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Spotreba paliva v kombinovanom cykle: FOCUS 4,2 – 8,3 l/100 km | emisie CO2: 109 – 156 g/km, FIESTA 4,1 – 6,6 l/100 km | emisie CO2: 95 – 154 g/km, FOCUS CLASSIC 4,4 – 6,7 l/100 km | emisie CO2: 115 – 159 g/km.

Originálna továrenská 
záruka 4 roky alebo 
100 000 km. U každého predajcu Ford.
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FIESTA 
členka moderného prúdu na automobilovej scéne, 
zastupujúca ženy a mladé domácnosti

S klimatizáciou, ABS a množstvom ďalšieho príslušenstva

AŽ DO

400 
EUR

FOCUS CLASSIC
spoľahlivý kandidát pre celú rodinu

S kompletnou výbavou, ESP, alarmom, klimatizáciou a rádiom s CD preh.

AŽ DO

600 
EUR

*ilustračné fotografi e

MIMORIADNE ZĽAVY 
Z CIEN AKCIOVÝCH MODELOV!

MIMORIADNE ZĽAVY 
Z CIEN AKCIOVÝCH MODELOV!

FOCUS 
športovo založený gentleman s vysokým výkonom 
a jasnou víziou budúcnosti

S atraktívnym športovým dizajnom,  ESP a automatickou klimatizáciou

FOCUS

MIMORIADNE ZĽAVY 
Z CIEN AKCIOVÝCH MODELOV!
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Hviezdna
ponuka cee’d

Ponuka platí pre všetky modely cee’d
V prípade že zákazník nevyužije financovanie na tretiny získava sadu zimných pneumatík zadarmo!

2 300€
ZĽAVA

TRETINY BEZ NAVÝŠENIA
FINANCOVANIE NA SERVIS ZADARMO

3 ROKY ALEBO 60 000 KM

pro_cee’d

2 833 €*

vo výbave L
len za

cee’d_sw

3 337 €*

vo výbave L
len za

cee’d

3 733 €*

vo výbave LX
s klimatizáciou len za

Kia Motors Sales Slovensko, s. r. o. Kombinovaná spotreba: 4,2 - 6,1 l/100km, emisie CO2: 110 - 146 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Podrobnosti nájdete v Zmluvných podmienkach. Fotografi e sú ilustračné.
pro_cee´d vo výbave L, suma 2 833 € zodpovedá jednej tretine obstarávacej ceny 8 500 €, výška úveru 5 666,10 € na 2 roky, dve ročné splátky s 0% úrokom a havarijným poistením vo výške 2 847,93 €, 22 mesiacov havarijné 
poistenie vo výške 14,88 €/mesiac, RPMN = 5,29 %, celková zaplatená suma bude 6 108,22 €. cee´d sw vo výbave L, suma 3 337 € zodpovedá jednej tretine obstarávacej ceny 10 010 €, výška úveru 6 672,67 € na 2 roky, dve 
ročné splátkys 0% úrokom a havarijným poistením vo výške 3 353,86 €, 22 mesiacov havarijné poistenie vo výške 17,52 €/mesiac, RPMN = 5,29 %, celková zaplatená suma bude 7 193,19 €. cee´d vo výbave LX s klimatizáciou, suma
3 733 € zodpovedá jednej tretine obstarávacej ceny 11 200 €, výška úveru 7 465,92 € na 2 roky, dve ročné splátky s 0% úrokom s havarijným poistením vo výške 3 752,56 €, 22 mesiacov platíte havarijné poistenie vo výške 19,60 €/mesiac,
RPMN = 5,29 %, celková zaplatená suma bude 8 048,32 €.
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Ekonomika

Po zastavení prípravy a výstavby diaľnic 
v auguste 2010 oprášil a ukončil rezort 
dopravy v roku 2011 dva súdne spory štátu 
s dodávateľmi tzv. mimosúdnou dohodou 
a takáto iniciatíva je minimálne „podozrivá“, 
pretože spory boli ukončené tesne pred 
vytýčením pojednávaní na príslušných súdoch. 
Môžeme exaktne konštatovať, že čo do objemu 
vynaložených štátnych peňazí boli tieto dve 
investičné akcie, dve najväčšie investičné akcie 
rezortu dopravy v roku 2011, ktoré zabezpečili 
čerpanie štátneho rozpočtu, avšak na škodu 
Slovenska a na prospech tých, ktorí sa dohodli. 
Tieto mimosúdne vyrovnania však nepriniesli 
žiadne dodatočné pracovné miesta v sektore 
stavebníctva. Prvé sa týkalo stavby D2 Lamačská 
cesta – Staré Grunty a druhé, ktorým nedávno 
šokovali médiá, najdrahšej cesty druhej triedy 
II/520 Oravská Lesná - Nová Bystrica. 
Zaokrúhlená suma mimosúdnych vyrovnaní 
sa len pri týchto dvoch akciách vyšplhala do 
výšky asi 36 miliónov eur. Mnoho ľudí si kladie 
otázku, prečo sa súčasné vedenie tak ponáhľalo 
s uzatváraním dohôd pred výrokom súdu?
 Venujme sa teraz kauze Sitina, ktorá 
jednoznačne svojim rozsahom a rýchlym 

mimosúdnym plnením zo strany štátu, ašpiruje 
na titul „Podvod roka 2011“. Platinové sitká sú 
proti tomuto „slabý odvar“. 

K vlastnej stavbe: 
Názov stavby
D2 Lamačská cesta – Staré Grunty
Zmluvná cena bez DPH : 116 384 134,47 €

Počet dodatkov: 17 
Cena dodatkov vrátane valorizácie: 
65 770 833,812 €
Výsledná cena diela: 182 154 968,28 €
Investor: NDS, a. s. 
Zhotoviteľ: Združenie TAISEI-SKANSKA JV
Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 14.3.2003
Zmluvný začiatok výstavby: 10/2003
Zmluvné ukončenie výstavby: 06/2007
Dĺžka úseku: 2,231 km Lamač + Mlynská 
Dolina 1,430 km – tunel Sitina

Kurzové rozdiely Taisei, prvá žaloba
NDS, a. s. po verdikte súdu nemusela zaplatiť 
japonskej spoločnosti Taisei takmer 22 
miliónov eur. Medzinárodný obchodný súd 
pri Medzinárodnej obchodnej komore v Paríži 
zamietol všetky nároky spoločnosti Taisei na 
zaplatenie kurzových rozdielov slovenskej 
koruny voči japonskému jenu počas výstavby 
tunela Sitina. Spoločnosť Taisei v žalobe 
z decembra 2007 žiadala od diaľničnej 
spoločnosti zaplatenie 21,959 milióna eur 
(661,15 milión Sk). Súd definitívne rozhodol 
o žalobe Taisei 23. apríla 2010 tak, že ju 
zamietol. 

ČO AK cENA JE 
NEMrAVNá, 
ČO POTOM?

V septembri minulého roka sa 
v médiách objavil článok s názvom 
„Figeľ dal Skanske vopred 20 
miliónov, odísť nemieni.“ Obsahom 
článku bola skutočnosť, že pán 
Figeľ, ako minister dopravy, nečakal 
na verdikt súdu v ďalšom spore 
so spoločnosťou Skanska, ale 
rovno mimosúdnou dohodou 
„odškodňoval“. Niektoré veci však 
stále ostali nedopovedané.  
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Kurzové rozdiely Skanska DS, a. s., 
druhá žaloba
NDS, a. s. uspela v medzinárodnej arbitráži 
proti českej spoločnosti Skanska DS, a.s. so 
sídlom v Brne. Medzinárodný obchodný 
súd pri Medzinárodnej obchodnej komore 
(MOK) v Paríži rozhodol v prospech diaľničnej 
spoločnosti a v plnom rozsahu zamietol 
nárok spoločnosti Skanska DS na zaplatenie 
kurzových rozdielov. Žalovaná suma presiahla 
výšku 12,5 mil. eur. Skanska DS sa tri roky 
domáhala úhrady kurzových rozdielov za 
práce navyše, ktoré v rámci stavby vykonala. 
Medzinárodný obchodný súd pri MOK v Paríži 
to 17. marca 2011 zamietol. 

Išlo už o druhý úspech NDS, a. s. v arbitráži. 
Obe arbitrážne konania v celkovej hodnote viac 
ako 34 mil. eur skončili v prospech NDS, a. s. 
a štátnej spoločnosti boli vrátené všetky náklady, 
ktoré jej vznikli v súvislosti s týmito konaniami.
Akú podobu majú najväčšie investičné akcie 
ministerstva dopravy, tretia žaloba 

Lacno súťažiť, draho postaviť. Nedostatočná 
súťažná dokumentácia v rokoch druhej 
Dzurindovej vlády sa prejavila v dodatkoch 
a predražení stavby ako takej. Za vlády r. Fica 
ministerstvo dopravy zastavilo dodatky tam, kde 
sa ešte dali a NDS, a.s. išla do súdnych sporov 
formou arbitráže tak, ako ukladá zmluva. celý 
problém vznikol v ocenení tzv. dutých ihiel 
(dáždnik zo subhorizontálnych injektovaných 
mikropilót). Zjednodušene povedané za účelom 
spevnenia horniny – klenby v tunelovej rúre - sa 
používajú tzv. hnané ihly, ktoré sa zavŕtavajú do 
horniny. 

Duté ihly boli podľa našich informácií 
podvodným konaním v cenovej ponuke 
nesprávne nacenené. Vo výkaze – výmer boli 
uvedené o dĺžke 900 metrov, skutočná dĺžka 
bola 90 tis. metrov a zároveň na ten istý 
materiál boli uvedené dve rôzne ceny 509 
Sk/m a 4693 Sk/m. rozdiel ceny vznikol tak, 
že pri spojovacích chodbách medzi dvoma 
rúrami boli správne nacenené bežné metre 
dĺžky ihiel, ale pri ihlách, ktoré sa inštalovali po 
obvode hlavných tunelových rúr bolo nacenené 
nesprávne množstvo iba 900 metrov nesprávnou 
cenou. 

Vo výkaze v zmluve sa nachádzalo:
900 metrov x 4693 Sk/bm = 4 223 700,-- Sk
Skutočnosť:
90 000 metrov x 4693 Sk/bm = 422 370 000,-- 
Sk

cena za m ihly (po prieskume trhu v tom čase) 
bola od 500 do 700 Sk/m, teda správne malo 
byť, a toto mohol zhotoviteľ aj dodatkovať, 
a bolo by mu to uznané, nie 900 metrov ale 
skutočnosť 90 000 metrov, avšak nie v cene 
4693 Sk/m ale v cene v pôvodnej zmluve 509 
Sk/m. Teda NDS by im uznala 90 000 m x 
509 Sk/m = 45,8 mil. Sk, ale odmietla uznať 
90 000 x 4693 Sk/m = 422,37 mil. Sk. rozdiel 
je 376,57 mil. Sk, teda nekalý zisk zhotoviteľa 
podvodom - a k tomu prirátali príslušenstvo 
dlžnej čiastky – úroky a valorizáciu a tiež DPH, 
celá mimosúdnou dohodou uznaná cena bola 
600 mil. Sk resp. 20 mil. €. Tieto čísla sú s ± 
5-percentnou presnosťou, pretože v rámci 
„všadeprítomnej“  transparentnosti nie sú 

prístupné znenia starých dodatkov k tomuto 
prípadu. 

Čo si pamätáme z priebehu kauzy, združenie 
o tomto probléme odmietalo rokovať. Nie je 
však mysliteľné, aby na jednej stavbe bežný 
meter ihly v spojovacej šachte stál 509 Sk/m  
a  za bežný meter porovnateľnej ihly v hlavnom 
objekte štát uhradil mimosúdne 4693 Sk. 
NDS, a. s. postupovala v súlade so zmluvnými 
podmienkami na výstavbu pre stavebné 
a inžinierske diela projektované objednávateľom 
tzv. červený FIDIc. Bývalé vedenie NDS 
postupovalo tak, že má podľa červeného 
FIDIc-u nárok na otvorenie ceny v prípade, 
že sa zväčší množstvo o 10 % resp., že nárast 
nákladov predstavuje 2 % z celkovej ceny diela, 
a to sa udialo. NDS mala vypracované znalecké 
posudky, ktoré potvrdzovali správnosť postupu 
NDS vo veci otvorenia tejto položky. 

Je samozrejmosťou, že v prostredí, keď všetky 
právne stanoviská a analýzy hovorili napríklad, 
že:

- aj keď je tu rozhodnutie komisie pre 
rozhodovanie Sporov (DAB), nemá toto 
rozhodnutie väčšiu váhu ako akýkoľvek iný 
dôkaz pred MOK,

- o existencii bezdôvodného obohatenia sa 
zhotoviteľa rozhodne s konečnou platnosťou 
MOK,

- cena ihiel je „skutočne veľmi veľká“ 9 až 
12-násobne väčšia jednotková cena a celková 
cena narástla o 12 000 %, a teda cena je oproti 
trhovej ekonomicky oprávnenej cene zjavne 
neprimeraná a zjavne prekračuje ekonomicky 
oprávnené náklady,

- takáto cena (4693 Sk/m) je tak neprimerane 
veľká, že sa dá jednoznačne hodnotiť ako 
cena nemravná, a takáto nemravná cena 
sama o sebe postačuje na to, aby spôsobovala 
neplatnosť zmluvnej dohody, že vznikajú 
pochybnosti o tom, či a čo štát mimosúdnym 
vyrovnaním získal. 

Podľa nášho názoru však spor by bol pre 
MOK v Paríži ešte jednoznačnejší, pretože 
ide o práce, ktoré boli omylom realizované v 9 
až 12-násobne väčšej cene. A je tu teda nielen 
rozmer oklamania štátu zhotoviteľom, ale aj 
etický, na ktorý je MOK citlivá. 

Nedá sa teda konštatovať iné ako to, že došlo 
k podvodnému konaniu od súčasného vedenia 
rezortu dopravy, teda zástupcov štátu na 
úkor štátu. Takéto konanie bude musieť byť 
prešetrené príslušnými orgánmi v Sr. 

Ľubomír VÁŽNY

Peter ŠTEFÁNY
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Z domova

Kde je dopyt, tam by mala byť 
ponuka. Týmto pravidlom sa 
riadi aj renault na Slovensku. Na 

začiatku roka 2011 bolo na Slovensku spolu 
25 predajných miest renault, a do konca 
roka pribudli ďalšie tri. V apríli to bolo BPc 
AUTO, s.r.o. v Pezinku, v auguste ALD 
MOBIL, s.r.o. Stará Ľubovňa, a v závere 
minulého roka začala  svoje fungovanie 
prevádzka EUrOMOTOr PLUS, spol. 
s r.o. v Banskej Bystrici (na snímke). Ku 
koncu roka bolo teda možné na Slovensku nájsť 

celkovo 28 predajných miest a v roku 2012 
bude rENAULT Slovensko v tomto trende 

pokračovať, plánuje otvoriť minimálne 3 
ďalšie nové prevádzky.

cieľom je mať také pokrytie predajnou 
sieťou, aby každý občan Slovenskej republiky 
nestrávil cestou do značkovej predajne 
a autoopravovne  renault viac ako 30 
minút. Okrem otvárania nových predajných 
miest predajná sieť renault investuje 
do skvalitňovania súčasných predajných 
priestorov a servisov.

-rt-

Počet registrácií nových osobných 
automobilov (kategória M1) 
v decembri 2011 oproti decembru 2010 

medziročne klesol o 14,72 percenta na 6595 
vozidiel. December tak ako šiesty mesiac po 
sebe zaznamenal medziročný pokles. Keďže 
prvých šesť mesiacov roka 2011 predstavoval 
každý mesiac väčší nárast registrácií, mierne 
zhoršovanie odbytu nasledujúceho pol roka sa 
odrazilo aj na celoročnom porovnaní. Nastal 
teda opačný trend ako v roku 2010, kedy sa 
odbyt postupne zlepšoval. Za dvanásť mesiacov 
2011 sa celkovo zaregistrovalo 68 203 osobných 
vozidiel, čo predstavuje nárast oproti rovnakému 
obdobiu roka 2010, kedy ich pribudlo 64 033. 
V kumulatívnom porovnaní 2011 si registrácie 
nových osobných automobilov udržali 6,51 
percentný nárast. Odbyt malých úžitkových 
vozidiel (kategória N1) dosiahol v decembri 
2011 úroveň 523 vozidiel, čo je oproti decembru 
predchádzajúceho roka pokles o 12,40 percenta. 
Za dvanásť mesiacov roka 2011 (5735 ks) 
v porovnaní s rovnakým obdobím vlani (6918 
ks) ich zaregistrovali o 17,10 percenta menej. 
Poradie najžiadanejších značiek nových osobných 

automobilov na slovenskom automobilovom trhu 
za dvanásť mesiacov 2011 vedie Škoda s trhovým 
podielom 20,12 percentami. Druhý je s podielom 
8,96 percentami Volkswagen, tretia Kia s 7,21 
percentami. Štvrté miesto si udržal renault s 6,44 
percentami a piate Peugeot s 5,89 percentami. 
Šiesty skončil Hyundai s 5,24 percentami 
a siedmy Opel s 4,37 percentami. Na ôsme 
miesto postúpil Ford s 4,14 percenta a deviaty 
skončil citroen so 4,09 percentami. Ďalšie 
poradie: 10. BMW 3,65 %, 11. Suzuki 3,43 % 
a tucet najúspešnejších uzatvára Seat s podielom 
3,40 percenta. Pri malých úžitkových vozidlách 
prvé miesto za rok 2011 obsadil Fiat s podielom 
24,48 percenta, za ním nasledovali: druhý 
Peugeot s 18,67 percentami, tretí citroën s 14,02 
percentami, štvrtý renault s 8,82 percentami 
a piaty Volkswagen s 6,40 percentami. Ďalšie 
poradie: 6. Mercedes-Benz 4,78 %, 7. Iveco 3,89 
%, 8. Opel 3,85 %, 9. Ford 3,75 % a 10. Škoda 
2,53 %.
 Za január až december 2011 zaregistrovali 
tiež 515 nových nákladných automobilov 
hmotnosti 3,5 až 12 ton (kategória N2), čo je 
o 11,47 percenta viac ako za rovnaké mesiace 

vlani. Najväčší podiel na trhu má Iveco s 48,16 
percentami, druhé miesto obsadil MAN s 11,26 
percentami a tretie Mercedes-Benz s 10,68 
percentami. Štvrté miesto obsadil DAF s 9,13 
percentami a piate renault Trucks s 7,57 
percentami.
 Počet registrácií nových nákladných 
automobilov nad 12 ton (kategória N3) za 
dvanásť mesiacov zaznamenal oproti rovnakému 
obdobiu minulého roka nárast o 65,56 percenta, 
pri odbyte spolu 3149 vozidiel uvedenej kategórie. 
Prvé miesto získalo Volvo s 22,96 percentami, 
druhé si upevnil Mercedes-Benz s 17,97 
percentami a tretie obsadila Scania s 17,28 
percentami. Ďalšie poradie: 4. MAN 14,64 %, 5. 
DAF 11,91 % a 6. Iveco 8,51 %.
 Za dvanásť mesiacov 2011 zaregistrovali aj 
302 nových autobusov (kategória M2 a M3), čo 
je v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 
menej o 40,20 percenta. Opäť vedie Irisbus 
s podielom 70,53 percenta, druhé miesto obsadil 
SOr s 10,93 percenta a tretie miesto obsadil 
Troliga Bus s 8,28 percenta. 

Ing. Pavol PREPIAK

predseda DDA pri ZAP SR

Najradšej majú bielu, čiernu 
a striebornú. Najobľúbenejšie farby 
vozidiel ŠKODA sú biela candy, 

čierna Magic s  perleťovým efektom a strieborná 
Briliant s metalízou. Vôbec najobľúbenejším 
farebným odtieňom je biela candy, ktorá sa 

ponúka k automobilu bez príplatku. Biela 
farba stelesňuje pocit čistoty a poriadku, 
takže majitelia bielych automobilov kladú 
veľký dôraz na detail. Bielu farbu tiež volia 
ľudia, ktorí sú vraj na cestách tolerantní voči 
ostatným vodičom. Bielej tesne sekunduje 
najtmavší odtieň – Čierna Magic s perleťovým 
efektom. Úhľadná čierna farba predstavuje silu 
a autoritu. Majitelia, ktorí volia čiernu farbu sú 
sebavedomí a seriózni vodiči. Treťou najčastejšie 
volenou farbou karosérie vozidiel ŠKODA je 
konzervatívna strieborná Briliant s metalízou. 
Strieborná farba kedysi predstavovala prestíž 
a luxus. Dnes je tento odtieň považovaný 

za neutrálny, ktorý na žiadnom modeli nič 
nepokazí. 
 Zemité farby pomaly striedajú aktuálny 
trend bielych farieb, čo vidieť aj vo voľbe 
majiteľov SUV Yeti. Vodiči najčastejšie siahli 
po farebnom odtieni s názvom hnedá Mato 
(na obr.). Podstatná časť sa však rozhodla pre 
tradičnú čiernu Magic a bielu candy.
 Majitelia najlepšie vybaveného typu Superb 
volili v minulom roku tiež najmä konzervatívne 
farby čiernu Magic a striebornú Briliant. Na 
treťom mieste sa umiestnil odtieň Amethyst 
Purple, ktorý Superbu dodáva nezameniteľný 
vzhľad.    -ša-

PREDAJNÁ SIEŤ RENAULTU SA ROZRASTÁ

ROK 2011 V ZNAMENÍ 6,5 PERcENTNéHO RASTU

SLOVÁcI NERADI ExPERIMENTUJÚ S fARBAMI
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Z domova

Navštívte našich predajcov a presvedčte sa o kvalite značky Hyundai, ktorá už druhýkrát po 
sebe zvíťazila v prestížnom teste kvality magazínu Auto Bild. 
Otestujte Hyundai ix35, ktorý vo vybraných typoch môžete mať teraz bez čakania. Suverénne 
mestské SUV už v základnej výbave ponúka klimatizáciu, rádio s ovládaním na volante 
a s prehrávačom CD, MP3, USB a AUX, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a alarm, 
6 airbagov, ESP a protipreklzový systém, asistent na rozjazd do kopca a na zjazd z kopca, disky 
z ľahkých zliatin, elektrické ovládanie predných a zadných okien a elektricky ovládané a vyhrievané 
spätné zrkadlá.
Navyše k modelom Hyundai získate aj 5-ročnú záruku bez obmedzenia kilometrov, 5 rokov 
asistenčných služieb a 5 rokov zvýhodnených servisných prehliadok. 

www.hyundai.sk                                           

Hyundai ix35 teraz bez čakania a už od 17 990 €

Kombinovaná spotreba: 5,3 – 8,2 l/100 km, emisie CO2: 139 – 195 g/km. Foto je ilustračné.

„Zažite Hyundai!“

       HyundaiSlovensko          HyundaiSlovensko

HYUNDAI OPÄŤ
NAJKVALITNEJŠOU 
ZNAČKOU ROKA

„Zažite

HYUNDAI OPÄŤ
NAJKVALITNEJŠOU 
ZNAČKOU ROKA

HYUNDAI OPÄŤ
NAJKVALITNEJŠOU 
HYUNDAI OPÄŤ

ix35 jednotka A4.indd   1 1/17/12   11:11 AM
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Bezpečnosť premávky
SATC

Bulharsko
Od 1. júna 2012 by mal byť zavedený všeobecný 
zákaz fajčenia na všetkých verejných miestach.

Česko
Od 1.1.2012 sú drahšie diaľničné nálepky 
a aj elektronické mýto pre vozidlá nad 3,5 t. 
Zdražela 10-dňová nálepka z 250,- na 310,- Kč. 
Mesačná nálepka stojí 440,- Kč namiesto 350. 
ročná nálepka zdražela o 300 korún, teraz stojí 
1500,- Kč. Mýto zdraželo o 25 %.

Čierna Hora
Od 1.1.2012 bola zrušená ekologická daň. 
Ekologické nálepky (10 resp. 30 €) boli zrušené, 
cestovanie je teda mierne lacnejšie.

Lichtenštajnsko
19.12.2011 vstúpila táto krajina do 
schengenského priestoru. Na hraniciach už nie 
sú kontroly. Je samozrejmé, že treba mať so 
sebou platný preukaz totožnosti.

Nemecko
Pre vjazd do ďalších nemeckých miest treba 
tzv. Ekonálepku (dnes je to už približne 50 
miest). Zároveň sa sprísnili podmienky vjazdu 
do niektorých miest. Pre vjazd do Heidelbergu, 
Tübingenu, Ulmu, Freiburgu a Heilbronnu už 
platí len žltá a zelená nálepka. Pre Osnabrück, 
Frankfurt nad Mohanom a Štuttgart už platí len 
zelená nálepka.
Lety z nemeckých letísk mierne zlacneli. 
Zmenšila sa daň o 6,27 %.

Poľsko
Novinka pre lyžiarov. Od 1.1.2012 je pre deti do 
16 rokov povinná lyžiarska prilba.

Rakúsko
Od 1.1.2012 platí nová povinnosť vytvárať 
„SOS-uličku“ v strede cesty (resp. medzi 2. a 3. 
jazdným pruhom) na diaľniciach a rýchlostných 
cestách. Táto povinnosť platí už pri tvorbe 
zápchy. Hrozia veľké pokuty.

Španielsko
Budú nové turistické poplatky v Katalánsku – 1 
€ na osobu a noc (okrem detí do 12 rokov). 

Poplatok sa bude vyberať len prvých 10 dní. Od 
11. dňa pobytu sa poplatok nebude platiť.

Švajčiarsko
Od 1.1.2012 sa dramaticky zväčšuje pokuta za 

jazdu na diaľnici bez nálepky. Namiesto 100 
frankov to bude 200,- cHF (asi 163 €).

Zdroj: OTA FIA

ČO JE NOVéHO 
NA cESTácH PO 
EUróPE V roku 2012 nás čakajú zmeny 

a novinky na cestách po Európe. 
Z databázy OTA FIA sme vybrali tie 
najdôležitejšie: 
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Bezpečnosť premávky
SATC

POZNáTE ZNAČKY?
Podľa Ženevského protokolu o dopravných značkách a signáloch (ešte z roku 1949) a Konvencie o dopravných 
značkách o signáloch (Viedeň, 1968) je na celom svete jednotný systém dopravného značenia. Predsa sa však 
nájdu dopravné značky a informačné tabule, ktoré u nás nevidno a nemusí nám byť celkom jasné, čo znamenajú. 
Zopár sa ich nájde aj v Európe. Z informačnej databázy OTA FIA sme vybrali niekoľko zaujímavostí.
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Bezpečnosť premávky
EUROSCOLA 2012

Vyvrcholením našich pravidelných aktivít bol  
jedinečný spoločný deň „všetkých generácií“ 
na jednom mieste, pri spoločných aktivitách 
v rámci programu EUrOScOLA 2012. 
 Akcia o aktívnom starnutí a prepojení 
všetkých generácií, ktoré majú spoločné 
témy, sa uskutočnila 11. januára 2012 od 
9.00 h v Športovej hale v Snine. Po viacerých 
čiastkových aktivitách s určenými cieľovými 
skupinami, ktoré naši žiaci zrealizovali 
v priebehu roka, (besedy s dôchodcami, aktivity 
pre deti materských škôl, benefičný koncert 
pre školy, ktorého výťažok išiel pre podporu 
Domova sociálnych služieb v Osadnom a pod.) 
sme zorganizovali spoločné podujatie, kde 
boli prítomní zástupcovia všetkých generácií 
a všetko, čo vykonávali, sa týkalo všetkých - 
a výsledok sa dal dosiahnuť opäť len s pomocou 
všetkých.  Na chvíľu sme sa usilovali nebáť 
sa zmeniť sa „z dospelého na dieťa“, či podať 
svoju pomocnú detskú ruku staršiemu, byť 
spolu obratnejším, šikovnejším a rýchlejším. 
A uvedomiť si, že spoločne môžeme prekonať to, 
čo len pre nás samých by mohlo byť prekážkou. 
Pritom si zopakovať poznatky  o spoločnosti, 
v ktorej sa nachádzame, o Európskej únii, ktorej 
sme súčasťou a o pravidlách, ktoré v nej platia, 
o euromene, na ktorú si staršia generácia zvyká 

a pre mladých je samozrejmosťou. Nechávali 
sme sa unášať mottom  dňa: „ Povedz mi, a ja 
zabudnem. Ukáž mi, a ja si zapamätám. Zapoj 
ma do niečoho, a ja pochopím.“ A tomuto sa 
prispôsobil aj program celého dňa. 

Do aktivít sa zapojili deti z MŠ na Palárikovej 
a Budovateľskej ulici v Snine, žiaci pozvaných 
základných škôl, členovia Klubu dôchodcov 
a Jednoty dôchodcov, členky miestnej 
organizácie Únie žien a žiaci a učitelia 
SPŠ v Snine. Nad 
regulárnosťou súťaže 
dohliadala porota v zložení 
Ing. Martinák – štátny 
radca MDVrr Sr, 
Mgr. Lukša – zástupca 
primátora mesta Snina, 
Ing. Ortutayová – 
predsedníčka rady školy 
a PaedDr. romanová, 
riaditeľka školy.    
 
Po hudobnom privítaní 
a predstavení programu 
zasiahol publikum silný 
emotívny náboj, pretože 
Bc. Miroslav Nagy – 

FALcK  Academy predstúpil pred publikum 
a komentoval filmové šoty, ktoré boli zamerané 
na situácie, ktoré sa môžu kedykoľvek dotknúť 
ktorejkoľvek generácie. Filmový slogan, ktorý 
sa opakoval v závere každej podkapitoly, bol 
„chráň si svoj život a životy okolo teba...“ 
V spojitosti s hudobným „podmazom“ 
a odborným výkladom to bolo poučné, dojímavé, 
a hlavne stalo sa výrazným mementom pre 
všetkých prítomných. 
 Film vystriedalo vystúpenie dievčat 
s aerobikom. A od tejto chvíle sa začala súťaž, 
v ktorej boli pripravené otázky a úlohy pre  
šesť súťažných družstiev. Medzi súťažiacimi 
bol značný vekový rozdiel, pretože v každom 
družstve boli: 2 detičky z materskej školy,  
1 zástupca základnej školy, 1 zo strednej 
školy, 1 členka Únie žien a 1 dôchodca. Aby 
sme ich dobre identifikovali, boli oblečení 
v tričkách rôznej farby, a tak súťažili družstvá: 
tmavomodrých, červených, žltých, čiernych, 
oranžových a svetlomodrých.  
 Jednotlivé súťažné kolá boli zamerané na 
Európsku úniu, bezpečnosť cestnej premávky, 
zdravotnícku prípravu a na šikovnosť 
a obratnosť. Časť záverečnej úlohy bola 
zameraná aj na kreativitu a popri skladačke bolo 

EUróPSKY rOK AKTíVNEHO 
STArNUTIA A SOLIDArITY MEDZI 
GENErácIAMI Stredná priemyselná škola v Snine 

popri svojich vzdelávacích 
aktivitách realizuje aj ďalšie 
činnosti, ku ktorým patrí aj 
spolupráca s „generáciami pred a za 
nami“ - s deťmi, ale aj so staršou 
generáciou. 



www.mo t .sk 11

Ponuka služieb

úlohou súťažiacich a pomocníkov z hľadiska 
vymyslieť čo najlepší recept na medzigeneračné 
vzťahy. 
 Vytvorila sa tak „minikuchárka“ na 
najlepšie medzigeneračné vzťahy, v ktorej sa 
zachytila  aj atmosféra prežitého dňa. A jedným 
z ponúknutých receptov sa stali aj Trojgeneračné 
pusinky, ktoré Vám vrelo odporúčame. recept 

je jednoduchý: „Otvorené 
srdce každého z nás, 
k tomu pridať čo najmilší 
úsmev, primiešať úprimný 
pohľad, vymixovať 
pohladenie babičkiných 
a dedkových rúk a detských 
dlaní, dochutiť teplom 
rodinného krbu a upečené 
obliať vzájomnou láskou. 
Podávame na podnose 
euromincí – prípadne aj 
s papierovými.“ 

 V závere prítomné subjekty dostali ďakovný 
list a zároveň aj reflexné materiály, aby každý bol 
bezpečný na ceste. 
 A záver sa niesol v duchu spojenia krásy 
a športu. roztlieskavačky navodili čarovnú 
atmosféru a za nimi už priestor patril chlapcom 
s florbalovými hokejkami a loptičkami. Za 
sprievodu hudby predviedli svoje majstrovstvo 

v obratnosti, v pohybovej kultúre, ale aj 
v presnosti streľby na bránku. A myšlienka 
medzigeneračného spolužitia bola posunutá ešte 
do vyšších sfér, pretože v záverečnej exhibícii 
k florbalovému družstvu prišla posila – pridali 
sa k nim dvaja žiaci SPŠ v Snine, ktorí sú na 
vozíčkoch, a spoločne dohrali svoje florbalové 
vystúpenie. 
 Program akcie ukončilo zamyslenie sa nad 
otázkami, či vieme spoločne splniť stanovenú 
úlohu, čo dávame my, mladší, starším, a čo 
dávajú starší nám. Vieme byť solidárni 
a zhovievaví k sebe navzájom, dokážeme byť 
aktívni a byť takí starí, na akých sa cítime? 
Vytvorili sme krásne a príjemné dopoludnie 
bez ohľadu na hranice veku a bez  generačného 
delenia sa?  A odpoveďou všetkých prítomných 
bolo jednoznačné: áNO!!!

PaedDr. Alena ROMANOVÁ

riaditeľka školy 

Pre uľahčenie výberu motorového 
oleja vhodného na výmenu alebo 
dolievanie do vozidiel, Slovnaft prináša 

novú pomôcku. Priamo na etiketách svojich 
špičkových motorových olejov  MOL Dynamic 
uvádza vybrané značky vozidiel, pre ktoré je 
daný olej určený.  
 Motoristom, ktorí potrebujú doplniť alebo 
vymeniť motorový olej, pomôžu pri kúpe 
toho správneho typu výrazné okrúhle pečiatky 
umiestnené na prednej etikete fľaše, kde sú 
vyznačené značky vozidiel, pre ktoré je daný 
olej vhodný. Nemusia tak hľadať jednotlivé 
schválenia a výkonnostné úrovne uvádzané na 
zadnej strane obalu  zvyčajne napísané drobným 
písmom kvôli obmedzenému priestoru.
 Voľba správneho motorového oleja 
je zložitejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. 
Skúsenosti ukazujú, že  väčšina motoristov 
si vyberá motorový olej len podľa viskozitnej 
triedy, ktorá je označená na etikete. Výrobcovia 
automobilov však okrem odporúčanej 
viskozitnej triedy tiež striktne predpisujú 
výkonnostnú úroveň, ktorú musí olej spĺňať, aby 
bol vhodný pre daný typ vozidla.   Spoločnosť 
SLOVNAFT, a.s. má napríklad vo svojom 
portfóliu 7 motorových olejov jednej viskozitnej 
triedy, ktoré ale majú odlišné výkonnostné 
úrovne a sú určené pre rôzne motory.
 „V dnešnej dobe sa väčšina vodičov spolieha 
na výmenu motorového oleja v autoservise, 
a veľa majiteľov áut tak ani nevie, aký druh oleja 
mu servisný technik do motora nalial. Preto si 

pri rozsvietení kontrolky hladiny oleja v motore 
často kladú otázku, aký druh oleja majú doliať,“ 
povedal Peter Ševčík, vedúci Technického 
servisu mazív SLOVNAFT, a.s.. „Nové etikety 
na spotrebiteľských baleniach 
motorových olejov sú teda pre 
motoristov významnou pomocou 
pri správnom rozhodnutí sa o kúpe 
oleja,“ dodal. 
 Oleje MOL Dynamic 
zaradené do nového systému 
označenia sú vhodné na výmenu 
alebo doplnenie pre všetky vozidlá 
značiek uvedených na ich etikete, 
ktoré boli vyrobené po roku 1998, 
bez ohľadu na typ motora alebo 
používané palivo. Týmto spôsobom 
označené oleje sú viskozitnej 
triedy 5W-30 a 5W-40. Všetky 
sú miešateľné aj s ostatnými 
motorovými olejmi rovnakej 
úrovne pre osobné a ľahké 
úžitkové vozidlá predávanými na 
Slovensku.
 Oleje MOL Dynamic sú 
dostupné na každej čerpacej 
stanici Slovnaft, ako aj na ďalších 
partnerských čerpacích staniciach, 
v servisoch a v predajniach 

autopríslušenstva.
Zoznam označených motorových olejov 
a odporúčanie pre vozidlá.

-st-

NOVÁ ETIKETA NA MOTOROVýcH 
OLEJOcH SLOVNAfTU 
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Právna rubrika

R a d a  a d v o k á t a

Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke je každý vodič povinný počínať si 
pred železničným priecestím mimoriadne 
opatrne. Musí sa najmä presvedčiť, či môže cez 
železničné priecestie bezpečne prejsť. Ak je pri 
železničnom priecestí umiestnená značka "Stoj, 
daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť 
vozidlo pred železničným priecestím na takom 
mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, 
inak mu hrozí v blokovom konaní pokuta do 60 
eur. Iste je vám známe, že ak na tzv. priecestnom 
zabezpečovacom zariadení svieti prerušované 
biele svetlo, smie vodič 50 metrov pred 
železničným priecestím a pri jeho prechádzaní 
jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h. V prípade, 
že sa na železničnom priecestí nenachádza 
funkčné priecestné zabezpečovacie zariadenie, je 
najväčšia dovolená rýchlosť jazdy vo vzdialenosti 
50 metrov pred železničným priecestím a pri 
jeho prechádzaní najviac 30 km/h. 
 Vodiči majú dbať na to, aby zbytočne 
nepredlžovali čas prechádzania železničného 
priecestia. Pred železničným priecestím sa 
vozidlá radia za sebou v poradí, v ktorom 
prišli a ak nejde o súbežnú jazdu, smú vozidlá 
prechádzať cez železničné priecestie len 
v jednom jazdnom prúde. Za porušenie tejto 
povinnosti môže byť vodičovi v blokovom 
konaní uložená pokuta do 60 eur.
 Keď z nejakých príčin dôjde k zastaveniu 
vozidla na železničnom priecestí, je vodič 
povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate. 
Ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne 
vykonať také opatrenia, aby bol vodič vlaku včas 
varovaný pred nebezpečenstvom. 
 Zákon vymedzuje situácie, za ktorých 
nesmie žiadny vodič vchádzať na železničné 
priecestie, inak mu hrozí pokuta do 150 eur, 
nehovoriac o ohrození života vodiča i jeho 
spolujazdcov. Konkrétne ide o prípady, keď:
- sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo 

prerušovanými svetlami priecestného 
zabezpečovacieho zariadenia,

- sa dáva výstraha prerušovaným zvukom 
húkačky alebo zvončeka priecestného 
zabezpečovacieho zariadenia,

- sa závory spúšťajú, sú už spustené alebo keď 
sa zdvíhajú,

- už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo 
iné dráhové vozidlo alebo keď počuť najmä 

jeho húkanie alebo pískanie,
- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej 

prevádzky železničného priecestia dáva 
znamenie na zastavenie vozidla krúžením 
červenou alebo žltou zástavkou a za zhoršenej 
viditeľnosti krúžením červeným svetlom 
v hornom polkruhu,

- situácia na železničnom priecestí alebo za ním 
nedovoľuje, aby ho vodič bezpečne prešiel 
a pokračoval v jazde.

Vodiči by nemali zabúdať ani na to, že ak osoba 
pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky 
železničného priecestia dáva pokyn na jazdu 
cez železničné priecestie vodorovným kývaním 
ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za 
zhoršenej viditeľnosti bielym svetlom cez stred 
tela, je vodič povinný poslúchnuť – a to aj vtedy, 
keď sa spúšťajú, sú spustené alebo sa zdvíhajú 
závory, keď už vidieť alebo počuť prichádzajúci 
vlak a aj vtedy, keď sa dáva výstraha dvoma 
červenými striedavo prerušovanými svetlami, 
prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka 
priecestného zabezpečovacieho zariadenia. 
Za nerešpektovanie jej pokynov môže  byť 
sankcionovanie pokutou do 60 eur. Vyššie 
uvedené ustanovenia zákona sa primerane 
vzťahujú aj na chodcov.

Čitateľ richard zo Žiliny sa zase posťažoval 
na arogantných vodičov, ktorí si zvykli meniť 
smer jazdy bez toho, aby na svoj zámer vopred 
upozornili ostatných vodičov zapnutím tzv. 
smerovky, prípadne ju zapínajú iba na veľmi 
krátky čas, takže ju ťažko zaregistrovať. S týmto 
„zlozvykom“ sa na našich cestách už iste stretla 
väčšina z vás.

Zákon o cestnej premávke jednoznačne 
ustanovil, že každý vodič má povinnosť dávať 
znamenie o zmene smeru jazdy vždy pri zmene 
smeru jazdy, vybočovaní z neho alebo ak to 
vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej 
premávky. Za nesplnenie tejto povinnosti 
môže byť vodič v blokovom konaní postihnutý 
sankciou do 50 eur. Pripomínam, že vodič je 
povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy 
včas pred zmenou smeru jazdy, a to s ohľadom 
na okolnosti cestnej premávky, najmä na vozidlá 
idúce za ním a na povahu jazdy.

Znamenie o zmene smeru jazdy sa dáva 
smerovými svietidlami. Vodič ho ponechá 
len v čase, kým mení smer jazdy, vybočuje 
z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto 
v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. Ak 
nastane situácia, že vozidlo nie je smerovkami 
vybavené alebo ak majú poruchu, dáva sa 
znamenie upažením. rukou ohnutou v lakti 
hore sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy 
na opačnú stranu. Znamenie rukou sa dáva 
len pred začatím jazdného úkonu. Ak to 
vyžadujú okolnosti, najmä ak znamenie dávané 
smerovými svietidlami alebo rukou nie je 
dostatočne viditeľné, najmä pre šírku nákladu 
alebo za zhoršenej viditeľnosti, zákon hovorí, 
že znamenie musí dávať spôsobilá a náležite 
poučená osoba alebo sa musí použiť iný zreteľný 
spôsob. Inak smie vodič uskutočniť zamýšľaný 
jazdný úkon len vtedy a takým spôsobom, aby 
neboli ohrození ani obmedzení iní účastníci 
cestnej premávky.

Výnimkou je vjazd do kruhového objazdu, pri 
ktorom vodič znamenie o zmene smeru jazdy  
nedáva. Pri jazde po kruhovom objazde vodič 
dáva znamenie o zmene smeru jazdy vtedy, keď 
z takej križovatky vychádza a pri prechádzaní 
z jedného jazdného pruhu do druhého.
 V tejto súvislosti stručne popíšem aj 
povinnosti vodičov pri dávaní zvukových 
a svetelných výstražných znamení. Zákon 
dovoľuje vodičom dávať zvukové výstražné 
znamenie len v prípadoch, ak je to potrebné 
na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva 
(mimo obce ho možno výnimočne použiť aj na 
upozornenie vodiča predchádzaného vozidla). 
Namiesto zvukového výstražného znamenia 
smie vodič dávať svetelné výstražné znamenie 

So žiadosťou o radu sa na mňa obrátil motorista z menšej obce neďaleko 
Bratislavy, ktorý denne prechádza cez železničné priecestie a už viackrát bol 
svedkom toho, že vodiči pri prejazde priecestia podľa neho nedodržiavajú 
dopravné predpisy. Zaujíma ho preto aktuálna právna úprava tejto 
problematiky.
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prerušovaným zapínaním stretávacích alebo 
diaľkových svetiel - na upozornenie vodiča 
predchádzaného vozidla ho smie dávať aj v obci.
Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných 
účastníkov cestnej premávky na hroziace 
nebezpečenstvo, teda najmä vtedy, keď treba 
náhle zmenšiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť 
vozidlo, dávajú vodiči svetelné výstražné 
znamenie zapnutím výstražnej funkcie 
smerových svietidiel. Funkciu výstražných 

smerových svietidiel možno v iných prípadoch 
použiť len na odvrátenie hroziaceho 
nebezpečenstva. Platí zásada, že výstražné 
znamenia sa môžu použiť len v nevyhnutne 
potrebnom čase. Za neoprávnené používanie 
zvukových a svetelných výstražných znamení 
hrozí pokuta do 30 eur.

Na záver ešte uvádzam, že v prípade záujmu 
sa môžete s úplným znením aktuálneho 

Sadzobníka pokút ukladaných v blokovom 
konaní za priestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
spáchané porušením zákona č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke, oboznámiť na internetovej 
stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
(www.minv.sk).

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

Je nás už 7 miliárd
Nikto síce presne nevie, koľko ľudí žije na Zemi, 
ale štatistikom to vychádza tak, že 31. októbra 
2011 sa narodil 7-miliardtý človek. Aj keby sa 
štatistici mýlili o pár miliónov ľudí v neprospech 
tejto hodnoty, je nás naozaj požehnane. A ak 
budeme pre zjednodušenie predpokladať, že táto 
štatistika bola približne rovnako presne robená 
aj pred 12 rokmi, kedy nás vraj bolo „len“ 6 
miliárd, množíme sa naozaj enormným tempom. 
Aký život ale môže očakávať 7-miliardtý človek 
a jeho rovesníci?

Odpovede na tieto otázky hľadá štúdia skupiny 
Allianz, ktorá starostlivo sleduje vývoj svetovej 
populácie, keďže pôsobí vo viac ako 70 štátoch 
sveta. „Ako medzinárodný poskytovateľ 
finančných služieb sledujeme veľmi presne 

demografickú krivku, lebo má veľký vplyv na 
budúci vývoj hospodárstva a finančných trhov,“ 
hovorí Michaela Grimmová, ekonómka skupiny 
Allianz.

To aký bude mať život človek s poradovým 
číslom 7 miliárd závisí do veľkej miery aj 
od toho v akom štáte sa narodí. Úroveň 
zdravotníctva, prístup k čistej vode či 
predpokladaná dĺžka života sa totiž 
v jednotlivých štátoch ešte stále veľmi líši. 

Predpokladá sa, že  napríklad v Japonsku by 
mal veľkú šancu osláviť aj 90. narodeniny, 
keďže predpokladaná dĺžka života v tejto 
krajine bude v roku 2050 približne 87 rokov. 
Naopak, v Nigérii, kde je dnes predpokladaná 
dĺžka života 52 rokov, nemusel by osláviť ani 
svoju 60-tku. Dnes je predpokladaná dĺžka 
života na Slovensku približne 75 rokov, pričom 

tendenciou je stále zväčšovanie tohto čísla. Ak 
však k tomuto faktu prirátame nízku úroveň 
pôrodnosti, dôsledkom týchto demografických 
zmien je, že počet dôchodcov stále narastá. 
Podiel obyvateľov starších ako 60 rokov 
v slovenskej populácii, ktorý sa v súčasnosti 
pohybuje okolo 19 percent, by sa mal zväčšiť na 
približne 38 percent v polovici storočia. 
K vzostupu pôrodnosti dochádza  celosvetovo 
iba krátkodobo. Preto ani demografickí 
špecialisti ešte nedokážu povedať, kedy nás na 
našej planéte bude 10 miliárd. Podľa najnovších 
výpočtov OSN to prichádza do úvahy asi v roku 
2100. V jednom sa však experti zhodujú už dnes 
– svetová populácia aj naďalej bude rásť. Bude 
to prinášať problémy nielen v ich „fyzickom 
prežívaní“, napríklad  z hľadiska zabezpečenia 
dostatok potravy pre všetkých.

Správa Svetovej zdravotníckej organizácie 
hovorí, že až 1,3 milióna ľudí príde 
každoročne o život pri dopravných 

nehodách. Deti, chodci, cyklisti alebo seniori 
patria k najohrozenejším účastníkom cestnej 
premávky. Organizácia zdôrazňuje skutočnosť, 
že ak bude tento trend pokračovať, dopravné 
nehody sa do roku 2030 stanú piatou 
najčastejšou príčinou smrti. Aj preto vlani 
Valné zhromaždenie OSN po prvýkrát vyhlásilo 
„Dekádu zlepšovania bezpečnosti na cestách“, 
ktorej je Allianz prvým partnerom.
 Allianz, ktorý je celosvetovo najväčším 
poisťovateľom áut s viac ako 50 miliónmi 
poistených áut, podporuje zlepšovanie 

bezpečnosti na cestách vo viac ako 25 štátoch. 
Tieto programy majú široký záber, od dopravnej 
výchovy detí až po expertízy a výskumy 
venované dopravným nehodám a ich dôsledkom.
 „Zmenšenie počtu obetí dopravných nehôd 
môže byť dosiahnuté iba lepším povedomím 
o rizikách cestnej premávky, dlhodobou 
zaangažovanosťou a inovatívnymi stratégiami,“ 
hovorí christoph Lauterwasser, výkonný riaditeľ 
Allianz centra pre technológie (AZT). Už viac 
ako 40 rokov je Allianz aktívne angažovaný pri 
zlepšovaní bezpečnosti na cestách so svojím 
vlastným výskumným centrom pre automobilové 
expertízy. centrum poskytuje úspešný 
manažment rizík, a tiež sa zaoberá výskumom 

nehôd a škôd, pričom prinieslo mnoho 
bezpečnostných inovácií, napríklad povinné 
zavedenie bezpečnostných pásov v Nemecku.
Allianz – Slovenská poisťovňa sa do iniciatívy 
celej skupiny zapája tiež. Prostredníctvom 
Nadácie Allianz aktívne podporuje výstavbu 
a rekonštrukciu dopravných ihrísk a výučbu 
dopravnej výchovy v materských a základných 
školách. Pomáha aj obciam pri obstarávaní 
meračov rýchlosti, ktoré majú za úlohu vodičov 
upozorniť na primeranú rýchlosť pri prejazde 
obcou a chrániť tak zdravie a životy ostatných 
účastníkov cestnej premávky.

-az-

ŠTÚDIA ALLIANZ: 
AKý BUDE MAŤ ŽIVOT 7-MILIARDTý ČLOVEK?

POČET OBETÍ NEHôD STÁLE RASTIE
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Kia má dnes viac ako 44 000 zamestnancov 
a ročné výnosy viac ako 20 miliárd USD. Značka 
Kia má veľmi dobré postavenie aj na slovenskom 
automobilovom trhu. Marketingovými akciami 
a sponzorskými aktivitami závodu aj obchodnej 
spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko sa 
zo všetkých troch automobilových závodov 
vyrábajúcich autá na našom území najviac snaží 
pôsobiť ako “náš národný výrobca automobilov” . 

Závod spoločnosti Kia Motors Slovakia pri 
Žiline bol vybudovaný v období rokov 2004 až 
2006. Výroba automobilov ako aj motorov pre 
osobné automobily bola spustená v decembri 
2006.  Miliónty automobil vyrobila 25. januára 
2012 (už po uávierke tohto vydania časopisu 
- pozn. red.) Vlani vyrobila v roku 2011 viac 
ako 252 000 vozidiel, ktoré exportovala do 
všetkých európskych štátov. Závod medziročne 
zaznamenal v produkcii automobilov 10 % 
nárast. Výroba motorov stúpla o 12 %, keď 
výrobné linky opustilo viac ako 359 000 
zážihových a vznetových motorov. Spoločnosť 
plánuje zväčšovať objem výroby na Slovensku 
aj naďalej.  Minulý rok Kia spustila prevádzku 

v druhej motorárni, celková výrobná kapacita 
motorov vzrástlla na viac ako 450 000 kusov 
ročne. Závod na Slovensku vlani zaradil do 
výroby nový typ, keď od októbra začal vyrábať 
malé viacúčelové vozidlo Kia Venga. Koncom 
roka 2011 fabrika prijala a vyškolila 900 
nových zamestnancov a v januári 2012 spustila 
tretiu pracovnú zmenu. Spoločnosť aktuálne 
zamestnáva viac ako 3900 ľudí.

„rok 2011 bol pre našu spoločnosť veľmi 
priaznivý, keď sme vyrobili viac ako 252 000 
automobilov a dosiahli tak 10 % medziročný 
rast. Vďaka intenzívnemu úsiliu našich 
zamestnancov sme rozšírili aj výrobnú kapacitu 
motorárne a začali s produkciou nového typu 
Kia Venga. Momentálne sa zameriavame na 
bezproblémový nábeh trojzmennej prevádzky, 
aby sme dosiahli plnú kapacitu už v prvom 
štvrťroku 2012,“ povedal Eek-Hee Lee, 
prezident a generálny riaditeľ spoločnosti 
Kia Motors Slovakia. „V najbližšom období 
sa budeme sústreďovať na spustenie sériovej 
výroby úplne novej Kia cee’d. Verím, že nová 
generácia tohto typu nám v roku 2012 pomôže 

zväčšiť celkový objem výroby až na 285 000 
automobilov,“ dodal Eek-Hee Lee.

Najpredávanejším medzi typmi, ktoré 
spoločnosť Kia vyrába na Slovensku, sa stalo 
športovo-úžitkové vozidlo Kia Sportage. Viac 
ako 101 000 vyrobených kusov obľúbeného 
SUV tvorí pre spoločnosť približne 40 % 
celkového objemu výroby. Kia Sportage si 
získala srdcia mnohých nových zákazníkov 
z celej Európy a stala sa tretím najpredávanejším 
automobilom na slovenskom trhu. Kia cee’d 
spolu presiahla 103 000 kusov, čo tvorí 41 % 
z celkovej výroby a Venga, vyrábaná od októbra, 
v počte približne 11 000 kusov, predstavuje 4 % 
z produkcie. Okrem toho Kia Motors Slovakia 
vlani vyrobila aj 36 000 automobilov Hyundai 
ix35, ktorého výrobu ukončila v júni 2011 
(výrobu ix35 presunuli do závodu Hyundai 
v severomoravských Nošoviciach a odtiaľ 
presunuli do závodu Kie v Tepličke nad Váhom 
výrobu Vengy – pozn. red.) 

Vďaka rozšíreniu výrobnej kapacity zaznamenala 
Kia vo výrobe motorov medziročný nárast 12 
%. Produkcia bola rovnomerne rozdelená medzi 
zážihové a vznetové motory. Najvyrábanejším 
sa stal vznetový motor so zdvihovým objemom 
1,6 litra, z ktorého sa vyrobilo 102 000 kusov, 
čo predstavuje 28 % z celkovej výroby. Hlavným 
dôvodom zväčšenej výroby vznetových motorov 

KIA MOTORS JE NA 
SLOVENSKU ÚSPEŠNÁ
Automobilka Kia Motors patrí v súčasnosti medzi najdynamickejšie sa 
rozvíjajúcich výrobcov automobilov na svete a veľmi dobre sa darí aj jej 
jedinému európskemu závodu, ktorý má u nás, v Tepličke nad Váhom. Vlani 
v 13 výrobných a montážnych závodoch v 8 štátoch sveta vyrobila viac 
ako 2 400 000 vozidiel, ktoré predáva prostredníctvom siete oficiálnych 
zastúpení v 172 štátoch.
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sa stal veľký dopyt po športovo-úžitkových 
automobiloch. Výroba vznetových motorov 
spoločnosti Kia vzrástla v roku 2011 o 37 %.

Kia Motors Slovakia vyváža vozidlá do celej 
Európy. Hlavné trhy sa ani v roku 2011 výrazne 
nemenili. Viac ako 23 % z celkovej produkcie 
automobilov spoločnosť exportovala do ruska, 
10 % do Veľkej Británie, 9 % do Nemecka,  

8 % do Španielska a 5 % do Francúzska. Zvyšné 
automobily exportovali do ďalších 44 štátov. 
Necelé 2 % vyrobených vozidiel boli určené pre 
slovenský trh.

Začiatkom roka 2012 spoločnosť spustila tretiu 
pracovnú zmenu a zväčšila počet zamestnancov 
na viac ako 3 900. Závod sa v súčasnosti 
pripravuje na produkciu druhej generácie typu 

Kia cee’d, ktorý bude oficiálne predstavený 
na autosalóne v Ženeve v marci 2012. Najprv 
sa do výroby dostane päťdverový hatchback 
(pravdepodobne v apríli), kombi a trojdverový 
model pro_cee´d zaradia do výroby neskôr 
v priebehu tohto roka. Výstavnú premiéru nová 
generácia typu cee´d bude mať začiatkom marca 
na autosalóne v Ženeve.

Prvé tri pohľady 
na nový 
päťdverový model 
cee´d-u automobilka 
zverejnila už pred 
autosalónom. Hlbšie 
prelisy karosérie, 
viac do bokov 
natiahnuté reflektory 
a výraznejšia, väčšia 
maska chladiča sú 
hlavné vizuálne 
medzigeneračné 
zmeny. Kia cee´d 
druhej generácie má 
rovnaký konštrukčný 
základ ako nová 
generácia typu 
Hyundai i30, ktorý už 
v Nošoviciach začali 
v januári vyrábať. Takže aj nový cee´d bude 
mať kvalitnejšiu viacprvkovú zadnú nápravu 
(pôvodne z väčšieho typu i40). Najvýkonnejším 
motorom (99 kW) bude pri začiatku predaja 
tejto generácie cee´d-u pravdepodobne zážihový 
motor s priamym vstrekovaním benzínu 1.6 
GDI, v ponuke by mali byť aj zážihové motory 
1.4 cVVT (73 kW) a 1.6 cVVT (88 kW), 
vznetový motor 1.6 crDi by mal byť v ponuke 
s tromi úrovňami výkonov (66, 81 a 94 kW). 
K dispozícii budú šesťstupňové ručne ovládané 
či automatické prevodovky.

-ka- 
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Zo sveta

Dopravné zápchy síce nie sú už 
ničím mimoriadnym ani na našich 
cestách, ale v krajinách s väčšou 

hustotou premávky sa predsa len vyskytujú 

častejšie (a vodiči si na ne tak zvykli, že už ani 
toľko nehromžia ako naši vodiči). Napriek 
neustálemu rozširovaniu diaľničnej siete a jej 
modernizácie (najmä rastom počtu jazdných 
pruhov na najfrekventovanejších úsekoch) sa 
podľa údajov najväčšieho nemeckého autoklubu 
ADAc vlani opäť zväčšil počet dopravných 
zápch na nemeckých diaľniciach. Ich počet 
(rátajú sa len zápchy s dĺžkou najmenej jeden 
kilometer) narástol vlani na približne 189 000, 
čo je o približne o 3000 viac než predvlani. 
Najčastejšie stáli motoristi v zápchach 
v Severnom Porýní–Vestfálsku, kde ich bolo 
okolo 60 000, v Berlíne (30 000) a Bavorsku 

(26 000). Keby sme sčítali dĺžku stojacich kolón 
áut, ktoré v minulom roku stáli v dopravných 
zápchach na nemeckých diaľniciach, dospeli by 
sme k číslu 450 000 kilometrov, čo je viac ako je 
vzdialenosť Mesiaca od našej Zeme. 
 (Treba pridať ďalšie vyasfaltované jazdné 
pruhy diaľnic  na úkor polí a lesov, aby neboli 
dopravné zápchy – alebo preferovať verejnú 
dopravu, napríklad železničnú a skvalitňovať ju? 
To by však  v tom druhom, rozumnom prípade 
politici museli vedieť, čím nahradia v štátnych 
rozpočtoch peniaze z prevádzky miliónov áut, 
ktoré ťahajú od majiteľov vozidiel – pozn. 
redakcie.)    (RM)

O malej talianskej spoločnosti Faralli & 
Mazzanti,  známej aj pod skratkou F&M, ste 
pravdepodobne ani len nechyrovali. Pôvodne sa 
zaoberala najmä reštaurovaním takých vzácnych 
historických športových automobilovakými 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 oznámila, že chystá svoj prvý 
superšportový automobil s motorom pred 
zadnou nápravou. Vozidlo sa malo pôvodne 
menovať Mugello, a to podľa známeho 
talianskeho pretekárskeho okruhu, ktorý vlastní 
Scuderia Ferrari a používa ho aj na testovanie 
svojich monopostov F1. Svoj prvý automobil 
napokon spoločnosť F&M predstavila pod 
názvom Evantra. 

 Na pohon Evantry bude slúžiť 3,5-litrový 
zážihový  plochý šesťvalcový motor, umiestnený 
pred zadnou nápravou. Kupujúci sa bude 
môcť rozhodnúť, či chce mať motor len 
s atmosférickým plnením, alebo jeho dvoma 
turbodúchadlami prepĺňanú verziu. Neprepĺňaná 

verzia má mať výkon 300 kW, prepĺňaná až 447 
kW. Karoséria môže byť podľa želania hliníková, 
alebo z uhlíkových vlákien. Exkluzivitu 
Evantry zaručí to, že ju vyrobia len v piatich 
exemplároch. 

(RM)

Niekto si kúpi konkrétny model 
auta preto, lebo s takýmto autom 
je spokojný jeho dobrý priateľ, iný 

sa rozhoduje na základe testov, uverejnených 
v motoristických časopisoch, ďalšiemu záleží 
na malej spotrebe paliva či na čo najmenšej 
cene. No a možno sa nájdu aj takí, ktorí sledujú 

štatistiky predaja jednotlivých typov a vyberú si 
z tých, ktoré sa najviac predávajú – zrejme podľa 
(v podstate celkom rozumného) predpokladu, že 
viac sa predávajú tie autá, s ktorými sú motoristi 
najviac spokojní. Nedávno bol zverejnený 
rebríček najpredávanejších áut na svete, takže 
si môžete overiť, či aj to vami vysnené auto sa 

v ňom nachádza. 
V rebríčku sú 
typy, ktoré sú 
viac či menej 
známe aj u nás, 
azda s jedinou 
výnimkou – čo 
je to vlastne za 
auto ten Wuling 
Sunshine, ktorý 
sa umiestnil na 

treťom mieste? Ide o 3,8 metra dlhý minivan 
poháňaný trojvalcovým motorom a vyrábaný 
spoločným podnikom SAIc-GM-Wuling 
Automobile – spomenutý minivan, ktorý dokáže 
prepraviť až ôsmich cestujúcich, je na čínskom 
trhu mimoriadne úspešný. No a tu je tabuľka 
globálne najpredávanejších vozidiel v roku 2011:
1. Toyota corolla                  1,02 milióna 
2. Hyundai Elantra                1 milión
3. Wuling Sunshine               943 000
4. Ford Focus                         919 000
5. Kia rio                               815 000 
6. Ford Fiesta                         781 000
7. VW Jetta                            745 000
8. Toyota camry                    726 000
9. chevrolet cruze                 691 000
10. VW Golf                          648 000

(RM)

KOLÓNY AŽ ZA MESIAc

EVANTRA Z TALIANSKA

NAJPREDÁVANEJŠIE AUTÁ SVETA

Toyota Corolla
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Vyskúšali sme
Ford Mondeo 1.6 EcoBoost SCTi 
Trend X

Ford Mondeo je vo všetkých troch karosárskych 
verziách – sedan, liftback a kombi – skutočne 
na strednú triedu veľkým autom. V kabíne nami 
naposledy skúšaného liftbacku sme našli jediné 
ako-tak registrovateľné priestorové obmedzenie, 

keď sme si sadli dozadu. Zvažujúca sa strecha 
bude zrejme dôvodom pre kontakt hláv osôb 
s výškou nad 185 cm sediacich na zadných 
sedadlách so stropom. Keďže v pozdĺžnom 
smere je kabína mimoriadne dlhá, odstup hlavy 

od stropu možno zväčšiť miernym „zosunutím“ 
sa na sedadle. K štandardom vyššej strednej 
triedy sa Mondeo po inovácii priblížilo aj  
kvalitou povrchu prakticky všetkých častí kabíny. 
„chyby krásy“, ako vypnutie navigácie súčasne 
s vypnutím rádia, alebo regulácia ambientného 
nočného osvetlenia kabíny, ktoré by malo 
zmenšovať únavu vodiča, spolu s intenzitou 
osvetlenia prístrojového panelu a centrálneho 
displeja, možno väčšine vodičov ani nebudú 
prekážať. Ale v type, ktorý by mohol konkurovať 
aj autám z vyššej strednej triedy, treba dbať 

PO INOVácII A S MALýM MOTOrOM – 
UrČITE AKcEPTOVATEĽNé
Ford nemá žiadneho zástupcu vo  vyššej strednej triede. Možno aj preto typ 
Mondeo sa vo svojej súčasnej tretej generácii  vonkajšími rozmermi nakláňa 
ponad plot strednej triedy a tlačí sa ku   konkurentom z prestížnejšej triedy. 
Súčasťou inovácie bolo aj obohatenie sortimentu motorov o nový zážihový 
motor Ford 1.6 EcoBoost SCTi. 
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Vyskúšali sme
Ford Mondeo 1.6 EcoBoost SCTi 

Trend X

na dokonalosť každého detailu aj z hľadiska 
funkčnosti. celkovo však inovácia Mondeo opäť 
posunula kvalitatívne dopredu.
 Nás však najviac zaujímalo, ako budeme 
vnímať malý zážihový motor v takomto veľkom 
(dĺžka 4784 mm, pohotovostná hmotnosť 
1565 kg) aute. Prepĺňaný zážihový štvorvalec 
s priamym vstrekovaním benzínu s najväčším 
výkonom 118 kW pri 5700 otáčkach za minútu 
a veľmi slušným krútiacim momentom 240 
Nm vo veľmi širokom rozsahu otáčok 1600 
až 4000 za minútu dokáže podľa informácií 
výrobcu zabezpečiť Mondeu veľmi dobré 
dynamické vlastnosti – zrýchlenie z 0 na 100 km 
za 9,3 s a najväčšiu rýchlosť 215 km. A k tomu 
spotrebu paliva takmer na úrovni modelov 
poháňaných vznetovými motormi. 
 Naše skúsenosti s malými prepĺňanými 
zážihovými motormi konkurenčných značiek sa 
potvrdili aj pri skúšaní tohto Mondea. Ak sme 
jazdili „pokojne“, len s občasným predchádzaním 
pomalých vozidiel, nebol problém mať oficiálne 
hodnoty spotreby v jednotlivých „normovaných“ 
režimoch na dohľad. Ba v meste, ak nebola 
premávka príliš hustá, sme mali spotrebu len 
málo nad 8 l/100 km, takmer liter pod výrobcom 
uvádzanou hodnotou pre mestský jazdný cyklus. 
Pri dynamickom štýle jazdy, keď sme na krátkej 
trase plnej zákrut skúšali správanie sa podvozka, 
spotreba presahovala aj 13 l/100 km. Pri 
ustálenej rýchlosti 90 km a zaradenom šiestom 
prevodovom stupni na ceste bez väčších stúpaní 

sme dosahovali spotrebu len okolo 5 l/100 
km. Diaľničný limit rýchlosti znamenal nárast 
spotreby na úroveň 7 l/100 km.  reakcia na 
stlačenie plynového pedálu je veľmi dobrá, auto 
zrýchľuje plynule a dostatočne razantne. Ak to 
vodič opakuje často, od výrobcom uvádzanej 
spotreby benzínu odbehne poriadne ďaleko. 
Motor aj pri väčších otáčkach pracuje príkladne 
kultivovane. 
 Dlhý rázvor náprav (2850 mm) má 
nepochybne tiež  zásluhu na majestátnom 
prechádzaní väčšiny nerovností na cestách, 
prispieva aj k stabilite v zákrutách s veľkým 
polomerom pri veľkých rýchlostiach. Pri 
prejazde ostrých zákrut spôsobuje veľký rázvor 
istú ťažkopádnosť, i keď bočné náklony karosérie 
vďaka tuhým priečnym stabilizátorom zostávajú 
malé. Vodič musí dávať pozor, aby aj „vnútorné“ 
zadné koleso bezpečne minulo vnútorný okraj 
zákruty. Systém regulácie stability a pohon 
predných kolies prakticky vylučujú, že by zadná 
časť vozidla mala chuť ísť do pretáčavého šmyku 
a vzďaľovala sa od vnútorného okraja zákruty.
 Akciová verzia X pri úrovni výbavy Trend 
modelu Ford Mondeo 1.6 EcoBoost ScTi 
stojí 21 220 eur. rozsahom štandardnej výbavy, 
v ktorej je napríklad dvojzónová klimatizácia, 
7 bezpečnostných vankúšov, tempomat či už 
spomínaný systém ESP, uspokojí aj náročných 
motoristov. 

Samuel BIBZA

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

ním,ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 11:1, zdviho-

vý objem 1596 cm3, najväčší výkon 118 kW pri 5700 ot./

min., krútiaci moment 240 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 sta-

bilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčo-

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

adenie s elektrickým posilňovačom, stopový priemer otáča-

nia 11,6 m. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4800/1886/1500 

mm, rázvor náprav 2850 mm, pohotovostná/celková 

hmotnosť 1565/2150 kg, objem batožinového priestoru 

540/1460, objem palivovej nádrže 70 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 215 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,3 s, spotreba benzínu 

v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 9,1/5,5/6,8  

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Vyskúšali sme
Lexus RX 450h AWD Style Edition

V súčasnosti ju ponúka už niekoľko výrobcov, 
ale túto tradíciu začala budovať značka Lexus 
v type rX. A len málokto spája hybridný pohon 
v SUV s inou značkou.  Model Lexus rX 
s hybridným pohonom  mal premiéru v roku 
2005, bol to rX 400h. V druhej generácii už 
dostal označenie rX 450h, vyskúšali sme ho 
prvý raz v roku 2009 s pohonom všetkých kolies, 
druhý raz o rok neskôr len s pohonom kolies 
prednej nápravy, a v závere minulého roka opäť 
verziu s pohonom 4x4 z limitovanej série Style 
Edition. 
 Na rozdiel od prvých dvoch skúšaných 
modelov mal ten tretí navyše pozdĺžniky 
strešného nosiča, predný aj zadný ochranný 
kryt spodnej časti vozidla dno batožinového 
priestoru skrášľoval koberec s nápisom LEXUS. 
Hodnota tohto príslušenstva, ktorú však výrobca 
nepreniesol do ceny pre zákazníka, je 2000 
eur. Ba čo viac, atraktivitu modelu vo všetkých 
štyroch ponúkaných úrovniach výbavy ešte 
zvýraznil zľavou 2000 eur. Lexus rX 450h 
AWD, ktorý sme naposledy skúšali s najvyššou 
úrovňou výbavy Premium, by stál 77 500 eur. 
V spomínanej sérii Style Edition stojí o 2000 
eur menej, a navyše má spomínané užitočné 
príslušenstvo. 
 Inak sa tento model od v minulosti 
skúšaných pri pohľade zvonka ani zvnútra 
nelíšil. To, že v porovnaní s modelom, ktorý 
mal poháňané len predné kolesá, majú modely   
s pohonom štyroch kolies o jeden trakčný 
elektromotor viac, by sme si všimli najmä pri 
jazde po veľmi klzkej ceste. Keď je batéria 
dostatočne nabitá, rozjazd je vždy rovnako 
nehlučný, zabezpečovaný elektromotoricky.  
Najväčší celkový výkon hybridnej sústavy 
zostáva tak isto na rovnakej úrovni 220 kW. 
Kto si potrpí na razantné zrýchľovanie, iste 

uprednostní pohon všetkých štyroch kolies. 
Preniesť  všetky tie kilowatty na cestu pri snahe 
o maximálnu úroveň zrýchľovania len cez 
predné kolesá nemožno tak účinne, ako keď 
sa na rozjazde podieľajú všetky štyri. rozjazd 
z pokoja na rýchlosť 100 km/h  s pohonom 
AWD trvá 7,9 s, modelu len s poháňanými 
prednými kolesami 8,2 s a najväčšia rýchlosť 
je pri AWD 200 km/h, pri FWD (len predné 
kolesá) 180 km/h. Odvrátenou stranou slabších 
dynamických parametrov je však menšia  
spotreba benzínu modelu s pohonom iba 
predných kolies - v kombinovanej prevádzke 
6 l/100 km, teda o 0,3 l/100 km menej 
v porovnaní s modelom s pohonom všetkých 
kolies. Kto žije v regióne s dlho trvajúcimi 
„zimnými podmienkami“, iste uprednostní 
pohon štyroch kolies pred spomínanou úsporou 
paliva. 
 V reálnej prevádzke v meste, kde je hybridný 
systém pohonu najužitočnejší, záleží na tom, či 
v dopravných špičkách vojdeme do upchatých 
úsekov ciest s nabitou alebo takmer vybitou 
trakčnou batériou. V druhom prípade bude časté 
plazivé posúvanie sa auta zabezpečovať takmer 
výlučne 3,5-litrový zážihový motor, takže 
spotreba bude okolo 10 l/100 km. S nabitými 
batériami, ak zapchatý úsek nebude príliš dlhý, 
môže byť spotreba benzínu neuveriteľne malá, 
môže to byť len okolo 5 l/100 km. Lexus 450h 
totiž dokáže prejsť pri rýchlosti do 40 km/h 
s plne nabitou batériou asi 4 km. 
 Do automobilovej histórie sa značka Lexus 
už natrvalo zapísala ako priekopník hybridného 
pohonu v autách prémiového segmentu. V type 
rX sa napríklad aj u nás predávajú modely 
s týmto druhom pohonu oveľa častejšie ako 
s klasickým zážihovým motorom. 

Samuel BIBZA

SUV S HYBrIDNýM POHONOM
Pri pomyslení si na pohon veľkého 
športovo-úžitkového vozidla príde 
Európanovi najprv na um aspoň 
šesťvalcový vznetový motor, 
Američanovi zážihový osemvalec. 
Už je však dosť motoristov na 
oboch brehoch Atlaniku, ktorí si 
takmer okamžite spomenú aj na 
hybridnú alternatívu pohonu.

Motor: vidlicový 6-valcový, 24-ventilový zážihový, ventilový 

rozvod 2x2xOHC, kompresný pomer 12,5:1, zdvihový objem 

3456 cm3, najväčší výkon 183 kW pri 6000 ot./min., krútiaci 

moment 317 Nm pri 4800 ot./min., výkon synchrónneho elek-

tromotora 123 kW, krútiaci moment 335 Nm, najväčší celko-

vý výkon hybridného pohonu 220 kW.

Prevody: hybridná prevodovka E-CVT automatická, pohon  ko-

lies prednej aj zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson  

a trojuholníkových ramenách zadná viacprvková náprava, 

vzduchové pruženie s reguláciou svetlej výšky, kotúčové brz-

dy s ventilovanými kotúčmi, VSC, hrebeňové riadenie s  posil-

ňovačom, obrysový priemer otáčania 12,2 m, pneumatiky roz-

meru 235/55 R-19.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4770/1885/1685 

mm, rázvor náprav 2740 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 

1630/1620 mm, svetlá výška 175 mm, pohotovostná/celko-

vá 2185/2700 kg, objem batožinového priestoru 496 l, objem 

palivovej nádrže 65 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 200 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,8 s, spotreba benzi-

nu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke  

6,6/6/6,3 l/100 km, CO
2
 148 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Z domova, zo sveta

Ak rok 2010 sme z pohľadu škôd 
nazvali rokom povodní, rok 2011 
môžeme pre nadpriemernú búrkovú 

aktivitu nad naším územím nazvať rokom 
búrok s intenzívnymi bleskami a krupobitím. 
Krupobitie spôsobilo veľké škody najmä na 
motorových vozidlách, na strechách a fasádach 
budov, v značnej miere boli poškodené aj mnohé 
poľnohospodárske plodiny. Úderom bleskov boli 
najčastejšie poškodené elektronické zariadenia 
a telekomunikačná technika. V dôsledku úderu 
blesku však došlo aj k vzniku viacerých požiarov. 
Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje celkovo 
1769 poistných udalostí s približnou škodou 
1,14 milióna eur.

NajVäČŠIe PoISTNé uDaLoSTI:
automobilový priemysel
Koncom leta 2011 zaznamenala Allianz - SP 
najväčšiu poistnú udalosť roka. V dôsledku 
technickej poruchy na elektrickom zariadení 
došlo k masívnemu požiaru výrobnej haly 

klienta, ktorý je dodávateľom v automobilovom 
priemysle. Požiar spôsobil obrovské škody 
na budovách, steny a nosný systém boli také 
poškodené, že sa narušila celková statika. Ďalej 
boli poškodené strojné zariadenia, rozpracovaná 
výroba a hotové zásoby výrobkov. Poškodené 
boli aj zariadenia vo vlastníctve iných osôb, ktoré 
klient prevzal a užíval na základe zmlúv a navyše 
vznikla škoda v dôsledku prerušenia prevádzky. 
celková škoda zatiaľ dosiahla 5,5 milióna eur. 
Klientovi boli rýchlo poskytnuté dve zálohové 
plnenia na odstraňovanie škôd a obnovovacie 
práce v celkovej výške 2,5 milióna eur. 

Hutnícka výroba
Aj u ďalšieho klienta došlo k požiaru z dôvodu 
poruchy elektrického systému. rozsiahly požiar 
spôsobil masívne škody na stavbe, poškodené 
boli steny, káblové rozvody, stroje, prístroje 
a zariadenia. Aj v tomto prípade vznikli 
klientovi škody v dôsledku prerušenia prevádzky. 
Poistná udalosť bola uzatvorená pomerne rýchlo 
po obnovení a návrate výroby na pôvodnú 
úroveň spred poistnej udalosti. Poskytnuté bolo 
poistné plnenie v celkovej hodnote 3 milióny 
eur.

Strojárska výroba
Ešte v roku 2009 došlo v zahraničí počas 
realizácie dodávky technologického zariadenia 
pre elektráreň k chybe pri realizácii zvarov. 
rozsah škody bol obrovský a predstavovali 
ho nielen náklady na opravu samotných 
chybných zvarov, ale išlo aj o náklady na 
demontáž a remontáž správne zhotovených 
častí kotla, ktoré bolo potrebné demontovať, 

aby sa zabezpečil prístup k samotným chybným 
zvarom kvôli ich oprave. Veľkosť škody 
ovplyvnili aj dodatočné náklady súvisiace 
s opravou v zahraničí ako sú stravné, vreckové, 
doprava, ubytovanie, či vyššia cenová úroveň 
zahraničných subjektov podieľajúcich sa 
na oprave. Stanovenie výšky plnenia bolo 
komplikované a časovo náročné, poistnú udalosť 
Allianz - SP definitívne uzatvorila takmer po 
dvoch rokoch od jej vzniku s poistným plnením 
2,3 milióna eur.

Sklárska výroba
Klient pred dvoma rokmi distribuoval do 
USA svoj výrobok – sklenený pohár, kde ho 
kúpil hotel a desať mesiacov používal vo svojej 
prevádzke. Dieťaťu, ktoré z neho v hotelovej 
reštaurácii jedlo zmrzlinu, pohár praskol 
v ústach a maloletý časť pohára prehltol. Právny 
zástupca poškodeného obratom žaloval hotel 
a distribútora za všeobecnú nedbalosť a chybu 
výrobku. V zmysle distribučnej dohody medzi 
výrobcom a distribútorom tovaru do USA 
preberá výrobca zodpovednosť a je povinný 
prevziať aj obhajobu distribútora pred súdom 
v USA. 
 Vznesené nároky boli za nemocničné 
a lekárske ošetrenie (ošetrenie a 5-dňová 
hospitalizácia za 49 500 USD), všeobecná škoda 
a kompenzačné vyrovnanie (odhadovaná suma 
100 000 USD) a náklady na právne zastúpenie 
(odhadovaná suma 200 000 USD). Po súhlase 
poisteného s naším návrhom čo najrýchlejšie 
uzatvoriť mimosúdnu dohodu s poškodeným, 
Allianz - SP do 24 hodín zabezpečila právne 
zastúpenie v USA.   -az-

Štyri typy Ford získali najvyššie ocenenia 
za spoľahlivosť – tri z nich už druhý rok 
po sebe. Ocenenia boli udelené typom 

Fiesta, S-MAX, Galaxy a Kuga, ktoré porazili 
svojich rivalov v rámci počtu a závažnosti 
hlásených porúch.
 Ocenenia podľa správy o používaných 
vozidlách zverejnila nemecká testovacia 
a certifikačná organizácia DEKrA. Táto 
spoločnosť, zaoberajúca sa priemyselnou 
bezpečnosťou, zhromaždila výsledky v priebehu 
15 miliónov technických kontrol v Nemecku za 
posledné dva roky.
 Typy Fiesta (na snímke) a Kuga sa stali 
víťazmi v kategórii malých automobilov 
a vozidiel SUV s menej ako 50 000 najazdenými 

kilometrami. V poruchovom indexe DEKrA 
dosiahli skóre 95,3, respektíve 94,7 percenta.
 Typy S-MAX a Galaxy zvíťazili v kategórii 
vozidiel MPV s veľkým počtom najazdených 
kilometrov (100 001 – 150 000 kilometrov), 
pričom ich poruchový index 
DEKrA predstavoval 66,1 
percenta. Expert na kvalitu zo 
spoločnosti Ford of Europe 
Dr. Thomas Hochkirchen 
povedal, že ocenenia sú 
výsledkom neustáleho 
zlepšovania zameraného na 
spoľahlivosť. „Hodnotenie 
organizácie DEKrA je pre 
kupujúcich nesmierne dôležité 

a na tieto reálne ocenenia sme hrdí,“ povedal. 
„Sú dôkazom, že kvalita a spoľahlivosť našich 
výrobkov začína od prvých a pokračuje počas 
ďalších desiatok a dokonca stoviek tisícov 
najazdených kilometrov.“   -fd-

ALLIANZ – SLOVENSKÁ POISŤOVňA:
ROK 2011 BOL ROKOM BÚROK

fORDY OcENENé DEKROU ZA SPOĽAHLIVOSŤ



Nielen systém pohonu, ale ani štýl dizajnu sa 
nezmenil. Dlhá predná časť a dozadu posunutá 
kabína, pôsobiaca akoby už-už mala skĺznuť 
dozadu vplyvom zotrvačných síl pri akcelerácii 
z pontónu karosérie, vytvárajú mimoriadne silný 
dojem dynamiky pri bočnom pohľade. Takto 
pôsobila aj prvá „jednotka“, zmeny rozmerov 
v druhej generácii tento dojem ešte umocnili. 
Pri nezmenenej výške 1421 mm má druhá 
generácia o 30 mm dlhší rázvor a dĺžka narástla 
o 85 mm na 4324 mm. Nárast celkovej dĺžky 

prispel k zväčšeniu objemu batožinového 
priestoru z 330/1150 litrov na 360/1200 litrov, 
kde hodnota za zlomkovou čiarou platí pre 
sklopené zadné sedadlá. Zadné sedadlá sa 
štandardne dodávajú priečne delené v pomere 
60/40, za príplatok, tak to bolo aj pri nami 

skúšanom aute, v pomere 40/20/40. Väčšina 
nárastu celkovej dĺžky však pripadla na prednú 
časť karosérie s dlhou, efektne pôsobiacou 
kapotou. Karoséria v druhej generácii je aj 
mierne širšia, meria 1765 mm, predtým 1748 
mm. Zo zmien vonkajšku karosérie spomenieme 
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Vyskúšali sme
BMW 120d Urban Line

ZOSTÁVA RARITOU 
V TRIEDE

Spoločnosť BMW zachovala  pre jej automobily tradičný pohon kolies 
zadnej nápravy aj v druhej generácii typu BMW 1. Popravde, zmena 
systému pohonu, jedinečného medzi veľkosériovo vyrábanými 
kompaktnými autami, by bola obrovským prekvapením. Za jeho 
zachovanie určite hovorí aj viac ako milión predaných automobilov 
(od roku 2004) z prvej generácie tohto typu. Druhá generácia, zatiaľ 
len v podobe päťdverového hatchbacku,  mala premiéru minulú 
jeseň na autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom. 



presun smerových svetiel do vonkajších spätných 
zrkadiel a ešte dva charakteristické rozdiely 
medzi dvoma základnými výbavovými líniami, 
v ktorých sa druhá generácia BMW 1 dodáva. 
Nami skúšané vozidlo bolo z línie Urban Line, 
ktorá má chrómovanú masku chladiča a bielu 
lištu v prednom nárazníku, Sport Line má 
mriežky v maske chladiča lakované lesklou 
čiernou farbou, má aj čiernu koncovku výfuku 
a samozrejme, nápisy Sport. 
 V interiéri línie Urban sú poťahy 
sedadiel  kombináciou kože a textílie, športový 
kožou obšitý volant a dodatočné osvetlenie 
stredných stĺpikov karosérie z vnútornej 
strany. Na prístrojovej doske vidno prvky 
z väčších novších typov BMW, prístrojový 
panel teraz tvoria dva prístroje s kruhovými 
stupnicami, do ktorých zospodu zasahujú 
kruhové výseče s ukazovateľom množstva 
paliva a multifunkčného displeja, schopného 
zobrazovať i údaje z klasického ekonomeru. 
Informácie z prístrojov sú dostatočne 
dobre čitateľné vo dne i v noci, platí to aj 
o informáciách palubného počítača, navigácie 
či adaptívneho tempomatu, širokouhlý 
displej navigačného systému nad stredovou 
konzolou je príplatkovou výbavou. Príjemnou 
medzigeneračnou zmenou je aj väčší počet 
praktických odkladacích priestorov, vrátane 
držiakov na nápoje. Miesta vpredu má dostatok 
v každom smere vodič a vedľa neho sediaci 

spolujazdec. Môžu to byť hoci aj basketbaloví 
pivoti. Ak budú mať sedadlá nastavené tak, 
ako majú mať, potom sa BMW 120d zmení 
na dvojmiestne auto, štvor-, či až (núdzovo) 
päťmiestnym zostáva, len kým za sebou nemusia 
sedieť osoby s výškou nad asi 180 cm. 
 Motory BMW sú už viac rokov na takej 
úrovni, že s motorármi BMW veľmi radi 
spolupracujú pri vývoji nových motorov aj 
konkurenčné značky. Vznetový motor v modeli 
120d  je najvýkonnejším z dvojlitrov pre tento 
typový rad. Kým v modeloch 116d a 118d 
pracuje vstrekovací systém common rail 
s najväčším tlakom 160 MPa, v motore pre 120d 
môže vstrekovať naftu do valcov až pod tlakom 
180 MPa. Motor pracuje podľa očakávania 
kultivovane, s postupným nárastu sily s rastúcimi 
otáčkami. Na malej spotrebe nafty tohto modelu 
sa podieľa nielen zmenšené vnútorné trenie 
pohybujúcich sa častí motora, ale aj systém  
rekuperácie kinetickej energie pri brzdení 
a systém štart/stop. A nepochybne aj kvalitná 
osemstupňová automatická prevodovka, zatiaľ 
ojedinelý zjav v autách nižšej strednej triedy. Jej 
riadiaca jednotka pracuje dostatočne logicky 
a nekazí radosť pri snahe vodiča o športovú 
jazdu, takže preraďovanie páčkami pri volante 
sme si iba vyskúšali... Logickejšie ovládateľný 
sa nám zdal byť aj systém iDrive, s o niečo 
príjemnejším umiestnením otočného ovládača 
a pridružených tlačidiel.

 Silnou stránkou automobilov BMW sú 
aj ich podvozky, platilo to aj o BMW1 prvej 
generácie. A druhá generácia posúva hranicu 
strácania stability ešte do väčších rýchlostí. 
Okrem iného aj kvôli rozšíreniu rozchodov 
kolies – vpredu o 51 mm, vzadu až o 72 mm.  
rozloženie hmotnosti vozidla na nápravy 
sa blíži k ideálu 50:50, klasické usporiadanie 
pohonného systému oddeľujúce sily pohonu 
od síl (zadné kolesá) potrebných na zmenu 
smeru (predné kolesá) a početná zostava 
elektronicky regulovaných systémov zabezpečujú 
príkladnú stabilitu tohto vozidla. Elektronika 
v stabilizačnom systéme však dokáže prižmúriť 
oči a nechá vodičovi možnosť ukázať, ako 
vie využiť bočný sklz kolies zadnej nápravy 
na rýchlejší prejazd zákrut. Aby sa vodičovi 
nezamotali lakte pri rýchlom striedaní sa 

ostrých zákrut, pomáha mu systém 
Variable Sport Steering, ktorý 
zmenšuje počet otáčok volantu 
potrebných na želanú zmenu 
smeru.
 Bohato vybavený automobil 
športového charakteru BMW 
120d Urban Line má základnú 
cenu 31 816 eur. Skúšané auto 
malo veľa príplatkových prvkov, 
napríklad športovo ladenú 
automatickú prevodovku, športové 
riadenie s variabilným účinkom 
a ďalšie prvky, čím jeho cena 
vzrástla na 43 518 eur.

Samuel BIBZA 

www.mo t .sk 23

Vyskúšali sme
BMW 120d Urban Line

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

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

1995 cm3, najväčší výkon 135 kW pri 4000 ot./min., krútiaci 

moment 380 pri 1750 až 2750 ot./min.

Prevody: 8-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

zadnej 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 10,7 m, pneumatiky rozme-

ru 245/35 R-18.

Karoséria: 5-dverová,54-miestna typu hatchback.

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4324/1765/1421 

mm, rázvor náprav 2690 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1535/1569 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1440/1895 kg, objem batožinového priestoru  330/1150 l,  

objem palivovej nádrže 52 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 228 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,3 s, spotreba nafty v mest./

mimomest.cykle/ kombinovanej prevádzke 5,3/4,1/4,5 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



Z miesta vodiča boli obidva modely smerom 
dopredu rovnaké. Prístrojová doska má 
tvarovanie aj kvalitu povrchu zodpovedajúce 
vlajkovej lodi značky, sedadlá sú pohodlné, 
s možnosťou predĺženia sedacej časti, v najvyššej 
úrovni výbavy GT samozrejme prestaviteľné 
vo všetkých potrebných smeroch elektricky. 
Predné sedadlá majú aj systém masáže chrbta, 
samozrejme sú aj vyhrievané. K dokonalosti 
prednej časti interiéru chýba dosť málo, 
predovšetkým viac odkladacích priestorov. 
Motor sa štartuje tlačidlom vľavo od volantu, 
ale za týždeň používania tohto auta sme nenašli 
optimálne miesto, kde by sme odložili kľúč, 
v ktorom je bezpečnostná elektronika regulujúca 
otváranie zámok dverí a štartovanie. 
 Miesta majú dosť aj osoby sediace 
na zadných sedadlách, kabína je z vnútra 
dostatočne široká vpredu i vzadu. Viac dozadu 
zvažujúca sa strecha nad zadnými sedadlami ako 
v kombi nevyčerpáva príliš priestorovú rezervu 
nad hlavami cestujúcich. Dostatočný odstup hláv 
od stropu majú aj vysoké osoby. Kabína je dobre 
odhlučnená, takže vyniknúť môže aj kvalitná 
audiosústava. Batožinový priestor s objemom 
515 litrov má pravidelný, dobre využiteľný tvar. 
chybičku má však jeho veko. Ak je mokré od 
dažďa, po otvorení stečú pramienky vody priamo 
do batožinového priestoru.
 Výkonný vznetový štvorvalec sme chválili 
už v kombi, rovnaký dojem sme z neho 
mali aj v sedane. Šesťstupňová automatická 

prevodovka s hydrodynamickým meničom 
preraďuje tak, aby motor pracoval takmer 
nepretržite pri otáčkach odpovedajúcich 
najväčšiemu krútiacemu momentu. Je to 
vhodné pre dosiahnutie malej spotreby paliva,  
a pri prudkom šliapnutí na pedál akcelerácie 
prevodovka nemusí opreteky preraďovať na 
nižšie prevodové stupne. Špekulovať o ručne 
ovládanej prevodovke je pre túto úroveň 
výbavy Peugeota 508 zbytočné. Možný je len 
spomínaný „automat“.
 O tom, že sa Peugeot rozhodol typom 508 
získať väčší trhový podiel v strednej triede, ako 
mal Peugeot 407 a chce sa zapáčiť aj „fleetovej“ 
klientele, svedčí aj vyladenie podvozku. 
Pripomína veľmi zreteľne autá nemeckých 
konkurentov, zabezpečuje teda autu výbornú 
stabilitu pri tvrdšom pružení, na aké sme boli 
doteraz zvyknutí vo väčších Peugeotoch. Na 
diaľnici je Peugeot 508 suverén, krátke priečne 
nerovnosti mestskej dlažby už neodfiltruje tak 
dokonale – kvalitou pruženia nejde však na 
žiadnom povrchu pod priemer konkurentov 
z triedy. 
 Peugeot 508 2.2 HDI GT s karosériou 
sedan sa predáva za 37 800 eur. Skúšaný 
model mal nad štandard výbavy štvorzónovú 
klimatizáciu (príplatok 500 eur), čo spolu 
s príplatkom 600 eur za perleťovú farbu 
karosérie upravilo výslednú cenu na 38 900 eur.

Samuel BIBZA
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Vyskúšali sme
Peugeot 508 SW 2.2 HDI GT

MIEŠA KARTY V STREDNEJ TRIEDE
V automobilke Peugeot sa pred časom rozhodli, že typy 407 zo strednej triedy a 607 z vyššej strednej triedy 
nebudú mať na istý čas samostatných nástupcov, ale jedného spoločného. Stal sa nim Peugeot 508, vlani ho 
Peugeot uviedol na trh ako sedan aj ako kombi. Vyskúšali sme najprv model kombi, poháňaný najvýkonnejším 
motorom, ktorým je vznetový 2.2 HDi s výkonom 150 kW. Písali sme o ňom v októbrovom vydaní, na prelome 
rokov sme vyskúšali aj sedan s rovnakým motorom.

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

vstrekovaním, vstrekovací systém common rail, ventilový roz-

vod 2xOHC, kompresný pomer 16:1, zdvihový objem 2179 

cm3, najväčší výkon 150 kW pri 3500 ot./min., krútiaci mo-

ment 450 Nm pri 2000 – 2750 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

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

Podvozok: predné kolesá zavesená na dvojiciach trojuholníko-

vých ramien a pružiacej vzpere, zadná viacprvková náprava, 

priečny skrutný stabilizátor vpredu/vzadu, kotúčové brzdy, 

vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s posil-

ňovačom, obrysový priemer otáčania 12 m.   

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4792/1853/1456 

mm, rázvor náprav 2817 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1568/1544 mm, hmotnosť pohotovostná/celková 

1736/2155 kg, objem batožinového priestoru 515 l, objem pa-

livovej nádrže 72 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 234 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,2 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/komb. prevádzke 8/4,4/5,7 l/100 km, CO
2
 

150 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Predstavujeme
Elektromobil Tata eMo

Vozidlo je štvormiestne, pričom cestujúci 
nastupujú na zadné sedadlá po otvorení 
pomerne úzkych a vzadu zavesených 
dverí (pre takéto dvere sa v anglickom 
motoristickom slangu vžilo označenie suicide 
doors, teda samovražedné dvere). Nosnou 
časťou vozidla je tuhá oceľová klietka, na 
ktorej sú uložené plastové panely karosérie. 
Vzadu nenájdeme žiadne veko batožinového 
priestoru, pretože batožinu možno uložiť 
len cez zadné dvere, a to do priestoru, ktorý 
vznikne sklopením zadných sedadiel. Predné 
kolesá elektromobilu sú poháňané kvapalinou 
chladeným elektromotorom, ktorého výkon 
však spoločnosť Tata neoznámila. Známy 
je však zdroj elektrickej energie, ktorým je 
vzduchom chladená lítiovo-iónová batéria 

výkonu 18,4 kW. Na jedno nabitie batérie 
by mal byť elektromobil schopný prejsť 
približne 160 kilometrov. Maximálna rýchlosť 
vozidla je 105 km/h. Na predných kolesách 
sú kotúčové, vzadu sú bubnové brzdy. Vozidlo 
je vystrojené elektronickým stabilizačným 
systémom a elektrickým posilňovačom riadenia. 
K bezpečnosti cestujúcich prispieva deväť 
bezpečnostných vankúšov. 

Sériová verzia elektromobilu eMo by vraj mohla 
stáť okolo 15 000 eur, čo je na elektromobil 
relatívne malá cena. Elektromobil bol však 
vyvinutý len ako inžinierska štúdia a spoločnosť 
Tata je ochotná prípadným záujemcom o jeho 
výrobu poskytnúť príslušné know-how. 

(RM) 

Elektromobil Tata eMo
Indická spoločnosťa Tata predstavila 
na januárovom autosalóne 
v americkom Detroite štúdiu 
elektromobilu s názvom eMo. Toto 
označenie vzniklo z výrazu electric 
mobility, čiže elektrická mobilita. Ide 
o štúdiu mestského elektromobilu 
s čistými, aerodynamickými líniami, 
ktorá bola vyvinutá vo vývojovom 
centre Tata Technologies v USA. 
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Označenie Volvo Ocean race je odkazom na 
jachtárske preteky okolo sveta, organizované 
každé tri roky. Od ostatných  verzií sa edícia 
Volvo Ocean race líši najmä exkluzívnym 
odtieňom laku karosérie Ocean Blue II 
(alternatívou k nemu môže byť strieborná farba 
Electric Silver). Má aj exkluzívne 18-palcové 
diskové kolesá Argus. Na predných blatníkoch 
je logo jachtárskych pretekov, ktorých je Volvo je 
oficiálnym sponzorom.  
 Odkaz na jachtárske preteky nájdeme aj 
v kabíne. Skúšané vozidlo malo béžové kožené 
poťahy sedadiel s ozdobným prešívaním. 
rovnakú farbu majú aj plastové dielce interiéru, 
horná časť prístrojovej dosky  je hnedá. Možno 
si objednať aj čierne vyhotovenie interiéru. 
Obklady z lešteného hliníka sú na volante, 
lemujú i stredovú konzolu. Označenie Volvo 
Ocean race je aj na hliníkových prahových 
lištách, vyšité je do poťahov operadiel predných 
sedadiel. Spojenie s jachtingom pripomína 
najvýraznejšie  ťahadlo na ovládanie roletového 
krytu batožinového priestoru – tvorí ho kúsok 
lana.
 V základných rysoch je tento model 
rovnaký ako ten, čo sme skúšali začiatkom roku 
2010. Interiér možno označiť za dostatočne 
priestranný – za osobami s výškou okolo 180 cm 

na predných sedadlách sa ešte pohodlne odvezú 
rovnako vysokí cestujúci sediaci na zadných 
sedadlách. Vyšší môžu mať kolená v kontakte 
s rubmi operadiel predných sedadiel, čo pri 
dlhotrvajúcej jazde nebýva práve príjemné. 
Silnou stránkou Volva Xc60 je kvalitné 
odhlučnenie kabíny. Podvozok zabezpečuje 
vozidlu dobrú stabilitu, ostatne, takto si naň 
spomíname, aj keď vozidlo poháňal o 30 kW 
výkonnejší motor. Zabezpečoval zrýchlenie z 0 
na 100 km/h za 8,9 s a najväčšiu rýchlosť 205 
km/h. So slabším motorom možno stále jazdiť 
dostatočne dynamicky, ale pri bezprostrednom 
porovnávaní oboch modelov by rozdiely 
v dynamike jazdy bolo cítiť. Zrýchlenie z 0 na 
100 km/h trvá 10,9 s a najväčšia rýchlosť je 190 
km/h. Automatická šesťstupňová prevodovka 
Geartronic preraďuje plynulo a rýchlo, prispieva 
však dosť výrazne k nárastu spotreby nafty.  
 Obidva modely mali rozsiahlu a kvalitnú 
výbavu (prvý model mal najvyššiu úroveň 
Summum). Xc60 v edícii Ocean race obsahuje 
napríklad systém automatického brzdenia 
city Safety, či systém sledovania nechceného 
opustenia jazdného pruhu. 
 Volvo Xc60 D3 AWD Ocean race sa 
predáva za 40 080 eur.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Volvo XC60 D3 AWD Ocean Race

Luxus ako na jachte
Volvo XC60 malo výstavnú premiéru na autosalóne v Ženeve v roku 
2008. Tento luxusný športovo-úžitkový automobil sme prvý raz skúšali 
na našich cestách pred dvoma rokmi, poháňal ho vznetový 2,4-litrový 
motor s najväčším výkonom 151 kW (MOT´or 3/2010). Najnovšie sme mali 
možnosť vyskúšať model z limitovanej edície Ocean Race, s rovnako veľkým 
motorom, ale vyladeným len na 120 kW. 

Motor: radový 5-valcový, 20-ventilový prepĺňaný vznetový, ven-

tilový rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common rail, kom-

presný pomer 16,5:1, zdvihový objem 2400 cm3, najväčší vý-

kon 120 kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 420 Nm pri 

1500 až 2500 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

prednej aj zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčo-

vé brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie 

s posilňovačom, obrysový priemer otáčania 12,1 m, pneumati-

ky rozmeru 235/60 R-18.. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4627/1891/1713 

mm, rázvor náprav 2774 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1632/1586 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

19417/2505 kg, objem batožinového priestoru 495/1450 l, 

objem palivovej nádrže 70 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 190 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,9 s, spotreba nafty v mest./

mimomest. cykle/komb. prevádzke 8,9/5,6/6,8 l/100 km, 

CO
2
 179 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Vyskúšali sme
Škoda Superb 2.0 TSI 

Nový v ponuke motorov pre Superb je prepĺňaný 
zážihový štvorvalec 2.0 TSI, teda s priamym 
vstrekovaním benzínu do valcov.  Zaujímavá 
je jeho cesta do portfólia motorov pre Superby 
predávané v Európe.  Premiéru mal v Číne 
ešte auguste 2009 v Škode Superb, ktorú tam 
predávajú pod typovým označením  Hao rui.
 Čínsky trh už dávno nie je automobilovým 
trhom rozvojovej krajiny. Vďaka šikovnej 
hospodárskej politike čínska vláda dosiahla, 
že automobily sa do najľudnatejšieho štátu 
sveta takmer nedovážajú, ale sa v nej vyrábajú. 
A keďže trh je to obrovský a aj dostatočne 
bohatý, prakticky všetky významné automobilky 
si vytvorili v Číne spoločné podniky s čínskymi, 
a v nich montujú automobily z dovážaných, ale 
aj v čoraz väčšom rozsahu v Číne vyrobených 
dielcov. Spomínaný motor sa vyrába v Nemecku, 
v Superbe spolupracuje len s automatickou 
prevodovkou DSG. Najväčší výkon 147 kW 
a krútiaci moment 280 Nm v rozsahu otáčok 
1700 až 5000 za minútu je úplne postačujúci 
výkonnostný potenciál aj pre také veľké auto, 

akým je Superb. Neobťažuje posádku hlukom, 
umožňuje jazdu rýchlosťou až 236 km/h, ním 
poháňaný  model je teda vhodný aj na dlhé cesty 
vedúce po nemeckých diaľniciach. Schopnosť 
výborne zrýchľovať, vyjadrenú aj časom 7,8 
s na zmenu rýchlosti  z 0 na 100 km/h, sme 
niekoľkokrát s pôžitkom využili.   Dvojspojková 
automatická prevodovka DSG preraďuje logicky 
a rýchlo, takže účinne podporuje dynamické 
vlastnosti vozidla, prvotne podmienené 
výkonnosťou motora.
 Superb má bohatú už základnú úroveň 
výbavy Active, takže aj v nami skúšanom modeli 
bol okrem iného systém elektronickej regulácie 
stability (ESP), ručne ovládaní klimatizácia, sada 
bezpečnostných vankúšov (vrátane kolenného 
pre vodiča), tempomat, reflektory do hmly, 
snímač dažďa aktivujúci automatické stieranie 
čelného skla a množstvo ďalších prvkov. 
 Škoda Superb 2.0 TSI s karosériou liftback 
a automatickou prevodovkou DSG sa na našom 
trhu predáva za 29 607 eur. 

Samuel BIBZA

PO ČíNE AJ DO EUróPY
Najprestížnejší typ z terajšej ponuky značky Škoda, Superb druhej 
generácie, sme už od  jeho premiéry na ženevskom autosalóne v Ženeve 
v roku 2008 viac krát vyskúšali. S karosériou liftback aj kombi, s pohonom 
prednej kolies prednej nápravy, aj všetkých štyroch.

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

vstrekovaním, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 

9,6:1, zdvihový objem 1984 cm3, najväčší výkon 147 kW pri 

5100 až 6000 ot./min., krútiaci moment 280 Nm pri 1750 

až 5000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová atomatická 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, ESP, hrebeňové riadenie 

s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozmeru 225/40 R 18. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4838/1817/1462 

mm, rázvor náprav 2761 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1545/1518 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1555/2118 kg, obrysový priemer otáčania 10,52 m, objem ba-

tožinového priestoru 595/1700 l, objem palivovej nádrže 60 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 236 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,8 s, spotreba benzínu 

v mest./mimomest. cykle/komb. Prevádzke10,6/6,3/7,9  

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Predstavujeme
Škoda Octavia Green E Line

„Octavia Green E Line dokazuje našu 
technologickú kompetenciu na poli 
elektromobility a je míľnikom v rámci našej 
rozsiahlej stratégie trvalo udržateľného rozvoja,“ 
zdôraznil predseda predstavenstva spoločnosti 
ŠKODA Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland. „Náš 
vývoj prebieha v tesnej súčinnosti s koncernom 
Volkswagen.“
 Dr. Eckhard Scholz, člen predstavenstva za 
oblasť technického vývoja, dodáva: „ŠKODA
a celý koncern Volkswagen sú dlhodobo 
zamerané na trvalo udržateľnú mobilitu na 
báze obnoviteľných zdrojov energií. Elektrický 
pohon bude pre bezemisnú mobilitu bezpochyby 
nadobúdať na význame. V spolupráci 
s koncernom sme na veľmi dobrej ceste.“
 Skúšobná flotila vozidiel Octavia Green 
E Line má poskytnúť dôležité poznatky 
pre ďalší vývoj elektrického pohonu až do 
stavu pripraveného pre sériovú výrobu. 
Východiskovým modelom pre elektromobil 
sa stala ŠKODA Octavia combi, ktorá sa 
vďaka svojej modulárnej podvozkovej skupine 

výborne hodí pre 
montáž sady batérií, 
elektronického 
riadenia 
a elektromotora. 
Spaľovací motor 
pod prednou 
kapotou nahradil 
elektromotor 
s výkonom v trvalej 

prevádzke 60 kW, jeho maximálny výkon je 
85 kW. Najväčší krútiaci moment 270 Nm 
je k dispozícii už pri rozjazde, čo je dané 
charakteristikou elektrického pohonu. Octavia 
Green E Line akceleruje z 0 na 100 km/h za 12 
sekúnd, dosahuje najväčšiu rýchlosť 135 km/h. 
Vozidlá sú nalakované farbou perlová biela, 
strecha je nalakovaná čiernou farbou. Prístroje 
vodiča informujú o aktuálnom výkone, spotrebe 
energie, stave nabitia akumulátorovej batérie 
a dojazde vozidla pri aktuálnom jazdnom 
režime. 
 Elektrickú energiu Octavia Green E 
Line čerpá z lítium-iónovej akumulátorovej 
natérie. Pri spomaľovaní alebo zjazde z kopca 
a brzdení motorom sa kinetická energia vozidla 
rekuperuje na elektrickú energiu, ktorá sa 
ukladá do trakčnej akumulátorovej batérie.
 Dojazd 140 kilometrov spĺňa požiadavky 
väčšiny ľudí, ktorí v Európe dochádzajú 
do zamestnania. Akumulátorová batéria sa 
skladá zo 180 článkov s priemerom 55 mm 

a s dĺžkou 233 mm. Batéria disponuje energiou 
26,5 kilowatthodín, jej hmotnosť je okolo 
315 kilogramov. Blok je umiestnený pod 
strednou a zadnou časťou podlahy a čiastočne 
aj v batožinovom priestore. Pre posádku je 
k dispozícii päť miest na sedenie.
 Aktivity českej automobilky na poli 
elektromobility sú dôležitou súčasťou rozsiahlej 
stratégie v oblasti pohonov a palív. ŠKODA 
pritom v strednodobom horizonte počíta 
s mixom rôznych pohonov. Medzi ne patria 
aj ďalšie optimalizácie efektívnych motorov 
TDI a TSI a ich prevodoviek. „Najväčší efekt 
v krátkom čase prináša rýchle zmenšovanie 
spotreby. Intenzívne preto pracujeme na tom, 
aby sme ďalej zmenšovali spotrebu paliva 
a emisie cO2,“ zdôrazňuje Dr. Scholz.
 S úspornými motormi a malou spotrebou 
palív patria vozidlá ŠKODA už dnes 
k najhospodárnejším automobilom na trhu. 
Najnovším príkladom je nový typ citigo, 
ktorý bol na český trh uvedený ku koncu roka 
2011 a na jar 2012 vstúpi aj na ďalšie európske 
trhy. V najúspornejšej verzii Green tec je 
kombinovaná spotreba 4,2 l/100 km a emisie 
cO2 97 g / km.
 Naprieč celou modelovou paletou značky 
ŠKODA vypúšťa v súčasnej dobe celkom sedem 
variantov motorov a prevodoviek menej ako 100 
gramov cO2 na kilometer, 63 verzií dosahuje 
hodnôt pod 130 gramov.

Prehľad technických údajov vozidla octavia 
Green e Line:
• Menovitý výkon: 60 kW
• Maximálny výkon: 85 kW po dobu 60 sekúnd
• Krútiaci moment: 270 Nm (4 sekundy.), resp. 

255 Nm (60 sekúnd.)
• Maximálna rýchlosť: 135 km/h
• Zrýchlenie 0-100 km/h: 12 sekúnd
• Dojazd: 140 km
• Akumulátor: lítium-iónová batéria
• Hmotnosť akumulátora: asi 315 kg
• Kapacita akumulátora: 26,5 kWh
• Nabitie na 80 % kapacity:
 za 8 hodín pri napätí 230 V (jednofázový 

prúd) za 2 hodiny pri 400 V (trojfázový prúd)
-ša-

S desiatimi elektromobilmi Octavia Green E Line začala automobilka ŠKODA 
v januári testovať elektrický pohon vozidiel v každodennej prevádzke. 
Octavia Green E Line je prvým čisto elektricky poháňaným vozidlom 
českej automobilky. Cieľom skúšobnej prevádzky je získanie praktických 
používateľských skúseností s elektrickým pohonom v bežnej cestnej 
premávke.



Veloster Turbo modelového roka 2013 sa 
začne predávať v lete 2012 a konkurovať bude 
automobilom Volkswagen Golf GTI, Honda 
civic Si a Mini cooper/clubman S. Veloster 
Turbo je prvým modelom v rámci produktovej 
iniciatívy 7/11 značky Hyundai (7 nových alebo 

modernizovaných modelov v najbližších 11 
mesiacoch). 
 Turbodúchadlom prepĺňaný štvorvalec 
GDI so zdvihovým objemom 1,6 litra pod 
kapotou kupé Veloster Turbo dosahuje s bežným 
palivom výkon 148 kW pri otáčkach 6000 za 

minútu a maximálny krútiaci moment 265 
Nm v rozpätí otáčok 1750 – 4500 za minútu. 
Normovaná spotreba paliva modelu s ručne 
ovládanou prevodovkou podľa metodiky 
používanej v USA je v prepočte 8,7 l/100 
km v mestskej premávke a 6,2 l/100 km na 
diaľnici (čo je najlepšia hodnota v triede). 
Motor konštrukčného radu Gamma s objemom 
1,6 litra využíva dvojprúdové (twin-scroll) 
turbodúchadlo v kombinácii so systémom 
priameho vstrekovania benzínu GDI, čo 
zabezpečuje bezprostrednú reakciu motora 
a spontánny nárast výkonu. Dvojprúdové 
turbodúchadlá sa zvyčajne používajú na drahších 
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Predstavujeme
HYUNDAI VELOSTER TURBO

DIZAJN INŠPIrOVANý 
TUNINGOM MOTOcYKLOV
Spoločnosť Hyundai Motor America predstavila na autosalóne v Detroite 
Veloster Turbo modelového roka 2013. Spolu s modernizovaným modelom 
Genesis Coupe 2.0T (Turbo) modelového roka 2013, ktorý mal tiež premiéru 
na detroitskom autosalóne, Veloster Turbo tak rozširuje ponuku športových 
kupé Hyundai s turbodúchadlom prepĺňanými motormi. 
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motoroch s veľkým výkonom, no Hyundai túto 
technológiu ponúka aj v nižších segmentoch 
pod sedanom Sonata 2.0T.
 Dvojprúdové turbodúchadlá majú dva 
vstupy pre výfukové plyny v plášti turbíny. 
Obidva prúdy plynov reguluje obtokový 
ventil. Dvojprúdové turbodúchadlo získava 
z výfukových plynov väčšiu energiu ako bežné 
jednoprúdové turbodúchadlo vďaka delenému 
zbernému výfukovému potrubiu. Dvojprúdové 
usporiadanie oddeľuje prúdy výfukových plynov 
zo susedných dvojíc valcov štvorvalcového 
motora tak, že nedochádza k interferencii 
spomaľujúcej prúdenie plynov. Vďaka tomu 
sa efektívnejšie využíva kinetická energia 
výfukových plynov na pohon lopatkového kolesa 
turbíny. 
 Napríklad na začiatku pohybu piesta 
v prvom valci pri nasávaní, keď je otvorený 
nasávací aj výfukový ventil prvého valca (tzv. 
perióda prekrytia ventilov), tretí valec už začína 
vyfukovať plyny vzniknuté horením zmesi cez 
otvorený výfukový ventil. Ak by boli výfukové 
potrubia prvého a tretieho valca spojené, 
pulzácie plynov z tretieho valca by zväčšili 
spätný tlak v prvom valci. Tým by sa zmenšil 
objem nasávaného čerstvého vzduchu a vzrástol 
podiel horúcich výfukových plynov v prvom 
valci. Delené výfukové potrubie dvojprúdového 
turbodúchadla, združujúce potrubia prvého 
a druhého valca v jednej vetve a tretieho 
a štvrtého valca v druhej vetve takúto nevýhodnú 
interferenciu minimalizuje. Dvojprúdová 
konštrukcia tak zlepšuje efekt vyplachovania 
valcov, čím sa zlepšuje aj rozdelenie tlaku 
v zbernom výfukovom potrubí a lepšie sa 
využíva energia plynov na pohon turbíny. 
To zasa umožňuje väčšie prekrytie ventilov, 
zlepšujúce plnenie valcov čistým vzduchom, 
pretože vypúšťané výfukové plyny strhávajú časť 
čistého vzduchu do valcov. Vďaka tomu môže 
motor pracovať s relatívne malým maximálnym 
prepĺňacím tlakom 120 kPa.

Spojeném plášťa turbíny z ušľachtilej ocele do 
jedného celku so zberným výfukovým potrubím 
sa výrazne zmenšuje nielen hmotnosť a výrobné 
náklady, ale sa aj výrazne predlžuje životnosť 
plášťa turbíny. Okrem toho sa výrazne zlepšuje 
tepelná účinnosť, pretože nedochádza k úniku 
tepelnej energie v oblasti spoja medzi zberným 
výfukovým potrubím a plášťom turbíny. 
Použitie elektricky ovládaného obtokového 
ventilu umožňuje presnejšiu reguláciu, čím sa 
zmenšuje spotreba paliva. Pri štarte studeného 
motora zostáva obtokový ventil otvorený, aby sa 
katalyzátor výfukových plynov rýchlejšie zohrial 
na prevádzkovú teplotu a tým sa zmenšili 
emisie. K zmenšeniu spotreby paliva a emisií 
prispieva aj systém priameho vstrekovania 
benzínu. Kratšia dráha paliva, ktoré nemusí 
prekonávať nasávacie potrubie, umožňuje 
presnejšiu reguláciu zmesi v optimálnom 
momente, čím sa zlepšuje účinnosť spaľovania. 
Palivo sa vstrekuje vysokotlakovým čerpadlom 
poháňaným od vačkového hriadeľa pod tlakom 
15 MPa. Priame vstrekovanie paliva umožnilo 
použiť pri prepĺňanom motore nezvyčajne veľký 
kompresný pomer 9,5:1, vďaka čomu motor 
dosahuje najväčší merný výkon vo svojej triede 
92,5 kW/l. Dná piestov sú vyklenuté dohora pre 
zlepšenie účinnosti spaľovania zmesi vo valcoch.

Dizajn Velosteru Turbo je inšpirovaný 
modifikovanými výkonnými športovými 
motocyklami. Jednou z najpopulárnejších úprav 
športových motocyklov je modifikácia výfuku. 
Dizajnéri Hyundai odstránili lichobežníkovú 
koncovku výfuku v strede zadného nárazníka 
a nahradili ju dvoma voľnými kruhovými 
koncovkami. Nový koncový tlmič výfuku a nové 
nasávacie potrubie umožnili konštruktérom 
vytvoriť energickejší zvuk motora, ktorý 
nadchýna automobilových entuziastov.
 Na prednej časti karosérie je zväčšená 
šesťuholníková maska chladiča, karosériu 
akcentujú výraznejšie modelované bočné 

aerodynamické nadstavce na prahoch 
a nový zadný nárazník s difúzorom. Vďaka 
aerodynamickým modifikáciám má Veloster 
Turbo nielen agresívnejší vzhľad, ale aj 
lepšiu stabilitu pri veľkej rýchlosti oproti 
východiskovému modelu. Novinkou je aj matne 
sivý odtieň Matte Gray, dopĺňajúci paletu lakov 
karosérie. Zmenený dizajn Velosteru Turbo 
dopĺňajú špeciálne disky kolies z ľahkej zliatiny 
priemeru 18 palcov s chrómovanými prvkami. 
rovnako ako pri základnej verzii predné 
reflektory obsahujú na svojich spodných hranách 
charakteristické pásy z 8 svietiacich diód. 
 S agresívnym vonkajším vzhľadom 
korešponduje špeciálne vyladený podvozok, 
hrebeňové riadenie má zmenený, 
bezprostrednejší prevod a rekalibrovaný 
posilňovač, vďaka čomu sa zvyšuje presnosť 
ovládania a zlepšuje spätná väzba poskytovaná 
vodičovi. Štandardne sa montujú výkonné 
pneumatiky Kumho Solus KH25 rozmeru 
215/40r18 V, ktoré poskytujú kupé s pohonom 
predných kolies vynikajúce jazdné vlastnosti bez 
negatívneho ovplyvnenia komfortu.   
 Všetky modely Veloster majú vpredu vzpery 
McPherson, priečny skrutný stabilizátor tohto 
modelu má priemer 24 mm. Zadnú nápravu 
tvoria vlečené ramená spojené skrutne pružnou 
priečkou v profile písmena „V“. Integrovaný 
stabilizátor priemeru 23 mm zmenšuje 
nakláňanie karosérie a spevňuje vlečené ramená 
v priečnom smere. Na zadnej náprave sú pre 
zlepšenie komfortu použité jednoplášťové 
tlmiče.

V interiéri dominujú kožené športové sedadlá 
s vyšitým logom “Turbo” na operadlách. 
Predné sedadlá sú štandardne vybavené 
elektrickým vyhrievaním. Združený prístroj 
typu Supervision cluster obsahuje medzi 
otáčkomerom a rýchlomerom dva displeje TFT 
väčšieho formátu na interaktívne zobrazovanie 
aktuálnych informácií, vrátane údajov palubného 
počítača a autodiagnostického systému. Stredová 
konzola a ovládacie prvky tvarom pripomínajú 
palivovú nádrž športového motocykla. Na 
stredovej konzole je umiestnené tlačidlo na 
štartovanie motora, pedále sú hliníkové. 
 Na prenos zväčšeného výkonu a súčasne 
zachovanie priaznivej spotreby paliva má 
Veloster Turbo štandardne 6-stupňovú 
ručne ovládanú prevodovku. Na želanie sa 
montuje 6-stupňová automatická prevodovka. 
Veloster Turbo má rovnaký rázvor 265 cm 
ako štandardný model, no dĺžka je väčšia 
o 3 cm (425 cm) a šírka je väčšia o 1,5 cm 
(180,5 cm). Všetky verzie modelu Veloster sa 
vyznačujú zvlášť vysokou úrovňou štandardných 
bezpečnostných prvkov v segmente športových 
automobilov. 

-hi-
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Na našom trhu najmenším autám ruže nekvitnú. 
Dôvod je jednoduchý, ich pomer cena/úžitková 
hodnota je pre väčšinu zákazníkov u nás 
nevýhodný. Aj najmenšie auto musí v Európe 
vyhovovať bezpečnostným aj ekologickým 
normám, takže cena 3,5 m dlhého autíčka  sa 
príliš nelíši od 3,8 m dlhého. Ten 30 cm rozdiel 
v dĺžke však významne cítiť pri hodnotení 
úžitkovosti vozidla, najmä priestrannosti 
kabíny. Keďže u nás je málo zákazníkov, ktorí 
vlastnia  viac automobilov na rôzne príležitosti, 
miniautíčka požadovanej univerzálnosti využitia 
príliš nevyhovujú.  

Konštrukčne trojčatá stále vyhovujú 
požiadavkám na bezpečnosť, stabilitu pri jazde 
a ľahkú ovládateľnosť i hospodárnosť prevádzky. 
Akékoľvek zmeny, ktoré by zásadne menili 
k lepšiemu napríklad úroveň vnútorného hluku 
alebo komfort pruženia by boli veľmi nákladné 
a len sotva by zväčšili záujem o tieto vozidlá 
tak, aby bolo treba zväčšovať výrobnú kapacitu 
závodu. Preto zmeny pri všetkých troch typoch 
sú prevažne len dizajnové. Nové na všetkých 
troch sú predné nárazníky a v triede najmenších 
áut budú kolínske trojčatá výnimočné použitím 
svetelných diód v reflektoroch pre denné 
svietenie. 

Každá značka si upravila tvar prednej časti 
svojho typu tak, aby ladil s jej súčasným štýlom 
dizajnu. Po úprave prednej časti karosérie 
je napríklad Toyota Aygo dlhšia o 15 mm 
ako predtým, meria 3430 mm, čo platí aj 
pre jej súrodencov. Upravený je aj dizajn 
(príplatkových) diskových kolies z hliníkovej 
zliatiny i ozdobných puklíc na oceľových 
lisovaných diskoch. Medzi neviditeľné, ale 

Trojčatá s novou tvárou
Pred šiestimi rokmi uviedli do 
prevádzky automobilku v českom 
meste Kolín, ktorá je spoločnou 
investíciou automobiliek Citroën, 
Peugeot a Toyota. Spoločne sa 
podieľali aj na nákladoch vývoja 
miniáut, ktoré v kolínskom závode 
teraz vyrábajú. Po  šiestich rokoch 
výroby s jednou inováciou dostali 
trojčatá Citroën C1, Peugeot 107 
a Toyota Aygo druhú inovačnú 
„kúru“. 

Toyota aygo
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pocitovo vnímané zmeny majú patriť úpravy charakteristík tlmičov 
pruženia a elektrického posilňovača riadenia.
 V kabíne sú nové volanty (za príplatok aj s vencom obšitým 
kožou), nový je aj tvar hlavice preraďovacej páky prevodovky, 
vynovené sú aj palety farieb laku karosérie a čalúnnických poťahov 
interiéru – za príplatok aj z kože/Alcantary. V ponuke sú aj 
audiosystémy s prehrávačom MP3 a prepojením s externými 
dátovými nosičmi prostredníctvom USB, či parkovací asistenčný 
systém. Keďže v ponuke sú aj modely s robotizovanou prevodovkou, 
ovládať sa budú dať aj páčkami na volante.
 Pohon aj naďalej zabezpečuje litrový trojvalcový zážihový motor 
1.0 VVT-i vyvinutý Toyotou. Má hmotnosť len 67 kg. Najväčší 

Predstavujeme
Citroën C1, Peugeot 107, Toyota Aygo 

výkon zostal na úrovni 50 kW pri 6000 
otáčkach za minútu, ale spotreba je teraz menšia. 
V kombinovanej prevádzke s ručne ovládanou 
päťstupňovou prevodovkou autíčka spotrebujú 
4,3 l/100 km, s robotizovanou prevodovkou 
4,5 l/100 km. Konštruktéri zväčšili kompresný 
motor z hodnoty 10,5:1 na 11:1, čo prispelo 
k lepšej účinnosti spaľovania zápalnej zmesi. 
Kvôli predĺženiu životnosti zapaľovacích sviečok 
ich vybavili irídiovými elektródami. 
 Predaj modernizovaných automobilov 
z kolínskej automobilky začne na jar tohto roku. 

-za-
Peugeot 107

Citroën C1



Vo výrobe zostanú všetky tri doterajšie 
karosárske verzie: trojdverová Sc (Sport 
coupe), päťdverová a kombi ST. Zostáva aj 
športovo ladené vyhotovenie Fr (Formula 
racing). Úpravy sú najzreteľnejšie v prednej 
časti, ktorá je menej zaoblená a pôsobí 
agresívnejšie. reflektory majú podobu 
reflektorov z najmenšieho typu Seat Mii. 
Maska chladiča má teraz jemnú mriežku 
miesto doterajších hrubých zvislých lamiel. 
Upravená je aj spodná časť predného nárazníka. 
Úpravy zadnej časti karosérie sú menej výrazné. 
Trojdverová verzia má nárazník s ostrejším 
výrezom pre tabuľku s evidenčným číslom 
a mierne iným tvarovaním spodnej časti. 
Nárazník päťdverového hatchbacku je tiež 
trochu zmenený, upravené je aj členenie 
koncových svetiel. Ibiza ST (kombi) má vzadu 
iba mierne zmenenú grafiku združených 
svetiel. Atraktívne prelisy na bokoch karosérie 
zostali bez zmien. Bi-xenónové reflektory so 
svietiacimi diódami (LED) pre denné svietenie 
a zadné združené svetlá so svietidlá s LED budú 

súčasťou príplatkovej výbavy. Veľké hmlové 
reflektory s integrovanou funkciou odbočovacích 
svetiel sú súčasťou sériovej výbavy modelov Style 
a Fr. Ibiza predstavuje svojím novým, sviežim 
a optimistickým vzhľadom ďalší krok vo vývoji 
dizajnovej identity značky SEAT a zároveň 
pripravuje cestu pre budúce typy.
 V interiéri pribudli lakované plochy, 
odkladacia schránka v prístrojovej doske pred 
spolujazdcom má zväčšený objem na 10,7 
l, úpravy prístrojového panelu prispievajú 
k ešte lepšej čitateľnosti prístrojov. Súčasťou 
príplatkovej výbavy bude aj automatická 
klimatizácia climatronic s novým ovládacím 
panelom, informačný systém s dotykovým 
displejom, ktorý kombinuje navigáciu, audio, 
Bluetooth handsfree a palubný počítač. Interiér 
Ibizy bude môcť mať aj kožené poťahy sedadiel. 
Trojdverová Ibiza Sc a päťdverová Ibiza sú 
nielen majstrovskými dielami z hľadiska dizajnu, 
ale majú aj v tejto triede veľkorysý interiér. 
Za sklopnými zadnými sedadlami poskytuje 
základný objem batožinového priestoru 284, 

respektíve 292 litrov. Karoséria kombi (Ibiza 
ST) napriek športovému dizajnu ponúka 
batožinový priestor s objemom od 430 do 1164 
litrov. Do Ibizy ST sa zmestia dva bicykle 
s demontovanými prednými kolesami. 
„Základným“ motorom inovovanej Ibizy 
zostane zážihový trojvalec 1.2 l (44 kW), 
prepĺňaný štvorvalec 1.2 TSI (77 kW) má 
najväčší krútiaci moment 175 Nm/1550 ot./
min. a v kombinovanej prevádzke spotrebuje 
5,1 litra benzínu na 100 km. Najúspornejším 
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DIZAJNOVý VZOR 
pre ďalšie typy Jedno z najkrajších malých áut 

súčasnosti, Seat Ibiza, sa v terajšej 
(štvrtej) generácii vyrába štvrtý 
rok. A tak aj keď tvarové osvieženie  
azda ani nepotrebovala, podrobili 
ju inovácii. Výstavná premiéra 
inovovanej (podľa v polovici 
januára zverejnených materiálov 
Seatu novej) Ibizy bude v marci 
na autosalóne v Ženeve, Seat už 
v prvej polovici januára uverejnil jej 
prvé fotografie.
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motorom pre Ibizu bude vznetový 1.2 TDI 
E-Ecomotive (55 kW, 180 Nm) so systémom 
Štart/Stop. V kombinovanej prevádzke má 
spotrebovať pri všetkých troch karosárskych 
verziách len 3,4 litra nafty na 100 km (emisie 
cO2 sú v tomto režime len 89 g/km). V ponuke 
majú zostať aj veľké vznetové motory, napr. 2.0 
TDI (105 kW), s ktorým by Ibiza mala mať 
v kombinovanej prevádzke spotrebu 4,6 l/100 
km a dosahovať najväčšiu rýchlosť až 210 km/h. 
Súčasťou ponuky má byť aj model Ibiza 1.6 
LPG. Dvojpalivový motor má výkon 59 kW 
a okrem benzínu spaľuje aj skvapalnený propán-
bután. Trojdverovú Ibizu vo verzii Fr bude 

naďalej poháňať mechanickým kompresorom 
aj turbodúchadlom prepĺňaný zážihový 
štvorvalec 1.4 TSI s najväčším výkonom 110 
kW. V kombinácii s dvojspojkovou prevodovkou 
DSG dokáže tento model zrýchliť z 0 na 100 
km/h za 7,8 s a dosiahne najväčšiu rýchlosť až 
212 km/h. Takýto motor bude v ponuke aj pre 
kombi. 
 rovnako moderné ako motory sú 
v novej Ibize aj prevodovky. Okrem 
optimálne odstupňovaných päťstupňových 
a šesťstupňových ručne ovládaných prevodoviek 
môže byť niekoľko motorov štandardne alebo 
na prianie kombinovaných s prevodovkou 

DSG. Dvojspojková prevodovka DSG ponúka 
nielen komfort automatickej prevodovky, ale 
aj presvedčivú účinnosť. Podvozok novej Ibizy 
zabezpečuje športové a zároveň bezpečné 
jazdné vlastnosti. Precízne riadenie a dokonale 
nastavený stabilizačný systém ESP v kombinácií 
s elektronickou uzávierkou XDS (od 74 kW) 
dodávajú bezpečnosť dokonca aj v náročných 
jazdných situáciách. Kolesá s novým dizajnom 
majú priemery 15“ až 17“. 
 Jednotlivé druhy stupňov výbavy boli taktiež 
pozmenené, nezávisle na druhu karosérie. 
Základná úroveň reference obsahuje všetky 
kľúčové komfortné a bezpečnostné prvky. 
O stupeň vyššie stojí verzia Style s ešte bohatšou 
výbavou. Ibiza Fr sa vyznačuje mimoriadne 
športovým charakterom so zvýraznenými 
štylistickými prvkami vpredu aj vzadu, kolesami 
z ľahkých zliatin, športovými sedadlami či 
koženým volantom. A rovnako ako každý SEAT 
môže byť aj nová Ibiza dokonale prispôsobená 
individuálnemu osobnému vkusu a preferenciám 
vďaka rozsiahlej ponuke farieb, výbavy na 
želanie a príslušenstvu. 

A Ibiza cupra? Samozrejme aj najšportovejší 
model radu Ibiza sa dočká nástupcu. Výnimočný 
výkon a vzrušujúca dynamika budú zaručené, nie 
však skôr ako koncom roku 2012. 
 Inovovanou/novou Ibizou začne Seat plniť 
sklady svojich predajcov v priebehu tohtoročnej 
jari.     -st-

Keď sa našich motoristov opýtate, či 
poznajú nejakú indickú automobilku, 
tak prinajlepšom si spomenú na 

spoločnosť Tata, a to pravdepodobne len preto, 
lebo táto automobilka má jeden primát – vyrába 
najlacnejšie auto na svete. Tento primát mu však 
čoskoro vezme ďalší indický automobil, ktorý 
mal premiéru na januárovom autosalóne Delhi 
Auto Expo v indickom Dillí. Ide o výrobok 
automobilky Bajaj, ktorá je súčasťou skupiny 
Bajaj Group, založenej už v roku 1926 a dnes 
patriacej do desiatky najväčších indických 
podnikov. Spoločnosť Bajaj je známa najmä 
ako výrobca motocyklov a pre Indiu typických 
trojkolesových vozidiel, nazývaných autorikša. 
 Prvým štvorkolesovým produktom 
spomenutej spoločnosti je miniautomobil 
rE60, predstavený v Dillí. Toto vozidlo bolo 
vyvinuté v spolupráci so skupinou renault 
Nissan a odvezie štyroch cestujúcich, hoci jeho 
dĺžka  je len 2752 mm. Je isté, že cestujúci 
budú musieť poriadne stiahnuť lakte, pretože 
šírka vozidla je len 1312 mm. Výška nového 
indického miniautomobilu je 1650 mm. Vozidlo 

má polomer otáčania 3,5 metra. Samonosná 
karoséria má hybridnú konštrukciou, tvorenú 
kovovými i polymérovými časťami. Hmotnosť 
vozidla je preto len okolo 400 kg. Pozoruhodný 
je hnací agregát vozidla. Ide o vodou chladený 
motor zdvihového objemu len 200 kubických 
centimetrov – to je približne objem bežného 
pohára na vodu. Odhadovaný maximálny výkon 
tohto liliputánskeho motora je okolo 15 kW. 
Výrobca tvrdí, že spotreba motora nedosahuje 
ani tri litre benzínu na sto kilometrov. Okrem 
benzínovej verzie plánujú vyrábať aj verzie 
s motorom na skvapalnený propán a na stlačený 

zemný plyn (cNG). Je len samozrejmé, že typ 
rE60 nebude žiadnym „trhačom asfaltu“ – jeho 
maximálna rýchlosť je len 70 km/h. Vozidlo 
nemá v podstate žiaden batožinový priestor, ale 
možno ho „získať“ zložením zadných sedadiel. 
No a aká je vlastne cena tejto indickej novinky? 
Podľa zatiaľ neoficiálnych údajov by cena 
vozidla, určeného najmä pre domáci indický 
trh, mala byť v prepočte 2123 eur, zatiaľ čo cena 
doterajšieho cenového rekordéra, typu Tata 
Nano, sa medzičasom vyšplhala na približne 
2500 eur.

(RM) 
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Fusion modelového roku 2013 s karosériou 
sedan už Ford verejnosti predstavil začiatkom 
januára na autosalóne v Detroite. S európskym 

Fordom Fusion, ktorý sa úspešne predával 
donedávna aj u nás a mal spoločný konštrukčný 
základ s Fiestou, má ten americký spoločné 
len meno. Najnovší americký Fusion bude 
súrodencom štvrtej generácie Fordu Mondeo. 
O tej oficiálne ešte veľa nevieme. Americký 
Fusion začnú predávať už tento rok, nové 
Mondeo by tento rok malo absolvovať len 
výstavnú premiéru. A ešte z vedenia európskej 
divízie koncernu Ford neprenikla správa, či 
to bude už o pár týždňov v Ženeve, alebo 
až v jeseni na autosalóne v Paríži. Keďže 
podľa spomínanej doktríny „One Ford“ sa 
štvrtá generácia Mondea má líšiť od Fusionu 
modelového roku 2013 len v detailoch, ako 
je naladenie podvozka, konštrukcia, možno 

i tvar reflektorov alebo ponuka motorov 
a prevodoviek, v Detroite predstavený Fusion je 
zaujímavý aj pre Európanov, ktorí si o rok alebo 

dva plánujú kúpiť nové auto strednej triedy.
 Tvarovanie karosérie nového Fusionu 
vychádza zreteľne zo štúdie Ford Evos a je 
ďalším evolučným pokračovaním „kinetického 
dizajnu“ Ford. Na rozdiel od štúdie sa však 
dvere neotvárajú nahor, ale majú klasické závesy 
s otváraním do strán. Efektne splývajúci profil 
strechy však takmer bez zmien prešiel z Evosu 
na Fusion. rázvor náprav by sa meniť nemal 
(2,85 m), nový Ford Mondeo by však mal 
mať rovnako ako Fusion dĺžku 4,87 m, čo by 
predstavovalo medzigeneračný nárast o 9 cm 
a bol by najdlhším autom v strednej triede na 
európskom trhu.
 V Amerike budú Ford Fusion poháňať 
najmä prepĺňané zážihové štvorvalcové 

motory EcoBoost 1,6 a 2,0 l, ktoré poznáme 
aj z európskych automobilov značky 
Ford. V ponuke bude aj jeden štvorvalec 
s atmosférickým nasávaním a dve výkonové 
úrovne hybridného pohonu, kde elektromotor 
spolupracuje so zážihovým „dvojlitrom“ 
pracujúcim v Atkinsonovom cykle. Takmer isté 
je, že Američania sa nedočkajú v tejto generácii 
typu Fusion vznetových motorov, ktoré zase 
pre obchodný úspech  Mondea v Európe hrajú, 
a aj budú hrať, kľúčovú úlohu. Predpokladáme, 
že skladba ponuky zážihových aj vznetových 
motorov pre Mondeo štvrtej generácie sa 
nebude príliš líšiť od tej, aká je pre súčasné 
Mondeo. Ak sa vo Forde rozhodnú predstaviť na 
autosalóne v Ženeve okrem novej generácie typu 
Kuga aj nové Mondeo, možno sa verejnosť čo-to 
dozvie aj o ponuke motorov a rozsahu výbavy.

-fd-
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Ford Fusion/Mondeo

Nové Mondeo až o rok
Ford Motor Company zatiaľ celkom dôsledne napĺňa slogan „One Ford“ 
(Jeden Ford), s ktorým prišiel súčasný prezident koncernu, Alan Mulally. 
Po type Focus a dvojici Escape-Kuga, vzniknú ďalšie americko-európske 
dvojičky, najbližšie Fusion a Mondeo.  



Prvú modernizáciu, a prívlastok Evo, dostalo 
vtedajšie Grande Punto po štyroch rokoch 
výroby v roku 2009. S výnimkou výbavy 
MyLife sa Punto Evo predávalo horšie ako 
Grande Punto, čo bol názov tohto typu pred 
prvou inováciou (príčinou však mohla byť aj 
hospodárska kríza). Druhá inovácia zo záveru 
minulého roka odstránila z názvu prívlastky, 
teraz je to už len Punto. 
 Tvar karosérie sa prakticky nezmenil, 
finančne nenáročné zmeny však vzhľad vozidla 
určite osviežili. Nárazníky sú už celé vo farbe 
zvyšku karosérie, zmizli z nich čierne vložky. 
Maska chladiča nemá rebrovanie, ale ju 

prekrýva mriežka s podobou včelieho plástu, 
rovnakú podobu má prekrytie vstupného otvoru 
vzduchu v nárazníku. Pod spodnou hranou veka 
motorového priestoru už nie je chrómovaná 
lišta, tvar prednej časti Punta sa teraz opäť 
podobá na pôvodné Grande Punto z roku 2005, 
ktoré je Giugiarovým dielom. chýbajú aj bočné 
ochranné lišty, čo prispelo k „čistote“ tvarovania. 
Ale ak usúdime, že Punto nie je „imidžovým 
autom“, ale predovšetkým praktickým 
dopravným prostriedkom, tak je vlastne aj škoda, 
že tie  ochranné bočné lišty z neho zmizli. Pri 
pohľade na zadnú časť Punta možno nájsť 
zmenu len v už spomínanom celoplošnom 

lakovaní 
nárazníka vo 
farbe karosérie. 
Nový dizajn 
majú 15-palcové 
diskové kolesá, 
paleta lakov 
je bohatšia 
o odtiene 
s názvami 
Turquoise, ruby 
red a Graphite 
Grey. Ani 
v interiéri nie sú 
radikálne zmeny, 

k dispozícii sú nové látkové poťahy sedadiel, 
nové sú dekoračné vložky zdobiace prístrojovú 
dosku. 
 Punto dostalo turbodúchadlom prepĺňaný 
zážihový dvojvalec 0,9 TwinAir s ventilovým 
rozvodom MultiAir. Dosahuje výkon 63 kW 
pri 5500 otáčkach za minútu a krútiaci moment 
145 Nm v rozmedzí otáčok 2000 až 3000 za 
minútu. Motor spolupracuje so šesťstupňovou 
ručne ovládanou prevodovkou. Novým motorom 
v ponuke pre Punto je aj vznetový 1.3 MultiJet 
16V s  najväčším výkonom tiež 63 kW, ale jeho 
krútiaci moment vrcholí hodnotou až 200 Nm 
pri 1500 otáčkach za minútu. Spotrebu nafty 
tlačí nadol okrem  optimalizácie vstrekovania aj 
variabilné olejové čerpadlo alebo inteligentný 
alternátor, prispôsobujúce svoju výkonnosť podľa 
reálnych potrieb mazania motora, resp. dobíjania 
akumulátorovej batérie. Podľa teraz platných 
európskych noriem merania spotreby má tento 
motor v Punte spotrebu nafty v kombinovanej  
prevádzke len 3,5 l/100 km, čomu odpovedajú  
emisie cO2 90 g/km. V ponuke sa objavia aj 
motory schopné spaľovať stlačený zemný plyn 
(cNG) i skvapalnený propán-bután (LPG, tzv. 
ropný plyn). 
 Úrovne výbavy Pop, Easy a Lounge obohatil 
stupeň s názvom TwinAir, ktorého výnimočnosť 
je okrem iného v tom, že Punto len s ním 
môže mať limetkovo zelený lak (Verde Lime) 
s čiernou strechou, čiernymi strednými stĺpikmi 
karosérie a vonkajšími spätnými zrkadlami. 
Interiér je čierno-sivý, s logami TwinAir na 
predných sedadlách i na prístrojovej doske. 
Punto s dvojvalcovým motorom bude mať aj 
tlačidlom Eco zapínateľný ekonomický režim. 
Úroveň  hospodárnosti jazdy  vtedy vodičovi 
zobrazuje eco:Drive info. Vyššie úrovne výbavy 
budú môcť mať aj novú verziu informačného 
systému Blue&Me. 

-ft-
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Automobilka Fiat mala vraj inovovaný typ 
Punta predstaviť už v septembri 2011 na 
autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom, ale 
výstavnú premiéru posunula o pár týždňov 
neskôr na domácu pôdu. Punto po druhej 
modernizácii (modelový rok 2012) tak ako 
prví videli návštevníci autosalónu v Boloni.   

PO GrANDE ZMIZLO AJ 
EVO – JE LEN PUNTO
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Mégane collection 2012 podstúpil množstvo 
drobných štylistických úprav v porovnaní 
s pôvodnými kontúrami karosérií, ktoré boli 
medzi zákazníkmi veľmi obľúbené. Predná 
časť dýcha modernosťou, zatiaľ čo reflektory 
so svietiacimi diódami (LED) sa výrazne 
podpisujú pod nový svetelný podpis. Nárazník 
je v lesklom čiernom vyhotovení s chrómovými 
doplnkami a kompletne prepracovaný bol výber 
kolies. rovnako obklad interiéru prichádza 
s novými doplnkami, ktoré zahŕňajú dvojtónové 
kožené/Alcantara vybavenie, ktoré je dostupné 
v troch vyhotoveniach (závisí od trhu). Verzia 
s audiosystémom Bose je teraz, čo sa týka 
úrovne výbavy, na samostatnom stupni, zatiaľ 
čo osobnosť špecifických GT a GT-Line 
vyhotovení bola posilnená vďaka špecifickým 
LED svetlám v tvare bumerangu, jasnému 
červenému prešívanému čalúneniu a športovému 
volantu s opierkami pre palce. Na dverách 
a prístrojovej doske sa nachádza logo a ozdobný 
pásik, ktoré slúžia na to, aby pripomínali, že 

verzie GT a GT-Line patria do rodiny renault 
Sport. V neposlednom rade zoznam farieb, ktoré 
sú k dispozícii pre Mégane collection 2012 sa 
rozšíril o modrú Majorelle a perleťovú bielu.
 
Mégane collection 2012 je prvým typom 
renaultu, ktorý je dostupný s tromi novými 
motormi Energy, čo spája pôžitok z jazdy 
s malou spotrebou paliva. Sú produktom 
novej generácie „downsizingu“ a odvolávajú 
sa na skúsenosť renaultu v F1. Sú novou 
technologickou výbavou Mégane, vrátane 
systému Stop&Start a rekuperácie brzdnej 
energie. Vďaka precízne vyladenej akustike 
vydávajú tieto motory diskrétny, tlmený zvuk, 
s polovičnou úrovňou hluku ako predchádzajúce 
motory.

• Renault Energy TCe 115 je prvý 
zážihový motor renaultu, ktorý má 
priame vstrekovanie benzínu a prepĺňanie 
turbodúchadlom pre dosiahnutie efektívnej 

spotreby. Tento nový motor zdvihového 
objemu 1198 cm3 je pripravený nahradiť 
motor 1.6 16V a pýši sa výnimočným 
výkonom (85 kW) so špičkou krútiaceho 
momentu vyššou o 40 Nm na výsledných 
190 Nm, s 90 % týchto hodnôt dostupných 
od 1650 otáčok za minútu. Jeho flexibilita 
a akcelerácia z malých otáčok sú podobné 
vznetovým motorom. Navyše k tomu, že 
je najvýkonnejším 1,2 litrovým zážihovým 
motorom na trhu, renault Energy Tce 
115 je obzvlášť efektívny, so spotrebou 
paliva menšou o 25 percent. Verzie Mégane 
collection 2012 poháňané týmto motorom 
spotrebujú iba 5,3 litra na 100 km (cyklus 
NEDc), ušetria takto takmer 1,5 litra/100 
km. Emisie cO2 sú zmenšené na 119 g/km, 
zatiaľ čo dojazd vozidla presahuje 1000 km, 
čo je podobné vzdialenostiam, ktoré dosahujú 
modely poháňané vznetovými motormi.

 Mégane collection 2012 bude tiež dostupný 
s dvoma najlepšími vznetovými motormi vo 
svojej triede, ktoré spájajú potešenie z jazdy 
s najmenšou spotrebou na trhu.

• Nový motor Energy dCi 110: najpredávanejší 
motor radu Mégane 1,5 dci prešiel 
výraznými zmenami, nehovoriac o rekordne 
malej spotrebe nafty, ktorá bola zredukovaná 
o takmer 12 %, pod úroveň 3,8 litra na 100 
km. To je úmerné emisiám cO2 pod hladinou 
95 g/km. Jeho výkon tým však vôbec neutrpel, 
keďže špička krútiaceho momentu je o 20 
Nm vyššia pri hodnote 260 Nm, dostupnej už 
od 1750 ot./min.

• Renault Energy dCi 130: tento 1,6 
litrový vznetový motor má výkon 95 kW 
a krútiaci moment 320 Nm, čím sa stáva 

NOVý VZHĽAD, 
NOVé MOTOrY 
A TEcHNOLóGIE 
PrE VŠETKýcH

Nový rad Mégane Collection 
2012, prináša zmeny v kvalite, 
nové ekologické motory „Energy“ 
a množstvo nových technológií 
určených širokej verejnosti za 
dostupné ceny. Mégane Collection 
2012 sa na Slovensku začne 
predávať v marci.



www.mo t .sk 39

Predstavujeme
RENAULT MÉGANE COLLECTION 2012

najvýkonnejším motorom na trhu vo svojej 
veľkosti. Potešenie z jazdy prináša ostrú 
akceleráciu už od 1750 otáčok za minútu. 
Motor pod kapotou Mégane sa vyznačuje 
NEDc kombinovanou spotrebou 4,0 l/100 
km, čo predstavuje úsporu 20 % v porovnaní 
s predchádzajúcim typom motora 1,9 dci 
130. Emisie cO2 sú na úrovni 104 g/km 
a umožňujú tak uchádzať sa o program „eco 
subsidy“ (ekologická dotácia) vo Francúzsku.

 renault kladie dôraz na zlepšovanie 
bezpečnosti, uľahčovanie riadenia 
a maximalizáciu pohodlia na cestách viac ako 
kedykoľvek predtým. Mégane collection 
2012 si môžu zákazníci objednať s Visio 
System®, čiže s kamerou na čelnom skle za 
spätným zrkadlom. Zlepšuje nočné videnie 
a pomáha udržať pozornosť vodiča vďaka 
dvom funkciám, ktoré sú prvým systémom 
svojho druhu.

•• Automatické prepínanie svetiel z diaľkových 
na stretávacie: jazda v noci si vyžaduje úplnú 
pozornosť, obzvlášť keď ide o prispôsobenie 
osvetlenia s cieľom ťažiť z maximálnej 
viditeľnosti bez prekážania ostatným 
účastníkom cestnej premávky. Kamera Visio 
System® zlepšuje nočné videnie neustálym 
snímaním cesty. Keď je prirodzené alebo 
pouličné osvetlenie nedostačujúce a nie 
sú detekované žiadne ostatné vozidlá, 
pri rýchlosti viac ako 45 km/h systém 
automaticky prepne na diaľkové svetlá.  
Nutnosť pamätať si prepnúť na stretávacie 
svetlá už tak nie je obmedzením a Visio 
System® umožňuje vodičovi využívať výhody 
diaľkových reflektorov štyri až päťkrát dlhšie 
ako bez využívania systému. Zlepšuje sa tak 
viditeľnosť (100 metrov oproti 30 metrom) 
a zmenšuje sa riziko kolízie s prekážkou.

•• Varovanie pred vybočením z jazdného pruhu: 
kamera vyšle varovanie v prípade, keď je 

podozrenie, že vozidlo mimovoľne vyšlo 
z jazdného pruhu, čo je častým dôsledkom 
spánku alebo nesústredenosti vodiča a zároveň 
hlavnou príčinou dopravných nehôd, najmä 
na diaľniciach. 

•• Zlepšenie pohodlia prostredníctvom novej 
funkcie Hill Start Assist. Táto funkcia je 
prepojená s elektronickou parkovacou brzdou 
a udržiava brzdy pod tlakom na pár sekúnd, 
čo poskytuje vodičovi dostatok času pohnúť 
sa z miesta bez toho, aby sa vozidlo posunulo 
dozadu. Ukazovatele smeru s diaľničným 
režimom (trojblik) uľahčujú riadenie: iba 
nepatrný dotyk páky smerovky spustí tri 
bliknutia, aby varoval ostatných účastníkov 
cestnej premávky, že vodič sa chystá prejsť do 
iného jazdného pruhu. Pomoc pri parkovaní 
zabezpečuje kamera, ktorá je umiestnená 
v zadnej časti vozidla a poskytuje presný 
obraz blízkeho okolia vozidla a znázorňuje 
dráhu, ktorá pomáha vodičom prispôsobiť 
ich smer. V neposlednom rade dvojzónová 
automatická klimatizácia je teraz vybavená 
snímačom toxicity, ktorý monitoruje kvalitu 
vzduchu v interiéri vozidla a ak je to potrebné, 
automaticky aktivuje režim cirkulácie 
vzduchu. Špeciálnu pozornosť konštruktéri 
venovali redukcii hluku, zlepšili tesnenia 
a spoľahlivosť elektronických komponentov.

 Úplne nová r-Plug&radio+ audio 
súprava je teraz vybavená možnosťou 
Bluetooth® handsfree telefonovania, 
konektivitou a audio-streamingom, ako aj 
Plug&Music konektivitou a vstupmi USB/
jack, čo umožňuje ovládať hudbu uloženú 
v mobilných zariadeniach prostredníctvom 
ovládačov umiestnených na volante. 
K dispozícii je tiež kompletný navigačný 
systém carminat TomTom® so službami 
LIVE (HD Traffic, informácie o doprave 
v reálnom čase atď. – v závislosti od trhu) a na 
mieru šitým priestorovým zvukom Bose®. 

 Mégane collection 2012 sa vyrába v Palencii 
v Španielsku a ťaží z prísnych výrobných 
štandardov, za účelom zaručenia dokonalej 
kvality. Stáva sa vlajkovou loďou kampane 
„renault Quality Made“.

Mégane r.S. collection 2012 má motor 
so špičkovým výkonom 195 kW a krútiaci 
moment viac ako 360 Nm (limitovaná edícia 
verzie Trophy) pre ešte ostrejšiu akceleráciu. 
Vďaka týmto inováciám je možné naplno využiť 
potenciál Mégane r.S., najmä na okruhoch. 
Zároveň zvuk vydávaný motorom Mégane r.S. 
bol prepracovaný tak, aby zabezpečil uspokojivý 
zvukový prejav pri všetkých otáčkach vďaka 
otvorenejšiemu tvaru výfuku a spevneniu 
výfukovej rúrky. 
 Predná časť vozidla je výraznejšia, zatiaľ čo 
krídlo v štýle F1, ktoré je typické pre modely 
renault Sport. Obsahuje dva rady šiestich LED 
svetiel a okolie reflektorov je zdobené čiernou 

farbou. V strede nového dizajnu 18-palcových 
zliatinových kolies (polomatná, alebo matná 
čierna úprava) a  diskov verzie Trophy sa 
nachádza logo ‘r.S.’ a novou možnosťou je r.S. 
red Design Pack, ktorý pozostáva z červených 
doplnkov na prednom krídle, bočných lištách 
a difúzore. Bol predstavený nový obklad 
interiéru pozostávajúci z jasného červeného 
prešívania látkového, alebo tmavého koženého 
čalúnenia a obloženia palubnej dosky. Je možné 
zvoliť aj látkové alebo kožené sedadlá recaro 
a interiér ladený prevažne do žlta. Ostatné 
športové doplnky zahŕňajú čiernu lakovú úpravu 
v strede ovládacieho panela a ventilových 
uzáverov a efekt tmavej úpravy pre obklady 
dverových panelov.
 Vďaka svojim výnimočným dynamickým 
kvalitám Mégane r.S. predstavuje 
najpredávanejšie výkonné kupé v c segmente. 
Od uvedenia na európsky trh v januári 2010 si 
toto vozidlo kúpilo 12 500 zákazníkov na celom 
svete 

-rt-
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Dr. Dieter Zetsche, predseda predstavenstva 
spoločnosti Daimler AG a riaditeľ divízie 
Mercedes-Benz cars: „Na svete je približne 
900 miliónov áut a tisícky modelov. Ale 
medzi nimi existuje len zopár ikon. Naše 
SL je jednou z nich: má triedu, má štýl, je 
zosobnením komfortu a luxusu. Navyše to 
všetko spája s neuveriteľným športovým duchom 
a dynamikou. Žiadne iné auto nedokáže splniť 
pravidlo Gottlieba Daimlera dokonalejšie ako 
práve naše nové SL: to najlepšie alebo nič.“
 Nová generácia typu Mercedes-Benz 
SL berie význam známej skratky SL – 
športovo ľahký – úplne doslova. rovnako 
ako pri pôvodnom SL z roku 1952 s ľahkým 
rúrovým rámom aj pri novom SL patrí 
dôsledné zmenšenie hmotnosti k výnimočným 
konštrukčným znakom. S týmto cieľom privádza 
značka Mercedes-Benz po prvýkrát k životu 
celohliníkovú karosériu vo veľkosériovej 
výrobe. Len málo dielcov je vyrobených 

z iného materiálu. Na kryt za nádržou 
používajú konštruktéri sčasti ešte ľahší horčík. 
V A-stĺpikoch sú z bezpečnostných dôvodov 
integrované rúry z vysokopevnostnej ocele.
Nová hliníková karoséria má približne o 110 
kilogramov menšiu hmotnosť, ako by mala 
v prípade použitia oceľových plechov, z ktorých 
bola karoséria predchádzajúcej generácie SL. 
Menšia hmotnosť znamená viac dynamiky 
a menšiu spotrebu. Hliníková štruktúra je 
nielen ľahšia, ale ukazuje sa byť premyslenejšia 
aj z hľadiska tuhosti a bezpečnosti. Stará 
sa o to inteligentná odľahčená konštrukcia 
s konštrukčnými dielcami optimalizovanými na 
daný účel použitia. Používajú sa napríklad rôzne 
druhy opracovania hliníka. Konštrukčné dielce 
sa podľa svojej úlohy vyrábajú odlievaním do 
kokíl alebo podtlakovým odlievaním, spracúvajú 
sa na výtlačne lisované profily alebo sa používajú 
ako hliníkové plechy s rôznou hrúbkou steny. 
Výsledkom je veľká tuhosť, bezpečnosť, ako aj 

lepšie vlastnosti pri kmitaní.
 Aj športovo vyladené, a napriek tomu 
komfortnejšie podvozky, sa tiež vyznačujú 
inteligentnou odľahčenou konštrukciou. 
K redukcii tzv. neodpružených hmôt prispeli 
čapy nápravy a ramená odpruženia prednej 
nápravy vyrobené z hliníka. To platí aj pre 
takmer všetky dielce závesov kolies zadnej 
nápravy. Nové SL sa ponúka s dvoma rôznymi 
systémami odpruženia: sériovo má poloaktívne 
nastaviteľné tlmiče pruženia, alternatívou na 
želanie je aktívny systém odpruženia ABc 
(Active Body control). Oba varianty sú 
skombinované s novým priamym riadením 
s elektromechanickým posilňovačom riadenia, 
ktorého účinok sa mení v závislosti od rýchlosti. 
Sprevodovanie je premenlivé podľa uhla 
natočenia volantu. Stará sa o stabilnú priamu 
jazdu, a tým aj lepšiu bezpečnosť pri diaľničných 
rýchlostiach a dodáva vozidlu agilitu. Pri malých 
rýchlostiach redukuje silu vynakladanú na 

Predstavujeme
Mercedes-Benz SL

DôrAZ NA ŠTýL 
A KOMFOrT
Úplne nanovo vyvinutým typom SL pokračuje značka Mercedes-Benz v tradícii, ktorá začala pred 60 rokmi. Skratka 
SL odvtedy znamená symbiózu športového ducha, štýlu a komfortu – a nevšedných inovácií. K športovému duchu 
a komfortu tento  luxusný roadster pridáva praktickú využiteľnosť v každodennom živote. 
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riadenie pri parkovaní a otáčaní. 
 Nový motor V8 v SL 500 „vyťahuje“ zo 
4663 cm3 zdvihového objemu výkon 320 
kW. Teda napriek asi o 0,8 litra menšiemu 
zdvihovému objemu dosahuje približne o 12 
% väčší výkon ako jeho predchodca. Spotreba 
klesla až o 22 %. Súčasne s tým narástol 
krútiaci moment z 530 newtonmetrov na 700 
Nm – prírastok o 32 %. Nový hnací agregát V6 
nového modelu SL 350 čerpá z nezmenených 
3499 cm3 zdvihového objemu výkon 225 kW 
a poskytuje krútiaci moment 370 Nm. Vystačí 
si so 6,8 litrami paliva na 100 kilometrov, čím je 
o takmer 30 % úspornejší ako jeho predchodca. 
Oba varianty motora sú vybavené sériovou 
funkciou EcO štart – stop. K príkladne malej 
spotrebe prispieva aj automatická prevodovka 
7G-TrONIc PLUS optimalizovaná na 
spotrebu a komfort. Nenáročnosť motorov 
BlueDIrEcT nijako neobmedzuje 
temperament roadstera. Naopak: SL 350 
zrýchľuje z 0 na 100 km/h za 5,9 sekundy, takže 
je o 3 desatiny rýchlejší ako jeho predchodca. SL 
500 na tento šprint potrebuje len 4,6 sekundy - 
o osem desatín menej ako doterajšie SL 500.
 Svoj atleticky profil spája nové SL, 
presne podľa tradície značky Mercedes-Benz, 
s luxusnou atmosférou. Štýl a charakter interiéru 
razia ušľachtilé materiály precízne spracované 
s láskou k detailu. V porovnaní s predchodcom 

pri novej generácii SL výrazne narástla dĺžka 
na 4612 mm (+50 mm) a šírka na 1877 mm 
(+57 mm). Narástol aj priestor vo výške ramien 
(+37 mm) a voľnosť pohybu v lakťoch (+28 
mm), čím prekonal obvyklé rozmery v tejto 
kategórii vozidiel. Bohato používané drevené 
ozdobné prvky sa ťahajú zo stredovej konzoly 
cez prístrojovú dosku až do dverí a starajú sa 
o príjemný efekt obklopenia. Na výber sú tri 
druhy dreva a dva rôzne opracované druhy 
hliníkových ozdobných prvkov. 
 Výraznú prednú časť ohraničujú široko 
von umiestnené, dynamicky šikmo usporiadané 
reflektory, ktoré novému roadsteru dávajú 
vlastnú, nezameniteľnú tvár. Sériovo sú vybavené 
systémom Intelligent Light System (ILS). 
S piatimi rôznymi funkciami osvetlenia, ktoré 
sú vyladené na typické jazdné a poveternostné 
situácie a zapínajú sa podľa situácie na ceste, 
ponúkajú vodičovi výrazne lepšie osvetlené 
zorné pole. Výrazné, vyklenuté pozičné svetlo 
a horizontálny pás svietidiel denného osvetlenia 
vo vonkajšej časti nárazníka sú vyhotovené zo 
svietiacich diód (LED).
 Aj šiesta generácia SL ponúka 
elektrohydraulicky ovládanú strechu Variodach, 
ktorá sa priestorovo úsporne skladá do 
batožinového priestoru, a mení triedu SL 
podľa želania a počasia z roadsteru na kupé 
a späť za pár sekúnd. Na rozdiel od svojho 

predchodcu sú pre nové SL na výber tri varianty: 
lakovaná, so sklenou strechou alebo s jedinečnou 
panoramatickou strechou Variodach s funkciou 
MAGIc SKY cONTrOL. Strecha sa dá 
stmaviť alebo zosvetliť jednoduchým stlačením 
tlačidla. Vo svetlom stave je takmer úplne 
priehľadná a ponúka aj pri chladnom počasí 
zážitok z otvoreného priestoru, v tmavom stave 
ponúka blahodarný tieň a bráni prehriatiu 
interiéru intenzívnym slnečným žiarením. rám 
všetkých troch variantov strechy je vyrobený 
z horčíka. Vďaka tomu sú strechy o približne 6 
kg ľahšie ako strecha prechádzajúcej generácie 
a umožňujú nižšie položenie ťažiska vozidla, 
tým aj lepšiu agilitu. Úplné otvorenie alebo 
zatvorenie strechy trvá menej ako 20 sekúnd.

Dizajn nového modelu SL nespĺňa len 
vysoké estetické nároky, ale súčasne sa pýši aj 
príkladnými kvalitami aerodynamiky. roadster 
si tak v štyroch disciplínach vyslúžil najlepšie 
známky vo svojom segmente: 
• najmenšou hodnotou odporu vzduchu (cW = 

0,27 pri SL 350), 
• najslabším hlukom vetra, ktorý sa pohybuje 

takmer na úrovni zatvorenej limuzíny, 
• najlepším komfortom pri jazde s otvorenou 

strechou, takže aj pri veľkých rýchlostiach sa 
dá stále jazdiť s otvorenou strechou, 

• bočnými oknami s takmer nulovým 
znečisťovaním. 

Dvoma inováciami zostáva nové SL verné svojej 
tradícii stanovovania technických trendov: 
• MaGIC VISIoN CoNTRoL je nový, 

inteligentný a účinný systém stierania 
a ostrekovania. Inovatívny koncept listov 
stieračov privádza čistiacu kvapalinu cez 
rozvody vody integrované v liste priamo 
pred gumičku stierača – a to v oboch 
smeroch stierania. Výsledok: pri ostrekovaní 
nevzniká príval vody, ktorý bráni vo výhľade, 
a ostrekovanie súčasne dosahuje optimálny 
čistiaci účinok. Okrem toho voda zostáva iba 
na okne a umožňuje tak komfortné čistenie 
okna aj pri otvorenej streche. Po prvýkrát je 
list stierača tiež vyhrievaný, aby sa predišlo 
prilepovaniu snehu alebo ľadu v zime. Vďaka 
tomuto vyhrievaniu je po prvýkrát možné 
privádzať teplú vodu priamo na okno aj 
v chladnom počasí.

• Rovnako celosvetovo jedinečný systém 
FrontBass inteligentne využíva voľné 
konštrukčné priestory v hliníkovej štruktúre 
pred priestorom na nohy ako rezonančný 
objem pre basové reproduktory. Výsledok: 
burácajúce basy umožňujú atmosféru 
koncertu aj pri otvorenom aute a úsporu 
konštrukčného priestoru vo dverách. 
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Obe inovácie patria k rozsiahlej sériovej 
výbave nového modelu SL. Novinkou v značke 
Mercedes-Benz je aj systém HANDS-FrEE 
AccESS. Veko batožinového priestoru sa 
tak dá ovládať bez použitia rúk a bez dotyku. 
Stačí k tomu pohyb nohou v oblasti zadného 
nárazníka. Mercedes-Benz ako jediný výrobca 
ponúka systém, pri ktorom sa zadné veko nielen 
automaticky otvára, ale aj zatvára. 
 Vďaka nárazovo optimalizovanej hliníkovej 
štruktúre, sériovému systému PrE-SAFE® 
a asistenčným systémom na vysokej úrovni 
triedy S je SL najbezpečnejším roadsterom 
na svete. Tuhá hliníková karoséria tvorí 
pevnú klietku pre cestujúcich, ako aj precízne 
definované deformačné zóny v prednej a zadnej 
časti. Pri prevrátení sa chránia priestor pre 
posádku A-stĺpiky zo zmesi materiálov oceľ/
hliník a dva ochranné oblúky pre prípad 
prevrátenia sa vozidla. Záchytné systémy, medzi 
nimi dvojstupňový bezpečnostný vankúš vodiča 
a spolujazdca, boli ďalej zlepšené. Hlavový 
vankúš poskytuje veľkoplošné krytie pri 
bočnom náraze hlavy. Dodatočný hrudníkový 
bezpečnostný vankúš v operadle dokáže ochrániť 
trup pri bočnom náraze. Ako ďalšia novinka 
v sériovej výbave sa do SL montujú aktívne 
opierky hlavy NEcK-PrO vyvinuté značkou 
Mercedes-Benz. Aktívna kapota motora 
a predná časť s veľkou poddajnou nárazovou 
plochou slúžia na ochranu chodcov.
 Bezpečnostným highlightom je sériový, 
celosvetovo jedinečný predvídavý systém na 
ochranu cestujúcich PrE-SAFE®. V prípade, 
že identifikuje akútne nebezpečenstvo nehody, 
reflexívne aktivuje predbežné opatrenia na 
ochranu cestujúcich tak, aby pásy a bezpečnostné 
vankúše mohli čo najlepšie využiť potenciál 
ochrany pri prípadnom následnom náraze. 
Dodatočné opatrenia po náraze doplňujú 
koncepciu integrálnej bezpečnosti a uľahčujú 
rýchlu pomoc: v závislosti na sile nárazu sa po 
náraze môžu automaticky odblokovať dvere, 
aktivuje sa osvetlenie interiéru a bočné okná sa 
otvoria o 50 milimetrov, aby sa lepšie vyvetral 

interiér. Volant sa navyše môže posunúť smerom 
nahor. 
 Jedinečná kombinácia asistenčných 
systémov vodiča pomáha predchádzať nehodám 
aj v novom SL. Patrí sem napríklad sériový 
systém rozpoznávania únavy ATTENTION 
ASSIST, ako aj systém ADAPTIVE BrAKE. 
Jeho súčasťou je ABS, regulácia preklzávania 
hnacích kolies ASr a regulácia momentu 
otáčania (GMr) a okrem bezpečnostných 
funkcií ponúka aj funkcie komfortu. 
Na želanie sa montuje aj tempomat s reguláciou 
odstupu DISTrONIc PLUS a brzda PrE-
SAFE® osvedčená z iných typov Mercedes-
Benz. Oba pracujú na báze tých istých 
radarových snímačov. Pri rozpoznaní akútneho 
nebezpečenstva nárazu do prekážky pred 
vozidlom brzda PrE-SAFE® najskôr vystríha 
vodiča a v prípade jeho ďalšej nečinnosti dokáže 
autonómne brzdiť, buď na zabránenie nehode, 
alebo aspoň na zmenšenie následkov nárazu. 
Zároveň sa aktivujú opatrenia na ochranu 
cestujúcich PrE-SAFE®. Novinkou v type 
SL je aktívny asistenčný systém parkovania. 
Pomocou ultrazvukových snímačov dokáže 
identifikovať medzery na parkovanie a pri 
parkovaní dokáže automaticky naviesť vozidlo 
do medzery. 
 Nový Mercedes-Benz SL je už v základnom 
vyhotovení vybavený systémom „cockpit 
Management and Data System\" cOMAND. 
Patrí sem telefonovanie cez Bluetooth, ako aj 
uľahčené ovládanie telefónu vo vozidle. Na 
želanie je dostupný aj systém cOMAND 
Online s prístupom na internet a meničom 

diskov DVD. Počas státia umožňuje voľné 
prehliadanie internetu a rýchly prístup k online 
službám Mercedes-Benz - napríklad otázky 
o počasí alebo vyhľadávanie zvláštnych cieľov. 
Navyše existuje možnosť posielať jednotlivé 
ciele a trasy prostredníctvom Google Maps 
do vozidla. Po prvýkrát ponúka Mercedes-
Benz pre nové SL aj nové aplikácie: okrem 
bezplatnej aplikácie správ a aplikácie Facebook 
sú dostupné aplikácie Mercedes-Benz pre 
kurzy akcií a vyhľadávač miest na parkovanie. 
Na trhu v USA je dostupná aj aplikácia Yelp 
na vyhľadávanie reštaurácií. Pri oboch verziách 
systému cOMAND je vedľa palubného 
počítača do prístrojovej dosky integrovaný 
farebný displej TFT s uhlopriečkou 17,8 
centimetra (800 x 480 pixlov). Toto usporiadanie 
monitora má za následok čo najmenšie 
rozptyľovanie vodiča. 
 Mercedes-Benz bude pri príležitosti 
uvedenia nového SL po krátky čas ponúkať 
aj zvláštny model Edition 1. Edition 1 má 
bohatú výbavu a sériovo obsahuje okrem iného 
aj panoramatickú strechu Variodach, styling 
AMG, športový podvozok, 19-palcové disky 
AMG z ľahkej zliatiny, designo kožu napa 
s kontrastným stehom, systém AIrScArF, 
vyhrievané sedadlá, elektrický vetrolam, 
náladové osvetlenie, surroundový zvukový 
systém harman/kardon® Logic7® a ďalšie. Pre 
model Edition 1 je dostupný exkluzívny zvláštny 
lak designo crystal silver magno a ozdobné 
prvky z hliníka wave alebo hlboká biela. 
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Suzuki Ertiga

Sedemmiestne MPV Suzuki Ertiga má tri rady 
sedadiel, ľahkú a kompaktnú karosériu. Ponúka 
priestrannú kabínu, pohodlnú jazdu a je dobre 
ovládateľné. Pohon Ertige zabezpečí zážihový 
1,4- litrový motor K14B alebo vznetový 1,3 
litrový motor D13A. Malé objemy jeho motorov 
spĺňajú nároky na efektívnu prepravu a úspornú 
spotrebu. Ertiga tak svojimi vlastnosťami 
ašpiruje na pozíciu priekopníka pre nový trh 
kompaktných 3-radových vozidiel. 

Novinkou v stánku Suzuki na tomto 
autosalóne bola aj štúdia kompaktného 

športovo-úžitkového automobilu (SUV) 
s názvom XA . Podľa tejto štúdie sériovo 
vyrábané vozidlo by bolo určené pre mestské 
a prímestské oblasti. Indický trh je pre 
spoločnosť Suzuki dôležitý a  veľmi dobre sa 
jej na ňom darí, takže neprekvapuje, že okrem 
dvoch automobilových noviniek predstavila 
aj dva nové typy motocyklov. Vráťme sa však 
ešte k najdôležitejšiemu exponátu Suzuki na 
autosalóne: Suzuki Ertiga je osobitne vhodné 
vozidlo pre viacčlenné rodiny. A tie sú pre Indiu 
typické. Ertigu začnú v Indii predávať už túto 
jar.

-si-
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Automobilka Suzuki pripravila pre perspektívny indický trh nový typ sedemmiestneho kompaktného 
viacäčelového vozidla (MPV) s názvom Ertiga. Premiéru vozidla naplánovala na 11. medzinárodný autosalón v Dillí, 
ktorý sa uskutočnil. Indické Auto Expo. Čo je oficiálny názov tohto autosalónu, máva stabilne okolo 1,8 milióna 
návštevníkov. Tohto roku sa ho zúčastnilo 2100 vystavovateľov.
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„V dnešnej digitálnej ére sa automobily stávajú 
ďalším kolieskom v mechanizme digitálnej 
konektivity,“ uviedol Jim Lentz, prezident 
a výkonný riaditeľ spoločnosti TMS. „NS4 je 
ukážkou predstáv Toyoty v otázkach prepojenia 
človeka a automobilu s použitím technológií, 
ktoré pokrývajú emocionálne aj racionálne 
vzťahy – medzi ľuďmi a ich automobilmi, aj 
medzi automobilmi a spoločnosťou ako takou.“
 Konštruktéri automobilky Toyota dostali 
za úlohu navrhnúť nový koncept  auta strednej 
triedy, ktorý by bolo možné v roku 2015 
uviesť na celosvetové trhy. Verzia konceptu 
NS4 využívajúca výhradne pohon plug-in 
hybrid, nezávisle od typového radu Prius, 
bola navrhnutá predovšetkým s ohľadom 

na budúce požiadavky kladené na mobilitu.
Zdokonalený systém pohonu NS4 už využíva 
plug-in technológiu pohonu Hybrid Synergy 
Drive budúcej generácie, ktorú charakterizujú 
menšie rozmery a hmotnosť pri celkovo menšej 
spotrebe paliva, lepšej akcelerácii a väčšom 
dojazde v čisto elektrickom režime, avšak pri 
zachovaní krátkej doby potrebnej na dobitie 
batérie.

Štylistické stvárnenie konceptu NS4 odráža 
nové poňatie aerodynamiky s upraveným 
sklonom čelného skla, menšou výškou 
a posunutím kabíny smerom dopredu. 
S ohľadom na maximálny výhľad z vozidla 
sú predné stĺpiky karosérie  tenké, avšak 

pri zachovaní veľkej pevnosti pri pôsobení 
nárazových síl. K ľahkému nastupovaniu a  
funkčnosti prispieva použitý profil strechy, 
karosárske vyhotovenie liftback a dvere, ktoré sú 
elektricky vyklápané smerom nahor.

Vývojový cyklus automobilov trvá približne 
štyri roky, ale v digitálnom veku sa situácia 
rýchlo mení. Životný štýl vzájomne prepojených 

KONcEPT S HYBRIDNýM 
POHONOM PLUg-IN Spoločnosť Toyota Motor Sales, USA, 

Inc. (TMS) na autosalóne v Detroite 
predstavila pokrokový koncept NS4 
s plne hybridným pohonom plug-
in. NS4 je zhmotnením vízie Toyoty 
o budúcej mobilite so zameraním 
na konektivitu a interaktívne 
rozhranie.
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spotrebiteľov robí z vozidla ďalšie komunikačné 
centrum a tak automobilky musia do svojich 
produktov začleňovať tie najmodernejšie 
technológie. Prostriedky na vzájomnú 
komunikáciu vozidiel sú v skutočnosti tretím 
najrýchlejšie rastúcim technologickým odvetvím, 
hneď za inteligentnými telefónmi a tabletami.
 Toyota začala spoluprácu s poprednými 
spoločnosťami z odboru, napríklad 
spoločnosťami Microsoft, Intel a Salesforce, 
v snahe vyvinúť hladko pracujúce rozhranie 
umožňujúce prepojiť vozidlá pomocou novo 
vznikajúcich technológií. 
 rozhranie „človek-stroj“ (HMI) použité 
v koncepte NS4 obsahuje používateľské 
rozhranie s multifunkčnou dotykovou 
obrazovkou pripomínajúcou svojim vzhľadom 
aj použitím tradičný inteligentný telefón. 
Jednoduché a intuitívne ovládanie rýchlo 
sprostredkuje požadované informácie 
s minimálnym odvádzaním pozornosti vodiča. 
rozšírené ovládanie multimediálnych funkcií 
a prvkov výbavy vozidla slúži aj na reguláciu 
sústavy klimatizácie, audio sústavy, dobíjania 

akumulátorov a ovládanie navigácie. 
 Koncept NS4 predstavuje novú generáciu 
bezpečnostného systému na predchádzanie 
kolíziám (PcS), vrátane ochrany proti 
nechcenému opusteniu jazdného pruhu 
a technológií na zamedzenie nárazu do 
vozidla zozadu alebo stretu s chodcom, 
ktoré dokážu za určitých okolností predvídať 
možnosť vzniku nehody a aktívne sa jej 
vyhnúť. Tento systém PcS používa radar 
pracujúci v pásme milimetrových vĺn a dvojicu 
kamier zabudovaných v prednej časti vozidla, 
prostredníctvom ktorých je možné odhaliť 
a reagovať na nechcené vybočenie z pruhu, 
výskyt chodca pred vozidlom alebo iných 
vozidiel v premávke. Tento systém ďalej vysiela 
lúče s frekvenciou blízkou infračervenému 
pásmu s cieľom zlepšiť rozlišovacie schopnosti 
systému PcS pri jazde v noci. Asistenčný 
systém pre vodiča aktívne vyvíja brzdnú silu 
a zasahuje do riadenia, a pomáha tak vyhnúť sa 
stretu s inými vozidlami, chodcami, prípadne 
prekážkami na stranách vozovky. Vnútorné 
aj vonkajšie spätné zrkadlá boli nahradené 

kamerami, ktoré vodičovi sprostredkujú 
panoramatický výhľad smerom dozadu. 
V čelnom skle, predných bočných okienkach, 
oknách v dverách a zadnom okne sa uplatnili 
štyri nové technológie spracovania skla 
s cieľom zlepšiť viditeľnosť pre vodiča, zmenšiť 
spotrebu paliva a zlepšiť efektivitu jazdy v čisto 
elektrickom režime:
Hydrofóbny povlak – sklo s fluoritovým 
povlakom spôsobuje tvarovú zmenu dažďových 
kvapiek, čo prispieva k ich rýchlemu stečeniu 
a lepšiemu výhľadu von z vozidla (rovnaká 
vrstva je nanesená aj na strešný solárny panel).
ochranná vrstva proti zahmlievaniu – 
účinný materiál na báze živice s výbornou 
charakteristikou proti zahmlievaniu 
a predĺženou životnosťou.
Účinná vnútorná vrstva pohlcujúca uV 
žiarenie – zamedzuje prieniku 99 % škodlivých 
ultrafialových lúčov typu UVA a UVB.
Protislnečný povlak s veľkou priechodnosťou 
pre rádiové vlny – zmenšuje teplotu v interiéri 
vozidla a zlepšuje funkčnosť elektronických 
prístrojov.    -ta-

Predstavujeme
Toyota NS4
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Nový model NSX, ktorý v Spojených štátoch 
nesie značku Acura, by mal byť uvedený na trh 
počas nadchádzajúcich troch rokov. Na jeho 
vývoji pracuje výskumné a vývojové stredisko 
Honda r&D Americas a vyrábať by sa mal 
v závode v americkom Ohiu, je však určený 
všetkým motoristickým nadšencom po celom 
svete.
 Keď automobilka Honda v roku 1989 
predstavila prototyp svojho superšportového 
auta a o rok neskôr ho pod názvom NSX 
uviedla na trh, nadchla zákazníkov a šokovala 
konkurenciu, vrátane Porsche aj Ferrari. 
Nadčasovo tvarovaná a tuhá karoséria, 
prvotriedny podvozok hojne  využívajúci 
hliník, skvelý vysokootáčkový výkonný 

motor zabezpečili Honde NSX, že vydržala 
bez zásadnejších zmien vo výrobe do roku 
2005. O tom, že to bol exkluzívny typ, svedčí 
počet vyrobených exemplárov vo viacerých 
modifikáciách - bolo ich ani nie 19 000. Je 
jasné, že Honda nenechá rozplynúť mýtus 

prvotriednej kvality, ktorý si zaslúžene vydobyla 
prvá Honda NSX. Dynamické tvary NSX 
concept naznačujú, ako bude budúce výkonné 
športové vozidlo Hondy vyzerať. V Amerike sa 
však dostane pod krídla hodnotnejšej značky 
Acura, ktorú si tam Honda vytvorila podobne 

Predstavujeme
Honda/Acura NSX Concept

VYrOVNá SA SLáVNEJ 
PrEDcHODKYNI?

Americká pobočka spoločnosti 
Honda predstavila začiatkom 
januára na autosalóne v Detroite 
nový prototyp NSX Concept, ktorý 
približuje tvary a technológie 
superšportového automobilu novej 
generácie.

Takanobu Ito predstavuje štúdiu acura NSX Concept

Tri nové štúdie v expozícii značky acura na tohtoročnom autosalóne v Detroite

Štúdia acura ILX Concept



ako Toyota Lexus alebo Nissan Infiniti. Acura 
ponúka prostredníctvom siete 272 predajcov 
po celých Spojených štátoch kompletný rad 
technologicky vyspelých a výkonných luxusných 
vozidiel. Modelový rad značky pre rok 2012 
obsahuje šesť typov - luxusný výkonný sedan 
rL, výkonný luxusný sedan TL, športový sedan 
a kombi TSX, crossover (SUV) s označením 
rDX, ktorý je poháňaný preplňovaným 
motorom, luxusné SUV MDX a štvordverové 
športové kupé ZDX. 

V konštrukcii prototypu NSX concept bolo 
okrem využitia ľahkých materiálov a uprostred 
umiestneného motora V6 použitých niekoľko 
nových technológií, vrátane úplne nového 
športového hybridného systému pohonu 
všetkých kolies SH-AWD® (Super Handling 
All Wheel Drive™).

Pri prezentácii na autosalóne v Detroite 
Takanobu Ito, prezident a generálny riaditeľ 
spoločnosti Honda Motor co., Ltd, ktorý 
viedol vývoj prvého superšportu Honda NSX, 
priblížil hodnoty, z ktorých nový automobil 
NSX vychádza: „Podobne ako pri prvom NSX 
sme opäť dosiahli veľké výkony prostredníctvom 
efektívnych technických riešení. Domnievam 

sa, že v dnešnej novej dobe musí i superšportový 
automobil, ktorého hlavnými charakteristikami 
sú dynamika a potešenie z jazdy, dokázať 
pozitívne reagovať na požiadavky súvisiace 
s ekológiou.“

Zatiaľ čo väčšina „superšportov“ ponúka 
hrubú silu produkovanú veľkoobjemovým 
motorom, NSX concept vychádza z filozofie 
pretekárskych strojov a ponúka mimoriadne 
priaznivý pomer výkonu a hmotnosti.

Vďaka unikátnej pohonnej jednotke s dvoma 
elektromotormi a s dvojstranným systémom 
pre reguláciu krútiaceho momentu dokáže 
nový hybridný systém pohonu všetkých 
kolies pri zatáčaní bleskurýchlo vytvoriť na 
predných kolesách negatívny alebo pozitívny 
krútiaci moment, ktorý podľa predpokladu 
konštruktérov Honda zabezpečí ovládateľnosť, 
akú doterajšie systémy pohonu všetkých 
kolies neboli schopné dosiahnuť. Okrem 
prínosu systému Sport Hybrid SH-AWD® 
spočívajúceho v lepšej ovládateľnosti je vozidlo 
vybavené výkonným motorom VTEc® V6 
novej generácie s priamym vstrekovaním 
benzínu, ktoré v spojení s dvojspojkovou 
prevodovkou a so zabudovaným elektromotorom 

ponúka akceleráciu superšportového vozidla pri 
veľmi atraktívnej spotrebe paliva.

Športový hybridný systém SH-AWD robí 
z NSX dokonalé stelesnenie filozofie „súhry 
medzi človekom a strojom“, doplnil Ito. 
„Koncept NSX umožní vodičovi úplne splynúť 
s vozidlom, ponúkne mu maximálnu dynamiku 
bez toho, aby technika akokoľvek stála v ceste.“

Okrem nového NSX concept, predstavila 
americká pobočka značky Honda aj štúdiu 
Accord coupe concept, ktorá je prvým 
náznakom smeru, ktorým sa bude uberať vzhľad 
deviatej generácie americkej verzie typu Accord, 
ktorá by mala na americký trh prísť už počas 
tohtoročnej jesene. Tento model bol navrhnutý 
výhradne pre americký trh a nie je určený pre 
Európu.

Acura vstupuje do druhého štvrťstoročia 
ako prémiová značka automobilky Honda, 
ponúkajúca luxusné a výkonné automobily. 
Pri tejto príležitosti vystavila v Detroite aj 
koncept luxusného kompaktného sedanu Acura 
ILX a prototyp športovo úžitkového (SUV) 
crossoveru rDX pre modelový rok 2013. 

Acura ILX concept je predzvesťou úplne 
nového luxusného kompaktného sedanu Acura, 
ktorý by sa mal na trhu objaviť v priebehu tejto 
jari. ILX bude vstupným typom značky Acura. 
K dispozícii budú tri pohonné jednotky, vrátane 
(v značke Acura po prvýkrát použitej) hybridnej 
jednotky, kombinujúcej zážihový a elektrický 
motor.

-ha-
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Predstavujeme
Honda/Acura NSX Concept

acura NSX Concept

Štúdia Honda accord Coupé Concept Prototyp acura RDX
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Predstavujeme
Lexus LF-LC

V súťaži EyesOn Design Awards poriadanej 
v rámci autosalónu získala najvyššie ocenenie 
v kategórii štúdií. Porotu tvoria poprední 
odborníci na dizajn zastupujúci výrobcov 
automobilov, akademickí pracovníci z odboru 
návrhu dopravných prostriedkov a poprední 
dizajnéri z ďalších oblastí.

Úlohu postaviť štúdiu športového kupé  
s hybridným pohonom dostalo dizajnové 
štúdio calty v Kalifornii patriace Lexusu 
od japoského Lexus center. Dizajnéri mali 
predefinovať dizajnový štýl Lexusu za použitia 
avantgardnej krásy vyvolávajúci emócie, 
postavený na pokrokových technológiách, aby 
výsledný produkt zaujal záujemcov o prémiové 
produkty.  Úlohu sa im podarilo  zvládnuť 
priam skvostne, o čom svedčí nielen spomínané 

DOSTANE SA DO 
SérIOVEJ VýrOBY?
Štúdia športového kupé Lexus LF-LC sa stala ústredným exponátom výstavného stánku značky Lexus na 
januárovom autosalóne v Detroite. A zaujala nielen bežných automobilových priaznivcov, ale aj automobilových 
odborníkov,  najmä špecialistov na dizajn.
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Predstavujeme
Lexus LF-LC

ocenenie, ale aj uverejnené fotografie.  V stručnej 
oficiálnej tlačovej správe sa uvádza, že LF-
Lc je úplne nový a na žiadneho predchodcu 
nenadväzujúci koncept, ktorý vznikol na základe 
zadania vedenia automobilky v Japonsku. 
Linie 2+2-miestneho kupé postaveného na 

21-palcových kolesách pôsobia  elegantne 
a zároveň dynamicky. 
 Má to byť vraj len dizajnérska štúdia, 
naznačujúca akým smerom sa bude uberať 
vzhľad sériovo vyrábaných automobilov Lexus 
v budúcnosti. Najmä americké médiá však už 

špekulujú o sériovej výrobe kupé vychádzajúceho 
z tejto štúdie. Malo by zaujať súčasnú pozíciu 
superšportového typu LFA, na rozdiel od neho 
sa však nebude vyrábať v značne obmedzenej 
sérii. rozsiahlejšej výrobe by nemala brániť 
extrémne veľká cena. Uvažuje sa (v médiách) 
o tom, že hlavné konštrukčné skupiny nového 
typu odvodeného z tejto štúdie, vrátane 
hybridného pohonu,  by mohli pochádzať 
z limuzíny Lexus LS 600h. 

-lx- 
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V predchádzajúcej časti tohto príspevku sme 
vysvetlili činnosť pohonu obidvoch náprav 
automobilu (4x4) so zabudovaným systémom 
smerovania hnacieho momentu v pozdĺžnom 
smere medzi prednou a zadnou nápravou 
(pozdĺžny Torque vectoring) a jeho vplyv na 
smerovú dynamiku vozidla. V závere sme 
stručne popísali princíp fungovania nápravového 
diferenciálu vybaveného systémom priečneho 
smerovania hnacieho momentu medzi ľavým 
a pravým kolesom nápravy (priečny Torque 
vectoring) a vznik stabilizačného momentu 
na vozidle. V  dnešnom príspevku si najprv 
povieme, akými konštrukčnými prostriedkami 
sa táto funkcia nápravového TV diferenciálu 
dosahuje. 

Nápravový TV–diferenciál obvyklého 
vyhotovenia tvoria tri základné celky, a to: 
• štandardný nápravový diferenciál (napr. 

kužeľový, obvykle bez špeciálnych systémov 
alebo úprav pre zväčšenie vnútorného trenia),

• prídavný prevod, s pomocou ktorého sa 
dosiahne zväčšenie otáčok a hnacieho 
momentu na jednom kolese (na úkor druhého 
kolesa),

• lamelové spojky alebo brzdy, ktorými sa podľa 
potreby aktivuje funkcia prídavného prevodu 
z predchádzajúceho bodu.

Otáčková diferencia kolies nápravy sa dosahuje 
zaradením prídavného prevodu, ktorý zmenšuje 
otáčky jedného výstupného hriadeľa diferenciálu 
a zväčšuje otáčky druhého v konštantnom 
pomere vzhľadom k normálnemu stavu. Tento 
prevod sa aktivuje zopnutím príslušnej lamelovej 
spojky alebo brzdy. Prídavný prevod s touto 
lamelovou spojkou alebo brzdou tvoria tzv. TV–
modul diferenciálu.

Na obr. 10 je funkčná schéma prvého známeho 

TV–diferenciálu Mitsubishi AYc (Active Yaw 
control), ktorým boli pôvodne vyzbrojené 
modely tejto automobilky Lancer Evolution 
IV od roku 1996. Je to základný kužeľový 
diferenciál vybavený TV–modulom, ktorý 
je tvorený neúplným planétovým súkolesím 
(bez korunového kolesa) s trojicou satelitov 
na spoločnom pevnom nosiči (spojenom 
s obalom diferenciálu), a dvoma lamelovými 
spojkami. celkové usporiadanie diferenciálu 
je nesymetrické vzhľadom k osi vstupného 

hriadeľa. Skriňa základného diferenciálu je 
spojená s ľavým centrálnym kolesom, na ktoré 
sa prenáša celý krútiaci moment privádzaný 
k náprave. Stredné (menšie) alebo pravé (väčšie) 
centrálne koleso sa podľa potreby pripájajú 
pomocou pravej alebo ľavej lamelovej spojky 
k hnaciemu hriadeľu pravého kolesa, čím sa 
jeho otáčky a hnací moment zväčšujú alebo 
zmenšujú. Tento prídavný prevod teda obsluhuje 
len pravé koleso vozidla v tom zmysle, že ho 
podľa potreby urýchľuje alebo spomaľuje podľa 

toho, ktorá z dvoch spojok je zopnutá. Otáčky 
ľavého kolesa sa o rovnakú hodnotu zmenšia 
alebo zväčšia prostredníctvom základného 
kužeľového diferenciálu. Obr. 11 znázorňuje 
celkovú zostavu tohto diferenciálu. Novšia verzia 
diferenciálu Super AYc sa od popísaného líši 
použitím základného diferenciálu s planétovým 
súkolesím namiesto kužeľového a boli ním 
vybavené automobily Lancer Evolution od 
modelu VIII od roku 2003. Typový rad Evo II 
s týmto diferenciálom bol modifikovaný aj pre 
preteky Wrc.
 V súčasnom období je pozorovateľná 
značná vývojová aktivita v oblasti aktívnych 
diferenciálov aj v európskych automobilkách, 
do ktorej sa zapájajú aj niektoré výskumno– 
vývojové podniky. Všetky doteraz vyvíjané 
systémy pracujú s prídavnými planétovými 

TV–modulmi s lamelovými spojkami alebo 
brzdami, umiestnenými nesymetricky na 
jednej strane základného kužeľového alebo 
planétového diferenciálu, podobne ako vyššie 
popísaný diferenciál Mitsubishi. Navzájom sa 
odlišujú prakticky len usporiadaním planétového 
súkolesia a riešením lamelových spojok alebo 
bŕzd a spôsobom ich mechanického alebo 
hydraulického ovládania. Pri tom sa zdôrazňuje 
čo najmenší brzdný moment potrebný na 
aktiváciu prídavného planétového prevodu, 
pretože ten znamená stratu na celkovom 
hnacom momente nápravy, a čo najmenšie 
výrobné náklady. 
 Nemecká spoločnosť ZF Fridrichshafen, 
tradičný výrobca prevodov pre automobilový 
priemysel, vyvinula a zaviedla do výroby 
TV–diferenciál pre BMW X6, ktorý sa svojou 
koncepciou líši od predchádzajúcich. Jeho 
dva TV–moduly, vrátane lamelových spojok 
(pre ľavé a pravé koleso) sú umiestnené 
symetricky po obidvoch stranách základného 
kužeľového diferenciálu. Prídavné prevody 
tvoria opäť neúplné planétové súkolesia 

AKTÍVNE PODVOZKOVé SYSTéMY 
OSOBNýcH AUTOMOBILOV [3. časť]

Obr. 11 - Celková zostava diferenciálu Misubishi 
AYC 

Obr. 10 

Obr. 12 - Schéma aktívneho diferenciálu ZF-BMW

Obr. 13 - Tok hnacieho momentu diferenciálom 
ZF-BMW
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s dvojitými satelitmi na spoločnom otočnom 
nosiči. Vnútorné centrálne kolesá sú spojené 
so skriňou základného diferenciálu, vonkajšie 
s hnacími hriadeľmi kolies. Pri aktivácii systému 
lamelová spojka zabrzdí nosič satelitov na 
jednej strane, čím sa príslušné koleso nápravy 
zrýchli a privedie sa naň prídavná hnacia sila zo 
skrine základného diferenciálu. Druhé koleso 
sa účinkom základného diferenciálu spomalí 
a vznikne na ňom prídavná záporná hnacia sila. 
Funkčná schéma tohto diferenciálu je na obr. 
12. Obr. 13 znázorňuje delenie a  tok celkového 
hnacieho momentu nápravy 2000 Nm cez 
diferenciál pri zabrzdení pravej lamelovej 
spojky. rozdiel hnacích momentov na ľavom 
a pravom kolese, ktorý je v tomto prípade 920 
Nm, je dostatočný z hľadiska regulácie smerovej 
dynamiky vozidla. 
 Nemecká automobilka Audi nedávno 
predstavila svoj nový model A6 quattro, ktorý 
dodáva aj s TV–diferenciálom zadnej nápravy 
(označovaným ako „športový“ diferenciál). 
Automobilka ho po prvý krát predstavila 
v roku 2009 vo svojom type S4 a odvtedy 
ho dodáva športovo založeným zákazníkom 
za príplatok, najmä pri modeloch s väčšími 
výkonmi motora. Písali sme o ňom v Mot’ore 
č. 11/2011. TV–diferenciál Audi bol vyvinutý 
v spolupráci s rakúskou spoločnosťou Magna 
Powertrain Graz. V rámci vývojových prác boli 
preskúmané a zhodnotené viaceré varianty 
riešenia TV–modulu. Konečným riešením je 
TV–modul  pozostávajúci z dvojice ozubených 
súkolesí s vonkajším a vnútorným ozubením, 
zaradených za sebou, a lamelovej spojky 
vloženej medzi nimi, ktorá v zovretom stave 
aktivuje tento modul. Lamelové sady spojky sa 
stláčajú pomocou piesta v hydraulickom valci. 
Diferenciál obsahuje dva takéto TV–moduly 
usporiadané opäť symetricky vzhľadom k jeho 
stredu po stranách základného diferenciálu, 
pričom každý z nich aktivuje jedno koleso 
zadnej nápravy. To znamená, že ho urýchli 
a privedie naň prídavnú hnaciu silu zo skrine 
základného diferenciálu, pričom druhé koleso 
sa účinkom základného diferenciálu spomalí 
a vznikne na ňom prídavná záporná hnacia 

sila. Obr. 14 predstavuje funkčnú schému 
diferenciálu, obr. 15 znázorňuje schématicky 
TV–modul s detailami dvoch ozubených 
súkolesí. celkový pohľad na diferenciál v reze je 
na obr. 16.
 Systém priečneho smerovania hnacieho 
momentu umožňuje  účinnejšiu a pohotovejšiu  
aktívnu reguláciu smerovej dynamiky 
v porovnaní s predchádzajúcim systémom 
pozdĺžneho smerovania. Jeho nezanedbateľnou 
výhodou je aj to, že je možné ho použiť pri 
automobiloch s pohonom jednej nápravy.
 Zaujímavé a netypické riešenie použila pred 
časom japonská automobilka Honda. Systém 
nazvala SH – AWD (Super Handling – All 
Wheal Drive) a ide o diferenciál montovaný 
na zadnej náprave, ktorý umožňuje smerovanie 
hnacieho momentu tak v pozdĺžnom smere 
medzi prednou a zadnou nápravou (len v zmysle 
urýchlenia zadných kolies), ako aj v priečnom 
smere medzi ľavým a pravým kolesom zadnej 
nápravy. Schéma tohto diferenciálu je na obr. 
17. Na jeho vstupe je tzv. urýchľovač, teda 
zariadenie, ktoré s pomocou planétového 
prevodu a prepínacej spojky ovládanej 
hydraulickým aktuátorom podľa potreby zväčší 
otáčky vstupného hriadeľa (pastorka stáleho 
prevodu), čím sa zväčšia otáčky zadných 
kolies (oproti predným kolesám) a vznikne 
na nich väčší celkový hnací moment. Tento 
sa v ďalšej časti diferenciálu delí s pomocou 
planétových prevodov a elektromagneticky 
ovládaných spojok medzi ľavé a pravé koleso. 
Ide teda o systém stáleho plne automatického 
pohonu všetkých kolies bez medzinápravového 
diferenciálu, ktorý umožňuje priviesť optimálnu 
veľkosť hnacieho momentu na každé koleso 
podľa jazdných podmienok. 
 TV – účinok v pozdĺžnom smere pracuje 
v rozsahu PN/ZN 70/30 % až 30/70 %. 
V priečnom smere je možné preniesť celý 
moment zadnej nápravy na ľavé alebo pravé 
(v zákrute vonkajšie) koleso, čo výrazne redukuje 
nedotáčavosť vozidla, zlepšuje jeho zatáčavosť 
a ovládateľnosť. Diferenciál SH – AWD bol 

uvedený na trh v roku 2005 pre štvrtú generáciu 
Honda Legend a v USA pre druhú generáciu 
Acura rL. 
Efekt priečneho smerovania hnacieho momentu 
je možné dosiahnuť aj iným spôsobom ako 
je aktívny diferenciál. Ten spôsob spočíva 
v miernom pribrzďovaní kolies na strane 
vozidla, kam ho chceme „nasmerovať“. 

Napríklad, keď chceme potlačiť prirodzenú 
nedotáčavosť vozidla s predným pohonom 
v zákrute, je potrebné pribrzdiť kolesá na 
vnútrornej strane zákruty (pri systéme pohonu 
4x4 predné aj zadné koleso). Vonkajšie kolesá 
sa vplyvom nápravových diferenciálov urýchlia, 
čím na nich vzniknú väčšie hnacie sily, ktoré 
vytvoria stabilizačný moment pomáhajúci 
vozidlu „do zákruty“. Tento systém využívajú 
viaceré automobilky, v Európe napríklad Audi 
(selektívne rozdeľovanie hnacieho momentu na 
kolesá, pozrite Mot’or č. 10/2011) i Mercedes 
Benz. Tento systém je vlastne len softvérovou 
modifikáciou regulačného systému ABS/ESP. 
 Japonská automobilka Mitsubishi využíva 
všetky v dnešnej časti príspevku uvedené 
systémy v automobiloch Lancer Evolution 
EVO IV –X pod označením S – AWc (Super 
All Wheel control). Súčasťami tohto systému 
sú aktívny medzinápravový diferenciál, aktívny 
zadný diferenciál a aktívne pribrzďovanie 
všetkých kolies. Okrem týchto je systém 
vybavený aj aktívnym riadením predných kolies, 
o ktorom budeme hovoriť v nasledujúcej časti.

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

(pokračovanie)

Obr. 14 - Schéma aktívneho diferenciául Magna 
– Audi

Obr. 15 - TV-modul difereenciálu Magna – Audi

Obr. 16 - Celková zostava a tok momentu 
diferenciálom Magna - Audi  

Obr. 17 - Aktívny diferenciál Honda SH-AWD 
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Predstavujeme
Cadillac ATS 

Ide o vozidlo, ktoré sa vyznačuje rozsiahlym 
použitím konštrukčných materiálov s malou 
mernou hmotnosťou, takže jeho hmotnosť 
je len 1542 kg – ATS sa tak stáva najľahším 
a najagilnejším vozidlom v sortimente 
cadillacov. Predná kapota je zhotovená 
z hliníka, nosné konzoly motora sú z horčíka. 
Svojím dizajnom novinka pripomína jeho 
väčšieho „brata“, typ cTS, ale s mäkšími líniami. 
Typické vertikálne predné reflektory siahajú 
až do polovice predných blatníkov, zvislo sú 
umiestnené aj zadné svetlá. Vozidlo jazdí na 
úplne novej podvozkovej plošine so zadným 
pohonom, ktorej rázvor náprav je 2775 mm. 
Predné kolesá sú vedené vzperami McPherson, 
vzadu sú viacprvkové závesy. Štandardne sa 
montujú 17-palcové kolesá, na želanie možno 
vozidlo vystrojiť 18-palcovými kolesami. 
Vozidlo má celkovú dĺžku 4643 mm, šírku 1805 
mm, výšku 1421 mm a jeho batožinový priestor 
má (podľa normy EPA) nie príliš veľký objem 
290 litrov. 
 Na pohon vozidla slúžia zatiaľ tri zážihové 
motory. K športovému charakteru vozidla dobre 
pasuje najmä dvojlitrový prepĺňaný štvorvalec, 

ktorý má maximálny výkon 201 kW pri 5300 
ot./min. a ktorého krútiaci moment dosahuje 
najväčšiu hodnotu 353 nm pri 2400 ot./min. 
Priemerná spotreba tohto motora by nemala 
presahovať 8 l/100 km. Druhým motorom je 
2,5-litrový radový šesťvalec s maximálnym 
výkonom 149 kW pri 6200 ot./min. a najväčším 
krútiacim momentom 255 Nm pri 4500 ot./
min. Treťou pohonnou jednotkou je 3,6-litrový 
vidlicový šesťvalec, ktorý vyvíja výkon 237 kW 
pri 6800 ot./min. a ktorého krútiaci moment 
vrcholí hodnotou 362 Nm pri 4900 ot./min. 
Všetky tri motory sú vystrojené systémom 
priameho vstrekovania benzínu, štyrmi ventilmi 
na valec a systémom variabilného časovania 
ventilov. Motory môžu byť kombinované 
s ručne ovládanou prevodovkou Tremec alebo 
s automatickou prevodovkou Hydra-matic (obe 
majú šesť stupňov). Okrem verzie s pohonom 
zadných kolies sa bude dodávať aj verzia 
s pohonom všetkých štyroch kolies. 
 Predstaviteľ automobilky cadillac potvrdil, 
že typ ATS dostane ešte vo svojom prvom 
životnom cykle (teda do prvej modernizácie) aj 
vznetový motor. 

 Vozidlo je vystrojené elektrickým 
posilňovačom riadenia s variabilným 
posilňovacím účinkom a stabilizačným 
systémom StabiliTrak. Do sériového 
bezpečnostného výstroja patrí aj osem 
bazpečnostných vankúšov. Do príplatkového 
výstroja patrí napríklad adaptívny tempomat 
s funkciou automatického brzdenia pri 
malých rýchlostiach, systém varovania 
pred čelným nárazom, systém varovania 
pri nežiaducom opúšťaní jazdného pruhu, 
systém asistencie rozjazdu do kopca či 
adaptívne predné reflektory. Vodič má 
pred sebou rekonfigurovateľný 5,7-palcový 
prístrojový displej, v strede prístrojového 
panelu je osempalcový dotykový displej 
systému cUE (cadillac User Experience),  
ktorý je schopný spracovávať toky údajov až 
z desiatich mobilných zariadení (s rozhraním 
bluetooth), z kľúčov USB, pamäťových kariet 
SD a prehrávačov MP3. Na ovládanie celého 

systému postačujú len štyri tlačidlá, zatiaľ 
čo väčšina terajších luxusných vozidiel má 
na ovládanie rádia a informačno-zábavného 
systému až 20 tlačidiel. V snahe priblížiť jazdné 
vlastnosti svojho nového typu k vlastnostiam 
jeho nemeckých konkurentov, najazdili 
prototypy stovky testovacích kilometrov na 
rôznych európskych okruhoch, vrátane známej 
severnej sľučky Nürburgring. Takže – BMW 
radu 3 a Audi A4 traste sa! Alebo (minimálne 
v Európe) ani nie?    (RM)

NAJĽAHŠÍ cADILLAc
Americká automobilka Cadillac si 
evidentne stanovila ambiciózny 
cieľ – priniesť na trh typ, ktorý by 
bol dôstojnou konkurenciou takých 
„neporaziteľných“ kompaktných 
športových limuzín, akými sú 
BMW radu 3 či Audi A4. Tým 
automobilom má byť typ ATS, 
ktorý mal svetovú premiéru na 
januárovom autosalóne v Detroite. 
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Karoséria koncepčného automobilu MKZ 
sa vyznačuje elegantnými a pomerne 
jednoduchými líniami – podľa Maxa Wolffa, 
riaditeľa automobilky Lincoln pre dizajn, sa 
nový dizajnérsky smer značky nazýva elegantná 
jednoduchosť. Vozidlo má úplne presklenú 
strechu a jeho spätné zrkadlá sú upevnené 
na veľmi štíhlych ramienkach – tieto prvky 
sa však pravdepodobne neobjavia na sériovo 
vyrábanom type. Prednej časti vozidla dominuje 
najnovšia verzia typickej „lincolnovskej“ masky, 
pripomínajúce roztvorené krídla. Na tieto 
„krídla“ plynule nadväzujú reflektory, tvorené 

sústavou svietiacich diód (LED). Zadnej časti 
dominujú vodorovné línie, pričom koncovky 
výfuku sú integrované do nárazníka. Podľa 
zatiaľ neoficiálnych informácií by mal byť rázvor 
náprav o päť palcov (12,7 cm) dlhší, ako je 
rázvor doterajšieho typu MKZ, čo by – spolu 
s nárastom šírky – malo prispieť k zväčšeniu 
priestoru pre cestujúcich. 
 V luxusnom interiéri vozidla sú štyri 
pohodlné kreslá. Na prístrojovom paneli úplne 
chýbajú analógové prístroje, ktoré sú nahradené 

10-palcovým displejom na báze LED. Na 
stredovom paneli je osempalcový dotykový 
displej z tekutých kryštálov. Technickou 
zaujímavosťou je chýbajúca páčka na ovládanie 
automatickej prevodovky, ktorá bola nahradená 
tlačidlami na ľavej strane stredovej konzoly. 
 Automobilka Lincoln zatiaľ neoznámila, aké 
pohonné jednotky budú k dispozícii pre sériovo 
vyrábanú novú generáciu typu MKZ. Vie sa 
ale, že vozidlo bude mať buď pohon predných 
kolies, alebo pohon všetkých kolies. Podobne 
ako nedávno uvedené typy MKS a MKT 
bude aj nový typ MKZ vystrojený tlmičmi 

s variabilným tlmiacim účinkom a systémom 
Lincoln Drive control, ktorý umožňuje meniť 
charakteristiku prevodovky, odozvy motora na 
stláčanie pedálu akcelerátora i ďalších systémov 
vozidla. Sériovo vyrábaná nová generácia typu 
MKZ modelového roku 2013 sa na trh dostane 
niekedy v polovici tohto roka. 

(RM)  

Predstavujeme
Lincoln MKZ Concept 

KONcEPT NOVEJ 
GENErácIE cADILLAcU MKZ

Značke Lincoln, ktorá je akousi 
výkladnou skriňou koncernu Ford, 
sa v ostatných rokoch neveľmi 
darí. Renesanciu tejto značky 
si vedenie spoločnosti Lincoln 
sľubuje od niekoľkých nových 
typov, ktoré majú na trh prísť 
v najbližších rokoch. Prvým z nich 
má byť typ MKZ modelového roku 
2013, ktorého koncepčnú verziu 
automobilka Lincoln predstavila 
na januárovom detroitskom 
autosalóne. 
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Predstavujeme
Porsche Boxster 

V porovnaní s doterajšou generáciou bol rázvor 
náprav predĺžený o šesť centimetrov, na 247,5 
cm,  čo sa prejavilo aj na zväčšení vnútorného 
priestoru. Dĺžka roadstera je 4374 mm, šírka 
1801 mm a výška 1282 mm. Na dizajne prednej 
časti roadstera poznať prvky zo štúdie 818 
Spyder, zadnú časť ozvláštnila vodorovná hrana. 
Dôslednou „odtučňovacou“ kúrou sa podarilo 
zmenšiť hmotnosť vozidla o 35 kg. Vozidlo je 
vystrojené plátennou sklápacou strechou úplne 
novej konštrukcie, ktorej rám je zhotovený 
z horčíka. Strecha má vyhrievané sklené zadné 
okno (či skôr okienko). Strecha sa elektrickým 
mechanizmom sklopí za necelých deväť sekúnd, 

pričom otváranie i zatváranie strechy možno 
vykonávať aj za jazdy, a to do rýchlosti 50 km/h. 
Technickou zaujímavosťou je to, že zložená 
strecha sa neprikryje samostatným krytom, 
pretože jeho úlohu preberá stabilná stredná časť 
strechy. Zložením strechy sa batožinový priestor 
zmenší zo 150 l na 130 litrov. 
 Na pohon Boxstera slúžia dva prepracované 
ploché (boxer) zážihové šesťvalcové motory 
s priamym vstrekovaním benzínu. Základný 
model Boxster je poháňaný 2,7-litrovým 
motorom, ktorého maximálny výkon je 195 kW 
pri 6700 ot./min. a najväčší krútiaci moment je 
280 Nm pri 4500 ot./min. Boxster zrýchli z 0 

na 100 km/h za 5,8 sekundy a jeho maximálna 
rýchlosť je 264 km/h. 
 Športovejšiu verziu Boxster S poháňa 
3,4-litrový motor s maximálnym výkonom 232 
kW pri 6700 ot./min. a najväčším krútiacim 
momentom 360 Nm pri 4500 ot./min. Model 
Boxster S dosiahne rýchlosť 100 km/h za 5,1 
sekundy po štarte a jeho maximálna rýchlosť je 
279 km/h. Obe verzie môžu byť vystrojené buď 
šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou 
alebo sedemstupňovou dvojspojkovou 
prevodovkou PDK. 
 Priemerná spotreba benzínu modelu 
Boxster je 7,7 l/100 km/h, Boxster S spotrebuje 
v priemere 8 l/100 km (s prevodovkou PDK), 
čo je až o 15 % menej ako bola spotreba 
doterajších modelov. K zmenšeniu spotreby 
prispela aj sériovo montovaná funkcia štart-stop 
i rekuperácia brzdovej energie. 
 Kokpit vozidla s mohutnou stredovou 
konzolou prístrojovej dosky pripomína kokpit 
typu carrera GT. Vozidlo má 18-palcové kolesá 
a na želanie môže byť vystrojené systémom 
PTV (Porsche Torque Vectoring), ktorý zlepšuje 
dynamické vlastnosti v zákrutách. Modely 
Boxster a Boxster S tretej generácie sa na trhu 
objavia v apríli a ich cena na nemeckom trhu 
bude 48 291 eur resp. 59 120 eur.  

RM

TRETIA gENERÁcIA
Nemecká automobilka zverejnila nedávno informácie o tretej generácii 
svojho typu Boxster. Dvojsedadlový otvorený roadster Boxster predstavuje 
vstupný (najlacnejší) typ do sveta vozidiel Porsche. 



Spoločnosť Dc Design predstavila svoj prvý 
automobil, určený na malosériovú výrobu, 
na domácom januárovom autosalóne v Dillí. 
Ide o prvý indický športový automobil, 
ktorý nesie názov Avanti (pamätáte sa na 
Studebaker Avanti?). Toto športové vozidlo má 
originálne tvarovanú karosériu, vyznačujúcu 
sa kombináciou konkávnych a konvexných 
plôch., pričom pozornejší pozorovateľ odhalí 
na nej prvky pripomínajúce športové modely 
renomovaných značiek. 

Dvojmiestne športové Avanti je postavené na 
podvozku s rázvorom náprav 2700 mm, pričom 

kolesá sú zavesené na dvojitých priečnych 
ramenách nerovnakej dĺžky. Na 19-palcových 
diskových kolesách sú vpredu pneumatiky 
rozmeru 255/35, vzadu 295/30. Vpredu i vzadu 
sú ventilované brzdové   kotúče priemeru 330 
mm. Dĺžka vozidla je 4623 mm, šírka 1967 mm 
a výška 1213 mm. Svetlá výška je 155 mm, teda 
vozidlo je prispôsobené aj na cesty s nie celkom 
ideálne rovným povrchom. Suchá hmotnosť 
typu Avanti je 1562 kg. 

Na pohon prvého indického športového 
automobilu slúži pred zadnou nápravou uložený 
známy dvojlitrový štvorvalec Ford EcoBoost. 
Turbodúchadlom prepĺňaný motor je vystrojený 
štyrmi ventilmi na valec a systém variabilného 
časovania ventilov VVT. Maximálny výkon 
motora, ktorý splňuje emisnú normu Euro 
5, je 180 kW pri 5500 ot./min., jeho najväčší 
krútiaci moment je 366 nm pri 3500 ot./
min. Prevodovka je šesťstupňová s ručným 
ovládaním, za príplatok sa bude montovať 
dvojspojková automatická prevodovka Power 
Shift (výrobok spoločnosti Getrag Ford). Podľa 
neoficiálnych informácií sa v budúcnosti uvažuje 

aj o inštalovaní prepĺňaného vidlicové šesťvalca 
automobilky Honda, ktorého výkon sa pohybuje 
okolo 294 kW. 

Dc Avanti zrýchli z 0 na 100 km/h a jeho 
maximálna rýchlosť je elektronicky obmedzená 
na 250 km/h. Spoločnosť Dc Design by prvé 
vozidlá Avanti chcela na trh dodať v poslednom 
štvrťroku roku 2013. V rokoch 2013-2014 
by chcela vyrobiť 300 vozidiel, a ak odbyt 
naplní predpoklady, v ďalších rokoch by sa 
mohla produkcia pohybovať už v tisíckach. 
Pozoruhodná je relatívne malá cena vozidla, 
ktoré by sa malo predávať za necelých 44 000 
eur. 

(RM)
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Predstavujeme
DC Design Avanti

Pravidelní návštevníci 
svetových autosalónov si už 
možno na niektorom z nich 
všimli stánok spoločnosti DC 
Design. Ide o poprednú indickú 
dizajnérsku spoločnosť, ktorú 
založil Dilip Chhabria a ktorá sa 
doteraz venovala len návrhu 
a realizácii dizajnérskych štúdií či 
individuálnym úpravám rôznych 
sériových modelov. Táto spoločnosť 
sa však rozhodla ísť cestou, ktorú 
si zvolili aj mnohé známe talianske 
karosárne či dizajnérske štúdia 
(napríklad Bertone, Ghia, Pinifarina 
či Stola) – tie okrem rôznych štúdií 
a prototypov napokon prikročili 
k výrobe aspoň malej série 
vlastných automobilov. 

PRVý INDIcKý 
ŠPORTOVý AUTOMOBIL
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Predstavujeme
Chevrolet Code 130R, Tru 140S

„Tieto dve štúdie interpretujú víziu pre 
budúcu generáciu.  Skúmame najnovšie názory 
našich zákazníkov, počúvame ich odporúčania 
a zaoberáme sa nimi novými spôsobmi,“ povedal 
prezident General Motors North America 
Mark reuss. Podľa údajov U.S. census sa 
približne 80 miliónov amerických zákazníkov 
blíži vekom k tridsiatke. Predstavujú tak 40 
percent dnešných potenciálnych automobilových 
zákazníkov s nákupnou silou 1 trilión USD (781 
biliónov €). 

V ostatných rokoch sa chevrolet rozprával 
so zákazníkmi v celých USA. Vychádzajúc 

z výsledkov zákazníckeho prieskumu, štúdie 
chevrolet objavujú styling a funkcionalitu 
tejto skupiny zákazníkov, ktoré očakávajú 
v automobiloch. 

code 130r, prvá štúdia chevrolet, je 
štvorsedadlové kupé s jednoduchým, 
vzpriameným profilom. Jej farbou je 
celkom nový odtieň metalickej červenej 
s anodizovanými zlatými kolesami. code 
130r využíva prvky „výkonového“ stylingu 
inšpirovaného minulosťou a pohon zadných 
kolies. Agresívnou čelnou časťou, pre chevrolet 
typickými oblúkmi blatníkov, hladkými 

bokmi a chevroletovým emblémom so 
šachovnicovitými zástavami sa odvoláva na 
dedičstvo výkonných chevroletov.

Konštruktéri code 130r sa rozhodli pre 
turbodúchadlom prepĺňaný motor vyladený pre 
spoluprácu s technológiou eAssist. Vypínaním 
motora pri zastavení, získavaním energie pri 
brzdení a podporou krútiaceho momentu pri 
akcelerácii pozdvihuje táto štúdia automobilovú 
elektrifikáciu na novú úroveň a zosúlaďuje 
výkonnosť prepĺňaného motora s hospodárnou 
spotrebou.  

AUTá PrE NOVÚ 
GENErácIU 
ZáUJEMcOV 

Chevrolet predstavil na autosalóne 
v Detroite dve štúdie kupé zamerané na 
inšpiráciu novej generácie zákazníkov, 
ktorí majú možnosť sprostredkovať svoje 
myšlienky a stať sa spolutvorcami vozidla. 

Chevrolet Tru 140S



Tru 140S, druhá štúdia chevroletu, je 
„prístupne exotické“ štvorsedadlové športové 
kupé s pohonom predných kolies. Trojdverový 
hatchback bol navrhnutý ako atraktívny, ale 
ešte cenovo dostupný športový automobil. 
Predstavuje sa v celkom novom matnom 
odtieni s chrómovanými športovými kolesami 
chevrolet a emblémom so šachovnicovými 
vlajkami. Tru 140 je navrhnutý tak, aby 
vyzeral sebaisto, exoticky, draho a rýchlo. Je 
postavený na rovnakej platforme ako chevrolet 
cruze a prelomový elektrický chevrolet Volt 
s predĺženým dojazdom.

Konštruktéri Tru 140S chcú predviesť 
technológie typické pre drahšie autá, vrátane 
priameho vstrekovania paliva, stop-štart 
technológie, vyváženého vnútorného spaľovania 
a elektrifikácie, ktoré vytvárajú veľkú hodnotu 
a zlepšenú spotrebu paliva.

Štúdie rešpektujú hodnoty, ktoré deklarovali 
mladší zákazníci, ako napríklad:

• Funkčnosť na úrovni sedanov vo forme 
výkonného kupé pre štyri osoby

• Interiérová konektivita a pohodlie, vrátane 

inovatívnych úložných priestorov, WiFi, 
integrácie smart phonu so systémom 
chevrolet MyLink a head-up displejom.

• Spotreba 40 MPG (5,9 l/100 km) s motorom 
1,4 Turbo ecotec s výkonom približne 110 
kW

• Výrobná cena v dolnej oblasti 20 000 USD.

„Mladí zákazníci nám povedali, že chcú 
funkčnosť kombinovanú s estetikou kupé. 
V tvaroch karosérie code aj Tru rezonujú tieto 
názory publika,“ povedal Frank Saucedo, riaditeľ 
GM North America Advanced Design štúdia 
v Los Angeles, kde obidve štúdie vyvinuli.

V interiéri štúdií umožňujú konektivita 
a personalizácia individualizáciu, ktorá je pre 
túto generáciu nutnosťou. „Títo zákazníci 
oceňujú konektivitu. Umožňuje im zostať 
v spojení integráciou ich osobných zariadení 
a prostredníctvom MyLink a WiFi zmeniť 
vozidlo na vlastnú dokovaciu stanicu,“ povedal 
Saucedo. „Interiéry existujú v súčasnosti len 
v 2D. To nám poskytuje flexibilitu pokračovať 
v diskusii a vyvolať ďalší dialóg pri pokračovaní 
vývoja týchto štúdií.“ 

Z Detroitu pocestuje dvojica štúdií chevrolet 
na najdôležitejšie autosalóny, kľúčové lifestylové 
podujatia, individuálne diskusie a iné miesta, ako 
napríklad univerzitné kampusy. chevrolet tiež 
zapojí zákazníkov prostredníctvom sociálnych 
sietí.

„Pre automobilovú spoločnosť, ktorá vie zaujať 
túto generáciu, je to úžasná príležitosť,“ povedal 
John McFarland, senior manager chevrolet 
Global Marketing, ktorý vedie výskum 
mládeže pre spoločnosť. „chceme v chevrolete 
vybudovať autentické a zmysluplné vzťahy 
s týmito zákazníkmi z ich pohľadu. chceme 
počúvať, čo hovoria, zapojiť ich do procesu 
konštrukcie a dať im to, čo chcú – a nie to, čo si 
my myslíme, že chcú.“

-cht-
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Mapové dáta sú uložené v Scania 
communicator, ktorý už obsahuje GPS 
pozície a systém komunikuje so systémom 
riadenia motora a prevodovky. Nový systém 
Scania Active Prediction predstavuje míľnik 
v  systematickom zameraní spoločnosti Scania 
na vodičov, ktorý im pomáha šetriť palivo 
a zmenšovať dopad na životné prostredie. 
Ide o systém, ktorý prispôsobuje štýl jazdy 
topografii rovnako, ako to robia najzručnejší 
vodiči nákladných vozidiel. Skúseným vodičom 
tiež pomáha šetriť palivo pri jazde po nových 
trasách, v noci, alebo v nepriaznivom počasí. 

Pri jazde po diaľnici ušetrí systém Scania 
Active Prediction v porovnaní s normálnym 
tempomatom až 3 % palív, a to  s minimálnou 
časovou stratou. Maximálny prínos je však 
možné dosiahnuť v zvlnenom teréne. 

Časová strata v rámci jedného dňa jazdy je iba 
pár minút a pre väčšinu dopravných spoločností 
nepatrná vzhľadom na získané finančné 
a ekologické výhody. 

V prípade 40-tonovej súpravy (ťahač a náves) 
predstavuje 3-percentná úspora paliva pri 
najazdení 180 000 km ročne približne 1700 
litrov paliva. 

aKo SySTéM fuNGuje
• Pomocou tlačidiel na volante vodič nastaví 

cestovnú rýchlosť z kopca ako obvykle – 
odporúčaný je rozdiel rýchlosti najmenej 4 
km/h.

• Nastavenie rýchlosti sa objaví na centrálnom 
displeji. 

 Zároveň sa objaví Okno rýchlosti Active 
Prediction. Tieto hodnoty nemôžu byť 
upravené.

• Systém je aktívny nad 60 km / h. Keď systém 
nastaví rýchlosť, objaví sa na displeji zelené e

Na cestách bez topografických dát, alebo 
v prípade, že signál GPS je stratený, Okno 
rýchlosti Active Prediction zosivie a vozidlo sa 
vráti do normálnej funkcie tempomatu. 

Nastavenia rýchlosti môžu byť naprogramované 
ako "Obľúbené"  - Okno s nastavenou 
cestovnou rýchlosťou vľavo a rýchlosť z kopca 
vpravo. Časová medzera, ktorú vodič zvolil pre 
tempomat, je v strede. Zelené E sa objaví vždy, 
keď je aktívny Active Prediction.

DoPLŇujÚCe TeCHNICKé 
INfoRMÁCIe

CHaRaKTeRISTIKa KLaSICKéHo 
TeMPoMaTu 
Na ekonom ickú jazdu nákladným vozidlom 
konštantnou cestovnou rýchlosťou je potrebné 
omnoho viac ako iba zapnúť tempomat. 
Normálny tempomat robí to, na čo je navrhnutý 
– snaží sa udržiavať nastavenú rýchlosť 
vo všetkých podmienkach. V kombinácii 
s automatickou prevodovkou bez problémov 
dovezie náklad načas do cieľa.

I keď je pre vodiča pohodlný, tento štýl jazdy 
má svoje nevýhody. Hneď ako pri stúpaní do 
kopca začne klesať rýchlosť, vozidlo v záujme 
zabránenia straty rýchlosti využije maximálny 
krútiaci moment motora a prípadne aj podradí 
na nižší prevodový stupeň.

Normálny tempomat sa snaží udržiavať 
nastavenú rýchlosť aj počas celého zjazdu 
z kopca, čo znamená, že vozidlo bude mať na 
začiatku zjazdu cestovnú rýchlosť. V dôsledku 

ŠETRÍ PALIVO 
S VYUŽITÍM gPS

Spoločnosť Scania vyvinula 
tempomat využívajúci technológiu 
GPS na určenie polohy vozidla 
a predvídanie topografie 
nadchádzajúcej cesty. Pred začatím 
stúpania alebo klesania sa upraví 
cestovná rýchlosť, čo vodičovi 
pomáha maximálne využiť každú 
kvapku paliva. Pri jazde v zvlnenom 
teréne dokáže systém priniesť 
úsporu paliva až do 3 percent.
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toho môže dôjsť k nechcenému brzdeniu, aby 
sa predišlo prekročeniu maximálnej povolenej 
rýchlosti, a to aj pri zjazde z malého kopca. Tak 
ako v prípade akéhokoľvek brzdenia, výsledkom 
je plytvanie paliva.

PReDVíDaNIe PRI jaZDe 
Školený vodič vie, že takéto správanie sa je 
nehospodárne. Na začiatku kopca vodič začne 
s vozidlom stúpať s trocha väčšou rýchlosťou, 
aby na kopci nebolo potrebné meniť prevodový 
stupeň a tým plytvať palivom i časom.

Ak vodič pozná trasu, krátko pred začatím 
zjazdu pravdepodobne uvoľní plynový pedál 
a s využitím hybnosti a hmotnosti vozidla tak 
„zdarma“ získa rýchlosť pre jazdu z kopca. 

Toto predvídavé správanie sa je súčasťou 
ľudského charakteru a je ťažké ho 
zakomponovať do zariadenia alebo systému. 
Normálny tempomat si pochopiteľne 
neuvedomuje, aká bude cesta za nasledujúcou 
zákrutou, systém Active Prediction však takúto 
výhodu má. Niekedy môže byť pre vodiča ťažké 
posúdiť, či cesta je, alebo nie je vodorovná, no 
tento systém to dokáže.

TeMPoMaT So SySTéMoM aCTIVe 
PReDICTIoN 
Tempomat spoločnosti Scania so systémom 
Active Prediction je navrhnutý na eliminovanie 
nevýhod normálneho tempomatu s využitím 
dát s topografickými mapami cestnej siete. 
V súčasnosti má tento systém úplné pokrytie 
pre západnú a strednú Európu. V prípade 

chýbajúcich údajov sa systém prepne na 
funkciu normálneho tempomatu. Topografické 
informácie sa skombinujú s údajmi GPS 
na určenie polohy vozidla a topografie 
nadchádzajúcej cesty. Na základe týchto 

informácií sa každú sekundu vypočítava 
najhospodárnejší rýchlostný profil.
Údaje o ceste sa ukladajú do rozhrania 
vozidla Scania communicator, ktoré neustále 
zhromažďuje a vysiela údaje o vodičovi, vozidle 
a polohe na portál Scania Fleet Management. 
Mapové údaje sú pri dodaní uložené v pamäti 
zariadenia a je možné ich aktualizovať v servise 
Scania.

aKTíVNe PReDVíDaNIe 
ToPoGRafIe 
Pri normálnej jazde konštantnou diaľničnou 
rýchlosťou načítava systém Active Prediction 
údaje na analyzovanie až 3 km cesty dopredu. 
Na trase sa identifikujú dve základné situácie:
•  Nasledujúce stúpanie: 

Kde a v akej miere bude potrebné zväčšiť 
rýchlosť tak, aby vozidlo začalo stúpať 
s maximálnym krútiacim momentom 
dostupným od motora.

•  Nasledujúce klesanie: 
Kde a v akej miere bude potrebné zmenšiť 
rýchlosť. 

Systém je aktívny pri nastavení cestovnej 
rýchlosti 60 km/h alebo viac, pri menšej 
rýchlosti sa využíva funkcia normálneho 
tempomatu. Počas jazdy môže systém meniť 
rýchlosť v rozsahu + 4 % až - 8 % oproti 

nastavenej cestovnej rýchlosti. rozsah pre 
možnú zmenu rýchlosti na základe týchto 
percentuálnych hodnôt je pevný a vodič ho 
nemôže upraviť.

Aby mal systém dostatočnú rezervu na zväčšenie 
rýchlosti pred začatím stúpania, spoločnosť 
Scania odporúča vodičom nastaviť retardér na 
rýchlosť pri klesaní aspoň o 4 km/h väčšiu, ako 
je nastavená cestovná rýchlosť.

Systém reguluje tempomat na základe 
neustáleho vyhodnocovania viacerých faktorov 
týkajúcich sa vozidla a topografie:

• Hmotnosť jazdnej súpravy 
• Cestovná rýchlosť a rýchlosť pri klesaní 

nastavené vodičom
• Špecifikácia a výkon nákladného vozidla, napr. 

výkon motora, druh prevodovky
• Vzdialenosť od nasledujúceho stúpania alebo 

klesania 
• Strmosť nasledujúceho stúpania alebo klesania 
• Vplyv následných udalostí vyskytujúcich sa na 

trase
• Funkcia systému je integrovaná s adaptívnym 

tempomatom, ktorý udržiava náležitý odstup 
od vozidla vpredu. 

PoTeNCIÁLNa ÚSPoRa PaLIVa 
Bolo zistené, že pri jazde po hlavných cestách 
a diaľniciach dokáže tempomat spoločnosti 
Scania so systémom Active Prediction 
v porovnaní s normálnym tempomatom ušetriť 
až 3 % paliva.
 Potenciál na úsporu paliva závisí od 
topografie cesty a hmotnosti vozidla. Najlepšie 
výsledky sa dosahujú vo vlnitom teréne, zatiaľ 
čo na trase s dlhými strmými kopcami je 
úspora menšia. Pri dlhých strmých klesaniach 
nevyhnutne dochádza k brzdeniu retardérom, 
keď vozidlo dosiahne nastavenú rýchlosť pri 
klesaní. Dá sa tiež povedať, že systém do určitej 
miery „kompenzuje“ situáciu, keď je trasa pre 
vodiča neznáma.

Niekoľko príkladov: 
1. Na diaľničných úsekoch testovacej trasy 
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nemeckých magazínov Trucker a Verkehrs-  
rundschau pri použití jazdnej súpravy 
s hmotnosťou 40 ton zodpovedala úspora 
paliva 4 % v porovnaní s normálnym 
tempomatom. Diaľnice v tejto oblasti sú 
viac-menej všade vlnité, čo systému Active 
Prediction poskytuje mnohé príležitosti na 
využitie. 

2. Na trase 1000–bodového testu po diaľnici A1 
v južnom Nemecku s dlhými a náročnými 
kopcami predstavuje úspora pri 40 tonách 1,5 
%. V takýchto podmienkach má zväčšenie 
rýchlosti pred stúpaním do kopca relatívne 
malý efekt. Pri zjazde sa rýchlo dosiahne 
nastavená rýchlosť a vozidlo pokračuje v jazde 
z kopca s využitím retardéra. Túto testovaciu 
trasu použili nemecké magazíny Lastauto 
Omnibus a Fernfahrer a partnerské magazíny 
v ďalších krajinách. 

3. Na trase po diaľnici vedúcej z mesta 
Södertälje, sídla spoločnosti Scania, na juh 
do mesta Jönköping v južnej časti stredného 
Švédska a späť, sa posudzoval vplyv rôznych 
hmotností. Táto trasa sa zdá byť vodorovná, 
v skutočnosti je však klamlivo kopcovitá 

a vlnitá. Úspora paliva pri 40 tonách 
predstavovala 2,6 % s časovou stratou menej 
ako 2 minúty. 

Pri jazdných súpravách s väčšou celkovou 
hmotnosťou systém zväčšuje rýchlosť pred 
stúpaniami častejšie. Častejšie tiež zmenšuje 
rýchlosť pred klesaním, keďže takéto vozidlo 
akceleruje pri jazde z kopca rýchlejšie. Ak 
je kopec dostatočne strmý, vozidlo tiež skôr 
dosiahne nastavenú rýchlosť pri klesaní. 
V prípade jazdných súprav s menšou celkovou 

hmotnosťou sa ušetrí menej paliva, pretože 
úpravy rýchlosti sú menej efektívne, keď je 
k dispozícii menej potenciálnej energie.

TYPIcKé SITUácIE 
BLížeNIe Sa K STÚPaNIu
Keď sa vozidlo blíži k stúpaniu, systém Active 
Prediction zistí sklon kopca pred vozidlom 
a vypočíta, aká dodatočná rýchlosť je potrebná 
pri zväčšení tlaku turbodúchadla a výstup na 
kopec s maximálnym využitím krútiaceho 
momentu motora a minimálnymi zmenami 
prevodových stupňov. Pred začatím stúpania 
do kopca rýchlosť mierne prekročí nastavenú 
cestovnú rýchlosť.

BLížeNIe Sa Ku KLeSaNIu 
Keď sa vozidlo blíži ku klesaniu, systém 
vyhodnotí sklon spádu pred vozidlom 
a potenciálnu úsporu paliva. Ak je sklon 
dostatočný na zrýchlenie vozidla nad nastavenú 
cestovnú rýchlosť, pred začatím zjazdu 
dôjde k zmenšeniu rýchlosti, aby sa predišlo 
zbytočnému brzdeniu. Skôr ako začne vozidlo 
klesať, rýchlosť môže klesnúť maximálne 

o 8%. cieľom tejto stratégie je minimalizovať 
brzdenie pri jazde z kopca. Práve v tejto situácii 
je možné ušetriť najviac paliva.

PRejaZD VRCHoLoM KoPCa 
Vrchol kopca systém vyhodnocuje ako blížiace 
sa klesanie. K zmenšeniu rýchlosti dôjde, ak je 
hmotnosť vozidla dostatočná na zrýchlenie na 
nastavenú cestovnú rýchlosť na konci klesania. 

ZÁžIToK Za VoLaNToM
V porovnaní s normálnym tempomatom si 
vodič všimne, že vozidlo vchádza do kopcov 
trocha agresívnejšie a počas stúpania sa usiluje 
minimalizovať počet zmien prevodových 
stupňov.
 Pred začiatkom klesania sa rýchlosť 
mierne zmenší tak, akoby vodič predvídavo 
uvoľnil plynový pedál. Hneď po začatí klesania 
začne vozidlo zrýchľovať samé s využitím 
vlastnej hybnosti a hmotnosti. celkový zážitok 
predstavuje uvoľnenú, proaktívnu jazdu 
a pripomína štýl jazdy vyučovaný napríklad na 
školeniach Scania Driver Training.
 Hlavná úspora sa dosahuje pri spomaľovaní 
pred jazdou dole kopcom. Najväčší potenciál 
na úsporu paliva je preto vo vlnitom teréne 
s neustálymi sklonmi a mnohými malými 
kopcami. Schopnosť systému predvídať tieto 
zmeny terénu a upraviť rýchlosť sa potom 
bohato vypláca.

Dojmy testovacích vodičov sú vo všeobecnosti 
pozitívne a vodiči oceňujú správanie sa systému 
pri jazde do kopca i dolu kopcom. „Zdá sa, 
akoby za volantom sedel skúsený vodič dokonca 
aj vtedy, keď to tak nie je,“ znel verdikt jedného 
z nich. 

KoMPeNZÁCIa ČaSu 
Sekundy stratené pri spomaľovaní sa 
systém snaží kompenzovať prostredníctvom 
väčšej rýchlosti pred začatím stúpania do 
kopca. Z hľadiska celého pracovného dňa 
je pár stratených minút bohato vyvážených 
dosiahnutou úsporou paliva.

-sa-
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rodiny, ktoré hľadajú všestranné vozidlo za 
priaznivú cenu zvyčajne ukončia hľadanie 
v autobazáre. Teraz budú mať možnosť kúpiť si 
nové auto s trojročnou zárukou. Dacia Lodgy 
bude oficiálne predstavená na autosalóne 
v Ženeve začiatkom marca.

Lodgy v sebe spája všetky tradičné prvky Dacie, 
ako sú dostatok priestoru v kabíne, robustnosť 
a funkčný dizajn. Pohľad zboku hovorí veľa 
o jeho priestrannom interiéri, dokonca aj pre 
tretí rad sedadiel, ako aj o užitočnej veľkosti 
batožinového priestoru. To všetko v len 4,5 
metra dlhom aute.
Názov „Lodgy“ pochádza z anglického slova 
„lodge“ (lóža, chata). Priamo tak odkazuje na 
hlavnú charakteristiku auta, ktorou je jeho 
schopnosť pohodlne vyhovieť celej rodine a jej 
batožine. 

Za osem rokov od znovuzrodenia značky, kedy 
bol v roku 2004 predstavený typ Logan, sa 
stala Dacia, ktorá patrí do Skupiny renault, 
neprehliadnuteľným hráčom na automobilovom 
trhu. Ako priekopníkovi prístupu „výhodná 
kúpa“, netrvalo dlho kým si Dacia vyslúžila 
uznanie od svojich zákazníkov vďaka:
- štedrosti - v podobe jedného z najväčších 

priestorov na trhu v danej cenovej hladine,
- jednoduchosti - výbava sústreďujúca sa na 

pokrytie základných potrieb, 
- spoľahlivosti - technické riešenia odskúšané na 

ostatných vozidlách zo Skupiny renault  

Značka momentálne ponúka tri základné typy: 
• Logan: sedan, kombi (MCV), verzie van 

alebo pick-up,
• Sandero: hatchback a crossover (verzia 

Stepway)
• Duster: SUV v ponuke s pohonom 4x2 alebo 

4x4 

Lodgy Glace: odlišný typ pretekárskeho 
vozidla
Pri tretej účasti v súťaži na zľadovatenej ploche 
Trophée Andros vo Francúzsku sa Dacii opäť 
podarilo zrušiť predsudky. Do ľadovej rally bolo 
prihlásené po prvý krát v celej histórii pretekov 
vozidlo typu MPV. O víťazstvo bojujú tento raz 
aj dve vozidlá Dacia, so zvlášť silným obsadením 
jazdcov: Alain Prost, Nicolas Prost a Evens 
Stievenart. Alain Prost je na čele predbežnej 
tabuľky.

rODINNý AUTOMOBIL DAcIA 
Dacia v roku 2012 rozšíri opäť svoju rodinu o ďalší prírastok. Bude ním viacúčelový automobil (MPV) s názvom 
Lodgy. Bude dostupné s piatimi alebo siedmimi samostatnými sedadlami. Má reprezentovať značku nadpriemerne 
priestorným interiérom a širokou ponukou výbavy, ktorá je prispôsobená špecifickým potrebám zákazníkov Dacie.
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Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 159 Sportwagon

Alfa Romeo 166

Alfa Romeo GT

Audi TT

Audi A3 Sportback

Audi A6

Audi A8

BMW 1

BMW 3 

BMW 5

BMW X3
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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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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
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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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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Jaguar XJ

Jaguar XK

Jeep Wrangler

Jeep Cherokee

Jeep Grand Cherokee

Kia Picanto

Kia Ceè d

Kia Carens

Kia Sportage

Land Rover Defender

Land Rover Freelander

Land Rover Discovery 3
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

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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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

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
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Opel Signum

Peugeot 307 SW

Opel Astra

Opel Vectra Caravan

Peugeot 407 SW

Peugeot 607

Peugeot 807

Porsche Cayenne

Renault Clio

Renault Koleos

Renault Mégane

Renault Kangoo
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Renault Thalia

smart Fortwo

smart Cabrio 

smart Fortwo

smart Forfour

SsangYong Kyron

Seat Altea

Seat ibiza ST

Seat Leon

Seat Exeo ST

Seat Exeo

Seat Alhambra
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

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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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Škoda Fabia Combi

Škoda Octavia

Škoda Octavia Tour Combi

Toyota Corolla

Toyota Avensis Kombi 

Toyota iQ 

Toyota Verso 

Toyota Prius 

Toyota Land Cruiser

Volkswagen Polo

Volkswagen Golf

Volkswagen Passat



www.mo t .sk 73

Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Volkswagen Pheaton

Volkswagen Touareg

Volvo S 40

Volvo V 50

Volvo V 70

Volvo XC 90

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

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

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

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

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

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

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

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

Doplňovačka
V niektorých automobiloch Mercedes-Benz je trojzónová automatická klimatizácia 

(tajnička). Systém má výhodu v tom, že sa uplatní aj v chladnom alebo zimnom čase, 
keď po zapnutí začne plniť funkciu ohrevu (MOT or č. 01/2012). 1- sedadlo pre spo-

lujazdca, 2- chemický prvok značky Al, 3- vypúšťanie škodlivých 
látok do ovzdušia, 4- vzdialenosť medzi kolesami vozidla, ktoré 
sú na tej istej náprave, 5- samostatná časť skrutky s vnútorným 
závitom, 6- súčasť kľukového mechanizmu spaľovacieho motora, 
7- tepelne a chemicky odolný plast používaný ako povlak na nádo-
by, 8- vzdialenosť osi zadného kolesa od osi predného kolesa bi-
cykla, 9- náuka o svetle a svetelných javoch, 10- predmet z kujnej 
zliatiny, na ktorom sa kuje, 11- krátka zmena napätia alebo výko-
nu, 12- valcový predmet na navíjanie drôtu.

Riešenie 
Tajnička: Thermotronic, 1- tandem, 2- hliník, 3- emisia, 4- roz-
chod, 5- matica, 6- ojnica, 7- teflon, 8- rázvor, 9- optika, 10- náko-
va, 11- impulz, 12- cievka.

-jo-
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Hry s fyzikou

TAJOMSTVá FYZIKY OBJAVOVANé 
TANcOM V AUTOMATIcKEJ 
PrEVODOVKE (4. časť)

*2. Na obr. 8  je lamelovou brzdou zabrzdené 
korunové koleso 3. Teda bod c na kolese 3 stojí, 
má nulovú obvodovú rýchlosť. Hnacím kolesom, 
kde sa privádza výkon, je centrálne koleso 1. 
Toto koleso má v bode A obvodovú rýchlosť 
vA. rýchlosť hnaného člena, unášača 4 v bode B 
zistíme tak, že spojíme koncový bod obvodovej 
rýchlosti  vA  s okamžitým stredom otáčania 
satelitu 2 – s bodom c. Táto spojnica nám 
v bode B vyznačí obvodovú rýchlosť vB.
 Z rozmiestnenia a veľkosti nakreslených 

rýchlostí vA a vB vyplýva, že hnacie centrálne 
koleso 1 sa bude otáčať v smere šípky uhlovou 
rýchlosťou omega1 vľavo a unášač 4 sa preto tiež 
bude otáčať vľavo uhlovou rýchlosťou omega4. 
Satelit 2 sa bude okolo svojho čapu B otáčať 
uhlovou rýchlosťou omega2 vpravo, a súčasne 
jeho stred B bude unášaný po kružnici vľavo.

V našom prípade obvodovú rýchlosť bodu A na 
kolese 1 vidíme pod väčším uhlom alfa1 ako 
rýchlosť bodu B na unášači, preto koleso 1 bude 

mať väčšiu uhlovú rýchlosť a tým i väčšie otáčky 
ako unášač 4. Čiže bude to prevod do pomala.

*3. Na obr. 9 je lamelovou brzdou zabrzdený  
unášač 4. Teda unášač 4 stojí. Bod B na unášači 
4 tiež stojí, má nulovú obvodovú rýchlosť. 
Hnacím kolesom, kde sa privádza výkon, je 
korunové koleso 3. Toto koleso má v bode c 
obvodovú rýchlosť vc. rýchlosť hnaného člena 
– centrálneho kolesa 1 zistíme tak, že spojíme 
koncový bod obvodovej rýchlosti vc so stojacim 
stredom otáčania satelitu 2 s bodom B. Táto 
spojnica v bode A vyznačí obvodovú rýchlosť 
centrálneho kolesa 1 - vA. 
 Z rozmiestnenia a veľkosti nakreslených 
rýchlostí vc a  vA vyplýva, že hnacie korunové 
koleso 3 sa bude otáčať v smere šípky uhlovou 
rýchlosťou omega3 vpravo a centrálne koleso 1 
v smere šípky vľavo uhlovou rýchlosťou omega1. 
Satelit 2 sa bude otáčať okolo svojho čapu B 
uhlovou rýchlosťou omega2  vpravo.

V našom prípade zo stredu S vidíme obvodovú 
rýchlosť bodu c na kolese 3 pod menším 
uhlom alfa3 ako rýchlosť bodu A na centrálnom 
kolese 1. Preto koleso 1 bude mať väčšiu uhlovú 
rýchlosť a tým i väčšie otáčky ako korunové 
koleso 3. 

(pokračovanie)

Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

AUTO PRE ŠPORTOVÚ 
DIVÍZIU Nissanu

obr. 8 obr. 9

Spoločnosť Nissan vlani na 
tokijskom autosalóne predstavila 
plány, ktoré do budúcnosti chystá 
pre svoju športovú divíziu Nismo. 
Jedným  z jej prvých typov sériovo 
vyrábaných vozidiel by mal byť  typ 
vychádzajúci z vystavovanej  štúdie 
Nissan Juke Nismo. 

Nissan Juke svojim osobitým štýlom poriadne 
zamiešal poradím vo veľmi konkurenčnom 
segmente B v Európe, no koncept Juke Nismo 
je ešte oveľa dramatickejší. Je nižší, širší a má 
„ostrejší“ výraz. Nemusí sa ani rozbehnúť a je 
zrejmé, že ide o výkonný automobil. Koncept 
Juke Nismo prevzal kombináciu živosti 
kompaktného automobilu, odozvy typickej pre 
kupé a sily SUV, ktorú nájdeme pri bežnej verzii 
a ešte ju zdokonalil.

„Úspešný globálny predaj vozidla Nissan 
Juke jasne preukázal, že zákazníci hľadajú 
niečo nové," prehlásil Andy Palmer, výkonný 
viceprezident, Nissan Motor co., Ltd. „Koncept 
Juke Nismo túto predstavu posúva na ďalšiu 
úroveň. Je energický, osobitý a veľmi atraktívny."
 
Koncept Juke Nismo mal karosériou 
v charakteristických farbách značky Nismo, 
perleťovo bielou s červenými prvkami. 

Karosériu vyladili špecialisti na aerodynamiku 
s množstvom skúseností nazhromaždených 
pri optimalizácii karosérií pretekárskych 
automobilov.
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Predstavujeme
Nissan Juke Nismo

 rovnako ako v pretekárskych špeciáloch, 
nemá karoséria konceptu Juke Nismo len 
dobre vyzerať, ale hlavne byť dynamicky čo 
najúčinnejšia. Nanovo sú napríklad upravené 
spodné nárazníky vpredu a vzadu, širšie blatníky 
a bočné prahy. 
 Prepracovaná je aj mriežka chladiča a nové 
bočné prvky pribudli na spojleri zadných 
dverí, čo prispieva k lepšiemu obtekaniu prúdu 
vzduchu. Zmenil sa tvar spätných zrkadiel, 
ktorý zlepšuje aerodynamický výkon vozidla 
a zmenšuje vztlak vozidla vpredu i vzadu bez 
toho, aby vzrástol aerodynamický odpor. Menší 
vztlak znamená, že sa zväčšila kontaktná plocha 

pneumatík s vozovkou. To zabezpečuje lepšiu 
priľnavosť, ku ktorej prispievajú aj nové štýlové 
19-palcové diskové kolesá z ľahkých zliatin.
rukopis značky Nismo je čitateľný aj na 
podvozku, ktorý je znížený a tuhší. To sa 
podarilo vďaka značkovým dielcom, ktoré budú 
k dispozícii v rozšírenom katalógu náhradných 
dielcov spoločnosti Nismo. Zmeny sa týkajú 
aj 1,6-litrového zážihového „turbomotora“ 
s priamym vstrekovaním, ktorý teraz podáva 
väčší výkon.

Prvky značky Nismo sa objavili aj v interiéri 
konceptu. Úpravy boli vykonané na časti kabíny, 

ktoré pôsobia na vodičov zrak, sluch a hmat - 
napríklad volant, pedále, kontrolky, preraďovacia 
páka a čalúnenie dverí. cieľom úprav je 
poskytnúť vodičovi lepší zážitok pri vedení 
vozidla. Výkonnosť vozidla ďalej podčiarkujú 
špeciálne kožené sedadlá, zatiaľ čo prístrojový 
panel je zdôraznený červeným osvetlením 
prístrojov a kontroliek.
 Pocit športovejšieho vzhľadu kabíny vodiča 
posilňujú matné efekty, ktoré nahradili pred tým 
lesklé povrchy. Kovový povrch naopak získala 
stredová konzola, pripomínajúca palivovú nádrž 
motocykla, čo ešte viac zvýrazňuje pocit prísnej 
účelovosti konceptu.
 
„Koncepčné vozidlo je dôkazom toho, že 
značka Nismo prináša tradičným vozidlám 
Nissan, napríklad typu Juke, novú úroveň 
osobitosti. Budúcnosťou divízie Nismo je prísť 
s modelmi luxusných športových vozidiel pre 
širšie spektrum zákazníkov," povedal Shoichi 
Miyatani, prezident spoločnosti Nismo.
 
„Náš pripravovaný typový rad bude rovnako 
dostupný a inovatívny ako všetky ostatné 
produkty Nissan, ale s pridanou energiou značky 
Nismo bude teraz ešte väčšia radosť ich vlastniť 
a šoférovať," dodal.

-nn-
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Posledná rada zberateľov ZZHV Sr v minulom 
roku sa konala 7. decembra. V ten istý deň 
slávil prezident klubu Tatra 141 a viceprezident 
ZZHV Sr svoje okrúhle narodeniny. Pri tejto 
príležitosti mu členovia classic car clubu 
Bratislava venovali keramický model jeho 
najmilšieho auta, Pragy AV. Autorom tohto 

diela je známa keramička pani Mária Darášová 
ze Stupavy. Vyrobila už aj iné diela podľa 
historických vozidiel, či už modely, alebo reliéfy. 
Je pozoruhodné, že 400 mm dlhý model má 
mnohé detaily, ako prístroje, ovládacie prvky, 
interiér a iné. 

-AL-

Zakladateľom francúzskej automobilky 
UNIc je Georges richard. Podnik 
založil v roku 1904. Sídlo automobilky 
bolo v Puteaux. Prvý vyrábaný typ 10/12 
HP mal dvojvalcový motor so zdvihovým 
objemom 1797 cm3. V roku 1905 začali 
montovať do vozidiel štvorvalec so 
zdvihovým objemom 1615 cm3. V roku 
1908 zaviedli do výroby typ 12HP. Mal 
motor s objemom 2120 cm3. Vo výrobe 
bol do roku 1927. Po skončení prvej 
svetovej vojny sa Unic orientoval hlavne 
na výrobu nákladných automobilov. 
V roku 1923 uviedol na trh športový 
automobil s motorom so zdvihovým 
objemom 1997 cm3. Dosahoval rýchlosť 
113 km/h. Unic v roku 1927 uzavrel 
spoluprácu so spoločnosťami Walcker 
a Delahaye. V roku 1929 uviedli na trh 
automobil  s osemvalcovým motorom. 
Od roku 1939 prešiel Unic na výrobu 
nákladných áut.

Technické údaje:
Motor: radový šesťvalec chladený kvapalinou. 

Zdvihový objem 3564 cm3, priemer valcov 
x zdvih piestov 90x140 mm, najväčší výkon 
17,6 kW (24 k) pri 1500 ot./min.

Prevodovka: ručne ovládaná bez synchronizácie, 
štvorstupňová + 1 stupeň dozadu. 

Podvozok: rebrinový rám, obe nápravy 
tuhé, odpružené listovými pružinami 
s trecími tlmičmi pruženia, bubnové brzdy 
s mechanickým ovládaním iba na zadnej 
náprave. Kolesá sú drevené – lúčové.

Karoséria: drevená konštrukcia potiahnutá 
plechom, štvorsedadlová typu coupé de Ville.

Rozmery a hmotnosť: d/š/v/ 4300/1600/2320 
mm, rázvor náprav 3200 mm, rozchod 
kolies vpredu/vzadu 1320/1340 mm, rozmer 
pneumatík 820 x120.

Historické vozidlá

UNIc, typ B10r, 
rok výroby 1915

Ďalší keramický model veterána



1682 (pred 330 rokmi) vyrobil Leon 
Howtenfewville motor na pušný prach.
1832 (pred 180 rokmi) bol založený prvý 
motoristický časopis na svete „Journel of 
elemental locomotion“ .Zakladateľom bol 
Alexander Gordon.

1.11. 1832 cestoval Walter Hancock na svojom 
automobile s pohonom na paru s jedenástimi 
cestujúcimi z Londýna do Brightonu (84 km) - 
priemernou rýchlosťou 18 km/ h.

1882 (pred 130 rokmi) na cestách začínali jazdiť 
elektromobily schopné bežnej prevádzky.

1892 (pred 120 rokmi) rudolf Diesel dostal 
patent na motor so vstrekovaním nafty.

1902 (pred 110 rokmi) robert Bosch začal 
výrovu zapaľovacích sviečok. Jeho koncepcia sa 
používa do dnešných čias.
Nemec Adam Opel začal vyrábať aut podľa 
licencie francúzskej automobilky Darracq.

1912 (pred 100 rokmi) Americká automobilka 
cadillac začala sériovo vybavovať svoje autá 
elektrickým štartérom. 

Na rallye Monte carlo použil A. Nagel na aute 
russo-Balt pneumatiky s hrotmi. 

Použité slnečné kolektory na streche 
elektromobilu ( cc. Baker)

Peugeot postavil motor pre pretekárske autá so 
zdvihovým objemom 7600 cm3, mal ventilový 
rozvod 2xOHc a 4 ventily na valec. 
Začína sa používať elektrické osvetlenie áut, 
štvorstupňové prevodovky a brúsené ozubené 
súkolesia.

Vo februári sa potopila loď Titanic.
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Galéria veteránov
na Slovensku

V rOKU 2012 SPOMíNAME NA 
UDALOSTI Z rOKOV:

Cadillac four touring vybavený elektrickým štartérom
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Bimbošmi nás kedysi, na našej strednej 
elektrotechnickej priemyslovke na Zochovej ulici 
v Bratislave, nazval jeden náš učiteľ tzv. dielenských 
prác - z dielne plnej sústruhov. Vtedy, keď sme ho, verní 
veku svojmu, s vážnou tvárou masovo požiadali, aby 
nám prezradil, ako sa dá na hrdlo pivovej fľašky 
vysústružiť jeden z jeho špeciánych závitov...  A tak 
akosi sa potom stalo i to, že „bimbošmi“ sme potom 
zasa my začali nazývať všetkých tých akože 
vysokokvalifikovaných ľudí, čo si o sebe mysleli, že 
vedia viac ako ostatní, aj keď to pravda nikdy nebola: 
politikov, právnikov, či dokonca lekárov - ktorí tak dlho 
liečili svojich pacientov na základe nimi určenej 
diagnózy, až všetci pomreli - na celkom inú diagnózu. Čo 
sa potvrdilo aj na našom pomaturitnom stretnutí po 45 
rokoch v roku 2011, kedy nás už z pôvodných 39 ostalo 

o desať menej - skôr, ako tí už neprítomní nešťastníci 
mohli byť dorazení takzvanou penziou. Za čo ale môže 
len tá prázdna pivová fľaška z amorfného skla, ktorá sa 
nejakým závitom už kvôli svojej podstate pýšiť skrátka 
nedokázala... Pokiaľ ide o pána Rosnera, ten svoju sériu 
o histórii ľudstva na kolesách odštartoval v roku 2003: 
ťahačom Scania TL s chladiarenským návesom - 
a témou „Kolíska ľudstva“. Aby na obrázkoch i nikdy 
nečítajúcim vysvetlil, ako sa stalo, že z pračloveka nám 
do dnešných dní vyrástol politik, právnik, lekár či akože 
podnikateľ... A nečudujme sa: keďže sám bol už vtedy 
prislabý, združoval sa v tej či onej tlupe len preto, aby 
dokázal doraziť aj mamuta - a pritom oblafnúť aj 

ostatných svojich blížnych. A aby toho nebolo dosť, na 
zadných dvojdverách už onoho prvého návesu vykreslil 
pán Rosner i to, ako presne sa vlastne z opice vyvinul 
dnešný človek... A keďže história ľudstva sa vyvíja  
špirálovito dva milióny rokov (raz hore, potom dolu...), 
nečudo, že aj taký pračlovek s väčším mozgom, známy 
ako Neandertálec (spred  110 000 - 35 000 rokov) bol 
napokon vyhubený praľuďmi s mozgami podstatne 
menšími. Takže už prví ozajstní ľudia, privadrovanci 

Cromagnonci, sa (na území dnešného Francúzska) 
objavili až pred 40 000 rokmi... Začnúc, vtedy ale ešte 
realisticky, premaľovávať svet na steny jaskýň... Nie 
náhodou už druhý ťahač zo série „História ľudstva“ 
(2004), DAF XF SSC, líčil akurát kapitolu „Zlatá 
horúčka“! Isteže, v Amerike. Pripomínajúc, že i tam 
všetci chceli zbohatnúť hneď a zaraz - aj bez „práce“. 
Len zbieraním zlatých hrudiek v rieke. A hľa, aj väčšina 
z tých, ktorým sa to aj podarilo, vyšla na psí tridsiatok 
- tak, ako našinci po prvej i druhej kupónovej 
privatizácii, kedy im - akože - bol takto rozdelený údajne 
celý národný majetok!  Hoci v skutočnosti všetko 
zhrabali pre seba napokon len  niektorí a banky... Ďalší 
DAF XF SSC (2004) priblížil zasa tému Sedem divov 
sveta  - len aby sa zabudlo na ten čudný div a zázrak 

dnes všade okolo nás. S egyptskými pyramídami 
v Memfide, Semiramidinmi visutými záhradami 
v Babylóne, Diovou sochou zo zlata a slonoviny 
v Olympii, Mauzólovou hrobkou v Halikarnasse, 
kolosálnou sochou boha Slnka v prístave na ostrove 
Rhodos, i majákom na ostrove Faros. To, že vynechal 
nezničiteľné babylónske hradby si ja osobne 
vysveľujem tým, že Babylon alias Bábel už ako slovo 
„bábel“ aj u nás dodnes znamená len zmätok, chaos, 
motaninu či neporiadok - tak načo to všetko ešte 
zdôrazňovať i takto?  A prečo vynechal aj slávny chrám  
bohyne Artemis v Efeze (starí Rimania ju už 
premenovali na Dianu, bohyňu lovu...)? Lebo ju opísal 
už Filón Byzantský, preháňajúc, že sa pýšila až  
desiatimi pármi prsníkov! A viete si vôbec predstaviť, 

Svet v miniatúre

Dnes to už, a objektívne, možno 
tvrdiť: najkrajšie spojenie histórie 
ľudstva s motorizmom predstavuje 
tucet mohutných ťahačov 
s obrovskými, pestropomaľovanými 
návesmi. Ktorým postupne 
prepožičal ich šarm i pôvaby 
Walter Rosner, nemecký dizajnér 
a umelec „vzduchového štetca“ 
- v poslednom desaťročí. No 
i spoločnosť HERPA, svetová 
jednotka pokiaľ ide o modely 
automobilov v minimierke M 1:87. 
Čo akcentuje i jej dvanásta novinka 
tejto mimoriadne príťažlivej série 
z roku 2011 - s témou starovekého 
Ríma. 

  MAN TGX XXL s chladiarenským návesom a témou Rímskej ríše pripomína, že Rím bol podľa povesti založený 
v roku 753 p..n.l. bratmi Romulom a Rémom, dvojčatami, ktoré  - vraj - odkojila vlčica. Čo by sa zdalo pochopiteľné, veď 
po založení mesta ten prvý zavraždil toho druhého - lebo mu s posmechom preskakoval mestské hradby! A realita? No, 
tá známa soška bronzovej vlčice má v skutočnosti etruský pôvod, a tí dvaja lezúni boli odliati až neskôr! Nuž - história... 
"Zlepšená" tak, ako to neskôr komusi pasovalo...

O BIMBOŠOcH 
Z HISTórIE 
NA KOLESácH



ako by po takejto inšpirácii stúpla aj u nás spotreba 
toho nekvalitného francúzskeho silikónu..? Rok 2005 
pritiahol na scénu ťahač MB Actros LH 02 s témou 
„Križiacke výpravy“ - smutnú to kapitolu kresťanstva; 
veď, zatiahnuté do jeho „záchrany Svätej zeme“ boli už 
vtedy dokonca aj nevinné deti! I keď o nejakej rope či 
plyne svet vtedy ani nechyroval... No i tak nám tu 
odvtedy ostal aj tento stredoveký dôkaz o tom, že sila 
„myšlienky“ môže mať ničivejšiu silu, ako atómová 
zbraň! Odvrátiť pozornosť od tejto dodnes trápnej témy 
musel preto ešte v tom istom roku ťahač MB Actros LH 
02 s návesom - s Dinosaurami. Z jednej strany 
s bylinožravými („hľa, akí obri z nich môžu vyrásť - 
i keď budú žrať len zelenô!“); z opačnej  s mäsožravými  
(„vidíte? Ani Tyranosaurus rex žiadny upípaný vegán 
nebol; lebo i on išiel vždy rovno na hotovô!“). A potom 
už nasledovali: História letectva (bez ktorej - aj s tými 
obrími ťahačmi - by dnes žiadnej globalizácie veruže 
nebolo; téma Vikingovia (žasli by ste, kam až sa na 
svojich vikigských lodiach s jednou plachtou dostali - až 
do Ameriky! Ale, ako vieme, Američania si to dnes 

bohato nahradzujú...); prišla i téma Úžitkové vozidlá 
(oplatí sa zapamätať si, že kým prvá motorizovaná 
trojkolieska sa objavila už v roku 1886, kedy len o pár 
mesiacov predbehla Daimlerov motorizovaný koč... 
Daimler nezaháľal, a svoj vôbec prvý nákladiak -   1,5 
tonový Daimler - predviedol už v roku 1896! Čo na tom, 
že opticky pozostával len z parkovej drevenej lavičky 
vpredu, a z nízkostennej korby na dvoch osiach za ňou; 
lebo motor skryl pod ňu! A prišla na rad i téma Oceány, 
isteže, s dominantným bielym žralokom v popredí... Aby 
sme sa báť nikdy už neprestali, lebo len tak svojmu  
pastierovi žiadna vystrašená ovca nijako neublíži... 
A oceány predsa pokrývajú až 2/3 povrchu celej Zeme! 
Na rad prišiel aj Starý Egypt, krajina prosperujúca 
z každoročných záplav - už vtedy. Kde vzklíčila aj 
(moderná?) medicína, lebo hranica medzi lekárom 

a kňazom už tam bola nejasná: jeden a ten istý bol 
obojím - a na onen svet dokázal odprevadiť aj 
samotného boha - a už bez jeho útrob! Faraóna. Ak ich 
odmietol poslúchať... Jasné: pred zatiaľ ostatnou 
témou, Starým Rímom, musela prísť na rad aj téma 
Kozmické lety! S tou mesačnou ságou, akoby 
vystrihnutou z hollyvoodskeho filmu; a aj s akýmsi 
kozmickým člnom - aby bolo na čo aspoň spomínať. Ale, 
ostaňme pri zatiaľ poslednej téme, starom Ríme:  
keďže je údajne kultúrnym pilierom našej civilizácie - 
vlastne, jedným z troch - asi kvôli aspoň akej-takej 
dnešnej stabilite. Čím len   upomína aj na tú povestnú 
trojnožku Pýthie, kňažky z delftskej veštiarne, ku 
ktorej chodili už vtedy zástupy tých, čo sa báli tak 
veľmi ich vtedajšej súčasnosti - a ešte viac budúcnosti, 

ako aj my dnes.  
Lebo, sediac na 
tom vratkom 
stolci, kývala sa 
z boka na bok - vdychujúc všetky tie smrady a zápachy, 
čo k nej prichádzali rovno z útrob. Zeme. Postup bol už 
vtedy nasledovný: najprv si trasúci sa pútnik za drahý 
peniaz kúpil akúsi doštičku, a na ňu napísal, čo by chcel 
vedieť o svojej budúcnosti. Nuž, musel to už vtedy byť 
človek vzdelaný, a nie analfabet! Doštička potom 
putovala k tým v pozadí, a tí na ňu napísali svoje 
dvojzmyslné posolstvo. A od nich putovala už do rúk 
Pýthie, ktorá potom,  zdanlivo presvedčivým hlasom, 
prečítala, čo bolo onomu nešťastníkovi - vraj z moci 
bohov - súdené... Takže spokojní boli všetci: skrytí 
mágovia v pozadí, lebo na tom strachu skvele zarábali, 
nadrogovaná Pýthia, lebo ju nechali aj naďalej sedieť 
na jej teplom mieste, i onen nešťastník, ktorý síce 
ničomu ani potom nerozumel, no bolo mu odteraz jasné, 
že lepšie to už nikdy nebude... Skrátka, prebehlo to tak, 
ako v našich časoch takzvané demokratické voľby. 
Lebo také jednoduché to bolo a dodnes je, ak múdrych 
a pravdivých myšlienok niet, a všetci si vystačia len 
s nezodpovedným táraním. A propos, stará Rímska 
ríša, s ťahačom MAN TGX XXL a  chladiarenským 
návesom v M 1:87 - obrázky tu zachytávajú 
najznámejšie figúrky z oných prvých sto rokov 
rímskeho cisárstva, ktoré po Rímskej republike vraj 
posilnilo demokraciu - Júliom Caesarom počnúc (ktorý 
sa však cisárom nestal, len sa tak volal - lebo i jeho 
stihli včas zavraždiť), cez cisára Nera, ktorý zapálil 
drevený Rím iba preto, aby si na vyhliadnutom mieste 
mohol nechať postaviť svoj prepychový Zlatý dom 
(pod krycím latinským názvom Domus aurea; išlo už 
o prepychový palác z kameňa) - až po tzv. adoptívnych 
cisárov, Antoninovcov. A keďže počas tých prvých sto 
rokov rímskeho cisárstva sa ich tam vystriedalo tuším 
štrnásť, je jasné, že bezmála polovica z nich musela 
odísť na onen svet v tzv. skrátenom konaní - buď ich 
zavraždili tí po nich, alebo spáchali samovraždu radšej 
sami!  Hoci mali pod sebou aj celú slávnu Rímsku 
armádu, ktorá „kam vstúpila, tam už tráva nerástla“. 
Takže mohla spoľahlivo vyberať dane aj od barbarov, 
i zásobovať plynule najkultúrnejšiu a demokratickú 
krajinu starovekého sveta státisícami otrokov. Keďže 
tým už nemuseli platiť nič, a mohli s nimi nakladať ako 
s dobytkom. Pardon: aj v starom Ríme mal dobytok 
väčšiu cenu ako obyčajný otrok... Ak vám to nebodaj 
čosi pripomína, nuž, za to ja osobne veruže nemôžem:  
išlo predsa o jeden z troch pilierov našej dnešnej 
západnej civilizácie! A ak som vás dnes v závere 
nebodaj obral o jednu z vašich posledných ilúzií, 
prepáčte! A potešte sa aspoň tým pestrofarebným 
obrázkom na kolesách, ktoré nie náhodou pripomínajú 
dnešné predvolebné bilboardy... A aj z toho, že sa sem 
ani o tom starom Ríme už nevpratalo holej pravdy ešte 
viac...

Ing. Štefan ŠTRAUCH

Foto: The World en miniature 

(Branislav Koubek a Adrian Gašparik)
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Svet v miniatúre

  Na opačnej strane W.Rosner namaľoval tak významné stavebné pamiatky - nechýba akvadukt, Koloseum, rímske 
kúpele - no pripomenul i starorímsku kamennú „diaľničnú“ sieť! Tá za vlády cisára Trajána (okolo roku 117, kedy Rímska 
ríša bola najrozľahlejšia) merala 80 000 km! A tak, ako na protistrane nesmela chýbať skratka S.P.Q.R.(Senatus 
Populusque Romanus - Senát a ľud Ríma) - dodnes ju v Ríme vidno na každom druhom liatinovom kryte jeho kanálov, 
nechýba tu ani  J. Cézar, vojvodca z čias republiky (v jej závere), ktorý svojím prieviskom dal svetu titul „cisár“ (Kaiser, 
cár...). Potom, čo aj jeho zavraždili... Nechýba Nero, vtedajšia celebrita a cisár, jasné - s hudobným nástrojom! Lebo 
ako-tak brnkať ho síce krvopotne naučili, no spievať ani za Dia! I tak na svojom gréckom turné prinútil domácich, aby 
mu udelili až 1808 vavrínových vencov! Čo urobili, veď vavrín (u nás známy ako bobkový list) rástol všade, a  okrem 
utrpenia pri jeho počúvaní ich to nestálo nič - a s márnomyseľným chmuľom z Ríma bol konečne pokoj! No dane mu 
platiť museli aj potom...
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Sú to nekostrové, náhodné povrchové 
a teda stratigraficky nedatovateľné nálezy, 
napríklad radiolaritový sekáč. Rádiolarit alebo 
rádiolariový rohovec je usadená hornina tvorená 
z rekryštalizovaných mikroskopických schránok 
prvokov rádiolarií. Niektorými bádateľmi označované 
sporné nálezy odštepov z väčších kamenných jadier 
a s tupým uhlom úderového kužeľa pochádzajú 
pravdepodobne z mindelu t.j. druhého glaciálu (obdobie 
zaľadnenia počas  ľadovej doby) v tzv. alpskom 
systéme, spadajúcom do obdobia 400 000-600 000 
pred Kristom. Ide o nálezy clactonienskej kultúry  
datovanej do neuveriteľnej hĺbky vekov, do obdobia 
okolo 700 000-200 000 pred Kristom. O prítomnosti 
druhu človeka, presnejšie zrejme druhu Homo 
heidelbergensis, v minulosti označovaného ako Homo 
erectus, či predneandertálec,  svedčia aj nálezy ohnísk 
v štvrtohorných travertínoch chotára obce.
 Prvá zmienka o obci je z roku 1288, ked' šoltýs 
Henrich z Podolínca založil Nižné a Vyšné Ružbachy. 
Kúpele v Ružbachoch prvý opísal kráľovský radca 
a prefekt Šarišského hradu Juraj Wernher vo svojej 
rozprave "O podivuhodných vodách Uhorska" v roku 
1549. Z toho je možné usúdiť, že história kúpeľov 
začala skôr, asi už v 15. storočí. "Zlatý vek" pre 
Ružbachy nastal v roku 1549, keď poľský kráľ Kazimír 
menoval grófa Sebastiána Ľubomirského za dedičného 
starostu zálohových miest. Keď v roku 1591 prevzal 
po Gašparovi Maciejevskom správu Spišského 
starostva, ku ktorému patrilo aj územie ružbašských 
kúpeľov, začal s výstavbou kúpeľov. V roku 1595 bola 
postavená kúpeľná budova s bazénom, kuchyňou, 
jedálňou a spoločenskou miestnosťou. Liečivé účinky 
prameňov opísal poľský učenec Ján Inocent Petrici 
v knihe O wodach v Družbachu i Lackovej. Knihu 
vydali v Krakove v roku 1635. Kúpele sa spomínajú 
aj v Kežmarskej kronike roku 1720. Liečivé účinky 
prameňov, doplnené o ich indikáciu, opísal v roku 
1778 Samuel Hambach, vrchný fyzik 16. spišských 
miest, vo svojej knižke Notitia indolis et usus medici 
scaturiginum Rusbachiensum, kde kúpele prehlásil 
za perlu Spiša. O rok neskôr opísal kúpele aj známy 
verejný činiteľ a znalec ružbašských prameňov Samuel 
Augustíni ab Hortis, evanjelický farár zo Spišskej 
Soboty.
 Sebastiánov syn Stanislav urobil z kúpeľov známe 
spoločenské stredisko poľskej a uhorskej šľachty. Za 
Stanislava Ľubomirského boli v činnosti dva pramene. 
Hlavný, nazývaný prameňom Ľubomirského a druhý, 
nazývaný Fons sanctus alebo Silvestris. Po vymretí 
priamej vetvy rodu Ľubomirskych, po smrti Teodora 
Konštantína Ľubomirského v roku 1744, kúpele začali 

upadať. V roku 1745 pripadli ako súčasť spišského 
starostva Márii Jozefe, manželke poľského kráľa 
Augusta III. Po jej smrti získal gróf Henrik Bruhl roku 
1757 spišské starostovstvo a s ním aj Vyšné Ružbachy. 
Po vrátení Poľsku zálohovaných spišských miest 
Uhorsku v roku 1772 sa kúpele dostali pod správu 
kráľovskej komory. Tá kúpele úplne zanedbávala, takže 
začali opäť upadať. Budínskej kráľovskej komore tak 
nezostalo nič iné, ako neproduktívne kúpele predať. 
 Znovuzrodenie kúpeľov začalo roku 1825. Vtedy 
ich získal do vlastníctva gróf Eugen Emmerich Jóny. 
Postavil nový kúpeľný dom s jedálňou, v lese dal 
vybudovať malý bazén, zrkadlisko a upravil okolie 
kúpeľov. Jeho syn Daniel Jozef Jóny spravoval kúpele 
až do roku 1865. Oživenie kúpeľov však žiaľ nemalo 
dlhšie trvanie. Posledný potomok rodiny, Teodor Jóny, 
sa o kúpele nezaujímal, daroval ich kežmarskému 
dištriktuálnemu lýceu. Patronát lýcea sa však rozhodol 
neusporiadaný majetok, so súhlasom Teodora Jónyho, 
roku 1860 odpredať. A tak až do roku 1882 kúpele 
opäť chátrali. Vtedy ich za 100 000  zlatých odkúpil 
poľský gróf Andej Zamoyski. Po smrti grófa sa ujal 
jeho majetkov jeho mladší syn Ján, ktorý o kúpele 
prejavil mimoriadny záujem. Podľa návrhu Oskara 
Zubera dal roku 1923 postaviť veľké termálne 
kúpalisko, najväčšie na Slovensku. Je  21 m široké, 
33, 3 m dlhé a na najhlbšom mieste má hĺbku 2,4 m 
s nádhernými stromami na ostrovčeku uprostred. 
Po jeho smrti v roku 1927 zdedil kúpele najmladší 
syn Ján s manželkou Izabelou de Bourbon, neterou 
španielskeho kráľa Alfonza. Ján Kanty Zamoyski 
a Izabella de Bourbon mali štyri deti, z ktorých syn 
José a dcéra Tereza žijú v Španielsku. Oficiálne 
zdroje uvádzajú, že táto rodina patrí v súčasnosti 
medzi najváženejšie v Španielsku. Kúpele ešte pred 
2. svetovou vojnou navštívil  samotný španielsky 
kráľ a princ z Bourbonu. Nový majiteľ Ján Kanty 
Zamoyski dôstojne pokračoval v otcovom diele. Podľa 
plánov výstavby v roku1930-1931 navŕtali v hĺbke 
208 m nový prameň Izabela s teplotou asi 22 stupňov 
Celzia. Prameň svojou kapacitou stačil zásobovať 
kúpalisko a balneoterapiu v štrandovom kúpeľnom 
dome. Pre účely stravovania hostí dal gróf postaviť 
modernú reštauráciu s jedálňou. Objekt je zaujímavo 
situovaný na travertínovej kope v biedermeierovom 
slohu, neskôr čiastočne pozmenenom. Tzv. Biely dom 
pôvodne navrhol architekt Kesselbauer z Levoče. 
Plány a výstavbu uskutočnil Ing. Jozef Kováč. Objekt 
bol postavený „na zelenej lúke“ v priebehu jedného 
roka a dnes slúži ako jedáleň, kaviareň a spoločenské 
centrum. Hospodárska kríza v rokoch 1929-1934 
neobišla grófa J. Zamoyského, ktorý patril medzi 

najbohatších statkárov na Spiši. Následky krízy 
ochromili investičnú činnosť Zamoyského natoľko, 
že na ďalšie zveľadenie kúpeľov už nepomýšľal. Po 2. 
svetovej vojne boli kúpele dané pod národnú správu 
a 1. 1. 1948 znárodnené. Kúpele spravoval podnik 
Československé štátne kúpele a žriedla. Po znárodnení 
zdravotná správa sa usilovala premeniť kúpele na 
významné liečebné zdravotnícke zariadenie. Od roku 
1952 do roku 1956 boli kúpele v správe ROH, od 1. 1. 
1957 v správe Štátnych kúpeľov a žriediel.
 Hlavná indikácia v kúpeľoch je liečenie neuróz 
a psychóz v štádiu remisií a chronických ochorení 
spôsobených olovom, ortuťou, benzénom, sírouhlíkom 
a halogenizovanými uhľovodíkmi. Liečenie sa 
uskutočňuje vodoliečbou, doplnenou elektroliečbou, 
liečebným telocvikom, medikamentóznou liečbou 
a diétnym stravovaním. Pitná liečba pri niektorých 
vedľajších indikáciách sa robí pitím minerálnych vôd 
z prameňov Svätený I. a Svätený II.. Kúpeľné budovy 
pochádzajú prevažne z rokov 1920 až 1940 a sú 
doplnené objektmi z rokov 1975 až 1997.
 V roku1989 bol postavený nový liečebný dom 
Travertín a v roku 1990 liečebný dom Balneoterapia. 
Prechádzku po kúpeľoch môžeme ukončiť aj pri 
jazierku Kráter, prírodne naplnenom termálnou vodou, 
ktoré je situované na vrchu travertínovej kopy a od 
roku 1967 je chráneným prírodným výtvorom, alebo 
v miestnom bývalom kameňolome či v parku, kde 
môžeme obdivovať priamo do terénu situované sochy 
od účastníkov najstaršieho sochárskeho sympózia 
na Slovenku, s koreňmi v roku 1964,  ktoré sa tu 
uskutočňuje v letných mesiacoch.

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Vzostupy a pády ružbašských kúpeľov

Potulky po Slovensku

 Biely dom

Výdatné minerálne pramene na východných úpätiach Spišskej Magury 
istotne dali podnet k osídleniu chotára a vzniku obce  Vyšné Ružbachy 
v doline Zálažného potoka. Chotár obce bol osídlený už v starom paleolite, 
čo dokazujú nálezy v travertínových lomoch.

 Švajčiarsky domček
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