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2
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4,2 - 4,4  L/100 KM, 110 - 115 G/KM.  VIAC INFORMÁCII NA WWW.HONDA.SK



KVALITA 
OD HOMOLU ZA 

VÝHODNÚ 
CENU!!!

CEMB K7
vyvažovačka s digitálnym displejom, 
automatické zabrzdenie v mieste 
nevývažku, upínacia hlava, 3 ks kuželky, 
kliešte na meranie šírky kolesá

SICE S40
sťahovák pneumatík - poloautomat, 
vonkajšie upnutie 10-20", vnútorné 
upnutie 12-23", UL - montážna páka, 
sada PVC ochranných krytov na ALU 
disky, odlučovač, regulátor tlaku, 
primazávač, prívodná hadica 1,5 m, 
prívodný         kábel 1,5m

2990,- € bez DPHušetríte až 2551,- €

K7

S40
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V súčasnosti je na Slovensku nastavená latka 
s akcentom na minimálne ceny, bez definovania 
špecifických parametrov diela zo strany 
štátu. A to vedie uchádzačov k uplatneniu 
krátkodobých riešení, prísne v súlade so 
životnosťou podľa záruky diela. 

Pri poznaní histórie projektu diaľnice pri 
Ostrave je titulok nemenovaného slovenského 
denníka z novembra 2011 v znení: „Firma, ktorá 
u nás postavila R1, v Česku postavila diaľnicu na 
odpade“, zavádzajúci a „smutne úsmevný“. Jeden 
zo zásadných rozdielov týchto stavebných diel je 
v tom, že na Slovensku dostáva táto spoločnosť 
svoje platby za dielo v podobe splátok v priebehu 
30 rokov, a teda jej veľmi, až existenčne záleží 
na tom, aby sa nestalo po piatich rokoch to, čo 
v Českej republike. Poďme si teda ozrejmiť sled 
udalostí budovania diaľnice D47.

Zákazku výstavby diaľničného ťahu D47 Lipník 
nad Bečvou po hranice s Poľskom s dĺžkou 80 
km zadal „napriamo“, teda bez hospodárskej 
súťaže, kabinet Miloša Zemana v roku 2002 
konzorciu Housing and Construction (ďalej 
len „H&C“). Hneď na úvod podotýkame, 
že akokoľvek sú projekty PPP z čias vlády 
R. Fica súčasnou vládou, bez riadneho 
poznania problematiky PPP, spolitizované 
a zatracované, zásadný rozdiel bol v tom, a to 
nemožno spochybniť, že u nás prebehli riadne 
medzinárodné tendre pod dohľadom európskych 
bánk ako sú EIB (Európska investičná banka) 
a EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj). 
A tie majú špičkových odborníkov aj na 
posúdenie reálnosti cien takéhoto stavebného 
diela – bez ich kladného stanoviska by banky 

prostriedky na projekty neposkytli. Ak sa 
vrátime k ostravskej diaľnici, tak H&C vo 
svojej ponuke počítala so stavebnými nákladmi 

v  hodnote 49,5 mld. Kč, a celkové splátky 
predstavovali 125 miliárd českých korún za 
30 rokov prevádzky a údržby. Diaľničný ťah 

ČESKOM OtRIASOL DIAľnIČný 
šKAnDáL -  nEPOuČILI SME SA!

Príklad budovania a krátkeho 
užívania (neúplne dokončenej) 
diaľnice D47 Ostrava, Rudná, Hrušov 
v Českej republike potvrdzuje, že 
umelé znižovanie cien diaľničných 
stavieb je veľký hazard. Vyzerajú 
lacné počas súťaženia, niekedy sú 
lacné ešte aj počas výstavby. Ba sú 
dokonca lacné aj vrátane dodatkov 
pred ukončením výstavby. Napokon 
sa ukáže, že to nemusí pre štát 
znamenať úsporu, ale pravý opak. 
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mal byť hotový v roku 2009. Keďže kontrakt 
bol podpísaný tesne pred voľbami, nová vláda 
zákazku zrušila v roku 2003 s tým, že ju postaví 
lacnejšie - a už do roku 2008. Denníky vtedy 
písali, že úspory predstavujú 30 až 40 mld. 
korún. nová vláda vtedy tvrdila, že takéto 
objemy určite nebudú dosiahnuté zmenou 
nákladov na stavbu, ale na maržiach H&C. 

trasa diaľnice s rozdelením na úseky je 
znázornená na obrázku č. 1. Projekt obsahoval 
vybudovanie 15-tich mimoúrovňových 
križovatiek, 141 mostov a dva tunely. Okrem 
hlavnej trasy diaľnice v rozsahu 80 km bola 
úloha investora postaviť ďalších asi 60 km ciest. 

Čo predchádzalo 
rozhodnutiu zastaviť tento 
projekt?
to, že projekt mal byť zadaný na základe súťaže, 
ale nebol, je faktom. Paralelu so Slovenskom 
však možno nájsť v následnom dianí, 
a vysvetlíme v čom. 
 V roku 2003 pri rušení PPP projektu 
v ČR boli vyhlásenia politikov až nápadne 
podobné tým, ktoré už skoro dva roky počúvame 
na Slovensku. Minister dopravy ČR pán 
šimonovský (2002 - 2006 vláda p. špidlu v ČR) 
tvrdil, že zabezpečí výstavbu úseku D47 Lipník 
nad Bečvou po hranice s Poľskom o rok skôr 
a štát vynaloží na stavebné práce 38,8 mld. Kč. 
Celkom mal štát usporiť 30 až 40 mld. korún. 

Zároveň štát mal byť vo výstavbe natoľko 
efektívny, že diaľnica mala byť hotová nie podľa 
návrhu koncesionára v roku 2009, ale už v roku 
2008. Stav cestného ťahu v tabuľke č. 1 ukazuje, 
že diaľnica stále nie je prevádzke. A výsledná 
cena sa blíži k 70 mld. korún. 

neskoro, draho 
a nekvalitne
Píše článok s uvedeným názvom ďalší český 
denník. nečudo, veď lacnejšie to oproti 
uvažovaným a deklarovaným 49,5 mld. Kč nie je, 
keďže výsledná cena predstavuje objem blížiaci 
sa k 70 mld. Kč. neskoro, pretože nie o rok skôr, 
v roku 2008, ale celá sľubovaná diaľnica ešte 
ani dnes nie je v prevádzke. nekvalitne, pretože 

mosty po štyroch rokoch prevádzky sú v takom 
stave, ako po plánovanej 50-ročnej životnosti. 
Cestné teleso je na mnohých miestach zvlnené. 

ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) registruje 
rekordných 901 chýb, ktoré boli nájdené 
na úseku D 47 (4708.2) medzi Bělotínom 
a Ostravou. Základom všetkých nedostatkov 
je porušenie technologického postupu 
zhotoviteľom a použitie nedostatočne kvalitných 
materiálov. ŘSD hlavné chyby zhrnulo 
v nasledovnej tabuľke. 

Poverený riaditeľ ŘSD pre médiá uviedol, že 
keď sa pokúšali preniesť jednotlivé chyby bodmi 
na ilustračnú mapu, tak by takmer tisíc bodov 
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samotné teleso diaľnice na mape zakrylo. Preto 
sú v mape uvedené len základné nedostatky, 
obr. 2. Medzi ďalšie komplikácie pre ŘSD 
a vodičov patria zväčšené náklady na vedenie 
reklamačných konaní a nákladnú zimnú údržbu, 
nehovoriac o stavebných uzávierkach a z toho 
plynúcich škôd pre národné hospodárstvo. 
Ďalšie náklady štátu predstavujú neplánované 
zapojenia pracovníkov ŘSD do prípadu 
a náklady na právny servis. V neposlednom 
rade je morálnou škodou obecné nepriaznivé 
vnímanie dopravných obmedzení na 
novej diaľnici verejnosťou a strata dôvery 
v kvalifikovanosť a kompetentnosť vlády. 
V Česku sú teraz ochotní štátni predstavitelia 
prekopať a postaviť nanovo diaľnicu, bijú na 
poplach a hľadajú vinníka. Ale v prvom rade 
sa musia pozrieť na vtedajších predstaviteľov 

štátu, ako nastavili latku kvality takéhoto 
dôležitého a technicky zložitého projektu. A ako 
kontrolovali jeho realizáciu. Prezieravý človek 
vie, a člen vlády by takým mal byť, že úspešnosť 
projektu aj z hľadiska vynaložených investícií sa 
hodnotí až na konci, v takomto prípade vtedy, 
keď sa dielo postaví a užíva. A to aj po uplynutí 
záruky.

Prečo uvádzame „neúspešný príbeh“ tejto 
českej diaľnice? Obdobný scenár môžeme 
očakávať aj na Slovensku pri súčasných lacno 
vysúťažených diaľniciach, bez dostatočného 
definovania ich technických parametrov. tá 
paralela tu jednoznačne je, ale dôsledky pre nás 
budú zrejmé až po uplynutí určitého obdobia. 
Potom, po vlečúcich sa naťahovačkách so 
zhotoviteľom, to zaťaží štátny rozpočet. trpieť 
však budú bežní občania skladajúci sa na 
opravy nekvalitného stavebného diela, motoristi 
strácajúci čas pri nadmerne častých opravách 
takto postavenej diaľnice.  Ale pravdepodobne 
nijako sa to nedotkne nezodpovedných 
politikov propagandistického typu. V súčasnosti 
je rétorika politikov dosluhujúcej vlády 
úplne rovnaká ako bola v Českej republike: 
zabezpečujú výstavbu údajne lacnejšie 
a rýchlejšie. 



nesiahnite po lacnÝch 
vÝroBkoch
„Výrobok nie je sezónna dekorácia, preto 
siahnite po výrobkoch najvyšších kvalít. 
Dodatočná výmena je veľký zásah, ktorý si 
vyžaduje aj dodatočné a zbytočné finančné 
výdavky. 
 Ak chcete, aby vám výrobok spoľahlivo 
a dlhodobo slúžil, neorientujte sa pri jeho výbere 
len na malú cenu. Malá cena býva vykúpená 
horšou kvalitou. Podozrivo malá cena výrobku 
naznačuje, že výrobok nespĺňa niektorý, alebo 
hneď viacero z požadovaných základných 
technických vlastností.“ uvedené sa píše vo 
viacerých letákoch na rôzne výrobky. niektoré 
spotrebiteľské príručky dokonca nabádajú 
spotrebiteľa, aby si pozorne ponuku preštudoval, 
obzvlášť, ak je cena podozrivo malá. nahliadli 
sme do podkladov, ktoré má k dispozícii súčasné 
vedenie rezortu. A hneď hlavný objekt diaľnice 
nás zaujal. na stavbe D1 Dubná Skala – turany 
je najväčším objektom samozrejme objekt č. 101 
Diaľnica. Ocenenie projektantom, napríklad pre 
podkladové vrstvy vozovky, dosypávku krajníc 
a priepusty, bolo v pôvodnej dokumentácii 
v hodnote 15,8 mil. €. Ak pozrieme na ponuky 
dvoch najväčších hráčov nášho stavebného trhu, 
tak úspešný uchádzač ponúkol cenu za túto 
položku 2,7 mil. €, pritom ponuka druhého 
silného uchádzača bola 8,6 mil. €. Ako je možné, 
že práce na spodnej časti konštrukcie diaľnice 

tak výrazne zlacneli? Môžu mať požadovanú 
kvalitu? takýchto prípadov je v ponukách 
viacero. Otázne je, prečo kompetentní mlčia 
a nepriznajú, že zrejme „niekde nastala chyba“. 

Markantný je aj rozdiel na objekte, ktorý 
pozostáva z realizácie zábrany proti vtákom, čo 
bolo v médiách už možno 100-krát opakované. 
Ide o objekt č. 266, ktorý bol projektantom 
v dokumentácii PPP projektu zadefinovaný 
v podobe priehľadnej (transparentnej) oceľovej 
konštrukcie s výplňou na báze metakrylátov 
a polykarbonátov. Projektant tento objekt 
nacenil na 11,9 mil. €. Zaujímavé, že práce, 
ktoré budú vykonávané pri dokončovaní stavby, 
sú výhercom hospodárskej súťaže nacenené 
v objeme len 0,8 mil. €. Druhý uchádzač 
uvádza cenu 4,5 mil. €. to nie je pre vedenie 
ministerstva dopravy „cena podozrivo malá“? 
toľko azda stačí uviesť pre uvedomenie si 
veľkých rizík pre štát k ponuke a prebiehajúcej 
výstavbe diaľnice, ktorá má SR údajne stáť 8,5 
mil. €/km.

Ak by sme chceli porovnávať ceny budovania 
európskych diaľnic, tak si môžeme pomôcť 
materiálom ŘSD, ktorý uviedol parametre 
diaľnic na rovnakú porovnateľnú úroveň 
(u nás to súčasné vedenie ministerstva dopravy 
neurobilo). nižšie uvedené ceny v grafe i tabuľke 
sú pre extravilán a nížinu až pahorkatinu. Údaje 

ŘSD vychádzajú z podkladov pre Slovensko 
z nami vybudovaných diaľnic v minulom 
období, ktoré boli preplácané aj z fondov EÚ 
a teda kontrolované Európskou komisiou. 
 Človek nemusí byť ani odborníkom 
na stavbu cestnej infraštruktúry, aby dospel 
k záveru, že pánom Figeľom prezentovaná cena 
8,5 mil. € za km diaľnice nebude reálna. Je pod 
cenami diaľnic budovaných v horskom úseku 
s tunelmi. nie je reálna v európskom kontexte 
ako „európska cena“, ako to často počúvame. 
České ŘSD pritom nemalo žiadnu snahu 
o úpravu údajov, ale potrebovalo relevantné 
porovnanie cien - čo sa u nás napriek výzvam 
neudialo. 
 Aby bolo možné porovnať súčasne 
naplánované úseky diaľnice s tunelmi a veľkými 
mostnými objektmi, bolo potrebné upraviť 
ceny napríklad na tunelový úsek. tu je možné 
si pomôcť starším materiálom ministerstva 
dopravy. Z uznesenia č. 203 k analýze 
nákladovosti výstavby diaľnic v SR zo 16. 
marca 2005 (teda za tzv. 2. Dzurindovej vlády) 
vyplýva, že rozdiel medzi rovinou, pahorkovitým 
územím, mestom a tunelovým úsekom môže 
byť v rozpätí od 2 do 7 násobku diaľnice 
v rovinatom území. nasledujúca tabuľka 
ilustruje rozdiel v podmienkach, ktoré vplývajú 
na cenu diaľnic k základni rovinatého územia. 

Keďže porovnanie v ČR je porovnanie úsekov 
vybraných krajín v extraviláne a nížine až 
pahorkatine, nie je u nás dosiahnutá cenová 
úroveň stavieb v hornatom prostredí s tunelmi 
reálna, pretože tá by mala aj podľa ostatných 
štátov EÚ oscilovať okolo štátnej expertízy. 
novo zakontrahované ceny sú preto hlboko pod 
štandard a priemer cien za obdobné diela v EÚ.

Odpoveďou na takýto nezodpovedný spôsob 
zadania diela bude veľmi komplikované budúce 
užívanie diaľnice, a to nepochybne ukáže 
čas. Múdry človek sa učí na chybách iných. 
Dosluhujúca vláda mala možnosť poučiť sa na 
chybe vlády nám najbližších susedov. Múdry 
človek sa vďaka takémuto poučeniu chybám 
snaží vyhnúť. Aj preto, aby za ne neniesli 
následky ešte aj deti našich detí, čo pri výstavbe 
diaľnic, ktoré majú byť v užívaní desaťročia, nie 
je len metafora... 

Ľubomír VÁŽNY

Peter ŠTEFÁNY

pouŽitá literatÚra
[1] http://www.viamoravica.cz/index.

php?menu=dalnice_d47.aktualni_stav
[2] http://hn.ihned.cz/c1-38499360-ceska-

zahada-proc-jsou-silnice-tak-drahe
[3] http://www.estav.cz/zpravy/ctk/ctk342.asp
[4] http://www.rsd.cz/
[5] Srovnání cen dálnic se zahraničím, http://

www.rsd.cz/
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Bezpečnosť premávky
SATC

Boli volené skôr „typické“ trasy – letisko – 
železničná stanica - centrum, ale aj krátke 
trasy (napr. hotel – výstavisko, reštaurácia  
a pod.). Cesta taxíkom bola hodnotená v troch 
oblastiach – vodič (oblečenie, komunikácia 
v angličtine, schopnosť poskytnúť turisticky 
dôležité informácie, profesionálne a  vodičské 
správanie sa), vozidlo (čistota, technický stav 
a označenie). treťou oblasťou  bola vhodnosť 
trasy (porovnanie s optimálnou trasou podľa 
navigačného prístroja).

Každé mesto bolo vyhodnotené osobitne 
s uvedením jednotlivých pozitívnych 
i negatívnych skúseností. Zdá sa však, že aj 
priemer hodnotenia 10 jázd už dáva obraz 
o tom, kde je to skôr lepšie a kde skôr horšie. 
Konkrétne výsledky možno nájsť na 
www.adac.de.

najlepšie Bola hodnotená 
Barcelona

POZItíVA
 taxameter bol pri všetkých jazdách riadne 

zapnutý
 Cena bola vo všetkých prípadoch účtovaná 

podľa cenníka

 Všetci taxikári boli upravení, primerane 
oblečení, boli priateľskí a ochotní pomôcť. 

 Všetci akceptovali priania zákazníkov
 Všetci vodiči pomáhali pri naložení 

a vyložení batožiny 
 Deviati (z desiatich) bez problémov poznali 

zadaný cieľ cesty, piati vedeli odporučiť 
reštauráciu,  prípadne turisticky zaujímavé 
miesta 

 V deviatich vozidlách bol nápis o povinnosti 
pripútať sa, prípadne pasažierov požiadal 
vodič 

 Vo všetkých vozidlách bolo možné platiť 
platobnou kartou 

 Všetky vozidlá boli čisté a v poriadku
 Vo všetkých vozidlách bolo číslo licencie, 

cenník, adresa spoločnosti a vodičský 
preukaz taxikára  

nEgAtíVA
 Pri troch jazdách predĺženie trasy o 26,2 %, 

23 % a 12,9 % 
 na žiadnom stanovišti nebolo možné vybrať 

si vozidlo (z viacerých čakajúcich)

EuROtESt 
tAxISLužIEB ADAC

O taxislužbách sú legendy. 
Najčastejšie, žiaľ, tie negatívne. 
Nemecký ADAC v rámci programu 
Eurotest vykonal v 22 európskych 
mestách v 16 štátoch test, ako 
tieto služby naozaj fungujú. 
V každom meste bolo zvolených 
5 porovnateľných trás, ktoré 
inšpektori absolvovali dvakrát – raz 
cez deň, raz v noci.
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Bezpečnosť premávky
SATC

Európska únia vyhlásila rok 2012 za rok 
mobility seniorov a rok solidarity medzi 
generáciami. Cieľom je aktivizovať politikov 
a kompetentné inštitúcie, aby prispeli 
k lepšiemu zabezpečeniu nezávislosti starších 
v oblasti zamestnanosti, zdravotníckych 
a sociálnych služieb , vzdelávania, informačno-
technologických služieb a dopravy.
 Dánske predsedníctvo v EÚ bolo dôvodom, 
aby sa v Kodani konalo stretnutie na vysokej 
úrovni 18. a 19. 1. 2012, kde sa pod patronátom 
EÚ a dánskych ministerstiev práce a sociálnych 
vecí hľadali inovatívne postupy v riešení 
problematiky starších ľudí.

Medzinárodná automobilová federácia FIA 
vydala pri tejto príležitosti výzvu, aby sa 
prioritou pre rok 2012 stala predovšetkým 
mobilita staršej generácie. V Európe treba 
vychádzať zo skutočnosti, že sa významne mení 

sociálna a veková štruktúra obyvateľstva. V roku 
1990 bol podiel produktívnych (pracujúcich) 
ľudí nad 65 rokov z celkovej produktívnej 
populácie 21 %, v roku 2010 už stúpol na 26 % 
a odhad podľa demografického vývoja pre rok 
2060 je až 52 %.
 generálny riaditeľ európskej centrály FIA, 
pán Jacob Bangsgaard, v tejto súvislosti uviedol, 
že pre zabezpečenie sociálne integrovaného 
života starších bude potrebné zabezpečiť hlavne 
efektívne riešenia mobility starších „od dverí 
k dverám“.

výzva Fia sa týka hlavne:
1. Skutočnosti, že požiadavky na individuálnu 

mobilitu budú narastať nielen v súvislosti 
s predlžovaním produktívneho veku, ale aj so 
zmenami spôsobu života starších (napr. viac 
sociálnych, kultúrnych a športových aktivít 
starších)

2. Skutočnosti, že osobné auto bude určite 
najčastejším dopravným prostriedkom 
starších (ako vodiči alebo cestujúci). tento 
typ mobility najlepšie zabezpečí pokračovanie 
nezávislého a aktívneho života. FIA a jeho 
členské kluby budú presadzovať v rámci 
kampane za bezpečnosť na cestách aj 
špeciálne doškoľovacie kurzy pre starších.

3. Verejná doprava musí byť prispôsobená 
špecifickým potrebám starších občanov.  
Verejná doprava by mala zabezpečovať 
efektívny a bezpečný transport „od dverí 
k dverám“. 

4. FIA bude podporovať definovanie 
a implementáciu stratégií a aktivít, ktoré 
pomôžu starším ostať mobilnými aj mimo 
automobilovej dopravy. to predpokladá 
aj zlepšovanie infraštruktúry pre peších 
a cyklistov s osobitným zreteľom na staršiu 
populáciu.

2012 – EuRóPSKy ROK MOBILIty SEnIOROV

 u 6 taxikárov problémy s angličtinou 
 Jeden taxikár vyložil klienta asi 200 m, iný 

asi 100 m od cieľa 
 u deviatich nebola správne vystavená 

potvrdenka 
 Jedno vozidlo nemalo klimatizáciu 

najhoršie dopadli taxikári 
v ĽuBĽane
POZItíVA

 8 vodičov bolo upravených, priateľských 
a ochotných pomôcť. 

 Všetci pomáhali pri vyložení batožiny, 
deviati pomáhali aj nakladať 

 Všetci poznali cieľ cesty 
 Siedmi sa vedeli bez problémov anglicky 
dorozumieť 

 8 vozidiel bolo čistých a v poriadku 
 V 8 vozidlách bola adresa spoločnosti, 
v siedmich cenník 

nEgAtíVA
 V dvoch prípadoch taxikár odmietol službu 

s odôvodnením, že cieľ cesty je tak blízko, že 
sa to dá prejsť peši. 

 Ďalší extrémny prípad – vodič predĺžil trasu 
o 150 %, prešiel okolo cieľa cesty , otočil sa 
a vysadil inšpektora v protismere, účtoval 
namiesto 5 € až 14,90.

 Predĺženie optimálnej trasy o 56,6 %, 20,8 
% a 13 % 

 Pri jednej ceste nebola účtovaná cena podľa 
cenníka 

 V siedmich prípadoch nebolo možné na 
stanovišti vybrať si vozidlo 

 Ani v jednom prípade nebol nápis 
o povinnosti pripútať sa, ani vodič klientov 
k tomu nevyzval 

 Dvaja vodiči porušili pravidlá cestnej 
premávky, ďalší dvaja telefonovali počas 
jazdy 

 šiesti taxikári nevedeli odporučiť žiadne 
turisticky zaujímavé miesta, štyria nevedeli 
odporučiť reštauráciu

 Jeden nemal drobné na výdavok, u šiestich 
sa nedalo platiť kartou, traja nesprávne 
vystavili potvrdenku 

 V 6 vozidlách nebol zreteľne vystavený 
vodičský preukaz taxikára 

OSOBItnE nEgAtíVnA SKÚSEnOSť 
 Vodič za jazdy cez deň  z hlavnej stanice 

k výstavisku sa kolegovi sťažoval na klienta, 
že od neho žiada veľmi krátku trasu. navyše 
mu výhražne ukázal prostredník. nechcel 
tiež zastaviť pri bankomate, hoci sa u neho 
nedalo platiť kartou 

Zdroj:ADAC

Bolí Vás chrbtica, kríže, krčná chrbtica, kolená, 
bedrové kĺby alebo máte studené nohy?

Slovenský výrobca Vám ponúka riešenie - ohrievacie masážne pásy na 
zmiernenie bolesti. Praktické používanie, vždy a všade, pri práci, 
oddychu, cestovaní.
princíp pôsobenia: suché teplo a bodová masáž.

Info/objednávky: 
www.rvl.szm.sk alebo tel. 038/5319 588 mob. 0905 412 590
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V prípade poškodenia vozidla má motorista 
možnosť uplatniť si náhradu škody:

•	 z havarijného	poistenia	Allianz	–	SP,
•	 pokiaľ	nemá	motorista	uzatvorené	havarijné	

poistenie, môže si náhradu škody uplatniť:
•	 z poistenia	zodpovednosti	za	škodu	správcu	

komunikácie,
•	 u správcu	komunikácie	mimosúdnou	

dohodou,
•	 od	správcu	komunikácie	na	súde	v občiansko-

právnom konaní.

Poškodenie vozidla zapríčinené výtlkom na 
ceste je možné uplatniť z havarijného poistenia 
vozidla, bez ohľadu na to, či udalosť prešetrovala 
polícia alebo nie. Každú hlásenú škodovú 
udalosť poisťovateľ posudzuje individuálne, 
podľa skutočností a dôkazov, ktoré má 
k dispozícii, a to v súlade s platnými poistnými 
podmienkami a zmluvnými dojednaniami 
príslušného produktu. Ak poisťovateľ vlastným 
šetrením zistí, že nie sú pochybnosti ohľadom 
vzniku škody a jej rozsahu, vyplatí klientovi 
uplatnené poistné plnenie.

Ak motorista havarijné poistenie nemá, môže 
si náhradu škody uplatniť zo zodpovednosti za 
škodu od správcu komunikácie alebo súdnou 
cestou. V takomto prípade musí motorista 
preukázať zodpovednosť príslušného správcu 
komunikácie za vzniknutú škodu. 

Ako postupovAť?
Motoristom preto odporúčame zdokumentovať 
škodu a jej rozsah priamo na mieste, napr. 
vlastnou fotodokumentáciou, prípadnými 
svedeckými výpoveďami a pod. Ak nastane 
takéto poškodenie pri prevádzke na 
komunikácii, klient sa môže skontaktovať 
s asistenčnou službou, ktorá zabezpečí opravu 
poškodeného vozidla na mieste (pokiaľ je to 
možné) alebo odtiahnutie vozidla do servisu. 
Pri nahlásení škody poisťovni sa postupuje 
obvyklým spôsobom ako pri hlásení ostatných 

škôd vyplnením príslušných tlačív. 
 „Veľkou výhodou je, že pri tomto druhu 
poškodenia môžu klienti Allianz – SP využiť 
pomoc asistenčnej služby, ktorá zabezpečí 
opravu poškodeného vozidla na mieste (pokiaľ 
je to možné) alebo odtiahnutie automobilu 
do zmluvného servisu,“ hovorí Jozef Hrdý, 
riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí 
v neživotnom poistení z Allianz – Slovenskej 
poisťovne. 
 Pre rýchlu likvidáciu poistných udalostí 
Allianz – Slovenská poisťovňa odporúča 
nahlásenie poistnej udalosti na telefónnych 
číslach 0902 122 222, 0917 122 222, 
0850 122 222 alebo na stránke 
www.allianzsp.sk.

POšKODEnIE AutA 
VýtLKOM ZAPLAtí POISťOVŇA 

ALEBO SPRáVCA KOMunIKáCIE Po tuhej zime býva pravidlom, že 
cesty sú doslova posiate rôzne 
veľkými výtlkmi, ktoré predstavujú 
potenciálnu hrozbu pre automobil. 
Poškodenie motorového vozidla 
výtlkmi na cestách kryje Allianz – 
Slovenská poisťovňa havarijným 
poistením. Ako si môže motorista 
uplatniť náhradu škody?
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Tretinky!

1/3 1/3
... o rok

1/3
... teraz ... o dva roky

Bez navýšenia
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RADA ADVOKátA

V roku 1986 som si spravil vodičský preukaz na 
malý motocykel. V tých rokoch boli motocykle 
rozdelené do dvoch skupín, a to: AM - objem 
motora do 50 cm3 a maximálna konštrukčná 
rýchlosť 60 km/h, A - objem motora nad 50 
cm3. V súčasnosti je oprávnenie na vedenie 
motocykla rozdelené na AM (50 cm3), A1 (125 
cm3), A (25 kW) A (neobmedzene). Skupina 
AM: objem motora 50 cm3 a maximálna 
rýchlosť 45 km/h. S takým oprávnením sa 
môžu viesť vozidlá kategórie L1e (motocykel 
s objemom 50 cm3 a maximálnou rýchlosťou 
do 45 km/h). na vedenie motocyklov 
kategórie L3e (motocykel s objemom 50 
cm3 a maximálnou rýchlosťou do 60 km/h) 
je potrebné oprávnenie A1 a vek 17 rokov. Ja 
mám v terajšom vodičskom preukaze zapísané 
oprávnenie na vedenie motorového vozidla 
skupiny A/50 s dátumom, kedy bol spravený. 
Vodičský preukaz som si v roku 1986 spravil na 
motocykel do maximálnej rýchlosti 60 km/h, 
od tej doby jazdím na motocykli zn. S. s51, 
ktorý má teraz v technickom preukaze zapísanú 
kategóriu L3e. Platí mi moje oprávnenie na 
vedenie motocyklov s maximálnou rýchlosťou 
do 60 km/h? Je to oprávnenie platné aj teraz, 
alebo bolo zrušené a nahradené súčasne platným 
zákonom? (otázka čitateľa upravená a skrátená)

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 90/1997 Z. z., účinná do 30. 4. 
2004, rozdeľovala motorové vozidlá do skupiny 
A – motocykle a do skupiny A/50 - motocykle 
s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3. 
Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňovalo 
držiteľa viesť motorové vozidlá skupiny 
A a vodičské oprávnenie skupiny A/50 
oprávňovalo držiteľa viesť motorové vozidlá 
skupiny A/50. Dňa 1. mája 2004 nadobudla 
účinnosť vyhláška MV SR č. 225/2004 Z. z., 
ktorou sa vykonávali niektoré ustanovenia 
zákona národnej rady Slovenskej republiky 
č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách.

Vodičské oprávnenie viesť motorové vozidlá 
bolo rozčlenené podľa skupín a podskupín:  
Skupina A - dvojkolesové vozidlá s postranným 
vozíkom alebo bez neho, vybavené motorom 
s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, ak 
ide o typ spaľovacieho motora a s najväčšou 
povolenou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km/h. 
Podskupina A1 - vozidlá skupiny A s objemom 

valcov motora nepresahujúcim 125 cm3 
a výkonom najviac 11 kW. Skupina AM - 
dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové 
motorové vozidlá, štvorkolesové motorové 
vozidlá a pásové motorové vozidlá s najväčšou 
povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km/h, 
s akýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom 
spaľovacím motorom s objemom valcov 
nepresahujúcim 50 cm3 okrem bicyklov 
dodatočne vybavených pomocným motorčekom 
s pohonom spaľovacím motorom s objemom 
valcov nepresahujúcim 50 cm3 a s najväčšou 
povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km/h.

Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňovalo na 
vedenie motorových vozidiel skupiny A, ako aj 
motorových vozidiel podskupiny A1, vodičské 
oprávnenie podskupiny A1 oprávňovalo na 
vedenie motorových vozidiel podskupiny A1 
a vodičské oprávnenie skupiny AM oprávňovalo 
na vedenie motorových vozidiel skupiny AM, 
avšak len na území Slovenskej republiky.
 V prechodných ustanoveniach k vyhláške 
č. 225/2004 Z. z. bolo ustanovené, že vodičské 
oprávnenia vydané podľa doterajších predpisov 
platili v tomto rozsahu: 
- vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť 

motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny 
A, ako aj motorové vozidlá podskupiny A1, 

- vodičské oprávnenie skupiny A/50 oprávňuje 
viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej 
skupiny AM, a to len na území Slovenskej 
republiky,

- vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť 
motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny 
B a AM, ako aj motorové vozidlá podskupiny 
B1, 

- vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť 
motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny 
B, C, t, ako aj motorové vozidlá podskupiny 
B1 a C1, 

- vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť 
motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B, 
C, D, t, ako aj motorové vozidlá podskupiny 
B1, C1 a D1, 

- vodičské oprávnenie skupiny E oprávňuje viesť 
motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny 
B + E, C + E, D + E, ako aj motorové vozidlá 
podskupiny C1 + E a D1 + E, ak bolo jeho 
držiteľovi udelené oprávnenie viesť motorové 
vozidlá skupiny B, C alebo D s prípojným 
vozidlom, ktorého celková hmotnosť 
presahuje 750 kg, 

- vodičské oprávnenie skupiny t oprávňuje viesť 
motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny t, 
a to len na území Slovenskej republiky. 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 225/2004 Z. z. bola zrušená 
zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, 
účinným od 1. februára 2009 až doposiaľ. 
Rozsah a členenie skupín a podskupín 
motorových vozidiel sú v súčasnosti upravené 
v § 75 zákona, pričom na účely udeľovania 
vodičských oprávnení sa motorové vozidlá 
členia na skupiny A, AM, B, B+E, C, C+E, D, 
D+E a t a podskupiny A1, B1, C1, C1+E, D1 
a D1+E.

Do skupiny motorových vozidiel AM patria:
a) dvojkolesové alebo trojkolesové motorové 

vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 
25 až 45 km/h, ktoré sú charakterizované, 

1. ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, 
ktorého zdvihový objem valcov motora 
nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho 
motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý 
výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade 
elektrického motora, a

2. ak ide o trojkolesové vozidlo, motorom, 
ktorého zdvihový objem valcov motora 
nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového 
motora, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 
4 kW v prípade spaľovacieho motora alebo 
ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie 
je väčší ako 4 kW v prípade elektrického 
motora, a

b) štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých 
prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg 
bez hmotnosti batérií v prípade elektrických 
vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná 
rýchlosť nepresahuje 45 km/h, a ktorých

1. zdvihový objem valcov motora nepresahuje  
50 cm3 v prípade zážihových motorov, 

2. najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW 
v prípade iných spaľovacích motorov, alebo

Vážení čitatelia, tentokrát sa budem venovať problematike vodičských 
oprávnení na vedenie motocyklov, a  to na základe otázky čitateľa  pána 
Rastislava H. z Levoče: 
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3. najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 
4 kW v prípade elektrického motora.

Do podskupiny motorových vozidiel A1 patria 
motorové vozidlá skupiny A s najväčšou 
konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 
km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora 
nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 
11 kW.

Do skupiny motorových vozidiel A patria 
dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného 
vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené 
motorom, ktorých najväčšia konštrukčná 
rýchlosť je viac ako 45 km/h alebo ktorých 
zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 
cm3 v prípade spaľovacieho motora.
 žiadateľovi o udelenie vodičského 
oprávnenia na vedenie motorových vozidiel 
skupiny AM sa udeľuje vodičské oprávnenie 
skupiny AM, ktoré ho oprávňuje viesť motorové 
vozidlá skupiny AM len na území Slovenskej 
republiky. žiadateľovi o udelenie vodičského 
oprávnenia na vedenie motorových vozidiel 
podskupiny A1 sa udeľuje vodičské oprávnenie 

podskupiny A1, oprávňujúce viesť motorové 
vozidlá podskupiny A1, ako aj motorové vozidlá 
skupiny AM. žiadateľovi o udelenie vodičského 
oprávnenia na vedenie motorových vozidiel 
skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie 
skupiny A, oprávňujúce držiteľa viesť motorové 
vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá 
skupiny AM a podskupiny A1.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
v prechodných ustanoveniach jednoznačne 
stanovuje, že vodičské oprávnenia vydané pred 1. 
májom 2004 platia v tomto rozsahu:
a) vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje 

viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej 
skupiny A a AM, ako aj motorové vozidlá 
podskupiny A1, 

b) vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje 
viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej 
skupiny B a AM, ako aj motorové vozidlá 
podskupiny B1, 

c) vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje 
viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej 

skupiny B, C, t a AM, ako aj motorové 
vozidlá podskupiny B1 a C1, 

d) vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje 
viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej 
skupiny B, C, D, t a AM, ako aj motorové 
vozidlá podskupiny B1, C1 a D1, 

e) vodičské oprávnenie skupiny E oprávňuje 
viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej 
skupiny B + E, C + E a D + E, ako aj 
motorové vozidlá podskupiny C1 + E a D1 
+ E, ak sa jeho držiteľovi udelilo oprávnenie 
viesť motorové vozidlá skupiny B, C alebo 
D s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia 
prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg, 

f ) vodičské oprávnenie skupiny t oprávňuje 
viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej 
skupiny t, a to len na území Slovenskej 
republiky, 

g) vodičské oprávnenie skupiny A/50 oprávňuje 
viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej 
skupiny AM, a to len na území Slovenskej 
republiky.

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

Počet registrácií nových osobných 
automobilov (kategória M1) v januári 
2012 oproti januáru 2011 medziročne 

stúpol o 8,77 percenta na 4801 vozidiel. 
Po minuloročnom až 51,32 percentnom 
januárovom náraste sa tak stúpajúci trend 
udržuje i na začiatku tohto roka.
 Odbyt malých nákladných vozidiel 
(kategória n1) dosiahol v januári 2012 
úroveň 305 vozidiel, čo je oproti januáru 
predchádzajúceho roka pokles o 14,80 percenta. 
Za prvý mesiac tohto roka bol oproti vlaňajšku 
výrazný pokles malých nákladných vozidiel 
(kategória n2). Osobitný nárast dosiahli ťažké 
nákladné vozidlá (kategória n3).
 Poradie najžiadanejších značiek nových 
osobných automobilov na slovenskom 
automobilovom trhu po prvom mesiaci 2012 
vedie škoda s trhovým podielom 30,93 
percenta. Druhý je s podielom 10,04 percenta 
Volkswagen, tretia Kia s 6,96 percenta. štvrté 
miesto obsadil Renault s 6,60 percenta a piate 
Peugeot s 5,19 percenta. šiesty skončil Seat 
s 3,75 percenta a siedmy Hyundai s 3,44 
percenta. Ďalšie poradie: 8. Ford 3,42 %; 
9. Citroën 3,17 %; 10. toyota 2,85 %; 11. 
Mercedes-Benz 2,71 % a tucet najúspešnejších 
uzatvára Chevrolet s podielom 2,67 percenta.
Podľa registrácie užívateľov pri nákupe 
osobných vozidiel prevládal podiel právnických 
osôb (59,24 %). Značky so 100 % podielom 
nákupov pre právnické osoby boli Jaguar, Land 
Rover, Lexus, Porsche a Ssang yong, nasledoval 
s 89,23 % podielom nákupu právnických osôb 

Mercedes Benz a s 87,03 % podielom BMW. 
 naopak, občanov najviac oslovili značky 
Smart, Suzuki, Mini a Chevrolet s podielom 
viac ako 60 % predaja pre občanov.
 Pri výbere paliva u právnických osôb 
v osobných vozidlách prevládal vznetový 
motor (palivo: nafta) s podielom na celkovom 
predaji 64,21%. Pri nákupoch občanov však 
výrazne dominoval podiel zážihového motora 
(palivo: benzín) - 76,7%. Pri malých úžitkových 
vozidlách za január 2012 prvé miesto obsadil 
Fiat s podielom 25,57 percenta, za ním 
nasledovali: druhý Citroën s16,07 percenta, 
tretí Peugeot s 14,10 percenta, štvrtý Renault 
s 10,16 percenta a piate Iveco s 9,18 percenta. 
Ďalšie poradie: 6. Volkswagen 7,21 %; 7. 
Mercedes-Benz 3,89 %, 8. nissan 2,85 %, 9. 
škoda 2,62 % a 10. toyota 1,64 %. Za január 
2012 zaregistrovali tiež 53 nových nákladných 
automobilov hmotnosti 3,5 až 12 ton (kategória 
n2), čo je pokles o 48,04 percenta oproti 
rovnakému mesiacu vlani. najväčší podiel na 

trhu má Iveco s 43,40 percenta, druhé miesto 
obsadil Mercedes-Benz s 10,68 percenta a tretie 
si delia Avia a Volkswagen zhodne po 7,55 
percenta. štvrté miesto obsadil Renault trucks 
s 5,66 percenta.
 Počet registrácií nových nákladných 
automobilov nad 12 ton (kategória n3) v januári 
2012 zaznamenal oproti rovnakému obdobiu 
minulého roka nárast o rovných 55 percent, pri 
odbyte spolu 310 vozidiel uvedenej kategórie. 
Prvé miesto získalo Volvo s 32,58 percenta, na 
druhom sa umiestnil MAn s 25,81 percenta 
a tretie obsadila Scania s 15,16 percenta. Ďalšie 
poradie: 4. Mercedes-Benz 10,65 %, 5. Iveco 
6,13 % a 7. Renault trucks 8,51 %.
 V januári 2012 zaregistrovali aj 4 nové 
autobusy (kategória M3), čo znamená 
nárast, keďže za rovnaké obdobie roka 2011 
nebol zaregistrovaný žiadny autobus. So 
100-percentným podielom vedie Irisbus.

Ing. Pavol PREPIAK

predseda DDA pri ZAP SR

JAnuáR PRInIESOL MIERny OPtIMIZMuS
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Aj pomocou bieleho päťdverového modelu 
cee’d_sw s 1,6-litrovým vznetovým motorom 
bude môcť štyridsaťjeden profesionálnych 
hercov pravidelne prinášať deťom 
v nemocniciach na Slovensku smiech, 
pohodu a radosť. Miliónty automobil vyrobila 
spoločnosť po viac ako piatich rokoch výroby. 
Závod spustil sériovú výrobu v závere roka 2006. 
Fabrika počas tohto obdobia vyrábala kľúčový 
typ Kia cee’d, športovo-úžitkové automobily 
Kia Sportage a Hyundai ix35, ako aj malé 
viacúčelové vozidlo Kia Venga. Jedinečný 
automobil Kia cee’d, navrhnutý pre európskych 
zákazníkov, predstavuje úplne prvý typ vyrábaný 
v závode, z ktorého sa vyrobilo viac ako  
600 000 kusov. Závod sa v súčasnosti pripravuje 
na výrobu jeho druhej generácie.

„Miliónty vyrobený automobil predstavuje 
dôležitý míľnik v histórii spoločnosti Kia 
Motors Slovakia. Rozhodli sme sa darovať ho 
organizácii, ktorá bude spríjemňovať pobyt 
deťom v nemocniciach. Verím, že občianskemu 
združeniu Červený nos Clowndoctors sa bude 
dariť vykúzľovať úsmevy na ich perách,“ povedal 
Eek-Hee Lee, prezident a generálny riaditeľ 
spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Kia Motors Slovakia pri milióntom vyrobenom 
automobile nadviazala na tradíciu darovať 
jubilejné vozidlo. V poradí päťstotisíci 
vyrobený automobil, Kia cee’d_sw, spoločnosť 
darovala v januári 2010 transplantačnému 
centru univerzitnej nemocnice v Martine. Ku 
dnešnému dňu bol použitý pri 37 odberoch 
orgánov, vďaka čomu sa podarilo výrazne 
zlepšiť kvalitu života viac ako 95 pacientom 
zo Slovenska, Čiech, Rakúska, talianska 
a Belgicka. Ako prvé transplantačné centrum 
v histórii Slovenska zrealizovalo odber tenkého 

čreva, pričom operačný tím bol prevážaný práve 
automobilom Kia cee’d_sw. na automobile 
sa už celkovo najazdilo viac ako 100 000 km, 
čo centru umožnilo stať sa najvýznamnejším 
transplantačným strediskom na Slovensku.

Občianske združenie Červený nos 
Clowndoctors vzniklo v roku 2004. Vďaka 
automobilu cee’d_sw budú môcť zdravotní 
klauni navštíviť nemocnice viac ako 90-krát do 
mesiaca a potešiť okolo 27 000 pacientov za rok. 
Ich cieľom je formou humoru odpútať malých 
pacientov od strachu, napätia a úzkosti spojenej  
s liečbou, terapiou, či rehabilitáciou.

Kia Motors Slovakia zaznamenala v minulom 
roku 10-percentný medziročný nárast vo výrobe 
automobilov a 12 % medziročný nárast vo 
výrobe motorov, keď v roku 2011 vyrobila viac 
ako 252 000 áut a 359 000 motorov. Závod 
plánuje v tomto roku vyprodukovať viac ako 285 
000 vozidiel. najvyrábanejším v roku 2011 sa 
stal typ Kia Sportage, z ktorého sa vyrobilo viac 
ako 101 000 automobilov, čo predstavuje 40 % 
z celkovej výroby. Zamestnanci zmontovali viac 
ako 103 000 kusov automobilov typu cee’d, ktoré 
tvoria 41 % z celkovej produkcie a  približne 11 
000 automobilov typu Kia Venga, čo predstavuje 
4 %. Zvyšnú časť produkcie, 36 000 kusov, 
zastupuje typ Hyundai ix35, výroba ktorého bola 
ukončená v júni 2011.

Kia Motors Slovakia začiatkom roka 2012 
spustila tretiu pracovnú zmenu a počet svojich 
zamestnancov zväčšila na viac ako 3900. 
Závod sa aktuálne pripravuje na výrobu druhej 
generácie obľúbeného typu Kia cee’d, ktorý sa 
začne vyrábať v druhom švrťroku 2012.      -ka-

V KIA MOTORS SLOVAKIA 
pomáhali s výrobou miliónteho automobilu 
klauni s červenými nosmi
Spoločnosť Kia Motors Slovakia 25. januára 2012 „zamestnala“ priamo 
v závode na niekoľko hodín veselých klaunov, ktorí dávali pozor na výrobu 
miliónteho automobilu. Keďže jeden úsmev dokáže vyčariť tisícky ďalších, 
spoločnosť sa rozhodla potešiť choré deti zo všetkých kútov Slovenska 
a jubilejný automobil darovala občianskemu združeniu Červený nos 
Clowndoctors. 



nová generácia má rovnako dlhý rázvor, avšak 
je dlhšia, širšia a nižšia ako jej predchodkyňa. 
Elegantnú jednoduchosť tvarov so siluetou 
kupé svojimi rozmermi zdôrazňuje aj strmá 
línia  predného stĺpika karosérie a nízka hrana 
predĺžených predných bočných okien.
 Agresívne štylizovanej prednej časti 
dominuje typická mriežka chladiča v tvare 
tigrieho nosa, spoločná pre všetky novinky 
značky Kia a mohutné predné reflektory 
s integrovanými svietiacimi diódami (LED) pre 
denné svietenie.
 Pri pohľade zboku zaujmú predné a zadné 
prelisy, zdôrazňujúce široký a pevný postoj. 
nad ostro rezanými líniami plôch dverí 
strmo stúpa  predný stĺpik a spolu s líniou 
strechy a integrovaným zadným spojlerom 
tak zdôrazňujú športovú estetiku nového 
päťdverového modelu.

Medzi nové prvky exteriéru patrí odvážnejší 
a sofistikovanejší emblém Kia na prednej kapote, 
predné smerovky umiestnené vo výbežku 
predných reflektorov, chrómované rámovanie 
bočného presklenia a unikátne aerodynamické 
tvarovanie krytu zadného združeného svietidla, 
plynulo presahujúceho do karosérie.
 Kompletne prepracovaný interiér sa 
vyznačuje množstvom malých, ale veľmi 
dôležitých detailov, ktoré v danom segmente  
výrazne posúvajú latku do prémiového vzhľadu. 
Spolu s elegantnými vonkajšími líniami tak 
podčiarkujú čistotu celkového dizajnu. nový 
interiér je typický prémiovým vzhľadom 
a úrovňou kvality použitých materiálov, 
sofistikovanejšími technológiami pre umocnenie 
dotykových vnemov a zlepšenou ergonómiou 
pre nekomplikované zaujatie ideálnej polohy 
počas jazdy. Prístrojová doska nesie dizajnové 

prvky kokpitu lietadla s výraznou orientáciou na 
vodiča. Hlavné ovládacie prvky sú umiestnené 
čo najbližšie k volantu v dosahu vodiča, alebo sú 
integrované priamo vo volante, aby tak ešte viac 
zvýraznili luxusnú atmosféru v kabíne vozidla.
 Starostlivo navrhnutý každý detail interiéru 
a na dotyk príjemné materiály dodávajú 
kabíne prestížny vzhľad a oveľa lepší pocit, ako 
majú členovia posádky zo súčasnej generácie. 
Decentné chrómované prvky prístrojov 
a spínačov prístrojovej dosky dopĺňajú kľučky 
dverí a „madlá“ z vrstvených kvalitných 
materiálov, vyrobených z jednoliateho celku. to 
všetko zvyšuje prémiovú úroveň interiéru novej 
generácie typu Kia cee´d.
 nový päťdverový hatchback Kia cee´d 
sa má dostať na trh v priebehu druhého 
štvrťroka, do konca roka Kia predstaví aj druhú 
generáciu modelu kombi a športovo ladeného 
trojdverového hatchbacku pro_cee´d.
 Atraktívnejší vzhľad druhej generácie nie 
je jedinou dôležitou medzigeneračnou zmenou 
typu cee´d. novinka dostane dokonalejšiu 
zadnú viacprvkovú nápravu, vyvinutú pôvodne 
pre väčší typ Hyundai i40.  Bohatá má byť 
aj škála motorov. V ponuke zážihových - 
1.4 CVVt (73 kW), 1.6 CVVt (88 kW) 
výkonovo dominuje motor 1.6 gDI (99 kW) 
s priamym vstrekovaním benzínu do valcov 
– vznetové reprezentuje motor 1.6 CRDi 
vyladený na tri rôzne výkonové maximá (66, 
81 a 94 kW). Motory majú spolupracovať len 
so šesťstupňovými prevodovkami – s ručným 
ovládaním, pre niektoré modely a motory budú 
v ponuke aj automatické prevodovky.     -ka-
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Predstavujeme
Kia cee´d

Dynamický a sofistikovaný štýl 
v kombinácii s vyzretosťou - taký je 
úplne nový päťdverový hatchback 
Kia cee´d, ktorý svoju svetovú 
premiéru absolvuje začiatkom tohto 
mesiaca na ženevskom autosalóne.

Druhá generácia 
pripravená na štart
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Spoločnosť Kia Motors Europe sa 
rozhodla podporovať dlhodobý 
enviromentálny program výsadby kríkov 

v južnom Mali v západnej Afrike. Projekt 
s názvom "Kia - výsadba pre lepší život" 
v priebehu najbližších troch rokov zabezpečí 
výsadbu až šesť miliónov kríkov rastlinného 
druhu Jatropha. táto činnosť významne posilní 
poľnohospodársku produkciu a zabezpečí 
lepšiu budúcnosť pre obce a komunity v tejto 

oblasti a takisto zabezpečí príjmy pre miestnych 
farmárov a ich rodiny.
 Do projektu sa zapojilo všetkých 14 
dcérskych spoločností európskej centrály Kia 
Motors Europe *  formou daru v hodnote 
šiestich Jatropha sadeníc za každé predané 
vozidlo v danom štáte, a to až do maximálnej 
hodnoty 500 000 eur ročne. K 14 dcérskym 
spoločnostiam Kia Motors Europe patria 
pobočky so sídlom v Rakúsku, Belgicku, Českej 
Republike, Francúzsku, nemecku, Maďarsku, 
írsku, taliansku, Holandsku, Poľsku, Slovenskej 
republike, španielsku, švédsku a  vo Veľkej 
Británii.
 neoddeliteľnou súčasťou podnikovej 
filozofie spoločenskej zodpovednosti Kia 
Motors je enviromentálny projekt spoločnosti 
Kia Motors v Holandsku pod názvom" trees 
for All“ (Stromy pre všetkých). táto nadácia má 
rozsiahle skúsenosti s programami na výsadbu 
stromov Jatropha a spolupracovala s pobočkami 
Kia Motors v Holandsku a švédsku na projekte 
v Mali už od roku 2007. V rámci týchto iniciatív 
už vysadili 2,3 milióna stromov a založili 
51 poľných škôlok so sadenicami Jatropha, 

vyškolili viac ako 5000 miestnych farmárov ako 
čo najlepšie zužitkovať  kríky a ako dosiahnuť 
lepšie výnosy z kľúčových poľnohospodárskych 
plodín, akými sú v tejto oblasti kukurica, sorgho 
a arašidy.
 "tento významný a zmysluplný projekt 
bude poskytovať reálne a dlhodobé výhody 
poľnohospodárom, ich rodinám a komunitám 
v ťažko skúšanej africkej krajine, a to rôznymi 
spôsobmi a na mnoho rokov dopredu," hovorí 
Paul Philpott, výkonný riaditeľ Kia Motors 
Europe.
 Ker druhu Jatropha je vytrvalý, stále zelený 
krík dobre zvládajúci extrémne sucho i škodcov 
a ktorý má mnoho ďalších výhod. Je toxický 
pre voľne žijúce zvieratá, takže je ideálny ako 
živý plot, ktorým poľnohospodári chránia svoje 
políčka s dôležitými plodinami pred inými 
živočíšnymi druhmi. Výsadba kríkov pomáha 
predchádzať aj erózii pôdy. Okrem toho strom 
produkuje veľmi dôležité plody, tzv. „climate 
nuts“. Z priemerného výnosu 3,5 kg z nich 
možno vyrobiť 0,5 litra bio-nafty, čo tiež 
prispieva k rastu príjmu poľnohospodárov.

-ka-

Porota tvorená 59 novinármi z 23 štátov 
vybrala v závere minulého roka sedem 
typov, z ktorých vyberú Auto roka 

2012. Finalistami sa stali Citroën DS5, Fiat 

Panda, Ford Focus, Opel Ampera/Chevrolet 
Volt, Range Rover Evoque, toyota yaris a VW 
up!. Medzi finalistov rozdelí každý porotca  25 
bodov. Jednému autu môže dať maximálne 10 

bodov a obodovať musí aspoň 5 typov. Body 
sa spočítajú v priamom prenose, výsledok bude 
vyhlásený naživo v pondelok 5. marca o 15.00 h, 
pred otvorením ženevského autosalónu. 

Z línie DS sa po celom svete predalo už 
180 000 vozidiel, preto pri príležitosti 
ženevského autosalónu odhalia  jej 

dalšieho predstaviteľa - novú štúdiu Citroën 
DS4 Racing Concept. Rovnako ako v prípade 
modelu DS3 Racing spojili svoje sily dizajnéri 

a konštruktéri z oddelenia Citroën Racing, čím 
sa model DS4 maximálne priblížil k vzhľadu 
pretekárskych vozidiel značky Citroën. 
 štúdiu charakterizuje viacero výrazne 
športových prvkov ako zníženie podvozku 
oproti sériovej verzii o 35 mm či rozšírenie 

rozchodu kolies vpredu 
o 55 a vzadu o 75 mm. 
Pribudli aj športové 
prvky v podobe difúzora, 
predného spojlera, širších 
prahov či rozšírených 
blatníkov. Oddelenie 
Citroën Racing naladilo 
prepĺňaný zážihový 
motor s objemom 1,6 
litra na výkon 188 
kW, čo medzi sériovo 
vyrábanými vozidlami 
znamená rekordnú 

hodnotu litrového výkonu 117 kW /liter. 
Vynikajúci výsledok podčiarkujú aj emisie CO2 
s hodnotou iba 155 g/km.
 Brzdový systém dostal na predných kolesách 
podporu v podobe 4-piestikových pevných 
strmeňov a špeciálnych kotúčov s priemerom 
380 mm. štúdia Citroën DS4 Racing Concept 
stojí na 19-palcových kolesách obutých do 
širších pneumatík s rozmerom 235/40.
Ďalším výrazným charakteristickým znakom 
štúdie je matná sivá farba so štruktúrovaným 
efektom, čo je novinka v automobilovom 
svete. Vďaka jej zrnitému vzhľadu sa svetlo 
láme v doteraz nevídaných uhloch, čím ešte 
viac zvýrazňuje jedinečné tvary vozidla. Je to 
triezva, ale výrazná a moderná farba. Ideálna pre 
športové vozidlo. Línie exteriéru štúdie Citroën 
DS4 Racing Concept zvýrazňuje aj dvojfarebná 
strecha a dvojfarebné kolesá so špecifickým 
dizajnom.    -cn-

KIA MOTORS VYČLENILA 1,5 MILIÓNA EUR NA 
ENVIROMENTÁLNY PROgRAM V AFRIKE

DS4 RAcINg cONcEPT

SEDEM FINALISTOV O EURÓPSKE AUTO ROKA 2012 
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Zo sveta

www.kia.skKia Motors Sales Slovensko, s.r.o. Kombinovaná spotreba: 3,6 — 6,3 l/100 km,
emisie CO2: 94 — 147 g/km. * 7 rokov/150 000 km. Podrobnosti nájdete v Zmluvných
podmienkach. Fotografi e sú ilustračné. 

Oslávte s nami zisk ďalšieho titulu Auto roka
a získajte do 31. 3. novú Kia Rio za akciovú cenu!

S bohatou základnou výbavou:

6 airbagov a ovládanie rádia
na volante

Elektronický stabilizačný 
systém (ESC)

Diaľkové ovládanie centrál-
neho zamykania a alarm

Autorádio s CD, MP3, AUX, 
USB a vstupom pre iPod

AUTO ROKA 2012
NA SLOVENSKU

NOVÁ KIA UŽ OD 8 760 €

Elektricky ovládané spätné 
zrkadlá a palubný počítač
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Vyskúšali sme
Škoda Fabia Monte Carlo 
1.2 TSI 63 kW

túto limitovanú edíciu oficiálne predstavil 22. 
januára 2011 počas jubilejného 100. ročníka 
Rally Monte Carlo šéf automobilky škoda Auto 
Winfried Vahland. V ponuke je s motormi 1.2 
tSI v dvoch výkonových úrovniach alebo 1.6 
tDI CR s tromi výkonovými úrovňami. Všetky 
spolupracujú s päťstupňovou ručne ovládanou 
prevodovkou. Vyskúšali sme model poháňaný 
slabším motorom 1.2 tSI.  
 Mladoboleslavská automobilka vyšla týmto 
modelom v ústrety motoristom, ktorí chcú 
mať športovo vyzerajúce auto, ale na skutočne 
športový model práve nemajú, alebo nechcú dať 
značnú sumu peňazí. V prípade typu Fabia je 
tým skutočne športovým modelom Fabia RS.  
Poháňa ju zážihový prepĺňaný motor s priamym 
vstrekovaním benzínu 1.4 tSI s výkonom až 
132 kW, predáva sa za  18 377 eur. Atraktívne 
vyzerajúci model Fabie s prívlastkom Monte 
Carlo v označení má interiér prakticky zhodný 
s verziou RS, má aj atraktívny zovňajšok. Má 
však menej výkonný športový podvozok i menej 
výkonné motory a lacnejšiu ručne ovládanú 
prevodovku. nami skúšaný model tak cenovo 
vychádza na 12 739 eur + 149 eur za lakťovú 
opierku z ponuky voliteľnej výbavy.  
 Jasná červená farba „Corrida“ v kombinácií 
s čiernym lakovaním strechy, vrátane zadného 
spojlera, masky chladiča, lemov blatníkov 

nad kolesami a vonkajších spätných zrkadiel.  
Zatmavené sú aj pozadia reflektorov, vrátane 
hmlových.  Zaujímavé sú 16- palcové čierne 
diskové kolesá Comet s nízkoprofilovými 
pneumatikami rozmeru  205/45 R16. 
 Kombinácia červeno-čiernej farby je 
aj v interiéri. trojrozmerný kožený volant, 
manžeta preraďovacej páky a rukoväť páky 
ručnej brzdy majú povrch z čiernej perforovanej 
kože prešívanej červenou niťou. Príjemným 
doplnkom ja lakťová opierka medzi prednými 
sedadlami. Veľkou prednosťou tohto modelu 
oproti „nelimitovaným“ verziám Fabie sú  
predné športové sedadlá s veľmi dobrým 
bočným vedením tela v zákrutách. Z ďalších 
zvláštností tohto modelu v interiéri si nemožno 
nevšimnúť pedále z nehrdzavejúcej ocele 
s gumovými protišmykovými plôškami či 
hliníkovú lišty na prahoch dverí s nápisom 
Monte Carlo.
 Podvozok je mierne tvrdší oproti 
štandardným Fabiám, ale nie natoľko, aby týral 
posádku nepríjemnými nárazmi pri prejazde 
nerovností cesty. Motor 1.2 tSI nebráni 
vodičovi v športovom štýle jazdy v zákrutách, 
presnejšie v nájazde do tej prvej, výjazd z nej 
a rýchlosť nájazdu do nasledujúcej už limituje 
jeho najväčší výkon 63 kW. Celkovo možno 
model Fabia Monte Carlo hodnotiť ako veľmi 

vydarený „počin“ automobilky škoda Auto. 
Samuel BIBZA

Model k jubileu 
motošportových aktivít škody
Upriamovanie záujmu motoristickej verejnosti ponukou špecifických 
modelov vyrábaných v limitovaných sériách na typy, ktoré sú už dlhšie 
na trhu, si už dávno osvojila aj značka Škoda. Jedným z takých osviežení 
ponuky v rade Fabia je model s prívlastkom Monte Carlo.

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

vod 2xOHC, kompresný pomer 10:1, zdvihový objem 1197 

cm3, najväčší výkon 63 kW pri 6800 ot./min., krútiaci mo-

ment 160 pri 1500 až 3500 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka , pohon ko-

lies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná vlečená náprava s pružne skrutnou priečkou, 

vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými ko-

túčmi, hrebeňové riadenie s elekto-hydraulickým posilňova-

čom, obrysový priemer otáčania 10 m, pneumatiky rozmeru 

185/55 R 15.

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

Rozmery, hmotnosti: d/š/v 4000/1642/1498 mm, rázvor 

náprav 2541 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1423/1415 

mm, hmotnosť pohotovostná/celková 1116/1571 kg, ob-

jem batožinového priestoru 315/703 l, objem palivovej ná-

drže 45 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 177 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,7 s, spotreba 95-oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Ekonomika

šKODA vyrobila 14-miliónty automobil. 
Jubilejné vozidlo, Superb 2.0 tDI v špeciálnej 
edícii Laurin&Klement, zišlo 30. januára 
2012 z pásu v závode v Kvasinách. Automobil 
v metalickom odtieni hnedá magnetic je určený 
pre nemeckého zákazníka. Výrobné jubileum 
je ďalším míľnikom rastu automobilky. V roku 
2011 predal podnik 879 200 áut, teda najviac vo 
svojej 117-ročnej histórii.
 „toto jubileum pôsobivo vyjadruje 
našu Rastovú stratégiu," hovorí predseda 
predstavenstva spoločnosti šKODA Prof. 
Dr h.c. Winfried Vahland. „Postupujeme 
rýchlym tempom. takmer dve tretiny z doteraz 
vyrobených 14 miliónov automobilov spoločnosť 
vyrobila a predala za posledných 20 rokoch, 
štyri milióny z toho za posledných päť rokov." 
Aktuálne míľnik ukazuje veľmi dynamický 
rozvoj značky a súčasne zdôrazňuje význam 
vstupu koncernu Volkswagen v roku 1991. „naša 
vďaka patrí celému tímu spoločnosti šKODA, 
ktorý tento rozvoj umožnil a ktorý je plným 
právom na svoj výkon hrdý," zdôraznil Vahland.

Aj v rámci svojej rozsiahlej Rastovej stratégie 
chce česká automobilka v nasledujúcich rokoch 
rásť. Do roku 2018 má ročný predaj spoločnosti 

šKODA vzrásť minimálne na 1,5 milióna 
vozidiel ročne. Kvôli tomu šKODA vlani 
odštartovala najväčšiu typovú ofenzívu vo svojej 
histórii. Koncom roka 2011 mali premiéru šiesty 
a siedmy typový rad: malý automobil Citigo 
a kompaktný  sedan Rapid, predávaný v Indii.
 V najbližších rokoch chce šKODA 
v priemere každých šesť mesiacov uvádzať na trh 
jeden nový typ.
 Automobilka navyše zväčšuje kapacity 
vo svojich českých i zahraničných podnikoch. 
V hlavnom závode v Mladej Boleslavi sa 
zväčšuje kapacita existujúcej linky vozidla 
Octavia aj pre výrobu novej generácie z 800 
na 1200 áut denne. V severočeskom závode 
vo Vrchlabí sa šKODA sústredí na výrobu 
automatickej prevodovky DQ 200 pre celý 
koncern. V podniku v Kvasinách sa zväčšila 
výrobná kapacita kompaktného SuV yeti. 
V Kvasinách došlo k zdvojnásobeniu doterajšej 
kapacity na 100 000 vozidiel yeti ročne.

šKODA súčasne pokračuje v dôslednej 
internacionalizácii značky, sústredí sa pritom 
hlavne na silný rast v Číne, Rusku a Indii. 
Od konca roka 2012 bude kompaktné SuV 
yeti v spolupráci so Shanghai Volkswagen 

vyrábať aj v Číne. Od začiatku roka 2013 bude  
v Ríši stredu navyše z pásu schádzať aj nový 
kompaktný sedan. V Rusku je popri závode 
v Kaluge od roku 2011 v prevádzke aj druhý 
výrobný závod, v ktorom sa pre ruský trh vyrába 
typ yeti. Ide o spoločný projekt s koncernom 
Volkswagen a s ruskou automobilkou gAZ-
group v nižnom novgorode. Kapacity rastú aj 
v Indii. V závode v Pune sa od roku 2011 vyrába 
kompaktný sedan Rapid.

vybrané míľniky výroby škoda auto:
-  30. január 2012: 14 miliónov automobilov od 

roku 1905
-  december 2011: 1,5 milióna vozidiel Octavia II
-  12. október 2011: 10 miliónov automobilov 

v Mladej Boleslavi
-  2. september 2011: 4 milióny prevodoviek 

MQ200 v Mladej Boleslavi
-  8. apríl 2009: 12 miliónov automobilov od 

roku 1905
-  13. júl 2006: 10 miliónov automobilov od 

roku 1905 (z toho 5 miliónov od spojenia 
s VW v roku 1991)

-  1991: 5 miliónov automobilov od roku 1905

šKODA OSLAVuJE, VyROBILA 
14 MILIónOV AutOMOBILOV
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Vyskúšali sme
Renault Mégane Coupé 1.4 TCe 
96 kW Monaco GP

Karoséria je nalakovaná perleťovou bielou 
farbou, ktorá kontrastuje s čiernymi prvkami, 
akými sú mriežka chladiča, vonkajšie spätné 
zrkadlá, ochranné lišty na bokoch či difúzor 
vytvarovaný v spodnej časti zadného nárazníka. 
Čierne sú aj 17-palcové diskové kolesá 
DIAMAntE, zatmavené sú sklá v zadnej 
časti kabíny i podklad pre hmlové reflektory 
v prednom nárazníku. 
 Interiér v prednej časti vozidla je 
rovnaký ako v päťdverových modeloch 
Mégane, o ktorých sme už písali v minulosti, 
priestorovými pomermi aj vzadu je blízky 
Méganu Coupé Cabrio, o ktorom sme 
písali v septembri 2010. Má opačnú farebnú 
kombináciu ako vonkajšok karosérie. Z čierneho 
základu „svieti“ najmä biela stredová konzola, 
pás na prístrojovej doske a orámovanie 
niektorých ovládačov. 
 Logo Monaco gP je na prahoch dverí, 
ktoré sú dlhšie ako tradičné na kupé, logo je 
vyšité aj na operadlách predných sedadiel. 
špeciálne RS sedadlá s koženými poťahmi 
vizuálne strácajú na športovosti, ale funkčne 
dobre podopierajú telo vodiča aj vedľa neho 
sediaceho spolujazdca. trojramenný volant 
a preraďovacia páka šesťstupňovej ručne 
ovládanej prevodovky sú obšité kožou, efektne 
prešitou bielou niťou. športového ducha vidieť 
na kovových pedáloch, žiaľ, elektricky ovládaná 
parkovacia brzda, ktorá vytláča klasické ručné 
ovládanie nielen v automobiloch Renault, ladí 
k športovému autu ako zvonec k svini. toto 
riešenie oberá vodiča nielen o prvok zábavy 
pri športovom štýle jazdy, ale vo všeobecnosti 

skúsení vodiči strácajú možnosť vyhnúť sa 
prekážke na veľmi klzkej ceste korekciou smeru 
jazdy s pomocou „ručnej“ brzdy, ak vozidlo nie 
je riaditeľné volantom.
 na stredovú konzolu prístrojovej dosky 
plynule nadväzuje podlahový tunel končiaci 
medzi prednými sedadlami. na jeho povrchu je 
ovládanie zabudovanej navigácie, tempomatu, 
spomínanej  elektrickej parkovacej brzdy, 
končí čalúneným krytom odkladacej schránky, 
slúžiacim ako lakťová opierka. nastupovanie 
na predné sedadlá je bezproblémové, vďaka 
ľahkému posuvu predných sedadiel, sklopeniu 
operadiel a ich „polohovej pamäti“ je aj 
nastupovanie dozadu bez komplikácií. Objem 
batožinového priestoru tohto kupe je 344 
litrov, po sklopení sedadiel sa objem zväčší na 
991 litrov. Pruženie je trochu tvrdšie, ale ani 
rázy od prejazdu výraznejších nerovností na 
ceste prenášané do sedadiel nie sú vyslovene 
nepríjemné. Riadenie je celkom presné, to isté 
možno povedať aj o dráhach, ktoré prekonáva 
preraďovacia páka šesťstupňovej ručne ovládanej 
prevodovky pri preraďovaní. nástup bŕzd je 
pomerne ostrý. štvorvalcový motor 1.4 tCe 
sa výkonom 96 kW a krútiacim momentom 
190 nm môže porovnávať s neprepĺňanými 
zážihovými dvojlitrami. Ak vodič jazdí tak, 
že z neho chce vydolovať plný výkon len 
občas, napríklad pre bezpečné dokončenie 
predchádzania, je aj úspornejší ako výkonom 
porovnateľný dvojlitrový motor s atmosférickým 
nasávaním. V kombinovanej prevádzke mu 
výrobca uvádza spotrebu 6,6 l/100 km. Zásluhu 
na tom má nepochybne vrchol krútiaceho 

momentu (190 nm) „posadený“ na otáčky 2250 
za minútu. Zamatovo jemný zvuk v takmer 
celom rozsahu otáčok patrí tiež k prednostiam 
tohto motora, hnať ho nad 5500 otáčok za 
minútu, kedy vrcholí jeho výkon, nemá zmysel, 
lebo tam už rýchlosť jazdy takmer nerastie, zato 
spotreba výrazne, aj nad 15 l/100 km.
 Renault Mégane Monaco gP 1,4 tCe 
s výkonom 96 kW sa predáva za 17 590 eur. 

Samuel BIBZA

ATRAKTíVNA EDícIA MégANE cOUPé
Renault vyrobil exkluzívnu bielo-čiernu edíciu Monaco  GP po Lagune Coupé aj pre model Mégane Coupé. Na náš 
trh sa dováža s motormi 1.4 TCe s najväčším výkonom 96 kW alebo 1.9 dCi s rovnakým výkonom, 96kW. Vyskúšali 
sme verziu poháňanú zážihovým motorom. Svojim zladením sa snaží osloviť najmä mladších zákazníkov.

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

rozvod 2xOHC, kompresný pomer 9,1:1, zdvihový objem 1397 

cm3, najväčší výkon 96 kW pri 5500 ot./min., krútiaci mo-

ment 190 Nm pri 2250 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabi-

lizátor, zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný 

stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, 

ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, obrysový 

priemer otáčania 10,2 m. Pneumatiky rozmeru 205/50 R 17.

Karoséria: 2-dverová, 5 -miestna typu kabriolet.

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v  4299/1804/1423 

mm, rázvor náprav 2640 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1546/1547 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1575/1864 kg, objem batožinového priestoru 344/991, ob-

jem palivovej nádrže 60 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 200 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,6 s, spotreba 95-oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke  

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



Predajné výsledky sú o to cennejšie, že sa ich podarilo 
dosiahnuť napriek problémom s nedostatkom 
komponentov pre výrobu automobilov dovážaných 
z Japonska spôsobených dočasným odstavením 
tamojších závodov po cunami, v druhom polroku odbyt 
automobilov brzdila dlhová kríza viacerých európskych 
štátov. V Európe vlani medziročne klesol počet 
predaných automobilov, o rekordne dobré výsledky 
predaja sa teda zaslúžili  mimoeurópske trhy. A rast 
skupiny Renault by sa nemal zastaviť ani tento rok.
 Dokument s názvom Renault 2016 – Drive the 
Change vytýčil ciele, ktoré chce skupina Renault 
dosiahnuť do roku 2013 a do roku 2016. V budúcom 
roku  by mal objem výroby dosiahnuť  3 miliony 
automobilov. Naplánované sú aj lepšie hospodárske 
ukazovatele, prinášanie nových  technických inovácií 
a posilňovanie dobrého mena Renaultu aj ostatných 
značiek skupiny. 
 Vlani Renault uviedol na trh tri elektromobily: 
Fluence Z.E., Kangoo Z.E. a mestský elektromobil 
Twizy. V máji minulého roka sa premiérovo dostal do 
Renaultu Scénic nový vznetový 1,6-litrový motor dCi 
130. Nahradil motor 1.9 dCi s rovnakým najväčším 
výkonom (96 kW), menší motor má v Scénicu o 20 % 
menšiu spotrebu paliva. 
 V tomto roku Renault uvedie novú generáciu typu 
Clio, elektromobil ZOE (na báze Clia), Dacia bude mať 
nový typ Lodgy a novú generáciu typu Sandero. 
 Nasadením nových úspornejších motorov 
a čiastočne aj rozšířením produkcie elektromobilov  
chce Renault zmenšiť priemer emisí CO

2
 ním 

vyrábaných automobilov z terajších 137 g/km na 120 
g/km najneskôr v roku 2013, a do roku 2016 na menej 
ako 100 g/km. Budúci rok majú tri značky skupiny 
Renault celkovo ponúkať 44 typov automobilov, 
v roku 2016 až 48. Výdavky na vývoj pritom nemajú 
v žiadnom roku prekračovať 9 % obratu. Rast počtu 

vyrábaných typov aj rast výroby automobilov bude 
dôsledne založený na partnerskej spolupráci, a to 
nielen v rámci skupiny Renault. Až 80 % nových typov 
bude na spoločnej platforme s niektorým partnerom. 
V spolupráci s Nissanom napríklad vzniká platforma 
pre automobily nižšej strednej a strednej triedy, na 
ktorej ročne vyrobia asi 1,5 milióna automobilov.  
Platformu A, ktorú v skupine Renault využíva 
premiérovo tretia generácia Twinga, bude využívať 
aj koncern Daimler  pre novú generáciu automobilov 
smart. Renault, Nissan a Daimler spolupracujú aj na 
vývoji platformy pre malé nákladné automobily („ľahké 
úžitkové vozidlá“). 
 Renault preberie od Nissanu výrobnú stratégiu 
monozukuri, ktorou efektívne prepojí procesy nákupu, 
výroby, logistiky a dodávok vozidiel či náhradných 
dielcov zákazníkom. Renault chce aplikovaním tejto 
stratégie zmenšiť svoje priame náklady až o 12 %.  
Úpravy výrobných programov  jednotlivých závodov 
skupiny Renault  zamerané na plné využívanie 
výrobných liniek by mali viesť k nárastu celkovej 
výrobnej kapacity o 20 %. 
 Renaultu sa vlani darilo aj na našom trhu. 
Spoločnosť RENAULT Slovensko predala 6674 
automobilov (zdroj: ZAP), čo znamená, že si aj napriek 
zložitej situácii dokázal udržať predajné výsledky na 
úrovni predchádzajúceho roku.  Prvý polrok negatívne 
ovplyvnili obmedzené zdroje, ktoré boli dôsledkom 
cunami v Japonsku a v druhom polroku sa prejavila 
kríza štátnych dlhov v Európe.  
 Vlani pribudli tri nové predajné miesta a v tomto 
trende plánuje spoločnosť RENAULT Slovensko 
pokračovať aj v tomto roku otvorením ďalších troch 
predajní a ďalšieho Biznis centra. Značka Dacia sa bude 
pripravovať na rozšírenie produktového radu v roku 
2012 výraznejším oddelením značky vo výstavných 
sálach predajcov. RENAULT Slovensko posilní aj 

ponuku služieb predovšetkým v oblasti predĺžených 
záruk a v oblasti predplatených servisných prehliadok.
 Značka Renault sa v roku 2011 na Slovensku 
umiestnila na 5. mieste s počtom 4901 predaných 
vozidiel a Dacia na 16. mieste s počtom 1773 
zaregistrovaných vozidiel. Renault si udržal takmer 
rovnaký podiel na trhu 6,6% (v roku 2011 to bolo 7%) 
a značka Dacia narástla o 45% s trhovým podielom na 
úrovni 2,4% (v roku 2011 1,7%).
 Úspech opäť zaznamenali aj produkty športovej 
divízie Renault Sport. V roku 2011 bolo na Slovensku 
predaných 23 vozidiel tohto špičkového oddelenia: 
Twingo R.S. ( 2 kusy), Clio R.S. (6 kusov), Mégane R.S. 
(9 kusov) a z modelu Laguna Coupé bolo na Slovensku 
v uplynulom roku zaregistrovaných 6 vozidiel. Pre 
porovnanie – v roku 2010 to bolo 21 vozidiel nesúcich 
dedičstvo Renault Sport.
 Najpredávanejšími typmi značky Renault na 
Slovensku boli automobily radu Mégane (spolu 
965 vozidiel, najpredávanejším bola verzia Mégane 
Generation Authentique 5-dverový, 1.6 16V 81 kW), 
ďalej Thalia s 942 kusmi a Fluence s 904 predanými 
vozidlami. Z portfólia Dacie sa najobľúbenejším typom 
opäť stala Dacia Duster, pri ktorej bolo do konca 
roka 2011 zaregistrovaných celkovo 1200 vozidiel. 
Najpredávanejšou verziou bol Duster Arctica 1,5 dCi 80 
kW 4x4.

-rt-
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Slovenský 
motoristický 
časopis Auto 
magazín 
s pravidelnou 
prílohou pre 
profesionálov Profi 
auto, v spolupráci 
s Allianz – 
Slovenská 
poisťovňa, a.s. 

a Cechom predajcov a autoopravárov SR, 
udelil v súťaži AutOOPRAVáR ROKA 
2011 ocenenie pánovi ľubomírovi Dittrichovi, 
expertovi a technickému koordinátorovi 
COtECH, zo spoločnosti REnAuLt 
KEStLER, Panónska 5, Bratislava. Ocenenie 
získal pán ľubomír Dittrich za iniciatívu 

a  odborný kredit. Spoločnosť REnAuLt 
Slovensko si váži jeho prínos v starostlivosti 
a doškoľovaní jeho spolupracovníkov, ako aj jeho 
zanietenosť pre finálne vyriešenie technického 
problému.
 Súťaž AutOOPRAVáR ROKA 2011 
bola na Slovensku vyhlásená už 14. krát, a jej 
cieľom je pomôcť zlepšovať služby autoservisov 
a podporovať kvalitných odborníkov.  
 Renault už niekoľko rokov usilovne pracuje 
na zvýšení kvality nielen svojho produktu, ale aj 
predajných a popredajných služieb. typy tejto 
značky ako napríklad Clio, Modus, Mégane, 
Scénic či Laguna, predovšetkým ich posledná 
generácia, túto snahu Renaultu potvrdzujú 
umiestnením sa na popredných priečkach 
prieskumov kvality a spoľahlivosti. Kvalitu 
poskytovaných služieb našim zákazníkom 

zlepšujeme pravidelnými školeniami predajcov 
i servisných technikov. REnAuLt Slovensko 
vo svojej snahe byť čo najbližšie k svojim 
zákazníkom a poskytnúť im najmodernejšie 
a najkomplexnejšie služby, otvorila minulý rok 
3 nové predajné a servisné miesta v Pezinku, 
v Banskej Bystrici a v Starej ľubovni. V tejto 
snahe bude Renault pokračovať aj v roku 
2012, kedy budú otvorené ďalšie 3 prevádzky 
a  pribudne tiež ďalšie Biznis Centrum určené 
biznis klientele.   -rt-

AutOOPRAVáROM ROKA 2011 
SA StAL COtECH REnAuLtu 

REnAuLt V ROKu 2011 Pre skupinu Renault, ktorú tvoria 
automobilky Renault, Dacia 
a Samsung Motors, bol z hľadiska 
predaja automobilov rok 2011 
mimoriadne úspešný. Skupina 
predala 2 722 062 automobilov, čo 
predstavuje 3,6-percentný nárast 
v porovnaní s rokom 2010. 



Označenie Volvo Ocean Race je odkazom na 
jachtárske preteky okolo sveta, organizované 
každé tri roky, ktorých je Volvo je oficiálnym 
sponzorom. Od ostatných verzií sa táto edícia 
Volva líši okrem iného modrým odtieňom 
laku karosérie Ocean Blue II (alternatívou 
k nemu môže byť strieborná farba Electric 
Silver). Označenie Volvo Ocean Race je aj na 
hliníkových prahových lištách. Silueta Volva 
V60 pripomína kupé, čo je dnes prevládajúci 
trend pri tvarovaní kombi strednej triedy. tomu 
zodpovedá aj objem batožinového priestoru – za 
operadlami zadných sedadiel je k dispozícií len 
430 litrov. Po sklopení sedadiel vytvorí rovné 
dno a objem narastie na 1241 litrov. Sedadlá 
vo Volvách patria tradične medzi najlepšie vo 
svojich triedach, platí to hlavne o predných. na 
zadnej trojmiestnej lavici by mohli z hľadiska 
šírky vo výške lakťov 1490 mm pohodlne 
sedieť aj traja dospelí s výškou priveľmi 
nepresahujúcou 180 cm , ale sedadlo je zreteľne 
vytvarované ako dvojmiestne. Osoba, ktorá 
by mala sedieť v strede, by sa opierala o tvrdú 

lakťovú opierku a prekážkou pre nohy by jej bol 
stredový podlahový tunel. 
 Volvo si buduje novú tradíciu v oblasti 
bezpečnosti. Kým v minulosti to bola najmä 
pasívna bezpečnosť, v súčasnosti sú takmer 
všetky jej modely plné i systémov pre 
zabezpečenie predchádzaniu nehodám. Aj 
tento model má napríklad „prednárazový“ 
systém, či rozpoznávanie chodcov. Vodič určite 
ocení pomoc nového systému Corner traction 
Control ktorý selektívne pribrzďuje vnútorné 
predné koleso v zákrute, čo vyvolá zmenšenie 
prirodzenej nedotáčavosti vozidla s predným 
pohonom. Ocení aj pomoc kamery pri cúvaní, 
adaptívny tempomat, aj systém upozorňujúci ho 
na pokles bdelosti. 
 Prepĺňaný zážihový motor zdvihového 
objemu 1,6 litra z nového radu označeného 
gtDi môže byť vyladený na dve výkonové 
úrovne. Slabšia t3 v nami skúšanom vozidle 
mala výkon 110 kW, silnejšia t4 má výkon 
132 kW. Aj tá slabšia uspokojí väčšinu 
záujemcov o toto príťažlivé kombi. Pracuje 

kultivovane takmer hneď po „studenom štarte“, 
nástup pomoci turbodúchadla je citeľný už 
od malých otáčok, na čom má zásluhu nielen 
priame vstrekovanie benzínu do valcov, ale aj 
variabilné časovanie nasávacích aj výfukových 
ventilov. Spotreba benzínu patrila medzi 
príjemné vlastnosti tohto modelu.
 Veľmi dobre vybavené Volvo V60 t3 Ocean 
Race sa predáva za 34 070 eur.

Samuel BIBZA 
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Vyskúšali sme
Volvo V60 T3 Ocean Race

šPORtOVO tvarované kombi
Volvo V60 druhej generácie nie je tým tradičným kombi tejto značky – 
aspoň nie z hľadiska tvarovania karosérie. Stratilo „úžitkový“ charakter 
dizajnu, získalo na športovosti. Po modeli V60 D3 so vznetovým 
dvojlitrovým päťvalcovým motorom, o ktorom sme písali vlani v júni, 
sme vyskúšali aj model V60 T3. Toto označenie sa spája so štvorvalcovým 
prepĺňaným zážihovým motorom vyladeným na výkon 110 kW. Atraktivita 
skúšaného vozidla vzrástla vďaka tomu, že je z edície „Ocean Race“

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

rozvod 2xOHC, kompresný pomer 10:1, zdvihový objem 1596 

cm3, najväčší výkon 110 kW pri 5700 ot./min., krútiaci mo-

ment 240 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, hrebeňové riade-

nie s hydraulickým posilňovačom, stopový priemer otáčania 

11,5 m.

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

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

mm, rázvor náprav 2776 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 

1588/1585 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1637/2100 

kg, objem batožinového priestoru 430/1241 l, objem palivovej 

nádrže 67,5 l, pneumatiky rozmeru 235/45 R-17. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 205 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,7 s, spotreba benzí-

nu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



Elektrický Swift Range Extender 
s prídavným motorom pre generátor 
a prototyp g70 ako vízia nového 

kompaktného vozidla budúcnosti pre celý 
svet majú európsku premiéru na autosalóne 
v ženeve. 

nová generácia „kompaktu“ pre celý 
svet (global Compact) Suzuki g70 sa 
vyznačuje minimálnou hmotnosťou (730 kg) 
a prepracovanou aerodynamikou. Súčiniteľ 
odporu vzduchu má toto vozidlo najmenej 
o 10 % menší ako porovnateľne veľké aktuálne 
vyrábané automobily Suzuki. to napríklad pri 

zážihovom motore umožňuje 
zmenšenie emisií CO2 na 
70 g/km (merané 
podľa nového 
európskeho 
cyklu - 
new 

European Driving Cycle).  Kompaktný 
elektrický Swift Range Extender 
vychádza z typu Swift najnovšej generácie. 
Swift Range Extender pritom dokáže 
odjazdiť približne 30 kilometrov len 
s elektropohonom na jedno nabitie 
batérie. Dojazd si však vodič môže 
predĺžiť jazdou s pomocou prídavného 
motora poháňajúceho generátor. 
Líthium - iónové batérie pre Swift Range 
Extender sú navyše kompaktnejšie, majú 
menšiu hmotnosť, potrebujú menej 
elektrickej energie a sú lacnejšie ako tie, 
ktoré sú inštalované v elektromobiloch 
využívajúcich len batérie. 

-si-

Vo februári  založili japonská korporácia 
Suzuki Motor a anglický holding 
Inteligentná energia (Intelligent 

Energy Holdings) spoločný podnik pod názvom 

SMILE FC System Corporation. Jeho poslaním 
bude vývoj  a výroba vzduchom chladených 
palivových článkov. určené budú pre použitie 
vo vozidlách (motocykloch a automobiloch) 

novej generácie, 
ohľaduplnejších 
k životnému 
prostrediu.
nový podnik 
s rovnakým 
50-percentným 
podielom každého 
účastníka a so 
základným imaním 
750 miliónov jenov 
(7,31 milióna eur) sa 
bude nachádzať v sídle 
Suzuki, v  japonskom 
meste Hamamatsu 
Shizuoka. Jeho 

výskumné centrum bude v laboratóriách Suzuki 
v yokohame.
 Obaja partneri už vyvinuli vozidlá 
s palivovými článkami, napríklad motocykle 
vybavené vzduchom chladenými palivovými 
článkami pre autosalóny v tokiu (roku 2007, 
2009 a 2011) a tiež prvý skúter na svete 
s palivovými článkami (Burgman Scooter) 
uvedený v marci 2011.
 Vzduchom chladené systémy palivových 
článkov sú charakteristické svojou ľahkosťou, 
kompaktnosťou a potenciálom na zmenšovanie 
nákladov. Suzuki a IE  bude pracovať na rozvoji 
masovej produkcie nových technológii a výroby 
palivových článkov, rovnako ako využívaní 
globálnych dodávateľských reťazcov častí 
palivových článkov a rozšírení znalosti vozidiel 
s palivovými článkami.

-si-
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najnovšie sme tento model vyskúšali 
s prepĺňaným zážihovým motorom 1.6 
EcoBoost SCti vyladeným na najvyšší výkon 
110 kW. Je to ten istý motor, aký poháňa aj 
Volvo V60, o ktorom sme písali na str. 22 tohto 
vydania časopisu – Volvo donedávna patrilo 
do koncernu Ford. Len snaha Forda vyhnúť sa 
pôžičke od americkej vlády na začiatku finančnej 
krízy, ktorá postihla väčšinu sveta, viedla vedenie 
Forda k predaju švédskej automobilky... 
 Dizajn karosérie Fordu C-Max je striedmy, 
tak pôsobí na prvý pohľad aj interiér. Ale stačilo  
sa nám rozhliadnuť po kabíne a dotknúť sa 
výplne dverí či ovládačov, aby sme zistili, že  
všetky materiály sú kvalitné, farebne zladené 
do príjemného celku. Kvalitne tvarované, 
s dostatočným rozsahom nastavovania, sú 
aj predné sedadlá. Multifunkčný volant je 
prestaviteľný výškovo i pozdĺž osi svojho 
otáčania. Ak v niečom  C-Max možno 
zaostáva za niektorými konkurentmi, tak je 
to počet odkladacích priestorov na drobnosti, 
i keď objemná schránka v prístrojovej doske 
pred spolujazdcom to čiastočne kompenzuje. 
Dostatok miesta pre nohy i nad hlavami majú 
aj osoby vysokého vzrastu sediace na zadných 
sedadlách. Za nimi je 432 litrov batožinového 
priestoru (do výšky krytu), po strop je to 627 
litrov. Po sklopení zadných sedadiel vzrastie 
objem pre batožinu na 1684 litrov. 
 Príkladne vyladený podvozok patrí 
k ozdobám tohto typu, ostatne, je to známa 

vlastnosť už aj Fordov minimálne spred 
desiatich rokov. Zážihový motor 1.6 Eco Boost 
SCti poskytuje Fordu C-Max dobré dynamické 
vlastnosti. Z 0 na 100 km/h s týmto motorom 
C-Max zrýchľuje za 9,4 s a dosiahne najväčšiu 
rýchlosť 204 km/h. Sú to o poznanie lepšie 
parametre aké malo rovnaký model poháňaný 
1,6-litrovým neprepĺňaným motorom, ktorý sme 
skúšali vlani (zrýchlenie za 11,5 s a najväčšia 
rýchlosť 188 km/h). Pritom obidva motory sú 
porovnateľné v spotrebe benzínu – prepĺňaný 
motor má spotreby v európskom skúšobnom 
cykle 8,8/5,3/6,6 l/100 km a neprepĺňaný 
8,7/5,3/6,6 l/100 km. Zdanlivo prehratý súboj 
neprepĺňaného motora o priazeň zákazníkov 
môže u viacerých zvrátiť porovnanie cien. 
C-Max 1.6 ti-VCt (92 kW) s úrovňou výbavy 
titanium x sa predáva za 19 630 eur, model 
s motorom 1.6 EcoBoost (110 kW) s výbavou 
Champion x za 21 590 eur. Model s prvým 
motorom nemá systém štart/stop a systém 
detekcie úniku vzduchu z pneumatík, čo nám 
ani jedno osobne nechýba, má však navyše 
užitočný systém BLIS. Ktorý zas nie je súčasťou 
výbavy Champion x. 
 V štandarde oboch stupňov výbav je 
napríklad systém dynamickej regulácie stability, 
tempomat, šesť bezpečnostných vankúšov, 
elektrické vyhrievanie čelného skla, elektrické 
vyhrievanie predných sedadiel, či dvojzónová 
automatická klimatizácia, reflektory do hmly 
aj reflektory s funkciou denného svietenia 

a ďalšie užitočné prvky.  Voľba vyhovujúceho 
modelu z uvedených dvoch by bola pre nás 
vlastne jednoduchá – nech by sme  si vybrali 
ktorýkoľvek, neboli by sme sklamaní.  

Samuel BIBZA 
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Vyskúšali sme
Ford C-Max 1.6 EcoBoost SCTi 110 kW 
Champiom X

Skvelé MPV
Druhá generácia Fordu C-Max/Grand C-Max mala výstavnú premiéru na 
autosalóne v Paríži v roku 2010. V júni 2011 sme písali o prvých skúsenostiach 
s C-Maxom na našich cestách a jeho vlastnosti sa nám mimoriadne páčili. 
Poháňal ho vtedy zážihový motor 1.6 Duratec Ti-VCT s výkonom 92 kW.

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

rozvod 2xOHC, kompresný pomer 10:1, zdvihový objem 1596 

cm
3
, najväčší výkon110 kW pri 5700 ot./min., krútiaci mo-

ment 240 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, hrebeňové riadenie 

s elektro-hydraulickým posilňovačom, obrysový priemer otá-

čania 10,9 m, pneumatiky rozmeru 215/55 R 16.

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

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

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

du 1544/1559 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1443/1900 kg, objem batožinového priestoru 430/1725 l,  

objem palivovej nádrže 53 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 204 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,4 s, spotreba 95 oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Predstavujeme
Peel P50

O automobilke Peel ste ale veľmi 
pravdepodobne ešte nikdy nepočuli, a to preto, 
lebo to vlastne ani nie je skutočná automobilka. 
Spoločnosť Peel, sídliaca na britskom ostrove 
Isle of Man, vyrábala najmä sklolaminátové 
trupy člnov a kapotáže motocyklov. V roku 1962 
však prišla na trh s kurióznou automobilovou 
novinkou, a to s jednomiestnym trojkolesovým 
mikroautomobilom, označeným P50. A potom 
aj s jeho modifikovanou verziou s názvom 
trident. na pohon oboch vozidielok slúžil 
zážihový „poldecový“ motor, teda motor 
so zdvihovým objemom len 50 kubických 
centimetrov. Maximálny výkon tohto doslova 
„modelárskeho“ motora bol 2,5 kW. P50 mal len 
jedny bočné dvere a vpredu jeden reflektor, zatiaľ 
čo trident sa vyznačoval dopredu odklopnou 

hornou časťou karosérie, ktorej dominovala 
bublinovitá kupola z plexiskla. trident mal 
vpredu dva reflektory. Spomenuli sme, že 
Peel P50 je najmenším sériovo vyrábaným 
automobilom. Veľká výrobná séria to ale nebola, 
pretože do roku 1965 bolo vyrobených len 50 
automobilov P50. Lepšie nie je na tom ani 
trošku väčší trident, ktorý sa vyrábal v rokoch 
1965 až 1966 – vyrobili ho len 45 kusov. Cena 
týchto miniatúrnych automobilov bola 199 
libier. Ak by ste však jedno takéto vozidlo 
v zachovanom stave dnes vlastnili, boli by ste 
vlastne boháč, pretože vozidlá značky Peel sú 
medzi zberateľmi automobilových veteránov 
veľmi cenené a za svoj exemplár by ste mohli 
utŕžiť aj 100 000 libier. Pri príležitosti 50. 
výročia uvedenia typu P50 na trh sa dvaja 

britskí podnikatelia  rozhodli obnoviť výrobu 
vozidielok Peel, ale tiež len v malej sérii. Pôjde 
o repliky pôvodných vozidiel, ale poháňaných 
modernejšími motormi. Menší P50 má dĺžku 
len 1370 mm, šírku 1041 mm a výšku 1200 mm. 
na jeho pohon poslúži opäť motor zdvihového 
objemu 50 kubických centimetrov, ktorého 
výkon je 2,5 kW.  Vozidlo má karosériu zo 
sklolaminátu a jeho hmotnosť je len 60 kg! 
Maximálna rýchlosť P50 je 65 km/h. trident 
je dlhý „až“ 1829 mm a široký 1067 mm. 
Hmotnosť tohto typu, poháňaného rovnakými 
motormi ako P50, je 90 kg. P50 i trident sa 
majú dodávať aj ako elektromobily, poháňané 
dvoma elektromotormi výkonu po 300 W (iná 
informácia hovorí o výkone 2,5 kW).Cena 
reinkarnovaných typov P50 i trident je 12 500 
libier bez dane. na to, aby ste si mohli kúpiť 
tieto motorizované rarity, budete však musieť 
mať poriadnu dávku šťastia – z oboch typov 
bude vyrobených len 25 kusov.

(RM)  

NAJMENŠí AUTOMOBIL NA SVETE
Viete, ktorý sériovo vyrábaný automobil je resp. bol najmenším na svete? Ak 
tipujete na smart fortwo alebo Tata Nano, tipujete zle. Už dlhé desaťročia 
je v Guinnessovej knihe rekordov uvedený ako najmenší sériovo vyrábaný 
automobil Peel P50.
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Vyskúšali sme
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 177 kW

A nie je to výsledok vďačnosti za podiel 
Američanov pri oslobodzovaní Európy od 
fašizmu, ale kvôli vlastnostiam vozidiel, ktoré 
dokážu konkurovať športovo-úžitkovým 
alebo priamo terénnym automobilom 
východoázijských a európskych automobiliek. 
V plnom rozsahu to platí o type Jeep grand 
Cherokee, ktorého aktuálnu generáciu sme 
prvý raz vyskúšali v našich podmienkach 
takmer pred rokom. Bol to model poháňaný 
3,6-litrovým zážihovým vidlicovým šesťvalcom. 
O obľube značky, a aj tohto konkrétneho typu 
vypovedá fakt, že si grand Cherokee Európania 
kupovali napriek tomu, že vo všeobecnosti 
zreteľne uprednostňujú vo veľkých SuV pohon 
vznetovým motorom. 
Američanom nafta v osobných autách, a to 
ani v vo veľkých pick-upoch či v SuV ešte 
stále nevonia. nie je to vlastne ich chyba, 
lebo pre moderné vznetové motory osobných 
áut sú kvalitatívne nároky na vlastnosti nafty 
nad možnosťami väčšiny amerických rafinérií 
nafty. Mimoriadne lacný benzín sa však zdá 
byť pomaly minulosťou aj v tejto krajine 
neobmedzených možností, a tak začne tlak 
aj na rafinérie, aby vyrábali naftu vhodnú 
pre úspornejšie moderné vznetové motory. 
Spomínaný vznetový motor pre Jeep Cherokee 
je súčasťou akéhosi vena, ktoré priniesol Fiat 
do spojenia sa s koncernom Chrysler, súčasťou 
ktorého je aj značka Jeep. trojlitrový vidlicový 
šesťvalec s najväčším výkonom 177 kW je 
produktom spoločnosti VM Motori. Vznetový 
motor mali v Jeepe pre európske trhy v ponuke 
aj v minulosti – od Mercedesu. Po rozvode 
spoločnosti DaimlerChrysler však skončila 

možnosť priebežne ho  modernizovať, aby 
vyhovoval sprísňujúcim sa emisným normám. 
Viac ako 2 tony pohotovostnej hmotnosti 
neumožnia „športovať“ veľkému SuV so 
žiadnym motorom. Aj s vidlicovým 5,7-litrovým 
zážihovým osemvalcom HEMI s výkonom 
259 kW  sa grand Cherokee najlepšie cíti 
počas jazdy, kde nemusí vykrajovať ostré 
zákruty a prudko meniť rýchlosť jazdy. Výborné 
zrýchlenie mu poskytuje aj podstatne slabší 
vznetový motor – z 0 na 100 km/h mu na to 
stačí 8,2 s (napriek nie vždy rozhodnej riadiacej 
jednotke 5-stupňovej automatickej prevodovky). 
Ale predklony karosérie pri prudkom brzdení 
a záklony pri akcelerácii pri častom striedaní 
týchto jazdných režimov by mohli posádke 
prekážať.  Spomínanú váhavosť riadiacej 
jednotky treba zohľadniť pri predchádzaniach, 
lebo skutočne výborný šprint, s výraznou 
zvukovou kulisou, prichádza s časovým 
oneskorením možno aj viac ako pol sekundy na 
stlačenie pedála akcelerácie. to uvádzame len 
na zdôvodnenie, prečo si netreba brať grand 
Cherokee na súťaže v jazdách zručnosti, kde 
treba meniť rýchlosť veľmi často.  Pre bežnú 
cestnú premávku je Jeep grand Cherokee 
takmer tým bájnym americkým cestným 
krížnikom. S povestnou americkou výbavou 
prvkami zlepšujúcimi nielen bezpečnosť jazdy, 
ale aj komfort cestovania.
 Jeep grand Cherokee 3.0 CRD 177 kW 
sa predáva za 58 800 eur, nami skúšané vozidlo 
malo nadštandardnú výbavu AEK Elektronic 
Infotainment group a príplatok bol aj za 
metalízu. Jeho výsledná cena bola 60 336 eur.           

Samuel BIBZA

Úspešný aj v Európe Americké automobilky nevyrábajú 
veľa takých typov automobilov, 
o ktoré by sa Európania „trhali“. Tak 
je to desaťročia a nič nenaznačuje, 
že by sa to malo zmeniť v priebehu 
niekoľkých rokov. Svetlo výnimkou 
je značka Jeep, ktorá si vydobyla 
na našom kontinente dobré meno 
počas 2. svetovej vojny. Aj dnes je 
o jej autá záujem.

Motor: vidlicový 6-valcový, 24-ventilový prepĺňaný vznetový, 

ventilový rozvod 2x2xOHC, kompresný pomer 16,5:1, zdviho-

vý objem 2987 cm3, najväčší výkon 177 kW pri 4000 ot./

min., krútiaci moment 550 pri 1800 až 2800 ot./min.

Prevody: 5-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

prednej aj zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach trojuholní-

kových ramien, zadná viacprvková náprava, vzduchové pru-

žiny s automatickým udržiavaním svetlej výšky vozidla, tlmi-

če pruženia s elektronickou reguláciou útlmových síl,  kotú-

čové brzdy, hrebeňové riadenie s elektro- hydraulickým posil-

ňovačom, obrysový priemer otáčania 11,6 m, pneumatiky roz-

meru 265/60 R 18.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4822/1943/1764 

mm, rázvor náprav 2915 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu  

1628/1634 mm, svetlá výška 205/238 mm, pohotovostná/

celková hmotnosť 2347/2949 kg, objem batožinového pries-

toru 782/1554 l, objem palivovej nádrže 88,6 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 202 km/h, 

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

mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 10,3/7,2/8,3  

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

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Predstavujeme
BMW Concept M135i

Použitie radového zážihového šesťvalca 
s technológiou M Performance twinPower 
turbo s výkonom viac ako 220 kW vytvára 
ideálne predpoklady pre maximálnu dynamiku 
v kompaktnom segmente a v spojení s pohonom 
zadných kolies stále unikátne vozidlo v tejto 
triede, čo prináša bezkonkurenčnú radosť 
z jazdy, typickú pre BMW. 
 navyše sa podarilo dosiahnuť 
charakteristickú precíznosť smerovej 
ovládateľnosti pre automobily BMW M 
Performance, prostredníctvom modelovo 
špecifickej technológie podvozka, vrátane M 
športového brzdového systému či 18-palcových 
diskových kolies s M dizajnom dvojitých lúčov.
 Predná časť konceptu prináša typický M 
dizajn s rozmernými vzduchovými vstupmi, 
vytvorenými pre dostatočné chladenie motora, 

pomocných agregátov a bŕzd. trojrozmerný 
vzhľad klapiek v otvoroch vytvára vizuálne 
asociácie so svetom pretekárskych automobilov. 
špecifickými prvkami zadných partií BMW 
Concept M135i sa podarilo vizuálne ešte 
viac zvýrazniť jeho šírku. Predovšetkým sa to 
dosiahlo trojrozmerným tvarovaním sekcie pod 
nárazníkom vo farebnej metalickej povrchovej 
úprave Dark Shadow. V zadnom nárazníku 
sú osadené dve koncovky výfuku v tmavo 
chrómovanom vyhotovení.
 Vonkajšie spätné zrkadlá má BMW 
Concept M135i vypracované v povrchovej 
úprave Ferric grey. Bočné okná sú lemované 
lesklými prvkami balíka BMW Individual High 
gloss Shadow Line, ktorý je ďalším typickým 
prvkom automobilov BMW M Performance.
 Silueta BMW Concept M135i je 

v porovnaní s päťdverovým modelom BMW 
radu 1ešte výraznejšie predĺžená a dynamicky 
elegantná. Charakteristickým prvkom dizajnu 
BMW Concept M135i sú široké dvere. Spolu 
so zadným bočnými oknami a bezrámovou 
konštrukciou okien dverí sa podarilo dosiahnuť 
dynamickú jednoliatu plochu, zasahujúcu 
značne dozadu a prispievajúcu k  výraznejšiemu 
vizuálnemu predĺženiu bočnej siluety. 
 Ešte viac vizuálnej dynamiky sa podarilo 
dosiahnuť tvarovaním zadných bočných panelov, 
ktoré nechávajú výraznejšie vyznieť mohutné 
lemy zadných blatníkov. tieto partie karosérie 
prirodzene usmerňujú pohľad na zadnú časť 
vozidla, ktorou sa prenáša na vozovku výkon 
šesťvalcového zážihového motora dynamickým 
spôsobom, typickým pre BMW. 

-bw-

BMW Concept M135i
BMW Concept M135i je predobrazom najvýkonnejšieho modelu typového radu BMW1. Dôsledne využíva 
dynamický potenciál BMW radu 1 a je prvým automobilom BMW M Performance, ktorý poháňa radový zážihový 
šesťvalec. Dizajn karosérie BMW Concept M135i má moderný a mladistvý vzhľad BMW radu 1 v podobe 
kompaktného trojdverového modelu a pridáva mu atraktívnu športovosť, typickú pre BMW M Performance.
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Vyskúšali sme
Seat Alhambra 4WD 2.0 TDI 103 kW 
Reference 

Je všeobecne známe, že vhodne regulovaný 
pohon všetkých štyroch kolies prispieva nielen 
k oveľa lepšej trakcii vozidla, ale aj k jeho 
stabilite. Druhá polovica tohtoročnej zimy so 
zasneženými horskými cestami jednoznačne 
potvrdila výhodnosť automobilov s pohonom 
4x4 v takomto prostredí. určite by sa tam 
výborne uplatnila aj Alhambra 4WD. Či už ako 
súkromné vozidlo privážajúce väčšiu rodinu cez 
víkend na „chalupu“, s lyžiarskym výstrojom 
na parkovisko pod zjazdovkou. Osvedčila by 
sa iste aj ako hotelový „prepravník“ slúžiaci na 
spoľahlivý prevoz hostí zo železničnej stanice, 
z autobusovej zastávky či z letiska do horského 
hotela.
 Alhambra s vonkajšími rozmermi 
4854x1904x1720 mm je priestranným 
automobilom, v päťmiestnom vyhotovení, ktoré 
sme skúšali, má za druhým radom sedadiel 
nadpriemerne veľký batožinový priestor 
s objemom 809 litrov. Sklopením zadných 
sedadiel je za prednými sedadlami objem pre 
náklad 2430 litrov. Mechanizmus sklápania 
druhého radu sedadiel je dômyselný, sklápanie 
aj ich opätovné postavenie nevyžaduje veľa 
námahy. Druhý rad troch samostatných 
sedadiel je osadený vyššie ako predné sedadlá, 
čo vzadu sediacim osobám zlepšuje výhľad 
pred vozidlo. Prístrojová doska a všetky na nej 
uložené prístroje a ovládače sú ergonomicky 
správne navrhnuté, takže nový vodič sa 
nemusí s novou Alhambrou dlho zoznamovať. 

V porovnaní s modelom, ktorý mal pohon len 
predných kolies a skúšali sme ho pred rokom, 
sa v kabíne ani v batožinovom priestore nič 
nezmenilo. „Prídavný“ pohon aj zadných kolies 
zabezpečuje v Alhambre 4WD vo všetkých 
značkách koncernu Volkswagen dobre známa 
spojka Haldex 4. generácie. Viaclamelová 
spojka v olejovej náplni je zakomponovaná do 
rozvodovky s diferenciálom zadnej nápravy. 
táto zostava nemá veľké priestorové nároky na 
zástavbu vo vozidle, takže nebolo treba dvíhať 
podlahu a uberať z objemu batožinového 
priestoru. Elektro-hydraulická regulácia 
spojky predvídavo usmerňuje potrebný podiel 
z celkového krútiaceho momentu z výstupu 
šesťstupňovej ručne ovládanej prevodovky na 
kolesá zadnej nápravy už pri náznaku preklzu 
predných kolies. Systém dobre pracoval na 
suchej i zasneženej ceste, pri prázdnom aute 
s vodičom i pri asi polovičnom zaťažení vozidla. 
Preniesť bez preklzu kolies na cestu krútiaci 
moment 320 nm, ktorým disponuje motor 
2.0 tDI so stredným výkonovým vyladením 
103 kW (slabšie má 85 kW, silnejšie 125 
kW) napríklad pri potrebe rýchleho výjazdu 
z vedľajšej na hlavnú cestu, nemožno pri pohone 
len predných kolies ani vtedy, ak je cesta suchá. 
Preklz predlžuje čas na bezpečné zaradenie sa do 
prúdu vozidiel na hlavnej ceste. Pohon štyroch 
kolies preklz potláča. Má aj ďalšie dve výhody. 
Spotrebu nafty i cenu zväčšuje v porovnaní 
s modelom, ktorý má poháňané kolesá iba 

prednej nápravy, len nepatrne.
 Seat Alhambra 4WD 2.0 tDI CR DPF 
103 kW s výbavou Reference sa predáva za  
29 604 eur. 

Samuel BIBZA

Výnimočný pohon MPV
Minulý rok v januári sme písali o tom, ako sme vnímali druhú generáciu 
Seatu Alhambra na slovenských cestách. Vyskúšali sme päťmiestny variant, 
poháňaný zážihovým motorom 1.4 TSI so šesťstupňovou ručne ovládanou 
prevodovkou. V súčasnosti si možno Alhambru kúpiť už aj s pohonom 
všetkých štyroch kolies, čo je v kategórii väčších viacúčelových vozidiel 
(MPV) stále zriedkavá možnosť. Napriek tomu, že pohon 4x4 je aj v tejto 
kategórii vozidiel veľmi užitočný.

Motor: 4-valcový,16-ventilový prepĺňanývznetový s priamym 

vstrekovaním, vstrekovací systém common rail, ventilový roz-

vod 2xOHC, kompresný pomer 16,5:1, zdvihový objem 1968 

cm3, najväčší výkon 103 kW pri 4200 ot./min., krútiaci mo-

ment 320 Nm pri 1750 až 2500 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej i zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a dvojiciach trojuholníkových ramien, priečny skrutný stabili-

zátor, zadná viacprvková náprava, priečny skrutný stabilizátor, 

vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúč-

mi, ESP, hrebeňové riadenie s elektro-mechanickým posilňova-

čom, obrysový priemer otáčania 11,9 m. 

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

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

mm, rázvor náprav 2919 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 

1557/1605 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1942/2580 

kg, objem batožinového priestoru 267/809/2430 l, objem pa-

livovej nádrže 70 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 191 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km 11,4 s, spotreba nafty v mest./mimo 

mest. cykle/kombinovanej prevádzke 6,9/5/5,7 l/100 km, 

CO
2
 149g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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ŠKODA OTVORILA 
DRUHé ZO ŠTYROcH HANDY ZŤP cENTIER 

ŠKODA STÁLE ZLEPŠUJE SLUŽBY PRE 
ZÁKAZNíKOV

Z domova

šKODA AutO Slovensko 16. februára 
otvorila v poradí druhé šKODA Handy 
ZťP centrum, ktoré sa nachádza 

v Prešove. Zdravotne postihnutí motoristi tak 
majú vlastné centrum nielen v Bratislave, ale aj 
v prešovskom kraji. šKODA plánuje rovnaké 
centrum otvoriť aj v ďalších krajských mestách – 
v žiline a Banskej Bystrici.  
 „teší nás, že môžeme krátko po otvorení 
prvého centra Handy ZťP v Bratislave otvoriť 
ďalšie a pomôcť tak zdravotne znevýhodneným 
občanom pri kúpe nového automobilu. 
Hendikepovaní motoristi tak budú mať svoje 
špecializované auto centrum od dnešného dňa 
aj v Prešove,“ uviedla Lucia Busquet, vedúca 

oddelenia Public Relations, šKODA AutO 
Slovensko. 
 V novom programe riešenia a rozvoja 
dopravnej mobility osôb so zdravotným 
postihnutím šKODA Handy ZťP pokračuje 
ako druhé poskytovať svoje služby prešovské 
centrum POCAR, s.r.o. Zamestnanci tohto 
špecializovaného centra ponúknu všetky 
potrebné informácie, služby a asistenciu pri 
kúpe nového automobilu zákazníkom so 
zdravotným hendikepom, vrátane poradenstva 
pri úpravách vozidla podľa druhu postihnutia. 
Do projektu sú zapojení aj silní partneri: 
Allianz – Slovenská poisťovňa, poskytujúca 
komplexné a zvýhodnené služby poistenia pre 

ZťP klientov, Volkswagen Finančné služby 
Slovensko so zvýhodnenou ponukou pre ZťP 
klientov a Josef Hurt s ponukou individuálnych 
prestavieb a prestavieb na ručné ovládanie. 
Všetky prestavby Josef Hurt sú na Slovensku 
homologizované. Samozrejmosťou pre klientov 
projektu šKODA Handy ZťP je i 24-hodinová 
prvá pomoc na cestách v nadväznosti na „call 
centrum“ chránenej dielne AV Mobilita, 
poisťovne Allianz a odťahovej služby Mondial 
Assistance.
 Predajné miesto šKODA Handy ZťP 
v Prešove je vybavené vozidlom šKODA 
Roomster 1,2 tSI s výkonom 77 kW 
a 7-stupňovou automatickou prevodovkou. 
„Prešovské centrum šKODA Handy ZťP sme 
plne prispôsobili zdravotne hendikepovaným 
zákazníkom. Má bezbariérový prístup, pracuje 
v ňom špeciálne preškolený servisný technik 
a automechanik na prestavby a úpravy vozidiel 
pre ZťP. Samozrejme, nechýba ani trenažér 
so simuláciou ručného riadenia,“ povedala L. 
Busquet. 
 Značka šKODA si je vedomá svojho 
vedúceho postavenia na slovenskom 
automobilovom trhu a z toho vyplývajúcej 
spoločenskej zodpovednosti voči najširšej 
občianskej spoločnosti. Preto popri sponzoringu 
športu a kultúry je sociálna angažovanosť 
ďalším z pilierov stratégie spoločnosti. Cieľom 
spoločnosti šKODA AutO Slovensko je 
integrácia osôb so zdravotným postihnutím do 
spoločnosti pomocou a s dôrazom na vytváranie 
plnohodnotných pracovných miest. 

Značka šKODA aj naďalej zlepšuje 
kvalitu služieb pre svojich zákazníkov 
prostredníctvom moderného školiaceho 

strediska. V roku 2011 vyškolilo viac ako 2000 
pracovníkov servisných služieb počas 255 dní. 
 Intenzívne využitie školiaceho strediska 
umožnila jeho moderná koncepcia, ktorá 
vytvára priestor pre paralelné realizovanie 
viacerých školení v rovnakom čase. Stredisko 
má kapacitu pre školenia približne 2000 
zamestnancov. Odborné školenia prebiehajú 
v šiestich špecializovaných učebniach a slúžia 
na vzdelávanie pracovníkov autorizovaných 
autoopravovní šKODA v technických 
aj netechnických činnostiach. najväčšia 

pozornosť bola venovaná 
technickým témam, ako 
sú opravy jednotlivých 
komponentov a podskupín 
(994 účastníkov). S cieľom 
zlepšiť komfort zákazníka 
bol veľký priestor venovaný 
aj školeniam pre servisných 
poradcov, ako aj vedúcich 
servisov (258 účastníkov). It 
školení sa zúčastnilo spolu 
475 mechanikov a servisných 
poradcov. školením prešlo aj 309 predajcov. 
Za tri roky školenia sa v školiacom stredisku 
značky šKODA vzdelávalo celkovo 840 dní. 

V školiacom stredisku sa v roku 2011 taktiež 
konala celoslovenská súťaž mechanikov 
a servisných poradcov - šKODA Service 
Challenge.      -ša- 

zľava – ing. jozef Berezný, pocar prešov; 
klaudia valúšková, av Mobilita; ing. lucia 
Busquet, škoda auto slovensko



A v závere minulého roka sme mali možnosť 
vrátiť sa k Merive poháňanej opäť motorom 
1.7 CDti, ale s výkonom až 96 kW a so 
šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou.
 Pri uvádzaní druhej generácie Merivy 
na trh (prvá sa vyrábala od roku 2004) Opel 
zdôrazňoval najmä spôsob otvárania jej dverí 
s označením FlexDoors. na to, že má otváranie 
zadných krídlových dverí proti smeru jazdy, si 
už motoristická verejnosť zvykla – minimálne 
z množstva článkov, ktoré sa o súčasnej Merive 
doteraz popísali. Meriva sa už dostala na čelo 
predajnosti vo svojej kategórii v Západnej 
Európe, podľa nás však na tom má malú 
zásluhu  systém otvárania dverí FlexDoors. 
Je to predovšetkým zásluha príjemného tvaru 
karosérie v súčasnom štýle dizajnu značky Opel, 
ktorým zaujala Insignia aj Astra, priestrannej 
kabíny, variabilnosti usporiadania sedadiel, 
kvalitného podvozka, dobrých motorov 
a kvalitného dielenského spracovania interiéru.  
tak sme to videli pri skúšaní prvých dvoch 
spomínaných modelov, a tak to zostalo aj po 
týždni používania v súčasnosti najrýchlejšieho 
modelu Merivy. nám sa systém otvárania dverí 
FlexDoors, pri zachovaní stredného stĺpika 
karosérie, nezdá byť príliš praktický. Oveľa 
viac sa nám páčili ďalšie „flexy“, ktoré mal 
tento model. najmä systém osadenia  zadných 
sedadiel s názvom FlexSpace, umožňujúci 
z trojmiestneho zadného sedadla lavicového 
typu vytvoriť dvojmiestne usporiadanie 
s lakťovou opierkou a dostatočnou priestorovou 
rezervou pre dvojicu cestujúcich v druhom 
rade sedadiel. Konštruktérov Oplu chválime aj 
za vymyslenie vysúvateľného nosiča bicyklov 
FlexFix zo zadného nárazníka, ktorý už možno 
aj sklopiť s namontovanými bicyklami dozadu, 
aby sa bolo možné dostať do batožinového 
priestoru bez skladania bicyklov. toto sme 
v zimných prevádzkových podmienkach 
neskúšali, ale veríme, že aj tento systém na 
Merive funguje. Ďalšiemu „flexu“, systému  
FlexRail, ktorého základom je oblúkovo 
tvarovaná koľajnica medzi prednými sedadlami, 
po ktorej možno posúvať plastové schránky 
a lakťovú opierku, nemožno z pozície vodiča 
nič vyčítať.  nechváli ho azda len cestujúci na 
strednom mieste zadného sedadla, lebo FlexRail 
mu uberá z priestoru pre nohy.

 Motor 1.7 CDti vyladený na najväčší 
výkon 96 kW dokáže, ako jediný z aktuálnej 
ponuky motorov pre Merivu, rozbehnúť ju 
z 0 na 100 km/h za čas pod 10 sekúnd. Keďže 
s takýmito šprintérskymi vložkami bude asi 
máloktorý vodič plytvať, a ani my sme ich často 
neopakovali, potom možno túto verziu motora 
v Merive len chváliť. Pracuje ticho a úsporne 
v najčastejšie využívanej škále otáčok od 1200 
do 3500 za minútu. Pri otáčkach do 1700 za 
minútu je síce motor pomerne mdlý, auto začne 
citeľne zrýchľovať, až keď otáčky prekročia túto 
hranicu. Lineárnosť rastu rýchlosti sa potom 
zachováva ešte aj krátko po prekročení hranice 
4000 otáčok za minútu, ale to už hluk motora 
v kabíne prestáva byť „decentný“. A to isté 
možno povedať aj o údajoch okamžitej spotreby 
nafty na displeji palubného počítača. Spotreba 
je do úrovne otáčok asi 3000 za minútu veľmi 
„príjemná“ – pri dostatočne ohľaduplnom 
zaobchádzaní s pedálom akcelerácie možno 
naozaj dosahovať spotreby nafty blízke 
hodnotám uvádzaným automobilkou pre 
jednotlivé prevádzkové režimy. 
 Opel Meriva 1.7 CDti s výkonom 96 kW, 
so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou  
sa predáva za 16 590 eur. nami skúšaný model 
s úrovňou výbavy Enjoy, s príplatkami za farbu 
Magma Red, športové sedadlá s ergonomickým 
certifikátom AgR, presklenou strechou  
s elektricky ovládaným tienidlom, integrovaným 
nosičom dvoch bicyklov FlexFix automatickou 
dvojzónovou klimatizáciou, tempomatom, 
volantom potiahnutým kožou, palubným 
počítačom, autorádiom CD 600 nAVI s CD 
navigáciou a farebným displejom, mal cenu  
19 660 eur.  Samuel BIBZA
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Vyskúšali sme
Opel Meriva 1.7 CDTi (96 kW) Enjoy 

NAJRýcHLEJŠIA MERIVA
Novinka automobilky Opel zo záveru roka 2010, Meriva, patrí v  kategórii 
európskych minivanov medzi najväčšie. Novinku sme na našich cestách 
vyskúšali prvý raz ešte v  roku 2010 - so vznetovým motorom 1.7 CDTi 
s  výkonom 74 kW, ktorý spolupracoval so šesťstupňovou automatickou 
prevodovkou. Na jar minulého roka to bol model poháňaný zážihovým 
motorom 1.4 Turbo Ecotec s výkonom 88 kW.

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

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

mer 16,5:1, zdvihový objem 1686 cm3, najväčší výkon 96 

kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 300 Nm pri 2000 až 

2500 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná vlečená náprava, priečny skrutný stabilizátor, 

vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúč-

mi, ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, obry-

sový priemer otáčania 11,48 m, pneumatiky rozmeru 205/55 

R 16. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4288/1812/1615 

mm, rázvor náprav 2644 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1488/1509 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1428/2020 kg, objem batožinového priestoru 400/1500 l, 

objem palivovej nádrže 54 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 196 km/h, 

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

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

CO
2
 138 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Predstavujeme

Opel štartuje ďalšiu „dvadsaťštyrihodinovku“

nové kombi poskytuje veľkorysý batožinový 
priestor a atraktívnu ponuku výkonných 
a účinných motorov, ako aj najmodernejší 
systém infotainmentu Chevrolet MyLink.

nové a zlepšené motory budú k dispozícii 
v celom typovom rade Cruze od leta 2012. 
K doterajším zážihovým motorom s objemom 
1,6 a 1,8 litra pribudol nový prepĺňaný zážihový 
1,4-litrový motor. Zlepšený „turbodiesel“ 
s objemom 2,0 litra doplnil nový, zvlášť úsporný 
1,7-litrový vznetový motor.  

Kombi Cruze station wagon je s dĺžkou 4675 
mm trocha dlhšie ako hatchback (4510 mm) 
a sedan (4597 mm). Batožinový priestor má 
základný objem 500 litrov, po sklopení operadla 
zadného sedadla je pri naložení až po strop 
k dispozícii využiteľný objem takmer 1500 litrov.  
Súčasťou štandardného vybavenia sú pozdĺžne 
lišty strešného nosiča, ktoré okrem praktických 
funkčných predností predstavujú aj prvok 
dizajnu, dodávajúci karosérii športový vzhľad.

V rámci modelového roka 2012 dostali všetky 
modely Cruze rozličné dizajnové modifikácie na 
karosérii a v interiéri. Vonkajšie úpravy zahŕňajú 
reštylizované predné čelo, zmenené vnútra 
hlavných reflektorov, modifikované reflektory 
do hmly a nový dizajn kolies. V kabíne  
bola zmenená stredová konzola a rozšírená 
ponuka vyhotovení interiéru.  nové modely 
Cruzey dostali inteligentný elektronický kľúč, 
umožňujúci odomykanie vozidla potiahnutím za 

kľučku dverí vodiča, ak má vodič kľúč pri sebe. 
Motor sa štartuje a vypína bez kľúča pomocou 
tlačidla. 

Od leta 2012 sa začne do vyšších verzií 
typov Cruze a  Aveo zavádzať nový systém 
infotainmentu značky Chevrolet, pomenovaný 
MyLink. tento systém umožňuje integráciu 
smartfónu do audiosystému vozidla.

Systém MyLink prenáša obsah zo smartfónu 
na centrálny farebný dotykový monitor 
s uhlopriečkou 7 palcov (17,8 cm) a veľkým 
rozlíšením na stredovej konzole vozidla. 
Po pripojení smartfónu sa prostredníctvom 
dotykového monitoru dajú ovládať rozličné 
funkcie smartfónu ako hudobný záznam, 
fotogaléria, telefónny zoznam, záznam videa 
a špeciálne navigačné aplikácie.   -cht-

Od piatka 2. marca od 12:00 h až do 
soboty 3. marca do 12:00 h – čiže 24 
hodín nonstop - budú mať zákazníci 

možnosť získať nové vozidlá Opel za úplne 
bezkonkurenčné ceny! „na základe dobrých 
skúseností z minulých rokov sme opäť pripravili 
kampaň „Opel 24 hodín“, počas ktorej môžu 
záujemcovia o automobily Opel počítať so 
zľavami až 10 000 eur,“ povedal pán Pavel šilha, 
riaditeľ slovenského zastúpenia automobilky 
Opel. V roku 2011 sa počas kampane „Opel 24 
hodín“ na Slovensku predalo rekordných 595 
nových vozidiel Opel!

Do kampane „Opel 24 hodín“ sú zaradené 
všetky modely osobných vozidiel, vrátanie novej 
Zafiry tourer alebo Insignie s motorom 2.0 
CDtI Biturbo. na svoje si prídu aj záujemcovia 
o úžitkové vozidlá Opel, na ktorých čakajú typy 
Vivaro a Movano.

Príťažlivosť tohtoročnej kampane „Opel 24 
hodín“ zväčšujú bonusy v podobe značkového 
strešného nosiča v hodnote 200 eur ku každému 
novému vozidlu alebo jednoročné povinné 
zmluvné poistenie zdarma (platí pri uzatvorení 
havarijného poistenia).

Pre tých, ktorí sa rozhodli financovať svoje nové 
auto prostredníctvom služby Opel Finance, je 
pripravený dodatočný bonus 500 eur. Zákazníci, 
ktorí si kúpia nové auto Opel počas kampane, 
si navyše budú môcť vybrať z bohatej ponuky 
príslušenstva či zimných pneumatík nokian 
so zľavou 50 %. A – pochopiteľne - silným 
argumentom je i pre Opel typická šesťročná 
záruka! 
 Viac podrobností na www.opel.sk, infolinke 
800 101 101, na špecializovaných stránkach 
www.opel-24hodin.sk či u ktoréhokoľvek 
autorizovaného predajcu automobilov Opel.

Chevrolet Cruze station wagon má 
svetovú premiéru na 82. ženevskom 
autosalóne tento mesiac. Kombi, 
ktoré je najnovším druhom 
karosérie v najpopulárnejšom rade 
značky Chevrolet, dopĺňa verzie 
sedan a hatchback, z ktorých sa 
doteraz celosvetovo predalo viac 
ako 1 milión od uvedenia na trh 
v roku 2009.

Chevrolet Cruze 
station wagon
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Vyskúšali sme
Nissan Micra 1.2 l 72 kW Tekna

tvarovanie interiéru a použité plasty na 
zhotovenie jeho častí neodpovedajú súčasným 
trendom. Ospravedlnením nemôže byť ani 
to, že ide o auto zo spodku ponuky nissanu 
– konkurencia ponúka oveľa hodnotnejšie 
zhotovené vozidlá.  Priestorovo súčasná Micra 
nie je zlá, dokonca aj na zadných sedadlách je 
miesta viac ako poskytuje „priemer“ malých áut 
(B-segment). Predné sedadlá majú len mierne 
bočné vedenie, sú osadené pomerne vysoko nad 
podlahou, nemali sme problém nájsť si vhodné 
miesto s dobrým dosahom na ovládacie prvky 
vozidla a s dobrým výhľadom na okolie auta, aj 
keď volant sa dá prestavovať len výškovo.
 Prejdime k tomu najlepšiemu, čo tento 
model ponúka. Zážihový trojvalcový motor 
so štyrmi ventilmi na valec a prepĺňaním 
mechanicky poháňaným kompresorom  
poskytuje najväčší výkon 72 kW zo zdvihového 
objemu 1,2 l a krútiaci moment 142 nm. nie 
sú to ohromujúce hodnoty, ale motorárov 
nissanu chválime za striedmosť. to, že nechceli 
dosahovať rekordné výkonnostné parametre, 

vyjadrené napríklad tzv. merným výkonom 
(kW/l), sa bohato vyplatilo v hodnotení 
spotreby benzínu. A to takto vidíme napriek 
tomu, že spotreba mohla byť ešte menšia, keby 
motor v skúšanej Micre spolupracoval s ručne 
ovládanou päťstupňovou prevodovkou, ktorá je 
tiež v ponuke, a nie s automatickou typu CVt. 
Otáčky motora plynule narastali po stlačení 
pedálu akcelerácie už od hodnoty 1000 za 
minútu, najvýraznejší nárast rýchlosti vozidielka 
cítiť, keď sú otáčky v rozsahu 3000 až 6000 
za minútu, kedy rast otáčok aj rýchlosti auta 
zastaví obmedzovač otáčok. žiaľ, radosť zo 
zrýchľovania kazí mizerné odhlučnenie kabíny, 
vinou ktorého posádku obťažuje hlasné kvílenie 
motora, prevodovky CVt s plynulou zmenou 
prevodu, hluk z ovaľujúcich sa pneumatík, pri 
väčších rýchlostiach aj od obtekania karosérie 
vzduchom. Skrátka, prílišné šetrenie výrobných 
nákladov znehodnotilo imidž Micry, ktorá vo 
svojej druhej generácii získala v roku 1993 titul 
Auto roka. škoda. Dobrá pozícia výrobku na 
trhu sa zvyčajne zložito vydobýva, ale ľahko 

sa stráca... Ale je možné, že nissan produkciu 
Micry ľahko predá na ázijských trhoch a straty 
„predajných čísel“ v Európe ho netrápia. 
uvidíme, čo o pár rokov prinesie piata generácia 
Micry.  
 Cena nissanu Micra 1.2 l 72 kW 
s prevodovkou CVt a s výbavou tekna je 
15 500 eur.

Samuel BIBZA

NISSAN MIcRA Najmenší typ automobilky Nissan 
na našom trhu sme už v minulosti 
vyskúšali niekoľkokrát, naposledy 
nás však príjemne prekvapila svojim 
motorom. Kompresorom prepĺňaný 
trojvalec je predsa len raritou 
a z celého auta nás zaujal určite 
najviac. Aktuálna, 4. generácia Micry 
už nemá šarm predchádzajúcich 
generácií a azda nie sme jediní, 
komu sa zdá, že tentoraz snahu 
o stláčanie výrobných nákladov už 
v Nissane poriadne prehnali. 
 

Motor: 3-valcový, 12-ventilový, prepĺňaný zážihový, ventilový 

rozvod 2xOHC, kompresný pomer 9,9:1, zdvihový objem 1198 

cm3, najväčší výkon 72 kW pri 5600 ot./min., krútiaci mo-

ment 142 Nm pri 4400 ot./min.

Prevody: automatická s plynulou zmenou prevodu /CTV/, po-

hon kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná vlečená náprava s pružne skrutnou prieč-

kou, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brz-

dy vpredu, bubnové vzadu, hrebeňové riadenie s  posilňova-

čom, obrysový priemer otáčania 10,4 m. Pneumatiky rozme-

ru 175/60 R-15.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3780/1675/1525 

mm, rázvor náprav 2450 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1470/1475 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1082/1530 kg, objem batožinového priestoru 265/605 l, ob-

jem palivovej nádrže 41 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 183 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,9 s, spotreba 95-oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

5,9/4,5/5  l/100 km, CO
2
 115 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
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Predstavujeme
Rinspeed Dock+Go

Pre bežnú nenáhlivú jazdu v meste dokážu 
lítium-iónové batérie smartu s elektrickým 
pohonom zabezpečiť dojazd do 120 km. nie 
každému to stačí a tak Frank Rinderknecht 

za dvojmiestny smart pripojil akýsi „batoh“ 
na dvoch kolesách. V tejto prídavnej časti 
karosérie je  buď spaľovací motor, sada baterií 
alebo palivových článkov – teda zariadenia  
predlžujúce základný dojazd elektrického 
smartu. Aj nútene otáčajúce sa kolesá tretej 
nápravy pod prídavnou časťou karosérie slúžia 
ako pohon pre generátor dobíjajúci trakčné 
batérie vozidla. Okrem spomínaných prídavných 
prvkov elektrického pohonu môže byť 
v prídavnej časti karosérie napríklad vyhrievaná 
schránka pre prevoz teplých jedál keteringovými 
spoločnosťami alebo pizze, môžu tam byť 
schránky pre rôzne náradie remeselníkov alebo 

údržbárov, ale priestor možno využiť 
aj na prepravu športového náradia, 
napríklad surfovacích dosák.

Ak majiteľ takéhoto vozidla 
nepotrebuje prejsť veľkú vzdialenosť 
a nepotrebuje využívať objem 
prídavnej časti karosérie, jednoducho 
prídavnú časť odpojí. Batérie v nej 
sa cez deň môžu dobíjať solárnymi 
panelmi na streche prídavnej časti 
karosérie.
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RINSPEED PREDSTAVIL 
TROJNÁPRAVOVý 
SMART 

Švajčiarska spoločnosť Rinspeed 
Franka M. Rinderknechta sa 
v posledných pár rokoch intenzívne 
venuje stavbe štúdií elektromobilov. 
Pre tohtoročný ženevský autosalón 
si pripravila ukážku, ako možno 
zväčšiť dojazd elektromobilov. 
Netradičnú „dokovaciu“ stanicu 
Dock+Go prezentuje na 
smarte fortwo poháňanom 
elektromotorom. 



Kvalita zhotovenia interiéru je stále dobrá, ale 
počas jazdy už cítiť, že toto auto konštruovali 
pred desaťročím. Dátum premiéry na trhu nech 
nikoho nemýli, proces vývoja začína už roky 
predtým. Priestorovo je malé MPV značky 
Citroën aj dnes vyhovujúce, zázrak v podobe 
pohodlia porovnateľného k veľkej limuzíne od 
auta dlhého len nepatrne  nad 4 m nemožno 
očakávať. Vďaka väčšej výške a „kolmejšiemu“ 
spôsobu sedenia sa pomerne pohodlne usadia 
na zadných sedadlách aj dospelé osoby s výškou 
do asi 170 cm. Daňou za miesto pre nohy 
cestujúcich vzadu  je pocit vyššieho vodiča, že 
sedí za volantom úžitkového auta. Potreboval by 
ešte o pár centimetrov posunúť sedadlo dozadu, 
ale rezervu pozdĺžneho pohybu už vyčerpal. 
S volantom už tiež potom nemožno kúzliť 
tak, aby ho mal viac odklonený od kolmice 
k podlahe. Konštruktéri riadenia tohto vozidla 
asi mysleli na svoje partnerky, ktoré majú 
zrejme slabé ruky, pretože posilňovač až príliš 
usilovne pomáha vodičovi pri otáčaním volantu. 
Vodič tak nedostáva od vozovky do volantu 

takú spätnú väzbu, akú by potreboval napríklad 
pre optimálne korektúry prejazdu zákruty 
s meniacim sa polomerom zakrivenia. Podvozok 
Citroënu C3 Picasso je dobrý na cestách 
s dobrým povrchom. na horších, akých je u nás 
aspoň polovica, už cítiť roky jeho konštruovania. 
na zvlášť hrboľatých úsekoch bratislavskej 
mestskej dlažby malé MPV poskakovalo až do 
času, kým sme výraznejšie nespomalili.   Skrátka 
a dobre, Citroën C3 Picasso v súčasnej podobe 
pôsobí na posádku zvnútra veľmi dobre, stále 
dostatočne moderne. Počas jazdy sme už cítili, 
že by mu pomohlo preladenie  podvozku, 
vrátane spomínaného posilňovača riadenia. Auto 
je dosť citlivé aj na bočný vietor.
 Zážihový 1,6-litrový motor s výkonom 
88 kW v kombinácii s päťstupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou je vhodnou voľbou – 
aj s ohľadom na cenu tohto modelu. Citroën 
C3 Picasso 1.6 Vti 88 kW s úrovňou výbavy 
Séduction sa predáva za 11 290 eur.

Samuel BIBZA 
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Vyskúšali sme
Citroën C3 Picasso 1.6 VTi 120k 
Séduction

INOVÁcIA BY 
NEBOLA ZLÁ...
V závere roku 2008 automobilka Citroën predstavila svoj najmenší 
viacúčelový automobil, typ C3 Picasso. Pre nás je zaujímavý aj preto, 
že závod PSA v Trnave je jediným miestom jeho výroby – stále k plnej 
spokojnosti s kvalitou vedenia spoločnosti Citroën, a najmä zákazníkov. 
Vyskúšali sme model poháňaný 1,6-litrovým zážihovým motorom 
s výkonom 88 kW.

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

2xOHC, kompresný pomer 11:1, zdvihový objem 1598 cm3,  

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

160 pri 4250 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 

a spodných trojuholníkových  ramenách, priečny skrutný sta-

bilizátor, zadná vlečená náprava s pružne skrutnou priečkou, 

vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor,  kotúčové brzdy 

vpredu s ventilovanými kotúčmi,  hrebeňové riadenie s  posil-

ňovačom, obrysový priemer otáčania 11,2 m, pneumatiky roz-

meru 195/55 R 16.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4078/1730/1672 

mm, rázvor náprav 2540 mm, rozchod kolies vpredu/vza-

du 1472/1470 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 

1353/1753 kg, objem batožinového priestoru 385/1500 l,  

objem palivovej nádrže 50 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 188 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,9 s, spotreba 95 oktán. 

benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

9,4/5,5/6,8 l/100 km, CO2 159 g/km.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE



www.mo t .sk 35

nOVý CItROËn BERLIngO 
MuLtISPACE je nasledovníkom prvého 
veľkopriestorového vozidla v histórií. Od 
začiatku jeho výroby v roku 1996 sa v osobnej 
verzii predalo až 1,4 milióna exemplárov. Vďaka 
tomu sa CItROËn BERLIngO neustále 
umiestňuje na prvých dvoch miestach vo svojej 
kategórii v Európe.
 CItROËn BERLIngO MuLtISPACE 
dostal širšiu a zaokrúhlenejšiu masku, spodná 
časť predného nárazníka dáva priestor hmlovým 
reflektorom s prídavnými svetlami do zákruty 
a novo integrované denné svietenie vo forme 
LED diód určuje pútavý svetelný podpis vozidla. 
Otvory pre prívod vzduchu vpredu sa rozšírili, 
aby opticky pevnejšie posadili vozidlo na cestu 
a pribudlo chrómované orámovanie, ktoré 
podčiarklo hmlové reflektory. V niektorých 
verziách personalizuje farebná čierna dekorácia 
Onyx s názvom Black Pack hornú časť prednej 
masky, zdobí vonkajšie spätné zrkadlá a prináša 
bočné lišty i dekoračnú lištu na zadných 
dverách. nový CItROËn BERLIngO 
MuLtISPACE bude okamžite rozoznateľný 
zozadu vďaka monogramu „MuLtISPACE“ 
podčiarkujúcemu „BERLIngO“ a spredu 
vďaka aktuálnemu logu značky. Verzie vybavené 
zadnými výklopnými dverami budú mať svetlá 
s dymovým nádychom. 
 Vozidlo môže ponúknuť až 7 miest na 
sedenie, ktoré môžu byť samostatné a to aj v 2. 
a 3. rade pre čo najväčšie pohodlie cestujúcich 
vzadu, zatiaľ čo hlavní konkurenti v 2. rade 
ponúkajú iba lavicu.
 Vnútorná výška je veľkorysá, umožňuje 
inštalovať Modutop®, skutočnú exkluzivitu 
CREAtIVE tECHnOLOgIE. Je inšpirovaný 
svetom lietadiel a spája presklenú strechu, 
množstvo úložných priestorov, kufor prístupný 
z dvoch strán, ventiláciu a individuálne 
osvetlenie pre potešenie cestujúcich vzadu, 
hlavne detí. 
 V ponuke pre tento model je aj motor 
e-HDi s mikrohybridnou technológiou, ktorý 
spolupracuje so 6-stupňovou robotizovanou 

prevodovkou. V tomto prípade dosahujú 
emisie CO2 hodnotu 125 g/km. Prevodové 
stupne sa radia tlačidlom na prístrojovej doske, 
čím sa uvoľňuje priestor medzi vodičom 
a spolujazdcom.
 nOVý CItROËn BERLIngO 
MuLtISPACE sa momentálne dodáva 
v štyroch verziách výbavy: "AttRACtIOn", 
"SEDuCtIOn" a "ExCLuSIVE" (čo je 
zároveň aj najvyšší stupeň výbavy), ako aj vo 
verzii xtR. Výbava xtR disponuje svetlou 
výškou zdvihnutou o 10 mm, ochranným 
krytom pod motorom a špecifickým balíkom 
Look s nádychom SuV (prahy dverí a blatníky), 
čo ocenia predovšetkým dobrodružnejšie 
zamerané rodiny.
 nový CItROËn JuMPy MuLtISPACE 
spája veľký vnútorný priestor a pohodlie 
na palube, ktoré mu umožňuje vyvýšená 
pozícia sedenia, čím má bližšie k veľkým 
jednopriestorovými rodinným autám. Variabilita 
vnútorného priestoru umožňuje novému 
modelu CItROËn JuMPy MuLtISPACE 
odviezť až deväť osôb a poskytnúť im komfort 
porovnateľný s jednopriestorovými rodinnými 
autami, pričom po kryt batožinového priestoru 
ešte stále zostáva 553 litrov priestoru na 
batožinu. 
 Má prepracovanú chrómovanú masku 
s novým logom značky, ktorá sa predlžuje až po 
reflektory. nový nápis "MuLtISPACE" vzadu 
dopĺňa logo "JuMPy", aby ho výrazne zaradil 
do rodiny osobných vozidiel značky CItROËn. 
Ponuku farieb rozšírila nová metalická farba 
"Hickory". Výbava sa posunula sa na novú, 
vyššiu úroveň. Vo výbave "ExCLuSIVE" 
sa sériovo nachádzajú už aj tempomat 
s obmedzovačom rýchlosti, zadné parkovacie 
snímače, “dymové” bočné a zadné okná, blatníky 
a bočné ochranné lišty vo farbe karosérie ako 
aj 16-palcové disky z ľahkých zliatin. V tretej 
úrovni výbavy bude neskôr k dispozícii nová 
služba "Direct Access" vyvinutá predovšetkým 
pre klientov z radov hotelových a letiskových 
taxikárov. táto nová konfigurácia so siedmimi 

či ôsmimi sedadlami umožnila po stlačení 
pravého krajného sedadla druhého radu vytvoriť 
priechod do tretieho radu. na podlahe je 
odnímateľný koberec, ktorý pokrýva priechod 
do tretieho radu.
 Pokoj a bezpečnosť modelu v každej situácii 
zabezpečuje napríklad aj neskôr dostupný 
prvok výbavy - systém grip Control. Ide 
o protišmykový systém, ktorého reakcie sa 
presne prispôsobujú všetkým jazdným situáciám. 
na prístrojovej doske sa nachádza prepínač, 
ktorým sa volí jeden zo štyroch režimov podľa 
aktuálnych jazdných podmienok, v ktorých sa 
vozidlo práve nachádza (normálny, terén, sneh, 
piesok). Všetky motorické verzie nového modelu 
CItROËn JuMPy MuLtISPACE využívajú 
najnovšie poznatky zo zmenšovania spotreby 
a emisií CO2. Preto vozidlo dostalo prvky ako 
aerodynamický kryt spodnej časti karosérie 
či "Volt control", zariadenie na optimalizáciu 
nabíjania batérie prostredníctvom alternátora. 
nový CItROËn JuMPy MuLtISPACE 
sa bude dodávať v troch úrovniach výbavy: 
"AttRACtIOn", "SEDuCtIOn" 
a "ExCLuSIVE" - najvyššej výbave pre 
najnáročnejších klientov. 

-cn-

Predstavujeme
CITROËN BERLINGO, JUMPY 

MULTISPACE

POtEšEnIE Z JAZDy 

NOVÝ CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE a NOVÝ CITROËN 
JUMPY MULTISPACE, vozidlá, 
ktoré  sú teraz modernejšie 
a dôvtipnejšie ako kedykoľvek 
predtým, prichádzajú s novým 
štýlom a s výbavou CREATIVE 
TECHNOLOGIE. Každý vo svojej 
kategórii teraz ešte presnejšie 
zodpovedá potrebám, ktoré 
sa neustále vyvíjajú.  Všetky 
osobné verzie typov CITROËN 
NEMO, BERLINGO a JUMPY sa už 
v súčasnosti označujú názvom 
´MULTISPACE´.

citroën jumpy Multispace

citroën Berlingo Multispace



Jean-Philippe texier, manažér dizajnového 
projektu pre Scénic Collection 2012, upresňuje: 
„Ide o zásadnú úpravu: prepracovanie celej 
prednej časti: reflektory, blatníky, kapota, 
nárazník a tiež predný stĺpik, ktorého súčasťou je 
stĺpik čelného skla. Cieľom tohoto nového plánu 
je oživiť vozidlo v krátkej verzii a zdôrazniť 
hodnotu dlhej verzie pridaním ďalších prvkov. 
Použili sme materiály, ktoré sa páčia našim 
zákazníkom, ako napríklad lesklý chróm a lesklá 
čierna farba.“

Scénic (krátka verzia) má športovú úpravu. 
Dostal viac lesklého chrómu, predovšetkým 
na prednom nárazníku. Dekoračné prvky 
zapadajú do línie LED denných svetiel. Chróm 
v kombinácii s lesklou čiernou farbou prispieva 
k modernejšiemu vzhľadu vozidla. Prepracované 
boli tiež niektoré detaily, aby vozidlo pôsobilo 
robustnejšie. Mriežka nárazníka s efektom 
žalúzií maskuje chladič. táto úprava bola 
zrealizovaná pri úpravách týkajúcich sa 
chladenia motora. 

grand Scénic má na prednej časti výraznejšie 
horizontálne línie. toto zlepšenie v spojení 
so strešnými lištami (k dispozícii na jar 2012) 
podčiarkuje hodnotu jednopriestorového 
vozidla. „Dlhá verzia sa vyznačuje väčším 
množstvom vzduchu idúceho do predného 
nárazníka a cez strešné lišty,“ upresňuje Jean-
Philippe texier. 

K dispozícii sú dve nové farby: modrá 
Bleu Majorelle a granátovo červená Rouge 
grenat, ktorá je špecifická pre grand Scénic 
Collection 2012. grafické vyhotovenie 
a osvetlenie ukazovateľov na prístrojovej 
doske boli prepracované v duchu špičkových 
elektronických prístrojov. Aj kabína získala nový 
farebný vzhľad (nová béžová farba pri verzii 

Expression a Privilège a nová ponuka tmavého 
„karbónu“ pri verzii Privilège) a čalúnenie (nové 
látkové čalúnenie, nová kožená sada s pruhmi 
z Alcantary).

Úspech špeciálnej série Bose® Edition v roku 
2011 v západnej Európe viedol k tomu, že 
sa táto séria stáva  neoddeliteľnou súčasťou 

výbavy. Rad sa tak rozrastá o novú kvalitnú 
verziu kombinujúcu športovú eleganciu 
a nezameniteľný akustický zážitok. 
 uvedením motorov Energy tCe 115 (na 
jar 2012) a Energy dCi 130 sú k dispozícii nové 
zážihové a vznetové pohonné jednotky, ktoré 
spájajú výkonnosť a hospodárnosť. S motorom 
Energy dCi 130 dosahuje Scénic Collection 
2012 nový rekord v spotrebe na úrovni 4,4 l/100 
km (115 g CO2/km). Spoločným rysom nových 
motorov je malá spotreba paliva, malá produkcia 
emisií CO2, malé prevádzkové náklady a väčšie 
potešenie z jazdy. Motor Energy dCi 130 sa 
dostal do ponuky typu Scénic v máji 2011.  

Motor Energy dCi 130 (R9M) má zdvihový 
objem 1,6 litra. Scénic s ním dosahuje hodnoty: 
115 g CO2/km a normovanú spotrebu 
v kombinovanej prevádzke 4,4 l/100 km, čo 
predstavuje o 20 % menšiu spotrebu nafty 
v porovnaní s motorom 1,9 dCi 130 (F9Q), 
ktorý nahrádza. „technologický balíček“ motora 
Energy dCi 130 obsahuje:
-  systém Stop&Start s rekuperáciou energie pri 

spomalení (Energy Smart Management), 
-  recirkuláciu výfukových plynov (EgR): 

Výfukové plyny, ktoré sú následne 
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Predstavujeme
RENAULT SCÉNIC A GRAND SCÉNIC 
COLLECTION 2012

uPEVŇOVAnIE POZíCIE
Európska jednotka v segmente kompaktných jednopriestorových vozidiel, 
dvojica Renault Scénic a Grand Scénic, získala na začiatku tohto roku 
omladený vzhľad. Novou prednou časťou karosérie a modernizovaným 
interiérom má priťahovať stále väčšiu pozornosť v segmente s veľmi silnou 
konkurenciou. 



rekuperované, sú chladené v nízkotlakovom 
výmenníku a potom sú opäť vedené 
k turbodúchadlu, kde sú zmiešané 
s nasávaným vzduchom. Vďaka tejto 
technológii sa zväčší prepĺňací tlak. tieto 
plyny sú chladené vzduchom v chladiči 
prepĺňania a dochádza k ich druhému 
„spalovaniu“. tento okruh, nazvaný 
„studený“, umožňuje zmenšenie emisií 
kysličníkov dusíka účinnejšie ako pri tradičnej 
vysokotlakovej technológii EgR, a to pri 
zachovaní optimálnej účinnosti motora 
a optimálneho spaľovania,

-  samoregulačné termostatické olejové 
čerpadlo: Zdvihový objem čerpadla sa 
nastavuje podľa tlaku oleja, ktorý je v daný 
okamih potrebný, a tak sa zmenší spotreba 
energie. Snímač teploty oleja riadi v reálnom 
čase chod čerpadla, čím sa zmenší trenie 
spôsobené viskozitou s priamym ziskom na 
spotrebe paliva,

-  nová architektúra turbodúchadla: zmenšenie 
poklesu tlaku vďaka inovačnej architektúre 
turbodúchadla. Dráha, ktorú prejde nasávaný 
vzduch, je zjednodušená, čo zlepšuje účinnosť 
turbodúchadla. Dosiahne sa tak rovnaká 
spotreba paliva, ale väčší výkon. 

- vstrekovacie dýzy (individualizovaný uhol 
vstrekovania): rozptyl paliva je presnejší 
a výrazným spôsobom zlepšuje spaľovanie 
(-15 % „nedopalu“) v prospech spotreby 
a emisií CO2.

na jar roku 2012 bude ponuka motorov 
modelov Scénic a grand Scénic rozšírená 
o zážihovú jednotku Energy tCe 115, ktorá má 

o 20 % menšiu spotrebu a emisie v porovnaní 
s motorom 1,6 16v 110. 

Z hľadiska technológií je toto jednopriestorové 
vozidlo prvým z radu Renault, ktoré je vybavené 
systémom Visio System®, teda zariadením 
upozorňujúcim na vybočenie z pruhu 
a s automaticky prepínanými diaľkovými 
svetlami. Asistenčný systém rozjazdu do kopca 
a dialničný režim smeroviek sú pri Scénicu 
k dispozícii v sérii. nová audiosústava, ktorá 
sériovo ponúka pripojenie Bluetooth, uSB 
a iPodu, je k dispozícii už od úrovne Expression. 
Predná strana má ergonomickejší tvar 
a ovládanie je intuitívnejšie.

Scénic a grand Scénic si uchovávajú výbavu, 
ktorá prispievala k úspechu týchto modelov:
•	 navigačný	systém	Carminat	TomTom®	
•	 prispôsobiteľný	a multifunkčný	farebný	

tFt (Thin Film transistor) displej, ktorý 
umožňuje včasné automatické a prehľadné 
zobrazenie praktických informácií. Okrem 
nového vyhotovenia je na displeji rad 
vizuálnych prvkov týkajúcich sa asistencie pri 
vedení vozidla, výbavy alebo bezpečnostných 
ukazovateľov: Stop&Start, asistenčný 
systém rozjazdu do kopca, upozornenie na 
vybočenie z jazdného pruhu, otvorené dvere, 
nezapnutý bezpečnostný pás alebo nesprávny 
tlak v pneumatikách. Objednať si možno aj    
audio systém Bose® 

V roku 2010 Renault zaviedol značku 100 % 
pohody pod názvom „take care“. Značka bola 
pouzitá pri type Latitude a opäť prichádza pre 

typ Scénic Collection 2012, ktorý vyuzíva:
-  teflónovú povrchovú úpravu (teflon®) 

proti škvrnám a znečisteniu textilných častí 
sedadiel (od verzie Dynamique) 

-  komfortné opierky hlavy grand Confort.
-  sériový snímač kvality vzduchu Air Quality 

Sensor, ktorý zaručuje čistý a regulovaný 
vzduch. Keď sa vozidlo dostane do 
znečisteného prostredia, snímač Air 
Quality Sensor integrovaný do regulovanej 
dvojzónovej klimatizácie automaticky aktivuje 
recykláciu vzduchu. na tFt displeji sa 
zobrazia príslušné symboly.

Scénic a grand Scénic poskytujú optimálne 
pohodlie a modularitu. Sú to ich silné stránky, 
ktoré priniesli úspech segmentu kompaktných 
jednopriestorových vozidiel a predovšetkým jeho 
priekopníkovi. V prípade odkladacích priestorov, 
ktoré sú rozložené po celej kabíne, ponúka 
Scénic a grand Scénic ich rekordný objem 
v rozsahu 86 až 92 litrov (podľa verzie). Pri 
modeli Scénic možno sklopiť druhý rad sedadiel 
a predné sedadlo spolujazdca. Vybraním sedadiel 
v druhom rade možno získať ešte väčší objem 
nákladného priestoru.
 na palube 7-miestneho grand Scénicu 
je tiež možné zväčšiť objem batožinového 
priestoru  vďaka sedadlám v treťom rade, ktoré 
sa dajú sklopiť do podlahy. Po vybraní sedadiel 
v druhom rade presahuje objem nákladného 
priestoru 2 m3. Prístup k sedadlám v treťom 
rade uľahčuje páčka umiestnená na boku 
sedadiel v druhom rade. 
 
Priekopník segmentu má za sebou veľmi 
úspešnú minulosť. Scénic, prvé úspešné 
kompaktné jednopriestorové vozidlo, bolo 
uvedené na trh v roku 1996. Od tej doby boli 
v závode Douai (na severe Francúzska) vyrobené 
už tri generácie s celkovým počtom takmer 4 
miliónov kusov. Kolekcia 2012 má jasný cieľ: 
mať stále vedúce postavenie v danom segmente 
a ďalej nadväzovať na úspešnú minulosť 
jednopriestorových vozidiel. Predáva sa od 
februára.

-rt-
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Opel nielen rozširuje svoju produktovú ponuku, 
ale aj dodáva značke výrazný emocionálny náboj. 
nové kompaktné športové kupé Astra OPC 
je s 206 kW najvýkonnejším modelom Astra 
všetkých čias. Okrem fantastického zážitku 
z jazdy poskytuje zákazníkovi aj množstvo 
emócií. Opel má okrem 150. výročia založenia 
značky ďalší dôvod oslavovať: Revolučný 
elektromobil Ampera s predĺženým dojazdom 
sa prebojoval medzi finalistov voľby „Auto 
roka 2012“. Okrem toho Opel predstaví štúdiu 
futuristického bicykla s elektrickým pohonom 
„RAD e“. Svoju výbornú pozíciu v oblasti 
technológie značka demonštruje novým 
exkluzívnym systémom sekvenčného prepĺňania 
dvoma turbodúchadlami pri vznetovom motore 
2.0 Biturbo CDtI pre typ Insignia.

opel Mokka 
napriek svojej dĺžke iba 4,28 metra poskytuje 
Opel Mokka, postavený na báze typu Corsa,  

dostatočne veľký priestor piatim osobám, 
sediacim v pohodlnej zvýšenej polohe. Rovnako 
ako ostatné automobily značky Opel kombinuje 
atraktívny dizajn s inovatívnymi technológiami 
a funkčnými prvkami, prekračujúcimi 
rámec triedy, ktoré v duchu filozofie značky 
sprístupňuje širokému okruhu zákazníkov. 
tri účinné motory zabezpečujú dynamické 
jazdné vlastnosti pri priaznivej spotrebe 
paliva. na výber je 1,6-litrový zážihový motor 
s výkonom 85 kW, zážihový motor 1.4 turbo 
s výkonom 103 kW a vznetový motor 1.7 
CDtI s výkonom 96 kW. Všetky motory sú 
vybavené systémom Stop/štart. Slabší zážihový 
motor bude spolupracovať s päťstupňovou 
ručne ovládanou prevodovkou, pre ostatné budú 
k dispozícii šesťstupňové ručne ovládané alebo 
automatické prevodovky. Aktívnu bezpečnosť 
zlepšujú najmodernejšie technológie, ktoré 
sú novinkami v segmente SuV-B, napríklad 
asistenčné systémy vodiča na báze kamerového 

systému Opel Eye alebo cúvacia kamera. nový 
Opel Mokka môže byť vybavený pohonom 
predných kolies alebo pohonom všetkých 
kolies. Pohon všetkých kolies (AWD) zlepšuje 
stabilitu a bezpečnosť a súčasne zlepšuje 
schopnosti jazdy mimo spevnených ciest. 
Systém pohonu plynulo prerozdeľuje krútiaci 
moment medzi jednotlivými nápravami podľa 
jazdných podmienok. K štandardným prvkom 
zlepšujúcim jazdné vlastnosti všetkých verzií 
typu Mokka patrí elektronický stabilizačný 
systém ESC (Electronic Stability Control), 
systém regulácie trakcie tC (traction Control), 
ako aj systémy Hill Start Assist (HAS) a Hill 
Descent Control (HDC) – ktoré zlepšujú 
ovládací komfort a bezpečnosť pri rozjazde do 
svahu alebo zjazde zo strmého svahu.
Opel Mokka by sa mohol začať predávať 
v závere tohto roku.  nová Astra OPC je 
najvýkonnejšou verziou kupé Astra gtC. Jej 
turbodúchadlom prepĺňaný zážihový 2,0-litrový 

PREMIéRy ZnAČKy 
OPEL V žEnEVE

Opel na tohtoročný ženevský 
autosalón) pripravil dve svetové 
premiéry: Nové subkompaktné 
SUV Mokka a novú generáciu 
športového kupé Astra OPC. Presne 
v súlade s mottom tohtoročného 
autosalónu „Driving into the future“ 
je Opel s novým automobilom 
Mokka prvým nemeckým 
automobilovým výrobcom 
vstupujúcim do rýchlo rastúceho 
segmentu SUV-B. 

Opel Mokka

Opel Astra OPC
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štvorvalec s priamym vstrekovaním paliva 
dosahuje výkon 206 kW, krútiaci moment 
400 nm a umožňuje vozidlu dosiahnuť 
najväčšiu rýchlosť 250 km/h. nijaký iný model 
Astra v minulosti nedosahoval takú rýchlosť. 
špeciálna predná náprava HiPerStruts (High 
Performance Struts) dovoľuje vodičovi modelu 
Astra OPC bez kompromisov využívať veľký 
výkonový potenciál motora. V kombinácii 
s podvozkom FlexRide, umožňujúcim nastaviť 
špeciálne režimy Sport a OPC, táto predná 
náprava poskytuje modelu Astra OPC extrémnu 
dynamiku.
 Astra OPC má nové športové škrupinové 
sedadlá, vyrobené s využitím najmodernejšej 
technológie. Obidve predné sedadlá poskytujú 
vodičovi a spolujazdcovi vedľa vodiča zníženú 
polohu a zlepšenú oporu pri dynamickej 
jazde. Aplikácia nových materiálov pri výrobe 
škrupiny sedadiel priniesla úsporu hmotnosti 
45 % oproti konvenčnej konštrukcii. nijaký iný 
automobilový výrobca na svete zatiaľ nepoužíva 
organickú vstrekovanú vrstvu s kompozitovým 
materiálom v sériovo vyrábanom vozidle. nové 
sedadlá sa dajú nastavovať v 18-tich rozličných 
smeroch. Všetky nové prvky technológie 
OPC boli testované na okruhu nürburgring 
v nemecku. Pri jazdných testoch na 10 000 
km veľkou rýchlosťou na tomto pretekárskom 
okruhu namáhanie zodpovedá ekvivalentu 
približne 180 000 km na normálnych cestách.
 tohto roku má Opel viacero dôvodov 
s napätím očakávať ženevský autosalón. 
V predvečer autosalónu, 5. marca bude 
slávnostne vyhlásený držiteľ titulu „Auto roka 
2012“. Medzi siedmimi finalistami ašpirujúcimi 
na tento prestížny titul je aj inovatívny 
elektromobil Opel Ampera.  
 Elektrický bicykel Opel „RAD e“ – 
futuristický bicykel s prídavným elektrickým 
pohonom (e-bike) dopĺňa stratégiu elektrickej 
mobility značky a poskytuje koncepciu 
skutočne integrovanej individuálnej a mestskej 
mobility. RAD e – prvý elektrický bicykel 
vytvorený podľa princípov automobilovej 
konštrukcie a výroby – obsahuje mnoho 
typických výrazových prvkov dizajnu značky 
Opel ako sú tvary bumerangu, ktoré má 

elektromobil Ampera a štúdia RAK e. Bicykel 
má elektromotor s výkonom 250 W, ktorý  
podporuje jazdca – ten pri jazde musí otáčať 
pedálmi, čím súčasne reguluje rýchlosť jazdy. 
Podľa podmienok a rýchlosti jazdy sa dojazd 
pohybuje v rozpätí 60 až 145 kilometrov. 
tým RAD e umožňuje individuálnu mobilitu 
majiteľa, keď je používanie automobilu 
obmedzené alebo nemožné. Opel predstavuje 
štúdiu RAD e v čase, keď sa všeobecne očakáva, 
že elektrické bicykle budú hrať kľúčovú rolu 
v koncepciách budúcej integrovanej mestskej 
dopravy, spájajúcej elektrické bicykle, automobily 
a autobusy. RAD e je súčasne dizajnovým 
pripomenutím ranej fázy existencie značky Opel 
ako výrobcu bicyklov. V kontexte 150. výročia 
značky Opel dizajnéri vytvorili štúdiu, ktorá je 
historicky relevantná a súčasne ponúka víziu 
budúcnosti. 
 nový motor 2.0 Biturbo CDtI má 
premiéru vo vlajkovej lodi značky Opel, v type 
Insignia. Motor 2.0 Biturbo CDtI dosahuje 
výkon 143 kW a maximálny krútiaci moment 
400 nm; spotreba paliva v kombinovanej 
prevádzke je pritom iba 4,9 litra nafty na 100 
kilometrov (129 g/km CO2). tým je Insignia 
jedným z najúspornejších automobilov strednej 
triedy. Srdcom motora je systém sekvenčného 
prepĺňania dvoma turbodúchadlami rozličnej 
veľkosti – technológia, ktorá bola doteraz 
prístupná iba vo vyšších cenových segmentoch. 
Súčasne je po prvý raz osobný automobil 
vybavený dvoma chladičmi stlečeného vzduchu 
s dvoma úplne samostatnými chladiacimi 
okruhmi. tieto technické komponenty majú 
zásadný význam pre agilitu a spontánnu reakciu 
nového vznetového motora s objemom 2,0 litra. 
 Okrem toho populárny rad Insignia dostal 
ďalšie inovatívne technické prvky: každá 
verzia s pohonom všetkých kolies AWD 
bude môcť byť onedlho vybavená podvozkom 
SuperSport s prednou nápravou HiPerStruts, 
prevzatou zo špičkovej verzie  Insignia OPC 
(Opel Performance Center). tento podvozok 
výrazne umocňuje jazdnú  dynamiku. Aktívnu 
bezpečnosť typu Insignia ďalej zlepšujú nové 
asistenčné systémy na báze radaru. 

Zlepšenia Opel predstavuje aj v  radoch  
Corsa, Astra, Insignia a Meriva. novinkou 
je verzia Corsa Kaleidoscope, ktorá ďalej 
rozširuje úspešnú športovú rodinu Corsa Color 
line. Ďalšou zmenou v ponuke Color line je 
ekonomický zážihový motor 1.2 ecoFLEx 
s výkonom 51 kW, ktorý má so systémom štart/
Stop spotrebu 5,1 l/100 km a emisiu CO2 119 
g/km. typ Meriva, šampión značky Opel vo 
variabilite, je teraz k dispozícii s rozšírenou 
ponukou motorov, obsahujúcou výkonnejšie 
aj ekonomickejšie agregáty. Zážihový motor 
1.4 turbo s výkonom 103 kW teraz dosahuje 
väčší maximálny krútiaci moment 220 nm 
(+20 nm) vďaka novej funkcii overboost. 
Okrem toho pribudol účinný motor 1.4 
LPg turbo ecoFLEx s výkonom 88 kW 
na skvapalnený ropný plyn. Okrem malých 
prevádzkových nákladov vyniká aj emisiou CO2 
124 g/km. Všetky výkonové verzie zážihového 
motora s objemom 1,4 litra môžu teraz byť 
v  Merive vybavené technológiou štart/Stop, 
prispievajúcou k úspore paliva. napríklad 
spotreba motora 1.4 turbo s výkonom 88 kW sa 
vďaka systému štart/Stop zmenšila o 12 % (pri 
prevažne hustej mestskej premávke – pozn. red.). 

Motor 1.4 LPg turbo ecoFLEx je teraz 
k dispozícii aj v  rade Astra v 5-dverovej 
karosérii a v kombi Astra Sports tourer 
s výkonom zväčšeným na 103 kW.

V roku 150. výročia založenia značky Opel si 
zákazníci môžu objednať modely Astra, Corsa, 
Insignia a Meriva so špeciálnym kompletom 
vybavenia „150 rokov Opel“, obsahujúcim 
rozličné prvky premium ako napríklad disky 
kolies z ľahkej zliatiny. Okrem toho Opel 
ďalej zlepšil svoje jedinečné technológie ako 
integrovaný nosič na bicykle FlexFix, ktorý má 
teraz zväčšenú nosnosť a môže niesť celkovo až 
4 bicykle (Astra Sports tourer, Zafira tourer). 

Ponuku vybavenia na želanie doplnil nový 
parkovací asistenčný systém, ktorý dokáže 
zachytiť aj malé predmety vo vzdialenosti do 
100 cm pred vozidlom a do 150 cm za vozidlom.

-ol-
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"našim zámerom bolo vytvoriť prísne vyzerajúci, 
ale pritom priateľský výraz konceptu track'ster, 
niečo ako má napríklad buldog," uviedol tom 
Kearns, hlavný dizajnér KMA. "Chceli by sme 
dosiahnuť, aby ľudia okamžite identifikovali, 
že je to Soul, ale so zmeneným charakterom. 
Ide o odvážnu interpretáciu toho, ako zmeniť 
vnímanie zákazníka na superšportové vozidlo 
Kia, ktorým by tento automobil chcel byť."

Odvážne ciele začal dizajnérsky tím napĺňať 
už výberom nápadnej kombinácie  bielej 

a oranžovej (Inferno Orange) farby karosérie. 
Kým biela zobrazuje komplexné vrstvy 
a odtiene, ktoré prispievajú k dramatickej 
optickej hĺbke, oranžová je ideálna na obtekanie. 
Charakteristickú mriežku chladiča pre súčasné 
automobily Kia zdobia sacie otvory v úprave 
z ľahkého karbónu. Hladko integrované hlavné 
reflektory presahujú sugestívne dozadu nad 
oblúky predných kolies. Hlboko zapustené 

šošovky odrážajú aktuálny trend a dominujú na 
celom koncepte, LED akcent všetkých svetiel je 
v tomto prípade už samozrejmosťou.
 najvýraznejším prvkom prednej masky 
konceptu Kia track'ster je predná mriežka, ktorá 
lemuje obrovské LED reflektory s prvkami 
hliníkového obloženia. track'ster je schopný 
prehĺtať obrovské množstvo vzduchu, aby motor 
bežal v optimálnom režime aj v náročných 

Predstavujeme
Kia Track´ster

Poznáte v tomto aute Kiu Soul?
Spoločnosť Kia Motors America 
(KMA) predstavila vo februári na 
autosalóne v Chicagu, uprostred 
dravých rytmov heavy-metalovej 
hudby, dymu a oslepujúceho svetla, 
koncept Kia Track'ster. Výkonnostne 
orientované trojdverové kupé 
s líniami typu Soul možno 
naznačuje, ako si predstavujú 
dizajnéri Kie budúcnosť typu, ktorý 
v USA slávi nebývalý predajný 
úspech - len vlani sa tam predalo 
viac ako 102 000 Soulov.
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podmienkach. nízko uloženú hranu prednej 
masky z uhlíkových vlákien zdobia len pár 
centimetrov nad zemou výrazné prvky vo farbe 
Inferno Orange a prepožičiavajú tak vozidlu 
nebojácny a dravý výraz.
 štúdia track'ster nie je len ďalšou peknou 
tváričkou v zozname konceptov - jej telo je 
dokonale pripravené na tvrdý boj. Masívne 
prelisy bokov karosérie naznačujú obrovský 
potenciál výkonu. štúdia je vybavená výkonnými 
pneumatikami typu Michelin Pilot Sport PS2 
s priemerom 19 palcov a profilom 245/40 na 
prednej náprave, zadnej náprave dominujú 
masívne kolesá s rozmerom 285/35 R19. Rázvor 
náprav má hodnotu 2570 mm, je teda  o viac 
ako 25 cm dlhší ako má súčasný typ Soul. 
Ako sa dalo očakávať na aute s podobnými 
výkonnostných parametrami, má  kotúčové 
brzdy typu Brembo s ventilovanými kotúčmi  
s priemerom 355 mm vpredu a 345 mm vzadu. 
 Oproti bežnému produkčnému typu Kia 
Soul identifikujú skalní fanúšikovia štúdiu 
Kia track'ster okamžite podľa šikmej strechy 
vo farbe Inferno Orange a taktiež podľa 
chýbajúcich zadných dverí. Predné dvere sú 
predĺžené a zdobí ich hladká rukoväť a kryty 

palivovej nádrže, inšpirované pretekárskymi 
špeciálmi. nízko uložené podbehy z uhlíkových 
vlákien sú tiež oranžovej farby a ich súčasťou 
sú chladiace otvory zadných bŕzd. Zadnej 
časti dominuje netradičný štylistický dizajnový 
prvok (tzv. backpack), opäť vo výraznej Inferno 
Orange, ktorý zvýrazňuje jeho šírku  - viac ako 
191 cm, čím prekonáva svoj  sériovo vyrábaný 
„základ“ o takmer 13 cm. 
 štúdia Kia track'ster má koncepciu 
hnacieho ústrojenstva, ktorá nadchne srdce 
každého fanúšika. tím dizajnérov KMA má 
smelé plány, ale udržal svoje vízie v medziach 
reálnej skutočnosti. Radový prepĺňaný 
2,0-litrový motor s výkonom 184 kW 
predstavuje 66-percentný nárast výkonu oproti 
bežnému, v Amerike predávanému Soulu. 
šesťstupňová ručne ovládaná prevodovka 
s krátkym odstupňovaním je ovládaná krátkou 
radiacou pákou, poháňané sú kolesá prednej 
aj zadnej nápravy. na prvý pohľad zaujme 
aj menšia svetlá výška vozidla, prispôsobená 
pretekárskym výkonom. 
 ľahkému a vzdušnému interiéru dominujú 
pretekárske, semišom čalúnené sedadlá, oživené 
bohatým využitím farebných prvkov. žulovo 

šedé kožené čalúnenie interiéru vytvára pocit 
sily a stability, semiš pokrýva aj športový volant 
a dverové výplne. Palubné prístroje sa ukrývajú 
v tubusoch so žeravo červeným podsvietením, 
sú veľké a ľahko čitateľné. Palubný počítač 
s údajmi o vozidle, ako napríklad teplota oleja, 
alebo stav napätia batérie, sa nachádza na 
vrchole prístrojového panelu, zatiaľ čo navigácia, 
audiosystém a ovládače klimatizácie sú prístupné 
prostredníctvom veľkého dotykového displeja 
priamo nad tlačidlom štart/Stop.
 Priestor za prednými sedadlami štúdie 
Kia track'ster predstavuje absolútne revolučný 
krok, ktorý ho definitívne odlišuje od bežného 
Soulu. Zadné sedadlá sú jednoducho odstránené 
a nahrádzajú ich plne integrované odkladacie 
boxy a tiež náhradné pneumatiky. "naším 
cieľom pri vývoji konceptu track'ster bolo 
vytvoriť predovšetkým výkonný pretekársky 
model, ktorý by mohol tráviť čas nielen 
na cestách, ale aj na pretekárskej dráhe," 
uviedol tom Kearns. "Zámerom bolo, aby 
všetky nástroje a vybavenie nevyhnutné na 
prevádzku vozidla boli za každých okolností 
ľahko prístupné."  Veľké úložné kontajnery 
umožňujú uložiť všetok nevyhnutný materiál, 
ako prilby, kombinézy, rukavice a náradie, zatiaľ 
čo záchranná núdzová výbava je umiestnená 
v samostatnej a výrazne oranžovo označenej 
schránke. Súčasťou výbavy môže byť podľa 
želania zákazníka aj rýchloupínací úchyt, 
umožňujúci rýchlu výmenu poškodenej 
pneumatiky.

Aj keď nie sú k dispozícii žiadne aktuálne plány 
na produkciu modelu Kia track'ster, tím autorov 
z Kia Kalifornia Design Centrum s nadšením 
pokračuje na projekte. "Koncepčné automobily 
sú čerešničkou na torte," hovorí toml Kearns. 
"umožňujú dizajnérom a inžinierom z KMA  
pokračovať v realizácii sna o tom, ako by mohla 
vyzerať budúcnosť. Či sa už ten sen stane 
realitou, alebo nie, je iná otázka."

-ka-
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Ford B-MAx sa stáva už piatym MPV tejto 
značky na európskom trhu, a je na začiatku 
veľkostnej ponuky. nad ním sú typy C-MAx, 
sedemmiestny grand C-MAx a dvojica veľkých 
MPV- galaxy a S-MAx. Do istej miery je 
náhradou za aj u nás úspešný, a už nevyrábaný 
typ Fusion (bol odvodený z Fiesty).
 na karosérii B-MAxu možno nájsť prvky 
Fiesty – predná časť vozidla – bočné presklenie 
má tvar ako pri C-MAxe a posuvné zadné 
bočné dvere sú principiálne rovnaké, ako má 
grand C-MAx. Výnimočným riešením je 
karoséria bez stredného stĺpika, čo uľahčuje 
nastupovanie nielen na zadné, ale aj predné 
sedadlá. unikátny systém dverí, vďaka ktorému 
je do B-MAxu bezkonkurenčne ľahký prístup, 
integruje stredové stĺpiky karosérie do dverí 
tohto viacúčelového vozidla a vytvára tak 1,5 

NAJMENŠí 
VIAcÚČELOVý FORD

Predstavujeme
Ford B-MAX

Pred rokom na autosalóne v Ženeve  
Ford predstavil štúdiu malého 
viacúčelového automobilu (MPV) 
Ford B-Max. Po roku, na tom 
istom mieste, s rovnakým názvom 
a s takmer nezmeneným vzhľadom 
predstavuje sériovo vyrábaného 
nástupcu štúdie. 



metra široké neobmedzené otvory na oboch 
stranách vozidla, ktoré pomáhajú zmierniť 
každodenný stres motoristov. Otvory zadných 
dverí väčšiny vozidiel poskytujú približne 
polovicu priestoru. „Systémy dverí, ako je 
tento, sú snom dizajnérov už mnoho rokov,“ 
povedal Stefan Lamm, riaditeľ oddelenia 
dizajnu exteriéru v spoločnosti Ford of Europe. 
„Konceptu sme sa zhostili od začiatku – od 
nápadu v skicári dizajnéra až po štýlový 
a všestranný produkt dostupný v predvádzacej 
miestnosti predajcu. Dali sme si za úlohu znovu 
predstaviť malé auto. ľudia sa pri vedení auta 
v meste boria s priestorovými problémami a my 

sme chceli nájsť nové riešenie.“
 Pri vývoji konceptu strávil tím niekoľko 
dní pozorovaním vodičov pri ich každodennom 
živote – pri nakupovaní alebo vyzdvihovaní 
detí zo školy – aby presne porozumel tomu, čo 
zákazníci skutočne požadujú od kompaktného 
vozidla. Inžinieri sa potom chopili výzvy vytvoriť 
bezpečné a praktické vozidlo, ktoré by spĺňalo 
dané požiadavky. Presunuli vysokopevnostnú 
štruktúru karosérie zo stredových stĺpikov 
a integrovali ju priamo do dverí, aby dosiahli 
vynikajúcu ochranu pri náraze, najmä v prípade 
bočného nárazu.
 V kľúčových častiach karosérie boli použité 

špeciálne mimoriadne vysokopevnostné 
druhy ocele, ktoré poskytujú až päťkrát väčšiu 
pevnosť v porovnaní s konvenčnou mäkkou 
oceľou. Vytvorili tak mimoriadne silnú a tuhú 
konštrukciu bez pridania hmotnosti navyše. 
„tento koncept dverí znamená, že cez bočné 
dvere možno nakladať naozaj veľké predmety 
– s dĺžkou viac ako 2,3 metra,“ povedal Ernst 
Reim, hlavný dizajnér interiérov v spoločnosti 
Ford of Europe.

Súčasťou procesu bolo intenzívne testovanie 
a analýza v každej fáze. V priebehu troch 
rokov tím vykonal viac ako 1000 detailných 
počítačových simulácií s cieľom optimalizovať 
správanie sa karosérie pri bočnom náraze. 
Každá simulácia trvala 24 hodín a prebiehala 
na počítači s výkonom ekvivalentným ôsmim 
najmodernejším osobným počítačom. tieto 
simulácie tím následne testoval v reálnych 
podmienkach prostredníctvom ďalších 50 
fyzických bočných nárazov.

„Vyvinuli sme karosériu, ktorá si zachovala 
všetky výhody nového konceptu dverí a zároveň 
je jej štruktúra silná, pevná a ľahká,“ povedal 
Darren Palmer, riaditeľ oddelenia kvality 
vývoja produktov v spoločnosti Ford of Europe. 
„Vytvorenie silnej a stabilnej karosérie podporuje 
skvelé ovládanie. B-MAx je rovnako pevný ako 
najnovšia Fiesta a jazda s ním bude rovnako 
zábavná.“

Interiér B-MAxu je vybavený prvkami, 
ktoré systém dverí s jednoduchým prístupom 
využívajú v maximálnej miere. Zadné sedadlá 
a sedadlo predného spolujazdca je možné 
sklopiť do roviny a vytvoriť tak veľkú, pohodlnú 
plošinu na nakladanie, na ktorú sa zmestí všetko 
- od bicyklov až po plochú škatuľu s nábytkom.
 V ponuke motorov pre Ford B-MAx 
má byť aj nový litrový prepĺňaný zážihový 
trojvalec 1.0 EcoBoost vo viacerých výkonových 
úrovniach. 
 Ford B-MAx sa do predaja v Európe 
dostane v priebehu roka.

-fd-
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Predstavujeme
Ford B-MAX
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Predstavujeme
Lexus LF-LC, GS 450h, F SPORT

LF-LC poháňaný pokrokovým systémom 
pohonu Lexus Hybrid Drive predstavuje nový 
športovejší imidž v podobe vozidla zameraného 
len na potreby vodiča a zachytáva možný budúci 
dizajnový smer všetkých vozidiel značky Lexus. 
LF-LC je vyjadrením nového dizajnového 
jazyka značky Lexus, ktorý stavia na smelej 
interpretácii charakteristickej masky chladiča 
v tvare vretena a typického stvárnenia zadných 
partií, čím poukazuje na splynutie nápadného 
štýlu s pragmatickou konštrukčnou funkčnosťou.

Úplne nový Gs 450h
na ženevskom autosalóne značka Lexus 
predstaví aj úplne nový plne hybridný model 
gS 450h zastupujúci najvýkonnejšiu verziu radu 
gS, ktorý sa už tento rok v máji objaví aj na 

slovenskom trhu. Úplne nové poňatie dizajnu 
exteriéru aj interiéru prepožičiava novému gS 
mocný a efektný vzhľad, ale súčasne znamená aj 
priestrannejšiu kabínu, väčší batožinový priestor 
(nárast o viac ako 60 % oproti predchádzajúcej 
generácii) a viac pohodlia pre všetkých členov 
posádky. Systém Lexus Hybrid Drive druhej 
generácie, ktorý poháňa verziu gS 450h, spája 
vynikajúci výkon motora lepšiu dynamiku jazdy 
s 23-percentným poklesom spotreby paliva,  na 
iba 5,9 l/100 km, a emisiami CO2 na úrovni 
len 137 g/km. Rastúcu obľúbenosť hybridných 
modelov Lexus v SR dokazuje aj ich zväčšujúci 
sa podiel na celkovom predaji značky – 78 
% (2011) oproti 40 % (2007). V roku 2011 
napríklad 80 % zákazníkov radu Rx a 100 % 
zákazníkov radu LS si vybralo práve vozidlá 

vybavené pohonom Lexus Hybrid Drive.

rozšírenie radu F sport
na autosalóne v ženeve sa predstaví úplný rad 
hybridných vozidiel Lexus F SPORt, vrátane 
dvoch vozidiel s plánovaným uvedením na 
trh v roku 2012. Stupeň výbavy F SPORt 
prináša špeciálne dizajnové prvky a novú úroveň 
jazdných zážitkov aj celkovej spokojnosti 
s vlastníctvom vozidla. Zákazníci majú teraz 
príležitosť vychutnať si nefalšovanú atmosféru 
výkonných modelov s označením F v rámci 
rozšíreného radu modelov Lexus.             -ls-

LExuS nA 
AutOSALónE 
V žEnEVE 

OCEnEný KOnCEpt LF-LC

Na tohtoročnom medzinárodnom 
autosalóne v Ženeve sa uskutoční 
európska premiéra nového 
dizajnového konceptu športového 
kupé Lexus LF-LC s usporiadaním 
sedadiel  2+2 a plne hybridným 
systémom pohonu. V januári, na 
autosalóne v Detroite, už tento 
koncept získal dizajnové ocenenie 
EyesOn Design Award 2012 
v kategórii „Najlepší koncept“.

Lexus LF-LC
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Na 82. ročníku ženevského 
autosalónu uvidia návštevníci ďalšiu 
fázu omladzovania produktovej 
ponuky automobilky Toyota, 
vrátane novej dávky emócií 
v podobe typu GT 68, rovnako 
aj rozšírenie technológie plne 
hybridného pohonu do ďalších 
tried automobilov. 

V ZNAMENí SVETOVýcH 
AJ EURÓPSKYcH 
PREMIéR

Yaris Hybrid
yaris Hybrid, ktorý sa predstaví vo svetovej 
premiére, prinesie do triedy malých vozidiel 
veľkú dávku inovácie. Model priblíži 
technológiu pohonu toyota Hybrid Synergy 
Drive® širšiemu spektru zákazníkov a predstaví 
sa ako cenovo najdostupnejšie vozidlo s plne 
hybridným pohonom na európskom trhu. 
Model s najnižšou hladinou emisií vo svojej 
triede spája hladko fungujúci tichý pohon 
s výnimočnou agilitou počas jazdy v meste a čo 
najpriestrannejším interiérom pri zachovaní 
kompaktných vonkajších rozmerov. 

Koncept Ft-Bh
Koncept Ft-Bh, taktiež predstavený vo svetovej 
premiére, zhmotňuje štúdiu ultraľahkého vozidla 
s plne hybridným pohonom, skonštruovaného 

s cieľom dosiahnuť malé emisie pri zachovaní 
cenovo dostupnej výrobnej platformy. Pri návrhu 
koncepcie sa uplatnili princípy a myšlienky 
zavrhujúce neobvyklé a drahé materiály či 
zložité postupy, s preferenciou jedine tých, ktoré 
sa v automobilovom priemysle bežne používajú.

Gt 86
netrpezlivo očakávaný typ toyoty gt 86, 
predstavený v európskej premiére, sa dostane 
na európske trhy v lete tohto roka. najnovší 
športový automobil toyoty prináša zákazníkom 
priamočiarosť, radosť a atraktívne zážitky 
z jazdy za rozumnú cenu.

Koncepty tOYOtA nS4 a FCV-R 
V európskej premiére sa predstavia koncepty 
tOyOtA nS4 a FCV-R. tOyOtA nS4 

je budúca generácia hybridného vozidla 
s technológiou Plug-in (PHEV), ktoré 
je odpoveďou na požiadavku zákazníkov 
o väčšiu pridanú hodnotu v oblasti hybridného 
pohonu v podobe pokrokového dizajnu 
a prepracovaného uspokojenia zmyslových 
zážitkov. Koncept FCV-R zhmotňuje ďalší krok 
toyoty na ceste k sériovo vyrábaným vozidlám 
na vodíkový pohon, s cieľom uviesť do roku 
2015 nový sedan poháňaný palivovými článkami 
(FCV). 

tOYOtA diji*
Možnosti maximálneho prispôsobenia 
používateľovi predstavuje koncept tOyOtA 
diji, ktorý sa v ženeve taktiež predstaví 
v európskej premiére. Celý povrch vozidla, teda 
karoséria aj interiér, sa považuje za zobrazovaciu 
plochu, umožňujúcu vodičovi podľa ľubovôle 
vybrať farbu karosérie aj zobrazovaný obsah. 
Zobrazovanie textov a informácií nie je o nič 
zložitejšie ako stiahnutie aplikácie. tOyOtA 
diji okrem toho dokáže nadväzovať spojenie 
s okoloidúcimi vozidlami a infraštruktúrou, a tak 
ponúknuť pôžitok z čistej on-line jazdy. 

-ta-

Predstavujeme
Toyota na ženevskom autosalóne

Yaris Hybrid

tOYOtA FCV-R

tOYOtA nS4

tOYOtA diji

tOYOtA Gt 68
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typ CItROËn C4 AIRCROSS rozvíja 
tradičné prvky kompaktných SuV a spája v sebe 
príťažlivý dizajn a technologické inovácie. 
Má všetky predpoklady plne sa prispôsobiť 
súčasným požiadavkám na moderné vozidlo:
•	výrazný	elegantný	vzhľad	s dizajnom	značky	

CItROËn,
•	voliteľný	pohon	na	prípadné	využitie	celého	

potenciálu terénneho vozidla s voľbou 
jedného z troch režimov (2WD, 4WD 
a LOCK),

•	119	g	CO2/km vo verzii HDi 115 s pohonom 
iba predných kolies ho radí na špičku 
segmentu v oblasti emisií CO2. Všetky 
motorizácie môžu využívať technológiu 
Stop&Start,

•	konštrukcia	vozidla	dôvtipne	kombinuje	
kompaktné tvary s celkovou dĺžkou 4,34 metra, 
veľkým vnútorným priestorom a batožinovým 
priestorom s objemom 442 litrov,

•	komfort	a jazdné	vlastnosti,	ktoré	slávili	úspech	
aj v ostatných typoch značky,

•	pohodlie	a výhľad	z vozidla	vďaka	zvýšenej	

pozícii sedenia, presklená panoramatická 
strecha a intuitívna ergonómia prispievajú 
ku komfortu jazdy a uľahčujú každodenné 
používanie,

•	široká	ponuka	technologických	pomôcok:	
navigačný systém navidrive s dotykovou 
obrazovkou a parkovacou kamerou, 
bezkľúčový prístup do vozidla a štartovanie, 
audiosystém Hi-fi ROCKFORD, hudobná 
knižnica.

CItROËn C4 AIRCROSS ponúka vďaka 
elektronickej uzávierke medzinápravového 
diferenciálu optimálne jazdné vlastnosti, aby 
potešil vodiča pri jazde na ceste, aj v ľahšom 
teréne. táto rýchlo reagujúca technológia sa vie 
prispôsobiť požiadavkám vodiča a podľa stavu 
vozovky a rýchlosti vozidla neustále rozdeľuje 
krútiaci moment medzi kolesá prednej a zadnej 
nápravy. tento kompaktný a ľahký systém 
zároveň menšuje spotrebu paliva aj tým, že 
v rozvodovke používa olej s malou viskozitou.
Pohon presne na želanie: vodič môže pomocou 

otočného ovládača pri preraďovacej páke meniť 
nastavenie jedného z troch jazdných režimov 
presne podľa aktuálnych podmienok na ceste:
- režim so 4 poháňanými kolesami (4WD) 

automaticky rozdeľuje krútiaci moment 
medzi kolesá prednej a zadnej nápravy. Pre 
zmenšenie spotreby paliva smeruje v tomto 
režime pri dostatočných adhéznych

podmienkach až 98 percent krútiaceho 
momentu na kolesá prednej nápravy. 
V prípade zhoršenia podmienok môže na 
kolesá oboch náprav smerovať až do 50 
percent krútiaceho momentu.

- režim LOCK zabezpečuje maximálnu hybnosť 
v náročných podmienkach a na kolesá oboch 
náprav rozdeľuje na rozdiel od režimu 4WD 
krútiaci moment v presne stanovenom 
pomere 50:50.

- režim s pohonom dvoch kolies (2WD) 
minimalizuje spotrebu paliva a menšuje počet 
pohybujúcich sa prvkov (pohon smeruje iba 
na kolesá prednej nápravy).

Predstavujeme
CITROËN C4 AIRCROSS

Od začiatku apríla sa ponuka značky 

CITROËN rozšíri o vozidlo z dynamicky 

sa rozvíjajúceho trhového segmentu 

kompaktných športovo-úžitkových 

automobilov.

MODERné 
KOMPAKtné

SuV



Model so vznetovým motorom HDi 115 
v spojení so šesťupňovou ručne ovládanou 
prevodovkou a pohonom predných kolies, 
vypustí do ovzdušia iba 119g CO2/km a vo 
verzii s pohonom všetkých kolies vypustí 129 
g CO2/km. Motor so zdvihovým objemom 1,6 
litra podčiarkuje technickú vyspelosť najnovších 
pohonných jednotiek značky CItROËn.
Dodáva výkon 85 kW a krútiaci moment 270 
nm dostupný už od 1750 ot./min. (s funkciou 
overboost stúpne až na 280 nm).
 Od začiatku predaja bude v ponuke modelu 
CItROËn C4 AIRCROSS aj vznetový motor 
HDi 150 (dostupný s pohonom predných aj 
všetkých kolies, spojený so šesťstupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou). Motor s objemom 1,8 
litra je jedinou vznetovou pohonnou jednotkou 
na trhu s variabilným časovaním nasávacích 
ventilov. táto technológia umožnila hodnotu 
kompresného pomeru 14:1, vďaka tomu sa 
vyznačuje vynikajúcou kultúrou chodu bez 
vibrácií, malými emisiami, jemným chodom 
a výkonmi porovnateľnými s motormi väčšieho 
zdvihového objemu.
 Zážihový motor 1.6i 115 sa dodáva 
s pohonom predných kolies a päťstupňovou 
ručne ovládanou prevodovkou. Disponuje 
variabilným časovaním nasávacích ventilov. 
Vďaka tomu dosahuje veľmi dobré hodnoty 
výhonu (84 kW) a vypúšťa málo emisií (iba 135 
g CO2/km). na svetové mimoeurópske trhy 
sa dostane aj zážihový motor 2.0i s výkonom 
110 kW s pohonom predných alebo všetkých 

kolies spojený s päťstupňovou ručne ovládanou 
prevodovkou alebo s automatickou prevodovkou 
CVt. 

Všetky motory využívajú technológie slúžiace na 
redukciu emisií CO2:
•	 Technológia	Stop&Start	(okrem	zážihového	

motora 2.0i s výkonom 110 kW). tento 
jednoducho a prehľadne fungujúci systém 
automaticky vypína chod motora v momente, 
keď vozidlo stojí so zaradeným neutrálom. 
Po stlačení spojky a počas zaraďovania 
prevodového stupňa sa motor automaticky 
naštartuje.

•	 Riadený	alternátor,	ktorý	získava	a rekuperuje	
energiu počas spomaľovania a brzdenia. 
nazbieranú energiu následne využíva 
počas spomaľovania, zrýchľovania či jazdy 
konštantnou rýchlosťou, aby sa odľahčil 
výkon alternátora, zmenšilo sa „magnetické 
trenie“ a tým aj odber energie z motora.

•	 Elektrický	posilňovač	riadenia,	ktorý	
spotrebúva energiu iba v momente, keď 
vozidlo pomocou volantu zatáča do zákruty.

Kompaktné rozmery vozidla (dĺžka 4,34 m; 
šírka 1,80 m; výška 1,63 m) a polomer otáčania 
iba 10,6 metra sa podpísali pod veľmi dobré 
jazdné vlastnosti v mestskom prostredí. Spolu 
s piatimi miestami na sedenie a batožinovým 
priestorom s objemom 442 litrov spĺňa všetky 
požiadavky modernej doby. Každodenné 
potreby pokryje aj praktická zadná lavica 

s otvorom na lyže delená v pomere 2/3 – 1/3. 
Po jednoduchom sklopení vytvorí veľkú úložnú 
plochu s rovnou podlahou.
 Jazdné vlastnosti tvoria ideálny prienik 
medzi komfortom a cestnou stabilitou.  
CItROËn C4 AIRCROSS vpredu využíva 
nápravu typu pseudo McPherson a vzadu 
viacprvkovú nápravu so širokým rozchodom. 
Rázvor náprav sa s dĺžkou 2,67 metra približuje 
vozidlám vyšších kategórií a prispieva k stabilite 
vozidla na ceste.
 K stabilite prispieva aj súbor elektronických 
asistenčných prvkov, medzi ktorými nechýbajú 
ESP (spolu s protipreklzovoým systémom), 
ABS, elektronické rozdeľovanie brzdného 
účinku, pomoc pri rozjazde do kopca (Hill
Assist) či elektronická uzávierka 
medzinápravového diferenciálu.
 CItROËn C4 AIRCROSS ponúka 
vodičovi vyvýšenú pozíciu sedenia, čo zlepšuje 
výhľad z vozidla, ktorý výrazne prispieva 
k bezpečnosti premávky. tento pocit pohody 
zlepšuje aj veľký vnútorný priestor, ktorý je 
väčší ako vo väčšine kompaktných SuV. Aj 
v meste môžete vidieť oblohu: CItROËn 
C4 AIRCROSS disponuje veľkou presklenou 
panoramatickou strechou s uV poťahom 
a elektricky ovládanou krycou roletou. 
Panoramatická strecha presvetľuje interiér 
a prispieva k pohodliu a pocitu komfortu pre 
posádku. V noci sa na ňu premieta jantárové 
osvetlenie, ktoré vychádza z LED svetiel 
zabudovaných do stĺpikov a strechy. Predné 
sedadlá zaručujú telu excelentnú oporu 
a poskytujú široký rozsah nastavenia (výškovo, 
pozdĺžne aj sklon). Môžu sa dodávať aj vo 
verzii s vyhrievaním a elektrickým ovládaním. 
Komfort osôb na zadných sedadlách zlepšuje 
možnosť nastavenia sklonu operadiel 
v dvoch stupňoch.  Vo vozidle sa nachádza 
viacero odkladacích priestorov. Ich kapacita 
a rozmiestnenie korešpondujú s praktickými
potrebami cestujúcich
 CItROËn C4 AIRCROSS má výstavnú 
premiéru na autosalóne v ženeve a do predaja sa 
dostane v 2. polovici roku 2012.  -cn-
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na vytvorenie automobilu schopného očariť 
a zjednotiť rôznorodú klientelu očakávajúcu 
zásadné zmeny si projekt  „Ag“ hneď na začiatku 
vymedzil také ambiciózne zadávacie podmienky, 
s akými sa značka doteraz nestretla. Cieľom bolo 
vytvoriť automobil, ktorý bude predstavovať 

skok o jednu generáciu. 
 Pre nás je významné, že táto pre Peugeot 
dôležitá novinka sa okrem dvoch závodov 
PSA Peugeot Citroen vo Francúzsku vyrába 
už  aj v trnavskom závode tejto spoločnosti. 
Donedávna v trnave vyrábali Peugeot 207 

a Citroën C3 Picasso. novinka hneď Peugeot 
207 nevyženie z výrobných liniek trnavského 
závodu, istý čas sa budú vyrábať súbežne 
všetky tri typy. Od Peugeotu 208 si vedenie 
značky sľubuje, že jej pomôže ľahšie prežiť 
všeobecne očakávané problémy automobiliek 
s poklesom predaja vozidiel v hospodárskou 
krízou poznačenej Európe. tohtočná produkcia 
Peugeotu 208 by mala byť 520 000 vozidiel. 

Najvýznamnejšou z piatich 
noviniek automobilky Peugeot na 
tohtoročnom autosalóne v Ženeve 
je Peugeot 208. Po historickom 
úspechu svojich predchodcov 
– viac ako 15 miliónov vozidiel 
„série 200“ vyrobených v priebehu 
posledných 30 rokov - typ 208 
aktualizuje estetické kódy značky 
vo svojom segmente s jedným 
jediným cieľom: znovu získať 
vedúce postavenie vo svojej 
kategórii v Európe. 
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O tom, aký podiel z tohto množstva by mal 
pripadnúť na trnavský závod, sa nám zatiaľ 
nepodarilo zistiť. Isté však je, že po vlaňajšom 
asi 10-percentnom  poklese výroby oproti 
roku 2010 by mala výroba v trnave opäť rásť 
(vlani vyrobili menej ako 190 000 vozidiel). 
V lete tohto roku majú v závode spustiť tretiu 
pracovnú zmenu, pre ktorú k doterajším asi 3 
tisíckam zamestnancov plánujú prijať ďalších 
800. treba veriť, že tento typ sa bude naozaj 
výborne predávať a pomôže aj k naplneniu 
výrobnej kapacity závodu v trnave, ktorá je 
300 tisíc automobilov ročne. V Peugeote sú 
o tom presvedčení, typu 208 dali aj neoficiálny 
prívlastok Peugeot 208 „RE-gEnERAtIOn“. 

prejavuje sa nasledovne:  
•	 RE-gEnERAtIOn z pohľadu architektúry 

uvádza do súladu kompaktnosť vozidla 
(dĺžka: 3,96 m), jeho zmenšenú hmotnosť (– 

110 kg v priemere v porovnaní s typom 207) 
a zväčšený vnútorný priestor,

•	 RE-gEnERAtIOn z pohľadu dizajnu 
sa vyznačuje novými estetickými kódmi 
a dynamikou dvoch rôznych karosárskych 
verzií (3- a 5-dverový hatchback) ,  

•	 RE-gEnERAtIOn z pohľadu ergonómie 
sa prejavuje v úplne novom riešení miesta 
pre vodiča, v intuitívnej konektivite pomocou 
veľkej dotykovej obrazovke a  v modernom 
vycibrenom interiéri, 

•	 RE-gEnERAtIOn z pohľadu ochrany 
životného prostredia, ku ktorej prispieva 
ponuka desiatich výkonných a striedmych 
hnacích agregátov s rozšírenou e-HDi a prvé 
aplikácie novej generácie trojvalcových 
motorov

•	 RE-gEnERAtIOn z pohľadu potešenia 
z jazdy vďaka novej syntéze jazdných 

vlastností, ktorá využíva celé 
know-how značky, aktívnej 
a pasívnej bezpečnosti 
najvyššej úrovne, 
novátorským zariadeniam 
ako je funkcia Park Assist.

Peugeot 208 bude uvedený 
na trh v prvých jarných 
dňoch a obchodným cieľom 
je celosvetový predaj 550 
000 vozidiel za jeden celý 
rok.
Popri výstavnej premiére 
typu 208 automobilka 

odhaľuje v ženeve dve koncepčné vozidlá, ktoré 
jasne vyjadrujú zvyšovanie úrovne produktového 
radu značky v kategórii super-kompaktných 
vozidiel: koncept xy a  koncept gti.
 Vychádzajú z 3-dverového modelu 208 
a obidva koncepty vyjadrujú skok generácie, 
ktorý predstavuje typ 208: koncept xy je 
určený pre mestských vodičov, ktorí hľadajú  
vozidlo vycibreného štýlu ako znak odlíšenia 
sa, zatiaľ čo koncept gti re-generuje legendu.  
Obidva koncepty sa vyznačujú exkluzívnou 
metódou aplikácie farieb a laku na karosériu, 
dokonale integrovanými dizajnérskymi 
a aerodynamickými prvkami a výrazne 
charakteristickým interiérom s bohatou 
výbavou. Viac informácií aj fotografie týchto 
štúdií poskytne automobilka až na autosalóne 
v ženeve. 

-pt-
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Aby sme pokročili ďalej v prehľade aktívnych 
podvozkových systémov osobných automobilov, 
ktoré majú na starosti zlepšenie priečnej 
dynamiky automobilu, teda jeho smerovej 
stability a agility, budeme sa v dnešnej časti 
príspevku venovať systémom aktívneho 
natáčania (riadenia) kolies. 

Pod aktívnym riadením kolies sa rozumie ich 
cielené natáčanie pomocou hydraulických, 
prípadne elektrických aktuátorov, ktorých 
činnosť je riadená príslušným regulačným 
systémom pre dosiahnutie optimálnych 
smerových vlastností vozidla v rôznych jazdných 
situáciách. Je potrebné si uvedomiť rozdiel 
medzi aktívnym a tzv. samovoľným natáčaním 
kolies. Samovoľné natáčanie vzniká spontánne, 
prakticky pri každom automobile pri určitých 
jazdných situáciách. A to vplyvom kinematiky 
mechanizmu zavesenia kolesa pri zmene jeho 
zvislej polohy vzhľadom ku karosérii a vplyvom 
poddajnosti mechanizmu zavesenia kolesa 
a jeho pružného uloženia v karosérii účinkom 
pôsobiacich síl a momentov. toto samovoľné 
natáčanie kolies, ak sa mu nechá „voľný 
priechod“, často negatívne ovplyvňuje smerové 

vlastnosti vozidla, napríklad pri jazde v zákrute 
alebo pri brzdení. to sa dá do určitej miery 
potlačiť tzv. elastokinematickým zavesením 
kolies, avšak v žiadnom prípade sa tým nedajú 
dosiahnuť vlastnosti, aké je schopný vozidlu 
ponúknuť systém aktívneho riadenia.
 Systémy aktívneho natáčania zadných 
kolies sú známe už niekoľko desaťročí. Pretože 
vozidlo je riadené všetkými štyrmi kolesami, 
vžilo sa pre tieto systémy označenie 4WS (Four 
wheel steering), príp. AWS (All wheel steering). 
Začali ich využívať najmä japonské automobilky 
a v počiatočnom období to bol čisto mechanický 
prenos natočenia predných kolies v určitom 
pomere na kolesá zadné (kinematická 
väzba). V týchto systémoch je zabudovaná 
aj jednoduchá závislosť od rýchlosti jazdy. 
Pri malých uhloch natočenia volantu, ktoré 
sa vyskytujú najmä pri veľkých rýchlostiach, 
sa zadné kolesá natáčajú v rovnakom smere 
s prednými kolesami (tzv. súhlasné riadenie); 
tým sa potláča pretáčavý charakter vozidla, napr. 
pri rýchlom nájazde do zákruty a zlepšuje sa 
stabilita a bezpečnosť jazdy. naopak, pri veľkých 
uhloch natočenia volantu, ktoré sa vyskytujú 
takmer výhradne pri malých rýchlostiach, sa 
zadné kolesá natáčajú v opačnom smere oproti 
predným kolesám (tzv. protismerné riadenie); 
tým sa zmenší priemer zatáčania vozidla a zlepší 
sa manévrovateľnosť v prudkých zákrutách 
(napr. v meste, pri parkovacích manévroch). 
uhly natočenia zadných kolies sú najmä pri 
súhlasnom riadení rádovo menšie oproti uhlom 
predných kolies (asi v pomere 1:10). Diagram na 
obr. 18 znázorňuje funkciu tohto systému.

novšie systémy 4WS nepoužívajú 
jednoduchú mechanickú väzbu medzi 
prednými a zadnými kolesami, ale 
zadné kolesá sú natáčané samostatným 
mechanizmom s elektrohydraulickým 
alebo elektromechanickým aktuátorom 
(servomotorom), ktorý je riadený elektronickým 
regulačným systémom. tým sa otvorili 
možnosti využiť na reguláciu natáčania 
zadných kolies nie jeden parameter, ako bol 
pri pôvodných systémoch uhol natočenia 
volantu (jednoparametrická regulácia), ale viac 
parametrov, napr. uhol natočenia predných 
kolies, rýchlosť jazdy, bočné zrýchlenie, 
uhlová rýchlosť stáčania (viacparametrická 
regulácia). Funkcia dvojparametrického 
systému je znázornená na diagrame v obr. 19. 
Obr. 20 poskytuje pohľad na zadnú nápravu 

osobného automobilu s aktívnym riadením 
kolies pomocou elektrohydraulického aktuátora 
s priečnymi ťahadlami riadenia. takéto systémy 
sú ekonomicky značne náročné, pretože okrem 
zabudovania aktuátora vyžadujú aj celkovú 
rekonštrukciu kolesovej časti nápravy, ktorá na 
rozdiel od bežného vyhotovenia musí umožniť 
natáčanie kolesa vzhľadom k jeho mechanizmu 
zavesenia.

Viaceré nové systémy sa objavili v uplynulých 
niekoľkých rokoch v oblasti riadenia predných 
kolies. Hydraulické servoriadenia, donedávna 
bežne používané, sú pri novovyrábaných 
automobiloch úspešne nahrádzané 
elektromechanickými systémami (EPS – 
Electric power steering). tento krok bol 
pôvodne vyvolaný legislatívnymi požiadavkami 
na zmenšenie CO2 vo výfukových plynoch, 
čo donútilo výrobcov radikálne zmenšovať 
celkovú spotrebu paliva obmedzovaním energie 
potrebnej na prevádzku vozidla. EPS ponúkajú 
aj ďalšie možnosti z hľadiska ovládania vozidla, 
napr. aktívne vracanie kolies do priameho 
smeru po výjazde zo zákruty alebo moment 
na volante (spätná väzba) závislý od rýchlosti 
jazdy. Významná je tiež funkcia podpory vodiča 
v niektorých kritických situáciách, napr. pri 
brzdení na vozovke s nerovnakým súčiniteľom 
priľnavosti v ľavej a pravej stope (tzv. μ - split), 
alebo pri hroziacom pretáčavom šmyku vplyvom 
prudkého natočenia volantu pri náhlom 

AKTíVNE PODVOZKOVé SYSTéMY 
OSOBNýcH AUTOMOBILOV [4. časť]

Obr. 18 - Závislosť uhlov natočenia predných 
a zadných kolies βp a βz na uhle natočenia volantu 
βv pri staršom jednoparametrickom systéme 
riadenia 4WS

 

Obr. 19 - Pomer uhlov natočenia zadných a predných 
kolies βz / βp v závislosti od rýchlosti jazdy v pri 
dvojparametrickom systéme riadenia 4WS

 

Obr. 20 - Zadná náprava osobného automobilu 
BMW radu 7 s natáčaním kolies pomocou 
hydromechanického aktuátora a priečnych žrdí

 

Obr. 21 - 
Funkčná 
schéma 
aktívneho 
riadenia 
predných 
kolies 
automobilu
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vyhýbacom manévri. V takom prípade systém 
pomocou riadiacej elektroniky aktívne vytvorí 
moment na volante, čím naznačí vodičovi 
smer a veľkosť potrebného korekčného zásahu 
volantom. túto funkciu môžeme označiť ako 
„semiaktívnu“, pretože systém vodičovi len 
„poradí“, ale samotnú silovú akciu (natočenie 
volantu) musí vodič urobiť sám. 
Celkom inú kategóriu predstavuje systém 
aktívneho (prídavného) riadenia predných 
kolies, v niektorých zahraničných podkladoch 
označovaný skratkou SPS (Superposed 
steering). Je to systém, pri ktorom je hriadeľ 
volantu medzi volantom a prevodkou riadenia 
rozdelený na dve časti, ktoré sú navzájom 
spojené pomocou špeciálnej vloženej 
prevodovky s elektrickým servomotorom, obr. 
21. tá umožňuje relatívne natáčanie obidvoch 
častí volantového hriadeľa voči sebe pri otáčaní 
elektromotora v jednom alebo druhom smere. 
tým sa k uhlu natočenia predných kolies, 
určenému vodičom natočením volantu, pripája 
ďalšie prídavné natočenie, spôsobené popísaným 
systémom, a to v súhlasnom alebo opačnom 
smere oproti natočeniu volantu. takže výsledný 
uhol natočenia predných kolies môže byť väčší 
alebo menší oproti tomu predpokladanému 
stavu, danému veľkosťou natočenia volantu. 
to vlastne predstavuje zmenu celkového 
prevodu riadenia regulovanú pomocou 
riadiacej elektroniky, napríklad v závislosti od 
rýchlosti jazdy, čo dáva možnosť nastavenia 
vhodnej charakteristiky riadenia podľa 
jazdných podmienok. Pri malých rýchlostiach 
sa uhol riadenia zväčšuje, tým sa riadenie 
stáva „direktným“ a zlepšuje sa agilita vozidla. 
naopak, pri väčších rýchlostiach sa uhol riadenia 
zmenšuje z dôvodu podpory stability jazdy.
 Popísaný systém však navyše umožňuje 
aj natáčanie predných kolies pri nemennej 
polohe volantu, teda bez účasti vodiča. A práve 
toto umožňuje využiť ho na aktívnu reguláciu 
smerových vlastností automobilu, a tým na 
zlepšenie bezpečnosti a stability jazdy. Systém 
je schopný, podobne ako ESP, torque vectoring, 
alebo ďalšie popísané systémy, previesť v prípade 
potreby korekciu uhlovej rýchlosti stáčania 
vozidla, v tomto prípade vodičom nevyvolaným 

natočením predných kolies, a odvrátiť tak možný 
vznik kritickej jazdnej situácie. Účinnosť ani 
rýchlosť zásahu tohto systému nie je taká veľká 
ako napr. v prípade ESP, avšak na druhej strane 
je takýto zásah mnohými užívateľmi hodnotený 
ako menej drastický, príjemnejší, inteligentnejší. 

O tomto systéme sme podrobnejšie písali 
v Mot’ore č. 2/2008. Boli vyvinuté zatiaľ 
dva typy vložených prevodoviek, ktoré 
sa navzájom líšia použitým prevodovým 
mechanizmom. Prvá z nich využíva dvojicu 
neúplných planétových súkolesí za sebou 
(oproti štandardnému planétovému súkolesiu 
tu chýbajú korunové kolesá). Prevodovku tvoria 
dve centrálne ozubené kolesá s nerovnakými 
počtami zubov, ktorými sú zakončené obidve 
časti rozdeleného hriadeľa volantu, a ktoré sú 
navzájom prepojené sadou dvojitých ozubených 
satelitov. tieto sú otočne uložené na čapoch 
nosiča satelitov a zaberajú svojim ozubením 
do ozubenia centrálnych kolies. nosič satelitov 

je ovládaný elektrickým servomotorom 
pomocou závitovkového prevodu, pričom sa 
môže otáčať obidvoma smermi podľa zmyslu 
otáčania servomotora, alebo môže byť pevne 
zablokovaný v určitej polohe pri neotáčajúcom 
sa servomotore (kvôli zabezpečeniu pevného 
spojenia medzi volantom a kolesami). Pevná 
poloha nosiča satelitov je pritom zaručená 
samozávernosťou samotného závitovkového 
prevodu, avšak je ešte navyše poistená pomocou 
elektromagneticky ovládanej mechanickej 
západky. táto prevodovka je na obr. 22. Druhý 
typ prevodovky je založený na princípe tzv. 
vlnového (alebo harmonického) prevodu. tento 
prevod sa skladá z troch hlavných častí, obr. 23, 
a to: 
- eliptického valivého (guľkového) ložiska 

s tenkostenným deformovateľným vonkajším 
krúžkom (tzv. vlnový generátor), poháňaného 
elektrickým servomotorom,

- tenkostenného deformovateľného centrálneho 
ozubeného kolesa s vonkajším ozubením, 
spojeného so vstupným hriadeľom (na strane 
volantu),

- tuhého kruhového korunového ozubeného 
kolesa s vnútorným ozubením, spojeného 
s výstupným hriadeľom (na strane pastorka 
prevodky riadenia).

tenkostenný pružný krúžok centrálneho 
kolesa kopíruje eliptický tvar vonkajšieho 
krúžku valivého ložiska a je na koncoch dlhej 
osi elipsy v zábere s korunovým kolesom. Pri 
otáčaní ložiska sa záber zubov centrálneho 
a korunového kolesa v priebehu jednej otáčky 
postupne presúva po ich obvode, ako to 
názorne ukazuje obr. 24. Pretože centrálne 
a korunové koleso majú nerovnaký počet zubov, 
dochádza pri tom k ich relatívnemu natáčaniu. 
V prípade neotáčajúceho sa vlnového generátora 
(servomotor bez prúdu, ložisko zablokované 
elektromagneticky ovládanou mechanickou 
západkou) zubový styk medzi centrálnym 
a korunovým kolesom zabezpečuje pevné 
spojenie medzi volantom a riadenými kolesami. 
V prípade otáčajúceho sa vlnového generátora 
sa riadené kolesá natáčajú jedným alebo druhým 
smerom (podľa smeru otáčania servomotora) 
aj pri nemennej polohe volantu. Využitie 
popísaného systému prídavného natáčania 
predných kolies, ktorého vývoj realizuje prevažne 
nemecká spoločnosť ZF Fridrichshafen, je zatiaľ 
z cenových dôvodov obmedzené na prémiové 
vozidlá Audi a BMW (v Japonsku nissan 
a toyota) ako príplatkové vybavenie. 
 Systém riadenia automobilu, ako vieme, 
patrí na jednej strane k tým rozhodujúcim 
z hľadiska bezpečnosti jazdy, na druhej strane 
však vykazuje niektoré neriešiteľné systémové 
nedostatky. Ideálnym riešením, po ktorom 
sa už dávnejšie „poškuľuje“, by bol systém 
„riadenia po drôte“ (Steer-by-wire), známy 
už niekoľko desaťročí z leteckej techniky. 
ten je však z dôvodu nutnosti zdvojenia 
všetkých rozhodujúcich častí (tzv. redundandné 
usporiadanie) taký drahý, že je zatiaľ pre 
automobilovú výrobu nereálny. Preto musíme 
byť zatiaľ spokojní s tým, čo máme a spoliehať 
sa na to, že súčasné moderné systémy používané 
v automobiloch dostatočne spĺňajú všetky 
požadované funkcie.

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

(pokračovanie)

Obr. 22 
- Prierez 
vloženou 
prevodovkou 
systému 
SPS 
s dvojicou 
neúplných 
planétových 
súkolesí 

 

Obr. 23 - Základná schéma vlnového 
(harmonického) prevodu 

Obr. 24 - Princíp funkcie vlnového prevodu 
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Predstavujeme
Hyundai i30 Kombi

Elegantné kombi využíva rovnaké motory 
a podvozok ako päťdverový hatchback i30 
novej generácie, no má dlhšiu karosériu, 
ktorá umožnila výrazne zväčšiť objem 
batožinového priestoru bez negatívneho 
ovplyvnenia dynamického dizajnu. Kombi 
má so 4485 mm o 185 mm väčšiu dĺžku ako 
päťdverový súrodenec, vďaka čomu patrí 
k najpriestrannejším automobilom v európskom 
segmente nižšej strednej triedy. Oproti kombi 
i30 predchádzajúcej generácie je nový model 
o 10 mm dlhší.

V porovnaní s hatchbackom má kombi 
výrazne väčší batožinový priestor so základným 
objemom 528 litrov (hatchback 378 litrov) 
– čo predstavuje najlepšiu hodnotu v triede. 
Sklopením operadiel zadných sedadiel sa 
objem batožinového priestoru zväčší viac ako 
trojnásobne, na 1642 litrov.

Rovnako ako jeho kratší súrodenec aj kombi i30 
novej generácie bolo navrhnuté a skonštruované 

špeciálne pre európskych zákazníkov 
v technickom a vývojovom centre Hyundai 
Motor Europe v nemeckom Rüsselsheime. 
Kombi bolo vyvíjané od začiatku súbežne 
s hatchbackom, čo umožnilo dizajnérom 
vytvoriť koherentný dizajn, vyznačujúci sa 
výraznou príbuznosťou s ostatnými typmi 
značky, koncipovanými podľa filozofie „fluidic 
sculpture“.
 Rovnako ako základný päťdverový 
model aj kombi má prednú časť karosérie 
s charakteristickou šesťuholníkovou 
maskou chladiča lemovanou reflektormi 
pripomínajúcimi šperky. Od stredného stĺpika 
smerom dozadu sa však karoséria kombi výrazne 
líši. Línia strechy je pretiahnutá ďalej dozadu 
a nad zväčšeným batožinovým priestorom sa 
znižuje, čo dodáva dynamiku bočnému profilu 
karosérie. Spolu s dizajnovým étosom fluidic 
sculpture sa tým vytvára dojem pohybu aj keď 
vozidlo stojí. Dynamický vzhľad kombi ďalej 
umocňujú výrazne profilované bočné hrany, 
prebiehajúce horizontálne pozdĺž celej karosérie 

a zasahujúce až do zadných skupinových svetiel. 
Zadné okno je pretiahnuté do bokov okolo 
zadných stĺpikov, čím sa zlepšuje presvetlenie 
interiéru a výhľad vodiča smerom šikmo dozadu. 
Dvere batožinového priestoru zasahujú hlboko 
do nárazníka, čo dodáva vozidlu čistý vzhľad 
a uľahčuje nakladanie batožiny. 

Kombi Hyundai i30 novej generácie sa bude 
vyrábať s rovnakými motormi ako základný 
päťdverový model – tromi zážihovými a tromi 
vznetovými, pokrývajúcimi výkonové rozpätie 
od 66 kW do 99 kW. najvýkonnejší zážihový 
motor je vybavený priamym vstrekovaním paliva 
gDI, všetky motory sa štandardne kombinujú 
so 6-stupňovými prevodovkami. 
 
Majitelia kombi i30 novej generácie získajú 
balík záruky a popredajných služieb „Päť 
rokov záruky a výhod“ (Five year triple Care), 
zahŕňajúceho päťročnú záruku bez obmedzenia 
počtu najazdených kilometrov, päťročnú cestnú 
asistenčnú službu a päť rokov zvýhodnených 
prehliadok technického stavu. 
 Kombi Hyundai i30 novej generácie má 
výstavnú premiéru na autosalóne v ženeve.

-hi-

Hyundai i30 Kombi
Pred svetovou premiérou na ženevskom 
autosalóne 2012 Hyundai zverejnil prvé oficiálne 
snímky kombi i30 novej generácie. Kombi 
je druhým členom typu i30 novej 
generácie, pripájajúcim sa 
k päťdverovému hatchbacku 
s cieľom rozšíriť ponuku 
značky Hyundai v silne 
obsadenom segmente 
nižšej strednej triedy 
(tzv. segment C).
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Logo vo farbe chrómu je umiestnené priamo 
v čiernej maske chladiča. na výber sú tri 
nové diskové kolesá z ľahkej zliatiny: smart 
fortwo passion tak dostáva nový disk z ľahkej 
zliatiny s deviatimi lúčmi; dva ďalšie disky 
z ľahkej zliatiny na nízkoprofilové pneumatiky 
s trojlúčovým dizajnom a s dizajnom troch 
zdvojených lúčov uzatvárajú ponuku. Ponuka 
lakov zahŕňa sedem farebných odtieňov, medzi 

nimi prvý raz matný antracit. smart fortwo 
BRABuS xclusive bude teraz na želanie aj 
biely. Okrem troch doteraz ponúkaných farieb 
strechy (čierna, červená, modrá) pre smart cabrio 
ponúka smart BRABuS tailor made program 
šesť ďalších farieb strechy.
 Aj keď ťažisko tejto inovácie spočíva 
v exteriéri, k zmenám došlo aj v kabíne. Patrí 
sem nový interiérový balík v krištáľovej sivej 

farbe, ktorý zahŕňa sviežu kombináciu koža/
látka pre sedadlá, mix zo syntetickej kože/
látky na vnútorných obkladoch dverí a čiernu 
syntetickú kožu na prístrojovej doske. Línie 
výbavy pulse a passion prinášajú vo všeobecnosti 
viac farby ako základný model pure. Kryty 
vonkajších zrkadiel sú ladené vo farbe 
bezpečnostného rámu tridion. na smart pure sú 
tieto dielce vyhotovené v čiernej farbe.
 Päť línií – pure, pulse, passion, BRABuS 
a BRABuS xclusive – je v ponuke aj naďalej. 
smart fortwo je aj naďalej v ponuke aj ako 
kupé a kabriolet so šiestimi variantmi motora. 
Paleta siaha od mimoriadne ekologického 
elektropohonu vo vozidle  fortwo electric drive, 
úsporného zážihového modelu micro hybrid 
drive cez výkonný zážihový „turbomotor“ až po 
úsporné vznetové motory. 
 Od zavedenia prvej generácie v roku 
1998 sa predalo 1,3 milióna exemplárov tohto 
dvojmiestneho auta. na celom svete sa v roku 
2011 predalo 101 996 vozidiel smart fortwo, čo 
je o 4,6 percenta viac ako v predchádzajúcom 
roku.

-st-

Predstavujeme
smart fortwo 

SMART 
S NOVOU TVÁROU A SVIEŽIM INTERIéROM

Výrazne prepracovaný smart 
fortwo s väčšou maskou 
chladiča s integrovaným logom, 
výraznými a novonavrhnutými 
prednými zásterkami, vodorovne 
usporiadaným denným 
osvetlením s LED, výraznými 
atletickými bočnými krytmi prahov 
a modifikovanou spodnou časťou 
zadného nárazníka pôsobí teraz 
oveľa dynamickejšie. Na trh príde 
v apríli.
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Predstavujeme
MINI Clubvan Concept 

uzavretý nákladový priestor za prednými 
sedadlami a nepriehľadné zadné bočné okná 
najnápadnejšie odlišujú nový koncept od 
sériového MInI Clubmanu. MInI Clubvan 
Concept využíva širší arzenál svojich schopností 
na otvorenie nových možností, tak pri práci, 
ako aj v rámci voľného času. Zmenšenie počtu 
sedadiel na dve prináša nielen väčšiu prepravnú 
kapacitu, využiteľnú každý deň, ale aj úplne 
novú dimenziu individualizačného potenciálu. 
nákladovým priestorom MInI Clubvan 
Concept predstavuje modernú interpretáciu 
základného princípu klasického Mini: poskytnúť 
maximálny vnútorný priestor na minimálnom 
pôdoryse. nákladový priestor siaha od 
delených zadných dverí až k deliacej priečke 
za sedadlami. Úplne rovná podlaha umožňuje 
maximálne využiť hĺbku interiéru a dosiahnuť 
väčší vnútorný objem. šesť pripevňovacích 
bodov zapustených do podlahy využíva elastické 
popruhy na zafixovanie rozlične dlhých, 
vysokých a širokých predmetov pevne na mieste, 
bez rizika ich voľného pohybu po priestore. 
Deliaca priečka, pevne prichytená ku karosérii, 
zaručuje dostatočnú ochranu pred prienikom 
nákladu do priestoru sedadiel aj pri extrémne 
intenzívnom brzdení. Dolná časť priečky je 
vyrobená z pevného hliníka, hornú časť tvorí 

strieborno povrchovo upravené šesťuholníkové 
plástové mrežovanie z nehrdzavejúcej ocele. 
Bočné steny a podlaha nákladového priestoru 
sú pokryté odolným textilom antracitovej 
farby. Strešný poťah, takisto v antracitovej 
farbe, sa tiahne po celej dĺžke interiéru. táto 
jednoliata farebná schéma zdôrazňuje prakticky 
orientovaný charakter štúdie MInI Clubvan 
Concept.
 Presne ako MInI Clubman, aj MInI 
Clubvan Concept má asymetrické päťdverové 
usporiadanie. Okrem páru predných bočných 
dverí pre vodiča a spolujazdca a páru delených 
zadných dverí má ešte známe bočné dvere 
Clubdoor na strane spolujazdca. Clubdoor 
v tomto prípade znamená uľahčenie manipulácie 
s nákladom alebo 
možnosť nakladať 
menšie predmety 
zboku. 
 Zákazníkom 
zameraným 
na praktickú 
stránku budú 
určite imponovať 
možnosti 
prispôsobenia 
nákladového 

priestoru individuálnym požiadavkám. 
napríklad je tu možnosť uložiť náradie 
či prevážaný tovar bezpečne do zásuviek 
a priečinkov. K praktickosti nákladového 
priestoru prispieva aj 12-voltová zásuvka.
 MInI Clubvan Concept je lakovaný vo 
farbe British Racing green, ktorá je aj na 
streche, C-stĺpikoch a krytoch vonkajších 
spätných zrkadiel. Ako je typické pri 
vozidlách s úžitkovou misiou, zadné bočné 
okná sú nepriehľadné. Vonkajšia strana 
polykarbonátových výplní je lakovaná vo farbe 
karosérie a spolu s výrazne zatmavenými sklami 
zadných dverí zastiera pohľad do nákladového 
priestoru zvonku. 

-mi-

 Štýl vyčnievajúci z davu môže byť 
aj úžasne praktický. A praktickosť 
prekvapujúco atraktívna. V štúdii 
MINI Clubvan Concept sa jej 
tvorcovia snažili spojiť  do jedného 
celku zjavne protikladné princípy. 
Koncept na báze typu MINI 
Clubman so zväčšenou prepravnou 
kapacitou má ambície získať 
popularitu aj v cieľových skupinách, 
ktoré značku vo svojom hľadáčiku 
doteraz nemali. 

VIAC PRIEStORu PRE štýL



Koncept predvádza aj niekoľko inteligentných 
inovácií, vrátane viacsmerovo polohovateľných 
a vyberateľných zadných sedadiel, moderného, 
hlasom aktivovaného komunikačného systému 
SynC s funkciou núdzovej pomoci Emergency 
Assistance a najnovších technológií Ford 
ECOnetic, zameraných na zmenšovanie 
emisií CO2. Koncept tourneo Custom svojím 
dramatickým zjavom dáva jasne najavo, akým 
smerom sa bude uberať dizajn nového radu 
úžitkových vozidiel Ford, ktorý bude verejnosti 
predstavený v priebehu roku 2012. Moderný, 
aerodynamický vzhľad tohto koncepčného 
vozidla vyžaruje rovnako dynamický charakter 
ako osobné automobily Ford využívajúce 
kinetický dizajn – pôsobí silným dojmom 
pohybu, aj keď vozidlo stojí. Koncept zdobia 
rôzne elegantné detaily od chrómovaného 
lemovania masky chladiča a pôsobivého 
predného osvetlenia s technológiou LED 
až po 18-palcové zliatinové diskové kolesá 
s dynamickým vzhľadom.

Elegantná, esteticky tvarovaná prístrojová 
doska, ktorá akoby obklopovala vodiča, obsahuje 
technológie veľmi podobné tým, ktorými 
sa pýšia osobné automobily Ford. Rovnako 
ako na zovňajšku vozidla, aj v interiéri sa 
dôsledne využívajú prvky kinetického dizajnu, 
známeho z najnovších osobných automobilov, 

ako napríklad napnutý, krídlo pripomínajúci 
tvar hornej časti prístrojovej dosky. Cestujúci 
na zadných sedadlách si môžu vychutnať 
dostatok priestoru a luxus v kompletne 
obloženej kabíne s výraznými detailmi v duchu 
kinetického dizajnu na bočných paneloch, 
ktoré korešpondujú s grafickými motívmi 
v prednej časti. Zadné sedadlá majú úplne 
novú konštrukciu, ktorá umožňuje pohodlné 
sklápanie, vytváranie rôznych konfigurácií alebo 
ich úplné vybratie z vozidla. Interiér tak možno 
ľahko prispôsobiť špecifickým potrebám pri 
pracovných alebo voľnočasových aktivitách. 
Luxusný a priestranný charakter interiéru 
tohto koncepčného vozidla ďalej zvýrazňuje 
exkluzívny dvojfarebný dizajn s ručne šitými 
koženými poťahmi s atraktívnymi vloženými 
látkovými sekciami.

z inovatívnych inteligentných prvkov 
použitých v koncepčnom vozidle možno uviesť:
•	 technológie	ECOnetic	–	moderné	prvky	

z dielne Ford zamerané na zmenšovanie 
emisií CO2 vrátane systému Auto-Start-
Stop a rekuperačného dobíjania Smart 
Regenerative Charging,

•	 hlasom	aktivovaný	komunikačný	systém	
SynC – umožňuje pripájať mobilné telefóny 
a hudobné prehrávače k vozidlu a ovládať ich 
hlasom,

•	 núdzová	pomoc	Emergency	Assistance	–	
táto nová funkcia, ktorá je súčasťou systému 
SynC, v prípade nehody pomôže cestujúcim 
privolať pomoc záchrannej služby, ktorej 
poskytne informáciu o polohe vozidla,

•	 moderný	zadržiavací	systém	–	bezpečnostné	
vankúše pre vodiča a spolujazdca, bočné 
a hlavové bezpečnostné vankúše,

•	 spätná	kamera	–	integrovaná	do	spätného	
zrkadla,

•	 systém	varovania	pred	opustením	jazdného	
pruhu (Lane Departure Warning) a systém 
sledovania pozornosti vodiča (Driver Alert) – 
tieto najnovšie funkcie, pomáhajúce pri vedení 
vozidla, upozornia vodiča, keď systém zistí, že 
vozidlo neúmyselne opúšťa jazdný pruh, alebo 
vodič začína prejavovať známky únavy.

Aby takto vybavené vozidlo nezaostávalo ani 
jazdnými vlastnosťami a spotrebou paliva, 
poháňa ho zlepšená verzia 2,2-litrového 
vznetového motora Ford Duratorq tDCi 
s výkonom 114 kW.
 Koncept tourneo Custom je postavený 
na novej globálnej platforme Ford, ktorá 
zabezpečuje vozidlám dynamické jazdné 
vlastnosti pripomínajúce osobný automobil – 
živosť a citlivosť riadenia, lepší jazdný komfort 
a menšiu hlučnosť.  

-fd-
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Predstavujeme
Ford Tourneo Custom

V marci absolvuje svoju svetovú premiéru v Ženeve aj nové, dynamické 
koncepčné vozidlo Ford Tourneo Custom, ktoré vnesie novú energiu 
a štýl do európskeho segmentu úžitkových vozidiel na osobné použitie. 
Predvedie množstvo nových, vzrušujúcich prvkov, ktoré vozidlu dodávajú 
atraktivitu osobného automobilu. Ide napríklad o úplne nový dizajn 
interiéru s  ergonomickým pracoviskom vodiča a luxusným, kompletne 
obloženým priestorom pre cestujúcich, ktorý atmosférou a kvalitnými 
materiálmi pripomína modernú viacmiestnu limuzínu.

OSEMMIESTNA ŠTÚDIA
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Predstavujeme
Jaguar XJ220

Koncept Jaguar xJ220 bol predstavený verejnosti 
na autosalóne British Motor Show v roku 1988. 
Vozidlo navrhol Keith Helfet a v decembri roku 
1989 začala jeho výroba v spolupráci s tWR.  
Výkon  svojho 3,5-litrového biturbo motora 
V6 prenášal xJ220 na cestu pomocou zadných 
kolies s 18-palcovými diskami Speedline, 
obutými do špeciálne vyvinutých pneumatík 
Bridgestone Expedia 345/35. Motors výkonom 
404 kW a krútiacim momentom až 644 nm 
bol  prostredníctvom dvojkotúčovej spojky 
AP Racing  spriahnutý s ručne ovládanou 
päťstupňovou prevodovkou. Vozidlo dokázalo 

zrýchliť z nuly na 100 km/h za menej ako štyri 
sekundy. O brzdenie sa starali kotúčové brzdy 
AP Racing so štvorpiestikovými strmeňmi. 
 Prototyp s poradovým číslom 001 bol 

ručne vyrobený v novej továrni v Bloxhame, 
Oxfordshire a dokončený v roku 1990. Vozidlo 
s číslom 002 už v septembri toho istého roku 
na testovacej dráhe Bruntingthorpe dosiahlo 

20 ROKOV 
od premiéry najrýchlejšieho Jaguara 

XJ220 je stále najrýchlejším typom automobilky Jaguar, aký bol kedy 
vyrobený. V roku 1992 bol s maximálnou rýchlosťou 342 km/h dokonca 
najrýchlejším sériovo vyrábaným automobilom na svete. Vďaka 
mimoriadne pevnej, modernej konštrukcii hliníkovej karosérie, využívajúcej 
štruktúry podobné včeliemu plástu, je hmotnosť tohto vozidla – napriek 
jeho rozmerom – len 1470 kg.  

jaguar xj220 z r. 1992



rýchlosť 299 km/h. Prvý exemplár, ktorý bol 
určený pre zákazníka, bol dokončený v júni 1992 
a jeho predajná cena bola 470 000 £.
 Výrobu typu xJ220 ukončili v roku 1994. 
Celkovo automobilka Jaguar vyrobila 275 
týchto vozidiel. Strieborné vozidlo, ktoré bolo 
možné vidieť na podujatí Jaguar Experience 
Day v centre historických vozidiel v gaydone, 
malo podvozok s označením 004, teda išlo 
o jeden z desiatich predsériových kusov. tento 

exemplár využívali  v roku 1991 pri náročných 
testoch pneumatík a jazdných vlastností pri 
veľkých rýchlostiach vo Fort Stocktone v texase, 
kde Andy Wallace dosiahol maximálnu 
rýchlosť 343 km/h.  následne bolo vozidlo 
technicky prispôsobené súťažným podmienkam 
a s Justinom Lawom za volantom pretekalo 
v seriáli British gt Cup. Po ukončení súťažnej 
kariéry vozidlo opäť upravili na prevádzku po 
bežných cestách.

 žlté vozidlo na obrázkoch je model xJ220 
S s podvozkom „220-803“. Ide o prvý exemplár 
modelu xJ220 S postavený z náhradných 
dielcov z vozidiel určených pre Le Mans, 
vrátane jednodielnej prednej a zadnej kapoty 
z uhlíkových vlákien. Má upravené pružiny 
a tlmiče a deklarovaný výkon 515 kW. toto 
vozidlo bolo verejnosti predstavené na výstave 
Autosport Show v roku 1993. 

-jr-
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Predstavujeme
Jaguar XJ220
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BMW ActiveHybrid 5

najnovšia generácia technológie BMW 
ActiveHybrid pridáva aj precízne riadený, 
mimoriadne efektívny inteligentný manažment 
energie. to všetko dáva novému BMW 
ActiveHybrid 5 výnimočne výhodný pomer 
dynamiky a spotreby paliva v prémiovej vyššej 
strednej triede.
 Pohonný systém produkuje kombinovaný 
výkon 250 kW a umožňuje vozidlu jazdu čisto 
na elektrický pohon do rýchlosti 60 km/h. 
BMW ActiveHybrid 5 zrýchli z 0 na 100 km/h 
za 5,9 sekundy, priemerne však spotrebuje iba 
od 6,4 do 7,0 litrov benzínu na 100 km, pri 
emisiách CO2 od 149 do 163 g/km (hodnoty 
v testovacom cykle Eu, líšiace sa v závislosti od 
použitého rozmeru pneumatík). 
 Radový zážihový šesťvalec s technológiou 
BMW twinPower turbo a maximálnym 

výkonom 225 kW v BMW ActiveHybrid 5 
sa už preslávil spontánnosťou a efektivitou 
v modeli BMW 535i. Elektrický motor vyvinie 
maximálny výkon 40 kW, energiu čerpá 
výkonnej lítium-iónovej batérie, umiestnenej 
v oblasti batožinového priestoru. Pohon 
z oboch systémov sa prenáša na zadné kolesá 
cez osemstupňovú automatickú prevodovku. 
Okrem svojej „full-hybrid“ konštrukcie, ktorá 
v mestských podmienkach umožňuje čisto 
elektrickú jazdu, teda úplne bez emisií, presvedčí 
BMW ActiveHybrid 5 športovou dynamikou 
a zároveň úsporou paliva s dvojcifernými 
percentuálnymi hodnotami v porovnaní s BMW 
535i. 
 Pre plné využitie potenciálu technológie 
BMW ActiveHybrid 5 využíva inteligentný 
energetický manažment výkonovej elektroniky 

a množstvo inovatívnych funkcií. Dobíjanie 
batérie primárne prebieha počas brzdenia 
alebo jazdy s uvoľneným akcelerátorom, kedy 
sa elektrický motor správa ako generátor, 
dodávajúci elektrickú energiu vysokonapäťovej 
batérii. A naopak: pri akcelerácii pomáha 
elektromotor spaľovaciemu agregátu krátkym 
zväčšením výkonu, ktoré umocní športový 
zážitok z jazdy v tomto sedane. 
 Pri jazde s uvoľneným akcelerátorom 
v režime ECO PRO, až do rýchlosti 160 km/h, 
sa spaľovací motor dokáže vypnúť a úplne 
odpojiť od pohonného reťazca. tento režim 
„plachtenia“ prináša kombináciu komfortu 
jazdy a optimálneho využitia už vytvorenej 
kinetickej energie. na elimináciu zbytočného 
chodu motora na voľnobehu, napríklad pri 
„červenej“ na semaforoch alebo v dopravnej 

Tretí model 
BMW 
s hybridným 
pohonom

BMW postupuje na vyššiu úroveň 
vývoja hybridných systémov 
predstavením nového BMW 
ActiveHybrid 5 – ďalšieho sériovo 
vyrábaného modelu, v ktorom 
spájajú svoje sily spaľovací motor 
a elektromotor. BMW ActiveHybrid 
5 po prvýkrát prináša kombináciu 
radového zážihového šesťvalca 
TwinPower Turbo, elektrického 
systému a osemstupňovej 
automatickej prevodovky.
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zápche, je model BMW ActiveHybrid 5 
vybavený funkciou Hybrid Start Stop. navyše, 
elektronika pohonného systému v BMW 
ActiveHybrid 5 je prepojená so štandardným 
navigačným systémom Professional. to 
umožňuje v predstihu analyzovať jazdnú situáciu 
a následne s maximálnou efektivitou využiť 
komponenty pohonu (účinok sa môže meniť 
v závislosti od kvality navigačnej databázy).
 Všetky hybridné komponenty pohonnej 
technológie a systémy manažmentu energie boli 
vyvinuté špecificky pre BMW ActiveHybrid 
5. Všetky nové hybridné komponenty boli 
skonštruované tak, aby vydržali po celé obdobie 
životnosti vozidla. 
 BMW ActiveHybrid 5 má športovo 
elegantný dizajn BMW radu 5 Sedan doplnený 
o viacero špecifických prvkov, zdôrazňujúcich 
identitu jeho pohonného systému. nápis 
„ActiveHybrid 5“ je na zadných stĺpikoch 
karosérie a jasne identifikuje tento model, spolu 

s galvanizovanými rebrami obličiek dvojitej 
mriežke chladiča a matne chrómovanými 
koncovkami výfuku. Doplnkovo sú k dispozícii 
18-palcové zliatinové diskové kolesá Streamline 
s výnimočne veľkou aerodynamickou efektivitou. 
BMW ActiveHybrid 5 je jediným modelom 
BMW radu 5 dostupným v exteriérovej 
metalickej farbe Bluewater. Od ostatných 
variantov BMW radu 5 sa líši aj nápisom 
„ActiveHybrid 5“ na prahoch, hliníkovej plakete 
na stredovej konzole, špecifickom kryte motora, 
ako aj nápisom „ActiveHybrid Power unit“ na 
špeciálnom puzdre trakčnej batérie uloženej 
v batožinovom priestore. Výber interiérových 
farieb, čalúnenia a interiérových obkladov sa 
zhoduje s ponukou ostatných variantov BMW 
radu 5 Sedan. BMW ActiveHybrid navyše 
pridáva do bohatého balíka štandardnej palubnej 
výbavy aj navigačný systém Professional 
a štvorzónovú automatickú klimatizáciu 
s nezávislou funkčnosťou. Zobrazenie pre 

hybridný pohon špecifických informácií je na 
prístrojovom paneli a displeji systému iDrive; 
zobrazenie toku energií a rekuperácie, ako aj 
pomocného účinku elektromotora spaľovaciemu 
motoru v dolnej časti otáčkomera; možnosť 
zobrazenia prevádzkového stavu, stupňa 
dobitia batérie a histórie spotreby paliva 
na displeji systému iDrive. V podstate celý 
bohatý arzenál doplnkovej výbavy a možností 
individualizácie, dostupný pre BMW radu 5 
Sedan s konvenčným pohonom, je k dispozícii aj 
pre BMW ActiveHybrid 5.

Konštrukcia podvozka a štruktúra karosérie 
tohto modelu je spoločná s BMW radu 5 
Sedan: vpredu dvojité priečne ramená, vzadu 
integrálna náprava, elektrický posilňovač 
riadenia s funkciou Servotronic; dynamická 
regulácia tlmičov pruženia ako doplnková 
výbava; rozsiahla bezpečnostná výbava; 
odľahčená konštrukcia s kapotou, prednými 
bočnými panelmi, dverami a komponentmi 
podvozka z hliníka. BMW ActiveHybrid 5 sa 
bude vyrábať v továrni BMW v Dingolfingu, 
teda v kapacitne najväčšej produkčnej fabrike 
BMW group na celom svete, spolu s ostatnými 
modelmi BMW radu 5.

-bmw-
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Vôľa bezpečnostného pásu v oblasti panvy 
a hrudníka sa upravuje tak, že elektrický 
motorček automaticky pohybuje uzáverom 
bezpečnostného pásu nahor a nadol, cestujúci 
sú lepšie fixovaní bočne, aj pozdĺžne. Aktívny 
uzáver bezpečnostného pásu zapadá do ucelenej 
koncepcie bezpečnosti značky Mercedes-
Benz. Ako dôsledná realizácia myšlienky 
bezpečnosti táto koncepcia pokrýva všetky fázy 
automobilovej bezpečnosti: od bezpečnosti 
počas jazdy cez bezpečnosť v situáciách 
ohrozenia, ochranu v prípade nehody až po 
minimalizáciu následkov nehody.
 Pripútanie sa na zadných sedadlách sa stáva 
výrazne jednoduchším: uzáver bezpečnostného 
pásu sa pri otvorení zadných dverí vysunie 
z čalúnenia hore a je vybavený osvetlenou 
zasúvacou štrbinou. Vďaka zjednodušenému 
zakladaniu pásu je možné počítať so zväčšením 
počtu pripútaných cestujúcich na zadných 
sedadlách. Zjednoduší sa aj zapínanie 
pásu deťom alebo osobám s obmedzenou 
pohyblivosťou. 
 Aktívny uzáver bezpečnostného pásu 
je navyše integrovaný do preventívneho 
bezpečnostného systému PRE-SAFE®. to 
znamená, že v tých prípadoch, v ktorých 
sa PRE-SAFE® v kritických jazdných 
situáciách alebo pri rozpoznaní kritického 
priblíženia sa k iným objektom aktivuje, 
dôjde prostredníctvom aktívneho uzáveru 
bezpečnostného pásu k jeho reverzibilnému 
napnutiu aj v zadnej časti. Bezpečnostní experti 
značky Mercedes-Benz vyvinuli aktívny uzáver 
bezpečnostného pásu pomocou virtuálnych 

modelov človeka. Ide o detailné počítačové 
modely ľudského tela. Pretože práve ľudský 
panvový pletenec sa dá pomocou figurín 
simulovať len veľmi zhruba.
 „Aktívny uzáver bezpečnostného pásu je 
ďalším modulom nášho prístupu PRE-SAFE®, 
ktorým chceme našich zákazníkov optimálne 
chrániť uprostred reálneho diania pri nehode,“ 
zdôrazňuje prof. Dr. Ing. Rodolfo Schöneburg, 
vedúci úseku pasívnych bezpečnostných 
prvkov a funkcií vozidiel divízie Mercedes-
Benz Cars. „Koniec koncov chceme ponúknuť 
vysokú úroveň bezpečnosti nielen vo všetkých 
konštrukčných radoch vozidiel, ale aj na 
všetkých sedadlách.“ Vývoj aktívneho uzáveru 
bezpečnostného pásu sa uskutočňoval aj so 
zreteľom na nové trhy, na ktorých je obsadenosť 
zadných sedadiel až 30 percent, a teda výrazne 
väčšia ako v Európe. „Práve v zadnej časti 
prémiových sedanov cestujúci radi využívajú 
veľkorysú priestrannosť, aby sa mohli usadiť 
pohodlnejšie,“ hovorí Schöneburg. „Pomocou 
aktívneho uzáveru bezpečnostného pásu ako 
súčasti systému PRE-SAFE® záchytné systémy 
dokážu ešte lepšie rozvinúť svoj plný ochranný 
účinok.“
 Aktívny uzáver bezpečnostného pásu 
sa pomocou elektromotorčeka pohybuje 70 
milimetrov smerom hore a 40 milimetrov 
smerom dolu. uzáver bezpečnostného pásu je 
lankom spojený s maticou vretena, ktorá obieha 
na vretene a mení rotačný pohyb elektromotora 
na pozdĺžny pohyb. 
týmto pohybom sa realizujú nasledujúce 
funkcie:

•	Upozornenie	na	pripútanie/podpora	pri	
pripútaní: aktívny uzáver bezpečnostného 
pásu je vybavený osvetlenou zasúvacou 
štrbinou, a tak obracia na seba pozornosť 
cestujúcich. takto sa dá, hlavne v tme, uzáver 
pásu ľahšie nájsť a spojiť s jazýčkom uzáveru. 
Okrem toho sa uzáver bezpečnostného 
pásu na zjednodušenie pripútania sa pri 
nastupovaní vysunie o 70 milimetrov nahor. 

uzáver bezpečnostného pásu je vo vysunutom 
stave lepšie dosiahnuteľný a ľahšie sa doňho 
zasúva jazýček pásu. Obidve funkcie sa spustia 
otvorením dverí pri nastupovaní.

•	Minimalizácia	vôle	pásu:	po	zasunutí	
jazýčka sa uzáver pásu vráti zasa do svojej 
pôvodnej polohy. Pritom sa redukuje možná 
vôľa bezpečnostného pásu v oblasti panvy 
a hrudníka a pás môže v panvovej oblasti 
správne priľahnúť na telo cestujúceho.

•	Funkcia	PRE-SAFE®	pre	cestujúcich	vzadu:	
aktívny uzáver bezpečnostného pásu je 
kompletne integrovaný do systému PRE-
SAFE®. V tých prípadoch, v ktorých sa PRE-
SAFE® v kritických jazdných situáciách alebo 
pri rozpoznaní kritického priblíženia k iným 
objektom aktivuje, dôjde prostredníctvom 
aktívneho uzáveru bezpečnostného pásu 
k jeho reverzibilnému napnutiu aj v zadnej 
časti. Pritom sa uzáver pásu nevysúva nahor 
ako pri uľahčovaní pripútania, ale reverzibilne 
asi o 40 milimetrov nadol a zväčší napnutie 
pásu na cestujúcom až o 80 milimetrov. 
Okrem toho dochádza k zníženiu polohy 
bodu rozvetvenia bezpečnostného pásu pri 
uzávere na boku cestujúceho. V dôsledku toho 
je možné zmenšiť nebezpečenstvo prestrčenia 
panvy popod bezpečnostný pás. Zlepšené 

AKtíVny uZáVER 
BEZPEČnOStnéHO PáSu
Automobilka Mercedes-Benz vyvinula aktívny uzáver bezpečnostného 
pásu ako inováciu pre zadné sedadlá, ktorá sa čoskoro dostane do sériovej 
výroby v jednom z typov vyššej triedy štuttgartského výrobcu. 
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pripútanie sa  cestujúcich takto môže zoslabiť 
hodnoty zaťaženia pri prípadnej nehode. 
Aktívny uzáver bezpečnostného pásu tak 
dopĺňa pyrotechnické napínanie pásu, ktoré sa 
do vozidiel Mercedes-Benz sériovo montuje 
už roky, a ktoré sa spustí pri skutočnej kolízii.

•	Funkcionalita	POST-SAFE:	na	uľahčenie	
záchrany cestujúcich a zjednodušenie 
odopnutia pásu členmi záchranných služieb 
alebo samotným cestujúcim sa uzáver 
pásu po rozpoznaní nárazu a nehybnosti 
vozidla v prípade neporušenej palubnej 
siete znova vysunie, len čo záchranári alebo 
samotní cestujúci otvoria dvere. Zvýšená 
poloha uzáveru bezpečnostného pásu tak 
umožní lepší prístup na vnútornej strane 
vozidla, osvetlenie uzáveru obráti pozornosť 

k otváraciemu mechanizmu bezpečnostného 
pásu.

tým, že aktívny uzáver bezpečnostného pásu 
pokrýva štyri čiastkové oblasti automobilovej 
bezpečnosti – bezpečnú jazdu, prípad 
nebezpečenstva, počas nehody a po nehode 
– zapadá do ucelenej koncepcie bezpečnosti 
značky Mercedes-Benz.
 Bezpečnostní experti značky Mercedes-
Benz vyvinuli aktívny uzáver bezpečnostného 
pásu s pomocou virtuálnych modelov človeka, 
ktoré presnejšie ako figurína z nárazových 
testov vypovedajú o tom, čo sa pri nehode deje 
s členmi posádky vozidla. Lebo tieto digitálne 
modely nesimulujú len vonkajší tvar ľudského 
tela, ale aj jeho vnútorné štruktúry, ako sú kosti 
a mäkké tkanivá. 

 „Kĺby, svaly, šľachy, väzy, kosti – všetko to, 
čo z biologického hľadiska predstavuje človeka, 
môžeme pomocou figurín nasimulovať len veľmi 
približne,“ vysvetľuje Dr. Hakan Ipek, odborník 
na virtuálne modely človeka na vývojárskom 
pracovisku Mercedes-Benz. A uvádza príklad: 
„niektoré polohy pri sedení, napríklad keď si 
cestujúci vzadu zdriemne a bezpečnostný pás 
neprebieha cez panvu správne, jednoducho 
pomocou figuríny nemožno realizovať.“ 
 V prípade virtuálneho modelu človeka 
sa naopak na počítači podrobne simulujú 
biomechanické vlastnosti ľudského tela a skúma 
sa, akým zaťaženiam je tento model počas 
virtuálneho nárazového testu vystavený.

-mz-
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technológia môže byť odteraz integrovaná už 
aj priamo do striech automobilov. V off-line 
režime zostávajú OLED priehľadné a umožňujú 
preto voľný výhľad do exteriéru. Po ich zapnutí 
sa interiér vozidla osvetlí. Prezentovaný koncept 
OLED je výsledkom dlhodobej spolupráce 
spoločností BASF a Philips pri výskume 
v oblasti OLED-modulov.

toto svetelné riešenie neponúka však len nové 
možnosti v dizajne, ale umožňuje aj nové 
spôsoby v samotnej konštrukcii automobilov 
- môže byť použitá kombinácia priesvitných 
OLED s rovnako priesvitnými solárnymi 
článkami.
„Kombinácia oboch systémov umožňuje 
vodičovi vychutnať si jedinečný pocit otvoreného 

priestoru, cez deň navyše produkuje elektrickú 
energiu a v noci interiér obklopí príjemné teplé 
osvetlenie z priesvitných a účinných OLED,“ 
podotkol Dr. Felix görth, vedúci oddelenia 
Organických svetelných diód a organickej 
fotovoltaiky v BASF Future Business gmbH. 
„Projekt veľmi pôsobivo ukazuje možnosti, 
ktoré predstavujú OLED. Prezentovaný systém 
je tiež ukážkou kvality našej technológie pri 
konštrukcii nových typov osvetlení, ktoré môžu 
priespievať k lepšej kvalite ľudského života,“ 
doplnil Dr. Dietrich Bertram, vedúci aktivít 
spojených s OLED v spoločnosti Philips.

Spoločnosti BASF a Philips úzko spolupracujú 
od roku 2006 v rámci tzv. „OLED 2015“ – 
iniciatíva nemeckého spolkového Ministerstva 
pre vzdelávanie a výskum. BASF vyvíja 
organické chemické materiály, napríklad 
farbivá, ktoré ďalej vo svojom výskume a výrobe 
systémov OLED používa Philips. Len vďaka 
spoločnému partnerstvu oboch spoločností 
mohlo dôjsť k zrodu technológie OLED 
použitej v strešných priestoroch automobilov. 

oled – svetelná revolÚcia
Výhody technológie OLED sú založené jednak 
na ich veľkej účinnosti, ako aj na použitej 
technológii umožňujúcej nové riešenia dizajnu. 
OLED sú 1,8 mm tenké zdroje svetla, ktoré 
môžu byť i priesvitné (na jednom z obrázkov). 
takto produkované žiarenie je rozptýlené 
rovnomerne po celej ploche, čo zlepšuje komfort 
posádky vozidla, pretože oproti klasickým 
bodovým zdrojom neoslepujú a vďaka nim 
vznikajú menej ostré tiene.

-bf-

ORgANIcKé SVETELNé DIÓDY
Spoločnosti BASF a Philips spoločne dosiahli prielom vo vývoji technológie 
OLED (Organic Light Emitting Diode, tj. organické svetelné diódy).

oled v štúdii smart forvision_en osvetľovacie „teleso“ oled



mar ec  201262

Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 159 Sportwagon

Alfa Romeo 166

Alfa Romeo GT

Audi TT

Audi A3 Sportback

Audi A6

Audi A8

BMW 1

BMW 3 

BMW 5

BMW X3
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

BMW 7

Citroën C2

Citroën C4

Citroën C5

Citroën C8

Citroën Jumpy Combi

Citroën C-Crosser

Citroën C4 Picasso

Dacia MCV

Dacia Logan

Fiat Panda 4x4

Fiat Grande Punto
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Fiat Stilo Multiwagon

Fiat Dobló Cargo

Fiat Croma

Honda Accord 

Honda FR-V

Honda CR-V

Honda Jazz

Honda S 2000

Honda Civic

Honda City

Honda Insight

Hyundai H1
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

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
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Volkswagen Pheaton

Volkswagen Touareg

Volvo S 40

Volvo V 50

Volvo V 70

Volvo XC 90

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

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

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

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

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

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

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

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

Doplňovačka
S technológiou čelného skla (tajnička), ktorú využíva spoločnosť 
Ford, sa dosiahne  jeho rýchle odmrazenie a odhmlenie. Vyhrievacie 
prvky, ktoré sú vložené do vrstvy čelného skla za niekoľko sekúnd 
roztopia sneh a námrazu (MOT´ or č. 1/2012). 1- názov osobného au-
tomobilu značky Nissan, 2- prístroj na meranie uhlov, 3- lepiaca pás-
ka s termoplastovým základom, 4- umelá priehľadná obalová látka, 
5- zvukové zariadenie na motorovom vozidle, 6- hlavná jednotka elek-
trického náboja – má značku C, 7- vrstvený plast, 8- škodlivina   za-
morujúca ovzdušie, 9- motorové vozidlo na prepravu väčšieho počtu 
osôb, 10- potrubie na rozvod ropy.

Riešenie 
Tajnička: Quickclear, 1- Qashqai, 2- uhlomer, 3- izolepa, 4- celofán, 
5- klaksón, 6- coulomb, 7- laminát, 8- exhalát, 9- autobus, 10- ropovod

-jo-

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

tAJOMStVá FyZIKy OBJAVOVAné 
tAnCOM V AutOMAtICKEJ 
PREVODOVKE (5. časť)
4.  V ďalšom prípade, na obr. 10 nebude stáť 

ani jedna súčiastka planétového prevodu.
 Centrálne koleso 1 má v bode A  obvodovú 

rýchlosť vA a korunové koleso 3 v bode C 
má obvodovú rýchlosť vC. Obidve kolesá 
sú hnacie a otáčajú sa vľavo. Výslednú 
rýchlosť vB bodu B na hnanom unášači 
4 zistíme spojením koncových bodov 
obidvoch rýchlostí 
vC a  vA. Porovnaním 
uhlov, pod ktorými 
zo stredu S vidíme 
rýchlosti jednotlivých 
kolies, prídeme na to, 
že najrýchlejšie sa otáča 
centrálne koleso 1 
a najpomalšie korunové 
koleso 3. unášač 4 sa 
otáča určitými strednými 
otáčkami.

5.  na obr. 11 je situácia, 
pri ktorej majú všetky tri 
body A, B i C rovnaké 
obvodové rýchlosti.

 Zdalo by sa, že všetky 
kolesá sa budú otáčať 
rovnako rýchlo 
(rovnakými otáčkami) 
s prevodovým pomerom 
1:1. Ale nie je to pravda.

 Keď postupne pospájame 
koncové body obvodových 
rýchlostí jednotlivých 
kolies, prídeme na to, 
že centrálne koleso 1 
má najväčšie otáčky, 
unášač 4 - stredné otáčky 
a korunové koleso 3 
najmenšie otáčky,

6.  V prípade na obr. 12 budú 
kolesá 1 a  3 opäť hnacími 
kolesami. Centrálne 
koleso 1 sa otáča veľmi 
pomaly a korunové koleso 
3 veľmi rýchlo. Obidve 
kolesá sa otáčajú vľavo. 
Spojením koncových 
bodov obvodových 
rýchlostí bodov A  a  
C, teda rýchlostí vA 

a  vC opäť zistíme, že unášač 4 - bod B sa 
bude otáčať v  rovnakom smere určitou 
strednou obvodovou rýchlosťou vB a tým aj 
strednými otáčkami.

7.  Obr. 13 predstavuje špeciálny prípad, 
kedy spojnica koncových bodov rýchlostí 
prechádza stredom planétového prevodu 

S. V tomto prípade vidíme obvodové 
rýchlosti všetkých bodov pod rovnakým 
uhlom a preto budú mať všetky súčiastky 
planétového prevodu rovnaké otáčky 
i rovnaký smer otáčania. Vtedy sa dosiahne 
prevodový pomer 1:1 (priamy záber).

Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

obr. 10 obr. 11

obr. 12 obr. 13
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Predstavujeme
Mercedes-Benz Citan

S novými mestskými dodávkami rozširuje 
Mercedes-Benz rodinu svojich transportérov 
o ďalší konštrukčný rad: popri radoch Vario 
(6,0 až 8,2 t), Sprinter (3,0 až 5,0 t) a Vito 
(2,77 až 3,2 t) obohatí Citan trh vanov 
v dolnej hmotnostnej kategórii, a tak výrazne 
zväčší odbyt. Segment malých vanov narástol 
v súčasnej Európe z pôvodnej trhovej medzery 
v deväťdesiatych rokoch na približne  
700 000 predaných jednotiek. Divízia 
Mercedes-Benz Vans plánuje vydobyť si v tejto 
časti trhu podiel štyri až päť percent. Volker 
Mornhinweg, vedúci divízie Mercedes-Benz 
Vans, je o úspechu Citana presvedčený: „trend 
smerovania k mestským dodávkam využijeme 
vo svoj prospech – nielen atraktívnou cenou 
vozidla, ale predovšetkým aj kvalitou našich 
výrobkov a služieb. naša spoľahlivosť, typická 

pre značku Mercedes-Benz, 
náš 24-hodinový servis sedem 
dní v týždni a v neposlednom 
rade imidž našej značky sú pre 
zákazníkov z oblasti služieb, 
obchodu a remesiel rozhodujúce 
argumenty v prospech kúpy.“
široké spektrum využitia 
v obchodnej činnosti garantuje 
nová mestská dodávka 
s hviezdou rozmanitosťou 
svojich variantov: Citan bude 
v ponuke ako skriňová dodávka, 
kombi a „mixto“ v rôznych 

dĺžkach a hmotnostiach.
Citan bude uvedený na trh na jeseň v roku 2012. 
široká verejnosť si ho prvý raz môže pozrieť 
v septembri na výstave IAA úžitkových vozidiel 
v Hannoveri. Citan bol vyvinutý a skúšaný podľa 
náročných kvalitatívnych štandardov Mercedes-
Benz. Preto je taký robustný, 
a preto bude jeho životnosť 
taká veľká. Zároveň spĺňa 
nároky zákazníkov z oblasti 
služieb, obchodu a remesiel: 
veľký priestor na náklad pri 
malých rozmeroch, k tomu 
pre značku typické atribúty 
ako kvalita, hospodárnosť, 
bezpečnosť a dynamika jazdy 
pri malej spotrebe paliva 
a náležite malých emisiách 

CO2. Ku koncepcii pohonu patrí široký 
program úsporných a ekologických vznetových 
a zážihových motorov – vrátane balíka opatrení  
na zlepšenie efektívnosti BlueEFFICIEnCy. 
Verzia s elektropohonom je už vo vývoji.
 Obsluha, interiér, kvalita materiálov 
a spracovania nového Citana zodpovedajú už 
tradične vysokej úrovni transportérov Mercedes-
Benz. novú mestskú dodávku tak možno plným 
právom označiť za malého bračeka Sprintera 
a Vita. V ničom za nimi nezaostáva. Ako na 
každom Mercedese je bezpečnosť sériová: ESP 
je vo všetkých variantoch súčasťou základnej 
výbavy.
 Mercedes-Benz svoj obchod s transportérmi 
za posledné roky značne rozšíril. V duchu 
hesla „Mercedes-Benz Vans goes global“ sa 
transportéry teraz vyrábajú nielen v Düsseldorfe 
(výroba Sprintera), v Ludwigsfelde (výroba 
Sprintera a Varia) a v španielskej Vitorii (výroba 
Vita), ale aj v uSA, Argentíne a Číne.
 Partnerstvom s gAZ, najväčším výrobcom 
úžitkových vozidiel v Rusku, sa plánuje 
väčšie zastúpenie značky na ruskom trhu. 
V strednodobom výhľade sa má v závode gAZ 
pri nižnom novgorode ročne vyrobiť 25 000 
Sprinterov – a to podľa prísnych kvalitatívnych 
štandardov Mercedes-Benz.
 už v súčasnosti je Mercedes-Benz 
v západnej Európe jasným lídrom trhu 
v segmente stredne veľkých a veľkých 
transportérov.    -mz-

Premiéra bude 
v septembri na 
výstave v Hannoveri

Nová mestská dodávka z vývoja 
automobilky Mercedes-Benz sa volá 
Citan. Názov bol predstavený v rámci 
odborného sympózia na tému 
kompetencia značiek a mestská 
logistika v dizajnovom centre 
Mercedes-Benz v Sindelfingene. 
Slovo Citan je kombináciou slov 
City a Titan. Naznačuje, že ide 
o prvotriedneho špecialistu na 
mestskú logistiku, ktorý bol vyvinutý 
na tvrdé podmienky používania 
počas všedných dní.



mar ec  201276

Počas celej svojej existencie až do dnešných dní 
značka Porsche patrí v automobilovom svete 
k tomu najlepšiemu. Stručne popísať  Porscheho 
konštruktérsku činnosť by asi vyžadovalo veľa 
listov papiera. už v roku 1900 konštruoval 
pre spoločnosť Lohner úžitkové vozidlo, 
ktoré napájal generátor poháňaný spaľovacím 
motorom. Začiatkom tridsiatych rokov 
skonštruoval pre konkurenčné automobilky 
Mercedes a Auto union pretekárske autá, ktoré 
boli vynikajúce a dodnes sa polemizuje, ktoré 
bolo lepšie. Pre nemeckú armádu (Wehrmacht) 

vyprojektoval azda najznámejší tank v hiostórii 
– tiger (SD. Kdz. 181). Zároveň skonštruoval 
aj  prototyp ľudového auta Volkswagen, ktoré sa 
vyrábalo až do 80. rokov 20. storočia. Koncepcia 
tohto vozidla (plošinový rám a agregát 
umiestnený v zadnej časti) bola použitá od 
začiatku výroby Porsche a automobilka ju  
používa dodnes. 

Prvým Porsche bol typ 356. Podvozok, vrátane 
agregátov, mal s Volkswagenu 1200. na tomto 
podvozku staval rôzne typy karosérií a tiež 

zlepšoval pôvodný motor, ktorý mal iba 18,5 
kW (25 k). Motor upravil pre športové Porsche. 
Motor, ktorý skonštruoval Ernst Fuhrmann, 
prišiel do výroby až v roku 1953, rok po smrti 
Ferdinanda Porscheho.

tento motor sa stále vyvíjal, tiež mu zväčšovali 
zdvihový objem. Verzie tohto motora mali 
všetky typy a verzie 356. nový motor prišiel 
opäť v roku 1963, kedy začala aj výroba typu 
911. nový motor bol už plochý šesťvalec. 
taktiež sa desaťročia vyvíjal a upravoval. Dodnes 
sú vo výrobe motory, ktoré majú základ v type 
911.

technické údaje:
Motor: plochý (tzv. boxer), zážihový štvorvalec, 

chladený vzduchom, ventilový rozvod OHV. 
Priemer valcov x zdvih piestov 82,5 x 74 
mm. Zdvihový objem 1582 cm3. najväčší 
výkon 66,2 kW (90 k) pri 5000 ot./min.

prevodovka: ručne ovládaná, 4 stupne vpred + 
1 dozadu

podvozok: nosný systém tvorí plošinový rám 
spojený s karosériou v jeden samonosný 
celok. nezávislé zavesenie náprav, pruženie 
skrutnými žrďami. tlmiče pruženia 
sú hydraulické. Brzdy sú bubnové, 
s hydraulickým ovládaním. Kolesá sú 
diskové, rozmer ráfiku 4 ½ J x 15“

karoséria: otvorená, typu kabriolet, so skladacou 
strechou.

rozmery a hmotnosť: d/š/v 4010/1670/1330 
mm, rázvor náprav 2100 mm, rozchod kolies 
vpredu 1306 mm, vzadu 1272 mm. Rozmer 
pneumatík 205/60 R15. Prevádzková 
hmotnosť 935 kg.

prevádzkové vlastnosti: max. rýchlosť 185 
km/h, spotreba paliva (benzín unI 95) 9,0 
l/100 km. 

Majiteľom tohto dokonale zreštaurovaného 
historického „superšportu“ je pán Ing. Otto 
Melcer. Vlani s ním absolvoval rallye 6500 km 
slovenských, odkiaľ sú fotografie.

Historické vozidlá

PORSCHE 356B Super, 
rok výroby 1960

Nemecká automobilka Porsche 
so sídlom v Štuttgarte, mestskej  
časti Zuffenhausen, nesie meno 
po svojom zakladateľovi. Bol ním 
geniálny konštruktér, Ferdinand 
Porsche ( 1875- 1952 ). Spoločnosť 
založil v roku 1948. 



V druhej polovici devätnásteho storočia 
začína rozvoj samohybných vozidiel 
s parným pohonom. V osemdesiatych 
rokoch sa objavujú vozidlá už so 
spaľovacím alebo elektrickým pohonom. 
Prvé vozidlá boli veľmi hlučné, lebo ešte 
neexistovali pneumatiky, kolesá boli aj 
s kovovými obručami a cesty v mestách 
boli vydláždené kamennými dlaždicami, 
zvanými mačacie hlavy. Zo zväčšovaním 
rýchlosti vozidiel stúpal aj rachot ich 
kolies. Aby v Anglicku tomu zamedzili, 
v roku 1865 bol vydaný zákon známy 
ako Locomotive Act. Podľa tohto zákona 
bola obmedzená rýchlosť samohybných 
vozidiel na štyri míle za hodinu. Pred 
vozidlom musel kráčať muž s červenou 
zástavkou a upozorňovať okolie na 
blížiace sa „nebezpečenstvo“. Ten hlúpy 

zákon, znemožňujúci rozvoj motorizmu 
v Anglicku, platil neuveriteľných 30 
rokov. Zrušený bol až v roku 1896 
zásluhou búceho kráľa, Eduarda VII, ktorý 
bol milovníkom motorizmu. Zrušenie 
Locomotive act bolo oslávené jazdou 
automobilov a iných vozidiel z Londýna 
do Brightonu. Na štarte boli vozidlá 
s parným motorom, elektrickým, ale aj so 
spaľovacím motorom. Je pozoruhodné, že 
táto tradícia sa zachovala dodnes. V roku 
1930 vznikol v Anglicku prvý Veteran 
Car Club na svete, ktorý je odvtedy 
usporiadateľom tejto jazdy. Už v roku 
1930 bolo stanovené, že je to jazda pre 
historické vozidlá. Vozidlá pripustené 
na štart museli byť vyrobené do 31. 12. 
1904. Tieto pravidlá platia doposiaľ.  
Jazda sa koná vždy v novembri, 

v minulom roku bola v nedeľu 6. 
novembra. Štartovné čísla sú určené 
podľa dátumu výroby vozidla. Jazdy 
sa zúčastnilo 500 vozidiel. Štartovné 
číslo 1, teda najstarší automobil viedol 
17-ročný Oliver Wright. Jazdil na 
veteráne Benz Velo z roku 1894. Vozidlo 
malo úctyhodných 117 rokov, čiže o 100 
viac ako jeho šofér.
 V tomto roku sa toto skvostné 
podujatie bude konať v nedeľu 4. 
novembra. Štartovné za vozidlo je 250 
Libier, bližšie údaje nájdete na stránke 
www.veterancarrun.com Možno 
sa akcie zúčastniť. Ale pozor! Autá 
vyrobené po roku 1904 sú neprípustné.

Jozef Duchoň, CCC BA

Rubriku vedie: Ing. Konštantín NIKITIN
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Galéria veteránov
na Slovensku

LOnDOn - BRIgHtOn A LOCOMOtIVE ACt

Locomotive Act v praxi

Účastníci podujatia 
London – Brighton
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Najväčší hračkársky veľtrh sveta, od roku 1997 známy 
pod dnes platným oficiálnym názvom Spielwarenmesse 
International Toy Fair Nürnberg“, ideovo odštartovali 
v roku 1949 štyria muži: C. Ehmann (z najväčšej 
nemekej hračkárskej spoločnosti dovtedy, Märklin), 
A.Drottboom (zo Zväzu nemeckých obchodníkov 
s hračkami), H. Mangold (ďalší nemecký výrobca 
hračiek) a E. Th. Horn (z nemeckého Zväzu výrobcov 
hračiek). Keďže Nemecko bolo po II. svetovej vojne 
rozdelené, a dovtedy najväčší predvojnový hračkársky 
veľtrh sveta musel zostať vo východonemeckom 
Lipsku - aj keď už nie ako „najväčší medzinárodný“. 

Nuž, nech je tým štyrom zem ľahká, veď, 18. marca 
1950 sa na prvom Deutsche Spielwarenmesse 
s výstavnou plochou 3000 m2 ocitlo pod strechou 
Wieselerovho domu, Spoločenského domu Maxfeld, 
Múzea remesiel, budovy Červeného kríža Maxfeld 
plus dvoch cirkusových stanov 351 vystavovateľov! 
A dostavilo sa aj 4321 obchodníkov s hračkami. Keďže 
to bol úspech, 11. 7. 1950 výrobcovia hračiek založili 
družstvo - aby každoročne organizovalo podobné akcie. 
Nečudo, že o rok neskôr (1951) mal veľtrh „definitívne“ 
aj vlastné logo - siluetu jednej z veží (starého) 
norimberskeho mestského múru... Logo veľtrhu 
z roku 1950 grafik krátko nato primaľoval na chrbát 
siluety húpacieho koníka... Čo vydržalo desaťročia, 
až kým ktosi zafrfľal, že ten húpací koník pôsobí ako 
zdochlina, no mal by byť „ekšn“! Tak ho pootočili 
o 45°, a popremaľovávali aj stovky dopravných 
a infomačných značiek v okolí mesta... V roku 1958 
sa stal veľtrh medzinárodným, a v roku 1973 sa 
presťahoval do vlastného nového areálu na juhu 
Norimbergu. Keď v roku 2009 chcel veľkolepo osláviť 

aj svoje 60. narodeniny, 
zažil škandál, o akom by 
sa tým štyrom z roku 
1949 ani neprisnilo 
- C. Ehmannovi zo 
spoločnosti Märklin 
už vôbec nie! Totiž, 
práve na tomto 
veľtrhu chcel dovtedy 
najstarší, najväčší a aj 
najslávnejší výrobca 
hračiek Nemecka, 
Märklin, osláviť 
veľkolepo svoje 150. 
narodeniny - aj keď pred 

poldruhastoročím išlo 

len o malého výrobcu kuchynského riadu pre bábiky. 
Neoslávil. Hoci slávnostný frmoľ a lomoz s tým spojený 
boli už pripravené, a v tlačových mapách pre novinárov 
aj patrične primaľované... Lebo americký bankový 
„odborník“, ociachovaný za Veľkou mlákou investičnou 
bankou na investičného odborníka, bačoval už pár 
mesiacov (pre seba a svoju sekretárku) až tak, že 
dobačovali nielen oni dvaja, ale aj spoločnosť Märklin. 
Takže tej akurát v deň otvorenia veľtrhu (2009) 
neostalo nič iné, ako vyhlásť konkurz... Spoločnosť 
vzápätí vzal pod ochranu „jeden z najúspešnejších“ 
nemeckých konkurzových správcov, a vyhlásiac 
postupne viacero termínov jej predaja „spoľahlivému 
kupcovi“, po dvoch rokoch sa musel bez úspechu lúčiť 

Svet v miniatúre

Hornobavorské mesto Norimberg 
už stáročia predtým, ako po 
ostatnej svetovej vojne po prvý raz 
otvorilo brány dnes najväčšieho 
hračkárskeho veľtrhu sveta, 
malo prívlastok „mesto hračiek“. 
Lebo bolo svetovým centrom 
hračkárov skôr, ako sa hračky začali 
- v druhej polovici 19. storočia - 
vyrábať sériovo. No i preto, že už 
predtým bolo známou križovatkou 
distribúcie európskych hračiek  
do celého sveta. Neskôr aj tých 
modelových... 

NAJLEPŠÍ KOMPROMIS 
OD VZNIKU 
MODELOVEJ HRAČKY?

  Zrenovované autoveterány sú „in“ aj 
v minimierkach- ako tento Chevrolet Pick-Up z roku 1950 
(BUSCH, M 1:87)

  Čistá príroda/Natur pur a la BUSCH v M 1:87. 
Onedlho už aj s poľnou miniželezničkou veľkosti H0i 
(resp. H0f - podľa NEM)

  ... aj jedna z mnohých verzií  trojkoliesky Piaggio 
Ape 50 v M 1:87 (vraj, s kravincovým dizajnom... všetko 
BUSCH; figúrky: PREISER/MERTEN)

AJ MALÍ PODNIKATELIA MÔŽU VYKAZOVAŤ ZISK! 
Vidíš Jano? Keď tí, čo stavili už len na chov dobytka, dokážu po-
staviť na správne miesto schopnú manažérku, aj malý farmár 
môže ešte vykazovať zisk! A oživiť aj našu skapínajúcu agrotu-
ristiku...

  Cirkus je tu už dlho, na scénu prichádza princ! 
Isteže, karnevalový... so svojím novým (po)vozom, 
ťahaným traktorom Forschritt ZT 300 (1967) z bývalej 
NDR - a stále blázniacim sprievodom... (M 1:87, BUSCH/
PREISER)

  Nie je chliev ako chliev! Tento, v M 1:87, vyrába 
BUSCH ako stavebnicu z dreva; drevená je i búda pre 
Rexa - minca slúži na porovnanie veľkostí...  

DOBRÝ ÚMYSEL
Už môj otec mal záľubu v holuboch - poštových. A mal z toho ne-
príjemnosti i v minulej totalite: lebo lietali aj ponad ostnatý, elek-
trikou nabitý drôt,   a videli za ním aj to, čo ostatným tu malo 
zostať  utajené. Napokon z tých eštébackych súdruhov zinfarkto-
val... Tak som po Nežnej všetkých poštárov poslal do neba, a na-
hradil ich len bielymi holubmi, symbolmi mieru! A ľac ho na tú 
strechu, ako sa mi za to odvďačili... 

  Iná z diorám v Norimbergu 2012, stánok BUSCH: s novými funkčnými 
úzkorozchodnými vláčikmi behajúcimi na úzkorozchodnej koľaji len 6,5 mm, tu pri ťažbe 
rašeliny... (všetko v M 1:87)        



i on sám... Ešteže si spoločnosť Märklin pomohla aj 
sama... Čím sme chceli, len na ilustráciu, naznačiť 
aspoň dve veci: aj najväčší zo sveta hračkárov môže 
mať dnes existenčné problémy. A po druhé, s rezervou 
treba brať i všetky „štatistické“ údaje - i tu! Aj keď 
vlani tu hračky vystavovalo na ploche 160 000 m2 
až 2700 vystavovateľov z celého sveta, a počas 
šiestich dní sem prišlo 79 000 nákupcov hračiek 
(54 % zo zahraničia). Plus viac ako 2000 novinárov, 
ktorým sa sem - popri dospelých pozvaných hosťoch, 
výrobcoch hračiek a obchodníkoch s hračkami - 
podarilo preniknúť. No mladším do 16 rokov, či laickým 
návštevníkom - ani náhodou! Vystavených hračiek 
boli vraj státicíce, z toho 60 000 noviniek! Čo je však 
len roky dookola opakované klišé... Ako si teda na 
tohtoročný veľtrh budeme spomínať my? Stručne 
a krátko: ako na naozaj najväčší hračkársky veľtrh 
sveta, na ktorom však jeho bývalý lesk ostáva už len 
spomienkou. Jednak preto, že ceny za výstavnú plochu 
už dávno prerástli možnosti mnohých menších, žiaľ, 
aj často najobdivovanejších výrobcov hračiek - najmä 
pre dospelých! A aj u tých, ktorí to ešte nevzdali, sa ich 
kedysi veľkolepá výstavná plocha (s naozaj úžasnými 
hračkami) zmenila už na akúsi urničku... Nehovoriac 
o tom, že aj tú či onú slávnu hračkársku spoločnosť už 
ktosi tuneloval, a preto je dnes pod správou banky... 
Lebo pravdou je i to, že kým v minulosti sa ešte malí 
i veľkí aj aktívne, dokonca spolu (!) hrávali, dnes 

už deti hrajú iba ak hlúpe virtuálne hry pri počítači, 
a dospelí „makajú“ odušu - len aby si svoje pracovné 
miesto za každú cenu ešte udržali. A dôchodcovia, 
ktorí základňu „kunšaftov“ modelových hračiek už 
dlho zachraňovali? Verte či nie, ich vek klesá! Podľa 
veľtržného údaja z roku 2009 „nad 50“ na údaj z roku 
2010 „nad 40“! No, zdá sa, že nemeckí penzisti pijú 
„aqua mirabilis“ (vodu mladosti) ... a väčšina z  nich na 
stále drahšie modelové hračky už jednoducho nemá. 
Veď len začiatkom roka 2012, vraj s ohľadom na 
infláciu, museli zdražieť opäť - v priemere o 5 %! A to 
rok 2012 ešte len začal... Adieu predtým tak populárne 
elektrické vláčiky... Ešteže vidno v Norimbergu 
sem-tam aj naozaj stále úspešných vystavovateľov! 
Keď sme uvažovali ktorých napríklad, vyšlo nám, 
že zatiaľ radšej zostaneme len pri spoločnostiach 
BUSCH a PREISER. Keďže ich stánky sa dodnes 
ligocú atraktívnymi modelmi autíčok (BUSCH), či 
nemenej atraktívnymi novými figúrkami (PREISER). 
A BUSCH aj tento rok dokázal priam nemožné: navyše 
uviesť na trh aj poľné či podnikové úzkorozchodné 
železničky, kompatibilné s tradičnou modelovou 
železnicou rozchodovej veľkosti H0 - 16,5 mm. Ak by 
ste chceli ostať len pri nich, vystačíte si už s plochou 
30 x 30 centimetrov - behajú totiž vďaka napätiu len 
troch voltov na vlastných modelových koľajničkách 
s rozchodom iba 6,5 mm! Ale - opäť raz nechajme 
rozprávať obrázky! Veď, aj podľa odborníkov na tomto 
veľtrhu „ide o najlepší kompromis od vzniku modelovej 
hračky“ (od objavenia sa modelových železníc vroku 
1891)... A inak?  No, aj ja som z Centrálneho depozitára 
cenných papierov SR (CDCC SR) dostal varovanie, že 
najneskôr do konca februára musím za rok 2011 ich 
drahých „služieb za nič“ zaplatiť poplatok 9,60 eúr! 

No za tých svojich 30 akcií z prvej vlny kupónovej 
privatizácie, ktoré som ale nikdy nevidel - aj keď údajne 
majú dnes účtovnú hodnotu 995,82 eúr. Čo ma potešilo 
už preto, že hneď po vlaňajšom zplatení poplatku mi 
bolo na určenom mieste (na Námestí SNP, v centre 

našej stolice) vysvetlené, 
že ten holandsko-slovenský 
investičný fond, kde som 
vraj tie akcie aj mal, je 
už dávno v likvidácii. 
Skrátka, že aj mňa ktosi 
už dávno okradol o môj 
podiel na spoločnom 
národnom majetku. Tak 
neviem: zaplatiť zas (aj 

keď mi všetko dávno ukradli), alebo riskovať, že ma 
neskôr prepadne ešte exekútor, ktorý len za zle ním 
opísaný list si bude účtovať najmenej sto eúr? I keď 
kompromis možný je: nezaplatím, a darujem svoje de 
facto neexistujúce akcie Ministerstvu financií SR, 
ktoré vraj ten posledný poplatok za mňa zaplatí! Čo sa 
síce zdá smiešne a takisto nenormálne, no v televízii 
už prezradili, že aj o tieto neexistujúce akcie ešte ktosi 
záujem má - aby na tom zarobil. No povedzte: nie je 
lepšie hladovať a kúpiť si peknú hračku, ako rozmýšľať 
nad šialenosťou doby a figúrkami, ktoré sa snažia nás 
všetkých presvedčiť, že ich treba znova (z)voliť? A to 
aj navzdory skutočnosti, že stará slovenská múdrosť 
už dávno radí: Marec, poberaj sa starec! Zrejme aby si 
nielen v sociálnej poisťovni mohli vyplácať i naďalej 
tučné prémie. 

Ing. Štefan ŠTRAUCH

Foto: The World en miniature 

(Branislav Koubek a Adrian Gašparik)
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Svet v miniatúre

  Najčerstvejšou novinkou zo sveta osobných 
automobilov v M 1:87 (a la BUSCH) je Mercedes-Benz 
M-Klasse W166 z roku 2011 - zo supermodelovej série 
CMD, čiže chróm/kov/detail 

  Pohľad do hlbín chlieva pre kozy, ovce i prasnicu - so 
slamou a senom (v M 1:87 BUSCH, figúrky PREISER), 
Vedľa: starý americký Dodge Power Wagon (1945) - 
s radlicou na odhŕňanie snehu 

KAM  SMERUJÚ?
- A toto sú zas akí smútiaci klienti?
- Áále, svadobní hostia. Už komunisti im vsugerovali, že k svo-
jej urne musia - aj keby nevestu ďas uniesol! Tak idú aj na svad-
bu starého Cap-Uleta so starou Mon-Tekovou... Lebo už v roku 
1597 si pustila hubu na špacír akási dojka, a istý William, pseu-
donymom Shakespeare, to publikoval... No,  bulvárny novinár... 
A hoci aj vtedy to ktosi ihneď zamietol pod koberec, a súdy zalo-
žili ad acta, po celej tej ľudoopičej kalvárii im prokurátor pošepol: 
ak chcú pozakrývať všetky svoje staré hriechy, musia najprv za-
platiť odborníkom! A potom obaja - šup ho pod spoločnú strechu! 
Tak dostanú pod zem aj tú trápnu kauzu s ich oboma utáranými 
pubertiakmi - Rómeom a Júliou. A dojka zaplatí mastné odškod-
né aj s úrokmi, a Shakespeare sa zas verejne ospravedlní za to, 
čo pred stáročiami napísal! No to, že tí dvaja pubertiaci to urobi-
li sami: ona najprv  zapichla jeho, a on potom otrávil ju... Aby to 
bolo konečne celému svetu všetko celkom jasné!

  Čo bolo, bolo, a dnes ostalo - treba zmodelovať! 
Aj keď ide už len o rozpadajúcu sa búdu...  S traktorom 
Porsche Junior K z roku 1957 (jeho kryt nad motorom 
sa dá vyklopiť) i strojom na obracanie sena v závese 
(BUSCH M 1:87)

  Tri nové oldtimery zo série „Crazy Cars“ (nie pre každého, so zlatými či striebornými 
diskami kolies, maskami chladičov atď.): Buick 50/1950, Opel Kadett C/1977 a Ford 
Mustang Cabrio/1964 (BUSCH M 1:87; figúrky PREISER/MERTEN)

- Zviezli sme sa brat a sestra sem, aby sme všetkým vysvetli-
li, kto naozaj podpálil džungľu - až celkom vyhorela. Takže zvolá-
me rýchlo tlačovku, a strakám, ktoré ešte prežili,  oznámime,  že 
vyšetriť by to mal medveď! No ten, žiaľ, nešťastnou náhodou vo 
vlastnom brlohu zhorel... A keďže nám záleží na vyššej politickej 
kultúre i vlastnej dôstojnosti, zvestujeme aj, že popol je vlastne 
skvelé hnojivo, takže kto zostal, bude sa mať pod našim trium-
virátom zas na čo tešiť! A tešiť sa, znamená nádej aj  na lepšiu 
budúcnosť... Čiu, tým ich už ale zaťažovať nebudeme. Nuž, a vari 
nechcú všetci do neba?  Tak im ho doprajme - a  v skrátenom ko-
naní!Aby si sociálna poisťovňa zas mohla vyplatiť tučné  prémie, 
a my aspoň s ňou mali pokoj... 

  Typický BUSCH: nechýba už ani stavebnica 
hnojiska, či traktor Kramer K 11 z roku 1953 - hoci dnes 
už vo vyhotovení „Flickwerk“, ergo zmontovaný z častí 
jeho bratov zo šrotoviska (M 1:87)

DILEMA
- Vždy, keď mi počas pracovného výkonu vletí do služobného vo-
zidla nejaká sliepka, mám dilemu: pokračovať v práci, či radšej 
vyčkať kým vytiahne von červíka?

  Dioráma v M 1:87, téma: tehelňa. Už s novými 
originálnymi minikoľajničkami a la BUSCH - pre 
podnikové, lesné, banské či poľné železničky
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Vysoká skala nad mestom Stará Ľubovňa bola priamo 
predurčená na postavenie hradu. O jeho počiatkoch 
sa však nezachovalo veľa údajov. Najstaršia zmienka 
o hrade pochádza z roku 1311. Pôvodne kráľovský hrad 
bol určený na ochranu formujúcich sa hraníc medzi 
Uhorskom a Poľskom a spolu s hradmi Plaveč a Nedeca 
na východnej, a Oravským hradom na západnej strane 
Tatier, patril do komplexu pohraničných pevností. 
Nie menej dôležitou jeho funkciou bola kontrola 
odbočky zo starobylej obchodnej cesty do Poľska, 
cesty ktorá viedla z východu poriečím Popradu, južne 
od Vysokých Tatier na Považie a ďalej na západ na 
Moravu a do Čiech, ako aj na juhozápad do Rakúska 
a Talianska. Do Poľska sa vozila z územia Slovenska  
medená a strieborná ruda, a opačným smerom najmä 
drahocenná soľ z Bochnie a Veličky. Dôležitým 
vývozným artiklom bolo aj uhorské víno. Peniaze vždy 
hýbali svetom a panovník ich „trovil“ neúrekom, tak 
dôvodom vzniku hradu bola aj potreba vyberania daní 
a poplatkov od pospolitého ľudu. 
 Po pustošivom tatárskom vpáde od roku 1242 
Belo IV. vynaložil veľa úsilia na stavbu a dostavbu 
pevných kamenných hradov. Poskytnutím kráľovskej 
šľachte väčších plôch umožnil doosídlenie krajiny 
kolonistami, najmä Nemcami. Bolo to v čase, keď 
hranica medzi Uhorskom a Poľskom ešte nebola 
pevne stanovená a od roku 1235 vznikali o ňu spory. 
Dokonca dcéra kráľa Bela IV. Kunigunda, zvaná tiež 
Kinga,  vydatá za krakovského a sadomierskeho 
vojvodu Boleslava, vynaložila značné  úsilie na 
pripojenie severnej časti Spiša spolu s Podolíncom 
k Poľsku. Pre Podolínec vydala dve výsadné listiny, 
ktoré potvrdil a rozšíril aj český a poľský kráľ Václav 
II. roku 1292. Listina dokazuje, že do tohto roku hrad 
Ľubovňa ešte nebol postavený. Ondrej III. docenil 
význam presných hraníc štátu a úlohu hradov pre ich 
zabezpečenie. A tak roku 1294 zrušil právo na užívanie 
hradu Plaveč rodine Švábovských, a je možné, že práve 
v tomto čase vydal aj pokyn postaviť hrad Ľubovňu, 
s predpokladanou lepšou strategickou polohou. 
Archeologický výskum dokladuje, že v pôvodnej 
podobe mal hrad len okrúhlu, kónicky sa zužujúcu 
obrannú vežu a v tesnom susedstve postavený gotický 
palác. To dokazuje, že do sedemdesiatych rokov 13. 
storočia dominujúci stavebný románsky sloh bol 
nahradzovaný slohom gotickým. Stavby obkolesovali 
obranné múry na zraniteľných miestach chránené 
možno aj palisádami a valmi. Do hradného priestoru 
sa vchádzalo južnou bránou. Smrťou Ondreja III. v roku 
1301 vymrel rod Arpádovcov a v krajine prudko stúpla 

moc oligarchov, najmä Matúša Čáka z Trenčína a rodu 
Abovcov. O uhorský trón sa uchádzal dvanásťročný 
Karol Róbert z rodu Anjouovcov, ale i rovnako starý 
syn českého kráľa Václava II. Obaja oligarchovia medzi 
obidvoma uchádzačmi o trón lavírovali  a tak získavali 
veľký vplyv a majetky na úkor oboch uchádzačov. 
Týmto spôsobom si Omodej Aba prisvojuje medzi 
inými majetkami aj Ľubovniansky hrad. Keď roku 
1311 v bojoch proti kráľovi pri Košiciach Omodej 
Aba zahynul, jeho vdova a synovia dali sľub kráľovi, 
že vrátia hrad Ľubovňu.  Nestalo sa to však. Roku 
1312 došlo pri Rozhanovciach k boju medzi Karolom 
Róbertom a Abovcami, ktorým vyčkávaním „pomáhal“ 
aj Matúš Čák Trenčiansky. Na strane kráľa bojovali  
spišskí a šarišskí šľachtici a podarilo sa im hrad 
Ľubovňu pre kráľa dobyť. Karol Róbert za najvyššieho 
správcu menoval kastelána. Do jeho správy patrilo 
aj hradné panstvo s okolím. A tak kastelán, magister 
Tomáš Sečiansky, v roku 1313 bol zároveň aj šoltýsom 
Starej Ľubovne, pretože v tom čase ešte nebola 
mestom. Magister Tomáš získal za svoje služby od 
panovníka majetky, kam sa odsťahoval. Šancu stať sa 
dedičným majiteľom hradu mal istý komes Mikuláš. 
Keďže viaceré šľachtické rody v tom čase mali synov 
s menom Mikuláš, je ťažko určiť, do ktorého rodu tento 
nový pán hradu patril. Kráľ Karol Róbert si zo svojej 
vlasti so sebou priviedol celý rad rytierov, ktorí sa 
v novej vlasti „činili“. Jeden z nich, Filip Druget, sa 
roku 1317 stal županom Spiša a Abova. Ešte predtým 
získal majetok v Plavči a Ľubovniansky hrad. Po tom, 
ako sa stal palatínom v roku 1323, hrady oficiálne 
prešli do jeho vlastníctva. Jeho synovec Viliam Druget 
nariadil, aby tieto hrady mali spoločných kastelánov 
a podkastelánov. Roku 1329 sa tak podkastelánom 
oboch hradov stal Peter Gall zo Sieny. Roku 1330 
Viliam Druget Ľubovniansky hrad vrátil naspäť 
panovníkovi. 
 Nie je známe, že by sa v 14. storočí boli uskutočnili 
nejaké podstatnejšie prestavby hradu. Hrad však 
musel byť na tie časy honosnou stavbou s pekným 
vnútorným zariadením, inak by sa v ňom asi panovníci 
nezdržiavali. V júni 1392 tam bola kráľovná Mária 
a o štyri roky neskôr, tiež v júni, tu dlhšiu dobu pobudol 
kráľ Žigmund. Pravdepodobne hrad vtedy daroval 
Mikulášovi Ľubovnianskemu-Horvátovi. Tento sa 
však zaplietol do povstania proti Žigmundovi, a tak 
mu panovník koncom roku 1403 všetky majetky 
skonfiškoval. Za zásluhy v bitke pri Nikopole daroval 
Žigmund 10. júla 1408 Ľubovniansky hrad aj 
s hradným panstvom veľmožovi Imrichovi z Perína, 

ktorý sa tu však dlhšie „neohrial“. Žigmund sa totiž 
presvedčil, že hrad je dôležitý ako pohraničná pevnosť 
s Poľskom. Tak v máji 1410 daroval Imrichovi z Perína 
bohaté majetky v Šariši a v okolí Stropkova, a zobral 
mu za ne hrad Ľubovňu.
 Nadišiel rok 1412, kedy sa v Ľubovnianskom hrade 
uskutočnili dve významné udalosti. V marci sa v ňom 
stretli uhorský kráľ a rímsky cisár Žigmund a poľský 
kráľ Vladislav II. Jagellonský spolu s manželkami 
a sprievodmi. Na hrade podpísali 15. marca zmluvu 
o mieri a vzájomnej pomoci, ktorá upevnila mier medzi 
Uhorskom a Poľskom a zabezpečila vzájomnú podporu 
a pomoc v prípade ohrozenia krajín. Žigmund v tomto 
roku neúspešne bojoval proti Benátkam a štátna kasa 
sa povážlivo vyprázdňovala. Na pokračovanie vojny 
potreboval ďalšie peniaze, ktoré od svojej zúboženej 
krajiny nemal šancu získať. A tak si ich požičal od 
poľského kráľa, rovných 37 000 kôp českých grošov. 
Stalo sa tak 8. novembra a do zálohu sa dostal hrad 
Ľubovňa s panstvom, mestá Stará Ľubovňa, Podolínec 
a Hniezdne, a k tomu ešte 13 miest zo Spoločenstva 
spišských Sasov. Žigmund nemal z čoho peniaze vrátiť 
a tak predĺžil záloh až na 360 rokov, do roku 1772. 
Založené územie, napriek viacerým snahám Poľska, 
sa však nikdy nestalo súčasťou poľského štátu. Tak 
sa stalo, že v rokoch 1412-1772 patril hrad Poľsku, 
čím sa stal akoby obojstranne fungujúcim „mostom“ 
politických i kultúrnych kontaktov medzi Poľskom 
a Uhorskom. O ďalších osudoch Ľubovnianskeho hradu 
si povieme nabudúce.
 Tohoročná zima ešte vo februári „vytŕčala rohy“ 
a tak možno v lyžiarskom stredisku v Ľubovnianskych 
kúpeľoch, vzdialených od Starej Ľubovne asi 8 km, 
budú možno zvyšky snehu na „pošmýkanie“ sa.

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

StARé MÚRy
Potulky po Slovensku

 Ľubovniansky hrad v zime

Suchá jeseň a krutá zima začiatkom roku 2012, sa podpísali v Ľubovnianskej 
doline pod nedostatok cennej a nevyhnutnej matérie pre život, vody. Príroda 
nám tvrdo pripomenula, čo má skutočnú hodnotu. Hrejivé lúče jarného 
slniečka a nežná krása rozvíjajúcich sa kvetov azda aspoň trochu vyhladia 
vrásky z čiel ľudí žijúcich pod starými múrmi Ľubovnianskeho hradu. 

 Ľubovniansky hrad



Spotreba paliva v kombinovanom cykle 5 – 9,9 l/100 km | emisie CO2: 154 – 244 g/km

Originálna továrenská 
záruka 4 roky alebo 
100 000 km U každého predajcu Ford.

Spotreba paliva v kombinovanom cykle 5

O
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Zaberá tam, kde iní kĺžu po povrchu.
Ford Kuga s inteligentným pohonom všetkých kolies 
sa okamžite prispôsobí terénu.

FORD KUGA www.ford.sk

honom všetkých kolies
.
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 Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia:  4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. Ilustračné foto.www.skoda-auto.sk

ŠKODA Fabia Monte Carlo
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