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a trhacej techniky je charakteristický klenbový 
prierez, kde konštrukcia ostenia je veľmi 
závislá od tlačivosti horniny a od požiadavky 
vnútorného vybavenia tunela. Táto metóda 
razenia patrí medzi najuniverzálnejšie metódy 
a môže obsiahnuť takmer všetky tvary a druhy 
hornín, pozrite technologický postup pri 
NRTM – obr. 2. Tu treba poznamenať, že 
Švajčiari nie sú nadšení zaužívaním názvu 
NRTM, pretože tvrdia, že takto razili oveľa skôr 
ako Rakúsko, ale to nie je predmetom tohto 
článku. Pozdĺžny rez cyklicky razeného tunela je 
na obr. 3 a príklad razenia čiastkových výrubov 
na obr. 4.

Metóda razenia pomocou tunelového 
stroja, označeného ako TBM (Tunnel 
Boring Machine)

V tvrdých skalných horninách sa uplatňujú 
raziace stroje – TBM. Tunelový otvor 
v horninovom masíve sa vyvŕta, resp. vyfrézuje 
pomocou výkonného mechanizmu (frézy). 
Výrub sa nerozčleňuje na niekoľko menších 
čiastkových výrubov, čo bolo charakteristické 
pre klasické tunelovacie metódy (NRTM , obr. 
4), ale plocha výrubu sa rozpojuje naraz, jedným 
záberom. Profil tunelovacieho stroja je prevažne 
kruhového prierezu, nemá plášť (na rozdiel od 
štítu), prípadne za rozpojovacou frézovou hlavou 
má len krátku ochrannú striešku. Pri práci sa 
stroj rozopiera pomocou rozperných dosiek o líc 
výrubu. Raziaci stroj (RS) jedným pracovným 
úkonom rozpojí celý tunelový profil, komplexne 

zabezpečí práce spojené s odťažbou a dopravou 
rúbaniny, ako aj zabezpečí výrub. Tieto stroje 
predstavujú vrchol tunelárskej techniky a vo 
výkonoch podstatne prevyšujú predchádzajúcu 
technológiu. Hlavným nedostatkom týchto 
strojov sú ich veľké nadobúdacie náklady 
a obmedzenie len na kruhový profil. Ich 
rentabilnosť sa preto môže prejaviť len pri 
nasadení na dlhších tunelových úsekoch, pozrite 
obr. 5.

Porovnanie – základné rozdiely 
NRTM - TBM 
NRTM 
- možné členenie výrubu (obr. 2, 3, 4), ak je 

potrebné
- zmena profilu pri výrube odstavných zálivov, 

únikových chodieb
- menšie stavebné náklady
- počas prác je možné ľahšie predvídať a riešiť 

potenciálne riziko rozdielnej geológie
- možnosť druhotného využitia vybúraného 

materiálu
- rýchlosť razenia – 3 -10 m/deň odhad pre 

tunel Hoblík

TBM
- veľké obstarávacie náklady 
- väčšie nároky na geologický prieskum 
- odstavné zálivy je nutné vyťažiť klasicky
- zložitý prechod cez tektonicky porušené zóny 

a prakticky nemožný prechod pri výrazne 
odlišnej geológii

- rýchlosť razenia - stroje majú rozličný 

priemer a pracujú v rozličných podmienkach, 
ale napríklad jeden stroj s priemerom 5 
m zabezpečí 30 až 50 m/deň. Pri dobrých 
podmienkach 70 m/deň. 

- po ukončení razenia je profil tunela „hotový“
- menšie dopady na okolitý horninový masív 

a okolia stavby otrasmi trhacích prác

Najdlhším tunelom na Slovensku bude tunel 
Hoblík (7710 m), ktorý je zároveň kľúčovým 
objektom stavby diaľnice D1 Višňové – Dubná 
Skala. Pôvodne tento tunelový úsek bol súčasťou 
3 balíka PPP projektov, ktorý zrušila vláda I. 
Radičovej, čím výrazne negatívne ovplyvnila 
budúcnosť dopravnej infraštruktúry Slovenska. 
Zrušenie 3. balíka PPP bolo politickým 
rozhodnutím, bol zrušený aj napriek tomu, že 
v roku 2010 po voľbách sa finančná situácia na 
trhu výrazne zlepšila. Ak by to súčasná vláda 
myslela vážne vo svojich „čistých“ postupoch, 
bolo ešte potrebné zabezpečiť v 3. balíku účasť 
EIB, čo by sa mohlo podariť, pretože EIB 
disponovala časťou pripravenej 1 mld. € pre 
Slovensko po súčasnou vládou odmietnutom 
financovaní 1. balíka PPP. Vláda tvrdila, že má 
riešenie a náhradu za zastavené PPP projekty, 
ukazuje sa však, že veru nie. 

Neistá budúcnosť tunela Višňové

Nemáme nič proti vlastnej výstavbe predmetnej 
stavby, naopak je veľmi potrebná pre región, ale 
nie tak ako je to v súčasnosti, teda propagandou 
pred voľbami spustiť obstaranie veľmi 
náročnej a významnej stavby na Slovensku, bez 
doriešenia základných parametrov tohto diela. 
Propagandou sa ešte nikdy nič nepostavilo 
a máme obavu, že postupom súčasného vedenia 
rezortu dopravy uvedieme do života ďalšie 
Branisko, alebo Sitinu. 

Vzhľadom na územnú a geomorfologickú 
členitosť na budovanej diaľničnej sieti SR bude 
potrebné vybudovať 15 tunelov z doposiaľ 
známych a definovaných 19-tich tunelov. 
Ich počet sa zväčšuje v zmysle stabilizácie 
a výberu trás budúcich diaľnic a rýchlostných 
ciest, ktoré v súčasnosti sú v príprave, avšak 
v stupni, v ktorom sa pracuje s alternatívami. Až 
právoplatným územným rozhodnutím je možné 
presne pomenovať počet a umiestnenie nových 
tunelov na budúcej trase diaľnice aj rýchlostnej 
cesty. Prehľad súčasného stavu tunelových 
objektov poskytuje tabuľka č. 1, kde je uvedený 
diaľničný ťah, názov tunela, úsek diaľnice, stav 
projektu a dĺžka tunela v plnom profile, teda dve 
tunelové rúry. 

Druhy cestných tunelov

Tunely spravidla zabezpečujú mimoúrovňové 
vedenie cestnej komunikácie cez:
- terénne prevýšenie (prekážkou v trase 

komunikácie),
- vodnú prekážku
- iné dopravné systémy
- zastavané územie
- územie chránenej krajiny
Podľa spôsobu výstavby sa tunely delia na:
- razené
- hĺbené
- budované inými spôsobmi výstavby
Podľa dĺžky sa rozdeľujú na:

- krátke do dĺžky 500 m
- stredné, dĺžky od 500 m do 3000 m
- dlhé, s dĺžkou nad 3000 m
Najmenšia uvažovaná dĺžka cestného tunela 
je 100 m. Cestný objekt kratší ako 100 m, 
v prípade, že svojim postupom výstavby alebo 
konštrukčným usporiadaním má charakter 
razeného alebo hĺbeného podzemného líniového 
objektu, klasifikuje sa tiež ako cestný tunel. 

Návrh technológie razenia tunelov

Slovensko je súčasťou veľmi zložitého alpsko-
karpatského horotvorného pásma s premenlivou 
geologickou stavbou, a preto voľba metódy 

razenia tunelov musí zodpovedať požiadavkám 
horninového prostredia. Pri výstavbe tunelov 
v našich geologických podmienkach pripadajú 
do úvahy dve základné technológie razenia, a to:

Metóda razenia novou rakúskou 
tunelovou metódou (NRTM) (táto 
metóda bola použitá napríklad pri razení 
prieskumnej štôlne tunela Branisko a hlavného 
tunela Branisko).

V horských terénoch sa výhradne používajú 
raziace metódy, pričom odlišnosti použitých 
metód sú závislé od geológie a použitej 
mechanizácie. Pri razení s použitím vŕtacej 

Výstavba tunelov
Tunely v cestných stavbách 
sú nákladné podzemné 
komunikačné diela. Z hľadiska 
investora, projektanta a správcu 
komunikácie sú neoddeliteľnou 
časťou a spravidla nevyhnutnou 
súčasťou líniových dopravných 
stavieb v slovenských geografických 
podmienkach. Celá problematika 
je rozsiahla, a preto sa v článku 
budeme venovať len základným 
faktom a problémom, ktoré nás 
čakajú hlavne pri plánovanom 
spustení obstarávania tunela Hoblík 
(Višňové – Dubná Skala). 

Obr. 1 Mapa diaľničných tunelov , zdroj: www.ndsas.sk, pozn. Tunel Hoblík je na obr. nazývaný 
pracovne Višňové

Obr. 2 Schéma razenia NRTM, zdroj: Tunel Branisko, Inco Banské Projekty, s. r. o., 2003

Obr. 3 Schéma razenia NRTM, 
pozdĺžny rez cyklicky razeného tunela

Obr. 4 Schéma razenia NRTM, poradie razenia čiastkových výrubov



január  20126

Anketa Auto roka 2012 na Slovensku 
V ankete o Auto roka 2012, kde novinári vybrali najprv sedem typov automobilov, ktoré sa vlani začali predávať na Slovensku. Po priamych 
porovnávacích jazdách napokon 17 členov novinárskej poroty vozidlám pridelilo body (najviac 10 jednému typu) a po ich spočítaní vyšlo takéto 
poradie:  

1. Kia Rio - 80 b.
2. Hyundai i40 - 64 b.
3. Range Rover Evoque - 54 b.
4. Toyota Yaris - 48 b.
5. Peugeot 508 - 38 b.
6. Audi A6 - 35 b.
7. Mercedes B - 31 b.
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Stavba má problémy z pohľadu finančných aj 
technických záležitostí:
1. Finančné 
Túžba súčasného vedenia po predvolebnej 
propagande zvíťazila nad zodpovednosťou 
a dodržiavaním zákona o rozpočtových 
pravidlách, navyše podľa uznesenia vlády 
704/2007 Príloha č. 3 môže verejný obstarávateľ 
začať verejné obstarávanie až po potvrdení 
ministerstvom dopravy, že finančné zdroje 
sú zabezpečené v súlade s predpokladaným 
harmonogramom prác a rozpočtom verejnej 
správy. Na jednej strane sme nabádaní a vyzývaní 
na dodržiavanie rozpočtovej zodpovednosti a na 

druhej, ide minister vyhlásiť tender, na 
ktorý nemá peniaze. Predpokladané 
náklady 900 mil. €: 5 rokov 
minimálna lehota výstavby = 180 
mil. € ročne a v rozpočte má okrem 
európskych fondov a príslušenstva na 
roky 2012 až 2014 od 31 - 41 mil. € 
ročne, a aj tieto už má účelovo viazané 
na iné potrebné stavby. 

2. Technické
A) Vetranie tunela je navrhnuté 
pozdĺžne resp. ponechané na 
uchádzača, pričom pri takejto dĺžke 
tunela a intenzitách nákladnej 
dopravy, navyše po skúsenostiach 
z Braniska, ktoré bolo pôvodne 
uvažované s pozdĺžnym vetraním, 

neskôr dorábané na hybrid medzi 
pozdĺžnym a priečnym, je nevyhovujúce. Je 
potrebné realizovať priečne vetrane, čo je 
síce drahšie o asi 40 mil. €, ale z hľadiska 
bezpečnosti, ale aj prevádzky a tiež pri 
mimoriadnych udalostiach prepotrebné, 
pretože inak vznikne „ zadymená rúra“ 
s častými odstávkami. 

B) Zachovať prieskumnú štôlňu aj obe nové 
tunelové rúry nie je prijateľné. Navyše 
štôlňa ako banské dielo, ktoré je potrebné 
udržiavať, a slúži len na odvodnenie, je 
veľmi nákladná vec a predraží prevádzku 

tunela o asi 1 mil. € ročne zbytočne. 
C) Bez úseku D1 Hričovské Podhradie 

– Lietavská Lúčka (12 km), ktorý sa 
nerealizuje, sa natlačí doprava do Žiliny a zo 
Žiliny napojenie na D1 cez I/64 cez obce 
Bytčica a Lietavská Lúčka je z hľadiska 
výkonnosti tejto cesty nereálne a spôsobí 
dopravný kolaps tranzitom cez sídelné 
útvary Žiliny (Vlčince, Hliny) aj uvedených 
obcí.

D) Žltým Fidic-om bez bližšej definície 
parametrov a materiálových charakteristík 
s podmienkou najmenšej ceny ponuky 
kúpi štát „mačku vo vreci“, ktorá sa prejaví 
v enormných nákladoch na riešenie 
problémov a prevádzky po ukončení 
diela (napríklad na Branisku trhliny na 
vozovke, nefunkčná drenáž, ale aj vetranie 
atď.). Výsledok - často odstavovaný tunel 
z prevádzky. 

 E) Cenové porovnanie s PPP nemá význam, 
ale predpokladaná cena je o 30 % 
nadhodnotená, aby mohli rozprávať ako 
„lacno“ stavajú, avšak na úkor budúcej 
dlhoročnej prevádzky.

Tunely sú nevyhnutnou súčasťou SR diaľničnej 
siete, avšak ich osadenie je potrebné dôsledne 
zvážiť a v zásade platí, že ak je možné, je lepšie 
nielen z hľadiska nadobúdacích nákladov, ale 
aj prevádzkových nákladov sa im vyhnúť, teda 
definovať trasy diaľnic bez tunelov. 
 Je zrejmé, že na Slovensku sa tunelom 
nevyhneme, a teda v rámci budovania 
komplexnej siete D a RC nám ostáva realizovať 
asi 25 km nerozostavaných známych tunelov 
(tabuľka č. 1) a asi 15 km (v súčasnosti ešte 
nefixovaných, ale predpokladaných tunelov 
(napríklad Sorožka na R2, Malé Karpaty 
na D4). O to dôležitejšia je solídna príprava 
tunelov, ktorá keď sa podcení, spôsobí obrovské 
problémy pri výstavbe a v prevádzke. 

Ľubomír VÁŽNY

Peter ŠTEFÁNY
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Stratégia koncernu PSA Peugeot Citroën 
v oblasti životného prostredia je zameraná 
na dôsledný manažment výrobných centier, 
zmenšovanie obsahu plynov spôsobujúcich 
skleníkový efekt a znečisťujúcich emisií vozidiel 
a výrobu recyklovateľných vozidiel. 

Ekologický dopad vozidiel na životné 
prostredie rieši Citroën už pri ich samotnej 
koncepcii. Eko-koncepciou cielene zmenšuje 
environmentálne dopady v každej etape života 
vozidla. Špeciálne sa zameriava na štúdium 
možností čo najjednoduchšieho spôsobu 
odstraňovania odpadových látok z vozidiel, na 
možnosti recyklácie nových materiálov, hlavne 
ich homogenity, demontáže a označovania 
materiálov, problematikou ťažkých kovov 
a možnosťami využitia čo najväčšieho množstva 
recyklovaných materiálov pri výrobe vozidiel, 
čím sa zmenšuje dopad vozidiel po ukončení 
životnosti na životné prostredie.
 Vozidlo tvorí 70 % kovov, ktoré už boli 
recyklované, 5 % rôznych materiálov (sklo 
...), 5 % tekutín a 20 % tvoria plasty (150 
až 200 kg). Koncern PSA Peugeot Citroën 
si stanovil cieľ dosiahnuť 20 % „zelených“ 
materiálov v plastoch. „Zelené“ materiály 
tvorí skupina prírodných vláken, recyklované 
nekovové materiály a biomateriály (materiály, 
ktoré nepochádzajú z petrochémie, ale 
z obnoviteľných zdrojov). Ich používanie 

umožňuje zmenšiť používanie plastov z ropy 
a favorizovať používanie obnoviteľných 
materiálov, odľahčiť jednotlivé dielce, zmenšiť 
emisie C02 v oblasti výroby plastov a podporiť 
oblasť recyklácie plastov.
 Citroën naplno využíva informačný systém 
obsahujúci informácie o zložení každého 
dodaného materiálu, ktorý má byť súčasťou 
vozidla. Ešte pred samotnou výrobou vozidla 
je možné identifikovať podiel vstupujúcich 
materiálov na recyklovateľnú zložku  a na 
zložku, ktorá bude opätovne zhodnotená. 
Vozidlá Citroën sú vytvorené tak, aby až 95 % 
ich hmoty mohlo byť opätovne použitej. Aby 
sa zvýšila miera efektívnej recyklácie, ktorá je 
dnes odhadovaná na  85 %, bude sa Citroën 
i naďalej snažiť zväčšovať podiel recyklovaných 
materiálov integrovaných do vozidiel. 
 Spoločnosť Citroën Slovakia s.r.o. v súlade 
s platnou legislatívou z oblasti životného 
prostredia zabezpečila všetkým majiteľom 
vozidiel značky Citroën sieť zberných miest 
spoločnosti Kovod recycling s.r.o, kde môžu 
bezplatne odovzdať svoje vozidlo Citroën 
po ukončení životnosti za účelom jeho 
ďalšieho ekologického spracovania. Kovod 
následne realizuje dekompozíciu vozidla a čo 
najefektívnejšie spracovanie vozidla s cieľom 
opätovného použitia jeho častí, zhodnotenia 
odpadov z jeho spracovania a o recykláciu.  
 Proces recyklácie sa však netýka len vozidiel 

po ukončení životnosti, ale i vozidiel, ktoré 
sú v súčasnosti prevádzkované na cestných 
komunikáciách. Údržba a opravy realizované 
v autorizovanej sieti Citroën umožňujú odbornú 
starostlivosť o vozidlo a v prípade potreby 
výmenu originálnych náhradných dielcov 
Citroën. Tie môžu byť výrobcom recyklované 
a opäť použité na výrobu komponentov do 
vozidla.  
 Pre svojich zákazníkov spoločnosť Citroën 
Slovakia s.r.o. zabezpečila v súlade s platnou 
legislatívou i spätný odber a následné ekologické 
zhodnotenie a recykláciu automobilových 
akumulátorových  batérií. Každý zákazník 
Citroën môže použitú automobilovú 
batériu bezplatne odovzdať v ktoromkoľvek 
autorizovanom predajnom a servisnom mieste 
Citroën. Použité batérie sú špeciálnymi 
vozidlami prevezené do spracovateľských miest 
spoločnosti Machtrade s.r.o., ktorá zabezpečí ich 
následné ekologické spracovanie.

Spracovanie odpadov z obalov zabezpečil 
Citroën Slovakia s.r.o. v zmysle platnej 
legislatívy v spolupráci so spoločnosťou 
Naturpack a.s..  Autorizovaná sieť predajných 
a servisných miest Citroën rieši spracovanie 
odpadov z vozidiel (napr. použité oleje, 
kvapaliny ...) v súlade s platnou legislatívou 
z oblasti životného prostredia. 

CITROëN, VOZIDLÁ REŠPEKTUJÚCE 
ŽIVOTNé PROSTREDIE

Obr. 5 Raziaci stroj TBM, zdroj: http://blogbeneath.files.wordpress.
com/2009/12/20080916-tbm02.jpg

Vlani sa Autom roka 
na Slovensku stala Kia 
Sportage. Táto značka 
v súťaži aj teraz opäť obstála 
najlepšie, Autom roka 2012 
v SR je Kia Rio

Obr. 6 priečny rez kontinuálne razeného tunela
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Bezpečnosť premávky
SATC

Bezpečnosť premávky
SATC

Druhá správa sa mi dostala skoro náhodne. 
Bez medializácie. Denne čítam tie najčítanejšie 
noviny, ale nič. Možno pre tie všetky kauzy. 
Len na internete. Vláda Slovenskej republiky 
dňa 14. decembra schválila Národný plán pre 
bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011-
2020.  Ešte v roku 2010 sa začal pripravovať 
koncepčný materiál, ktorý by nadväzoval na 
Národný plán pre roky 2005 – 2010, potom sa 
zrušil BECEP (Vládny výbor pre bezpečnosť 
cestnej premávky), no Ministerstvo dopravy 
predsa tento program predložilo na schválenie. 
Tiež dobrá správa .... 

Nuž, kto by mal na tomto pláne participovať? 
A čo by mal robiť? V materiáloch z rokovania 
Vlády SR zo 14.12.2011 k tomuto bodu sa v  
kapitole 4 – „Princíp spoločnej zodpovednosti“ 
píše:

„Vzhľadom na to, že stratégia bezpečnosti 
cestnej premávky je založená na spoločnom 
prístupe, zodpovednosť by mala byť rozložená 
na všetky zainteresované subjekty. Na účastníkov 
premávky sa kladie dôraz, aby dodržiavali 
stanovené predpisy a svojím správaním 
neohrozili seba alebo ostatných. Pre rozsah 
pôsobnosti a zodpovednosti ostatných inštitúcií 
je vhodné dosiahnuť taký stav, aby sa zabezpečilo 
efektívne riadenie bezpečnosti cestnej premávky 
na všetkých úrovniach (národná, regionálna 
a miestna). 
 Preto je potrebné ustanoviť 
systém manažmentu, kde jeden 
z orgánov štátnej správy má 
riadiace a koordinačné postavenie. 
Vymedzením vzájomných väzieb 
a rozsahu kompetencií medzi 
jednotlivými subjektmi by bolo 
možné efektívne realizovať 
navrhované opatrenia na zvýšenie 
bezpečnosti cestnej premávky. 
Samozrejme, je nutné vyriešiť 
taktiež otázku financovania celého 
systému, aby bolo možné zabezpečiť 
plánovacie a operatívne činnosti 

v dlhodobom horizonte. V záujme dosiahnutia 
filozofie spoločného prístupu v aktivitách 
zlepšovania bezpečnosti cestnej premávky je 
navrhnutá deľba zodpovednosti nasledovne: 

Vláda, územné a samosprávne celky a verejný 
sektor
•	 Poskytnúť	vedenie	a rámec	pre	rozvoj	

a uplatňovanie účinnej politiky zlepšovania 
bezpečnosti cestnej premávky.

•	 Poskytnúť	vysoké	štandardy	sledovateľnosti	
plnenia cieľov bezpečnosti a zabezpečiť 
efektívne využitie zdrojov.

•	 Poskytnúť	finančné	prostriedky	pre	programy	
bezpečnosti, ktoré by maximalizovali 
prospech (úžitok).

Policajný zbor MV SR
•	 Zlepšiť	úroveň	správania	sa	účastníkov	

cestnej premávky pomocou účasti na realizácii 
preventívnych aktivít a účinných prostriedkov 
vymáhania práva.

•	 Maximalizovať	účinnosť	dodržiavania	
pravidiel použitím osvedčených vynucovacích 
systémov a technológií.

•	 Udržiavať	vysokú	úroveň	odborných	
posudkov pri hlásení nehôd/obetí.

•	 Sústrediť	sa	na	rizikové	správanie	a využiť	
údaje o obetiach a nehodách na identifikáciu 
cestných úsekov, kde by vymáhanie práva 
dodržiavania predpisov mohlo minimalizovať 
nebezpečné správanie.

Stanice technickej kontroly a poverená 
technická služba technickej kontroly vozidiel
•	 Zabezpečovať	kvalitné	vykonávanie	

technických kontrol vozidiel v súlade 
s platnými predpismi.

•	 Zabezpečovať	štatistické	výstupy	pre	prehľady	
o technickom stave vozidiel evidovaných 
v SR.

•	 Informovať	prevádzkovateľov	vozidiel	
o technických predpisoch pre vozidlá 
a podieľať sa na informovaní verejnosti 
v ďalších oblastiach súvisiacich s BCP.

Miestne a regionálne správy
•	 Prevziať	vedúcu	úlohu	pri	koordinácii	úsilia	

o zlepšovanie bezpečnosti cestnej premávky 
všetkých ostatných relevantných agentúr 
a záujmových skupín v ich konkrétnej 
správnej (administratívnej) oblasti. Tieto 
aktivity by mali byť zhodné s Národným 
plánom.

•	 Zabezpečiť,	aby	plánovanie	miestnych	
zariadení a obytných oblastí účinne 
zohľadňovalo potreby spoločnosti v oblasti 
bezpečnosti.

•	 V rámci	svojich	možností	finančne	alebo	
organizačne podporovať programy a iniciatívy 
súvisiace so zvyšovaním úrovne bezpečnosti 
v danom regióne.

•	 Zabezpečiť	účinnú	politiku	pre	kontrolu	
a dodržanie zákonov o alkohole.

Vzdelávací sektor
•	 V súlade	s pravidlami	cestnej	premávky	

v krajinách EÚ a konsolidovanou rezolúciou 
EHK OSN zabezpečiť systematické a trvalé 
vzdelávanie v oblasti bezpečnosti cestnej 
premávky na školách všetkých stupňov.

•	 Vytvoriť	systém	výchovy	a vzdelávania	
odborníkov v oblasti BCP na úrovni 
vysokého školstva.
•	Rozvíjať	väzby	medzi	školami	
a inými organizáciami vo vzťahu 
k cestnej bezpečnosti. 
•	Pomáhať	pri	celoživotnom	
vzdelávaní účastníkov cestnej 
premávky. Profesijné vzdelávanie 
v oblasti BECEP veľmi úzko súvisí 
s rýchlymi zmenami v spoločnosti 
a s využívaním nových technológií, 
ktoré znamenajú podstatný nárast 
produktivity práce a zvyšujú odbornú 
spôsobilosť zamestnancov.

Tak predsa !!! Médiá
•	 Zlepšiť	spoločenské	povedomie	a pochopenie	

hlavných príčin a skutočných nákladov 
cestných nehôd verejnosťou.

•	 Podporovať	iniciatívy	v oblasti	bezpečnosti	
cestnej premávky pomocou dôveryhodných 
a objektívnych reportáží v spolupráci 
s masmédiami.

•	 Ovplyvniť	spoločenské	zmeny,	ktoré	vedú	
k obmedzeniu nevhodného správania sa 
vodičov a ich nesprávnych postojov.

Zdravotné organizácie
•	 Zabezpečiť	rozvoj	efektívnych	záchranných	

zdravotníckych služieb.
•	 Poučiť	pacientov	o ich	spôsobilosti	v cestnej	

premávke, vrátane účinkov predpísaných 
liekov a liečby na činnosť účastníka v cestnej 
premávke.

•	 Zabezpečiť	spätnú	väzbu	pri	hodnotení	
zranení na zlepšenie ochrany cestujúcich 
a zlepšenie politiky cestnej bezpečnosti.

•	 Poskytnúť	zdravotnú	propagáciu	programov	
cestnej bezpečnosti.

Dopravní a územní plánovači
•	 Prijať	efektívne	a bezpečnostné	opatrenia	

týkajúce sa riadenia cestnej premávky 
v plánovaní dopravy a využitia krajiny 
(územia).

•	 Venovať	osobitnú	pozornosť	tvorbe	
bezbariérovej dopravnej infraštruktúry 
a požiadavkám osôb s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, seniorov, 
detí, chodcov, cyklistov a ostatných 
nemotorizovaných účastníkov cestnej 
premávky pri plánovaných úlohách.

Správcovia ciest
•	 Zväčšiť	bezpečnostnú	výkonnosť	cestnej	

siete tým, že zabezpečia, aby plánovanie, 
projektovanie, výstavba a údržba kládli 
najvyššiu prioritu na bezpečnostné aspekty.

•	 Uplatňovať	techniky	zmenšenia	a prevencie	
nehodovosti, ktorými by sa v budúcnosti 
vytvorila bezpečnejšia cestná sieť.

•	 Overiť	a vykonať	bezpečnostný	audit	
a inšpekciu existujúcich, rekonštruovaných 
a nových ciest na odstránenie nebezpečných 
miest a zavádzajúcich značiek alebo na 
inštalovanie chýbajúcich značiek.  

Poisťovne
•	 Pomáhať	pri	rozvoji,	sponzorstve	

a financovaní programov nehodovej prevencie.
•	 Zabezpečiť	poistné	prémiové	stimuly	

ako prostriedky podpory a odmeny 
bezpečnejšieho správania a zaviesť 
progresívne poistné zaťaženie  pre páchateľov 
dopravných priestupkov pri viacerých 
druhoch poistenia.

•	 Zabezpečiť	spätnú	väzbu	pre	vládne	
a regeneratívne nehodové trendy a výsledky 
na pomoc pri budúcom vývoji politiky cestnej 
bezpečnosti.

Výrobcovia a dovozcovia vozidiel
•	 Zlepšiť	odolnosť	vozidla	proti	nárazu,	vrátane	

zlepšenej ochrany cestujúcich.
•	 Postupne	zavádzať	do	vozidiel	moderné	

technológie, ktoré zabraňujú zrážkam alebo 
zmenšujú závažnosť následkov.

•	 Informovať	zákazníkov	o bezpečnostných	
aspektoch motorového vozidla.

Dopravné spoločnosti
•	 Prijať	zodpovedné	harmonogramy	realizácie	

zasielateľských objednávok tak, aby jazdy 
nákladných vozidiel umožnili primerané 
prestávky a podporili bezpečnosť vodičov.

•	 Zabrániť	zneužívaniu	povzbudzujúcich	
účinkov alkoholu a drog a podporovať zdravý 
životný štýl medzi vodičmi.

•	 Zabezpečiť	dodržiavanie	noriem,	ktoré	
sa týkajú vozidiel po stránke mechanickej 
bezpečnosti, stability, upevnenia a ochrany 
nákladu.

•	 Zlepšiť	profesionalizmus	odvetvia	
a zakomponovať bezpečnosť do podnikovej 
kultúry.

Výcvikové zariadenia a autoškoly
•	 Vybaviť	inštruktorov	a vodičov	začiatočníkov	

nevyhnutnou zručnosťou, reakciami 
a správaním, ktoré sú nevyhnutné pre 
bezpečné vedenie vozidla na našich cestách.

•	 Udržovať	a podporovať	vysoký	štandard	
vodičského výcviku, inštruktáže 
a profesionalizmu.

•	 Propagovať	a podporovať	zlepšenie	zručností	
vo vedení vozidla a v správnom uložení 
a upevnení nákladu medzi vodičmi, najmä 
medzi vodičmi ťažkých nákladných vozidiel 
a vodičmi verejnej dopravy.

Motoristické združenia
•	 Propagovať	bezpečnosť	medzi	svojimi	členmi	

poskytnutím aktuálnych a relevantných 
informácií o dopravných zákonoch, 
bezpečného správania sa a techniky jazdy 
vodičov, cestných podmienok, postupov 
údržby a bezpečnosti vozidla.

•	 Podporiť,	propagovať	a sponzorovať	iniciatívy	
a kampane o bezpečnosti cestnej premávky.

•	 Zabezpečiť	členom	spätnú	väzbu	na	vládu	
a priemysel v oblasti politiky bezpečnosti 
a nových iniciatív.

Veda a výskum
•	 Zabezpečiť	rovnováhu	medzi	základným	

výskumom a aplikovaným výskumom.
•	 Zabezpečiť,	že	výskum	cestnej	bezpečnosti	

bude mať veľkú kvalitu, že bude včasný, a že 
budú identifikované a propagované jeho 
výsledky.

•	 Zabezpečiť	rozvoj	vysokokvalitných	databáz.
•	 Vyhodnotiť	účinnosť	realizovaných	opatrení.
•	 Poskytnúť	spoľahlivé	výskumné	výsledky	

a znalosti, na základe ktorých môžu byť 
vykonané politické rozhodnutia.

A aké sú úlohy?

A : Zmenšenie dopravnej nehodovosti 
v dôsledku prekročenia najvyššej povolenej 
rýchlosti a neprispôsobenia rýchlosti okolitým 
podmienkam
A.1: implementácia manažmentu rýchlosti 
v podmienkach SR
A.2: zavedenie automatizovaného vymáhania 
práva v oblasti prekročenia rýchlosti a jazdy 
na červenú na križovatkách so svetelnou 
signalizáciou
A.3: zvyšovanie povedomia verejnosti 
o dôsledkoch prekročenia najvyššej povolenej 
rýchlosti a bezpečného odstupu vozidiel
 
B : Zmenšenie dopravnej nehodovosti 
v dôsledku požitia alkoholu a drog
B.1: zníženie dopravnej nehodovosti v dôsledku 
požitia alkoholu 
B.2: zníženie dopravnej nehodovosti v dôsledku 
požitia drog a liekov
  
C : Zmenšenie dopravnej nehodovosti 
u zraniteľných účastníkov cestnej premávky 
C.1: zvýšenie úrovne bezpečnosti chodcov 
v cestnej premávke
C.2: zvýšenie úrovne bezpečnosti cyklistov
C.3: zvýšenie úrovne bezpečnosti motocyklistov

D : Zlepšenie bezpečnosti prostredníctvom 
účinnej dopravnej výchovy v školách a výcviku 
žiadateľov o vodičské oprávnenie vo výcvikových 
zariadeniach autoškôl
D.1: kontinuálna dopravná výchova na školách  
D.2: skvalitnenie výcviku žiadateľov o vodičské 
oprávnenia  a vodičov z povolania a zmenšenie 
recidívy medzi dopravnými priestupkami 
 
E : Zvýšenie úrovne bezpečnosti cestnej 
infraštruktúry
E.1: aplikácia bezpečnostného auditu 
v podmienkach SR
E.2: posudzovanie vplyvu bezpečnosti cesty 
formou cestnej inšpekcie
E.3: široká aplikácia prvkov upokojovania 
dopravy  
E.4: zlepšenie bezpečnosti železničných 
priecestí a cestných tunelov
E.5: skvalitnenie dopravného značenia na 
cestnej sieti

V posledných dňoch som sa dozvedel dve správy. V médiách sa objavilo 
vyjadrenie Ministra vnútra pána Lipšica, že Dopravná polícia zaznamenáva 
úspechy. Naozaj, nehôd je menej, aj policajti už menej čakajú „za kríčkom“, 
aby nás ľahko skasírovali. Dúfajme. že nájdu aj spôsob, ako pristrihnúť krídla 
tým, ktorí neuznávajú predpisy, ale aj spôsob, ako byť užitoční v doprave aj 
pri jej organizácii a v prevencii. Dobrá správa......

Slovenský autoturist klub
praje v roku 2012 

všetkým
úspech, radosť a šťastný 

návrat domov
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Z domovaBezpečnosť premávky

NOVÉ MINI COUPÉ. KAŽDÝ DEŇ NOVÉ DOBRODRUŽSTVO.
Raketou poháňaná motokára, zostrojená pre tých, ktorí milujú dobrodružstvo a pre tých, o ktorých sa píšu veľké story. Ideš do toho?  
Rezervuj si skúšobný let ešte dnes u najbližšieho predajcu MINI a sleduj svet MINI na www.facebook.com/MINI.Slovensko a www.MINI.sk.

NAJRÝCHLEJŠIA CESTA, AKO SA DOSTAŤ DO

PROBLÉMOV.

F : Zvýšenie úrovne bezpečnosti 
prostredníctvom bezpečnejších vozidiel 
a zavádzaním IDS 
F.1: zlepšenie bezpečnosti vozidiel 
F.2: zlepšenie bezpečnosti zavádzaním 
inteligentných dopravných systémov 

G : Zvýšenie úrovne bezpečnosti v cestnej 
nákladnej a autobusovej doprave
 
H : Zvýšenie úrovne ponehodovej starostlivosti
H.1: zlepšenie poznatkov verejnosti 
o poskytovaní prvej pomoci v prípade 
dopravných nehôd  
H.2: skvalitnenie služieb v oblasti ponehodovej 
starostlivosti

I : Manažment bezpečnosti cestnej premávky
I.1: koordinácia a vzájomná spolupráca na 
medzinárodnej úrovni  
I.2: koordinácia a vzájomná spolupráca na 
národnej a regionálnej úrovni
I.3: komplexné riešenie manažmentu 
bezpečnosti cestnej  premávky v Slovenskej 
republike

Tak predsa má Slovensko plán. Lenže sa 
v ňom píše, že bude treba vyriešiť otázku 
financovania.... K tomu máme len jednu 
poznámku: Slovenský autoturist klub je viac 
rokov jedným z najväčších vykonávateľov 
dopravnej výchovy pre žiakov základných škôl 
na	dopravných	ihriskách.	Už	v roku	2010,	ale	
aj v roku 2011 hrozilo, že dopravná výchova 

nebude – lebo Ministerstvo školstva vyčlenilo 
financie až po „intervenciách“. Slovensko má 
však plán. Aj pre „účinnú dopravnú výchovu 
v školách“.  Ale na oficiálnej internetovej stránke 
ministerstva dopravná výchova na dopravných 
ihriskách pre rok 2012 už nie je. 
 A ak účastník cestnej premávky (ako 
chodec, cyklista alebo vodič) nevie, čo znamená 
bezpečné dopravné správanie sa, tak všetky 
plány zamerané na „zmenšiť...“, „zlepšiť...“, 
„zabezpečiť ....“ môžu mať len hodnotu jednej 
čiarky v byrokratických kolónkach. A kľúčom 
k podstatnému ovplyvneniu dopravnej 
nehodovosti je ovplyvnenie všetkých účastníkov 
premávky, aby nielen vedeli, ale aj chceli 
bezpečne dôjsť domov.... 

Dr. Zoltán BOJAR, SATC

Okrem známych štandartných úkonov vizuálnej 
kontroly a samotného merania dymivosti 
metódou voľnej akcelerácie pribúda aj kontrola 
systému palubnej diagnostiky OBD. Tá sa 
bude vykonávať pomocou osobitného modulu 
(označovaného ako E-OBD Box), ktorý sa 
káblom prepojí s vozidlom cez štandardizovanú 
diagnostickú zásuvku. Ide vlastne o tzv. čítačku 
chýb s potrebným softvérom. Rozšírenie 
kontroly je zamerané na overenie komunikácie 

so systémom OBD, získanie údajov 
potrebných na vykonanie emisnej kontroly 
(EK), overenie činnosti systému riadenia 
prípravy zmesi a zistenie obsahu pamäte 
porúch. Automatizovaný postup merania so 
zabezpečením prenosu údajov a nameraných 
hodnôt do databázy automatizovaného 
informačného systému emisných kontrol zostáva 
samozrejmosťou (v SR sa uplatňuje už od 1. 1. 
2009.) Zistené relevantné hodnoty sa vytlačia 

do protokolu o emisnej kontrole vozidla bez 
zásahu technika, ktorý ju vykonáva. Na uvedený 
nový druh emisnej kontroly získala spoločnosť 

Diaľničné nálepky 
v roku 2012
Slovensko 
Ročná (platí 1.1.2012 - 31.1.2013) 50,- €
Mesačná  14,- €
10-dňová (Zmena!!! Doteraz bola 7-dňová)  10,- €

Česko
Ročná (platí 1.1.2012 -31.1.2013) 1500,- Kč
Mesačná 440,- Kč
10-dňová 310,- Kč

Rakúsko
Ročná (platí 1.12.2011 – 31.1.2013) 77,80 €
2-mesačná 23,40 €
10-dňová 8,- €

Slovinsko
Ročná 95,- €
Mesačná 30,- €
7-dňová 15,- €

Maďarsko
V čase uzávierky ešte nie sú oficiálne ceny, očakáva sa nárast cien, už 
nebude 4-dňová 

Švajčiarsko
Nezmenená je cena jediného druhu – ročná nálepka 40,- CHF/33,- €

SLOVDEKRA potrebné oprávnenia a na 
každom pracovisku pre emisné kontroly má 
pripravených technikov s osvedčením pre ich 
výkon. Vzhľadom na včasnú prípravu aj ďalších 
pracovísk EK by poskytovanie tohto druhu 
emisnej kontroly malo byť od samého začiatku 
bezproblémové.
 Zabudovanie systémov OBD do 
motorových vozidiel si vyžiadalo postupné 
sprísňovanie emisných noriem. Ich účelom je 

kontrola systémov 
všetkých zariadení 
dôležitých z hľadiska 
redukcie sledovaných 
škodlivín vo 
výfukových 
plynoch počas 
prevádzky vozidla, 
ich komponentov 
a konštrukčných 
dielov. Najvážnejšie 
chyby vo funkcii 
signalizuje 
indikátor systému 
na prístrojovej 
doske a zároveň 
sa zistené chyby 

ukladajú do pamäte 
systému spolu so 

súvisiacimi údajmi. Pomocou čítačky chýb 
sa bude už aj pri uvedených kategóriách 
vozidiel so vznetovým motorom zisťovať 
obsah pamäte porúch a zistené chyby hodnotiť 
podľa závažnosti. Keďže úroveň dymivosti 
moderných vznetových motorov spĺňajúcich 
prísne emisné normy je už mimoriadne nízka, 
blížiaca sa k hranici merateľnosti pomocou 
súčasných dymomerov, je takéto rozšírenie 
emisnej kontroly pre spoľahlivejšie posúdenie 

stavu týchto motorov potrebné. Dvojnásobne 
to platí pre veľké vznetové motory nákladných 
vozidiel a autobusov (kategórie N2, N3, M2, 
M3), kde však termín pre doplnenie emisnej 
kontroly o systém OBD zatiaľ nebol stanovený. 
Dôvodom je skutočnosť, že pre tieto kategórie 
sa systémy OBD začali používať neskôr. Povinné 
sú pre všetky úžitkové vozidlá vyššie uvedených 
kategórií, ktoré boli prvýkrát prihlásené do 
evidencie počnúc 1. októbrom 2006, teda od 
platnosti	predpisu	EURO	4.
 Pre ďalšie obdobie sa hľadajú možnosti 
ešte dôkladnejšej kontroly práve vozidiel so 
vznetovým motorom,  a to nielen s využitím 
systémov OBD. Tie sú predmetom prác 
odborných skupín na úrovni Európskej 
komisie, organizácie CITA a viacerých 
skúšobných organizácií. Vzhľadom na známu 
súvislosť obsahu častíc a kysličníkov dusíka 
pri používaných technológiách na redukciu 
škodlivín, ktorými sú recirkulácia spalín (EGR) 
a selektívna katalytická redukcia s pridávaním 
kvapaliny AdBlue (SCR), sa uvažuje aj 
s kontrolou obsahu NO a  NO2 v spalinách 
vznetových motorov. Tu bude potrebné stanoviť 
a harmonizovať nový postup merania aj 
súvisiace limitné hodnoty. Výrobcovia meracích 
prístrojov sa už na nové požiadavky pripravujú.

Ing. Martin KMEŤ

Vznetové motory v autách 
už budú kontrolované dôkladnejšie 
Pri automobiloch so vznetovým motorom vybavených palubným 
diagnostickým systémom OBD sa u nás od januára 2012 rozširuje rozsah 
pravidelnej emisnej kontroly. Platí to pre všetky osobné a ľahké úžitkové 
vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t (kategórie M1 a N1), ktoré boli 
prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2008. 

Čítačka chýb s potrebným softvérom sa pri kontrole 
pripojí na štandardizovanú diagnostickú zásuvku 
umiestnenú vo vozidle

Od januára 2012 pribudne pri emisnej kontrole  určených kategórií vozidiel so vznetovým 
motorom aj kontrola systému OBD
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R a d a  a d v o k á t a

Pod pojmom „porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky“ treba rozumieť porušenie 
povinností ustanovených zákonom o cestnej 
premávke. Od novembra minulého roka patrí 
medzi závažné spôsoby porušenia pravidiel 
cestnej premávky prekročenie rýchlosti 
jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom 
alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo 
dopravného zariadenia v obci o 20 km/h a viac 
alebo mimo obce o 30 km/h a viac.

Za porušenie pravidiel cestnej premávky 
závažným spôsobom sa po novom považuje už 
nielen vedenie vozidla bez tabuľky s evidenčným 
číslom alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, 
ktorá nezodpovedá svojím vyhotovením 
a umiestnením na vozidle tomuto zákonu, ale aj 
vedenie vozidla s tabuľkou s evidenčným číslom, 
ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu.

Porušením pravidiel cestnej premávky 
závažným spôsobom je v súčasnosti aj:
- ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku 

a prechádza cez priechod pre chodcov, ako 
aj ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez 
priechod pre cyklistov,

- ohrozenie chodca prechádzajúceho cez cestu, 
na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na 
miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu 
a pri otáčaní alebo pri cúvaní,

- porušenie povinností inštruktora autoškoly,
- porušenie povinností spolujazdca vodiča 

mladšieho ako 18 rokov (konkretizované 
v decembrovom vydaní časopisu),

- neoprávnené vybavenie vozidla zariadením 
umožňujúcim používanie typického 
zvukového znamenia alebo zvláštneho 
výstražného svetla ustanoveného pre 
vozidlá s právom prednostnej jazdy alebo 
neoprávnené použitie typického zvukového 
znamenia alebo zvláštneho výstražného 
svetla ustanoveného pre vozidlá s právom 
prednostnej jazdy.

Zákonom č. 313/2011 Z. z. bol okrem zákona 
o cestnej premávke novelizovaný aj zákon č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupkom 
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
je od novembra 2011 aj vedenie motorového 
vozidla bez osoby spolujazdca – táto úprava 
sa pochopiteľne týka držiteľov vodičského 
oprávnenia skupiny B pred dovŕšením 18 rokov. 
Vinník môže byť potrestaný pokutou od 300 eur 
do 1300 eur (v blokovom konaní do 650 eur) 
a zákazom činnosti od jedného roku do piatich 
rokov. 

Za priestupok sa v súčasnosti považuje 
prekročenie najväčšej dovolenej rýchlosti 
ustanovenej v zákone o cestnej premávke alebo 
prekročenie rýchlosti ustanovenej dopravnou 
značkou alebo dopravným zariadením v obci 
o 20 km/h a viac alebo mimo obce o 30 km/h 
a viac. Hrozí zaň pokuta od 150 eur do 800 eur 
(v blokovom konaní do 650 eur) a zákaz činnosti 
do troch rokov.

V zákone o priestupkoch je stanovené, že 
v blokovom konaní je potrebné prerokovávať 
vždy priestupky spočívajúce v použití vozidla, 
ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť 
vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej 
súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť 
prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná 
hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je 
prekročená, ako aj priestupky spočívajúce v inom 
konaní, ktorým bol porušený zákon o cestnej 
premávke a nie je špecifikované v osobitnom 
ustanovení zákona o priestupkoch. Podľa novely 
zákona sa už povinnosť prerokovania priestupku 
zásadne v blokovom konaní nevzťahuje na 
priestupky spočívajúce v prekročení najväčšej 
dovolenej rýchlosti, ktoré sú definované 
v predchádzajúcom odseku.

Novelou sa v zákone o priestupkoch zmenila 
i právna úprava zákazu činnosti, ktorý je popri 
pokarhaní, pokute a prepadnutí veci jednou 
z možných sankcií za spáchanie priestupku. 

Všeobecne platí, že zákaz činnosti možno 
uložiť len za priestupky uvedené v zákone 
a na zákonom ustanovený čas (najdlhšie na 
päť rokov) a ak ide o činnosť, ktorú páchateľ 
vykonáva v pracovnom alebo v inom obdobnom 
pomere alebo na ktorú treba povolenie resp. 
súhlas štátneho orgánu. Zároveň musí byť 
splnená podmienka, že páchateľ spáchal 
priestupok touto činnosťou alebo v súvislosti 
s ňou.

Do času zákazu činnosti sa započítava čas, 
po ktorý páchateľ na základe opatrenia 
orgánu štátnej správy vykonaného v súvislosti 
s prerokovávaným priestupkom nesmel už túto 
činnosť vykonávať. Od novembra 2011 sa však 
do zákazu činnosti nezapočítava čas, po ktorý 
bol páchateľ vo výkone nepodmienečného trestu 
odňatia slobody.

Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po 
uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie 
upustiť na základe žiadosti páchateľa. Nemožno 
tak však urobiť vtedy, ak ide o zákaz činnosti 
viesť motorové vozidlo uložený páchateľovi 
priestupku, ktorému bol v predchádzajúcich 
desiatich rokoch uložený trest zákazu činnosti 
viesť motorové vozidlo za trestný čin ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný 
čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky. 

Po uplynutí polovice času výkonu trestu 
zákazu činnosti viesť motorové vozidlo 
nemožno upustiť od výkonu jeho zvyšku ani 
na základe žiadosti páchateľa, ktorému bol 
v predchádzajúcich desiatich rokoch uložený 
zákaz činnosti viesť motorové vozidlo za 
priestupok, ktorého sa dopustil tým, že:

Vážení čitatelia, prajem vám veľa šťastia a zdravia v novom roku 2012. 
Pripravila som pre vás prehľad zmien, ktoré motoristom priniesla novela 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zverejnená v Zbierke zákonov 
SR pod č. 313/2011. Prevažná väčšina jej ustanovení nadobudla účinnosť 
dňa 1. novembra 2011. O niektorých novinkách som vás informovala už 
v novembrovom a decembrovom vydaní nášho časopisu, teraz sa teda 
budem podrobnejšie venovať zodpovednosti za porušenie povinností 
ustanovených zákonom o cestnej premávke.

- ako vodič vozidla sa odmietol podrobiť 
vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo 
inej návykovej látky, hoci by také vyšetrenie 
nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho 
zdravie,

- viedol motorové vozidlo v stave vylučujúcom 
spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si 

privodil požitím alkoholu,
- ako vodič počas vedenia vozidla požil 

alkohol alebo viedol vozidlo v takom čase po 
jeho požití, keď sa na základe vykonaného 
vyšetrenia alkohol ešte nachádzal v jeho 
organizme,

- ako vodič počas vedenia vozidla požil 

inú návykovú látku alebo viedol vozidlo 
v takom čase po jej požití, keď sa na základe 
vykonaného vyšetrenia návyková látka ešte 
nachádzala v jeho organizme.

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

Vedúci predstavitelia 
recyklačného fondu SR  na 
tlačovej konferencii v Košiciach 

v novembri 20011 informovali novinárov 
o situácii v zhodnocovaní niektorých 
komodít, najmä skla a opotrebovaných 
pneumatík.

Pokiaľ ide o sklo, situácia sa z roka 
na rok zlepšuje. V roku 2010 bolo na 
Slovensku spracovaných približne 67 
400 ton odpadového skla, ktoré bolo 
zhodnotené pretavením do výrobkov 
obalového skla, pričom v roku 2002 
to bolo iba 18 000 ton, čo je 3,75-krát 
menej. Práve v roku 2002 začal svoju 
činnosť Recyklačný fond, ktorý sa na 
väčšej recyklácii skla podieľal podporou 
separovaného zberu skla a zvyšovania 
technickej úrovne spracovateľských 
zariadení. Podľa odhadu recyklačného 
fondu sa na Slovensku recykluje 
približne 50 až 60 % skla, čo znamená, 
že v rámci Európskej únie sme kdesi 
v strede – a to za Švajčiarskom, 
Nemeckom či Rakúskom, kde sa 
recykluje až 85 až 95 % skla, ale pred 
takými štátmi, ako sú napríklad Španielsko či 
Taliansko. O význame recyklácie skla svedčí 
napríklad to, že recykláciou jednej sklenej 
fľaše ušetríme toľko energie, ktorá by stačila 
na 25 minút práce s počítačom, a recykláciou 
štyroch fliaš ušetríme energiu na celodennú 
prevádzku chladničky. Každá tona skla, ktorá 
sa vráti na recykláciu, odľahčí ovzdušie o 400 
ton škodlivých skleníkových plynov. Niektoré 
druhy skiel sa však u nás stále ešte nerecyklujú 
materiálovým zhodnotením. Ide o sklá 
s drôtenou vložkou, bezpečnostné a tvrdené sklá, 
sklá z automobilov (v jednom aute priemerne 
33 kg skla) a elektrozariadení. Zámerom 
Recyklačného fondu je v nasledujúcom období 
podporiť vybudovanie spracovateľskej linky, 
ktorá by umožňovala spracovávanie aj takýchto 
skiel. Možno ešte pripomenúť, že sklo sa 

dá prakticky neobmedzene recyklovať a že 
jedna v prírode „pohodená” fľaša sa rozloží po 
približne štyroch tisícoch rokov. 

Trochu iná situácia je v zhodnocovaní 
opotrebovaných pneumatík. V súčasnosti je 
na Slovensku vybudovaná celková recyklačná 
kapacita na spracovanie približne 48 000 
ton pneumatík, pričom v roku 2010 sa 
reálne spracovalo okolo 20 000 ton. Pritom 
odhadovaný výskyt opotrebovaných pneumatík 
na Slovensku v roku 2011 je približne 30 000 
ton. Kým v roku 2001 sa materiálovo zhodnotilo 
3100 ton opotrebovaných pneumatík, v roku 
2007 to bolo približne 16 500 ton a v roku 
2009 to bolo okolo 19 600 ton. Opotrebované 
pneumatiky sa zhodnocujú buď energeticky, 
alebo materiálovo. Recyklačný fond podporuje 

iba materiálové zhodnocovanie opotrebovaných 
pneumatík, ktoré sa realizuje predovšetkým 
v zariadeniach spoločnosti V.O.D.S., a. s. 
Košice, v jej závode v Kechneci. V tomto 
závode bolo v roku 2010 spracovaných 16 000 
ton opotrebovaných pneumatík, z ktorého 
sa vyrobilo viac ako 10 000 ton gumového 
granulátu. Z tohto granulátu sa vyrábajú najmä 
gumové rohože pre bezpečné detské ihriská. 
Situáciu v recyklácii pneumatík komplikuje 
internetový obchod s pneumatikami, pri ktorom 
nie je možné zachytiť dovozcu pneumatík 
na Slovensko a títo dovozcovia neodvádzajú 
recyklačné poplatky. Recyklačnému fondu 
neustále z tohto dôvodu klesajú príjmy 
z komodity opotrebovaných pneumatík 
a tým mu chýbajú zdroje na podporu zberu 
a recyklácie tejto komodity. Pokles príjmov 
naďalej negatívne ovplyvňuje aj nesprávny 
výklad zákona zo strany štátnych orgánov, 
ktoré majú dodržiavanie zákona o odpadoch 
kontrolovať. Fond preto bude spolupracovať 
so štátnymi orgánmi s cieľom nájsť formu 
kontroly dovozu pneumatík cez internetový 
obchod a tým minimalizovať výskyt neplatičov. 
Už	spomenutá	spoločnosť	V.O.D.S.	od	1.	4.	
2010 spoplatňuje odber tých opotrebovaných 

pneumatík, ktoré nie sú kryté recyklačným 
poplatkom, pretože mnohí predajcovia 
pneumatík obchádzali odvádzanie recyklačných 
poplatkov práve internetovým predajom. 
Ak držiteľ odpadu, napr. pneuservis, nevie 
preukázať, že nové pneumatiky nadobudol od 
zmluvných partnerov (výrobcov alebo dovozcov), 
tak mu je odber takého odpadu spoplatnený. 
Tento systém vyvíja tlak na pneuservisy 
a ostatných maloobchodných predajcov nových 
pneumatík, aby spolupracovali s podnikmi, ktoré 
si recyklačné povinnosti plnia. 

Zo spomenutých údajov vyplýva, že na 
Slovensku máme v oblasti zberu, triedenia 
a zhodnocovania odpadových komodít ešte 
značné rezervy.

R. MLÝNEK

RECYKLÁCIA PNEUMATÍK 
S PROBLéMAMI
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Od svojho vzniku postupne rozširovala oblasť 
svojej činnosti a ku kvalitnej dopravnej výchove, 
k výučbe vedenia motorových vozidiel postupne 
pribudli ďalšie činnosti, čím sa rozšírilo jej 
zameranie. Autoškola mala, má a bude mať 
v centre svojho záujmu predovšetkým kvalitný 
výcvik, ale aj nadštandardné aktivity, ktoré ju 
zaraďujú v rámci Slovenska na popredné miesto 
v činnostiach, ktoré sú zamerané na bezpečnosť 
cestnej premávky. V minulom roku podpísalo 
vedenie školy Európsku chartu bezpečnosti 
na cestách, čím sme sa zaradili k európskym 
inštitúciám, ktoré sa hlásia k bezpečnosti cestnej 
premávky. 
 Značka „Mobilný BECEP“ je spojená so 
SPŠ v Snine a s aktivitami, ktoré sa vykonávajú 
v rámci činnosti autoškoly. Jej myšlienkovým 
tvorcom je Ing. Michal Roman a po úspešnej 
premiére v minulom roku Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR vybralo vo 
verejnom obstarávaní za realizátora jednotlivých 
predstavení v roku 2011 práve Strednú 
priemyselnú školu v Snine. Mobilný BECEP 
2011 sa realizoval v 13 mestách na Slovensku. 
 Prípravné práce sa v každom meste 
začali vylepovaním plagátov, organizačným 
zabezpečením – mediálnou propagáciou, 
písomným súhlasom na povolenie organizovania 
akcie v meste a v daný deň konkrétnymi prácami 
na námestí - vytýčením priestorov, montovaním 
stánkov, ohradením priestorov pre pedál káry, 

umiestnením simulátora nárazu a pracoviska 
Falck academy.  Na pripravených pracoviskách 
sa začal implementovať vytýčený program 
v súlade s projektom Mobilný BECEP 2011.  
 O všetky aktivity bol veľký záujem od 
začiatku celej akcie. Pri informačných stánkoch 
sa vystriedalo veľa záujemcov, ktorí dostali 
informačné letáky, reflexné prvky a cenné 
informácie, ako ich používať. Veľký záujem 
bol o preskúšanie si znalostí z pravidiel cestnej 
premávky, množstvo respondentov napísalo testy 
s väčším, či menším úspechom. Pri chybných 
odpovediach boli občas aj diskusie, prečo sa 
to zmenilo a ako to má byť správne. A hlavne, 
nasledoval prvok preškolenia a upozornenia na 
podstatné zmeny v pravidlách cestnej premávky. 
Tí respondenti, ktorí odpovedali správne alebo 
s toleranciou dvoch chýb, boli zaradení do 

žrebovania o ceny, ktoré boli víťazom rozdané 
v intervaloch – 1. žrebovanie o 11.30 h, 2. 
žrebovanie o 12.30 h a posledné o 14.30 h.  
 Veľký záujem bol aj o simulátor nárazu 
a v niektorých mestách si návštevníci mohli 
skúsiť aj nový otočný simulátor. Sprievodnou 
akciou bol pokus s figurínou – komentátor 
držal v náručí figurínu menom Charlie, 
očakával náraz a postupne vysvetľoval vplyv 
zotrvačnej sily najmä na hlavu figuríny, keď 
dôjde k nárazu na pevnú prekážku v rýchlosti 
30 km/h. To je prípad, keď máme dieťa 
v náručí, a nie v autosedačke. Pri ďalšom pokuse 
komentátor simuloval stav, keď nečakal náraz 
a figurína  Charlie vyletela z náručia a zachytila 
sa do pripraveného koženého vaku. Význam 
pripútavania sa bol aj komentovaný a názorne 
vysvetľovaný na baneroch a letáčikoch. Počas 
celého dňa si mohli záujemcovia vyskúšať 
okuliare, ktoré  simulovali opitosť a súčasne po 
vyskúšaní chôdze medzi kužeľmi inštruktori 
vysvetľovali simulovaný stav opitosti 

a upozorňovali na baner, kde sa daný problém 
popisoval.  
 Súčasťou predvádzacích akcií boli aj 
automobily Autoškoly pri SPŠ v Snine, 
kde v jednom boli umiestnené autosedačky 
a záujemcom bolo vysvetlené ich používanie 
a niektorí si vyskúšali, aby vedeli správne 
umiestniť autosedačku aj vo svojom vozidle. 
Druhé auto bolo pripravené na nácvik 
parkovania, o ktoré bol veľký záujem nielen 
medzi ženami, ale aj u mladých začínajúcich 
vodičov. Celý proces bol pod odbornou 
inštruktážou skúseného inštruktora autoškoly. 
 Detských návštevníkov upútala možnosť 
súťaženia na pedál kárach s upozornením, že 
súťažiť sa nemá na cestách, ale na uzavretých 
plochách.

Značka „Mobilný BECEP 2011“ 
ako súčasť SPŠ v Snine a vizitka jej Autoškoly  
Stredná priemyselná škola v Snine popri svojej hlavnej vzdelávacej činnosti 
vykonáva aktivity, ktoré prispievajú k  širšiemu profilu svojich absolventov. 
Neoddeliteľnou súčasťou školy je vlastná autoškola, ktorá sa môže hrdo pýšiť 
už svojou dvadsaťročnou históriou, písanou od roku 1991. 

Bratislava, 21. december 2011 – Presne 
pred dvadsiatimi rokmi, 21. decembra 
1991, zišiel z montážnej linky spoločnosti 
Volkswagen Bratislava v Devínskej Novej Vsi 
prvý Volkswagen vyrobený na Slovensku – 
Volkswagen Passat Variant B3 – Arriva bielej 
farby. Jeho mladší súrodenec červenej farby 
sa zrodil len o niekoľko sekúnd neskôr. Bol 
to začiatok predsériovej výroby v spoločnom 
podniku Bratislavských automobilových závodov 
(BAZ) a Volkswagen AG – Volkswagen 
Bratislava, s. r. o.. Sériová výroba automobilov 

začala už o niekoľko týždňov nato, 14. februára 
1992. Produkčné portfólio bratislavského závodu 
sa postupne rozširovalo. V roku 1994 začala 
výroba VW Golf, ku ktorej sa pridala produkcia 
VW Bora. V roku 1999 začala produkcia 
VW Polo, ktorá trvala až do konca roku 2007 
a zahŕňala tiež výrobu verzie Cross. V roku 
2002	začala	výroba	vozidiel	SUV	–	Volkswagen	
Touareg a karosérií Porsche Cayenne. Paletu 
SUV	vozidiel	doplnilo	v roku	2005	Audi	Q7.	
V Bratislave bolo doteraz vyrobených viac ako 
jeden	milión	vozidiel	SUV.

 Na dva roky zavítala do Bratislavy aj značka 
Seat. Model Ibiza sa v Devínskej Novej Vsi 
vyrábal v rokoch 2003 až 2005. V roku 2008 
prišla na Slovensko výroba Škody Octavia, ktorá 
trvala až do mája 2010.
 S príchodom novej generácie VW 
Touareg získal bratislavský závod aj výrobu 
prvého hybridného Volkswagenu – VW 
Touareg Hybrid. So sériovou výrobou vozidla 
s hybridným pohonom začal bratislavský 
závod VW SK vôbec ako prvý na svete 
spomedzi vtedajších 61 závodov koncernu 
Volkswagen. Doteraz je tiež jedinou slovenskou 
automobilovou vyrábajúcou hybridné vozidlá.
 Najnovším prírastkom bratislavského 
závodu VW SK sú vozidlá Volkswagen up!, 
Škoda Citigo a Seat Mii. Malé mestské 
automobily, ktorých výroba začala v druhej 
polovici roku 2011. Bratislavská fabrika 
v Devínskej Novej Vsi sa tak stala jedinou na 
svete, ktorá pod jednou strechou vyrába päť 
značiek automobilov.
 Závod Volkswagen Bratislava začínal 
v roku 1991 v Devínskej Novej Vsi so 112-timi 
zamestnancami. Dnes ich je viac ako 7000. 
Počet výrobných hál stúpol z troch na osem. 
Doteraz vyrobil bratislavský závod Volkswagen 
Slovakia viac ako 2 500 000 automobilov pre 
zákazníkov zo 146 štátov sveta. Volkswagen 
Slovakia pôsobí na Slovensku 20 rokov. Od roku 
1991 vyrobil už viac ako 2,5 milióna vozidiel. 
Patrí k najväčším exportérom, investorom 
i zamestnávateľom v súkromnom sektore na 
Slovensku.   -vw-

PRED 20 ROKMI 
VYROBILI PRVÝ SLOVENSKÝ VOLKSwAgEN

Prvý automobil Volkswagen vyrobený v bratislavskom závode

 V stánkoch bola k dispozícii videoprojekcia, 
najmä premietanie a vysvetľovanie nárazových 
testov a priestor, kde sa vysvetľovali fyzikálne 
zákonitosti s dôrazom na správnu jazdu vozidla 
tak, aby sa eliminovali nebezpečné situácie.  
 Na pracovisku Falck academy pracovníci 
autoškoly vysvetľovali dôležitosť záchrany 
ľudského života a možnosť vyskúšania 
si poskytovania prvej pomoci pri život 
ohrozujúcich zraneniach. Všetky aktivity boli 
pod odborným dohľadom a využívali sa pri tom 
figuríny.
 Najzaujímavejším prvkom celej akcie 
bola akčná modelová situácia – simulovanie 
vzniknutej dopravnej nehody – téma:  Vodič 
osobného motorového vozidla zrazil cyklistu. 
Náhodný okoloidúci je konfrontovaný, čo urobí 
v takejto situácii a aká je súčinnosť všetkých 
zainteresovaných zložiek: Falck academy – 
zdravotní záchranári, polícia a hasiči.  Celá 
simulovaná situácia bola vhodne moderovaná 

a všetci prítomní si mohli uvedomiť krok za 
krokom, čo sa v danej situácii má robiť, ako 
správne postupovať a na čo sa nemá zabúdať. 
 Výborný bol zásah záchranárov Falck 
academy, starostlivosť o raneného a posúdenie 
stavu vodiča, spolupráca s hasičmi – 
stabilizovanie vozidla, jeho kontrola po havárii, 
ochrana pred ďalšími škodami – vrátane 
predstavenia svojej techniky a jej použitia. 
 Policajný zbor predviedol svoju úlohu, ďalší 
postup s vodičom, jeho riešenie a prípadné 
sankcie, zdokumentovanie dopravnej nehody – 
priame fotografovanie na mieste činu, farebné 
vyznačenie miesta nehody,  a ukázali svoje 
technické vybavenie. Prítomní si mohli vyskúšať 
skúšku na alkohol v dychu, nepriestrelnú vestu, 
radar a inú techniku.
 Hasiči označili miesto havárie, vykonali 
zabezpečovacie úkony, poskytli pomoc ranenému 
vodičovi a predstavili svoju techniku, ktorú 
využívajú pri vzniknutých dopravných nehodách. 

Ukázali	používanie	nafukovacích	vakov	
a dôležitosť ich využívania pre nadvihnutie 
motorového vozidla v prípade zakliesnenia 
osoby. Novým prvkom bola ukážka zabezpečenia 
bezpečnostného vankúša, aby nedošlo k jeho 
aktivácii počas zásahu. 
 Všetci prítomní dostali reflexné prvky, 
letáčiky, hodnotné ceny a hlavne poučné 
rady, odporúčania a návody na to, ako zlepšiť 
bezpečnosť cestnej premávky. 
 Počas dňa v dvoch etapách realizátori 
vykonávali výskum v uliciach mesta 
a zaznamenávali odpovede na anketové otázky.
 Každé pracovisko bolo pre zúčastnené 
cieľové skupiny – deti, seniorov a ostatných 
účastníkov cestnej premávky - poučné, prispelo 
k zlepšeniu bezpečnosti na cestách a  môžeme 
konštatovať, že stanovený cieľ projektu 
„Mobilný BECEP 2011“ bol splnený.

PaedDr. Alena ROMANOVÁ

Stredná priemyselná škola v Snine
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Mitsubishi Motors Corporation 
(MMC) predstavila na 42. 
autosalóne v Tokiu (od 30. 

novembra do 11. decembra 2011) celkovo 15 
vozidiel. Svetovú premiéru tu absolvovali dva 
z nich:		MITSUBISHI	Mirage	a Koncept	
PX-MiEV II. Tieto dve novinky predstavujú dva 
hlavné piliere produktovej stratégie spoločnosti 
MMC definovanej v jej pracovnom pláne 
“JUMP	2013”.	Ide	o globálne	strategické	typy	
zamerané na novo vznikajúce trhy a automobilly 
charakteristické “zelenými technológiami”.
Kompaktné	vozidlo	MITSUBISHI	Mirage	
odzrkadľuje globálnu stratégiu, zatiaľ čo 
Koncept	MITSUBISHI	PX-MiEV	II 

predstavuje vďaka jedinečnému hybridnému 
plug-in	pohonu	koncept	SUV	vozidla	so	
“zelenými technológiami” na palube.
	 Dizajn	a charakter	novinky	MITSUBISHI	
Mirage2 charakterizujú atribúty kompaktný, 
dostupný a palivovo efektívny, ktoré odzrkadľujú 
požiadavky novo vznikajúcich trhov na cenovo 
dostupný základný vstupný model i požiadavky 
vyspelých trhov na vozidlo s malou spotrebou 
paliva a emisiami CO2. Poskytuje dostatočne 
komfortný vnútorný priestor pre pohodlnú 
prepravu až piatich osôb. Verzia pre japonský trh 
má rozmery 3710x1665x1490 mm a spotrebu 
benzínu len niečo nad 3 l/100 km.
	 Konceptom	MITSUBISHI	PX-MiEV	

II, ktorý je stelesnením predstavy Mitsubishi 
Motors o stredne veľkom plug-in hybride 
PHEV s dlhším dojazdom, prekračuje 
spoločnosť MMC hranice doposiaľ zaužívaných 
stereotypov.	Koncept	MITSUBISHI	PX-MiEV	
II je vybavený vyspelým pohonom odvodeným 
od už existujúcej technológie spoločnosti 
MMC používanej vo vozidlách na elektrický 
pohon.	Vďaka	nej	má	tento	SUV	model	nielen	
tichšiu prevádzku, ale je aj ohľaduplnejší 
voči životnému prostrediu, pričom ponúka 
komfortnejšiu prepravu osôb a  využitie vozidla 
aj	mimo	mesta.	Unikátny	plug-in	hybridný	
systém spoločnosti MMC spája technológiu 
elektrických vozidiel odvodenú od elektromobilu 
MITSUBISHI	i-MiEV	s malým	spaľovacím	
motorom vybaveným najnovšími technológiami, 
ktoré sú priateľské voči životnému prostrediu 
a zabezpečujú malú spotrebu paliva. Vďaka 
tomuto spojeniu je dosiahnutá priaznivá 
kombinovaná spotreba, ani nie 2 l/100 km. 
Elektrická zásuvka zabudovaná vo vozidle 
umožňuje využitie elektrickej energie 
uskladnenej v batériách poháňajúcich vozidlo 
pre napájanie elektrických spotrebičov napr. 
počas kempovania či pri iných vonkajších 
aktivitách, ale aj ako núdzový zdroj energie. 
Navyše je vstup pre rýchle nabíjanie 
kompatibilný so systémom ”domácnosť-vozidlo” 
(V2H) pre dobíjanie batérie v domácnosti. 
V tomto prípade je schopný zdroj elektrickej 
energie z domácnosti dobiť plug-in hybridné 
vozidlo či elektromobil a naopak automobil 
vie zásobovať elektrickou energiou zdroje 
v domácnosti.    -mi- Spoločnosti BMW Group (BMW) 

a Toyota Motor Corporation (TMC) 
oznámili, že 1. decembra 2011 podpísali 

memorandum o porozumení (MoP) týkajúce 
sa strednodobej až dlhodobej spolupráce pri 
vývoji budúcej generácie technológií šetrných 
k životnému prostrediu.
 V memorande o porozumení sa obe 
spoločnosti dohodli na spoločnom výskume 
v oblasti technológií budúcej generácie lítium-
iónových akumulátorových batérií. Ďalej sa 
dohodli, že budú hľadať a diskutovať o iných 
možných spoločných projektoch.

 Okrem toho spoločnosti Toyota Motor 
Europe (TME), európska dcérska spoločnosť 
spoločnosti TMC, a BMW uzavreli zmluvu, 
podľa ktorej bude BMW od roku 2014 dodávať 
spoločnosti TME 1,6-litrové a 2,0-litrové 
vznetové motory. Tieto motory sa budú 
montovať do určitých vozidiel, ktoré bude 
vyrábať spoločnosť Toyota a ktoré bude predávať 
na európskom trhu. Na základe tejto dohody 
plánuje spoločnosť Toyota rozšírenie svojho 
európskeho radu vozidiel a nárast objemu 
predaja vozidiel s menšou spotrebou paliva, 
malými emisiami CO2, ktoré budú poháňané 

vznetovými motormi.
 Norbert Reithofer, predseda predstavenstva 
spoločnosti BMW AG, pri podpisovaní 
oznámenia povedal: „Toyota je popredným 
poskytovateľom ekologicky šetrných technológií 
v oblasti sériovej výroby a predaja, a BMW 
Group je najinovatívnejším a dlhodobo 
fungujúcim výrobcom prémiových automobilov. 
Teraz spájame svoje sily pre ďalší rozvoj 
ekologicky šetrných technológií a rozšírenie 
nášho vedúceho postavenia v oblasti inovácii vo 
všetkých segmentoch.“
 Prezident spoločnosti TMC Akio Toyoda 
povedal: „Na začiatku tejto strednodobej až 
dlhodobej spolupráce s BMW cítime veľkú 
radosť a vzrušenie. Spoločnosť BMW má 
vlastnú kultúru a históriu už mnoho rokov 
výroby automobilov v Európe. Je to spoločnosť, 
ktorá vyrába autá, s ktorými je radosť 
jazdiť. V duchu prispenia k podpore rozvoja 
automobilového priemyslu a spoločnosti obe 
spoločnosti využijú svoje rozsiahle poznatky, 
počnúc tými, ktoré sa týkajú technológií 
životného prostredia a budú vyrábať ešte lepšie 
vozidlá.“

-bt-

Kangoo Z.E., prvé čisto elektrické 
úžitkové vozidlo Renaultu, bolo zvolené 
za Van of the Year 2012 /IVOTY 

2012/ porotou pozostávajúcou z 22 európskych 
novinárov špecializovaných na ľahké úžitkové 
vozidlá.
 So 104 bodmi z celkových možných 168, 
získalo Kangoo Z.E. vytúženú cenu IVOTY 

2012, pričom porazilo súperov ako Iveco 
Daily, Fiat Ducato a VW Caddy. Cena bola 
odovzdaná Jean-Marie Hurtigerovi, riaditeľovi 
oddelenia ľahkých úžitkových vozidiel Renaultu 
v slávnostný večer 14. Medzinárodnej show 
prívesov v Belgicku. Predseda poroty Pieter 
Wieman vysvetlil: „S pomocou Kangoo Z.E. 
prináša Renault elektrické úžitkové vozidlo, 

ktoré je dostupné pre bežného 
európskeho používateľa,“ povedal, 
„a tak sa významne podieľa na 
environmentálnej udržateľnosti, 
ktorá je momentálne jednou 
z najdôležitejších otázok 
prepravy tovaru.“ Je to prvý čisto 
elektrický van kompletne vyrábaný 
automobilkou.	Umiestnením	
batérie pod podlahu sa Renaultu 
podarilo zachovať rovnakú 

nákladovú kapacitu  a rozmery, aké má model so 
spaľovacím motorom. Kangoo Z.E. prichádza 
v dvoch dĺžkach a troch verziách, pričom všetky 
sú vyrábané vo fabrike MCA Maubeuge vo 
Francúzsku na rovnakej výrobnej linke ako ich 
súrodenci so spaľovacími motormi: Kangoo 
Z.E., Kangoo Z.E. Maxi dvojsedadlové, Kangoo 
Z.E. päťsedadlové. Táto diverzita zodpovedá 
rôznym potrebám profesionálov, s  kapacitou 
od 3 m2 až po 4,6 m3 a možnou prepravou aj 
tovaru, aj osôb.

Kangoo Z.E. prišlo do predajní Renaultu 28. 
októbra 2011. Je dostupné už od 20 000 € (bez 
DPH) v Európe (bez štátnej podpory) a vo 
Francúzsku dokonca už od 15 000 € (so štátnou 
podporou 5000 €). Batéria sa prenajíma za 
72 € / mesiac (bez DPH) na 36 mesiacov pri 
najazdení 10 000 km ročne.  -rt-

PREMIéRY MITSUBISHI NA 
AUTOSALÓNE V TOKIU

BMw gROUP A TOYOTA: SPOLUPRÁCA PRI 
VÝSKUME EKOLOgICKÝCH TECHNOLÓgIÍ

RENAULT KANgOO Z.E. - VAN OF THE YEAR 2012

Automobilka  ŠKODA vyrobila 1,5 
milióntu Octaviu druhej generácie. 
Jubilejný automobil - biela Octavia 

Combi vo verzii „GreenLine“ - zišiel 14. 
decembra 2011 z linky hlavného výrobného 
závodu v Mladej Boleslavi. Do jubilejného počtu 
sa nezapočítava čínska produkcia technicky 
zhodného modelu, predávaného pod názvom 
„MingRui“. Octavia druhej generácie sa vyrába 
od roku 2004.
 „Octavia je už 15 rokov srdcom značky 
ŠKODA. Je to pravý, simply clever automobil - 

priestranný, praktický, 
rodinný a finančne 
dostupný,“ hovorí 
Michael Oeljeklaus, 
člen predstavenstva 
ŠKODA pre oblasť 
výroby a logistiky. 
„Tento typ od 
deväťdesiatych 
rokov podstatným 
spôsobom ovplyvňoval 
razantný vzostup 
nášho podniku. 
Pritom sme práve 
s druhou generáciou 

z roku 2004 urobili veľký krok vpred. 
Vyjadrením tohto mimoriadneho úspechu je 
1,5 milióna vyrobených vozidiel typu Octavia 
II. Aj v budúcnosti bude Octavia mimoriadne 
dôležitou súčasťou našej produktovej palety 
a podstatným spôsobom prispeje k Rastovej 
stratégii 2018,“ dodal Oeljeklaus.
 Viac než ktorýkoľvek iný typ symbolizuje 
Octavia vzostup spoločnosti ŠKODA do pozície 
svetovo úspešnej automobilky. Prvá „novodobá“ 
Octavia (Octavia I) zišla z linky v roku 1996. 

So začatím výroby druhej generácie (Octavia 
II) v roku 2004 napísala automobilka ďalšiu 
kapitolu úspešnej histórie tohto kompaktného 
vozidla. Octavia II stanovuje meradlá kvality, 
spoľahlivosti, praktickosti a pomeru ceny 
a hodnoty. Vozidlo sa dodáva ako sedan 
alebo kombi, v ponuke sú okrem toho vozidlá 
s pohonom všetkých štyroch kolies a športový 
variant „RS“. Dôležitú úlohu hrá Octavia tiež 
vo vývoji elektromobility. S modelom Octavia 
Green E-Line vyvinula česká automobilka 
prvé auto značky ŠKODA s čisto elektrickým 
pohonom. V najbližších týždňoch vyjde na 
české cesty testovacia flotila jedenástich áut, aby 
nazbierala praktické skúsenosti s elektrickým 
pohonom.
 Octavia II sa vyrába, poprípade montuje 
(montovala) na celom svete, v závodoch 
v Mladej Boleslavi a Vrchlabí (Česká republika), 
Kaluge (Rusko) a Aurangabad (India) ako 
CKD,	v Usť-	Kamengorsku	(Kazachstan),	
Bratislave (Slovensko) a Solomovnove 
(Ukrajina).	Vozidlo,	predávané	v Číne	pod	
názvom „MingRui“ sa od roku 2007 vyrába 
v podniku Shanghai Volkswagen.

-ša-

ÚSPECH ŠKODY AUTO
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Teraz sa vyrába len s karosériou sedan, ostatné 
karosárske verzie v nižšej strednej triede 
reprezentuje Hyundai i30. A zatiaľ sa dodáva 
len s 1,6-litrovým zážihovým motorom, 
v pohonnom reťazci možno alternovať len 
prevodovky. My sme skúšali model s ručným 
ovládaním, k dispozícii je aj šesťstupňová 
automatická prevodovka, za ktorú si treba 
priplatiť 1200 eur.

Predaj tretej generácie Elantry u nás skončil 
v roku 2007, keď ju nahradil typ i30. Štvrtá 
generácia ešte pripomínala staršiu vývojovú líniu 
značky, predávali ju prevažne v Ázii. Teraz je na 
trhu teda piata generácia Elantry. S karosériou 
samá vlna a ostrá hrana, ktorú nemožno medzi 
inými autami prehliadnuť. Možno takýto dizajn 
o pár rokov už nebude moderný, ale dnes sa 
väčšine zákazníkov páči. Pri pohľade zboku 
pripomína línia strechy kupé. Z toho vyplýva, 
že tvorcovia interiéru sa potrápili s hľadaním 

kompromisného riešenia zadných sedadiel. 
Dozadu klesajúca línia strechy obmedzuje 
pohodlné sedenie osobám  vyššieho vzrastu. 
V pozdĺžnom smere, dôležitom pre  dostatok 
miesta pre nohy, je na tom nová Elantra dobre, 
veď rázvor náprav je dlhý až 2700 mm, čo je pre 
auto nižšej strednej triedy veľmi dobrá miera. 
Odstup vrchu hláv cestujúcich sediacich vzadu 
od stropu konštruktéri zlepšili o pár stupňov 
väčším sklonom operadiel, čo pri dlhotrvajúcom 
cestovaní nemusí byť pre každého príjemné – 

ak nechce po celý čas driemať. Elantra je síce 
oficiálne päťmiestna, ale pre troch dospelých 
na zadnom sedadle je málo miesta v priečnom 
smere. Nemožno to považovať za nedostatok, 
pretože výklopné stredné lakťové opierky 
veľmi často menia stredné miesto na zadných 
sedadlách na „núdzové“ aj v konkurenčných 
autách s väčšou vnútornou šírkou. 
Operadlá zadných sedadiel možno sklopiť 
dopredu ťahadlami s držiakmi dostupnými 
z batožinového priestoru. Po uvoľnení „zámky“ 

Hyundai Elantra 
1.6i D- CVVT Style 
Sedan nižšej strednej triedy 
Hyundai Elantra sa v ponuke značky 
Hyundai opäť objavil aj na našom 
trhu po viac ako piatich rokoch. 
S predchádzajúcou Elantrou, ktorá 
končila u nás ako sedan i liftback, tá 
súčasná má spoločný skutočne len 
názov. 

sa automaticky nesklopia, treba tak spraviť 
po otvorení zadných bočných dverí. Sedan 
samozrejme vo všeobecnosti nie je vhodný pre 
prevážanie objemných predmetov. Po sklopení 
operadiel vznikne nad podlahou základného 
batožinového priestoru vysoký schod, ale 
nebráni naloženiu dlhších štíhlych predmetov.   
Pri nakladaní batožiny treba rešpektovať starší 
systém zavesenia veka batožinového priestoru 
s nekrytými  závesnými konzolami. 

Predné sedadlá sú celkom dobre tvarované, 
vodičovo možno prestavovať aj výškovo, obidve 
predné v skúšanom modeli mali elektrické 
vyhrievanie. Ak vodič (alebo spolujazdec vedľa 
neho) počas jazdy využíva lakťové opierky, 
ocení, že majú mäkký povrch v dverovej výplni 
aj medzi prednými sedadlami. Stredová konzola 
prístrojovej dosky sa smerom od podlahového 
tunela nahor plynule zužuje, čo nielenže dobre 
vyzerá, ale užitočne rozširuje priestor pre pohyb 
pravého kolena vodiča v priečnom smere.  Až 
dve zásuvky pre spotrebiče na prúd s napätím 12 
V vpredu, jedna pod vekom schránky stredovej 
konzoly	(spolu	so	vstupmi	USB	a AUX)	a druhá	
je pred ľavým kolenom spolujazdca sú užitočnou 
výbavou. V kabíne je aj dosť odkladacích 
priestorov na drobnosti, škoda, že výplne 
v dverách nie sú prispôsobené na uloženie 1,5 l 
plastových fliaš s nápojmi.

Prístrojová doska má prístrojový panel s dvoma 
tubusmi, v ktorých sú zapustené rýchlomer 
a otáčkomer. Medzi nimi je displej palubného 

počítača, ktorý sa ovláda tlačidlami na pravej 
zvislej priečke volantu. Intenzitu modrého 
podsvietenia prístrojového panelu možno 
regulovať veľkým ovládačom na ľavej strane 
pod volantom, takže čitateľnosť prístrojov 
aj displejov je dobrá za každých svetelných 
podmienok okolia auta. Snaha o navádzanie 
vodiča k ekologickej jazde s malou spotrebou 
benzínu, a tým aj s malou tvorbou CO2 
tvorcom Elantry úplne nevyšla. Na displeji sa 
zobrazuje len nabádanie na preradenie vyššieho 
prevodového stupňa (smerom nadol nie), aj 
to bez zohľadnenia miery zošliapnutia pedála 
akcelerácie, napríklad pri jazde do kopca. 
Prekvapilo nás, že autorádio je bez funkcie RDS, 
nezobrazuje názov práve naladenej stanice ani 
nemení frekvencie zvolenej stanice podľa sily 
signálu vysielačov, čo je užitočné pri cestovaní na 
veľké vzdialenosti.

Hyundai montuje do Elantry v súčasnosti 
tri alternatívy zážihových motorov. Motory 
konštrukčného radu Gamma 1,6 a 1,8 l majú 
najväčšie výkony 97 a 109 kW, tretím možným 
motorom na niektorých trhoch je 1.6 GDI 
s priamym vstrekovaním benzínu do valcov, 
ktorý má najväčší výkon 103 kW. Ako sme 
už v úvode spomenuli, k nám sa zatiaľ dováža 
Elantra len s motorom 1.6 Gamma, ktorý má 
variabilné časovanie nasávacích aj výfukových 
ventilov. Aj keď najväčšiu hodnotu výkonu 97 
kW dosahuje pri otáčkach až 6300 za minútu 
a krútiaceho momentu 158 Nm pri 4850 za 
minútu, vďaka variabilnému časovaniu oboch 

vačkových hriadeľov je motor dostatočne pružný 
už od 2000 otáčok za minútu, citeľne zrýchľuje 
najmä v rozsahu 4500 až 6000 ot./min. Je aj 
tichý a úsporný, takže naši motoristi nemusia 
ľutovať, že pre Elantru nemajú u nás na výber aj 
iný motor. Vzhľadom na malú spotrebu, dosiahli 
sme priemer 6,5 l/100 km, vznetový motor 
v ponuke bude chýbať asi málokomu...

Pod dynamicky pôsobiacou karosériou Elantry 
je zakomponovaný podvozok, ktorý je vyladený 
na zabezpečenie nadpriemerného komfortu 
pruženia. Športové ambície nemá, o čom 
nás presvedčil „nervóznou“ zadnou časťou 
vozidla pri ostrom prejazde  zákrut, najmä ak 
povrch cesty nebol dokonale rovný.  Riadenie 
zodpovedá charakteru podvozka, má nadmerne 
usilovný posilňovač  aj pri väčších rýchlostiach 
jazdy, prevádzková brzda zaberá ostro, takže na 
jej ovládanie pri potrebe len ľahkého pribrzdenia 
sme si chvíľu zvykali. Cena testovaného modelu 
je 15 990 eur.

Samuel BIBZA

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

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

najväčší výkon 97 kW pri 6300 ot./min., krútiaci moment 

158 pri 4850 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná vlečená náprava so skrutne pružnou priečkou,  

vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúč-

mi, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, stopový 

priemer otáčania 10,6 m, pneumatiky rozmeru 195/65 R 15.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4530/1775/1445 

mm, rázvor náprav 2700 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1563/1576 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1236/1770 kg, objem batožinového priestoru 485 l,  objem 

palivovej nádrže 48,5 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 200 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,7 s, spotreba 95 oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



Peugeot 5008 je postavený na predĺženej 
platforme Peugeotu 308 SW. Má rázvor 
náprav s dĺžkou až 2727 mm, čo vytvára 
predpoklad dostatku miesta pre nohy 
cestujúcich sediacich na druhom rade sedadiel. 
A predpoklad konštruktéri aj do bodky naplnili. 
Napriek tomu, že celkovou dĺžkou 4539 mm 
Peugeot 5008 neušiel z rozmerových limitov 
kompaktných vozidiel, kabína je priestranná. 

Tretí rad sedadiel je, podobne ako pri ostatných 
sedemmiestnych automobiloch s podobnými 
vonkajšími rozmermi, vhodný len na prevážanie 
osôb s výškou nepríliš presahujúcou 150 
cm. Na druhom rade sedadiel, i keď majú 
pomerne krátke sedacie časti i operadlá, 
nemajú priestorové obmedzenie ani osoby 
s výškou nad 185 cm, najmä ak sú zadné 
sedadlá posunuté celkom dozadu. Rozsah ich 

pozdĺžneho posuvu je 130 mm. Prekvapujúco 
dobre je to aj s vnútornou šírkou – vo výške 
lakťov príjemných 151 cm. Systém sklápania 
sedadiel druhého a tretieho radu je rovnaký ako 
v Citroëne C4 Grand Picasso. Kratšie operadlá 
kompenzujú vysoko výsuvné hlavové opierky. 
Predné sedadlá majú „plnohodnotné“ rozmery, 
opierky hlavy na nich sú prestaviteľné v dvoch 
smeroch. Účinné na predných sedadlách  sú aj 
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bočné opory. Výrazne sklonené predné stĺpiky 
karosérie a vyššie osadené sedadlá nad podlahou 
trochu komplikujú nastupovanie na predné 
sedadlá osobám vyššieho vzrastu. Pri prvých 
nastupovaniach sme dvakrát skontrolovali 
hlavou pevnosť stĺpikov. Potom sme si už 
„uvedomovali“ ich polohu.
 Ak treba využívať aj dve sedadlá v treťom 
rade, objem pre batožinu je 213 litrov. Pri 
päťmiestnom usporiadaní interiéru je za 
sedadlami druhého radu priestor 679 litrov a po 
ich sklopení 1754 litrov.  Pri potrebe previezť 
predmety s dĺžkou okolo 2 m stačí sklopiť do 
roviny aj predné sedadlo vedľa vodičovho.
 Príjemne koncipovaná je predná časť 
interiéru. Rozmerný stredový podlahový tunel 

má mäkký povrch v miestach, kde prichádza 
do kontaktu s pravým kolenom vodiča a ľavým 
spolujazdca na prednom sedadle. Takže aj 
keď sú sedadlá vyššie nad podlahou, vodič má 
podobný pocit „obklopenia“ vozidlom ako 
v moderných, športovejšie ladených  vozidlách. 
Z ergonomického hľadiska sme nepociťovali 
prakticky žiadne nedostatky. Kvalitné materiály 
a veľkorysé presklenie kabíny umocňujú dobrý 
dojem z priestranného interiéru. Samotné čelné 
sklo má plochu 1,7 m2, a ďalšie sklá, vrátane 
presklenej strechy, dávajú výslednú plochu 
takmer 6 m2, cez ktorú môže počas dňa prenikať 
do kabíny svetlo.
 Pre vodiča príjemným príplatkovým 
prvkom výbavy je priehľadový displej, na 

ktorom sa môže zobrazovať rýchlosť vozidla, 
informácie o nastavení tempomatu i systému 
Distance Alert. Ten meria vzdialenosť od vpredu 
jazdiaceho vozidla a v zornom poli vodiča 
zobrazuje časový odstup medzi vozidlami pri 
aktuálnej rýchlosti. Pri nebezpečnom skrátení 
rozstupu medzi vozidlami sa zobrazovaná 
hodnota rozbliká. Funkciu priehľadového 
displeja možno vypnúť. 
 Interiér je dobre odhlučnený, konštruktéri 
veľmi dobre zvládli aj vyladenie podvozka. 
Vzhľadom na vyššie položené ťažisko vozidla 
a pôvod – z kombi nižšej strednej triedy – 
taký priaznivý výsledok sme ani neočakávali. 
Dokáže však celkom komfortne prenášať 
posádku aj cez výraznejšie nerovnosti, ktorých 
je na našich, často len ledabolo opravovaných 
cestách, neúrekom. A pritom sme nemali pocit, 
že by auto malo problémy so stabilitou, pri 
rýchlo prechádzaných zákrutách cítiť náznak 
nedotáčavosti.  
 Skúšaný model poháňal dvojlitrový vznetový 
motor s najväčším výkonom 110 kW. Je veľmi 
dobre zvukovo odizolovaný od vnútrajška 
kabíny a roky priebežného vývoja vznetových 
motorov HDi v PSA Peugeot Citroën cítiť aj na 
mimoriadne priaznivej spotrebe nafty. „Najživší“ 
je v rozsahu otáčok 1900 až 4000 za minútu, 
čo mu dáva dostatočnú pružnosť a nenúti 
vodiča pričasto siahať na preraďovaciu páku 
šesťstupňovej prevodovky.
 Cena Peugeota 5008 2.0 HDi 110 kW FAP 
s veľmi kvalitnou úrovňou výbavy Premium je 
27 040 eur.      Samuel BIBZA

VYDARENé DIELO
Peugeot dlho  odkladal vstup do segmentu kompaktných vanov, kde už dlhodobo žne úspechy modelmi Picasso 
partnerská značka z PSA, Citroen. Až v roku 2009 Peugeot predstavil najprv typ 3008 na autosalóne v Ženeve 
a  o pol roka aj typ 5008 na autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom. Vyskúšali sme 7-miestny Peugeot 5008 
poháňaný 2-litrovým vznetovým motorom naladeným na najväčší výkon 110 kW.

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

rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common rail, kompresný 

pomer 16:1, zdvihový objem 1997 cm3, najväčší výkon 110 

kW pri 3700 ot./min., krútiaci moment 340 Nm pri 2000 

ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčové 

brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ESP, hrebeňové riade-

nie s elektro-hydraulickým posilňovačom. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4529/1837/1639 

mm, rázvor náprav 2728 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1532/1561 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1711/2287 kg, obrysový priemer otáčania 11,6 m, objem ba-

tožinového priestoru 213/679/1754 l, objem palivovej nádr-

že 60 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 195 km/h, 

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

mimomest. cykle/komb. prevádzke 7,6/4,9/5,9vl/100 km, 

CO
2
 154 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



„Slabší“ z nich poháňal hatchback s úrovňou 
výbavy Sport X, akú mal aj spomínaný sedan. 
Vpredu sú to teda rovnaké autá, aj červené pole 
ohraničujúce koniec odporúčaných pracovných 
otáčok na otáčkomere začína rovnako pri 
6500 otáčok za minútu, rovnaká je aj stupnica 
rýchlomera i keď výkonové parametre 
neprepĺňaného motora Duratec sú podstatne 
slabšie. Športovému naturelu súčasnej generácie 
Focusu samozrejme viac pristane prepĺňaný 
motor s priamym vstrekovaním benzínu.
 Príplatok za motor EcoBoost predstavuje 
pri rovnakej výbave 1900 eur. Kto chce mať 
Focus najmä kvôli jeho vzhľadu, poskytovanému 
pohodliu a vysokej úrovni pasívnej bezpečnosti, 
môže túto sumu ušetriť. Čím motor 1.6 
EcoBoost SCTi láka športovejšie založených 
vodičov? Vyplynie to dosť preukázateľne 
z porovnania niektorých parametrov so 
spomínaným atmosféricky plneným motorom 
1.6 Duratec Ti-VCT. Výkonový rozdiel sme už 
spomínali. Z neho vyplývajúci rozdiel v najväčšej 
rýchlosti 210 resp. 196 km/h nie je významný. 
Z hľadiska pohody vodiča je príjemné vedieť, 
že pri predbiehaní pomalších vozidiel alebo pri 
obchádzaní prekážky na ceste motor dokáže, ak 
treba, poriadne „zatiahnuť“. Rozdiel v zrýchlení 

už nie je zanedbateľný, z 0 na 100 km/h to 
Focus s motorom EcoBoost zvláda za 8,6 s, 
s Duratecom za 10,9 s. A rozdiely v spotrebe 
benzínu nie sú významné. Vzhľadom na 
posun vrcholnej hodnoty krútiaceho momentu 
a jeho plochú charakteristiku v prepĺňanom 
motore do neuveriteľne malých otáčok (od 
1600 za minútu), v mestskej premávke, ale 
aj pri pokojnej jazde mimo mesta možno 
reálne dosahovať s prepĺňaným motorom 
dokonca menšiu spotrebu. V skúšanom vozidle 
motor spolupracoval so šesťstupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou. Pri zaradenom šiestom 
prevodovom stupni a ustálenej rýchlosti 90 
km/h motor dosahuje sotva 2000 otáčok 
za minútu, pracuje celkom potichu a veľmi 
úsporne. Ak nie je premávka hustá a cesta 
nemá citeľné stúpania, hodnota 5 l/100 km 
uvádzaná výrobcom v mimomestskom cykle 
nie je nedosiahnuteľnou métou. Vôbec sme sa 
nesnažili o úspornú jazdu za každú cenu, takže 
výsledná spotreba po skončení skúšobných jázd 
6,5 l/100 km nás príjemne prekvapila.
 Ford Focus 1.6 EcoBoost SCTi (110 kW) 
so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou 
a úrovňou výbavy Sport X sa predáva za 19 690 
eur.     Samuel BIBZA

Ford Focus Kombi je tvarovaný v súčasnom 
štýle, ktorý z kombi nerobí úžitkovú verziu 
sedanu alebo hatchbacku. Záleží predovšetkým 
na kráse, maximalizácia objemu úžitkového 
priestoru v zadnej časti karosérie nie je 
hlavným bodom zadania pre dizajnérov.  Bočný 
profil Focusu Kombi pôsobí dynamicky 
napriek tomu, že zadná stena karosérie nie 
je príliš skosená. Vozidlo teda neprišlo o litre 
batožinového priestoru a plní svoju hlavnú 
úlohu – poskytuje väčší batožinový priestor 
ako modely s karosériou hatchback alebo 
sedan. To sa konštruktérom aj dizajnérom 
Forda podarilo primerane odstupňovať: Focus 
s karosériou sedan má batožinový priestor 
s objemom 475 litrov, s karosérou hatchback 
365 litrov, po sklopení zadných sedadiel 1150 
litrov. Kombi má za nesklopenými zadnými 
sedadlami do výšky krytu objem 490 litrov, po 
sklopení sedadiel a nakladaní po strop až 1515 
litrov. Ak to porovnáme s Mondeom Kombi, 
kde je základný objem pre batožinu 550 litrov 
a maximálne možný 1740 litrov, možno povedať, 
že to nie je priepastne veľký rozdiel. Kto zvykne 
chodiť vlastným autom na rodinnú dovolenku, 
Focus Kombi mu umožní vziať so sebou azda 
všetko, čo je potrebné.
 Jazdné vlastnosti modelu Focus Kombi 
sa od hatchbacku či sedanu nelíšia. Možno 
pri spomínanej ceste na dovolenku s plne 
naloženými vozidlami by sme rozdiel našli. 
Tomuto modelu by iste stačil aj motor 
vyladený na 110 kW, s akým sme jazdili 
predtým v hatchbacku. Najvýkonnejšia verzia 
tento model aj dynamikou jazdy posúva 
bližšie k honosnejšiemu Mondeu, patriacemu 

k najrešpektovanejším autám strednej triedy 
na európskom trhu. Ak sme spomenuli, že pre 
Focus Kombi by stačil aj motor s výkonom 
110 kW, tak to sme si pomysleli už po prvých 
odjazdených kilometroch, keď sme si v hlave 
premietali pocity, aké v nás zanechal hatchback 
poháňaný takýmto motorom. Potvrdzujú to aj 
výrobcom uvádzané parametre: Zrýchlenie z 0 
na 100 km zvláda Focus Kombi s výkonnejším 
motorom za 8,1 s, so slabším za 8,8 s. 
V maximálnej rýchlosti je síce väčší rozdiel – 
222 resp. 210 km/h - ale kto nepotrebuje často 
križovať nemeckú diaľničnú sieť, tak inde sa asi 
málokedy odváži vyhnať ručičku rýchlomera 
k uvedeným hodnotám. Pozitívne pre model 
s výkonnejším motorom je, že má úplne rovnakú 
spotrebu v kombinovanej prevádzke ako so 
slabším -  len 6 l/100 km. Príplatok za väčší 
výkon je 830 eur.
 K cene 21 790 eur za Ford Focus Kombi 1.6 
EcoBoost SCTi s výkonom 110 kW a úrovňou 
výbavy Sport X treba teda prirátať príplatok 
za výkonnejší motor. Nami skúšaný model 
mal výbavu Champion X, kde bola kvalitnejšia 
audiosústava Sony (príplatok 369 eur), sada 
Drive assist – adaptívny tempomat a výstražný 
systém pred nárazom do vozidla vpredu (1000 
eur), sada Style 4 – bezkľúčové zamykanie 
a štartovanie motora, tmavé sklá zadných 
okien, elektrické sklápanie vonkajších spätných 
zrkadiel (525 eur). Či už so slabším, alebo 
najvýkonnejším motorom Ford 1.6 EcoBoost, je 
Ford Focus Kombi veľmi konkurencieschopným 
modelom.

Samuel BIBZA
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Vyskúšali sme
Ford Focus Kombi 1.6 EcoBoost SCTi 

(134 kW) Champion X
Vyskúšali sme
Ford Focus 1.6 EcoBoost SCTi Sport X

EcoBoost vo Focuse 
sa nám páči

Malé Mondeo

Tretia generácia Fordu Focus od 
svojho debutu na autosalóne 
v Paríži v roku 2010 už presvedčila 
verejnosť o svojich výnimočných 
vlastnostiach a úspešne sa predáva. 
Vyskúšali sme už viacero modelov 
s rôznymi karosériami aj motormi, 
naposledy sme písali (4. 12/2011) 
o sedane poháňanom 1,6-litrovým 
zážihovým motorom Duratec 
s najväčším výkonom 77 kW. Vlani 
sortiment zážihových motorov Ford 
obohatil rad EcoBoost. Vyskúšali 
sme dva 1,6-litrové s výkonom 110 
a 134 kW. 

Mondeo Kombi je mimoriadne 
príjemným a priestranným autom, 
ale s dĺžkou 484 cm môže byť pre 
niekoho priveľké. Ford akoby myslel 
práve na takýchto zákazníkov, 
pretože menší Focus Kombi 
dizajnovo nezaprie príbuzenstvo  
so svojím väčším súrodencom. 
Vyskúšali sme model poháňaný 
najvýkonnejšou verziou motora 1.6 
EcoBoost s výkonom až 134 kW.

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

vstrekovaním , ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 

10:1, zdvihový objem 1596 cm3, najväčší výkon 110 kW pri 

5700 ot./min., krútiaci moment 270 Nm pri 1600 až 4000 

ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabili-

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

dy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, ESP, hrebeňové riade-

nie s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer 11 m. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4358/1823/1484 

mm, rázvor náprav 2648 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 

1544/1534 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1389/1900 

kg, pneumatiky rozmeru215/50 R-17, objem batožinového 

priestoru 365/1150 l, objem palivovej nádrže 55 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 210 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,6 s, spotreba benzínu v mest./

mimomest. cykle/komb. prevádzke 7,7/5/6 l/100 km, CO
2
 

139 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 10:1, zdvihový ob-

jem 1596 cm3, najväčší výkon 134 kW pri 5700 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 brz-

dy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, ESP, hrebeňové riade-

nie s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer 11 m. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4606/1823/1505 

mm, rázvor náprav 2648 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 

1544/1534 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1415/1900 

kg, pneumatiky rozmeru 245/55 R-16,  objem batožinového 

priestoru 490/1515 l, objem palivovej nádrže 55 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 222 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,1 s, spotreba benzínu v mest./

mimomest. cykle/komb. prevádzke7,7/5/6 l/100 km, CO
2
 

 139 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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V zákazníckom záujme konkuruje populárnemu 
Swiftu, u nás sa drží celkom na špici. Pri inovácii 
v roku 2009 dostal pár menších vzhľadových 
úprav a významne upravili všetky jeho 
motory. V minulosti sme už vyskúšali modely 
poháňané 1,6-litrovým zážihovým motorom, 
a to s obidvoma alternatívami pohonu kolies.  
Nedávno sme mali možnosť používať model 
s prívlastkom Street v modelovom označení.
 Suzuki SX4 1. STREET je špeciálnou 
edíciou  v najvyššej výbave. Tento model je 
určený  vyznávačovom mestského štýlu života. 
Zaujme športovo-elegantným vzhľadom, ktorý 
podčiarkujú športové spojlery karosérie (predný, 
zadný, bočné prahové), efektný spojler vzadu 
nad piatymi dverami a 16-palcovými exkluzívne 
vyzerajúcimi diskovými kolesami z ľahkej 
zliatiny.
 Poháňa ho osvedčený 1,6-litrový zážihový 
motor s najväčším výkonom 88 kW a krútiacim 
momentom 156 Nm. Ten dosahuje pri otáčkach 
4400 za minútu, ale už po prekročení 2500 
otáčok za minútu posádka cíti, kedy vodič hlbšie 
prišliapol pedál akcelerácie. Pracuje kultivovane 
a nie je ani príliš smädný. Výrobca uvádza 
spotrebu benzínu v kombinovanej prevádzke 
6,2 l/100 km. Po skončení skúšobných jázd 

s približne rovnakým podielom prevádzky 
v meste a mimo neho sme dosiahli priemernú 
spotrebu 7 l/100 km.
 Bohatá štandardná výbava edície Street 
obsahuje systém dynamickej regulácie stability 
(ESP),  6 bezpečnostných vankúšov (2 predné, 2 
bočné a 2 hlavové vpredu a vzadu), bezkľúčové 
odomykanie a štartovanie motora, vyhrievané 
predné sedadlá, automatickú klimatizáciu,  
zadné tmavé sklá a ďalšie prvky.
 Medzi dobré vlastnosti SX4 patrí už 
tradične nastupovanie – vďaka takmer 
obdĺžnikovým vstupným otvorom po doširoka 
otvorených dverách, aj spomínanému vyššiemu 
sedeniu nad vozovkou. Základný objem 
batožinového priestoru má hodnotu 270 
litrov, sklopením zadných sedadiel priestor pre 
náklad narastie na 1040 litrov. Vyššie položené 
ťažisko v porovnaní s hatchbackmi rovnakého 
pôdorysu sa na jazdných vlastnostiach negatívne 
neprejavuje, takže toto vozidlo dokáže aj z tohto 
hľadiska  spoľahlivo plniť úlohy, ktoré od neho 
zákazníci očakávajú. 
 Dobre vybavený model Suzuki SX4 1.6 l 
VVT Street sa predáva za 12 490 eur.

Samuel BIBZA
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Ponuka služiebVyskúšali sme
Suzuki SX4 1.6 l VVT Street

MESTSKÝ „CROSSOVER“
Kríženec hatchbacku nižšej strednej triedy a malého športovo-úžitkového vozidla japonskej automobilky Suzuki 
s názvom SX4 mal premiéru v roku 2006. Suzuki SX4 si možno objednať buď s pohonom predných kolies, alebo 
s pohonom kolies obidvoch náprav.

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

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

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

156 Nm pri 4400 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných priečnych ramenách, priečny skrutný stabilizátor, 

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

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

ňovačom, obrysový priemer otáčania 11 m, pneumatiky roz-

meru 205/60 R 16. 

Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4120/1730/1565 

mm, rázvor náprav 2500 mm, rozchod kolies vpredu/ vzadu 

1500/1495 mm, svetlá výška 175 mm, obrysový priemer otá-

čania 10,6 m, pohotovostná/celková hmotnosť 1240/1650 

kg, objem batožinového priestoru 270/625 l, objem palivo-

vej nádrže 50 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 185 km/h, 

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

v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 7,9/5,1/6,2 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

vyhlasuje v roku 2012 pre žiakov stredných 
odborných škôl v Slovenskej republike učebného 
odboru Autoopravár – zameranie mechanik, 
elektrikár, karosár a lakovník sútaž

AUTOOPRAVÁR	JUNIOR	2012	CASTROL.

Sútaž sa organizuje pod záštitou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. V tomto roku pokracuje tradícia 
sútaže mladých autoopravárov už svojim 
13-tym ročníkom sútaže Autoopravár Junior 
2012 Castrol. Po minuloročnom úspešnom 
absolvovaní prvého ročníka sútaže Česko-
Slovenský Autoopravár Junior 2012 sa druhý 
ročník bude konať na slovenskej pôde počas 
Autosalónu 2012 konajúceho sa v Inchebe 
Bratislava.

Súťažiaci v roku 2012 si opät budú môct 
zmerat svoje sily s českými kolegami v troch 
povolaniach, a to autoopravár – mechanik 
a elektrikár, autoopravár – karosár a autoopravár 
– lakovník. Pravidlá oboch sútaží sú stanovené 
v propozíciách sútaže.

Cieľom 
sútaže je 

propagácia remesla autoopravára, autokarosára 
a autolakovníka v širokej verejnosti ako aj 
spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi. 
Súťaž v sebe spája motiváciu pre mladšiu 
generáciu vzdelávať sa v remesle autoopravára, 
zároveň možnosť zviditeľniť sa pred 
potenciálnym zamestnávateľom a zlepšit tak 
svoje predpoklady na uplatnenie sa v praxi.

Pre víťazov aj tento rok máme pripravené 
zaujímavé a atraktívne ceny - pre žiakov  aj pre 
školy od partnerov súťaže. Do súťaže je možné 
sa prihlásiť najneskôr do 15.januára 2012.

Crossover SX4 je najobľúbenejším typom 
značky Suzuki na slovenskom trhu. V Suzuki 
preto pripravili novú špeciálnu edíciu SX4 
s pohonom všetkých kolies a multimediálnou 
navigáciou. 
 Nová edícia SX4 1,6 NAVI 4x4 je odvodená 
od najvyššej dostupnej výbavy a obsahuje 
navyše prvky exkluzivity a komfortu. V exteriéri 
sú to napríklad smerové svetlá v elektricky 
sklápateľných spätných zrkadlách, či exkluzívne 
16“ diskové kolesá z ľahkej zliatiny, v interiéri 

volant potiahnutý špeciálnou perforovanou 
kožou a špeciálne poťahy sedadiel. Bezkľúčové 
odomykanie a štartovanie, automatická 
klimatizácia či inteligentný pohon 4x4 i-AWD 
sú tiež samozrejmou súčasťou výbavy SX4 
NAVI. 

Pre maximálne využitie voľného času je 
nová SX4 4x4 NAVI vybavená integrovanou 
navigáciou Clarion s multimediálnym 
ovládaním, ktorá ponúka:

•	 LCD	monitor	s uhlopriečkou	16	cm	
a rozlíšením WVGA (800x480) 

•	 ovládanie	rádia	na	volante	
•	 nastavenie	jasu	a kontrastu	displeja	

a možnosť stlmenia podsvietenia tlačidiel 
•	 navigačný	software	IGO	Primo	
•	 ovládanie	prostredníctvom	dotykového	

displeja 
•	 dynamická	navigácia	podľa	dopravnej	

situácie 
Cena  Suzuki SX4 NAVI je 15 049 €.

CECH PREDAJCOV 
A AUTOSERVISOV	SR	

Špeciálna edícia Suzuki SX4 
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Odkedy je táto generácia na trhu, vyskúšali 
sme už viacero modelov s karosériou sedan aj 
kombi. Vlani Accord inovovali, začiatkom zimy 
sme vyskúšali modernizované kombi poháňané 
2,2-litrovým vznetovým motorom vyladeným na 
najväčší výkon 110 kW, so šesťstupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou a kvalitnou úrovňou 
výbavy Lifestyle.

Vonkajší vzhľad Accordu inovácia zmenila 
minimálne. Z predných reflektorov zmizli 
oranžové kryty smerových svetiel, xenónové 
výbojky sú vybavené systémom natáčania 
a menia intenzitu svetla tak, aby neoslňovali 
vodičov protiidúcich vozidiel. Maska chladiča 
má teraz len dve rebrá miesto troch, zmenený 
je tvar hmlových svetiel i spodné hrany 
predného aj zadného nárazníka. Nová grafika 
zadných združených svetiel zabezpečuje v noci 
„chrómový“ efekt. 
 V interiéri nami skúšaného modelu sme si 
zmeny nevšimli, výrobca uvádza, že z nových 
materiálov sú poťahy sedadiel a obklady dverí. 
Interiér ôsmej generácie Accordu sa nám zdal 

byť tichým už pred inováciou, nová izolačná 
pena aplikovaná na niektorých miestach 
karosérie mala akustický komfort posádky ešte 
zlepšiť. Na potvrdenie toho by sme museli 
súčasne skúšať neupravený aj upravený model. 
Polemizovať nebudeme ani o prínose zmenenej 
charakteristiky tlmičov pruženia, pre budúcich 
majiteľov Accordov je dôležité, že si kúpia auto 
s veľmi dobrou stabilitou a účinným tlmením 
nárazov vyvolaných prejazdom nerovností na 
ceste.
 Vznetový motor 2.2i-DTEC má po 
úpravách menšie vnútorné trenie. To, spolu 
s aerodynamickými úpravami nárazníkov 
a podvozku, pri zachovanom najväčšom výkone 
motora 110 kW, viedlo k zmenšenej spotrebe 
nafty a tvorbe menšieho množstva kysličníka 
uhličitého v spalinách. Kombi s takýmto 
motorom pred inováciou, ktoré sme skúšali 
pred dvoma rokmi, malo výrobcom uvádzané 
hodnoty spotreby v mestskom/mimomestskom 
skúšobnom cykle a v kombinovanej prevádzke 
7,5/5/5,9 l/100 km a produkciu CO2 
v kombinovanej prevádzke 157 g/km. Teraz 

je spotreba nafty v mestskom cykle menšia 
o pol litra a v zostávajúcich dvoch režimoch 
je menšia o 0,3 l/100 km. Čistejšie sú aj 
spaliny. Dynamické vlastnosti vozidla sa vďaka 
nezmenenej výkonnosti motora nezmenili, 
zachoval sa aj pokojný, tichý chod motora. Počas 
skúšok, s prevahou jázd v meste, sme dosiahli 
priemernú spotrebu nafty 6,6 l/100 km.
 Nadčasovým dizajnom, kvalitou 
spracovania interiéru aj jazdnými vlastnosťami 
Honda Accord už niekoľko rokov konkuruje 
automobilom strednej triedy tzv. prémiového 
segmentu. S úrovňou výbavy Lifestyle 
nezaostáva za nimi ani rozsahom a kvalitou 
prvkov zlepšujúcich bezpečnosť posádky a jej 
pohodlie. Honda Accord Tourer 2.2i DTEC 
(110 kW) Lifestyle so šesťstupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou sa predáva za 31 950 
eur. 

Samuel BIBZA

Predstavujeme
Vyskúšali sme
Honda Accord Tourer 2,2i-DTEC 
(110 kW) Lifestyle

Overená kvalita Japonská automobilka Honda 
uviedla ôsmu generáciu typu 
Accord na trh v roku 2008 
a dokázala, že dobre pozná 
predstavy európskych zákazníkov 
o optimálnom aute strednej triedy. 
V Honde zvolili vhodný kompromis 
medzi úžitkovými vlastnosťami, 
emotívnosťou pôsobenia na ľudí 
a nadobúdacou cenou.

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

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

mer 16,3:1, zdvihový objem 2199 cm3, najväčší výkon 110 

kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 350 Nm pri 2000 až 

2750 ot./min.

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

lies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach trojuholní-

kových ramien a pružiacich vzperách, priečny skrutný stabi-

lizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčové 

brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie 

s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer otáčania 11,7 

m, pneumatiky rozmeru 225/50 R 17. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4750/1840/1470 

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

du 1585/1590 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1721/2100 kg, objem batožinového priestoru  406/1250 l, 

objem palivovej nádrže 65 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 207 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,8 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/komb. prevádzke 7/4,7/5,6 l/100 km, CO
2
 

146 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Aj tí, ktorí sa považujú za znalcov 
sveta automobilov, by možno mali 
problém spomenúť si, či na Taiwane 
vôbec existuje nejaká automobilka. 
Áno, je tam niekoľko výrobcov 
automobilov (skôr montážnych 
závodov), ale len jediná „skutočná“ 
automobilka, disponujúca aj 
vlastným dizajnérskym a vývojovým 
centrom. Ide o automobilku 
Luxgen Motor, ktorá bola založená 
začiatkom roka 2009 a  doteraz 
vyrábala len dva typy automobilov. 

Jedným z nich je viacúčelový automobil či van 
Luxgen7 MPV, druhým športovo-úžitkové 
vozidlo	Luxgen7	SUV	(oba	typy	sú	po	
technickej stránke prakticky zhodné). Nedávno 
spoločnosť Luxgen predstavila (zatiaľ len 
vo svete internetu) svoju novinku v podobe 

sedanu strednej triedy, označeného Luxgen5. 
Ide v podstate o sériovú verziu koncepčného 
automobilu Neora EV, ktorý mal premiéru na 
minuloročnom medzinárodnom autosalóne 
v Šanghaji. Nový sedan sa vyznačuje dnes už 
obvyklou oblúkovitou líniou strechy, takže 
zboku pripomína kupé. Karoséria má vynikajúce 
aerodynamické vlastnosti, takže vozidlo sa 
vyznačuje malým súčiniteľom odporu vzduchu 
(0,28). Predný stĺpik je posunutý dopredu, 
zatiaľ čo zadný je pomerne vzadu, čo prispieva 
k optickému zväčšeniu vnútorného priestoru. 
Základným predpokladom veľkého vnútorného 
priestoru je však veľký rázvor náprav (2720 
mm). Vonkajšie rozmery nového sedanu 
neboli zatiaľ zverejnené. V interiéri vozidla 
je 12 odkladacích priestorov a osem 
držiakov na nápoje. Na pohon vozidla 
sú k dispozícii dva turbodúchadlom 
prepĺňané zážihové motory. Prvý z nich 
má zdvihový objem 1,8 litra, je vystrojený 
systémom variabilného časovania 
ventilov a jeho najväčší výkon je 112 kW. 

Tento motor je kombinovaný s päťstupňovou 
automatickou prevodovkou. 
 Dvojlitrový motor, ktorý je tiež 
vystrojený systémom variabilného časovania 
ventilov, ponúka maximálny výkon 127 
kW a je kombinovaný so šesťstupňovou 
automatizovanou prevodovkou, ktorej výrobcom 
je japonská spoločnosť Aisin. Sedan Luxgen5 
vystrojený týmto motorom zrýchli z 0 na 
100 km/h za 8,48 sekundy a jeho maximálna 
rýchlosť je 210 km/h. Nový taiwanský sedan 
je vystrojený celým radom najmodernejších 
elektronických systémov. V spolupráci 
s najväčším svetovým výrobcom inteligentných 
telefónov (smartphone), spoločnosťou hTC, 
bol vyvinutý palubný systém THINK+. Keď sa 
k tomuto systému pripojí mobilný telefón hTC, 
vodič ho môže ovládať pomocou deväťpalcového 
dotykového displeja v strede prístrojového 
panela. Vozidlo môže byť vystrojené aj 
systémom nočného videnia a priehľadovým 
indikátorom. Predná časť vozidla splňuje 
požiadavky na ochranu chodcov, ktoré začnú 
v Európe platiť začiatkom roka 2013. Svoju 
„živú“ premiéru absolvuje sedan Lixgen5 na 
tohtoročnom autosalóne v taiwanskom hlavnom 
meste Taipei.    (RM)   

V Taliansku stále ešte existuje množstvo 
malých „firmičiek“, ktoré takým 
či onakým spôsobom participujú 

na výrobe a úpravách automobilov. Jednou 
z nich je aj Faralli & Mazzanti,  známa aj pod 
skratkou F&M. Táto spoločnosť sa pôvodne 
zaoberala najmä reštaurovaním takých 
vzácnych športových automobilov, akými sú 
napríklad Cisitalia 202, Ferrari 500 Mondial či 
Maserati 450 Costin/Zagato. Neskôr si trúfla 
aj na vlastné kreácie. Výsledkom boli unikátne 
luxusné automobily Antas V8 a the Vulca V12. 
Nedávno táto spoločnosť oznámila, že chystá 
svoj prvý superšportový automobil s motorom 
pred zadnou nápravou. Vozidlo dostalo názov 
Mugello, a to podľa známeho talianskeho 
pretekárskeho okruhu, ktorý vlastní Scuderia 

Ferrari a používa ho aj na testovanie svojich 
monopostov F1. O novom superšportovom 
automobile Mugello nie sú zatiaľ známe vôbec 
žiadne technické podrobnosti a spoločnosť 

F&M zverejnila len fotografiu sporo 
osvetleného vozidla. Oznámila však, že ročne 
vyrobí len päť vozidiel Mugello. 

(RM)

FARALLI & MAZZANTI CHYSTÁ MUgELLO

TAIwANSKÝ SEDAN LUxgEN5
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Zo svetaVyskúšali sme
Opel Astra Classic III 1.6 Ecotec 

K názvu tej staršej, v duchu tradície obchodnej 
politiky automobilky, pribudlo označenie Classic 
III. V ponuke je hatchback aj kombi (Tourer), 
na výber je zážihový motor 1.6 Ecotec alebo 
vznetový 1.7 CDTI. Lákadlom pre zákazníkov 
je overená prevádzková spoľahlivosť a najmä 
menšia cena. Vyskúšali sme hatchback poháňaný 
zážihovým motorom. 
 Karosérii Astry Classic III chýbajú 
výraznejšie lemy a hrany, ktoré zdobia 
o generáciu novšie autá. Ale výrazná maska 
chladiča, jedna z inovačných zmien z roku 
2007, pomáha slušne držať estetický dojem 
z tohto vozidla na akceptovateľnej úrovni. 
Dobu vzniku oveľa viac cítiť pri pohľade na 
prístrojovú dosku, nakreslenú akoby podľa 
pravítka, s malým displejíkom utopeným 
nad stredovou konzolou (ukazuje čas, teplotu 
a zvolenú radiostanicu). Toto nie je ale z našej 
strany kritika – len popisovanie odlišností od 
toho, „čo sa dnes nosí“. K týmto líniám, ktoré 
sa kedysi nazývali „čisté“, dnes „strohé“, sa 
dizajnéri určite o pár rokov vrátia. Interiéri 
áut však nebudú vyzerať tak ako v Astre III, 
pretože nové, (možno aj) kvalitnejšie materiály 
a inak stvárnené detaily, dajú interiéru iný výraz. 
Pre užívanie tohto vozidla z pohľadu vodiča je 
dôležité, že má výškovo nastaviteľný volant aj 
sedadlo – s nájdením vhodnej polohy s dobrým 
dosahom na ovládacie prvky a zabezpečujúcim 
dobrý výhľad s auta sme nemali problém. 
Opel pre tento typ štandardne ponúka okrem 

povinného ABS aj systém dynamickej regulácie 
stability ESP, čelné aj bočné bezpečnostné 
vankúše pre osoby na predných sedadlách, 
elektrické ovládanie okien v predných dverách 
a diaľkovo ovládané centrálne zamykanie i sadu 
na opravu defektu pneumatík. Príplatkovou 
sadou výbavy Essentia za 1200 eur do Astry 
pribudla ručne ovládaná klimatizácia, predné 
hmlové svetlá, kožou potiahnutý veniec volantu, 
audiosústava s CD prehrávačom a možnosťou 
jej ovládania tlačidlami na volante. Ďalší balík 
výbavy, Elegance, už len za 150 eur, pridal na 
kráse aj úžitkovosti tohto vozidla lakovanie 
vonkajších kľučiek dverí aj vonkajších spätných 
zrkadiel vo farbe karosérie, zrkadlá sú elektricky 
ovládané aj vyhrievané. Dobe vzniku sú 
poplatné páčky smerových svetiel a stieračov, 
ktoré sú bez aretácie, na stredovej konzole je 
síce tlačidlo s označením BC pre ovládanie 
palubného počítača, ale v štandardnej výbave 
nemá čo aktivovať. Je však v „Elektronickej 
sade“ za 1900 eur, ktorej súčasťou je už okrem 
iného aj tempomat či automatická klimatizácia. 
Pre posádku je príjemné, že ani pri jazde po 
mimoriadne nekvalitnej ceste v kabíne Astry 
Classic III nič nevŕzga ani nedrnčí. A táto 
dobrá vlastnosť veru nie je samozrejmosťou vo 
všetkých autách nižšej strednej triedy. 
 Pri „normálnej“ jazde posádka necíti, že 
sa vezie v aute, ktoré už má modernejšieho 
nástupcu. Pohodlím vyplývajúcom z kvality 
pruženia či náklonov karosérie v zákrutách alebo 

pri prudkom brzdení zodpovedá aj súčasným 
nárokom. Jednoduchšia konštrukcia zadnej 
nápravy síce v extrémnych jazdných situáciách 
nezabezpečuje takú istotu akou oplýva Astra 
štvrtej generácie, ale aj stabilitu jazdy možno 
hodnotiť ako plne vyhovujúcu. Zážihový 
1,6-litrový motor v roku 2007 upravili. Jeho 
výkon narástol zo 77 na 85 kW, zmenšila sa 
dosť podstatne spotreba benzínu aj emisie 
CO2. Na jeho hodnotenie možno využiť frázu: 
nenadchne, ale ani neurazí.
 Základná cena Opela Astra Classic III 
1.6 Ecotec s 5-stupňovou ručne ovládanou 
prevodovkou je 12 390 eur, v predajnej akcii 
o 2400 eur menej.

Samuel BIBZA

SPOľAHLIVÁ
Automobilka Opel predstavila tretiu generáciu typu Astra v jeseni roku 
2003. V máji o päť rokov neskôr predstavila aj jej nástupkyňu, ale vo výrobe 
a v obchodnej ponuke sú vedľa seba obidve Astry.

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

kompresný pomer 10,8:1, zdvihový objem 1598 cm3, najväč-

ší výkon 85 kW pri 6000 ot./min., krútiaci moment 155 Nm 

pri 4000 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, kotúčové brz-

dy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, ESP, hrebeňové ria-

denie s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer 11,5 m. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4249/1753/1460 

mm, rázvor náprav 2614 mm, rozchod kolies vpredu aj vzadu 

1488 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1278/1765 kg, 

pneumatiky rozmeru 195/40 R-15, objem batožinového pries-

toru 380/1295 l, objem palivovej nádrže 52 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 191 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,7 s, spotreba benzínu 

v mest./mimomest. cykle/komb. Prevádzke 8,4/ 5,0/6,2 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Malá nemecká spoločnosť CCG 
automotive GmbH sa venuje najmä 
reštaurovaniu a servisu klasických 

športových automobilov. Najmä značiek Aston 
Martin, Ferrari a Lamborghini. Okrem toho sa 
venuje aj tuningu či „zušľachťovaniu“ nových 
automobilov spomenutých značiek i vozidiel 
ďalších exotických výrobcov. Šéf spoločnosti 
CCG Tom Gerards mal však dávno sen postaviť 
vlastný superšportový automobil. Podarilo 
sa mu ho uskutočniť a tak mohol nedávno 
predstaviť vozidlo s označením customGT, 
ktoré možno zaradiť do vágne definovanej 
kategórie superšportových áut. Manufaktúrnym 
spôsobom vyrábané vozidlo je akousi zmesou 
americkej a nemeckej automobilovej techniky. 

Základom vozidla je tuhý rúrkový priestorový 
rám,	vyrábaný	v USA,	„doladený“	v Nemecku.	
Vonkajšie panely karosérie sú zhotovené buď 
z plastu vystuženého sklenými vláknami, 
alebo z uhlíkových kompozitov, a vyrábajú 
sa	tiež	v USA.	Opticky	pripomína	nemecký	
„superšportiak“, vozidlo Saleen S7. Vďaka 
použitiu týchto ľahkých materiálov je hmotnosť 
prázdneho vozidla len 1020 až 1080 kg 
(v závislosti na výbave).  Rázvor náprav je 2565 
mm, celková dĺžka vozidla je 4356 mm, šírka 
1880 mm a výška len 1016 mm. 
 Všetky kolesá sú zavesené na dvojitých 
priečnych ramenách. Pri voľbe motora siahol 
Gerards opäť po americkej pohonnej jednotke, 
a to po osvedčených hliníkových vidlicových 

osemvalcoch z produkcie koncernu General 
Motors. Základnú verziu modelu customGT 
poháňa šesťlitrový osemvalec výkonu 331 kW, 
ktorého najväčší krútiaci moment je 560 Nm. 
Okrem toho je k dispozícii sedemlitrový motor 
výkonu 405 kW, ktorý poháňa aj Chevrolet 
Corvette. Tento motor sa dodáva aj vo verzii 
prepĺňanej kompresorom, čím sa výkon motora 
zväčší na 545 kW. Na želanie môže byť motor 
upravený na spaľovanie LPG. Prevodovka je 
šesťstupňová s bručným ovládaním, na želanie 
sa montuje sekvenčná prevodovka. Maximálna 
rýchlosť vozidla sa pohybuje od 285 do 320 
km/h. Cena vozidla CCG customGT (bez dane) 
začína pri 113 500 eurách. 

(RM)

Najprv otázočka - spomenuli by ste 
si na nejakého dánskeho výrobcu 
automobilov? Nemusíte sa príliš 

namáhať, prezradíme vám ho. Je ním spoločnosť 
Zenvo, ktorú v roku 2004 založil Jesper Jensen. 
V skutočnosti ale nejde o „pravú“ automobilku 
s modernými montážnymi linkami, ale skôr 
o akúsi automobilovú manufaktúru, ktorá vyrobí 
len 15 exemplárov superšportového vozidla 
Zenvo ST-1. Vývoj tohto dvojdverového kupé 
trval päť rokov a jeho výroba začala v roku 2009. 
Základom vozidla je tuhý oceľový monokok, ku 
ktorému sú vpredu a vzadu upevnené pomocné 
rámy z oceľových rúrok. Panely karosérie sú 

zhotovené z uhlíkových kompozitov. Vozidlo je 
postavené na podvozku s rázvorom náprav 3055 
mm, jeho dĺžka je 4665 mm, šírka 2041 mm 
a výška 1198 mm. Svetlá výška podvozku nad 
vozovkou je len 109 mm. Spodok vozidla mal 
byť zakrytý panelmi z uhlíkových kompozitov, 
ale ukázalo sa, že tie pri veľkých rýchlostiach 
drnčia a preto boli nahradené hliníkovými 
voštinovými panelmi. V prednej časti vozidla je 
miniatúrny batožinový priestor, do ktorého sa 
podľa zistenia jedného motoristického novinára  
zmestí 36 fliaš šampanského.
 Na pohon dánskeho „superšportiaka“ 
slúži sedemlitrový vidlicový osemvalec 

s dvojitým prepĺňaním – turbodúchadlom 
i mechanickým kompresorom. Výkon motora 
sa dá naprogramovať na tri stupne, pričom 
v najvyššom stupni vyvíja motor 932 kW. 
Najväčší krútiaci moment motora je 1430 Nm. 
Superšportové Zenvo ST-1 zrýchli z 0 na 100 
km/h za 3 sekundy, zrýchlenie na 200 km/h mu 
trvá 8,9 sekundy, maximálna rýchlosť je (hlavne 
kvôli pneumatikám) obmedzená na 375 km/h. 
Na americkom trhu, na ktorý sa dostanú len tri 
vozidlá, bude cena superšportového auta Zenvo 
ST-1 okolo 1,8 milióna dolárov. 

(RM) 

SUPERŠPORTOVÝ AUTOMOBIL CUSTOMgT

KUPé ZEN
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Značka MINI sa pod patronátom spoločnosti 
BMW utešene vzmáha a rentabilite výroby 
by neprospelo, ak by rast predaja stagnoval. Aj 
keď MINI nikto príslušnosť k prémiovému 
segmentu zrejme neupiera, v čoraz tvrdšej 
konkurencii musia byť ceny áut „realistické“.   
Countryman vznikol teda iste kvôli tomu, aby 
značka MINI neprišla o klientov, hľadajúcich 
„rodinné“ auto - s dostatkom priestoru pre 
posádku aj batožinu. 
 Po nasadnutí na sedadlo vodiča je 
Coutryman nespochybniteľné MINI, pohľad 
na prístrojovú dosku či  volant v nás vyvolával 
rovnaké pocity ako keď sme si sadli do 
modelu MINI Cooper SD, o ktorom sme 
písali v minuloročnom novembrovom čísle 
časopisu. Na predných, dobre tvarovaných  
sedadlách je miesta dostatok, ak by sme zostali 
pri porovnávaní s MINI Cooperom SD, tak 
po ohliadnutí sa dozadu je Countyman oveľa 
priestrannejší a celá kabína pôsobí vzdušnejším 
dojmom. Navyše, zadné sedadlá sa za vodiča 
s výškou nad 180 cm pohodlne posadí rovnako 
vysoký cestujúci. Dosiahnuť to v aute s dĺžkou 
4,1 m bol od tvorcov interiéru skvelý výkon. 
Vzadu nemusí byť len trojmiestne lavicové 
sedadlo, ako mal testovaný model, môžu tam, 
byť aj dve samostatné sedadlá. Traja dospelí sa 

ani v najväčšom MINI pohodlne neodvezú, 
najmä pre malú vnútornú šírku. 
 Úlohu rodinného auta by toto MINI 
mohlo plniť aj vďaka veľkosti batožinového 
priestoru – 350 l pri nesklopených zadných 
sedadlách. Lavicové sedadlo je priečne delené 
v pomere 40/20/40, po sklopení vznikne 
oproti pôvodnému dnu batožinového priestoru 
výrazný schod, ale objem pre náklad narastie na 
1170 litrov. 
 Jazdné vlastnosti aj tohto typu MINI sú na 
triedu malých áut vynikajúce. Najmä stabilita 
jazdy je nadpriemerná, čomu napomáha aj 
pohon 4x4 v nami skúšanom modeli,  pruženie 
je tvrdé, ale nie extrémne. Countryman je 
prvým typom značky, ktorý môže mať pohon 
všetkých štyroch kolies. Jeho „ALL4“ je 
stály pohon 4x4 so základným rozdelením 
pohonu 50:50. Elektromagneticky ovládaná 
viaclamelová spojka dokáže plynulo preniesť na 
zadnú nápravu až 100 % krútiaceho momentu, 
ak by boli predné kolesá na veľmi klzkom 
povrchu. O 2-litrovom vznetovom motore 
pre toto MINI možno povedať, že má nielen 
„dostačujúci“ výkon,  ale je aj veľmi úsporný.
 MINI Countyman Cooper SD ALL4 stojí 
29 200 eur. 

Samuel BIBZA 
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Zo svetaVyskúšali sme
MINI Countryman Cooper SD ALL4

Najväčšie MINI
Typ MINI Countryman má medzi doteraz vyrábanými typmi značky viacero 
prvenstiev. Má ako prvý štvoro klasických bočných dverí, je najväčším 
vozidlom, s najpriestrannejšou kabínou, najvýraznejšie odbočil od  
dizajnového kánonu zažitého pre tradičnú britskú značku. A navyše, môže 
ho poháňať aj dvojlitrový vznetový motor. Práve s ním sme toho „rebela“ 
v očiach automobilových tradicionalistov  vyskúšali. 

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

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

1995 cm3, najväčší výkon 105 kW pri 4000 ot./min., krútiaci 

moment 305 pri 1750 až 2700 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových  ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, prieč-

ny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy vpredu s ventilova-

nými kotúčmi, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňova-

čom, stopový priemer otáčania 11,6 m, pneumatiky rozmeru 

225/45 R-18.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4110/1789/1561 

mm, rázvor náprav 2595 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1525/1551 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1395/1855 kg, objem batožinového priestoru 350/1170 l,  

objem palivovej nádrže 47 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 198 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,3 s, spotreba nafty v mest./

mimo mest. cykle/ kombinovanej prevádzke 5,2/4,3/4,6 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Na januárovom autosalóne v Detroite 
má svetovú premiéru aj nový model 
nemeckej automobilky Porsche, 

kabriolet 911 Cabrio. Je odvodený od kupé 911, 
ktoré malo svetovú premiéru vlani v septembri 
na autosalóne vo Frankfurte. 

Kabriolet prináša technické nóvum v podobe 
unikátnej konštrukcie sklápacej strechy. Ako 
už pred časom prezradili patentové výkresy, je 
predná i zadná časť strechy zhotovená z kovu 
potiahnutého látkou. Len obidve stredné časti 
strechy sú zhotovené z klasickej viacvrstvovej 
látky. Takouto konštrukciou strechy sa dosiahlo 
to, že bočná silueta kabrioletu úplne presne 
kopíruje siluetu kupé. Strechu možno otvárať či 
zatvárať aj počas jazdy, a to až do rýchlosti 50 
km/h, pričom celý proces trvá len 13 sekúnd. 

Nový kabriolet má menšiu hmotnosť ako 
predchádzajúci model, ktorý mal 1575 kg. 

Na pohon kabrioletu slúžia osvedčené ploché 
motory (boxer).  Na pohon modelu 911 
Carrera Cabrio slúži 3,4-litrový motor, ktorého 
maximálny výkon je 257 kW pri 7400 ot./
min. Športovejší model 911 Carrera S Cabrio 
disponuje 3,8-litrovým motorom, ktorý vyvíja 
výkon 294 kW pri 7400 ot./min. Zadné kolesá 
kabrioletu sú poháňané cez sedemstupňovú 
ručne ovládanú prevodovku, na želanie sa 
montuje dvojspojková prevodovka PDK. 

Priemerná normovaná spotreba slabšieho 
motora je 9,2 l/100 km, výkonnejší motor 
spotrebuje na sto kilometrov o pol litra viac. 
Maximálna rýchlosť verzie so slabším motorom 
je 286 km/h, výkonnejšia verzia má maximálnu 
rýchlosť 301 km/h. Nová „jedenástka“ (tak sa 
model 911 v nemeckom motoristickom žargóne 
nazýva) príde na nemecký trh 3. marca a na jej 
kúpu treba minúť minimálne 100 532 eur. 

(RM)

V nemeckom meste Essen sa tradične 
koncom roka konala medzinárodná 
výstava automobilov, na ktorej sa 

prezentujú najmä podniky venujúce sa tuningu 
či zušľachťovaniu automobilov. Stalo sa už 
tradíciou, že na tejto výstave je prezentované 
aj jedno vozidlo v špeciálne policajnej úprave. 
Návštevníci vlaňajšej výstavy mohli obdivovať 
policajný automobil na báze vozidla Abt-Audi 
R8 GTR. Ako vyplýva z tohto označenia, 
ide o športový automobil Audi R8 GTR, 
„vyladený“ spoločnosťou Abt. Odborníci z Abtu 
upravili podvozok, karosériu i motor modelu 
R8 GTR. Výkon desaťvalcového motora 
zdvihového objemu 5,2 litra vzrástol na 456 kW, 
najväčší krútiaci moment motora je 550 Nm. 

Vozidlo dostalo brzdovú 
sústavu s keramickými 
kotúčmi a jazdí na 
mimoriadne ľahkých 
19-palcových diskových 
kolesách. V interiéri 
sú športové sedadlá 
Recaro so štvorbodovými 
bezpečnostnými pásmi. Na 
streche vozidla je rampa 
s policajnými majákmi. 
Policajné auto Abt-Audi 
R8 GTR zrýchli z 0 na 
100 km/h za 3,2 sekundy 
a rýchlosť 200 km/h dosiahne za 9,9 sekundy. 
Jeho maximálna rýchlosť je obmedzená na 

325 km/h, čo je viac, než má ktorékoľvek iné 
policajné auto na svete.   (RM) 

DEVäŤSTOJEDENÁSTKA BEZ STRECHY

NAJRÝCHLEJŠIE POLICAJNé AUTO NA SVETE
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Pod kapotou nového GS 250 bude motor 2,5 l 
V6 so vstrekovacím systémom D-4S (priame aj 
nepriame vstrekovanie benzínu) a premenlivým 
časovaním nasávacích aj výfukových ventilov 
Dual VVT-i (Variable Valve Timing-
intelligent) vačkového hriadeľa. Vyvinie najväčší 
výkon 154 kW (DIN) pri 6400 ot./min., 
najväčší krútiaci moment 253 Nm dosiahne pri 
4800 ot./min. GS 250 zrýchli z 0 na 100 km/h 
za 8,6 s a dosiahne najväčšiu rýchlosť 230 km/h. 
Spotreba benzínu v kombinovanej prevádzke je 
8,9 l/100 km a emisie CO2 sú na úrovni 207 g/
km.

Motor spolupracuje so šesťstupňovou 
automatickou prevodovkou „Lexus 6 Super 
ECT“ s jemným odstupňovaním prevodových 
stupňov, ktorá je v ručne ovládanom režime 
vybavená funkciou sekvenčného preraďovania. 
Ponúka množstvo technických zlepšení, 
napríklad rýchlejšie preraďovanie, rýchlejšie 
premostenie meniča krútiaceho momentu 
a používanie automatických medziplynov pri 
radení nižších prevodových stupňov, s podporou 
rôznych jazdných režimov nastaviteľných 

prepínačom Drive Mode Select. GS 250 
je vybavený množstvom najmodernejších 
technológií, napríklad najnovšou verziou 
systému ovládania Remote Touch a najväčšou 
obrazovkou palubného multimediálneho 
systému (s uhlopriečkou 12,3") na svete. Je 
vybavený aj energeticky úspornou sústavou 
klimatizácie S-Flow s technológiou 
čistenia vzduchu „nanoe“, alebo špičkovým 
audiosystémom Mark Levinson®, súčasťou 
ktorého je až 17 reproduktorov.
 Vodič má k dispozícii ovládač jazdných 
režimov Drive Mode Select, ktorý upravuje 
správanie sa vozidla podľa stavu vozovky 
a uprednostňovaného štýlu jazdy. Vybrať je 
možné z režimov ECO, NORMAL a SPORT 
S. Pri vozidlách GS 250 vybavených systémom 
AVS (adaptívne odpruženie) je možné zvoliť 
aj režim SPORT S+, ktorý sprostredkuje ešte 
dynamickejšiu jazdu.

Nový GS 250 prináša aj zlepšený bezpečnostný 
systém na predchádzanie nehodám (PCS) 

v kombinácii so stabilizačným systémom VDIM 
a množstvom ďalších systémov, okrem iného 
systémom LKA na udržanie vozidla v jazdnom 
pruhu, systémom na monitorovanie mŕtveho 
uhla (BSM) a systémom nočného videnia 
(Night View). GS 250 bude v ponuke aj vo 
verzii F Sport.

Vozidlo je 4850 mm dlhé, 1840 mm široké, 
1455 mm vysoké. Má rázvor s dĺžkou až 
2850 mm. So súpravou na opravu defektu 
pneumatík, teda bez rezervného kolesa, je 
objem batožinového priestoru tejto päťmiestnej 
novinky až 566 litrov. Poháňané má zadné 
kolesá.

-ls-
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Predstavujeme
LEXUS GS 250 

Vyskúšali sme
Lexus CT 200h Premium

Zásluhu na tom má zrejme rovnakým dielom 
prémiová kvalita dizajnu a dielenského 
spracovania interiéru, príjemné jazdné 
vlastnosti, a pohon Lexus Hybrid Drive. Systém 
pohonu známy a osvedčený nielen v modeloch 
niektorých väčších typov značky Lexus, ale 
najmä z približne rovnako veľkého typu Toyota 
Prius.

Dizajnérom a konštruktérom Lexusu sa podarilo 
obliecť osvedčený hybridný pohon z Toyoty 
Prius do atraktívneho rúcha kompaktných 
rozmerov, prislúchajúcich nižšej strednej 
triede. Podvozok má v CT 200h prevahu nad 
pohonom, opäť sme sa presvedčili, že aj pri 
športovom štýle jazdy po cestách 2. a 3. triedy 
s nie vždy ideálnym povrchom auto reagovalo na 
zásahy vodiča očakávaným spôsobom. 
 Lexus CT 200h je vybavený technológiou 
plnohodnotného hybridného pohonu schopnou 
fungovať samostatne v režime samotného 
spaľovacieho motora, samotného elektromotora, 
alebo ako spojenie oboch. Druhá generácia 
plne hybridného pohonu spája zážihový 
motor so zdvihovým objemom 1,8 l, výkonný 
elektromotor, generátor energie s výkonom 42 
kW, výkonný (27 kWh) akumulátor 202 V, 
jednotku riadenia energie a tzv. delič výkonu 
používajúci planétové súkolesie na spájanie 
a prerozdeľovanie energie zo zážihového 
motora, elektromotora a generátora podľa 

momentálnych prevádzkových podmienok. 
 Zaujímavé by bolo skúmať, ako sa prejavuje 
mrazivé počasie na dĺžku prejdenej vzdialenosti 
v režime čisto elektrického pohonu. Žiaľ, 
nemysleli sme na to v čase, keď sme vozidlo 
skúšali v lete, takže sme nemali žiadne hodnoty 
na porovnávanie. Nezdalo sa nám, že by 
rozjazd vozidla do naštartovania spaľovacieho 
motora trval začiatkom zimy kratšie. Ale to 
je len náš odhad... Príjemne nás prekvapilo, 
že riadiaca jednotka regulujúca do istej miery 
ohrev vzduchu v kabíne, ktorý je spriahnutý 
s elektrickým vyhrievaním predných sedadiel, 
nespomaľovala dosiahnutie tepelného pohodlia 
kvôli udržaniu malej spotreby paliva. 
 Prednosti hybridného pohonu Lexusu CT 
200h sa naplno prejavujú len v takých jazdných 
podmienkach, kde sa často mení rýchlosť 
jazdy, teda v klasickej mestskej premávke. Kto 
potrebuje auto na časté dlhšie trvajúce jazdy po 
diaľnici, nevyťaží z hybridného pohonu tohto 
vozidla žiadnu výhodu, pretože takmer neustále 
bude s veľkým zaťažením pracovať spaľovací 
motor. A to ekonomickej ani ekologickej 
prevádzke veľmi neprospieva. 
 Lexus CT 200h je veľmi príjemným 
a vhodným autom pre ľudí, ktorí ho potrebujú 
používať prevažne v mestskej premávke. Lexus 
CT 200h Premium s najvyššou úrovňou výbavy 
Premium sa predáva za 39 100 eur.

Samuel BIBZA

Zbiera ocenenia Lexus CT 200h je na trhu rok a za 
ten čas získal viaceré ocenenia. Už 
v januári 2011 ho vyhlásili v Belgicku 
za Ekologické vozidlo roka 2011, 
v nárazových testoch EuroNCAP 
i v japonských JNCAP získal po päť 
hviezdičiek, v závere minulého roka 
ho vyhlásili za najlepšie prémiové 
vozidlo v kategórii kompaktných áut 
v Austrálii i v Rusku. 

Na medzinárodnej automobilovej 
výstave Guangzhou 2011 v závere 
novembra minulého roka značka 

Lexus  predstavila svoj nový luxusný 
sedan GS 250. Obsahuje široké  

spektrum pokrokových technológií, 
ktoré využívajú aj ostatné verzie 

z modelového radu GS.

Hybridný pohon:  

A. Spaľovací motor: 4-valcový, 16-ventilový zážihový, venti-

lový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 13:1, zdvihový objem 

1798 cm3, najväčší výkon 73 kW pri 5200 ot./min., krútiaci 

moment 142 Nm pri 4000 ot./min. 

B. Synchrónny elektromotor s výkonom 60 kW, krútiacim 

momentom 207 Nm. Najväčší celkový výkon hybridného po-

honu 100 kW.

Prevody: automatická prevodovka E-CVT, pohon  kolies pred-

nej nápravy. 

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a trojuholníkových ramenách, zadné kolesá zavesené na dvo-

jiciach trojuholníkových ramien a pružiacej vzpere, priečny 

skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy s ventilovanými kotúčmi, 

VSC, hrebeňové riadenie s elektrickým  posilňovačom, pneu-

matiky rozmeru 215/45 R 17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4320/1765/1440 

mm, rázvor náprav 2600 mm, pohotovostná/celková hmot-

nosť 1515/1845 kg, objem batožinového priestoru 275/985 

l, objem palivovej nádrže 45 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 180 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,3 s, spotreba benzí-

nu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke  

4,1/4/4,1 l/100 km, CO
2
 94 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Rozšírenie radu GS 
novej generácie
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postačujúci výkon a výhody úspornosti, ktoré 
prinášajú technológie Toyota Optimal Drive.  
Toyota Optimal Drive predstavuje kombináciu 
vyspelých technológií a programov vnútorných 
zlepšení, ktorej cieľom je optimalizovať 
vyváženie medzi výkonom, potešením z jazdy, 
malou spotrebou paliva a emisiami. 
 Najpredávanejší variant z motorov 
ponúkaných pre Avensis, vznetový 2.0 D-4D, 
bol upravený tak, aby priniesol výrazné zlepšenia 
v spotrebe paliva a emisiách CO2. Je vybavený 
novým turbodúchadlom a má komplexne 
upravenú spaľovaciu komoru a zlepšené 
riadenie doby žeravenia. Výsledkom je okrem 
iného lepšia spotreba paliva a zmenšenie emisií 
CO2 o približne 15 % – zo 139 na iba 119 g/
km – pri oboch verziách, sedanu i kombi. 
Keďže daňová hranica je v takmer jednej 
tretine európskych štátov stanovená na 120 g/
km, motor 2.0 D-4D s emisiami na úrovni 

119 g/km prináša výrazné daňové výhody pre 
súkromných i „fleetových“ zákazníkov. Vyskúšali 
sme 2,2-litrový vznetový motor s výkonom 110 
kW, spriahnutý s automatickou prevodovkou 
v modeli s karosériou kombi. Pri otáčkach do 
asi 2000 a nad 3300 za minútu neprekypuje 
temperamentom, najlepšie zrýchľovanie vozidlu 
zabezpečuje v strednom segmente pracovných 
otáčok.  Vyskúšali sme aj sedan vybavený 
zážihovým motorom 1.8 Valvematic s najväčším 
výkonom 108 kW a šesťstupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou. Bol tichší ako vznetový 
motor, jazdné vlastnosti, vrátane dynamiky jazdy, 
mali obidva modely približne rovnaké.
 Všetky motory sú v základnej ponuke 
skombinované so 6-stupňovými ručne 
ovládanými prevodovkami. Agregát 2.2 
D-4D DPNR s výkonom 110 kW môže byť 
voliteľne vybavený 6-stupňovou automatickou 
prevodovkou a 1,8 i 2,0-litrový zážihový motor 

môže byť vybavený prevodovkou s plynulou 
zmenou prevodového pomeru Toyota Multidrive 
S s radením páčkami umiestnenými pod 
volantom.
 I keď celkové rozmery vozidla vo verzii 
sedan aj kombi zostávajú nezmenené, Avensis 
je preštylizovaný tak, aby získal elegantnejší 
a atletickejší vzhľad. Kľúčom k novému 
smeru dizajnu je zmena v proporciách 
hornej a dolnej mriežky chladiča, pričom 
dôraz je teraz prenesený na dolnú mriežku 
v záujme dosiahnutia sebavedomejšieho 
a dynamickejšieho vzhľadu. Novú, širšiu 
a pôsobivejšiu mriežku chladiča pod typickou 
„lastúrovou“ kapotou lemujú užšie a výraznejšie 
reflektory, ktoré obsahujú aj svetlá pre denné 
svietenie.
 Zadná časť karosérie má novo navrhnutý 
nárazník, ktorý pri verziách sedan obsahuje 
stredový kryt. Zadné kombinované svetlá 

Avensis, ktorý je navrhnutý a vyrábaný v Európe, 
bol po prvýkrát uvedený na trh koncom roka 
1997. Odvtedy sa pevne udomácnil v európskom 
segmente D. V roku 2010 sa v Európe 
predalo 70 585 Avensisov, čo predstavovalo 

5,8-percentný podiel v segmente. Nový Avensis 
je vďaka ponuke dvoch typov karosérie, troch 
vznetových a troch zážihových motorov, troch 
prevodoviek a štyroch stupňov výbavy špeciálne 
prispôsobený pre európsky trh. Stredná trieda 

automobilov v Európe (segment D) vykazuje 
70-percentné zameranie na vznetové pohonné 
jednotky a 64-percentný sklon v prospech 
„fleetového predaja“ (podnikové autá), ako aj 
uprednostňovanie karosérie kombi viac ako 50 
percentami zákazníkov.
 Avensis po  inovácii má rovnakú ponuku 
šiestich pohonných jednotiek ako mal doteraz: 
tri zážihové a tri vznetové motory ponúkajúce 
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Predstavujeme
Toyota Avensis

Predstavujeme
Toyota Avensis

ÚPRAVY VZHľADU 
I TECHNIKY

Inovovaný Avensis mal premiéru  
vlani v jeseni na frankfurtskom 
autosalóne. Prvé jazdy s ním sme 
absolvovali v okolí francúzskeho 
mesta Nice. V tejto oblasti 
má automobilka Toyota svoje 
európske dizajnérske centrum ED2, 
v ktorom novinárov oboznámili 
s najdôležitejšími úpravami. Tie 
sú zamerané na zvýraznenie 
priestrannosti, praktickosti 
a hospodárnosti aktuálnej tretej 
generácie tohto typu. 



i hmlové svetlá majú nový dizajn zlepšujúci 
ich výraznosť a viditeľnosť. Nádych elegancie 
dodáva nová chrómovaná ozdobná lišta 
evidenčného čísla vozidla. V ponuke farieb 
karosérie štandardnú červenú Red nahradila 
sýta, prémiová červená Dark Red, ktorá 
modelovému radu dodáva zrelší charakter.
 Oceľové disky kolies s rozmerom 16” majú 
nové ozdobné kryty a existujúce zliatinové disky 
Fuji s  priemerom 16” a 17” majú novú farbu 
a vzory opracovania. Novým, tmavším farebným 
spracovaním sa vyznačujú aj zliatinové disky 
s rozmerom 17” a 18”. 
 Kabína si zachovala priestrannosť 
a pohodlie.   Kvalitnejšie poťahové materiály 
s novými farbami a systém Toyota Touch 
and Go Plus – najvyspelejší a pritom 
cenovo dostupný satelitný navigačný systém 
s dotykovou obrazovkou v segmente D 
-  prispeli k lepšie vnímanej kvalite  interiéru 
Avensisu.. Aj prístrojová doska má zlepšený 
vzhľad	a je	príjemnejšia	na	dotyk.	Usporiadanie	
stredovej konzoly sa zmenilo v záujme zlepšenia 
rozmiestnenia a použiteľnosti ovládacích prvkov. 
Stredové vetracie otvory boli prepracované 
a majú teraz rovnaký kovový lakovaný povrch 
ako samotná stredová konzola. Bočné vetracie 

otvory dostali chrómovú povrchovú úpravu.
 Hmatové vlastnosti a príjemnosť na 
dotyk často používaných prvkov, ako je 
úchopná časť obloženia dverí, ovládacie prvky 
a predná konzola, sa zlepšili vďaka novému, 
kvalitnejšiemu ozdobnému vzoru. Podsvietenie 
prístrojov pre vodiča má „prémiovejší“ vzhľad, 
zmenilo sa z oranžového na biele. Tvar bočných 
opôr operadiel predných sedadiel sa zmenil 
na dosiahnutie lepšieho bočného držania tela  

pri  náhlych  zmenách smeru jazdy, napríklad 
v zákrutách.
 Avensis má štyri úrovne výbavy“ Terra, 
Luna, Sol a Premium. Textilné čalúnenie 
sedadiel základného stupňa Terra sa zlepšilo 
na čalúnenie stupňa Sol, stupeň Sol má teraz 
materiály použité zo stupňa Executive, textílie 
stupňa Executive sa zmenili na materiál 
Alcantara a sedadlá stupňa Premium teraz majú 
vložky z kvalitnej perforovanej kože. Kožené 

čalúnenie je v ponuke v troch nových farbách: 
svetlosivej, teplej sivej a čiernej. 
 Pre Avensis je teraz v ponuke rad cenovo 
dostupného multimediálneho vybavenia 
s dotykovou obrazovkou od spoločnosti Toyota: 
navigačné systémy Toyota Touch, Toyota Touch 
& Go a Toyota Touch & Go Plus.
 Systém Touch & Go Plus, ktorý sa 
montuje ako štandardná výbava do modelov 
stupňa Premium a absolvuje svoj svetový 

debut v inovovanom Avensise. Je vybavený 
funkciou pokročilého rozpoznávania hlasu 
pre zadanie adresy do navigácie a umožňuje 
zadanie cieľa, vyhľadanie a prehranie hudby 
a vyhľadanie a vytočenie telefónneho kontaktu 
jedným povelom. Zahŕňa aj funkcie odosielania 
a prijímania e-mailov, prečítania textovej správy, 
kalendár a s využitím databázy Gracenote 
hudobnú funkciu „Play More Like This“ 
(prehrať ďalšie podobné skladby). Zdokonalené 
mapy satelitnej navigácie zahŕňajú 3D modely 
miest a významných lokalít, ako aj prídavnú 
databázu štruktúry záťaže premávky, ktorá 
ukazuje priemernú rýchlosť na úsekoch cesty 
k cieľu v závislosti od času, dňa a mesiaca. 
Súčasťou systému sú bezplatné aktualizácie máp 
a softvéru na tri roky.
 Avensis spĺňa náročné bezpečnostné normy, 
ako voliteľnú výbavu si v ňom možno objednať 
aj prednárazový bezpečnostný systém (PCS) pre 
modely stupňa Sol a Premium s 2,2-litrovým 
motorom D-4D 110 kW a 6-stupňovou 
automatickou prevodovkou. Tento systém 
pomocou "milimetrového" vlnového radarového 
snímača monitoruje vozovku pred vozidlom, 
rozpoznáva potenciálne nebezpečné objekty 
a pomáha vodičovi zmenšiť riziko kolízie.  

V prípade veľkej pravdepodobnosti kolízie 
systém PCS upozorní vodiča a keď ten začne 
brzdiť, poskytne brzdnú podporu na doplnenie 
brzdenia samotným vodičom a súčasne 
aktivuje predpínače bezpečnostných pásov. Ak 
vodič nebrzdí a kolízia je neodvratná, systém 
automaticky aktivuje brzdy, aby sa zmenšila 
nárazová rýchlosť. V tandeme so systémom 
PCS pracuje adaptívny tempomat (ACC). 
Automaticky udržiava zvolený odstup od vozidla 
vpredu. Keď sa cesta vpredu uvoľní, Avensis sa 
automaticky vráti k pôvodnej cestovnej rýchlosti.
 Cena Toyoty Avensis s karosériou sedan, 
zážihovým motorom 1.6 l Valvematic (97 
kW) a základnou úrovňou výbavy Terra začína 
podľa	cenníka	pri	23	100	eurách.	Uvádzacia	
cena je ešte o 3200 eur menšia  (19 900 eur).  
Veľmi dobre vybavená novinka so známou 
prevádzkovou spoľahlivosťou, vyjadrovanou 
hodnotením štatistík porúch v značkových 
autoopravovniach renomovanými agentúrami 
a autoklubmi, má predpoklady udržať si 
veľmi dobré postavenie na európskom trhu aj 
v najbližších rokoch.

Samuel BIBZA
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MP3	prehrávačom,	AUX	vstupom	a šesť	
reproduktorov, výškovo nastaviteľné sedadlo 
vodiča, elektrické ovládanie vonkajších 
spätných zrkadiel a okien, centrálne zamykanie  
s diaľkovým ovládaním a systém Easy Entry 
uľahčujúci prístup na zadné sedadlá. 
	 Podobne	ako	pri	Volkswagene	Up!	a Škode	
Citigo je pre Seat Mini v ponuke trojvalcový, 
dvanásťventilový  zážihový motor zdvihového 
objemu 999 cm3 v dvoch výkonových úrovniach. 
Slabšia verzia dosahuje najväčší výkon 44 kW 
pri otáčkach 5000 až 6000 za minútu a krútiaci 
moment 95 Nm pri otáčkach 3000 až 4300 
za minútu. Výkonnejší variant dosahuje výkon 
55 kW pri 6200 otáčkach za minútu, krútiaci 
moment je zhodný pre obe verzie. Od januára 
2012 si možno Mii objednať obe verzie motorov 
v rámcii línie  Ecomotive, obsahujúcej systém 
štart/stop a systém rekuperácie kinetickej 
energie. To stláča oficiálne uvádzanú spotrebu 

benzínu v kombinovanej prevádzke v prípade 
slabšieho motora zo 4,5 l/100 km na 4,2 l/100 
km a pri výkonnejšom motore zo 4,7 na 4,3 
l/100 km.
 Keďže Seat Mii mal pri vstupe na trh 
pohotovostnú hmotnosť len 854 kg, aj s menej 
výkonnými motormi má pre používanie 
v meste dostatočnú dynamiku. So slabším 
motorom zrýchľuje z 0 na 100 km/h za 14,4 
s, s výkonnejším za 13,2 s. Najväčšie rýchlosti 
160 a 171 km/h sľubujú aj dostatočne svižnú 
prepravu aj po diaľnici. 
 
 Seat Mii má základný objem batožinového 
priestoru 251 litrov, po sklopení zadných 
sedadiel sa batožinový priestor zväčší na 951 
litrov. Nádrž na benzín má objem 35 litrov, 
pri úsporných motoroch je to postačujúca 
veľkosť. Seat Mii sa štandardne dodáva 
s ručne ovládanou päťstupňovou prevodovkou, 

alternatívou k nej bude aj robotizovaná 
prevodovka, kde preraďovanie zabezpečujú dva 
elektromotory podľa pokynov riadiacej jednotky. 
V ponuke bude aj verzia motora spaľujúca 
stlačený zemný plyn (CNG), kde emisie CO2 
v kombinovanej prevádzke budú len 86 g/km. 
 Súčasťou voliteľnej výbavy pre Seat 
Mii je okrem iného asistenčný systém „City 
Safety Assist“ s funkciou núdzového brzdenia 
naprávajúcou do istej miery nepozornosť vodiča 
pri jazde  v meste, aj prenosný informačný 
a zábavný systém „SEAT Portable System“ 
zosúlaďujúci funkcie palubných systémov, 
vrátane audiosystému, navigácie, palubného 
počítača a telefónu.
 Odštartovaním výroby španielskeho derivátu 
vozidiel New Small Family (NSF) 4. novembra 
2011 sa v bratislavskom závode Volkswagenu 
úspešne zavŕšil štart produkcie nového radu 
vozidiel. Prípravy na výrobu si v závode vyžiadali 
investície v hodnote 308 miliónov eur. Na 
stavebných prácach a inštaláciách technológií sa 
podieľalo približne 1800 ľudí.
 Priamo vo Volkswagene Slovakia vytvorila 
produkcia týchto malých automobilov približne 
1500 nových pracovných miest. Bratislavský 
závod Volkswagen Slovakia sa s výrobou 
všetkých troch značiek radu New Small Family 
- Volkswagen, Škoda a Seat stáva jedinečným 
v celosvetovom meradle. Spoločne s výrobou 
SUV	vozidiel	pre	značky	Volkswagen,	Audi	
a Porsche je jediným automobilovým závodom 
na svete, kde sa vyrábajú vozidlá piatich 
automobilových značiek.  -st-

Podobne ako v Českej republike, kde začali 
premiérovo predávať Citigo, v závere minulého 
roka, mal Seat Mii podobnú exkluzivitu na 
domácom, španielskom trhu. Zatiaľ sa vyrábajú 
len trojdverové modely s vyššou úrovňou výbavy 
Style, päťdverové zaradia do výroby v priebehu 
tohto roka. S nižšou úrovňou výbavy Reference, 

ktorej cena v Španielsku má byť 8690 eur, si 
Mii môžu zákazníci kúpiť v marci. Jej súčasťou 
budú štyri bezpečnostné vankúše, svetlá 
denného svietenia, elektronický znehybňovač, 
príprava na montáž autorádia, sklopné zadné 
sedadlá s úchytmi Isofix detských sedačiek, 
ručné ovládanie okien v dverách. Ručne budú 

prestaviteľné aj čierne vonkajšie spätné zrkadlá, 
lisované oceľové diskové kolesá budú mať 
priemer 14 palcov, volant bude prestaviteľný 
len výškovo.  Doteraz pre Mii v Španielsku 
ponúkaná výbavy Style má vonkajšie kľučky 
a spätné zrkadlá nalakované vo farbe karosérie. 
Obsahuje aj  klimatizáciu, audiosústavu s CD/

SEAT Z BRATISLAVY

Najmenší Seat dostal názov Mii. 
Konštrukčne je identický so Škodou 
Citigo a Volkswagenom Up!. Všetky 
tri typy sú rovnako široké (1641 
mm), vysoké (1478 mm), majú 
rovnaký rázvor náprav (2420 mm). 
Líšia sa celkovou dĺžkou. Seat Mii 
je dlhý 3557 mm, Škoda Citigo 
3563 mm a Volkswagen Up! 3540 
mm. Kým Škoda si vybrala pre 
prezentáciu svojho najmenšieho 
typu zelenú farbu karosérie, 
Volkswagen červenú, bielu a čiernu, 
Seat Mii dostal pri oficiálnom 
vstupe na trh emocionálne odtiene 
žltého a červeného laku karosérie.
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Koncepcia dizajnu nachádza inšpiráciu 
vo vzhľade moderných športových jácht 
a nadväzuje na tému cestovania ako zážitku. 
Bezdrôtová sieťová prípojka W-LAN, 
integrovaná vo vozidle, spĺňa požiadavky 
moderného, mobilného človeka. Vo vonkajšom 
dizajne Mercedes-Benz po prvýkrát v rade 
vanov používa sivý matný lak "magno pearl 
grey". Štylisticky prepracovaná predná časť 
Mercedesu Viano s integrovaným denným 
osvetlením so svetelnými diódami prepožičiava 

vanu športovejší, energickejší vzhľad.
 Mobilita sa dnes znova viac stáva zážitkom. 
Väčšina ľudí už necestuje na nejaké miesto, 
len aby tam našla zotavenie. Automobilové 
a motocyklové túry, okružné cesty, výlety loďou 
alebo trekingové túry – samotný čas cesty 

sa stáva súčasťou zážitku. So šesťmiestnym  
vozidlom Viano Vision Pearl Mercedes-Benz 
nadväzuje na tento trend. "Chceme ukázať, 
čo všetko je s Vianom možné. Viano Vision 
Pearl nie je len funkčný van, je to náročne 
stvárnený životný priestor", vysvetľuje Volker 
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Mornhinweg, riaditeľ divízie Mercedes-Benz 
Vans. "Vytvorili sme vozidlo, ktoré spája 
veľkorysú priestorovú ponuku s pôsobivým 
dizajnom. Kto kladie dôraz na spôsob pohybu, 
ktorý zbavuje stresu a zároveň má štýl, ten nájde 
vhodné vozidlo v modeli Viano Vision Pearl. 
Dizajn interiéru a technické vybavenie robia 
z vozidla Viano Vision Pearl triedu S medzi 
vanmi."
 Model Viano Vision Pearl je doplnený 
zvukovým systémom značky Bang & Olufsen. 
Už	od	roku	2009	Mercedes-Benz	spolupracuje	
so svetovo uznávaným výrobcom audiosystémov 
a integruje kvalitné zvukové systémy do 
osobných automobilov, napríklad do triedy S. 
Vďaka veľkému výkonu 1320 wattov (v triede 
S sa používa 1200 wattov) a 18 integrovaným, 
špeciálne ručne vyrobeným reproduktorom 
cestujúci zažívajú jedinečnú zvukovú kulisu. 
Navonok je Viano Vision Pearl štýlovo 

zdržanlivý: zásluhou zapustenia reproduktorov 
do vlastných plášťov preniká von len veľmi malé 
množstvo zvuku.

-mz-

VíZIA	LUXUSNéHO	
VIANA V podobe štúdie Viano Vision Pearl, ktorú  automobilka Mercedes-Benz 

predstavila minulú jeseň na autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom, 
výrobca demonštruje, čo všetko sa dá realizovať v segmente vanov. 
Kompletné bielo-sivé kožené vybavenie, podlaha z pravého dreva, prvky 
z kefovaného hliníka, chromatické zatemňovanie okenných skiel a špičkový 
zvukový systém Bang & Olufsen "BeoSound Viano" premieňajú jazdu vo 
vozidle Viano Vision Pearl na cestu plnú zážitkov.  
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Téma spoločnosti Mazda ovplyvňujúca výber 
exponátov pre tokijský autosalón 2011 bola 
vyjadrená takto: Environmentálna technológia, 
posúvanie hraníc radosti z pohybu. Pokým 
si budú ľudia užívať jazdu autom, Mazda 
neprestane rozvíjať koncept radosti z pohybu, 

ktorý je v súlade s bezpečnosťou a ochranou 
životného prostredia. Mazda v roku 2007 
oznámila verejnosti svoj záväzok vyrábať v  roku 
2015 automobily s o 30 % menšou spotrebou 
paliva v porovnaní s priemerom spotreby svojich 
automobilov predávaných v roku 2008. V Mazde 

práce na zmenšovaní spotreby paliva a emisií 
škodlivín považujú za veľmi dôležité, pretože 
aj v roku 2020 budú motory s vnútorným 
spaľovaním paliva poháňať veľkú väčšinu 
vtedy vyrábaných automobilov.  Exponátmi 
na nedávno skončenom autosalóne vedenie 
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Mazda 
na autosalóne v Tokiu

 Na 42. ročníku autosalónu v Tokiu 
v závere minulého roka Mazda 
nepredstavila veľa noviniek. 
Z pohľadu „sveta“ boli zaujímavé 
vlastne len dve - vo svetovej 
premiére predstavený koncept 
sedanu strednej veľkosti s názvom 
Takeri, a nová generácia typu CX-5, 
prvý sériovo vyrábaný typ vybavený 
pokrokovou technológiou Mazda 
SKYACTIV. Obidve novinky však 
naozaj „stáli za to“. Ďalšie vystavené 
typy automobilov boli určené 
prevažne pre japonský trh.  

Mazdy poskytlo verejnosti vlastne možnosť 
skontrolovať, ako sa priblížili k splneniu 
náročného cieľa.

Mazda TAKERI využíva nový dizajnový 
jazyk KODO – Duša v pohybe, ktorý spája 
novú úroveň výkonnosti a príťažlivý dizajn 
sedanu. Pod jeho atraktívnym povrchom sa 
skrýva technológia SKYACTIV, napríklad 
aj prvý rekuperačný brzdový systém z vývoja 
spoločnosti Mazda. Pri spomaľovaní premieňa 
kinetickú energiu na elektrickú. Tú uskladňuje 
v kondenzátoroch a následne využíva na pohon 
elektrického príslušenstva automobilu, čím 
zmenšuje zaťaženie motora a zároveň šetrí 
palivo. Táto technológia v kombinácii s novým 

vznetovým motorom SKYACTIV-D, systémom 
i-stop, novou odľahčenou konštrukciou 
karosérie, aerodynamickým tvarom a špeciálne 
upraveným 
podvozkom 
umožňujú Mazde 
Takeri dosiahnuť 
dynamický výkon, 
pohodlné ovládanie 
a výnimočnú 
úsporu paliva. 
Mazda Takeri 
vychádza z dizajnu 
koncepčného kupé 
Mazda Shinari, 
má viac dozadu 

posadenú kabínu, čo ešte viac umocňuje 
dynamický charakter karosérie. Mazda dosiaľ 
memala sedan s takýmto športovým vzhľadom. 
 Štvormiestny interiér stvárnený v štýle 
KODO je v rovnováhe medzi emocionálnym 
dojmom rýchlosti a funkčnosti rozhrania 
vodič-auto. Prúdnicové línie sa z hornej časti 
prístrojovej dosky zvažujú k výplniam dverí 
a evokujú pocit rýchlosti a pulzujúco rastúcej 
dynamiky. Spodná časť prístrojovej dosky má 
prísne horizontálne línie, hrubé olemovanie 
prístrojov  pôsobí, akoby bolo časťou rámovej 
konštrukcie hroizontálne sa tiahnúcej spred 
spolujazdca k stredovej konzole prístrojovej 
dosky. Ak k tomu prirátame veľmi kvalitné 
materiály na úrovni štičky vozidiel strednej 
triedy, dojem z interiéru tejto štúdie je 
mimoriadne priaznivý. 
 Mazdu Takeri poháňa vznetový motor 
SKYACTIV-D 2.2. Aj vďaka jeho rekordne 
malému kompresnému pomeru dochádza vo 
valcoch motora k optimálnemu spaľovaciemu 
procesu bez veľkých špičkových tlakov. Vďaka 
tomu má motor malé vnútorné trecie straty, 
podstatne menšie namáhanie kľukového 
mechanizmu ako majú vznetové motory so 
štandardnými, teda väčšími kompresnými 
pomermi. Konštrukcia motora preto mohla byť 
menej robustná, menej materiálu znamená aj 
menšiu hmotnosť motora. Konštruktéri Mazdy 
sa rozhodli vybaviť túto štúdiu 6-stupňovou 
automatickou prevodovkou, koncipovanou 
v duchu technologickej línie SKYACTIV. 
Súčasťou pohonného reťazca sú systémy i-stop 
a systém regeneratívneho brzdenia Mazda 
i-ELOOP. Teoretický dojazd vozidla je až 1500 
km. 
 Štúdia sedanu Mazda Takeri  je 4850 
mm dlhá, 1870 mm široká,1430 mm vysoká, 
rázvor náprav je dlhý až 2830 mm. Predné 
kolesá sú zavesené na vzperách McPherson, 
zadná náprava je viacprvková. Štúdia má 
nízkoprofilové pneumatiky rozmeru 245/40 R 
20. Poháňaná je predná náprava.   
 Mazda Takeri je zaujímavá aj preto, že môže 
byť  predobrazom novej generácie sedanu alebo 
liftbacku Mazda6.

-ma-
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Mazda CX-5 sa bude postupne uvádzať na 
celosvetové trhy od začiatku tohto roka. Bola 

vyvinutá s využitím kompletného radu 
technológií SKYACTIV — vrátane úplne 
nových zážihových a vznetových motorov 
Mazda, ručne ovládaných a automatických 
prevodoviek, karosérie a podvozka — CX-5 
prináša presnú odozvu a kvalitnú jazdu 
v spojení s vynikajúcimi environmentálnymi 
a bezpečnostnými vlastnosťami. Mimoriadne 
tuhá karoséria má vo svojej nosnej štruktúre 
až 61 % plechov z ocele mimoriadne veľkej 
pevnosti. Aj vďaka tomu vozidlo s vonkajšími 
rozmermi 4540x1840x1705 mm má vo verzii 
s pohonom len prednej nápravy a s 2-litrovým 
zážihovým motorom pohotovostnú hmotnosť 
len 1440 kg, s pohonom kolies oboch náprav 
1510 kg. 

Mazda predstavila svoju novú líniu dizajnu  
„KODO – duša pohybu“ na  koncepčných 
automobiloch Mazda SHINARI a Mazda 
MINAGI. CX-5 je prvým sériovo vyrábaným 
typom tvarovaným v tejto línii. Jedinečné 
námety dizajnu KODO zahŕňajú nápadnejší 
vzhľad pri pohľade spredu so širšou rodinnou 

tvárou a dynamickým štýlom, ktoré vyjadrujú 
silný dojem vitality a obratnosti.   
Ponuka motorov pre európsku špecifikáciu 
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typu CX-5 bude zahŕňať zážihový motor 
SKYACTIV-G so zdvihovým objemom 2,0 l 

a vznetový motor SKYACTIV-D s objemom 
2,2 l, k dispozícii vo verziách Standard Power 

a High Power. Všetky motory majú rekordný 
kompresný pomer 14:1, ktorý prispieva k veľkej 
efektivite využitia vstrekovaného paliva do 
valcov. Mazda sa sústredila na dosiahnutie 
výnimočných environmentálnych vlastností 
v rámci	triedy	kompaktných	SUV	s cieľovými	
emisiami CO2 na úrovni pod 120 g/km pri 
modeli s 2,2-litrovým motorom SKYACTIV-D 
(s 2,2-litrovým motorom Standard Power 
SKYACTIV-D s pohonom predných kolies, 
ručne ovládanou  prevodovkou SKYACTIV-
MT a systémom i-stop).

PredstavujemePredstavujeme

„Druhou hviezdou“ výstavného 
stánku Mazdy na tokijskom 
autosalóne bola nová generácia 
Mazdy CX-5. Tento  kompaktný 
športovo-úžitkový „crossover“ 
Mazda prvý raz predstavila 
verejnosti na frankfurtskom 
autosalóne v. septembri uplynulého 
roku, v Tokiu mal tento typ teda 
japonskú premiéru. CX-5 je prvý 
z novej generácie produktov Mazda, 
ktoré budú využívať kompletný 
rad prelomových technológií 
Mazda SKYACTIV a je tvarovaný 
podľa novej dizajnovej línie Mazdy 
s názvom  KODO – duša pohybu. 

Mazda Cx-5
Tento systém rekuperačného brzdenia 

Mazdy je jedinečný tým, že využíva 
kondenzátor – elektrotechnickú 

súčiastku, ktorá slúži k dočasnému 
uchovaniu elektrického náboja. V porovnaní 
s akumulátorom sa kondenzátor nabíja aj vybíja 
oveľa rýchlejšie a pri dlhodobom používaní 
nestráca svoje pôvodné vlastnosti. Systém 
„i – ELOOP“ účinne mení kinetickú energiu 
automobilu, ktorá sa uvoľňuje pri spomaľovaní, 
na elektrickú energiu. Tá je následne využívaná 
k napájaniu klimatizácie, audio systému 
a ďalších elektrických spotrebičov vo vozidle.
 Systémy rekuperačného brzdenia rýchlo 
získavajú na popularite ako jedna z ciest 
zmenšovania spotreby paliva. Sú založené na 
myšlienke využiť elektromotor či alternátor 
pri spomaľovaní automobilu ako generátor 
elektrickej energie. V hybridných modeloch 
majú systémy rekuperačného brzdenia väčšinou 
veľký elektromotor a samostatný akumulátor.
 Mazda preskúmala mechaniku zrýchľovania 
a spomaľovania vozidla a na základe zistených 
poznatkov vyvinula veľmi efektívny rekuperačný 
systém, schopný rýchlo uložiť značné množstvo 
elektrickej energie vždy, keď automobil 
spomaľuje. Na rozdiel od hybridov riešenie 
Mazdy nevyžaduje samostatný elektromotor ani 
samostatnú akumulátorovú batériu.

Systém „i – ELOOP“ pozostáva z nového 
alternátora produkujúceho striedavý prúd 
s napätím 12 až 25 V, nízkoodporového 
dvojvrstvového kondenzátora a meniča 
jednosmerného prúdu. V okamihu keď 

vodič uvoľní pedál plynu a rýchlosť vozidla 
začne klesať, začína „i – ELOOP“ získavať 
elektrickú energiu. Alternátor generuje elektrinu 
s napätím až 25 V, ktorú potom ukladá do 
elektrického dvojvrstvového kondenzátora 
(Electric Double Layer Capacitor, EDLC). 
Kondenzátor bol špeciálne vyvinutý pre použitie 
v motorových vozidlách a  možno ho úplne 
nabiť počas niekoľkých sekúnd. Predtým, ako 
je elektrina z kondenzátora distribuovaná do 
štandardnej akumulátorovej batérie a potom 
ďalej k spotrebičom, jednosmerný menič 
zredukuje napätie z 25 na 12 V. Systém tak 
podľa potreby dobíja akumulátor vozidla. 
Pretože „i – ELOOP“ pracuje vždy, keď 
automobil spomaľuje, alebo ide zotrvačnosťou, 
pomáha šetriť palivo, ktoré by na výrobu 
zodpovedajúceho množstva elektrickej energie 
pre dobitie akumulátorovej batérie spotreboval 
spaľovací motor. Vďaka tomuto systému klesá 
v hustej prevádzke s častým zastavovaním 

a opätovným rozbiehaním sa vozidla spotreba 
paliva približne o 10 %. Názov „i – ELOOP“ 
je skratka z anglického výrazu „Inteligent 
Energy Loop“ (inteligentná energetická slučka) 
a vyjadruje zámer Mazdy recyklovať energiu 
inteligentným spôsobom.Systém „i – ELOOP“ 
pracuje v súčinnosti so systémom Mazda i–stop. 
Pomáha predlžovať čas, počas ktorého ostane 
spaľovací motor vozidla po zastavení (napríklad 
na semaforoch) vypnunutý.

Pod hlavičkou prelomových technológií 
SKYACTIV pracuje Mazda systematicky na 
zlepšovaní hospodárnosti vozidiel poháňaných 
spaľovacím motorom. Spojenie systémov 
i–stop, „i – ELOOP“ a ďalších, sprístupňuje 
Mazda úsporné automobily s vynikajúcimi 
enviromentálnymi vlastnosťami a radostným 
jazdným prejavom v duchu sloganu Zoom – 
Zoom širokému okruhu zákazníkov.

Mazda „i - ELOOP“ 
Mazda Motor Corporation vyvinula celosvetovo prvý systém rekuperačného brzdenia pre osobné automobily, ktoré 
využíva kondenzátor. Toto prelomové riešenie, ktoré jeho výrobca nazval „i – ELOOP“, sa začne objavovať vo vozidlách 
značky Mazda už v priebehu roku 2012. V bežnej prevádzke, s častým striedaním zrýchľovania a spomaľovania, môže 
systém „i – ELOOP“ zlepšiť spotrebu paliva až o 10 %.
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Prvý otvorený dvojmiestny automobil v ponuke 
MINI prináša spontánny nefalšovaný recept 
na zábavnú jazdu v meste. Pokroková pohonná 
a podvozková technika spolu s jednoducho 
a rýchlo ručne ovládanou klasickou textilnou 
strechou sú novou interpretáciou klasickej 
koncepcie kompaktného otvoreného športového 
automobilu. MINI Roadster je šiestym typom 
v rodine MINI a prichádza desať rokov po 
premiére MINI na americkom trhu, ktorý 
sa pre značku v uplynulých rokoch stal 

najvýznamnejším jednotlivým národným trhom.

Najnovšie MINI prináša do segmentu malých 
áut ďalší závan čerstvého vzduchu. Emotívna 
agilita, kompaktné rozmery a malá spotreba 
paliva udeľujú novému typu výnimočný balík 
vlastností, predurčených pre výzvy mestskej 
mobility. K tomu sa navyše pridáva aj variabilne 
využiteľný batožinový priestor, ktorý dáva 
posádke extra slobodu pri transporte športového 
náradia alebo výletnej batožiny pre dvoch. 

Dizajn karosérie dvojmiestneho MINI prináša 
typický štylistický jazyk značky, uplatnený na 
proporciách kompaktného roadstera. Paralelné 
línie, atleticky napäté povrchy a harmonické 
krivky sú skombinované s markantnou nízkou 
siluetou a výsledkom je elegantne natiahnutý 
MINI Roadster. Charakteristiky MINI, overené 
časom, napríklad veľké okrúhle predné svetlá, 
šesťuholníková mriežka chladiča, lemovanie 
bočných smeroviek či zvisle usporiadané zadné 
svetlá definujú aj identitu nového typu. MINI 
Roadster však napriek tomu pridáva aj nové, pre 
seba typické prvky, napríklad ostrejšie zaklonené 
čelné sklo alebo výrazne odstupňovaný 
batožinový priestor. 
 Robustná textilná strecha MINI Roadstera 
sa priznáva k štylistke klasických britských 
roadsterov. Keď je otvorená, zloží sa za sedadlá, 

RADOSŤ Z JAZDY 
Individuálny štýl, inovatívna 
technológia a náročné štandardy 
kvality stanovené celosvetovo 
prvým výrobcom prémiových 
malých automobilov sú základom 
globálnej popularity typovej 
ponuky MINI. Na autosalóne 
v Detroite sa v dňoch 14. - 22. 
januára otvorí nová kapitola 
v úspešnom príbehu značky 
svetovou premiérou nového typu 
MINI Roadster. 

čím zachová elegantne plynulé línie vozidla 
bez zásahu. Toto usporiadanie obsahuje aj 
batožinový priestor (s objemom 240 litrov), 
jednoznačne vizuálne odčlenený od kabíny pre 
posádku. K tomu sa pridáva praktická možnosť 
prístupu k batožine aj z kabíny cez široký otvor, 
dovysoka sa otvárajúce veko a nízky nakladací 
prah, uľahčujúci manipuláciu s batožinou. 
 Spolu s vystuženým rámom čelného 
skla poskytujú optimálnu ochranu posádky 
v prípade prevrátenia sa vozidla aj dva ochranné 
oblúky z nehrdzavejúcej ocele za sedadlami. 
Bezpečnostná výbava MINI Roadstera 
obsahuje aj čelné a bočné hlavovo-hrudníkové 
bezpečnostné vankúše, integrované v operadlách 
sedadiel, trojbodové samonavíjacie pásy 
s napínačmi a obmedzovačmi ťahu, ako aj 
Indikátor defektu pneumatiky. 

MINI Roadster bude pri uvedení na 
americký trh k dispozícii s tromi výkonnými 
a hospodárnymi zážihovými motormi. 

Základom ponuky bude MINI Cooper Roadster 
(89 kW), strednou alternatívou bude MINI 
Cooper S Roadster (133 kW), vrcholným 
modelom MINI John Cooper Works Roadster 
(153 kW). Špičková technika je zárukou 
toho, že všetky motorické varianty produkujú 
kombináciu dynamickej sily a pozoruhodnej 
úspornosti. Roadster v klasickom MINI štýle 
prenáša silu pohonných agregátov na predné 
kolesá cez ručne ovládanú šesťstupňovú 
prevodovku. Alternatívou pre MINI Cooper 
Roadster a MINI Cooper S Roadster je 
automatická šesťstupňová prevodovka. 
 Kvalita podvozku nemá v segmente malých 
automobilov konkurenciu. Elektrický posilňovač 
riadenia a dynamická regulácia stability (DSC) 
sa kombinujú s veľkou tuhosťou karosérie 
(doplnenej o špeciálne spevňujúce výstuže) 
a nízkym ťažiskom. Výsledkom je nákazlivá 
agilita a neporaziteľná aktívna aj pasívna 
bezpečnosť. Aerodynamickú rovnováhu MINI 
Roadstera optimalizuje aktívny zadný spojler, 

ktorý sa automaticky vysúva, keď vozidlo 
dosiahne rýchlosť 80 km/h.
 Bohatú štandardnú výbavu možno doplniť 
o výber z ponuky kvalitných prvkov na želanie, 
z oblasti doplnkov aj príslušenstva, čo dáva 
majiteľom najlepšie možné východiská pre 
prispôsobenie si vozidla svojmu osobnému štýlu.

Rozmanitosť plodí úspech: ponuka 
MINI pre rok 2012           
Popularita značky MINI je založená na 
neopakovateľnej palete produktov, ktorá vytvára 
silný vzťah medzi vozidlami MINI a ich 
priaznivcami. Rozšírenie ponuky na šesť typov 
umožňuje skombinovať pre značku typický 
expresívny dizajn, agilnú smerovú ovládateľnosť 
a prémiovú kvalitu so špecifickými vlastnosťami 
rozličných typov vozidiel. 
 Tradičná koncepcia značky našla realizáciu 
najprv v typoch MINI, MINI Cabrio a MINI 
Clubman. Štvrtý MINI Countryman, prvý 
typ so štyrmi bočnými dverami a možnosťou 
pohonu všetkých kolies ALL4, pomohol 
výrazne	zväčšiť	záujem	o MINI	tak	v USA,	
ako aj inde na svete. Pred pár mesiacmi prišiel 
piaty typ – MINI Coupé – orientovaný na 
potešenie z jazdy, ku ktorému aktuálne pribudol 
šiesty, takisto dvojmiestny, ale otvorený MINI 
Roadster. 

-mi-
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týmto motorom budú modely Scénic a Grand 
Scénic zohrávať dôležitú úlohu v dosiahnutí 
cieľa Renaultu - byť číslom jeden v Európe 
ohľadom emisií CO2 jeho modelového radu, bez 
negatívnych vplyvov na jazdné výkony.
 Zlepšená každodenná bezpečnosť, 
uľahčujúca život vodičom a maximalizujúca 
pohodlie posádky sú aj naďalej prioritami 

Renaultu. Scénic a Grand Scénic budú prvými 
modelmi Renaultu, ktoré budú obsahovať 
Visio System, ktorý asistuje vodičovi pri bdení 
a nočnej viditeľnosti vďaka dvom kľúčovým 
funkciám – systém upozornenia na zmenu 
jazdného pruhu (kamera skúma, či vodič 
opustil jazdný pruh a spustí zvukový signál) 
a automatickú funkciu svetiel (tá istá kamera 

zisťuje prítomnosť iných vozidiel na ceste / 
pouličného osvetlenia a na základe toho prepína 
medzi diaľkovými a tlmenými svetlami).

Komfort vedenia vozidla a cestovania ďalej 
zlepšilo pridanie nových prvkov, zaradených do 
štandardnej výbavy. Asistenčný systém rozjazdu 
do kopca zabráni vozidlu pohnúť sa dozadu 
pri rozjazde do kopca, zatiaľ čo indikátory 
zmeny smeru s diaľničným módom upozorňujú 
ostatných motoristov, keď chce vodič zmeniť 
jazdný pruh trojitým bliknutím pri ľahkom 
dotyku páčky indikátora. Verzie Collection 
2012 modelov Scénic a Grand Scénic majú 
aj technológie, ktoré pomôžu upevniť úspech 
modelov - od na mieru ušitého ozvučenia Bose® 
až po navigačný systém Carminat TomTom®.
 Scénic a Grand Scénic predstavujú vrchol 
svojho segmentu v Európe. Od uvedenia 
aktuálnej generácie (na konci roka 2009) sa ich 
predalo viac ako 400 000 a takmer 3,9 milióna 
od uvedenia Scénicu v roku 1996. 

-rt-
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Prepracovaná predná časť karosérie je moderná, 
upevňujúca status, zatiaľ čo nové zadné svetlá 
Scénicu pridávajú zvlášť dynamický výraz. 
Zlepšenie výbavy sa prejavuje aj dostupnosťou 
LED denných svetiel, lakovaných čiernych 
prvkov a chrómovaných detailov (na prednej 
časti, plus pásik na veku batožinového priestoru  
a prvok na bočných lištách), plus široká škála 
zliatinových diskových kolies. Horizontálnejšie 
línie prednej časti Grand Scénicu sa podieľajú 
na jeho ešte výraznejšom zjave. Pribudli dve 
nové farby karosérie: červená Grenat a modrá 
Majorelle a dve nové vyhotovenia interiéru 
(nový béžový odtieň pre stupne výbavy 
Expression a Privilège, plus nový tmavý odtieň 
dreveného uhlia pre Privilège), pričom budú 
dostupné aj nové textilné čalúnenia a nový balík 
koža/Alcantara.

Súčasne sa po úspechu Bose® Edition 
Scénic a Grand Scénic v roku 2011 vytvorila 
z týchto limitovaných edícií zvlášť výbava 
na zaokrúhlenie radu zvláštnych, bohato 
vybavených high-end verzií, ktoré kombinujú 
športovú eleganciu s unikátnym audio zážitkom.
Pre verzie Collection 2012 Renaultu Scénic 

a Grand Scénic si možno objednať dve pohonné 
jednotky „Energy“, ktoré poskytujú pôžitok 
z jazdy a ešte menšiu spotrebu vďaka niekoľkým 
inovatívnym technológiám z Formuly 1 
(Stop&Start, rekuperácia brzdnej energie, atď.).
 Od februára 2012 budú modely Scénic 
a Grand Scénic dostupné so vznetovým 
motorom Energy dCi 130 (114 g/km, 4,4 

l/100km, 20 % zmenšenie spotreby oproti 
motoru 1,9 dCi 130), ktorý poskytne Scénicu 
a Grand Scénicu najlepší vznetový motor 
v triede. Do ponuky motorov patrí aj celkom 
nový zážihový motor Energy TCe 115, ktorý 
sa pýši malými emisiami CO2 (135 g/km) a 20 
% redukciou v spotrebe paliva (zmenšenie o 1,6 
l/100 km) v porovnaní s 1.6 16V 110 k. Vďaka 

Predstavujeme
RENAULT SCÉNIC/GRAND SCÉNIC

Predstavujeme
RENAULT SCÉNIC/GRAND SCÉNIC

DYNAMICKEJŠÍ, 
ÚSPORNEJŠÍ 
A POHODLNEJŠÍ
Renault Scénic a Grand Scénic, jednotka v oblasti viacúčelových vozidiel 
(MPV) v Európe, prichádza na začiatku tohto roka na trh po inovačnej kúre. 
V rámci nej okrem iného Renault pre ne rozšíril rozsah výbavy, pričom ceny 
vo Francúzsku začínajú od 21 350 € (pre Renault Scénic Collection 2012) 
a 24 850 € (Renault Grand Scénic Collection 2012). 
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V zvláštnych situáciách môže nastať aj prípad, 
že hnací moment na prednej náprave je väčší 
ako na zadnej. Na obr. 7 je celkový pohľad na 
rozdeľovaciu prevodovku s lamelovou spojkou 
a výstupom pohonu k prednej náprave.
 Na obr. 8 je znázornený prejazd osobného 
automobilu s pohonom xDrive ľavotočivou 
zákrutou. Obr. 8a predstavuje vozidlo 
v nedotáčavom jazdnom stave. Pôvodne 
nastavené rozdelenie hnacích momentov pre 
priamu jazdu v pomere PN / ZN 40/60 % 
(pozícia 1) sa mení v zmysle zmenšovania / 
zväčšovania momentu prednej / zadnej nápravy 
(pozície 2, 3, 4), pričom v pozícii 3 je rozdelenie 
momentov v pomere PN / ZN 0/100 % 
(rozopnutá lamelová spojka). Tento regulačný 
zásah potláča nedotáčavosť vozidla v uvedenej 
situácii a zabezpečuje jeho smerovú stabilitu 
pri prejazde zákrutou. Po výjazde zo zákruty 
sa opäť nastaví pôvodný pomer momentov pre 
priamu jazdu (pozícia 5). Súčasne s regulačným 
zásahom xDrive sa môže v prípade potreby 
uskutočniť brzdný zásah ESP pribrzdením 
ľavého zadného kolesa (prípadne aj motorový 
zásah zmenšením krútiaceho momentu motora). 
Obr. 8b predstavuje pretáčavý jazdný stav 
vozidla. Pôvodne nastavené rozdelenie hnacích 
momentov pre priamu jazdu v pomere PN 
/ ZN 40/60 % (pozícia 1) sa mení v zmysle 
zväčšovania / zmenšovania momentu prednej / 
zadnej nápravy (pozície 2, 3, 4), pričom v pozícii 
3 je rozdelenie momentov v pomere PN / ZN 
50/50 % (plne zopnutá lamelová spojka). V tejto 
pozícii môže byť dokonca následkom rôznych 
sklzových pomerov v dotykových plochách 
predných a zadných pneumatík moment prednej 
nápravy väčší ako moment zadnej nápravy. 
Tento regulačný zásah potláča pretáčavosť 
vozidla v uvedenej situácii a zabezpečuje jeho 
smerovú stabilitu pri prejazde zákrutou. Po 
výjazde zo zákruty sa opäť nastaví pôvodný 
pomer momentov pre priamu jazdu (pozícia 
5). Podobne ako v predchádzajúcom prípade, 
súčasne s regulačným zásahom xDrive sa 
môže v prípade potreby uskutočniť brzdný 
(a motorový) zásah ESP pribrzdením pravého 
predného kolesa (a zmenšením krútiaceho 
momentu motora).

V porovnaní so samotným regulačným 
systémom ESP (FDR), ktorý sme popísali 
v predchádzajúcej časti tohto príspevku, súčasné 
využitie regulácie DSC a ESP často umožňuje 
vynechať zásah ESP pomocou motorového 
manažmentu (zmenšenie krútiaceho momentu 
motora), prípadne aj zásah ESP pomocou 
brzdenia kolies, čo znamená lepšiu dynamiku 
jazdy (agilitu) pri zvládaní rôznych jazdných 
situácií. Účinok samotného systému DSC na 
smerovú stabilizáciu vozidla je však oproti ESP 
menej výrazný.

 Ďalším spôsobom, ktorým je možné na 
vozidle vytvoriť stabilizačný moment, je zmena 
pomeru hnacích momentov privádzaných na 
ľavé a pravé koleso nápravy. Hovorí sa tomu 
smerovanie momentu (Torque vectoring – TV) 
v priečnom smere. Pre vyššie popísaný podobný 
princíp v pozdĺžnom smere sa tento termín 
zatiaľ tak nevžil. Efekt smerovania väčšej časti 
hnacieho momentu nápravy na jedno z jej kolies 
sa dosahuje pomocou špeciálneho aktívneho 
diferenciálu s tzv. TV–modulom (alebo 
modulmi). Primát v tejto oblasti majú japonské 
automobilky. Mitsubishi Motors Co. začala 
v roku 1996 ako prvá na svete vyrábať automobil 
Lancer Evolution s aktívnym diferenciálom 
AYC (Active yaw control, kde „yaw“ je anglický 
termín pre stáčanie vozidla), ktorý bol neskôr 
nahradený modernizovaným diferenciálom 
Super AYC. V roku 2004 sa ako ďalšia pripojila 
automobilka Honda so svojím vozidlom Legend 
SH-AWD s aktívnym diferenciálom ATTS. 
Európski výrobcovia v tejto oblasti, možno 
povedať, troška zaspali, ale v súčasnosti situáciu 
míľovými krokmi dobiehajú. TV–diferenciály 
sa v súčasnosti uplatňujú len na zadných 
poháňaných nápravách.
Obr. 9 znázorňuje schematicky princíp funkcie 
tohto systému. Bežný nápravový diferenciál 
(symetrický – napr. kužeľový) rozdeľuje hnací 
moment prichádzajúci od motora a prevodovky 
v pomere 1:1 medzi ľavé a pravé koleso. Hnacie 
sily sú teda na obidvoch kolesách rovnaké, a to 
(približne) aj pri jazde v zákrute pri rozdielnych 
otáčkach kolies. Vnútorné trenie v mechanizme 

diferenciálu však predsa len spôsobuje určitý 
rozdiel hnacích síl na vonkajšom a vnútornom 
kolese, pričom sila vnútorného kolesa s menšími 
otáčkami je väčšia v porovnaní s vonkajším 
kolesom. Tento rozdiel je príčinou tzv. 
nedotáčavého efektu štandardného diferenciálu 

a je pri jazde na vozovke s dostatočným 
súčiniteľom priľnavosti zanedbateľný. 
V niektorých prípadoch sa zámerne zväčšuje 
zaradením prvkov zväčšujúcich vnútorné 
trenie diferenciálu (diferenciály so zväčšenou 
závernosťou). Aktívny diferenciál s TV účinkom 
umožňuje vznik výrazného rozdielu hnacích 
síl na ľavom a pravom kolese tým, že podľa 
v potreby jedno koleso zrýchli a druhé spomalí 
v porovnaní s ich normálnymi otáčkami 
odpovedajúcimi rýchlosti jazdy a polomeru 
zákruty, pričom na zrýchlené koleso privedie 
prídavnú časť hnacieho momentu, ktorú 
odoberie zo vstupného hriadeľa diferenciálu. To 
vyvolá na zrýchlenom kolese prídavnú hnaciu 
silu (kladnú) a na spomalenom kolese prídavnú 
zápornú hnaciu silu. Táto dvojica prídavných 
pozdĺžnych síl vytvorí stabilizačný moment 
v požadovanom zmysle, ktorý podľa potreby 
podporuje alebo potláča stáčanie vozidla okolo 
jeho zvislej osi. 

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

(pokračovanie)

V predchádzajúcej úvodnej časti tohto príspevku 
bolo uvedených päť základných spôsobov, 
akými je možné na vozidle vytvoriť tzv. 
stabilizačný moment, ktorý eliminuje nežiaduce 
pohyby automobilu spôsobené rôznymi 
rušivými vplyvmi a zlepšuje tak jeho smerovú 
stabilitu, tým aj bezpečnosť jazdy. Prvým 
z týchto spôsobov je cielené pribrzďovanie 
kolies, realizované systémom všeobecne 
(avšak nesprávne) nazývaným ESP, o ktorom 
sme sa zmienili. V ďalších pokračovaniach 
si pripomenieme niektoré ďalšie používané 
spôsoby.

Ako druhá v poradí bola uvedená zmena 
pomeru hnacích momentov privádzaných na 
prednú a zadnú nápravu vozidla. Je zrejmé, že 
to prichádza do úvahy len pri automobiloch 
s pohonom všetkých kolies. Pohon 4x4 osobných 
automobilov bol pôvodne zavedený pre zlepšenie 
prejazdnosti v podmienkach so zhoršenou 
priľnavosťou, teda na mokrých, zasnežených 
a zľadovatených povrchoch vozoviek, prípadne 
v teréne. Až v poslednom čase je niektorými 
automobilkami zatiaľ ojedinele využívaný aj 
ako prostriedok na aktívnu reguláciu smerovej 
dynamiky. 
 Princíp fungovania tohto systému je 
nasledovný: Vieme, že koleso s pneumatikou 
môže za daných podmienok (súčiniteľ 
priľnavosti, zvislé zaťaženie) preniesť v styku 
s vozovkou len treciu silu určitej maximálnej 
veľkosti. Táto trecia sila môže pôsobiť 
v pozdĺžnom smere (hnacia alebo brzdná sila) 
alebo v priečnom smere (napr. odstredivá sila 
v zákrute). Ak pôsobia obidve tieto sily súčasne 
(typickým prípadom je brzdenie v zákrute), ich 
geometrický súčet nesmie presiahnuť tzv. treciu 
kružnicu, obr. 4. Čím väčšia bude pozdĺžna sila, 
tým menšia bude bočná sila, ktorú pneumatika 
bude môcť preniesť, a naopak. Vieme tiež, že 
pri prenose bočnej sily medzi pneumatikou 
a vozovkou sa pneumatika odvaľuje šikmo pod 
určitým uhlom, ktorý sa nazýva uhol smerovej 
odchýlky, obr. 5. Závislosť medzi týmto uhlom 
smerovej odchýlky a bočnou silou pneumatiky 
vyjadruje tzv. smerová charakteristika, obr. 
6. Strmosť tejto krivky v počiatku diagramu 
vyjadruje tzv. smerovú tuhosť pneumatiky. Platí, 
že keď bude pneumatika prenášať okrem bočnej 
sily súčasne aj pozdĺžnu silu, bude jej smerová 
tuhosť menšia, krivka bude menej strmá 
a pneumatika bude potrebovať na prenesenie 
potrebnej bočnej sily väčší uhol smerovej 

odchýlky. Túto úvahu môžeme priamo aplikovať 
aj na dvojicu kolies jednej nápravy. 
 Automobil so stálym pohonom obidvoch 
náprav má pomocou medzinápravového 
diferenciálu pevne nastavený základný pomer, 
v akom sa rozdeľuje celkový hnací moment 
motora medzi prednú a zadnú nápravu. Tento 
pomer obvykle približne odpovedá pomeru 
zvislých zaťažení prednej a zadnej nápravy, napr. 
PN/ZN 40/60 %. Hnací moment privedený na 
nápravu sa pomocou nápravového diferenciálu 
rozdelí približne v pomere 1:1 na ľavé a pravé 
koleso a prejaví sa príslušnými hnacími silami 
v ich dotykových plochách. Za tohto stavu 
vykazuje automobil pri jazde v zákrute určité 
základné smerové vlastnosti (nedotáčavé, 
pretáčavé, neutrálne). Ak sa v takejto situácii 
nejakým spôsobom zmení nastavený základný 
pomer hnacích síl na kolesách prednej a zadnej 
nápravy, zmenia sa aj smerové vlastnosti 
vozidla. Napríklad, ak sa na prednú nápravu 
vozidla, ktoré vykazuje v zákrute neutrálne 
smerové vlastnosti, privedie väčšia časť a na 
zadnú nápravu menšia časť celkového hnacieho 
momentu v porovnaní s nastaveným základným 
pomerom, predná náprava bude mať menšiu 
smerovú tuhosť a bude sa pohybovať s väčším 
uhlom smerovej odchýlky, zadná náprava 
naopak, a smerové vlastnosti vozidla sa zmenia 
na nedotáčavé. Ak vozidlo malo nedotáčavé 
smerové vlastnosti už v základnom stave, jeho 
miera nedotáčavosti sa zväčší, ak malo vlastnosti 
pretáčavé, miera jeho pretáčavosti sa zmenší, 
prípadne sa vlastnosti zmenia na nedotáčavé. 
Adekvátne, pri opačnej zmene nastaveného 
základného pomeru delenia hnacieho momentu 

nastane zmena smerových vlastností vozidla 
v opačnom zmysle ako bolo vyššie popísané, 
teda v zmysle k pretáčavosti. Týmto spôsobom 
je možné korigovať správanie sa automobilu pri 
prejazde zákrutou a zlepšiť tak smerovú stabilitu 
jazdy.
 Po tomto dosť krkolomnom vysvetlení si 
uveďme, že tento princíp zámerne využíva na 
aktívnu reguláciu smerovej dynamiky vozidla 
zatiaľ len jedna z nám blízkych európskych 
automobiliek, a to BMW od roku 2003 pri 
svojom systéme pohonu xDrive pod označením 
DSC (Dynamic stability control). Ten sme 
popísali v Mot’ore č.07/2006. Každý isto vie, že 
automobilka BMW sa už tradične pridržiava 
tzv. klasickej koncepcie a dominantným je 
teda pohon zadnej nápravy. Pohon xDrive je 
koncipovaný ako vypínateľný prídavný pohon 
prednej nápravy. Jeho srdcom je rozdeľovacia 

prevodovka 
s regulovanou 
mokrou 
lamelovou 
spojkou, 
ktorá prenáša 
trením medzi 
lamelami časť 
celkového 
hnacieho 
momentu 
z hlavného 

hriadeľa cez medzikoleso na vedľajší hriadeľ 
a ďalej na prednú nápravu. V „rozopnutom“ 
stave spojky sa neprenáša na prednú nápravu 
prakticky žiadny moment, rozdelenie hnacích 
momentov na zadnú / prednú nápravu je 
teda 100/0 %. Pri čiastočne zopnutom stave 
sú lamely spojky pritlačené, ale preklzujú, 
a spojka „kradne“ časť celkového hnacieho 
momentu zadnej náprave (tým väčšiu časť, 
čím viac sú lamely pritlačené) a posiela 
ho prednej náprave. Až v stave „na tvrdo“ 
zopnutom, kedy sú lamely tak silno stlačené, 
že nepreklzujú a celá spojka sa točí ako tuhé 
teleso, sa prenáša na prednú nápravu približne 
taký hnací moment ako na zadnú nápravu, 
teda rozdelenie hnacích momentov na zadnú / 
prednú nápravu je v tomto prípade 50 / 50 %. 

AKTÍVNE PODVOZKOVé SYSTéMY 
OSOBNÝCH AUTOMOBILOV [2. časť]

Obr. 4 - Trecia kružnica: Fx ... pozdĺžna trecia 
sila, Fy ... bočná trecia sila, Ft max ... maximálna 
prenesiteľná celková trecia sila

 

Obr. 5 - Uhol smerovej odchýlky: Fy ... bočná 
sila pôsobiaca na koleso, vx ... pozdĺžna zložka 
rýchlosti kolesa, vy ... priečna zložka rýchlosti 
kolesa, vs ... výsledná rýchlosť stredu kolesa,  ... 
uhol smerovej odchýlky

 

Obr. 6 - Smerová charakteristika nápravy: Fy ... 
bočná sila prenášaná nápravou,  ... uhol smerovej 
odchýlky,  ... smerová tuhosť nápravy

 

Obr. 7 - Rozdeľovacia prevodovka BMW xDrive 
s regulovanou lamelovou spojkou pohonu prednej 
nápravy

 

Obr. 8 - Činnosť systému xDrive pri prejazde 
vozidla zákrutou: a) v nedotáčavom jazdnom stave, 
b) v pretáčavom jazdnom stave

 

Obr.9 - Schéma funkcie TV - diferenciálu
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poskytuje predná náprava high-tech HiPerStrut 
(High Performance Strut) modelu Astra GTC. 
Okrem modifikovanej nápravy HiPerStrut 
Astra OPC získava aj z plne adaptívneho 
podvozka FlexRide. Systém FlexRide umožňuje 
vodičovi prepínať charakteristiku tlmičov 
pruženia, účinok posilňovača riadenia a reakciu 
elektronického pedála akcelerátora. Vodič 
môže tlačidlom zvoliť dva osobitné režimy 
„Sport“ a „OPC“. No model OPC ide v oblasti 
podvozka ešte ďalej. Na prednej náprave má 
štandardne samozáverný diferenciál, ktorý 
výrazne zlepšuje stabilitu a ovládateľnosť oproti 

štandardnému modelu GTC. Predovšetkým 
pri intenzívnej akcelerácii zo zákruty, a to aj na 
mokrej vozovke. Výkonná brzdová sústava, ktorú 
dodáva prestížny výrobca Brembo, zabezpečuje 
optimálne spomalenie a maximálnu stabilitu aj 
pri extrémnom opakovanom brzdení. 

Špeciálne modifikovaná karoséria modelu Astra 
OPC je výrazom rýdzeho nadšenia  z výkonu 
a rýchlosti. Astra GTC so svojimi expresívnymi, 
športovými líniami je najemocionálnejším 
vyjadrením nových výrazových prostriedkov 
dizajnu značky Opel, no verzia OPC ešte ďalej 

zvýrazňuje jej „svaly“. Špeciálne tvarované 
nárazníky, aerodynamické nadstavce prahov 
karosérie, veľký strešný spojler a dve koncovky 
výfuku lichobežníkového tvaru dodávajú verzii 
OPC osobitný športový akcent. Výkonné 
kompaktné kupé má v interiéri špeciálne 
športové sedadlá, volant so splošteným vencom 
a modifikované prístroje.
 Oddelenie Opel Performance Center 
(OPC), od roku 1999 zodpovedné za športové 
akcenty v modelovom programe značky 
Opel, je významným prvkom v hodnotovom 
profile značky Opel. Vytvára vysokú úroveň 
emocionality, iskrivý dizajn, špičkovú 
technológiu a mimoriadnu jazdnú dynamiku. 
Automobily s dodatkom „OPC“ v  označení 
tvoria športovú špičku príslušných typových 
radov demonštrujúc veľký potenciál a technickú 
kompetenciu značky Opel.
 Aktuálna ponuka verzií OPC zahŕňa 
modely Corsa OPC s výkonom 141 kW, 
resp. 154 kW ako Corsa OPC Nürburgring 
a Insignia OPC, ktorý je k dispozícii ako 4- 
dverový sedan alebo 5-dverový liftback a kombi 
Sports Tourer. Zážihový motor V6 2.8 Turbo je 
s 239 kW najvýkonnejším sériovo vyrábaným 
motorom Opel v histórii. Verzia Insignia 
OPC	„Unlimited“	dosahuje	podľa	karosérie	
a prevodovky maximálnu rýchlosť až do 270 
km/h. 

-ol-

Predstavujeme
Opel Astra OPC 

Predstavujeme
Opel Astra OPC 

Motor dosahuje výkon 206 kW, maximálny 
krútiaci moment 400 Nm a kombinuje sa so 
6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou. 
Toto pohonné ústrojenstvo umožňuje modelu 
Astra OPC dosahovať maximálnu rýchlosť až 
250 km/h, čo je najväčšia rýchlosť v doterajšej 
histórii typu Astra.
 Podvozok športovej verzie je modifikovaný 
pre maximálny výkon bez akýchkoľvek 
kompromisov. V duchu najlepšej tradície OPC 
bol podvozok detailne vyladený pri náročných 
jazdných testoch na nemeckom pretekárskom 
okruhu Nürburgring. Modifikovaný podvozok 
zabezpečuje extrémnu jazdnú dynamiku 
a vynikajúcu ovládateľnosť. Východiskový základ 

NAJVýKONNEJŠIA 
ASTRA 
VŠETKýCH ČIAS
Nový Opel Astra GTC onedlho 
dostane ostrú verziu: Ponuku 
kompaktného športového 
kupé v lete roku 2012 korunuje 
mimoriadne výkonná verzia OPC 
(Opel Performance Center). Astra 
OPC bude mať pod kapotou 
zvlášť výkonný turbodúchadlom 
prepĺňaný zážihový štvorvalec 
so zdvihovým objemom 2 litre 
a priamym vstrekovaním benzínu.
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elektrifikované a riadené elektronikou.
Výkonová elektronika je zásadne známa 
pri elektrických priemyselných pohonoch, 
elektrických dráhach alebo meničoch pre 
solárne elektrárne a veterné turbíny. Takéto 
výkonové elektroniky pochádzajú z priemyselnej 
techniky a sú umiestnené skôr vo väčších 
spínacích skriniach. Táto technika však nie 
je vhodná pre automobily. Tu sú potrebné 
napätia, prúdy a výkony výrazne menšie, zato 
však automobilové prostredie kladie zvláštne 
požiadavky, týkajúce sa konštrukčného 
priestoru a hmotnosti, robustnosti proti 
extrémnym mechanickým a klimatickým 
vplyvom a v neposlednom rade vhodnosti pre 
veľkosériovú výrobu s výhodnými nákladmi. 
V tomto sa Bosch ako vedúci dodávateľ pre 
techniku motorových vozidiel obzvlášť dobre 
vyzná. A preto inžinieri spoločnosti Bosch už 
od roku 2005 intenzívne pracujú na nových 
technologických riešeniach pre automobilovú 
výkonovú elektroniku.

Energetický manažment pri hybridných 
vozidlách
Podstatná časť výkonovej elektroniky 

hybridného alebo elektrického vozidla 
sa koncentruje na takzvaný invertor. Ten 
zabezpečuje energetický manažment hnacieho 
mechanizmu. Pri hybride invertor reguluje na 
jednej strane energiu pre elektrickú jazdnú 
prevádzku, premieňa jednosmerný prúd 
výkonnej trakčnej batérie na trojfázový striedavý 
prúd a zásobuje ním elektrický stroj, ktorý 
pracuje ako motor. Na druhej strane invertor 
riadi dôležitú funkciu spätného získavania 
energie a prispieva takto k úsporám paliva. Pri 
brzdení sa elektrický stroj stáva generátorom, 
ktorý vyrába prúd a pritom brzdí automobil – 
z pohybovej energie sa stáva elektrická energia. 
Invertor riadi nabíjací prúd pre batériu. Pritom 
uložená energia slúži neskôr znova na pohon 
vozidla.

Ústredná úloha energetického manažmentu 
týmto prislúcha výkonovej elektronike. Inžinieri 
spoločnosti Bosch intenzívne pracujú na jej 
postupnej optimalizácii: menší konštrukčný 
priestor, menšia hmotnosť, väčšie výkony 
a lepšie stupne účinnosti, výhodnejšie náklady. 
A robia pritom viditeľné pokroky. Invertor 
prvej generácie, ktorý je od roku 2010 v Porsche 

Cayenne Hybrid a vo Volkswagen Touareg 
Hybrid využívaný v sériovej výrobe, potrebuje 
konštrukčný priestor približne desať litrov. 
V aktuálnej druhej generácii, ktorá sa bude 
vyrábať sériovo od roku 2012, má elektronika 
pri porovnateľnom výkone už len približne 
osem litrov konštrukčného priestoru. A Bosch 
už vyvíja ďalšiu generáciu na rok 2013, ktorá 
pri rovnakom konštrukčnom priestore zvládne 
o tretinu väčší výkon.

Miniaturizácia – kľúč k elektromobilite
Dôsledná miniaturizácia výkonovej elektroniky 
sa zameriava aj na to, aby sa hybridná technika, 
úsporná z hľadiska spotreby paliva, stala vďaka 
výhodným nákladom cenovo prístupnou pre 
čoraz viac vodičov. Bosch pritom opakuje 
príbeh úspechu automobilovej elektroniky 
v uplynulých desaťročiach – výkonnejšia, menšia, 
ekonomickejšia. Dôležitú úlohu v medzitímovej 
spolupráci pritom zohráva koncentrovaný 
vývoj systému, riadenia a polovodičových 
komponentov. Takto sa napríklad darí 
skonštruovať invertor obzvlášť kompaktný 
a jeho elektrické a termické vlastnosti optimálne 
dimenzovať cestou vhodnej konštrukcie. 
 Na riadenie a reguláciu elektrickej energie 
v invertore slúžia pritom integrované výkonové 
moduly v osobitnej „tvarovej“ technológii. 
Tento "obal" využíva nové stavebné a spájacie 
techniky, aby zhrnul viacero polovodičových 
komponentov, ako výkonové tranzistory a aj 
budiace spínacie obvody, vo veľmi kompaktnej 
a robustnej, súčasne veľmi efektívne chladenej 
a montovateľnej konštrukčnej jednotke. Oproti 
doterajším riešeniam dosahujú vývojári týmto 
výrazné výhody pri prúdovej hustote, stupni 
účinnosti a spoľahlivosti.
 Invertory a výkonové moduly spoločnosť 
Bosch vyvíja a vyrába prevažne sama, okrem 
toho však aj integrované výkonové polovodičové 
komponenty. 
 Až vďaka úzkemu prepojeniu vývoja 
invertorov, modulov a  polovodičov sa dosiahnu 
náročné vytýčené ciele. V oblasti výkonových 
polovodičov si Bosch dohodol v roku 2009 
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Elektromobilita však potrebuje pri 
automobilovej elektronike úplne nové riešenia 
– popri komplexných riadiacich funkciách 
budú teraz potrebné aj spínacie funkcie pre 
veľké prevádzkové napätia a veľké prúdy. Bosch 
vyrába už mnoho rokov polovodiče a snímače 
pre automobilovú elektroniku sám. Technické 
pokroky sú predpokladom, aby sa automobilová 
elektronika mohla napriek narastajúcej 

výkonnosti vyrábať so stále výhodnejšími 
nákladmi, a bola prístupná pre každého.

Nová výzva v automobilovej elektronike 
Elektrifikácia automobilu kladie nové 
požiadavky na automobilovú elektroniku. 
Doteraz sa vývoj sústreďoval na to, aby boli 
riadiace a regulačné systémy v automobile 
vybavené stále väčšou inteligenciou. Teraz je 

jeho úlohou elektronicky riadiť veľké elektrické 
výkony až do stoviek kilowattov medzi zdrojmi 
energie a spotrebičmi. Takéto výkony nemajú 
iba elektrické stroje v hnacom mechanizme 
hybridných alebo elektrických vozidiel. Aj 
vedľajšie agregáty, ako riadenie vozidla alebo 
čerpadlo chladiacej kvapaliny motora, budú 

Kľúč pre ELEKTROMOBILITU 
budúcnosti Už takmer 30 rokov sa 

automobilová elektronika stará 
o sústavný pokrok v oblasti 
bezpečnosti, čistoty prevádzky 
automobilov, energetickej 
efektívnosti a komfortu moderných 
vozidiel. Bosch má od začiatku 
podstatný podiel na týchto 
pokrokoch.  A elektronika nadobúda 
čoraz väčší podiel na raste pridanej 
hodnoty automobilu. Dodáva 
vozidlám viac „inteligencie“ a krok 
po kroku je stále výkonnejšia 
a napriek tomu kompaktnejšia, 
menšia. Kľúčom k tomu sú 
integrované polovodičové čipy 
a snímače.

Ukážky automobilových radarových snímačov Bosch – 
vľavo stredného, vpravo dlhého dosahu
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Benz. Celostným posúdením ťahača a návesu 
chce výrazne zmenšiť spotrebu paliva, a tým aj 
emisie CO2 návesových súprav.
 Základom vzorca „Truck and Trailer 7plus“ 
je preukázaná menšia spotreba paliva nového 
ťahača Actros o viac ako 7 percent v porovnaní 
s uznávaným úsporným predchádzajúcim 
modelom. Toto zmenšenie spotreby dosiahol 
nový Actros značky Mercedes-Benz v tomto 
roku. Počas podujatia Record-Run hodnotou 
25,1 až 27,1 litra/100 km zaznamenal 
zmenšenie spotreby o 7,6 percenta. Mercedes-
Benz zisťuje hodnoty pod neutrálnym 
dohľadom: návesové súpravy naložené na 
celkovú hmotnosť 40 ton pendlovali za 
identických podmienok vždy 10 000 km 
medzi holandským Rotterdamom a poľským 
Štetínom. „Truck and Trailer 7plus“ znamená, 
že značka Mercedes-Benz chce ešte viac zväčšiť 
dosiahnutý náskok v zmenšení spotreby v úzkej 
spolupráci s výrobcami návesov.

Obloženie návesu ročne usporí 750 litrov 
nafty a 2 tony CO2
Intenzívne skúšky vo vzduchovom tuneli 
a na cestách dokazujú, že pre návesové 
súpravy možno dosiahnuť ďalšie výrazné 
úspory. Napríklad Mercedes-Benz vo svojom 
podnikovom vzduchovom tuneli zistil, že bočné 
obloženie návesu zmenší odpor vzduchu o 8 
percent.
 Počas skúšobných jázd na trase Record-
Run to vyústilo do reálneho zmenšenia  
spotreby približne o 2 percentá pre 40-tonovú 
návesovú súpravu. Na prípade typického počtu 
najazdených kilometrov za rok v diaľkovej 
doprave v rozsahu celkovo 150 000 km z toho 
vyplýva úspora približne 750 litrov paliva 
a odľahčenie životného prostredia o 2000 kg 
emisií CO2.

Dôkaz vo vzduchovom tuneli: Boat-Tail usporí 
1000 l nafty

Na podnet značky Mercedes-Benz uskutočnila 
pracovná skupina výrobcov nákladných 
automobilov a výrobcov návesov pod 
patronátom Združenia automobilového 
priemyslu (VDA) ďalšie skúšky 
s aerodynamikou návesových súprav. Merania 
vo vzduchovom tuneli Mercedes-Benz v rámci 
tejto štúdie ukazujú, že zmeny na kabíne, ako 
aj jej predpokladané aerodynamické predĺženie 
vedú iba k nepatrným zlepšeniam odporu 
vzduchu.
 Oveľa väčší je potenciál aerodynamických 
opatrení	na	zadnej	časti	návesu.	Už	iba	mierne	
predĺženie zadnej časti v tvare zadnej časti člna 
(lodný chvost) prináša výrazné zlepšenie. Štyri 
šikmo usporiadané, iba 400 mm dlhé klapky, 
zmenšujú odpor vzduchu celej návesovej súpravy 
skoro o 10 percent. V prepočte to zodpovedá 
zmenšeniu spotreby paliva skoro o 3 percentá 
alebo úspore viac ako 1000 litrov motorovej 
nafty ročne. Zároveň to ušetrí viac ako 2600 kg 
emisií CO2. To dokazujú aj simulácie, ktoré boli 
pre aeronáves uskutočnené.

Budúce začlenenie návesu do telematických 
systémov
Mercedes-Benz pracuje v rámci svojej iniciatívy 
„Truck and Trailer 7plus“ na ďalších celostných 
opatreniach na zmenšení spotreby paliva. 
Jedným z projektov je napríklad rozšírenie 
indikácie tlaku vzduchu v pneumatikách na 
novom Actrose aj o indikáciu pre pneumatiky 
návesu.
 Dcérska spoločnosť FleetBoard – líder 
v oblasti telematických systémov pre úžitkové 
vozidlá – v súčasnosti sa tiež zaoberá integráciou 
návesu do svojich systémov. Z toho vyplývajú 
konkrétne možnosti na ďalšie zlepšenie 
hospodárnosti a tým aj odľahčenie životného 
prostredia. Najbližší vhodný náves pre 
konkrétnu zákazku, správne priradenie ťahača 
a návesu, zaslanie údajov návesu do prístrojovej 
dosky ťahača – tieto a ďalšie nápady by sa 

čoskoro mohli stať realitou.

Nápravy návesov od výrobcu nákladných 
automobilov, najlepšia kvalita servisu
Iný nápad je už realitou: od zavedenia prvej 
generácie Actrosa značky Mercedes-Benz 
pred 15 rokmi patrí podnik medzi popredných 
výrobcov náprav pre návesy v Európe. 
Výnimočným výrobkom je náprava pre návesy 
DCA Airmaster: stlačený vzduch pre príves 
sa ukladá v tele nápravy. To usporí vzduchový 
zásobník v návese a zmenšuje hmotnosť, a tým 
aj spotrebu paliva a emisie.
 TruckWorks je ďalším príkladom integrácie 
návesu do celkového systému. Viac ako 80 
stanovíšť Mercedes-Benz preberá medzičasom 
kompletný servis pre ťahač, náves a nadstavby, 
ako aj komponenty s tým spojené. TruckWorks 
zaručuje rovnakú špičkovú kvalitu na každom 
stanovišti a prevádzkovateľom návesových 
a prívesových súprav šetrí náklady a zdĺhavé 
cesty – aj to znamená menej spotrebovaného 
paliva a odľahčenie životného prostredia.

Nový Actros dôsledne nastavený na 
maximálnu efektívnosť
Začlenenie návesu dopĺňa výnimočnú 
hospodárnosť nového Actrosa značky 
Mercedes-Benz. Jazdí rovnako úsporne 
s moderným a dokonale na príslušné úlohy 
vozidla nastaveným hnacím ústrojenstvom 
od jedného výrobcu. S cieľom dosiahnuť 
maximálnu úspornosť bol nový Actros iba 
v samotnom vzduchovom kanáli dôsledne 
optimalizovaný 2600 hodín, tak intenzívne 
a starostlivo ako žiaden iný nákladný automobil 
predtým. Výsledkom toho je nový Actros 
najúspornejším, a tým aj najčistejším nákladným 
vozidlom svojej triedy.

Know-how z viac ako 25 rokov výskumu 
aerodynamiky
Celostné posúdenie ťahača a návesu má 
v spoločnosti Mercedes-Benz dlhú tradíciu. 
Už	v polovici	osemdesiatych	rokov	inžinieri	
dôkladne skúmali aerodynamiku celých súprav. 
Skúmali pritom účinok plechov na vedenie 
vzduchu, bočných obložení, polomerov oblúkov 
hrán a zadných ustupujúcich presahov.

Takto získané základné poznatky platia dodnes 
a tvoria základ aktuálneho výskumu. Vtedy ešte 
v strede pozornosti nebola ochrana životného 
prostredia zmenšením emisií CO2, bola to 
výlučne úspora paliva z ekonomických dôvodov. 
Dnes, približne o 25 rokov neskôr, sa v iniciatíve 
„Truck and Trailer 7plus“ plynulo prelínajú 
odľahčenie životného prostredia, šetrenie 
prírodných zdrojov a hospodárnosť. 

-mz-

spoluprácu s vedúcou spoločnosťou na trhu 
Infineon a licencoval základný výrobný 
proces pre výkonové polovodiče. Na základe 
toho Bosch môže vyrábať tie najmodernejšie 
výkonové polovodiče vo vlastnej továrni na 
polovodiče. Závod spoločnosti Bosch na výrobu 
polovodičov bol práve rozšírený o novú továreň 
na polovodiče s investíciou 600 miliónov eur. 
Elektrické vozidlá budú v budúcnosti dôležitým 
prínosom k energeticky efektívnej individuálnej 
mobilite. Na toto venuje Bosch veľký podiel 
svojich výdavkov na výskum a vývoj – aj pre 
nové riešenia vo výkonovej elektronike. Táto 
však neostáva obmedzená len na automobil, ale 
stále viac sa využíva v efektívnom zásobovaní 
každodenného života energiou – celkom 
v zmysle hesla spoločnosti Bosch, „Technika pre 
život“.   

-bsch-
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Množstvo individuálnych opatrení drasticky 
zmenšuje odpor vzduchu celej súpravy. Spojler 
vpredu na návese skracuje odstup voči ťahaču 
a zmenšuje odpor vzduchu o 1 percento. 
Bočné obloženia prispievajú k zlepšeniu 8 
percentami. Vpredu sú mierne vtiahnuté a vzadu 
obsahujú otvor. Ten usmerňuje vzduch smerom 
k výraznému zadnému difúzoru. Difúzor má 
tvar rovnobežníka a nadväzuje na obklad spodku 
návesu. To zlepšuje odpor vzduchu o 1 až 2 
percentá. Podstatnou súčasťou aerodynamickej 
koncepcie je zadný ustupujúci presah s dĺžkou 
niečo nad 400 mm. Jeho prvky možno sklopiť 
na uľahčenie prístupu k priestoru pre náklad. 
Zadný ustupujúci presah zlepšuje odpor 
vzduchu o ďalších 7 percent.

Aeronáves usporí za rok 2 000 litrov 
motorovej nafty a viac päť ton CO2

Aeronáves celkovo zmenší odpor vzduchu 
celej súpravy približne o 18 percent. Podľa 
skúseností značky Mercedes-Benz z toho 
vyplýva zmenšenie spotreby paliva v reálnej 
cestnej premávke o skoro 5 percent. V prípade 
zvyčajných 150 000 najazdených kilometrov 
v roku to predstavuje ročnú úsporu približne 
2000 litrov motorovej nafty a viac ako 5 ton 
CO2, ktoré vôbec nevzniknú, a tak nezaťažia 
životné prostredie.
 Podstatnou vlastnosťou revolučného 
aeronávesu je, že rozmery priestoru pre náklad 
zostávajú nezmenené. Zvyčajná „skriňa“ s dĺžkou 

13,6 m, šírkou 2,55 m a celkovou výškou 4 
metre ostáva bez zmeny. Jediné obmedzenie 
aeronávesu: jeho dĺžka v dôsledku zadného 
predĺženia presahuje o takmer pol metra súčasnú 
prípustnú dĺžku. Obratnosť a manévrovateľnosť 
sa však zadným presahom nijako nezhoršia. 
Tu je priestor na zmenu legislatívy, ktorá už 
umožňuje výnimky podobnej veľkosti pre 
zadné nakladacie steny alebo zadné vidlicové 
nakladače.

Vývesný štít iniciatívy „Truck and Trailer 
7plus“
Aeronáves je vývesným štítom novej iniciatívy 
„Truck and Trailer 7plus“ značky Mercedes-

Štúdia AERODYNAMICKéHO 
návesu
V úzkej spolupráci s dizajnérmi 
úžitkových vozidiel sa 
konštruktérom a aerodynamikom 
spoločnosti Mercedes-Benz. 
podarilo zmenšiť odpor vzduchu 
svojho nového nákladného 
prémiového vozidla Actros 
v porovnaní s jeho predchádzajúcou 
generáciou o 12 až 15 percent 
v závislosti od vyhotovenia. 
Dizajnéri teraz na tomto základe 
navrhli zodpovedajúci náves.



január  201258 www.mo t .sk 59

Technika
Pneumatiky Goodyear s mikročipom

Nová pneumatika ponúka prevádzkovateľom 
vozidlových parkov veľa výhod, vrátane 
obmedzenia prestojov, zlepšeného riadenia  
„pneuhospodárstva“ a lepšieho zabezpečenia 
pneumatík. Na začiatku tohto roka získala 
spoločnosť Goodyear za túto technológiu 
ocenenie v Latinskej Amerike.

Kontrolovanie stavu pneumatík môže byť veľmi 
zdĺhavým procesom, keďže je pri ňom nutné 
identifikovať každú pneumatiku podľa jej 
označenia na bočnici, čo býva často zle  viditeľné 
kvôli zašpineniu či odreniu. Využitie technológie 
RFID tak pre pracovníka vykonávajúceho 
kontrolu znamená možnosť veľmi rýchlo 
identifikovať každú pneumatiku iba  priložením 
príručného snímača k bočnici pneumatiky 
a informácie sa samy elektronicky zaznamenajú. 
Existujú však aj ďalšie prínosy tejto technológie, 
ako výrazne ľahšie vystopovanie pneumatík, 
ak boli ukradnuté, alebo možnosť jednoducho 

sledovať stav pneumatík po celý čas ich 
životnosti, vrátane protektorovania. 

Dôvodom na výber pneumatiky s rozmerom 
435/50R19.5 pre umiestnenie čipu RFID 
je veľká obľúbenosť tohto rozmeru medzi 
prevádzkovateľmi tzv. „mega-návesov“, 
ktoré poskytujú maximálnu nosnosť medzi 
európskymi návesmi s výškovým obmedzením 
4 metre. Niekoľko rozsiahlych vozidlových 
parkov s mega-návesmi využíva on-line systém 
pre riadenie „pneuhospodárstva“ spoločnosti 
Goodyear - FleetOnlineSolutions (FOS) 
. Ten sa ukazuje ako nenahraditeľný pre 
prevádzkovateľov, ktorí dôkladne dohliadajú na 
svoje pneumatiky a používajú internet. 
 Mikročip je do pneumatiky zabudovaný 
na výrobnej linke a je naprogramovaný 
jedinečným kódom, identifikujúcim danú 
pneumatiku, čo následne umožňuje zistiť 
s pomocou ručnej čítačky typ, veľkosť a unikátne 
identifikačné číslo každej pneumatiky. Pri 
kontrole pneumatík tak môžu poskytovatelia 
asistenčných služieb zo spoločnosti Goodyear, 
či prevádzkovatelia vozidlových parkov, 
získavať informácie z pneumatík s technológiou 
RFID veľmi jednoducho a okamžite ich 
elektronicky zaznamenávať. To im šetrí čas 
a zabezpečuje väčšiu presnosť. Zjednodušenie 
skladového hospodárstva nových, použitých aj 
protektorovaných pneumatík je určite ďalším 
prínosom.

Výhody pre užívateľov
Ewals Cargo Care, 
popredná európska 
logistická spoločnosť 
s obratom v hodnote 550 
miliónov eur v roku 2010 
a 49 skladmi v 18 
štátoch, prevádzkuje 
3100 návesov a 1200 
mega-návesov 
Huckepack. Táto 

holandská spoločnosť, patriaca k zákazníkom 
spoločnosti Goodyear už veľa rokov, sa podieľala 
na testovaní pneumatiky RHT II 435/50R19.5, 
ktorá bola po novom vybavená čipom RFID. 
 „Nové pneumatiky nám poskytujú 
významné výhody“ povedal Bart van Rens, 
Fleet Control Manager spoločnosti Ewals. „Na 
týchto nových pneumatikách sme spolupracovali 
so spoločnosťou Goodyear. Pri pneumatikách, 
ktoré sme testovali ako prví, zabralo určitý 
čas nájsť s čítačkou správne miesto, kde je 
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mikročip umiestnený. Teraz majú pneumatiky na 
bočniciach označenie na mieste, kde sa mikročip 
nachádza, a výrobcovia návesov montujú 
pneumatiky tak, aby boli na vonkajšej strane. To 
všetko ešte viac urýchľuje celkový proces.“
 Pravidelná údržba je veľmi jednoduchá. 
Poverený pracovník priloží ručnú čítačku 
k pneumatike. Tá je automaticky identifikovaná 
a vyhľadaná v počítačovom systému 

FleetOnlineSolutions. Nameraný tlak a hĺbka 
dezénu sú pomocou Bluetooth zároveň zaslané 
do systému a ich hodnoty sú automaticky 
zapísané  k príslušnej pneumatike.
 „Pred tým musel byť každý šesťmiestny 
identifikačný kód zistený z označenia na bočnici 
pneumatiky. To zaberalo čas a ľahko vznikla 
chyba. Teraz je všetko rýchle a bezchybné vďaka 
použitiu technológie RFID,“ uviedol Bart. „Pri 
týchto nových pneumatikách je teraz každý 
záznam z kontroly 100 % správny.“
 Ďalší veľmi dôležitý prínos nových 
pneumatík je ich väčšie zabezpečenie. 
„Doplácame na krádeže našich nákladných 
pneumatík. Aj keď polícia získa späť ukradnuté 
pneumatiky, preukázať odkiaľ pochádzajú, 
je často nemožné, lebo identifikačné čísla 
pneumatiky sú obvykle odstránené. Pretože 
mikročip systému RFID je zabudovaný vo 
vnútri pneumatiky, nemôže byť odstránený bez 
toho, aby sa pneumatika nezničila. To znamená, 
že zlodeji nie sú schopní zamaskovať pôvod 
týchto pneumatík a budú sa vyhýbať krádežiam 
pneumatík s označením RFID na bočnici. 
Rokujeme so spoločnosťou Goodyear o spôsobe, 
ako označiť tieto pneumatiky ešte viditeľnejšie, 
aby sa im zlodeji vyhýbali,“ uzatvára všetko Bart 
van Rens.

Vývoj a ocenenie

Spoločnosť 
Goodyear na 
tomto systéme 
pracuje už viac 
rokov, pričom 
v posledných 
rokoch ho 

využívala na šampionáte európskych pretekov 
ťahačov FIA. Všetky pretekárske pneumatiky 
Goodyear 315/70R22.5 sú vybavené čipom 
RFID. Tento systém je pri pretekoch  využívaný 
aj úradníkmi asociácie FIA kvôli zabezpečeniu 
dodržiavania stanovených predpisov.
 Spoločnosť Goodyear pripravuje v blízkej 
budúcnosti rozšírenie technológie RFID 
do ďalších typov a rozmerov pneumatík. 
V súčasnosti sú pneumatiky s RFID 
vyrábané v Luxembursku. Budú ich vyrábať 
aj v nemeckom meste Wittlich v továrni 
spoločnosti Goodyear.

Zatiaľ čo v súčasnosti čipy RFID prenášajú 
len identifikačné dáta, je možné, že 
v budúcnosti budú prenášať informácie o tlaku 
v pneumatikách a teplote v reálnom čase.
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Trojzónová komfortná automatická 
klimatizácia THERMOTRONIC  
v niektorých automobiloch Mercedes-

Benz pracuje samostatne pre vodiča, spolujazdca 
i cestujúcich v zadnej časti vozidla a ponúka 
aj ďalšie individuálne nastavenia. Medzi 
jej nesporné výhody patrí uplatnenie sa aj 
v chladom, či priamo zimnom období, kedy 
sa zvyčajne s použitím klímy neráta. Systém 
THERMOTRONIC totiž v zime, po stlačení 
tlačidla „Rest“ zapne funkciu ohrevu zvyškovým 

teplom a vyhrieva tak interiér vozidla dokonca aj 
pri vypnutom motore približne 30 minút.

THERMOTRONIC navyše efektívne a účinne 
zohreje interiér vozidla aj pri nízkej vonkajšej 
teplote, či rannom studenom štartovaní. 
Poskytuje ohrevný výkon až 11 kilowattov 
(zodpovedá to výkonu ústredného kúrenia 
rodinného domu). Pri modeloch so vznetovým 
pohonom THERMOTRONIC v závislosti 
na vonkajšej teplote zapína aj výmenník tepla 

so šiestimi integrovanými ohrevnými prvkami 
PTC (pozitívny teplotný koeficient) a pomáha 
vykurovaciemu výmenníku tepla s elektrickým 
výkonom 1200 wattov. 
Cesty na dlhé vzdialenosti a intenzívne zimné 
jazdy v novej triede M spríjemňuje aj stredová 
konzola, ktorá ukrýva temperované držiaky na 
poháre (vybavené Peltierovym článkom), ktoré 
po stlačení tlačidla nápoje v pohároch buď 
ochladia na 8 °C, alebo zohrejú na 55 °C.

-mz-

Monitoring pneumatík 
s väčšou presnosťou
Spoločnosť Goodyear uvádza na trh svoje prvé pneumatiky pre nákladné 
automobily s integrovaným mikročipom na komerčné využitie. Nová 
pneumatika Goodyear Regional RHT II RFID (Radio Frequency Identity) 
435/50R19.5, určená pre prívesy a návesy, má v sebe  zabudovaný mikročip, 
ktorý dokáže cez rozhranie poskytovať informácie do on-line systému 
FleetOnlineSolutions spoločnosti Goodyear. 

Klimatizácia aj na zimu
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Technika

Ihlové podpätky, obaly na CD disky, kreditné 
karty a holé ruky majú prekvapivo jednu 
spoločnú vec – všetky tieto veci už nejaký čas 
európski motoristi používajú na zoškrabovanie 
ľadu a snehu z čelných skiel vozidiel.

Zákazníci spoločnosti Ford sa však nemusia 
triasť pri pomyslení na mrazivé ráno – 
vďaka	technológii	čelného	skla	Quickclear.	
Technológia	Quickclear	využíva	sieť	veľmi	
tenkých vyhrievacích drôtikov vložených medzi 
dve vrstvy čelného skla na dosiahnutie rýchleho 
odmrazenia a odhmlenia. Počas niekoľkých 
sekúnd poskytne vodičovi optimálny výhľad.

Patentovaný systém debutoval vo Forde Scorpio 
pred 26 rokmi, ale stále je veľmi populárnym 
prvkom celého radu vozidiel značky Ford. 
„Niektoré technológie prichádzajú a odchádzajú, 
ale	Quickclear	naozaj	obstál	v skúške	času,“	
hovorí inžinier z oddelenia pevných skiel 
spoločnosti Ford Abidine Ould-Merzough. „Nie 
je nič horšie, ako keď vyjdete zo svojho domu, 
meškáte do práce v mrazivom ráne a musíte sa 
vyrovnať so silnou vrstvou ľadu na čelnom skle. 
S technológiou	Quickclear	stačí	jednoducho	
stlačiť tlačidlo (na snímke) a niekoľko sekúnd 
sledovať, ako vyhrievacie prvky v čelnom skle 
rýchlo roztopia ľad alebo sneh.

Spoločnosť Ford Motor Company, ktorá úzko 
spolupracuje s policajnými orgánmi, vyvinula 
technológie, ktoré pomáhajú bojovať proti 
autičkárom usilujúcim sa zarobiť peniaze 
v období Vianoc.

V spoločnosti Ford si uvedomujú, že zákazníci 
nakupujúci vianočné darčeky sa často vracajú do 
svojich vozidiel odložiť tovar v polovici nákupu. 
Zločinci niekedy používajú rušičku signálu – 
často takú jednoduchú, ako diaľkový ovládač 
zvončeka pri dverách – ktorá pracuje na rovnakej 
frekvencii ako systémy zamykania vozidla 
a zabránia úspešnému zamknutiu vozidla. 
Zločinci potom dokážu bez prekážok ulúpiť 
korisť z vozidla.
 Oddelenie zabezpečenia vozidiel spoločnosti 
Ford v Duntone v Anglicku vyvinulo 
technológiu, ktorá umožňuje zostať o krok 
vpredu pred zločincami. Napríklad vozidlá 
Ford, ktoré sú vybavené centrálnym zamykaním 

bez použitia kľúča – Fiesta, Focus, C-MAX, 
S-MAX, Mondeo a Galaxy – dokážu zistiť, 
či príkaz na zamknutie bol úspešný. A ak nie, 
príkaz odošlú na inej frekvencii.
 „Zima a najmä sviatočné obdobie je 
lukratívnym obdobím pre organizovaných 
autičkárskych zločincov a prospechárskych 
zlodejov,“ povedal Simon Hurry, špecialista 
oddelenia bezpečnostných aplikácií vozidiel 
v spoločnosti Ford of Europe. „Ako bývalý 
špeciálny policajný dôstojník som na vlastné 
oči videl, akí dokážu byť autičkári šikovní a akú 
bolesť dokáže ich činnosť priniesť obetiam.“
 Tmavé vianočné noci predstavujú ideálnu 
príležitosť na inú činnosť, ktorou si kriminálnici 
zaslúžia miesto na darebáckom zozname Santu 
– „Rozbi a ukradni“. Kriminálna technika 
stará ako automobilové zločiny samé, ktorá ale 
nevykazuje žiadne známky poklesu.
 Poplašný systém Thatcham kategórie 1 
s detekciou hlasitosti, ktorý je dostupný pre 

Focus, C-MAX, S-MAX, Kugu, Mondeo 
a Galaxy, dokáže detegovať zlodeja, ktorý 
vchádza cez okno a spustí poplach s veľkou 
hlasitosťou, aby odradilo votrelca a pritiahol 
pozornosť k miestu trestného činu.
 Podľa prieskumu kriminality v Británii 
2010/11 sa v minulom roku stalo obeťami 
autičkárov 1 189 000 britských majiteľov 
vozidiel, a 70 percent sa stalo obeťami krádeže 
tovaru z vozidla s priemernou hodnotou 202 
libier.

Automobilová kriminalita nie je problém 
týkajúci sa len sviatočného obdobia, ale 
tmavé noci v kombinácii s rušnými mestami 
a nákupnými centrami plnými rozjarených 
vlastníkov vozidiel s dlhým nákupným 
zoznamom sú prvkami, ktoré hrajú do karát 
stále prešibanejším kriminálnikom, ktorým 
chýba pochopenie pre ducha Vianoc.
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ZABEZPEČENIE VOZIDIEL FORD PROTI 
„VIANOČNýM ZLODEJOM“

ČELNé SKLO QUICKCLEAR 
NA AUTOMOBILOCH	FORD

„A pretože systém vyhrieva sklo, taktiež pomáha 
uvoľniť primrznuté stierače, predlžuje životnosť 
gumičiek stieračov a zmenšuje zaťaženie 
motorčeka stieračov. Samozrejme, technológia 
Quickclear	je	tiež	užitočná	v prípade,	keď	sa	
čelné sklo zahmlí počas jazdy.“

Jazda s námrazou na čelnom skle je nielen 
nebezpečná, ale taktiež sa vystavujete udeleniu 
pokuty.. Čo v prípade, ak vaše vozidlo nemá 
technológiu	Quickclear	a teploty	sa	dostanú	pod	
bod mrazu? Radí David Glidden, produktový 
manažér podpory v spoločnosti Autoglass®: „Na 
odstránenie ľadu zo skla vozidla odporúčame 
vždy používať vhodnú škrabku na ľad alebo 

rozmrazovač ľadu, aby nedošlo k poškodeniu 
skla. Motoristom taktiež odporúčame 
používať čerpadlom poháňaný rozmrazovač 
miesto aerosolu, pretože nezaťažuje životné 
prostredie. Neodporúčame používať horúcu 
vodu. V mrazivých podmienkach existuje 
obrovský rozdiel medzi teplotou horúcej vody, 
ktorú ľudia používajú a teplotou čelného 
skla. Tento teplotný šok môže spôsobiť vážne 
poškodenie čelného skla. Sklo je veľmi tvrdé, 
ale nie je ohybné, takže neumožňuje rýchlu 
nerovnomernú expanziu.“

Vedeli ste?
Prieskum spoločnosti Autoglass® vlani v zime 

ukázal, že najmenej 38 percent opýtaných 
motoristov sa uchýlilo k použitiu holých rúk pri 
márnych pokusoch očistiť ľad z čelného skla. 
Takmer polovica (45 percent) uviedla, že na 
odstránenie použili kreditnú kartu a 41 percent 
oslovených priznalo, že sneh sa snažili odhrnúť 
len pomocou rukavíc!
 Alarmujúcejšia je skutočnosť, že ďalších 
13 percent z opýtaných sa priznalo, že na čelné 
sklo naliali horúcu vodu a riskovali vážne 
poškodenie skla, nehovoriac o vytvorení kaluže 
vody na zemi, ktorá môže zamrznúť a vytvoriť 
nebezpečnú situáciu.
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Stály, elektronicky regulovaný systém 
pohonu 4x4 s označením 4MATIC vyvinuli 
v automobilke Mercedes-Benz a aktuálne ho 
môže využívať  49 modelov osobných vozidiel 
Mercedes-Benz v desiatich typových radoch. 
Má mechanický základ a nachádza uplatnenie 
pre svoju pôsobivú výkonovú kapacitu, osobitne 
v súčasnom zimnom obdobím, a to aj na 
zasneženej alebo zľadovatenej ceste.

Popri triedach E a C vo vyhotovení ako 
sedan a kombi (pričom v triede E prvý krát 
aj so štvorvalcovým vznetovým motorom), je 
v ponuke so systémom 4MATIC tiež trieda 
S, luxusné kupé CL, štvordverové kupé CLS, 
cestovné	SUV	triedy	R,	tretia	generácia	triedy	
M,	kompaktné	GLK	i „Full	Size“	SUV	GL.	
Širokú paletu „štvorkoliesok“ uzatvára jedno 
z najlepších terénnych áut na svete, už viac ako 
30 rokov vyrábaná trieda G. 

Pre vybrané modely je 4MATIC šitý na 
mieru. Napríklad nová trieda M ponúka 
4MATIC, ktorý okrem rovnako suverénneho 
a  bezpečného pohonu na ceste zahŕňa tiež 
prvotriednu terénnu techniku. Vyniká výbornou 
schopnosťou presadiť sa mimo spevnených ciest 

vďaka novinkám na podvozku a inovačným 
systémom na zväčšenie dynamiky jazdy, 
ktoré zlepšujú potešenie z jazdy, ako aj jej 
bezpečnosť. Dynamiku a bezpečnosť jazdy 
triedy M optimalizuje napríklad (na želanie) 
balík ON&OFFROAD až šiestimi jazdnými 
programami: jeden automatický, dva špeciálne 
offroadové a tri cestné (Zima, Šport a Prevádzka 
s prívesom). Ešte účinnejšie nastavenie pre 
zimné podmienky umožňuje kombinácia 
tohto balíka a aktívnej stabilizácie nakláňania 
karosérie	(takisto	na	želanie)	ACTIVE	CURVE	
SYSTEM ďalej zväčšujúce trakciu triedy M, 
predovšetkým v pomeroch s malou adhéziou. 

Ako pri nastavení na suchej alebo mokrej ceste, 
aj v prípade zimných podmienok na ceste pre 
modely triedy E s pohonom 4MATIC platí: 
stabilita jazdy, a tým aj aktívna bezpečnosť sú 
vždy v popredí. Mechanický základ systému 
4MATIC s rozdelením krútiaceho momentu 
medzi prednú a zadnú nápravu v pomere 45:55 
percent a lamelová uzávierka v centrálnom 
diferenciáli so základným účinkom 50 
newtonmetrov ponúka na to tie najlepšie 
predpoklady.

Táto základná koncepcia umožňuje dosiahnuť 
veľké hodnoty trakcie, pretože na zväčšenie 
hnacieho momentu využíva dynamické 
presúvanie nápravového zaťaženia smerom 
k zadnej náprave, ku ktorému dochádza pri 
zrýchľovaní. Ale lamelová uzávierka dokáže 
presúvať hnací moment medzi prednou 
a zadnou nápravou aj variabilne v pomere 30:70 
prípadne 70:30 percent, ak to pomery na ceste 
vyžadujú. Zásah elektronických regulačných 
systémov ESP®, 4ETS alebo ASR sa tak môže 
vykonať podľa možnosti neskôr, pričom sa 
väčšia časť hnacieho momentu aj na klzkej ceste 
premení na trakciu. Všetky regulačné zásahy sú 
pre posádku prakticky nepozorovateľné.

-mz-

Pohon 4x4 
v Mercedesoch
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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

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

Honda Civic

Honda City

Honda Insight

Hyundai H1

Hyundai i20

Hyundai i30

Hyundai ix20

Hyundai ix35

Chevrolet Spark

Chevrolet Aveo

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Cruze

Chevrolet Captiva

Jaguar XF

Jaguar XJ

Jaguar XK
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Jaguar XJ

Jaguar XK

Jeep Wrangler

Jeep Cherokee

Jeep Grand Cherokee

Kia Picanto

Kia Ceè d

Kia Carens

Kia Sportage

Land Rover Defender

Land Rover Freelander

Land Rover Discovery 3

Range Rover

Lexus IS 200

Lexus IS 300

Lexus GS 300

Lexus RX 300

Lexus CT200h

Mazda 2

Mazda 3

Mazda 6

Mazda RX-8

Mercedes-Benz A

Mercedes-Benz E-T
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Mercedes-Benz SLK

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz ML

Mini Cooper

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero

Nissan Note

Nissan Juke

Nissan Micra

Nissan X-Trail

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



január  201270

Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

www.mo t .sk 71

Cenníky automobilov
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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

Subaru Impreza

Subaru Station Wagon

Suzuki Alto

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Jimny

Suzuki Kizashi

Suzuki Splash

Suzuki SX4

Škoda Roomster

Škoda Superb

Škoda Superb GreenLine

Škoda Fabia
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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

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

Aj v minulom roku na nitrianskom autosalóne boli výstavkou zastúpené historické 
vozidlá, ktorú usporiadal Classic Car Club Bratislava. Výstavy veteránov sa zača-

li v roku 1973 pod názvom (tajnička). Na autosalóne v Nitre to bol vlani už 37. roč-
ník (MOT ór č. 11/2011). 1- zmes kyslíka, dusíka a iných plynných častí, 2- vrchná 
náterová farba, 3- zariadenie na tlmenie hluku, 4- časť pretekov, 5- otáčavá časť al-
ternátora, 6- základná jednotka elektrického prúdu, 7- nádoba na uschovávanie mo-
torových palív, 8- osobný automobil značky Toyota, 9- pás zeme upravený na pre-

mávku, 10- blok odliateho kovu ur-
čený na ďalšie tvárnenie, 11- elastic-
ká plast, 12- chemický prvok značky 
Na, 13- osobný automobil s uzavre-
tou dvojdverovou karosériou.

Riešenie 

Tajnička: Veterány ciest, 1- vzduch, 
2- email, 3- tlmič, 4- etapa, 5- rotor, 
6- ampér, 7- nádrž, 8- Yaris, 9- ces-
ta, 10- ingot, 11- elast, 12- sodík, 
13- tudor

-jo-
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Predstavujeme
BMW radu 5 Gran Turismo Trussardi

Hry s fyzikou

TAJOMSTVÁ FYZIKY OBJAVOVANé 
TANCOM V AUTOMATICKEJ	
PREVODOVKE (3. časť)

Ukážeme	si	niekoľko	príkladov	
funkcie jednoduchého planétového 
prevodu: 

1. Na obr. 5 je lamelovou brzdou 
zabrzdené centrálne ozubené koleso 
1. Teda bod A  na kolese 1 stojí, má 
nulovú rýchlosť. Hnacím kolesom, 
kde sa privádza výkon, je korunové 
koleso 3. Toto koleso má v bode C 
obvodovú rýchlosť vc. Obvodovú 
rýchlosť hnaného člena – unášača 
4 v bode B ľahko, bez výpočtu, 
zistíme tak, že spojíme koncový bod 
obvodovej rýchlosti vc s okamžitým 
stredom otáčania satelitu 2 – s  
bodom A. Táto spojnica v bode B 
vyznačí obvodovú rýchlosť unášača 
4 – vB. Z  rozmiestnenia a veľkosti 
nakreslených rýchlostí vc a  vB 
vyplýva, že hnacie korunové koleso 
3 sa bude otáč ať v smere šípky 
uhlovou rýchlosťou omega3 vľavo 
a unášač 4 – tiež vľavo uhlovou 
rýchlosťou omega4. Satelit 2 sa bude 
otáčať okolo svojho čapu B uhlovou 
rýchlosťou omega2 takisto vľavo, 
a súčasne jeho stred otáčania B bude 
unášaný po kružnici vľavo.

Lenže, ktorá súčiastka planétového 
prevodu sa bude otáčať rýchlejšie 

– korunové koleso 3 
alebo unášač 4? To sa na 
prvý pohľad z obrázku 
nedá tak jednoznačne 
posúdiť. Pomôžeme si však 
jednoduchým dômyselným 
trikom s pomocou obr. 6. 
Tento obrázok znázorňuje 
ľubovoľné teleso 3, ktoré 
je otočne uložené v bode 
S  (teda môže sa otáčať 
okolo bodu S). Povedzme, 
že sa otáča vľavo uhlovou 
rýchlosťou omega3. Dajme 
tomu, že bod C na polomere 
r3 bude mať obvodovú 
rýchlosť vc. Ako už z fyziky 
vieme, obvodová rýchlosť 
vc sa vypočíta zo vzorca 
(2). Z tohoto vzorca tiež 

môžeme vypočítať uhlovú rýchlosť 
omega3 – podľa odvodeného vzorca 
(3). Zo vzorca 3 tiež môžeme prísť 
na geometrický význam uhlovej 
rýchlosti omega3. Najprv spojíme 
koncový bod obvodovej rýchlosti 
vc so stredom otáčania S. Tým 
dostaneme pravouhlý trojuholník. 
Keď sa pozornejšie pozrieme na 
zlomok vpravo vo vzorci (3) zistíme, 
že je to pomer protiľahlej odvesny 
vc k priľahlej odvesne r3 – a to je 
tangens uhlu alfa. Z toho môžeme 
prísť na to, že čím bude väčší uhol 
alfa, pod ktorým zo stredu otáčania 
S vidíme vektor obvodovej rýchlosti 
vc, tým bude väčší aj tangens tohoto 
uhlu a tým bude mať teleso 3 väčšiu 
uhlovú rýchlosť, čiže aj väčšie 
otáčky. Pozrime sa teraz z tohoto 
hľadiska ešte raz na situáciu z  obr. 
5 a zakreslime ju do obr. 7. Tu zo 
stredu otáčania S vidíme obvodovú 
rýchlosť bodu C na kolese 3 pod 
väčším uhlom alfa3 a obvodovú 
rýchlosť bodu B na unášači pod 
menším uhlom alfa4. Preto koleso 
3 bude mať väčšiu uhlovú rýchlosť 
a tým i väčšie otáčky ako unášač 4. 
(pokračovanie)

Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

Elegantné, decentné, zároveň však zmyselné 
a atraktívne: špeciálne BMW radu 5 Gran 
Turismo Trussardi je inšpirované svetom 
kože a rukavíc, charakteristickým pre značku 
Trussardi. Pre nové BMW radu 5 Gran 
Turismo, vyrábané v limitovanej edícii, so 
štylistikou z dielne Trussardi, sú typické tak 
exteriérové modifikácie, ako aj luxusné prvky 
v interiéri.
 Pre exteriér padla voľba na exkluzívnu farbu 
– charakteristickú teplú hnedú metalízu, ktorá 
dostala názov Heraldic Brown. Lak sa nanáša 
v troch vrstvách a jeho farba sa mení podľa 
uhla dopadu svetla. Niektoré prvky, napríklad 
mriežka chladiča, zadný pás a doplnky shadow-
line, majú lakovanie vo farbe karosérie, zatiaľ 
čo pás v prednom nasávacom otvore je matný 
tmavo sivý. Na zliatinových diskových kolesách 
dizajnu Double spoke 316 priemeru 20 palcov 
sú vpredu pneumatiky veľkosti 245/40 a vzadu 
rozmer 275/35. Ich povrch bol vyleštený tak, 
aby ladil s unikátnym vzhľadom automobilu. 
Logo Trussardi – chrt greyhound - ako symbol 
módneho domu na erbe, sa objavuje na predných 

blatníkoch v blízkosti smerových svetiel, ako 
ďalšia identifikácia tejto špeciálnej edície. 
 Aj interiérové prvky BMW radu 5 Gran 
Turismo Trussardi sú rovnako exkluzívne. 
Sedadlá sú potiahnuté špeciálnou kožou vo farbe 
Leather Glove Beige s kontrastným stehovaním, 
ktoré vytvára sofistikovaný motív, inšpirovaný 
historicky preslávenými rukavicami z archívu 
Trussardi. Ďalší dotyk elegancie pridávajú 
interiéru logá Trussardi, spájajúce tradíciu 

a modernu, v embosovanej podobe na opierkach 
hlavy a na stredovom tuneli. 
 Z technického hľadiska premiérové BMW 
radu 5 Gran Turismo vychádza z modelu 530d 
xDrive. Radový trojlitrový vznetový šesťvalec 
tohto modelu je špičkovým agregátom BMW 
s najväčším výkonom 180 kW a krútiacim 
momentom 540 Nm. Maximálna rýchlosť 
BMW 530d xDrive Gran Turismo je 235 km/h, 
z 0 na 100 km/h iba za 6,9 sekundy. Verzia 
Trussardi bude k dispozícii pre celú modelovú 
paletu BMW radu 5 Gran Turismo: pre ďalšiu 
vznetovú motorizáciu BMW 535d Gran 
Turismo (220 kW) aj obe zážihové, 535i (225 
kW) a 550i (300 kW). Všetky modely môžu 
mať inteligentný pohon všetkých kolies BMW 
xDrive. 
 BMW radu 5 Gran Turismo Trussardi si 
môžu zákazníci objednať ako špeciálnu verziu 
ktoréhokoľvek BMW radu 5 Gran Turismo. 
Čas, potrebný na jeho úpravu je približne šesť 
týždňov. Jeden z nich je už aj na Slovensku.

-bw-

Obr. 5 Obr. 6

Obr. 7

OSLAVA STOROČNICE 
MÓDNEHO DOMU

Na oslavu storočnice módneho 
domu vytvorili BMW Italia 

a Trussardi unikátnu edíciu BMW 
radu 5 Gran Turismo, určenú do 

sériovej výroby v limitovanej edícii. 
Tento výnimočný automobil sa 
zrodil ako výsledok spolupráce 

dvoch spoločností, ktorých hlavnou 
misiou sú inovácie, výskum, štýl 

a kvalita najvyššieho rangu. 
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Klub poriada od roku 1973 výstavu 
historických vozidiel „Veterány ciest“. 
V roku 2011 to bol jej 37. ročník. Od 

roku 1993 sa koná na autosalóne v Nitre ako 
jeho súčasť. Pre výstavu historických vozidiel 
v Nitre sú vytvorené optimálne podmienky. Na 
túto akciu nadväzuje „Hviezdicová jazda na 
Autosalón Nitra“, ktorú poriada v spolupráci 
CCC BA a Oldtimer Clubom Nitra. Ďalšou 
klubovou akciou je „Hviezdicová jazda na 
letecký deň v Holíči“. V tomto roku to bude 
7. ročník. Členovia klubu sa zúčastňovali akcií 
usporiadaných inými klubmi, či už doma, alebo 
v zahraničí. Historické vozidlá používali sa 
aj na komerčné využitie, najčastejšie to boli 
svadby, tiež výroba reklamy, podnikové akcie 

a iné. Základom činnosti klubu je zbieranie, 
zachovávanie a reštaurovanie historických 
vozidiel. Niektorí naši členovia rozšírili svoju 
činnosť aj na ďalšie oblasti. Akad. maliar 
pán Marián Komáček je autorom poštovej 

známky s tematikou historického auta Aero 30. 
Slovenská pošta postupne vydá ďalšie známky, 
ktorých je autorom. Pán Michal Ličko založil 
„Mini múzeum Velie“. V tomto malom múzeu 
je vystavené jeho historické vozidlo Velie 

Neskôr sa rodina presťahovala do Francúzska, 
kde však Louis pobudol len krátko a v roku 
1900 odcestoval do kanadského Montrealu, 
odtiaľ ďalší rok do New Yorku. Až do roku 
1909 pracoval a pretekal pre automobilku 
Buick, v ktorej sa veľa naučil o konštrukcii 
automobilov. Potom sa Chevrolet pustil do 
vývoja vlastného automobilu a 3. novembra 

1911 (teda pred sto rokmi) založil spolu s W. 
Durantom (zakladateľom spoločnosti General 
Motors) a ďalšími partnermi automobilku 
Chevrolet Motor Car Company. Svoje dodnes 
používané logo, pripomínajúce motýlik, začala 
spoločnosť používať v roku 1913. Chevrolet sa 
však s Durantom napokon nezhodol a v roku 
1915 spoločnosť, ktorá nesie jeho meno, opustil.  
Automobilka Chevrolet je dodnes pilierom 
koncernu General Motors.
 Na Slovensku je niekoľko zberateľov 
automobilových veteránov, ktorí majú vo svojej 

zbierke aj vozidlá 
značky Chevrolet. 
Medzi nimi je aj 
pán Karol Aboši 
z Košíc, ktorý 
vlastní Chevrolet 
Monza z roku 
1978. Monza je 
subkompaktný (podľa 
amerického vnímania 
„kompaktnosti“) 
dvojdverový 
automobil, odvodený 

od typu Vega. Monza debutovala ako hatchback 
(so šikmou zadnou časťou a veľkými zadnými 
dverami) s usporiadaním sedadiel 2+2 v auguste 
1974, a to ako vozidlo modelového roku 1975. Je 
pomerne málo známym faktom, že automobilka 
Chevrolet chcela pôvodne montovať do tohto 
typu motor s krúživým piestom, známy ako 
Wankelov motor. Pre veľkú spotrebu takéhoto 

motora sa však od jeho inštalácie upustilo. 
 Monza sa vyrábala v rôznych verziách 
(dokonca aj ako kombi) a montovali do nej 
rôzne motory. Model z roku 1978, ktorý vlastní 
pán Aboši, je poháňaný 3,8-litrovým vidlicovým 
šesťvalcom s maximálnym výkonom 78 kW 
(podľa americkej normy SAE). Motor poháňa 
zadné kolesá prostredníctvom trojstupňovej 
automatickej prevodovky. Monza má nezávislé 
zavesenie predných kolies a tuhú zadnú nápravu. 
Má rázvor  náprav 2465 mm, vozidlo dlhé 
4515 mm, široké 1660 mm a vysoké 1270 mm. 
Vodič sedí veľmi nízko a pred sebou má typickú 
prístrojovú dosku amerických automobilov tej 
doby. Možno ešte doplniť, že počas šiestich 
modelových rokov (do roku 1980) bolo 
vyrobených celkovo 731 504 vozidiel Monza.

 (RM)

Historické vozidlá, ako aj história 
značky Praga sú na Slovensku známe. 
Jednotlivé historické vozidlá ako aj 

samotnú automobilku Praga sme popisovali 
v našom časopise v číslach 8/2002, 2/2003, 
3/2006, 10/2066, 11/2009, 4/2010 a 9/2011. 
Predstavované vozidlo je vyrobené ako úžitkové. 
V tomto vyhotovení je asi jediné na Slovensku. 
Zatiaľ nebolo reštaurované, je v pôvodnom stave. 
Majiteľ ho udržuje v prevádzky schopnom stave.

Technické údaje:
Motor: radový zážihový štvorvalec chladený 

kvapalinou, ventilový rozvod SV. Priemer 
valcov x zdvih piestov 60x80 mm. Zdvihový 
objem 995 cm3. Najväčší výkon 13 kW (18 k) 
pri 3000 ot./min. 

Prevodovka: mechanická, bez synchronizácia 3 
stupne vpred + 1 dozadu

Podvozok:	rám	je	zlisovaný	z U profilov.	
Pruženie zabezpečujú pozdĺžne listové 
pružiny a  mechanické trecie tlmiče. Obe 
nápravy sú tuhé. Brzdy sú bubnové na oboch 
nápravách, s mechanickým ovládaním.

Karoséria : dvojsedadlová s úložnou plochou 
typu valník. Úložná plocha má sklopné 
drevené bočnice a plachtu na zakrytie úložnej 
plochy.

Prevádzkové vlastnosti: Najväčšia rýchlosť 70 
km/h,	spotreba	paliva	(benzín	UNI	91)	 
9 l/100 km. 

Predstavovaná Praga Picollo bola minulý rok na 
výstave „Veterány ciest“ na Autosalóne v Nitre. 
Výstava bola tematicky venovaná značke Praga. 
Bola jediným exemplárom úžitkového vozidla. 
Majiteľom vozidla je pán Ján Stupka, člen 
Oldtimer klubu Nitra. Historickými vozidlami 
sa zaoberá už niekoľko desaťročí. 

Historické vozidlá
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PRAGA PICOLLO
„valníček“, rok výroby 1929

Galéria veteránov
na Slovensku

z roku	1918	(USA).	Zároveň	vystavuje	veľa	
dobových podkladov a materiálov o tejto 
automobilke a leteckej továrni.

Novoprijatý čestný člen klubu p. Ivan 
Roháček je profesionálnym reštaurátorom 
historických vozidiel. Z jeho reštaurátorskej 
dielne máme v našom klube štyri vozidlá 
(MG TA, Praga Alfa, Praga Picollo a Octavia 
Super).
 Pán Ing. Valentín Zbyňovský je 
šéfredaktorom časopisu  „VETERAN.

SK“ . Je komisárom  pre podujatia FIVA pre 
akcie v najvyššej triede akcií po celom svete. 
Pán Jozef Duchoň, člen výboru CCC BA, je 
v tíme organizačného výboru Rallye 500 km 
slovenských. Náš klub má viac ako  40-ročnú 
tradíciu. Z 28 historických vozidiel našich 
členov, iba dve ešte nie sú zreštaurované. 
Schôdza potvrdila kvalitu a široký záber činnosti 
členov CCC BA.

Milan Kokeš

Člen revíznej komisie

Rubriku vedie: Ing. Konštantín NIKITIN

Výročná schôdza Classic Car clubu Bratislava

Chevrolet Monza 1978

Schôdza sa konala 5. novembra 
2011 v hoteli  Max Inn v Bratislave. 
Čestným hosťom bol p. Ing Peter 
Baliga – viceprezident ZZHV SR. 
V súčasnosti má CCC BA 13 členov, 
ktorí vlastnia spolu 28 historických 
vozidiel, z toho 4 motocykle.

Jedna z najznámejších amerických 
automobiliek, Chevrolet, dnes 
patriaca do koncernu General 
Motors, oslávila nedávno sté výročie 
svojho založenia. Automobilka 
Chevrolet nesie meno jedného zo 
svojich zakladateľov, Louisa-Josepha 
Chevroleta, ktorý sa narodil v roku 
1878 vo Švajčiarsku. 

Svetový snem F.I.V.A.
Tohtoročný	kongres	FIVA	sa	konal	v dňoch	1.	-2.	11.	2011	vo	Washingtone	(USA).	Slovensko	zastupoval		národný	orgán	FIVA	–	Združenie	zberateľov	
historických vozidiel SR. Delegátmi boli títo páni : Ing. ľudovít Francl, PhD., prezident ZZHV SR, Ing. Peter Baliga viceprezident ZZHV SR a Jozef 
Váry, riaditeľ historicko-technickej komisie. kongresom FIVA bol zvolený pán Ing. Mikuláš Ivaško do komisie pre úžitkové a vojenské vozidlá. Vďaka 
tomu má Slovensko zástupcu vo vedení FIVA. V roku 2012 bude kongres FIVA v Mníchove, v Nemecku.

Snem ZZHV SR
V tomto roku sa koná snem ZZHV SR, v dňoch 24. -25. 2. bude v Nitre, v hoteli Olympia. Snemu sa zúčastnia členské kluby a pozvaní hostia.

Poštová známka, ktorej autorom je p. Marián 
Komáček

Pohľad na predsednícky stôl
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keďže sme vtedy žili v Československu, nikoho 
z nás ani len nenapadlo vidieť v tom nebodaj 
nejaký nedostatok: naopak, aj tento u nás 
druhý úradný jazyk, do ktorého poézie sme my, 
povojnová generácia, ešte len začínali vnikať, nás 
len obohacoval. Ako každý cudzí jazyk, ktorý si 
človek začne naozaj osvojovať. Isteže, aj s jeho 
jedinečnou atmosférou... A dnes? Nuž, model 
z našich obrázkov už na prvý pohľad každého 
modelára či zberateľa očarí: a nielen svojimi 
dobovými líniami, či veľkým leskom laku! 
Červeným, v až dvoch farebných odtieňoch... 
Plus všetkými tými typickými dobovými 
nápismi na ňom... A druhé a ďalšie prizretia? 
Hotová pastva pre oči, napokon, pozrite sa sami! 
(I keď v tejto chvíli autori príspevku ešte netušia, 
koľko z nimi dodaných obrázkov napokon 
pán grafik aj dostane na dvojstranu...). Takže, 
vyjarené slovne, aj pri 18-násobnom zmenšení 
človek najprv zapochybuje, či ide naozaj „len“ 
o miniatúru, a či o skutočnosť? A to nemenej 
podstatné: nech sa pozeráte na ktorúkoľvek 
časť modelu, čo vás na nej nadchne vždy znova 
je, že celý rad detailov je aj plne funkčných! 
Otvorte si napríklad dvere kabíny, v ktorej 
kedysi sedávali aj samotní pretekári a - žasnete! 
Na prístrojovej doske napríklad nechýba nič 
z toho, čím sa kedysi pýšila i skutočná nerezová 
pristrojová doska; a čo prístroj, to aj opticky 

verná miniatúra, presne podľa predlohy! 
Oživovali kedysi interiér kabíny poťahy z pravej 
fajnovej červeno sfarbenej kože? Oživuje ho i tu, 
a tuším ešte fajnovejšia... (Ak grafik zaradí aj 
obrázok len samotného sólo-kresla, odporúčame 
všimnúť si, ako kvalitne je pravá koža drobnými 
stehmi i tu pozošívaná). A zistíte aj, kde presne 
sa nachádzal volant, kde plynový pedál, no 
i to, aký presne odtieň mali aj obe protislnečné 
clony. A čím vlastne bola odizolovaná podlaha... 
Isteže, otáčaním volantu jemne natočíte prednú 
nápravu, a ak zatúžite uvidieť motor priamo 
z kabíny, stačí len odklopiť kožou takisto 
potiahnutý kryt nad ním... A tak ďalej, a tak 
podobne - vrátane všetkých tých ligotavých 
kovových kľučiek či pántov - aj na samotných 
dverách kabíny. Zdá sa vám, že spätné zrkadlá 
nie sú na modeli v ideálnej polohe? Tak si ich 
do nej prstom natočte sami - aj ony sú totiž 
plne funkčné! Mimochodom, ak chcete ten 
výkonný šestnásťvalcocý vznetový motor vidieť 
aj zospodu, žiadny problém - na rebrinovom 
nosnom ráme nájdete okrem neho kompletne 
všetko do poslednej vecičky tak, ako to bolo 
kedysi aj na predlohe. A sú tu i všetky reflektory, 
signálky či spätné svetlá - opticky vyhotovené 
presne ako na predlohe. Hoci (zatiaľ) sa 
rozsvietiť ešte nedajú... Veď poznáte výrobcov 
modelov: na podobné inovácie si treba ešte 

chvíľu počkať, napokon, aj zajtra svitne deň, 
a aj oni budú musieť naháňať nové zisky... 
A keďže originál kuriéra na kolesách mal aj 
vlastnú dielňu s náhradnými dielcami, je aj tu: 
napodiv, zatiaľ bez tých náhradných dielcov. 
Zato rezervné koleso tu je - môžete ho vybrať 
pomocou napínacieho mechanizmu, aký bol 
vlastný aj predlohe. Alebo začnite otvárať 
všetky tie na prvý pohľad neviditeľné kryty na 
jeho karosérii, za ktorými sa skrýva množstvo 
kadejakých priečinkov a skriniek - a v jednej 
z nich nájdete aj tých šesť originálnych 
drevených hranolov, koré kedysi umožňovali 
stabilizovať celé vozidlo hoci aj na mokrej tráve 
či šmykľavom snehu! A vyhrajte sa aj s plne 
funkčnou plošinou na oceľových lankách - 
kedysi umožňovala prepravovať naraz až tri 
pretekárske automobily na dvoch poschodiach 
nad sebou! A pororne si preštudujte, ako to 
všetko celé mechanicky presne fungovalo... Ale 
viete čo? Keďže nám všetkým je motorizmus 
blízky, nechajme už priestor radšej len pre 
obrázky! A na nich obdivujme, čo si náš obdiv 
právom zasluhuje! Na úrovni tretieho tisícročia! 
Kedy nás všetkých síce gniavia kadejaké nami 
nezapríčinené krízy v spoločnosti, no ako je 
zrejmé aj z týchto obrázkov, nad ľudstvom 
ako takým zatiaľ lámať palicu ešte netreba. 
A hádam ani nad tou polovicou našich „lekárov“, 
ktorí v snahe získať lepšie platy ako u nás má 
neporovnateľne väčšia väčšina ich pacientov, 
svojich pacientov rozhodne neopustili - iba 
sa nechali po stovkách tou podstatne menšou 
menšinou ozajstných lekárov vypísať... 
Rovnakým spôsobom, ako sme to kedysi, ešte 
v puberte, tu i tam robili všetci... No poviem 
vám (ak aj vám bolo i z toho všetkého priam na 
skapatie), aj ten poloplešatý chlapík spred dvoch 
tisícročí, Hippokratés z Kou (asi 459 až 377 
pred Kristom) sa len toť nedávno musel v hrobe 
otáčať ako vreteno! A ak mu nebodaj nejaký ten 
vlas ešte ostal, určite pritom prišiel aj o posledný 
chlp! A čo si asi tak o tých našich lekároch a ich 
pozoruhodnom štrajku „za dobro ich pacientov 
bez ich pacientov“, s úplným kašlaním aj na 
ich vlastnú, očividne čudnú prísahu, museli 
myslieť ostatní normálni lekári sveta - nuž, na 
to sa ma už radšej ani nepýtajte... A kto u nás 
doma i v celom svete by sa aj čudoval, keď ešte 
aj samotná česká národná a štátna hymna začína 
slovami “Kde domov můj, kde domov můj...“; 
a tá slovenská zas slovami „Nad Tatrou sa blýska, 
hromy divo bijú...“. A vraj, že divy a zázraky sa 
v reálnom živote už nekonajú... Vari nie je div 
a zázrak už to, že poniektorí z nás to všetko 
dodnes dokázali aj prežiť? No, naozaj istý som si 
už nie ani ja sám...              

Ing. Štefan ŠTRAUCH

Foto: The World en miniature 

(Branislav Kouibek, Adrián Gašparik)

Pripomeňme skôr narodeným, prezraďme 
mladším: 50. a 60. roky 20. storočia boli 
skutočne zlatými časmi dodnes uznávaných (či 
skôr už len znova objavovaných?) transportérov, 
prevážajúcich na miesto pretekov (a späť) vtedy 
najnovšie pretekárske automobily... Medzi nimi, 
na samom vrchole obdivu všetkých, boli najmä 
tie, ktoré tam a späť prepravovali motorové 
tátoše Scuderie Ferrari - ale i značky Maserati! 
Keď už obe pretekárske stajne vtedy stavili 
na konštrukčne takmer totožného služobníka 
a motorového kuriéra... A hoci celkom identické 
obe vozidlá v červenom a žltom neboli (čo podľa 
výrobcu modelu v M 1:18 potvrdia aj modelári 
potom, ako ich detaily budú môcť neskôr 
navzájom porovnať), po technickej stránke 

to boli tie najvyzretejšie „mašiny“ oných dní! 
A to i navzdory skutočnosti, že ich spoločným 
základom bolo obyčajné autobusové šasi 
automobilky FIAT. Lebo práve z neho vzišiel 
pre toto vozidlo špecifický typ Fiat 642 RN2 
- už ako podstatne výkonnejší „pretekársky“ 
transportér s otvorenou nadstavbou z karosárne 
Bartoletti vo Forli. Časom neraz mnohými 
láskavo častovaný aj prezývkou „somár na 
nosenie nákladov“... To vďaka silnému, 
šesťvalcovému dieselovmu radovému motoru, 
typ 364A. Lebo aj jeho autobusové saši od 
Fiata malo svoj typický rebrinový rám... No 
i motor s výkonom 68 kW (so zdvihovým 
objemom 6650 cm3), čo tejto mašine s  dĺžkou 
9085 mm, šírkou 2492 mm a výškou 2924 
mm zaručovalo maximálnu rýchlosť 85 km/h. 
Teda, ak sa cestou k svojmu, často aj značne 
vzdialenému cieľu, vyhla všetkým, a nie iba 
železničným podchodom s menšou svetlosťou... 
Pravdupovediac, keď sme tento rok (2011), 
začiatkom februára, na najväčšom modelárskom 
(i hračkárskom) veľtrhu sveta v bavorskom 
Norimbergu túto novinku uvideli - vtedy len 
ako fotografie predlôh - žiadny veľký dojem 
na nás neurobila. Čo sa však okamžite zmenilo 
potom, ako sme koncom novembra mali 
možnosť uvidieť aj 18-krát zmenšený model 
- vyzeral totiž ako samotná predloha! Čím 
nám aj po polstoročí privolal i ono príjemné 

vzrušenie - z kedysi tak exotického, nami 
všetkými dovtedy nikdy nevideného... Ešteže 
nám ho vtedy, pred viac ako polstoročím, 
priblížili aspoň vtedy aj u nás obľúbené 
periodiká - ako ABC mladých techniků 
a přŕrodovědců, Svět motorů, či VTM (Věda 
a technika mládeže). Tie síce boli vydávané 
v Prahe, a boli preto textované v češtine, no 

www.mo t .sk 79

Svet v miniatúre

KURIéR 
COMMENDATORE 
ENZA FERRARIHO

Svet v miniatúre

Tentoraz ide nielen o najnovší 
NAJ- automobilový model sveta 
všetkých čias (zrodený v uplynulom 
roku 2011 v kráľovskej mierke 1:18), 
ale aj o ukážku absolútnej špičky 
z oblasti modelárskeho umenia! 
Model transportéra pretekárskych 
automobilov stajne Ferrari 
z polovice dvadsiateho storočia... 
Teda dnes síce už vyslúžilého 
automobilového veterána, čo 
však nejeden zberateľ takýchto 
miniatúrnych artefaktov hodnotí 
ako jeho osobitnú prednosť! Najmä 
ak dodáme, že polmetra dlhý 
krásavec en miniature musel byť 
ručne poskladaný z neuveriteľných 
3115 jednotlivých dielcov...

  Na ručnú i modelársku prácu dodnes najnáročnejší, až pol metra dlhý kovový model automobilu - transportéra 
Typ Fiat 642 RN2 vo farbách Scuderia Ferrari z roku 1957. Model v M 1:18 bol poskladaný ručne z neuveriteľných, až 
3115 jednotlivých dielcov! Jeho náklad reprezentujú dva červené pretekárske automobily Ferrari 156 F1 „Sharknose“ 
(s číslom 2 Hill/Monza, s číslom 3 Trips/Nürburgring a strieborný s modrým pásom Ferrari 250 GT SWB Competizione - 
všetky tri z roku 1961. Žiaľ, tie si už treba k novinke od spoločnosti CMC zaobstarať osobitne...
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Ide v podstate o koniec 5126 rokov trvajúceho cyklu. 
V tomto kalendári sa vyskytujú približne 394 rokov 
dlhé éry nazývané baktuny. Mayovia pokladali číslo 
13 za posvätné a trinásty baktun sa končí práve 
v roku 2012. Odborníci na stretnutí v starovekom 
mayskom meste Palenque na juhu Mexika však 
vyhlásili, že takzvaný konečný dátum iba označuje 
koniec jednej éry sveta a začiatok éry ďalšej, v ktorej 
sa vracia boh Bolon Yokte, ktorý bol spájaný s vojnou 
a tvorením sveta. Len tak na okraj treba podotknúť, že 
z približne 15 000 zaznamenaných textov v mayskom 
hieroglyfickom písme, ktoré sa našli v rôznych častiach 
vtedajšej mayskej ríše, sa iba dva zmieňujú o roku 
2012.
 Základný problém je však asi úplne inde. Ide 
o to, že vôbec nemôžeme vedieť, ako presný je náš 
rok. Inými slovami, v ktorom roku vlastne presne 
žijeme. Tropický rok je čas, za ktorý prejde Zem (alebo 
zdanlivo Slnko) na svojej dráhe dvakrát po sebe 
jarným bodom. Nakoľko aj jarný bod je v pohybe, má 
tropický rok inú hodnotu ako siderický (obeh Zeme 
voči hviezdam) a anomalistický rok. Problém je teda 
v tom, že roky neboli vonkoncom počítane tak presne 
ako v súčasnosti. Nami používaný gregoriánsky 
kalendár sa počíta od narodenia Krista. Bol nazvaný 
podľa pápeža Gregora XIII., ktorý 24. februára 1582 
vydal bulu Inter gravissimas o reforme dovtedy 
používaného juliánskeho kalendára. Reforma mala 
odstrániť disproporciu medzi dĺžkou trvania roku 
podľa juliánskeho kalendára (365,25 dňa) a tropickým 
rokom (365,2422 dňa). Tento systém vymyslel roku 
525 mních Dionysius Exiguus a pomenoval ho latinsky 
Anno Domini. Teda nikto s istotou nevie, či počítame 
správne. Tobôž nemôžeme vedieť, ako a kedy začali 
počítať svoje roky Mayovia. Inými slovami, rok 2012 
podľa Mayského kalendára už mohol byť, alebo len 
bude. Kalendár sám o sebe síce môže byť presný, ale 
počítanie rokov na Zemi už tak presné vonkoncom 
nebolo. A možno Mayovia nemuseli mať miesto na 
pokračovanie kalendára, a tak ho jednoducho ukončili. 

Ako sme aj my ukončili počítanie dní v minulom roku 
2011. 
 Zaujímavejšia je informácia o prelete asteroidu 
Apophis 999942 okolo Zeme koncom roku 
2012. V roku 2004 sa takmer so Zemou zrazil. 
Pravdepodobnosť zrážky vtedy bola 1:37 a ako vieme, 
koniec sveta sa nekonal. V roku 2029 bude 14. apríla 
prelet vraj poriadne tesný, a to vo vzdialenosti 32 000 
kilometrov od Zeme - ak si uvedomíme, že vzdialenosť 
medzi Mesiacom a Zemou je asi 384 000 km. Čísla 
o prelete však nie sú presné, keďže ani samotná 
NASA nevie presne určite trajektóriu asteroidu a jeho 
správanie sa pri prelete okolo Zeme. 
 Nechajme úvahy o konci sveta a venujme 
sa novoročnej návšteve obce Vyšné Ružbachy. 
O pôvode názvu obce písal Juraj Wernher, kapitán 
Šarišského zámku v  knihe pod názvom "Vymenovanie 
podivuhodných prameňov Uhorska". Kniha vyšla 
v roku 1549. Podľa tohto popisu dedina dostala 
pomenovanie od svojho hučiaceho potoka, po 
nemecky rauschen - šumieť, hučať a bach - potok, 
teda Rauschenbach. Obec založili na tzv. zákupnom 
práve šoltýsi z Nižných Ružbách, ktoré sa po založení 
Vyšných Ružbách ešte aj v listine z roku 1408 volali 
Antiqua Rauschenbach - Staré Ružbachy. Najstaršia 
správa o obci je v listine Spišskej kapituly z roku 1329. 
V tejto listine šoltýs Henrich, manžel Hildegundy, 
sestry podolínskeho soltýsa, predáva túto škultéciu 
s polovicou mlyna, pivovaru, s dvoma slobodnými 
lánmi a jednou kúriou novému šoltýsovi. V literatúre sa 
však objavuje aj zmienka, že prvý písomný historický 
prameň, nasvedčujúci, že „ pod Kukurou vyrastie 
raz rozlohou malá, ale dobrým chýrom veľká obec“, 
pochádza z roku 1287. Obec sa uvádza aj v prvom 
variante súdobého odpisu listiny uhorského kráľa 
Žigmunda Luxemburského z roku 1408, ako majetok 
ľubovnianskeho hradného panstva. Ďalší predaj tejto 
škultécie sa uskutočnil roku 1437. Už pred reformáciou 
bol Spiš po cirkevnej stránke rozdelený na bratstvá, 
pričom Ružbachy patrili do Ľubovnianskeho bratstva. 
V druhej polovici 16. storočia sa aj tu presadila 
reformácia. Na základe zákroku poľských starostov 
trvala však veľmi krátko. Už v máji roku 1609 sa 
farnosť Nižné Ružbachy, do ktorej patrili aj Vyšné 
Ružbachy, stala katolíckou, pravdepodobne ako prvá 
na Spiši. Zaujímavosťou obce je kniha s nadpisom 
Protokol 1695, ktorá zápisnične čiastočne informuje 
o živote obce. Uvádzajú sa v nej správy o záležitostiach 
obce do roku 1832. Zápisy robil notár, ktorý zároveň 
vykonával aj určité cirkevné úlohy a neskôr aj učil. 
V Protokole písanom v poľskom jazyku, so silným 
vplyvom miestneho nárečia a spišštiny a češtiny, 
sú zapísané prísažné formulky služobníkov obce, 

zmluvy občanov, testamenty, predpisy, mená 
richtárov a pod. Za panovania Jozefa II. obec dosídlilo 
5 rodín z Nemecka. Obyvatelia obce sa zaoberali 
poľnohospodárstvom, plátenníctvom a prácou v lome 
na travertín. Roku 1646 tu bola založená papiereň, 
ktorá pracovala do 19. storočia. Po roku 1918 viacerí 
obyvatelia obce sa vysťahovali do cudziny. V obci boli 
2 mlyny a miestna elektráreň, ktorá zanikla roku 1934. 
V súčasnosti sa obec, ako aj iné obce na Spiši, borí 
s problémom zamestnanosti a nedostatku financií.
 Miestny barokový Kostol Obetovania Panny Márie 
z  roku 1682 je najstaršou stavebnou pamiatkou vo 
Vyšných Ružbachoch. V roku 1963 bol vyhlásený za 
kultúrnu pamiatku. Stojí na mieste starého dreveného 
kostola, ktorý sa údajne rozpadol. V kostole je niekoľko 
vzácnych pamiatok. Ranobarokový bočný oltár 
Korunovania Panny Márie z konca 17. storočia zdobí 
rovnomenný rokokový obraz z obdobia okolo roka 
1740. Neskorobarokový bočný oltár Srdca Ježišovho 
je z polovice 18. storočia, rovnako ako barokovo-
klasicistická kazateľnica. V kostole sa nachádza aj 
obraz „Obetovanie "Krista v chráme" z roku 1876 
od krakovského maliara E. Eljasza. Ozdobou kostola 
sú strieborné pozlátené kalichy - neskorogotický zo 
16. storočia, a dva renesančné z roku 1639 a 1664. 
A možno práve v prostredí kostola by sme sa mohli 
ponoriť do svojho vnútra a porozmýšľať o sebe, 
o svojich blízkych, o tom, čo sa robí dobre a čo by sa 
malo robiť inak. Dôvodom môže byť aj zamyslenie, že 
na zničenie Zeme si „postačíme“ my sami. Príčinou 
môže byť nielen často na dlhoch založený náš 
konzumný spôsob života, priemysel odkázaný na ropu, 
ale aj znečisťovanie a zásahy do životného prostredia. 
Príčinou kolapsu ekosystémov môže byť nielen 
globálne otepľovanie, ale napríklad aj toxický odpad 
vypúšťaný do morí či vymieranie kľúčových druhov 
živočíchov, napríklad včiel. Tento hmyz v súčasnosti 
postihol dosiaľ nevysvetlený fenomén, syndróm 
kolapsu včelstiev, spôsobujúci veľmi rýchle vymretie 
všetkých včiel v úľoch, okrem kráľovnej. Zarážajúcou 
skutočnosťou pre ľudstvo je fakt, že až tretina svetovej 
produkcie jedla je nejakým spôsobom naviazaná práve 
na aktivitu včiel. 
 Nuž prajme si, priatelia Potuliek, v celom roku 
2012 prácu, šťastie a hlavne zdravie. Po zážitkoch 
z konca roku 2011 nemáme totiž nikde istotu, či opäť 
nebudeme rukojemníkmi samozvanej „elity národa“. 
„Elity“, ktorá opustila svoje posty a vydieračskými 
spôsobmi šla hlavne za svojim materiálnym ziskom, 
kašlúc na podstatne nižšiu životnú úroveň nás 
ostatných a na naše zdravie či životy.
 Veľa síl a peknú lyžovačku napríklad v Ski parku 
Vyšné Ružbachy, priatelia Potuliek. Tu, pod 808 m 
vysokým vrchom Kukura, aj pomocou snežných diel, sú 
k dispozícii kvalitne upravené a udržiavané zjazdovky 
v dĺžke asi 4 km s 8 lyžiarskymi vlekmi. 

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

A.D. 2012
Potulky po Slovensku

 Kostol Obetovania Panny Márie

 Ski park Vyšné Ružbachy

Podľa niektorých vykladačov Mayského kalendára 21.12. nastupujúceho roku 2012 
má nastať koniec sveta. Predpovede o hroziacom konci sveta majú v dejinách ľudstva 
veľmi dlhú históriu a dokumentujú ju stovky príkladov. Niektoré z predpovedí sú 
spojené s  náboženskými proroctvami, iné s  astronomickými udalosťami, ako sú 
kométy. Medzi tie prvé patrí aj proroctvo o Mayskom kalendári. Mayský kalendár 
začína dátumom 3113, niektoré pramene uvádzajú aj rok 3114 pred n. l. a  končí 
práve 12. decembra 2012.
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Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o. 
Kombinovaná spotreba: 3,2 — 6,4 l/100 km, emisie CO2: 85 — 150 g/km.
* 7 rokov/150 000 km. Podrobnosti nájdete v Zmluvných podmienkach. Foto je ilustračné. 

Odborná verejnosť zložená z popredných motoristických novinárov zvolila za Auto roka 2012 na Slovensku
novú Kia Rio. Táto novinka značky Kia zaujala porotcov hlavne nápaditým dizajnom, veľkým vnútorným

priestorom a jazdnými vlastnosťami. Porotu nadchol aj ekologický motor 1,1 CRDi, s výnimočnou spotrebou
len 3,2 l nafty na 100 km  a nízkymi emisiami 85 g CO2/km. Rio sa tak po Kia Sportage stáva druhým

modelom značky, ktoré získalo toto prestížne ocenenie. Kia - kladieme vysoký dôraz na kvalitu.

Kia Rio 
Auto roka 2012 na Slovensku

OBDIVUHODNÉ!
KIA OPÄŤ ZÍSKALA TITUL AUTO ROKA

RIO_AR_motor_210x297.indd   1 23.12.2011   14:45



Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Octavia Combi 4x4, Yeti 4x4 a Superb Combi 4x4: 
5,4 – 10,1 l/100 km, 141 – 235 g/km. Ilustračné foto.

Žiadna cesta nie je zlá, ak ste na ňu pripravený. 
S našimi autami s pohonom všetkých štyroch kolies ste pripravený na všetko.
www.skoda-auto.sk

Modely ŠKODA 4x4. 
Na všetky vaše cesty.
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