, mohli putovať niekedy koncom desiate-
ho storočia benediktíni. V ich stopách išli kartuziáni.  Vo Veľkej Lesnej, predtým zvanej Richvald, založili starý kostol a po-
tom putovali ďalej. A ich zástavkou bol Pustovec, ktorý profesor Kútnik stotožňuje so Starým Toporcom. Usudzuje tak z re-
ambulačnej listiny z roku 1344, ktorou sa riešilo sporné územie medzi Arnoldom zo Slovenskej Vsi a kartuziánmi z Čer-
veného kláštora. 

Časom zaviate stopy

Do dnešného Toporca sa dostaneme asi po 2 km po od-
bočení z cesty na Podolínec. Samotná obec má charak-
ter potočnej radovej dediny, kde domy sú orientované 
štítmi na os obce. Jej stredom preteká potok Topor, od 
ktorého je s veľkou pravdepodobnosťou odvodené aj po-
menovanie obce, keďže názov potoka sa spomína už v 
roku 1244. Že ide o starobylú obec, dosvedčuje existen-
cia  katolíckeho a evanjelického kostola, ako aj dvoch 
kaštieľov  Görgeyovcov. Toporec sa po prvý raz spomí-
na v listine Spišskej kapituly, vystavenej v deň mučení-
kov Jána a Pavla roku 1297. Listina bola vystavená pre 
obec Maldur, dnešné  Podhorany. Určovali sa v nej hra-
nice obecného chotára, ktorý susedí s chotárom Nova 
Toprich, teda  Nového Toporca i s chotárom Antiqua To-
prich, teda Starého Toporca. Znamená to, že už v tej 
dobe existovali dva Toporce. Jeden starší a druhý mlad-
ší, čo dokazuje, že už pred nemeckou kolonizáciou muse-
lo tu byt staršie, čisto slovenské osídlenie. Zakladateľ-
mi oboch Toporcov boli šľachtici „zo Spišského Hrhova 
a Toporca“ Görgeyovci, jedna z najvýznamnejších šľach-
tických rodín v Uhorsku. Pôvod šľachtického mena je 
zrejmý. Názov obce Hrhov vznikol z pomenovania reme-
selníkov s ľanom, ktorých volali „gargovia“. Nemecky 
názov obce Gergew či Gyrgow čo je po maďarsky Gör-
gö. Korene rodu siahajú však do dnešného Dolného Sas-
ka. Preto v dnešnej dobe je miestami až komické, že sa 
vôbec pri osvojovaní si tzv. historických nárokov nebe-
rie ohľad na samotnú históriu v tých súvislostiach, kto-
ré v danej dobe boli.
 Predka rodu Arnolda, ktorý žil v rokoch 1050-1130, 
povolal uhorský kráľ svätý Ladislav. Arnold  dostal od 
neho územie Spišského Hrhova i titul a zaradil sa do 
spišskej šľachty. Arnoldov syn Jordán I. žil v rokoch 
1100-1180 a jeho syn Štefan I. v rokoch 1140-1220. Sy-
nom Štefana I. bol Arnold II., ktorý sa stal spišským žu-
panom. Vážnosť rodu stúpala. Syn Arnolda II., Jordán 
II., sa stal roku 1240 grófom Provincie spišských Sasov. 
Túto funkciu zastával až do roku 1270. Už od svojej mla-
dosti bol Jordán II. v službách uhorského kráľa Belu IV. 
Po vpáde Tatárov sa s veľkým elánom pustil do osídľo-
vania spustošeného Spiša. Aby pozháňal potrebných 
osadníkov, precestoval celú západnú Európu. Za tieto 
svoje zásluhy dostal od Bela IV. roku 1256 tzv. Toporskú 
donáciu, teda kráľovský les, ležiaci severne od zásekov 
kráľovstva po oboch stranách rieky Poprad, v susedst-
ve Poľska. Donáciu rozšíril Belo IV. Jordánovým synom 
Arnoldovi, Jánovi a Eliášovi roku 1260 o územie medzi 
Popradom a Dunajcom. Týmto činom sa obranné záse-
ky Uhorska posunuli až na rieku Dunajec. Na území toh-
to lesa sa ešte v tej dobe neuvádzajú nijaké nové osíd-
lené miesta. Od druhej polovice 13. storočia postupne 
sa dopĺňalo osídlenie starších osád so slovenským oby-
vateľstvom, ktoré už pred príchodom nemeckých osad-
níkov obývali túto časť Spiša. Osídľovanie  s podporou  

toporskej vetvy Görgeyovcov bolo vykonávané na zá-
klade nemeckého práva. Medzi staršími dedinami, kto-
ré sa roku 1310 stali predmetom rodinnej deľby, bola 
aj osada Senwalth (Schonwald). Ide o dnešnú miest-
nu časť Toporca nazývanú Pustovec. Tu bol postave-
ný kostol už zrejme v prvej polovici 13. storočia. Dôka-
zom existencie sú nepriame písomné správy a názov lo-
kality – Pustovec, pustý kostol v blízkosti. Tento kostol 
zanikol do 14. storočia pravdepodobne z dôvodu straty 
významu. Keďže vlastníci územia Görgeyovci v Toporci 
usadzovali nových kolonistov, vznikla potreba výstavby 
nového, väčšieho kostola. Ten sa začal stavať po roku 
1303, od dátumu povolenia prepošstva. Kostol bol po-
stavený do 30. rokov 14. stor. a bol zasvätený svätému 
Filipovi a Jakubovi. Stavebne kostol predstavuje rano-
gotické jednolodie s rovným záverom svätyne.  Predsta-
vaná veža je situovaná na západnej strane. Múry veže 
boli okrem malých štrbinových otvorov perforované aj 
združenými okienkami v najvyššom podlaží. Presbytéri-
um je zaklenuté jedným poľom gotickej krížovej klenby, 
kde kamenné rebrá s klinovým profilom dosadajú na ko-
šovité hlavice prípor. Vo svätyni je krížová rebrová klen-
ba a v lodi bol rovný drevený, dnes kazetový strop. Inte-
riér kostola bol presvetlený úzkymi gotickými oknami 
s kružbou. Do kostola sa vchádzalo západným vstupom 
cez podvežie alebo z juhu. Tu bol osadený honosný gotic-
ký portál s ustupujúcim prútovým ostením. Portál zdo-
bený prútmi ohraničenými pätkami a hlavicami s profi-
láciou má v tympanóne, t.j. trojuholníkovej ploche nad 
portálom, trojlaločný motív.  Nad portálom sa nachádza 
vimperg, čo je druh ozdobného trojuholníkového štítu. 
Vo vrchole obsahuje dosť neobvyklú krížovú kyticu. Za-
ujímavosťou je materiál použitý na vyhotovenie portá-
lu. Je ním travertín. Pochádzal najskôr z lomu v blízkych 
Vyšných Ružbachoch. Na výrobu portálov sa bežne po-
užíval pieskovec, no práve región Spiša, s množnom ná-
lezísk travertínu, je s ojedinelou aplikáciou tohto mate-
riálu výnimočný. Na prelome 16. – 17.  storočia si dali 
Görgeyovci do interiéru osadiť štyri renesančné epita-
fy, takže o donátorovi stavby  niet pochýb. V 15. storočí 
bol interiér ozdobený nástennými maľbami, ktoré čaka-
jú na odkryv a reštauráciu. Kostol prešiel v ďalšom ob-
dobí už len malými úpravami. Išlo o prístavbu barokovej 
sakristie v 18. storočí, zaklenutej troma poľami pruskej 
klenby či obnovu stavby v 20. storočí. Z tohto dôvodu je 

možné dnes obdivovať kostolnú stavbu v takmer nezme-
nenej gotickej podobe.
 V interiéri kostola sa zachovali pôvodné sedilie, ka-
menné sedadlá a pastofórium, miesto na úschovu hostií. 
Z pôvodného vybavenia sa zachovala ranogotická Ma-
dona zo 14. storočia a Madona z 15. storočia. Prvú a 
druhú toporeckú Madonu môžeme však obdivovať  dnes 
nie v kostole v Toporci, ale v múzeu v Budapešti. Baro-
kový hlavný oltár je z konca 18. storočia. Súčasné  vy-
maľovanie kostola je od P.J. Kerra z prvej polovice 20. 
storočia. Kostol je v súčasnosti zasvätený úcte svätého 
Michala archanjela. 
 Elita krajiny, ktorú vysoká šľachta predstavovala, 
na zvládnutie svojich úloh musela mať dobré vzdelanie. 
Súčasní vedúci predstavitelia Slovenska na životne nut-
nú potrebu vzdelanosti spoločnosti akosi „zabúdajú“. 
Chápajúc nutnosť dobrého a kvalitného vzdelania  za-
ložil Krištof s bratom Ladislavom Görgeym v roku 1580 
v Spišskom Hrhove školu pre magnátov. V niektorých 
prameňoch sa tiež uvádza ako zakladateľ gróf Arnold de 
Gara. Škola v Spišskom Hrhove účinkovala asi 90 rokov. 
V dôsledku prenasledovania protestantov v dobe proti-
reformácie školu roku 1670 preložili do Toporca. Tu účin-
kovala pod osobnou ochranou Krištofovho vnuka Eliá-
ša, žijúceho v rokoch 1618-1677. V udržiavaní školy po-
kračoval Eliášov  syn Ján a vnuk Juraj. Škola magnátov 
bola v niektorých spisoch nazývaná „Paedagogía nobili-
um Toporczensis“ alebo Gymnázium. Ako v škole protes-
tantizmu a šľachtických čností sa v nej vyučovala ok-
rem iného gréčtina, latinčina a nemčina. Smrťou Juraja 
roku 1735 škola zanikla. 
 O ďalších osudoch Toporca a niektorých predstavi-
teľov šľachtického rodu Görgeyovcov si povieme niečo 
v budúcom čísle nášho časopisu. 

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Potulky po Slovensku

  Pohľad na Toporec

  Ranogotický kostol 
v Toporci



TAKÚTO VÝBAVU
za 11 999 € nikde inde nekúpite

zdvihový objem

1 396 cm3

imobilizér

rádio s CD, MP3, 

USB a AUX

palubný

počítač

 tónované sklá 

a solárne 

predné sklo

ovládanie audio

na volante

elektrické

ovládanie

zrkadiel

výškovo nastaviteľné

sedadlo vodiča

elektrické

ovládanie okien

úchytky 

na detskú

sedačku (Isofi x)

batožinový

priestor 340/1 250 l

s batožinovou

sieťou

kombinovaná

spotreba

6,1 l/100 km

emisie CO2

v kombinovanej

prevádzke

iba 145 g/km

ABS a EBD

centrálne zamykanie 

s diaľkovým ovládaním

6 reproduktorov

progresívny

posilňovač riadenia

predné hmlovky

výkon 80 kW

benzínový motor

automatická
klimatizácia

6 airbagov

elektricky 
sklopné

a vyhrievané
zrkadlá 

so smerovkami
vyhrievané

sedadlá

parkovacie
senzory

15” disky
z ľahkých zliatin

Hyundai i30 SMART PACK

www.hyundai.sk

Objavte skvelé ceny našich modelov s jedinečnou výbavou. 
Napríklad model i30 SPRING EDITION s klimatizáciou získate už za 9 999 €.  

Navyše k modelom Hyundai získate program trojnásobnej starostlivosti, ktorý 
vám poskytuje 5 rokov záruky bez obmedzenia kilometrov, 5 rokov asistenčných služieb 
a 5 rokov zvýhodnených servisných prehliadok. Presvedčte sa, že prvenstvo značky 

Hyundai v prestížnom teste kvality magazínu Auto Bild 2010 nie je náhoda. Príďte 
k nám na skúšobnú jazdu a získajte servisnú kontrolu svojho auta akejkoľvek 
značky úplne zadarmo. Navštívte nášho autorizovaného predajcu alebo sa objednajte na 
skúšobnú jazdu na našej webovej stránke.

Kombinovaná spotreba 4,5 – 6,9 l/100 km, emisie CO2: 119 – 165 g/km. Foto je ilustračné.



SEAT IBIZA
Priemerná spotreba: 5,3 l/100 km. Priemerná hodnota emisií CO2: 124 g/km.
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