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Spotreba paliva v kombinovanom cykle: FIESTA 3,2 – 5,9 l/100 km | emisie CO2: 82 – 138 g/km, FOCUS 3,4 – 7,2 l/100 km | emisie CO2: 88 – 169 g/km, 
C-MAX 3,8 – 6,5 l/100 km | emisie CO2: 99 – 149 g/km, KUGA 4,6 – 7,4 l/100 km | emisie CO2: 120 – 171 g/km.

ZIMNÉOBUTIEZDARMA

  Vyberte si 
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ponuky vozidiel 
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zimné obutie 
zdarma.

Originálna továrenská 
záruka 5 rokov 

alebo 120 000 km
U každého predajcu Ford.
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Analýza trhu práce ukazuje, že Slovensko 
potrebuje ročne 31 %  absolventov s vysoko-
školským vzdelaním. Napriek tomu sa u nás 
na vysokú školu hlási až 60 % absolventov zo 
stredných škôl. Dôsledkom toho je, že viac 
ako 30 % vysokoškolákov študuje odbory, 
ktoré trh práce nepotrebuje. Štyri roky po 
ukončení štúdia pracuje  55 % absolventov 
stále v inom odbore ako ten, z ktorého majú 
diplom. Tieto alarmujúce čísla predstavil 
11. novembra novinárom  prezident Zväzu 
automobilového priemyslu SR, pán Juraj 
Sinay.

Dodajme ešte, že v septembri 2015 prišlo 
do evidencie úradov práce 9173 absolventov 
škôl, z toho 8466 so stredoškolským vzdela-
ním. Z celkového počtu nových nezamest-
naných je ich 31,8 %. Nezamestnaných do 
29 rokov bolo v septembri 2015 u nás 106 
566 osôb, čo predstavuje 30,5 % z celkového 
počtu nezamestnaných. Všetky automobilo-
vé a strojárske podniky pritom signalizujú 
pre svoje rozvojové programy nedostatok 
voľnej kvalifikovanej pracovnej sily. Aké je 
z tohto začarovaného kruhu východisko? 
Ako okamžité opatrenie je vhodné vytvo-
riť prostredníctvom MPSVR rekvalifikačné 
programy pre absolventov škôl na povolania, 
ktoré potrebuje trh práce. Neumožniť, aby sa 
absolventi škôl stali dlhodobo nezamestna-
nými.

SyStém DuálNeho
vZDelávaNia Na SoŠ

Zväz automobilového priemyslu SR sa 
problematike odborného vzdelávania a prí-
pravy venuje už od roku 2002. Jeho pred-
stavitelia prakticky iniciovali tvorbu nového 
zákona o vzdelávaní a výrazne sa podieľali aj 
na štarte systému duálneho vzdelávania ako 
reakciu na nedostatok kvalifikovanej pracov-
nej sily.

„Zo 422 uzatvorených učebných zml-
úv na stredných školách v školskom roku 

2015/2016 bolo 72  % uzatvorených v organizáciách automobilového a strojárskeho pri-
emyslu. Takisto 58 % zamestnávateľov, ktorí vstúpili do systému, bolo z automobilového a 
strojárskeho priemyslu,“ uviedol pán Július hron, vedúci vzdelávacej komisie ZaP SR. 

medzi nedostatkové odbory v automobilovom priemysle na SR z pohľadu počtu absol-
ventov patria: 
	   mechanik nastavovač
	   mechanik strojov a zariadení
	   Programátor obrábacích strojov a zváracích strojov a zariadení
	  obrábač kovov
	  mechanik opravár strojov a zariadení
	  Strojný mechanik
	  Nástrojár
	  lakovník.

Podniky sa sťažujú nielen na nedostatok, ale aj na nevyhovujúcu kvalitu absolventov, ktorí 
si hľadajú po absolvovaní školského vzdelania uplatnenie v praxi. 

medzi nedostatkové odbory z pohľadu kvality absolventov patria:
	  mechanik elektronik 
	  mechatronik 
	  autoopravár 
	  autoelektronik. 

Zlepšenie kvalifikácie by malo vyriešiť absolvovanie štúdia v duálnom systéme, kde žiak SŠ 
absolvuje celú praktickú prípravu priamo u zamestnávateľa. V súčasnosti sa nachádzame v 
prvej fáze implementácie nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, no ZAP SR už 
teraz zbiera od svojich členov podnety a návrhy, ktoré budú použité pri zlepšovaní systému 
duálneho vzdelávania na Slovensku. Základnou úlohou je zabezpečiť dostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily pre udržateľný rozvoj priemyslu na Slovensku. 

PRax aJ PRe
vySokoŠkolákov 

„V tomto roku sme sa intenzívne začali 
venovať vysokoškolskému systému,“ povedal 
výkonný viceprezident ZaP SR, pán Ja-
roslav holeček.  „vysoké školy produkujú 
absolventov bez praktických skúseností. 
Študenti majú dostatok teoretických ve-
domostí, chýbajú im však viaceré zručnos-
ti potrebné pre okamžité uplatnenie sa v 
povolaní.“ 

Desať rokov fungovania/nefungovania 
Bolonského procesu na Slovensku prinieslo 
trojstupňové štúdium produkujúce: 

•  V priemysle neuplatniteľných bakalárov 
•   Inžinierov teoreticky vzdelaných bez po-

trebnej skúsenosti s praxou 
• Doktorandov väčšinou realizujúcich 

výskum na teoretickej báze, často bez prak-
tického využitia 

•   „Odtrhnutie“ vysokoškolského štúdia od 
praxe.

Zväz automobilového priemyslu nadviazal 
spoluprácu so šiestimi fakultami technic-
kých univerzít, ktoré vstúpili do pilotného 
projektu prepojenia študentov VŠ a praxe. 
Projekt SPICE (Student Program of Inte-
grated Company Education) poskytuje štu-
dentom posledných ročníkov VŠ možnosť 
získať v rámci štúdia 3-mesačnú súvislú prax 
v podniku ukončenú diplomovou prácou. 
ZAP SR zapojil do programu svojich naj-
významnejších členov, medzi ktorými sú aj 
výrobcovia automobilov.

„Navrhujeme systémové riešenie preto, 

aby vysoké školy produkovali absolventov 
pripravených na povolanie. Náš návrh má 
5 procesných krokov, ktoré vychádzajú z na-
šich skúseností z transformácie stredného 
odborného školstva,“ doplnil pán Holeček.  
Ide o definovanie potrieb zamestnávateľov, 
následné získanie študentov pre potrebné 
povolania, nastavenie kvality prijímacieho 
konania na VŠ, praktické vzdelávanie  na VŠ 
podľa potrieb povolania v praxi a cyklus uza-
tvára meranie kvality absolventov. 

  
-ZaP SR-

OdbOrnOsť absOlventOv je
                 kľúčOvá aj pre vysOké škOly

S nov m Hyundai i40 bude pre v  biznis aj rodinu ka d  jazda z itkom. Dostane v s atrakt vnym dizajnom 
a bohatou v bavou, ktor  z neho rob  skvel ho spolo n ka na va e slu obn  cesty aj rodinn  v lety.  

Nov  Hyundai i40 teraz m ete ma  s v hodn m financovan m na p tiny u  od 4 598 . Navy e k vozidlu 
automaticky dostanete 5-ro n  z ruku bez obmedzenia po tu najazden ch kilometrov, havarijn  poistenie 
za polovicu trhovej ceny a zimn  pneumatiky za extra v hodn  cenu. 

    www.hyundai.sk        HyundaiSlovensko

Kombinovan  spotreba: 4,3 l - 7,4 l/100 km, emisie CO2: 114 - 173 g/km. 
Uveden  spl tka je kalkulovan  na verziu i40 sedan 1,7 CRDi Family.

Foto je ilustra n .
z ruky bez
obmedzenia
kilometrov

FINANCOVANIE
NA P TINY

HAVARIJN
POISTENIE 

ZIMN
PNEUMATIKY

za polovicu trhovej ceny a zimn  pneumatiky

    www.hyundai.sk 
S financovan m na p tiny 

u  od 4 598 

Ka d  jazda je z itkomKa d  jazda je z itkom

Nov  Hyundai i40

076_i40 financovanie na patiny 185x126 motor.indd   1 23.11.2015   14:31
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▲ predsedníctvo konferencie a prednášajúci Christoph nolte, dEkRA SE

Už od roku 1993 sa každé dva roky popri 
Autosalóne v Nitre koná medzinárodná kon-
ferencia zameraná na novinky v oblasti ho-
mologizácie, výkonu technických a emisných 
kontrol motorových vozidiel a poverených 
technických služieb SR, ktorú si odborníci v 
tejto oblasti nenechajú ujsť. 

Význam tohtoročnej, v poradí už 12. medzi-
národnej konferencie pod názvom Skúšanie a 
homologizácia motorových vozidiel v medzi- 
národných súvislostiach podčiarkla široká 
účasť zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 
ktoré prevzalo záštitu nad týmto podujatím. 

Hlavným organizátorom celej akcie bola 

SLOVDEKRA s.r.o., spoločnosť známa širo-
kej motoristickej verejnosti ako poskytovateľ 
technických a emisných kontrol. 

Veľkým podporovateľom medzinárodnej vý-
meny skúseností v oblasti schvaľovania vozidiel 
už od úplných začiatkov je generálny sponzor 
celej akcie, nemecká spoločnosť DEKRA SE 
so sídlom v Štuttgarte. Tento rok sa na konfe-
rencii zúčastnili dvaja jej predstavitelia - Dipl. 
Ing. Hans-Jürgen Mäurer, riaditeľ oddelenia 
technického rozvoja, člen niekoľkých technic-
kých komisií Európskej rady ako aj medziná-
rodnej organizácie International Motor Ve-

hicle Inspection Committe (CITA) v Bruseli a 
Christoph Nolte, vedúci riadenia kvality, ktorí 
prítomných oboznámili so zmenami v obsahu 
technických kontrol v Nemecku. Obaja pred-
nášajúci  odprezentovali najnovšie poznatky a 
zmeny vo vývoji pri technických a emisných 
kontrolách vozidiel na národnej (nemeckej) 
úrovni ako aj v celoeurópskom kontexte a 
predstavili najmodernejšie trendy pri periodic-
kých kontrolách cestných vozidiel.  

Plná sála len potvrdila veľký záujem o no-
vinky v tejto oblasti. A to, že konferencia je 
významnou platformou pre stretnutie odbor-
níkov z oblasti, dokazujú aj odborní garanti 
konferencie - Mgr. Jaroslav Ozimanič, riaditeľ 
odboru cestnej dopravy a regulácie cestnej do-
pravy, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., vedúci 
oddelenia - štátny dopravný úrad, Ing. Ma-
rek Hudec, vedúci oddelenia cestnej osobnej 
a nákladnej dopravy z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja, Ing. Marián 
Rybianský, riaditeľ TESTEK, a.s. Bratislava, 
Ing. Peter Lenďák,  PhD.,  výkonný  riaditeľ  
S-EKA, s.r.o. Nitra a Ing. Daniel Hodek, ve-
dúci poverenej technickej služby overovania 
vozidiel SLOVDEKRA, s.r.o. Bratislava.

Konferenciu otvoril Mgr. Michal Halabica, 
generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a po-
zemných komunikácií z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja  Slovenskej  
republiky.

Z odborných vystúpení zaujal príspevok Ing. 
Petra Lenďáka, PhD. zo S-EKA, ktorý nás 
oboznámil s budúcnosťou emisných kontrol 

na Slovensku, venoval sa aj problematike oxi-
dov dusíka vo výfukových plynoch vznetových 
motorov aj s prihliadnutím na aktuálny emisný 
problém automobilky Volkswagen. Automati-
zovaný prenos dát z valcových skúšobní bŕzd 
do informačného systému technických kont-
rol ako ďalší nástroj k zobjektivizovaniu práce 
kontrolných technikov a predchádzaniu  ne- 
žiaducim javom pri výkone technickej kontroly 
objasnil Ing. Peter Ondrejka z TESTEK, a.s, 

Bratislava. V rámci konferencie boli v krátkosti 
predstavené aj funkcionality novopripravo-
vaného Jednotného informačného systému v 
cestnej doprave ako nástroje postupnej elektro-
nizácie služieb aj v oblasti dopravy.

Na úplný záver odbornú diskusiu vystriedala 
slávnostná recepcia pri príležitosti 90. výročia 
DEKRA  Automobil   GmbH,  Stuttgart  a  
20. výročia SLOVDEKRA, s.r.o. Bratislava. 

Kvalita a význam tejto konferencie sú prísľu-
bom, že už teraz sa môžeme tešiť na ďalšiu 
konferenciu o dva roky.

                                                        -sa-

SLOvdEKRA
potvrdila medzinárodnú úroveň

▲ prednáška dipl. Ing. Hansa-Jürgena mäure-
ra, dEkRA SE

▲ Plná sála hotela Agroinštitút v nitre.

▲ mgr. michal Halabica z ministerstva dopravy 
a Ing. Ľubomír Ochotnický, generálny riaditeľ 
SLOvdEkRA s.r.o.

OPL-NovaAstra-SP-MOTor-210x297.indd   1 26.11.15   10:14
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►

automobilový priemysel patrí k na-
jdynamickejšie sa rozvíjajúcim od-
vetviam svetovej ekonomiky. veľmi 
rýchlo sa zdokonaľuje nielen kon-
štrukcia automobilov, ale aj techno-
logické procesy ich vývoja a výroby. v 
automobilke mercedes-Benz, patri-
acej do koncernu Daimler, pripravili 
komplexnú tlačovú informáciu o na-
stupujúcej štvrtej etape priemyselnej 
revolúcie.

Je dobré vedieť, kde ide vývoj a pripraviť na 
zmeny našu mladú generáciu. Nová etapa prie-
myselnej revolúcie nezasiahne len automobilo-
vý priemysel, postupne „presiakne“ do všetkých 
hospodárskych odvetví.
Čo bolo doposiaľ: Priemysel 1.0 až 3.0
Priemysel 4.0 opisuje súvislú digitalizáciu všet-
kých procesov. Priemysel 4.0 je ďalší stupeň 
priemyselnej revolúcie. Tu sú skoršie zlomové 
fázy:
• Priemysel 1.0/mechanizácia: prvá priemy-
selná revolúcia začína v Európe v druhej po-
lovici 18. storočia a označuje prechod z agrár-
neho hospodárstva na masovú výrobu s deľbou 
práce.
• Priemysel 2.0/elektrifikácia: okolo roku 

1860 začína na celom svete druhá priemyselná 
revolúcia. Elektrická energia umožňuje ďalšiu 
racionalizáciu výrobných procesov.
• Priemysel 3.0/automatizácia: v 60. a 70. ro-
koch 20. storočia začína tretia priemyselná re-
volúcia. Počítačová technika a mikroelektroni-
ka opäť priniesli obrat.

SúČaSNé výZvy
Automobilové odvetvie stojí pred zásadný-
mi zmenami. Okrem elektrifikácie hnacieho 
ústrojenstva, autonómneho jazdenia a otvo-
renia nových trhov je budičom tejto zmeny 
najmä digitalizácia. Toto spojenie fyzického a 
digitálneho sveta je často označované heslom 
„Priemysel 4.0“. Zosieťovanie celého cyklu 
pridanej hodnoty v reálnom čase je dnes pre 
Mercedes-Benz už viac ako iba vízia. V stre-
dobode je pritom vždy človek ako zákazník a 
zamestnanec.

„Všetky veľké trendy v automobilovom prie-
mysle sú už dnes poháňané digitalizáciou alebo 
sa poháňajú vpred samé. Naším cieľom je byť 
poprednou a najinovatívnejšou automobilkou 
na svete aj v oblasti digitálnych technológií,“ 
uvádza Dr. Dieter Zetsche, predseda predsta-
venstva Daimler AG a vedúci divízie Merce-
des-Benz Cars.
„Pod pojmom ‚Priemysel 4.0‘ v Mercedes-
-Benz rozumieme digitalizáciu celého cyklu 
pridanej hodnoty od konštrukcie a vývoja cez 
výrobu, kde má pojem svoj pôvod, až po predaj 
a servis,“ vysvetľuje Markus Schäfer, člen pred-
stavenstva Mercedes-Benz Cars, zodpovedný 
za výrobu a manažment zásobovacieho reťazca, 
Daimler AG. „Pre nás v spoločnosti Daimler 

je jasné, že digitálny obrat zásadne zmení naše 
odvetvie. Platí to pre metódy, podľa ktorých 
vyvíjame, plánujeme a vyrábame naše vozidlá. 
Dotýka sa to spôsobu, ako vstupujeme s naši-
mi zákazníkmi do kontaktu. A v neposlednom 
rade budú môcť tento digitálny obrat zažiť na 
našich výrobkoch.“

Potenciál digitálnej revolúcie je veľký: ak sa 
človek, stroj a priemyselné procesy inteligentne 
zosieťujú, môžu rýchlejšie vznikať individuálne 
výrobky vo vysokej kvalite. Náklady na výrobu 
možno nastaviť tak, aby obstáli v konkurencii. 
Flexibilita je ďalší dôvod, prečo Mercedes Benz 
aktívne spoluutvára digitálny obrat: na celom 
svete rastie dopyt po osobných motorových 
vozidlách, úžitkových vozidlách a koncepciách 
mobility. Súčasne sú požiadavky zákazníkov na 
celom svete stále rozmanitejšie. Zatiaľ čo ešte v 
70. rokoch 20. storočia značka Mercedes-Benz 

väčšinu požiadaviek zákazníkov pokryla troma 
základnými modelmi osobných motorových 
vozidiel, dnes ich je približne desaťkrát viac. V 
závode v Sindelfingene tak prakticky nikdy ne-
schádzajú z pása dva úplne rovnaké automobily 
Triedy S. K tomu pristupuje stále širšia ponu-
ka variantov pohonu – okrem benzínových a 
dieselových motorov sa stále viac presadzujú 
hybridné a čisto elektrické pohony. 

A inovačné cykly sú stále kratšie. Na konci je 
vízia, že výroba automobilov sa zmení zo sério-
vej výroby na „veľkosť šarže 1 kus“ – každé auto 
bude vyrobené úplne podľa individuálnych po-
žiadaviek zákazníka. 

oD ČiStého výRoBcu auto-
moBilov k PoSkytovateľo-
vi moBilitNých SlužieB Za-
PoJeNému v Sieti 
Obrat je v plnom prúde: mobilitná služba car-
2go s počtom viac ako milión používateľov je 
najväčší systém na zdieľanie vozidiel na svete. 
Aplikácia moovel ukazuje používateľom, ako 
možno skombinovať tie najrozličnejšie doprav-
né prostriedky, s cieľom dostať sa z bodu A do 
bodu B – či už cez car2go, možnosť spoločného 
cestovania, taxík alebo verejnými dopravnými 
prostriedkami. Všetky tieto služby združila 
značka Mercedes-Benz pod jednu podznačku: 
Mercedes me. Pod ňou možno Mercedes-Benz 
vždy zastihnúť. Spektrum siaha od dohodnutia 
termínu s oddelením popredajných služieb cez 
individuálne prepojenie s vlastným vozidlom 
až po ponuku osobne nastavených finančných 
služieb. Okrem toho tu zákazník nájde ponu-
ky, ktoré siahajú ďaleko nad rámec automobilu, 
ako napríklad aktivity životného štýlu a zábav-
né podujatia.

PRíklaD BuDúceJ tRieDy e: 
iNteligeNtNe vyviNutá, 
iNteligeNtNe vyRoBeNá

Osoby, ktoré vyrástli v digitálnom svete, sa na-
zývajú „digitálni domorodci“. Aj budúca Trieda 
E konštrukčného radu 213 je „digitálny domo-
rodec“: digitalizácia poznačila tento konštrukč-
ný rad vo všetkých fázach a oblastiach od vývoja 
až po predaj. Digitálne riešenia ako zosieťova-
nie bezpečnostných a asistenčných systémov 
prispievajú k tomu, že Trieda E je zrejme tým 
najinteligentnejším sedanom vo svojom seg-
mente. Početné inovácie umožňujú napríklad 
jazdiť poloautomaticky na diaľniciach a cestách 
nižšej triedy a na úzkych parkovacích miestach 
využiť zaparkovanie a vyparkovanie vozidla 
ovládané na diaľku prostredníctvom aplikácie v 
smartfóne. Systém komunikácie Car-to-X za-
včasu upozorní na nebezpečenstvá ďaleko pred 

vozidlom. Moderná rádiová technika robí zo 
smartfónu kľúč od vozidla.
Už k okamihu spustenia výroby nasledujúcej 
Triedy E sa použije množstvo prvkov zo sta-
vebnice „Smart Factory“. Medzi ne patria na-
príklad
• Augmented Reality (rozšírená realita): V 
rámci nej sa reálny aktuálny stav na jednej ob-
razovke vizuálne prekryje virtuálnym požado-
vaným stavom. Takto sú na prvý pohľad zrejmé 
odchýlky. Tento postup sa používa pri pláno-
vaní závodu, pri odskúšavaní montáže s virtu-

álnymi konštrukčnými dielcami a pri výrobe 
komponentov a prevádzkových prostriedkov, 
ako aj pri ich uvádzaní do prevádzky
• Virtuálna montáž: Podobne ako herná kon-
zola ovládaním pohybu napodobňuje švih gol-
fovou raketou a údery tenisovou raketou, pri 
virtuálnej montáži sú konštrukčné dielce so za-
rážajúcou podobnosťou montované do vozidla. 
Odskúšaním prostredníctvom avatara môžu 
skúsení zamestnanci odhadnúť, ako príslušnú 
prácu zvládnuť čo najlepšie – alebo či sú po-
trebné zmeny konštrukcie. 
• Digitálny reťazec procesov: Schopnosť vy-
rábať vozidlo je zabezpečená už počas vzniku 
výrobku. Umožňuje to použitie digitálnych 
metód na zobrazenie digitálneho reťazca vý-

robných procesov.
• Zosieťovanie v rozsahu 360° (holá karosé-
ria): Komplexná sieť 87 zariadení na výrobu 
holej karosérie, ktorá obsahuje 252 programo-
vateľných logických automatov (SPS), 2400 
robotov a 42 technológií (bodové zváranie, 
lepenie, zváranie laserom, mechanické spájanie 
atď.) konštrukčného radu 213 je zosieťovaná 
prostredníctvom približne 50 000 inteligent-
ných sieťových účastníkov (IP adries). 
• Spolupráca človek-robot: Pri kalibrácii pro-
jekčného displeja sa v súčasnosti používa ro-

bot s odľahčenou konštrukciou na pojazdnom 
vozíku. Nesie zameriavaciu kameru na ľahkom 
nosnom ramene z plastu vystuženého sklenými 
vláknami a cez jednostranný prístup tak doká-
že zamerať ľavostranný a pravostranný variant. 
Doteraz kalibráciu vykonávali dva pevne nain-
štalované roboty za ochranným plotom. 

SmaRt FactoRy: komPletNe Zo-
SieťovaNý ReťaZec PRiDaNeJ 
hoDNoty
Smart Factory je jadrom digitalizácie celého 
podniku. V Smart Factory sú výrobky, stroje 
a celé okolie navzájom zosieťované a spojené 
s internetom. Začlenením reálneho sveta do 
funkčného, digitálneho sveta možno vytvoriť 

Štvrtá etapa
priemyselnej revolúcie
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takzvané „digitálne dvojča“, ktoré umožňuje 
v reálnom čase zobrazovať procesy, systémy a 
celé výrobné haly. 
„Digitalizácia poskytuje šancu navrhovať naše 
výrobky individuálnejšie a výrobu efektívnejšie 
a flexibilnejšie. Výzva spočíva v tom, na jednej 
strane dlhodobo plánovať a súčasne na druhej 
strane krátkodobo vedieť reagovať na požia-
davky zákazníkov a výkyvy trhu,“ vysvetľuje 
Markus Schäfer, člen predstavenstva Merce-
des-Benz Cars, zodpovedný za výrobu a ma-
nažment zásobovacieho reťazca, Daimler AG. 
So Smart Factory sleduje Mercedes-Benz päť 
hlavných cieľov: 
• Väčšiu flexibilnosť: Smart Factory umožňuje 
ešte rýchlejšiu reakciu výroby na globálne vý-
kyvy trhu a zmenený, ako aj individuálny dopyt 
zákazníkov. Digitálna výroba uľahčuje aj výro-
bu stále komplexnejších výrobkov.
• Lepšiu efektívnosť: hospodárne využívanie 
zdrojov, ako aj energie, budov alebo zásob je 
rozhodujúci faktor hospodárskej súťaže; súvislý 
digitálny reťazec procesov znamená aj ustavič-
nú inventúru: konštrukčné dielce sú kedykoľ-
vek a všade identifikovateľné. Zariadenia mož-
no ovládať odvšadiaľ.
• Väčšiu rýchlosť: flexibilné výrobné proce-
sy, zjednodušené prispôsobenie existujúcich 
výrobných zariadení a inštalácia nových za-
riadení umožňujú dosiahnuť jednoduchšie a 
efektívnejšie výrobné postupy. To umožňu-
je kratšie cykly inovácie, inovácie produktov 
možno rýchlejšie zaviesť do viacerých kon-
štrukčných radov (time-to-market).
• Príťažlivé pracovné prostredie: aktívna in-
terakcia človeka a stroja aj cez nové používa-
teľské prostredia zmení pracovný svet v mno-

hých oblastiach, ako napríklad kvalifikácia 
a ergonómia. Pri zohľadnení demografickej 
zmeny vyplývajú nové perspektívy pri návrhu 
budúcich pracovných a životných modelov.
• Inteligentnú logistiku: od konfigurácie a 
objednávky vozidla zo strany zákazníka, cez 
zistenie potreby konštrukčných dielcov a ich 

zaobstaranie až po výrobu a expedíciu. Formu-
lácia vizionára: „objednané vozidlo si samé 
vyhľadá miesto svojej výroby a stroje.“ 
Mercedes-Benz už dnes dokáže digitálne si-
mulovať výrobný proces od lisovne až po finál-
nu montáž a zvládnuť tak komplexnosť moder-
ných automobilov a ich výrobu: iba pri montáži 
je s týmto cieľom preskúmaných približne 
4000 jednotlivých procesov a ich technická 
reálnosť je vyjasnená dlho pred rozbehom sé-
riovej výroby.
Koncepcia Smart Factory bude postupne po 
jednotlivých častiach realizovaná v globálnej 
výrobnej sieti Mercedes-Benz. Prvé dva kroky 
sú pritom jasne definované a do značnej miery 
dosiahnuté:
• Mercedes-Benz dnes disponuje globálnymi 
štandardmi komponentov, štandardizovanou 
architektúrou systému a štandardizovanou 
automatizačnou, regulačnou a riadiacou tech-
nikou.

• V prípade všetkých investícií sú na celom sve-
te nasadené technologické moduly štandardi-
zované v robotike a výrobe.

Nasledujúcim krokom na ceste k výrobe bud-
úcnosti sú na celom svete použiteľné moduly 
zariadení nastavené na produktové moduly a 
jednotné remeselné stratégie. Konkrétna vízia 
Smart Factory napokon ešte v tomto desaťročí 
vyústi do referenčného závodu, navrhnutého 
kompletne podľa vyššie opísaných metód a po-
stupov. 
Mnohé postupy, ktoré ešte prednedávnom zne-
li ako vedecká fantastika, sú dnes už v sériovom 
nasadení ‒ alebo sú tesne pred ním:
• 3D tlač/aditívna výroba: nasadenie v 
rýchlom vytváraní prototypov (napr. pieskové 
formy na výrobu motorov), ochranné kryty 
(napr. na nástroje v spolupráci človek-robot), 
nástroje (napr. uchopovacie prvky)
• Human Augmentation/mobilné koncové 
zariadenia vo výrobe: nový spôsob kalibrácie 

projekčných displejov (od polovice 2016), pou-
žitie tabletov na ovládanie robotov pracujúcich 
vo vozidle („InCarRob“) pomocou WLAN 
(pracovník zavolá robota na montáž vnútorné-
ho obloženia stropu)
• Strojové učenie/stroje podporujú svojich 
používateľov: v prípade robotov odľahčenej 
konštrukcie možno napríklad dráhu vygene-
rovať „predvedením“, pracovník vedie robota a 
stroj sa pritom naučí dráhu
• Production Data Cloud/globálna dostup-
nosť výrobných údajov: nemecké vedúce zá-
vody môžu napríklad z hociktorého miesta 
na svete siahnuť na výrobné údaje vo všetkých 
ostatných závodoch príslušnej siete a dokonca 
preprogramovať tamojšie roboty.
Cesta k digitálnemu závodu je vedecky spre-
vádzaná projektom ARENA 2036 (Active Re-
search Environment for the Next Generation 
of Automobiles): výskumný areál v Štuttgarte, 
v ktorom spoločnosť Daimler a jej partneri z 

vedy a hospodárstva skúmajú budúce témy v 
súvislosti s výrobou a odľahčenou konštrukci-
ou. Projekt potrvá až do roku 2036, kedy auto-
mobil oslávi svoje 150. narodeniny. 

tecFaBRik: oD NáPaDu ceZ Sk-
úŠoBNé ŠtáDium až Po SéRiovú 
výRoBu
Daimler má vedúcu pozíciu v oblasti inova-
tívnych výrobných technológií. Spoločnosť 
napríklad ako prvá automobilka rozpoznala 
potenciál senzitívneho robota odľahčenej kon-
štrukcie a úspešne ho odskúšala v pilotných 
aplikáciách pre sériovú výrobu. Takéto nové 
výrobné koncepcie a nápady testuje Merce-
des-Benz v TecFabrik. Mnohé aplikácie si už 
našli cestu od nápadu cez skúšobné štádium 
až do sériovej výroby. Medzi ne patria aj nové 
logistické riešenia s prepravným systémom bez 
vodiča (FTS).
Osobitnou časťou TecFabrik je skúšobný zá-
vod. „Tu skúšame výrobné postupy budúcnos-

ti,“ vysvetľuje Andreas Friedrich, vedúci tech-
nologického závodu, Mercedes-Benz Cars, 
Daimler AG. „V ideálnom prípade si aplikácie 
odtiaľto nájdu cestu do sériovej výroby. Vtedy 
získame opäť priestor na odskúšanie nových 
nápadov.“ Veľká hala má v sebe niečo z výsta-
vy vynálezcov: na viacerých staniciach sa piplú 
inžinieri a technici a obsluhujú malé a stredne 
veľké roboty, ktoré uchopujú konštrukčné diel-
ce a pohybujú s nimi alebo montujú kompo-
nenty ako zátky do karosérie či slnečné clony.

Nápadné v skúšobnom závode je, že tu nie sú 
žiadne ochranné ploty a všetky stanice sú voľne 
prístupné. „Naše odborné pojmy sú výroba bez 
ochranných plotov a spolupráca človek-robot,“ 
pokračuje Friedrich. „Tento nový, kooperatívny 
spôsob spolupráce bez ochranných plotov je 
možný, pretože roboty najnovšej generácie sú 
senzitívne.“ Pomocou svojich snímačov dokážu 
inteligentné roboty snímať bezprostredné oko-

lie a zaznamenať odpor.
Dokážu napríklad zastaviť svoj pohyb, ak sa v 
ich akčnom rádiu zdržiava človek. Alebo roz-
poznajú kolíziu s obrobkom a dokážu zastaviť. 
Priamy kontakt medzi človekom a robotom je 
niekedy dokonca vyslovene žiaduci: niektoré 
roboty odľahčenej konštrukcie stačí postrčiť 

a prestanú pracovať. Alebo ich treba doslova 
chytiť za ruku: pracovník posunie ich kĺbové 
rameno do štartovacieho bodu príslušnej úlohy 
a robotický pomocník začne pracovať. V prípa-
de takzvanej farmy robotov (Robot Farming) 
sa jeden pracovník často stará o viac robotov.

PRacovNý Svet BuDúcNoSti: 
v StReDoBoDe Sa NacháDZa 
Človek
Pracovný svet a výrobné procesy sa vďaka digi-
tálnemu obratu v celom reťazci pridanej hod-
noty prudko menia s ďalekosiahlymi dôsledka-
mi. V súčasnosti vykoná ten či onen montážny 
krok spravidla pracovník alebo robot. Roboty 
sa z bezpečnostných dôvodov nachádzajú za 
ochrannými plotmi a iba vynaložením značné-
ho úsilia ich možno použiť na iných miestach 
výroby. Značke Mercedes-Benz ide o skutoč-
nú spoluprácu robota a človeka (MRK) pod 
vedením človeka. Kognitívnu prevahu človeka 

tak možno optimálne spojiť so silou, výdržou 
a spoľahlivosťou robotov. Tým sú dosiahnuté 
rôzne ciele: zlepšenie kvality, zväčšenie pro-
duktivity, nové možnosti vzhľadom na ergono-
mickú a veku primeranú prácu. Cieľom MRK 
nie je maximálna technizácia alebo dokonca 
úplná automatizácia činností.

Markus Schäfer: „Pri všetkých zmenách 
je vždy v stredobode človek ako zákaz-
ník a zamestnanec. Skúsenosť, tvorivosť 
a flexibilnosť človeka ostávajú v mnohých 
oblastiach výroby automobilov nenahra-
diteľné. Závod budúcnosti v žiadnom prí-
pade nebude bez ľudí.“ 

Michael Brecht, predseda závodného vý-
boru, dopĺňa: „Prídu technické zmeny. Na 
ich realizáciu je potrebná nová humani-
začná politika. Rozhodujúce je, aký bude 
pomer autonómie a kontroly v interakci-
ách človek-stroj. Buď: ľudia budú hovoriť 
strojom, čo majú robiť. Alebo: stroje budú 
hovoriť ľuďom, čo majú robiť. Kľúč spo-
číva v tom, aby sme na to dobre pripravili 
ľudí potrebnou kvalifikáciou.“
     

-mz-
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Začiatkom  novembra mala sláv-
nostnú premiéru na slovenskom 
trhu nová generácia BmW radu 7. 
takmer tristo hostí pozvaných na 
cíp polostrova v strede toku Duna-
ja do Danubiana meulensteen art 
museum spoločne privítalo príchod 
už šiestej generácie vlajkovej lode 
BmW. Nezvyčajná poloha na roz-
hraní troch susediacich krajín, Slo-
venska, Rakúska a maďarska, veľ-
kolepý kontrast šírej vodnej hladiny, 
vysokej oblohy a nekonečných bre-
hov hrádze vytvárali pre stretnutie 
rámec pôsobivej architektúry.

 Sedem vozidiel BMW radu 7 rozmiest-
nených v interiéri na pozadí figuratívnych a 
abstraktných expresívnych malieb špičkových 
domácich i zahraničných umelcov umožnili 
predstaviť publiku emotívny kontrast medzi 
umením a technológiami budúcnosti auto-
mobilového lídra využívaných už dnes. Auto-
mobilové objekty interaktívne a individuálne 
predstavili súbor siedmich najzaujímavejších 
inovácii tejto novinky na trhu:
 Laserové svetlá osvetľujúce dvojnásobnú 

vzdialenosť oproti konvenčným reflektorom a 
svetelný uvítací koberec, ktorý osvetľuje pries-
tory v okolí dverí vozidla
 Ovládanie vybraných funkcií vozidla bez 

dotyku –  iba gestami ruky vodiča
 Kľúč od vozidla s dotykovým displejom 

zobrazujúcim informácie o stave vozidla a s 
ovládaním vybraných funkcii automobilu
 Diaľkové ovládanie parkovania automo-

bilu bez prítomnosti vodiča za volantom

 Kombinácia uhlíkových materiálov s 
oceľou a hliníkom v karosérii, ktorá zväčšuje 
pevnosť a odolnosť priestoru pre posádku a zá-
roveň zmenšuje hmotnosť vozidla,
 Executive Lounge stelesňujúci najmoder-

nejšiu formu luxusného pohodlia v automobile. 
Sedadlá s možnosťou masáže a ventilácie, vza-
du s dotykovým ovládaním informačno-zábav-
ných funkcii cez dotykový mobilný tablet
 Na dotvorenie atmosféry je precízne roz-

vrhnutý systém interiérových svetiel  a pano-
ramatická sklenená strecha Sky Lounge, ktorá 
evokuje hviezdnu oblohu. K tomu ionizácia 
vzduchu produkujúca osem rôznych vôní a 
výnimočná zvuková kvalita priestorového zvu-
ku Bowers & Wilkins, špeciálne prispôsobená 
BMW radu 7.

 
Michael Kordys, generálny manažér BMW 

Group Slovakia opísal túto nezvyčajnú verni-
sáž slovami: „BMW je presvedčené, že archi-
tektúra tejto budovy, jej úžasný dizajn a samot-
ná kolekcia súčasného umenia sú dokonalým 
miestom pre najmodernejšie a najluxusnejšie 
BMW, aké bolo kedy postavené. V dnešnom 
predstavení sme mohli vidieť niekoľko výni-
močných inovatívnych prvkov, no ich celkový 
počet je oveľa väčší, čím sa zlepšuje komfort, 
bezpečnosť a radosť z jazdy.

Inými slovami: Nové BMW radu 7 nie je 
iba o dych vyrážajúcom vzhľade, špičkových 
technológiách, ale  aj  o novej definícii luxusu 
budúcnosti.“

 -bmw-

www.mot.sk
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§
vážení čitatelia, decembrová Rada ad-

vokáta bude venovaná právam kupujúcich 
pri nákupe tovaru cez internet a pri od-
stúpení od kúpnej zmluvy. otázka čitateľa 
antona z Ružomberka, zaslaná e-mailom, 
znela nasledovne:

Dobrý deň, objednal som si autodielce 
v jednom slovenskom e-shope. Kým mi 
prišla zásielka, cez známeho sa mi po-
darilo zohnať ich za lepšiu cenu. Môžem 
zrušiť objednávku, keď som už nákup 
prebral? Ako to bude s vrátením peňazí? 
Ďakujem, Anton.  

Práva a povinnosti kupujúcich a predávajúcich 
pri nákupe cez internet sú upravené Občianskym 
zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochra-
ne spotrebiteľa a najmä zákonom č. 102/2014 Z. 
z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej 
na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádz-
kových priestorov predávajúceho.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uza-
tváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v 
rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo 
inej podnikateľskej činnosti. Zákon o ochrane 
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní 
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku ale-
bo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových pries-
torov predávajúceho sa teda vzťahuje len na tých 
z vás, ktorí nenakupujú tovar ako podnikatelia pri 
výkone obchodnej činnosti. 

Zákon č. 102/2014 Z. z. chráni spotrebiteľa 
tým, že mu dáva právo - aj bez uvedenia dôvodu 
- odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od 
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priesto-
rov predávajúceho. K odstúpeniu od zmluvy musí 
dôjsť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 
Dňom prevzatia tovaru je deň, kedy spotrebiteľ 
prevzal všetky časti objednaného tovaru. Lehota 
na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zacho-
vanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo 
odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný 
deň lehoty. 

Zákon zároveň stanovil viacero situácií, kedy 
spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť nemôže. Nie je 
možné odstúpiť napríklad od zmluvy, predmetom 
ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobit-
ných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného 
na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jed-
ného spotrebiteľa; tovaru, ktorý podlieha rýchle-
mu zhoršeniu akosti alebo skaze; tovaru uzavreté-

RaDa
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ho v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť 
z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických 
dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní 
porušený a podobne.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie 
od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe 
alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, 
môže pritom použiť formulár na odstúpenie od 
zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Predá-
vajúci je totiž povinný už pred uzavretím zmluvy 
nielen jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebi-
teľovi informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť 
od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri 
uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; ale  
súčasne poskytnúť spotrebiteľovi aj formulár na 
odstúpenie od zmluvy. 

Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prí-
lohu zákona č. 102/2014 Z. z. a jeho text je na-
sledovný:

„vZoRový FoRmuláR Na oD-
StúPeNie oD Zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prí-
pade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu ....................................................
[Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko 
a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzic-
kú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné 
meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide 
o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-
-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že od-
stupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento 
tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* 
: ................................................................
– Dátum objednania/dátum prijatia* ........
..................................................................
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebi-
teľov* .......................................................
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ............
..................................................................
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak 
sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 
.................................................................
– Dátum ..................................................
* Nehodiace sa prečiarknite.“

 
Ak predávajúci na svojom webovom sídle 

umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy 

autor: JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

BMW 7 v galérii DanuBiana

§

použitím na to 
určenej osobitnej 
funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, 
predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpe-
nia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi 
potvrdenie.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od 
začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so 
zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. 

Povinnosťou spotrebiteľa je najneskôr do 14 dní 
odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť 
alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak 
predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osob-
ne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 
Lehota 14 dní sa považuje za zachovanú, ak bol 
tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posled-
ný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba 
náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Pre-
dávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, naj-
neskôr do 14 dní od dňa doručenia oznámenia o 
odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky 
platby, ktoré od neho prijal na základe zmlu-
vy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na 
dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a 
poplatkov. 

Predávajúci však pri odstúpení od zmluvy, pred-
metom ktorej je predaj tovaru, nie je povinný vrá-
tiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar 
doručený späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže 
zaslanie tovaru späť predávajúcemu, s výnimkou 
prípadu, ak predávajúci navrhne, že si tovar vy-
zdvihne osobne alebo prostredníctvom ním po-
verenej osoby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebi-
teľovi dodatočné náklady, ktoré vznikli tým, že 
spotrebiteľ si výslovne zvolil iný spôsob doru-
čenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia 
ponúkaný predávajúcim. Keď sa predávajúci so 
spotrebiteľom nedohodnú inak, platba musí byť 
spotrebiteľovi vrátená rovnakým spôsobom, aký 
použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

Záverom prajem všetkým čitateľom – moto-
ristom pokojné prežitie vianoc v kruhu najbliž-
ších a úspešný rok 2016.
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   Týmto zariadeniam sa nevyhnú ani v prípade 
individuálneho dovozu motorového vozidla zo 
zahraničia. Aj keď pre všetky štáty Európskej 
únie platí pre tieto kontroly v súčasnosti rov-
naká smernica, ktorá stanovuje rozsah kontroly, 
jej postup, limitné hodnoty dôležitých mera-
ných parametrov a existuje už aj spoločné od-
porúčanie pre jednotné hodnotenie zistených 
chýb, pri medzištátnom porovnávaní stále zis-
ťujeme určité rozdiely. Tie existujú aj v kvalite 
práce autoservisov pri ich pravidelnej údržbe, 
oprave, alebo príprave na samotnú technickú 
kontrolu. 
   Pre lepší obraz o situácii sme vykonali ešte 
v druhom polroku 2014 porovnávaciu akciu 
vyššie uvedených služieb. Vykonaných u nás a 
v susednom Rakúsku, konkrétne v Bratislave 
a vo Viedni, ktorú sme tento rok vyhodnotili. 
Použili sme na to u nás bežný automobil ŠKO-
DA FABIA 1.2 roku výroby 2010, ktorý mal 
najazdené približne 21 000 km.

Keďže bol na začiatku akcie registrovaný v SR, 
čakala ho prvá pravidelná technická a emisná 
kontrola po 4 rokoch a zhodou okolností aj 
pravidelný ročný servis. Nechali sme na ňom 
vykonať najprv technickú a emisnú kontrolu 
z jednoduchého dôvodu – ak budú na vozidle 
zistené nejaké chyby, necháme ich odstrániť v 
rámci pravidelného servisu. Akcia začala dobre 
– na vozidle neboli v STK zistené žiadne nedo-
statky a bolo teda hodnotené ako spôsobilé pre 
premávku. Následne sme absolvovali pravidel-
nú prehliadku v značkovom autoservise ŠKO-
DA. Spoločná obhliadka vozidla na zdviháku, 

čo sa zvykne pomenovať aj ako aktívny dialó-
gový príjem, sa nekonala – absolvovali sme len 
klasický dialóg za stolom. Na záver sme obdr-
žali zoznam údržby, kde bolo uvedené, čo všet-
ko bolo skontrolované, pričom potrebné bolo 
len nastavenie svetlometov.
   S vedomím, že automobil je v poriadku, sme 
sa vybrali do Viedne. V autoservise, ktorý je 
zároveň autorizovaný na vykonávanie tech-
nických a emisných kontrol – poznať ho podľa 
označenia PRÜFSTELLE – majiteľ automo-
bilu požiadal o vykonanie technickej kontro-
ly. Treba povedať, že len v samotnej Viedni sú 
desiatky takýchto autoservisov a tiež to, že v 
Rakúsku sa pri technickej kontrole vykonáva 
zároveň aj emisná kontrola, vydáva sa len jeden 
protokol a jedna kontrolná nálepka! Dôvodom 
pre vykonanie tejto kontroly bola registrácia 
vozidla v Rakúsku.
Ako prvé išlo auto v servise na zdvihák, kde 
po spoločnej obhliadke technik skonštatoval, 
že bude potrebné vymeniť na prednej náprave 
brzdové kotúče a doštičky a až potom môžeme 
očakávať vyhovujúci výsledok technickej kon-
troly. Samozrejme, za predpokladu, že sa pri 

autor: Ing. Martin KMEŤ
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    S činnosťou staníc technickej 
kontroly sa už roky stretávajú v sta-
novených intervaloch majitelia au-
tomobilov aj motocyklov určených 
kategórií, pričom majú s výkonom 
technickej či emisnej kontroly roz-
dielne skúsenosti.

meraných parametroch nezistí nejaká ďalšia 
chyba. Poďakovali sme s tým, že si to majiteľ 
potrebuje premyslieť a ani auto tam nemôže 
hneď odstaviť. Uvažovali sme, či to zistenie nie 
je aj účelové a servis takto nezískava zákazky. 
Jednoducho, či nejde o ten klasický konflikt 
záujmov (vozidlo malo najazdené 22 100 km!).

Pre vykonanie kontroly sme preto vybrali sta-
nicu technickej kontroly rakúskeho automo-
toklubu ÖAMTC, kde sme nevideli – keď-
že opravy tohto druhu nevykonáva -  žiadny 
možný konflikt záujmov. Hodnotenie stavu 
brzdových kotúčov bolo však úplne rovnaké a 
výsledok technickej kontroly znel:

vážna chyba – vozidlo nespĺňa požiadavky na 
životné prostredie, dopravnú a prevádzkovú 
bezpečnosť!

Označenie chyby pod číslom 1.1.14 bolo 
presne v súlade so Smernicou 2010/48/EÚ, 
ktorá je súčasťou aj našej vyhlášky č. 578/2006 
Z.z. Príloha č. 4a) a znie: Brzdové bubny, brz-
dové kotúče – vizuálna kontrola – bubon alebo 

www.mot.sk
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kotúč je nadmerne opotrebovaný, skorodovaný, 
poškriabaný, prasknutý,... Na rakúskom proto-
kole (obr. 1) bola ešte doplňujúca informácia, 
že brzdové kotúče vpredu prenášajú silu na 
menej ako 75 % trecej plochy v súlade s pred-
chádzajúcim zistením.

   Vo viedenskom autoservise sme si objednali 
opravu  a nechali vymeniť obidva brzdové ko-
túče a brzdové doštičky na prednej náprave. 
Mohli sme konštatovať, že hodnotenie chyby 
bolo v obidvoch prípadoch rovnaké a absolútne 
korektné, čo vidieť na demontovaných dielcoch 
(obr. 2). Po oprave sme sa vrátili do stanice 
technickej kontroly v ÖAMTC na opakovanú 
kontrolu, ktorá skončila s hodnotením, že vo-
zidla zodpovedá požiadavkám na životné pro-
stredie, dopravnú a prevádzkovú bezpečnosť.  
Ako jedinú ľahkú chybu uviedli stopy korózie 
na brzdových kotúčoch zadnej nápravy. Kópie 
protokolov z vykonaných technických kontrol 
aj emisnej kontroly máme uložené v redakcii 
spolu s pôvodnými brzdovými kotúčmi.

exiStuJúce RoZDiely

   Ak sa v obidvoch štátoch uplatňuje rovnaký 
predpis, malo by byť rovnaké aj výsledné hod-
notenie technického stavu. Uvedená akcia pre-
ukázala, že nie vždy to tak aj je, pričom brzdo-
vé kotúče boli skutočne v stave, ktorý sa nemal 
prehliadnuť a predstavuje vážnu chybu. Ak to u 
nás nezistila ani STK ani značkový autoservis, 
tak to pre naše služby nie je práve najlepším 
vysvedčením. Vysvetlením môže byť podľa 
nášho názoru kvalitnejšia odborná a praktická 
príprava automechanikov a kontrolných tech-

▲Obr. 2: Pohľad na značné poškodenie brzdového kotúča s hlbokými ryhami a koróziou a stav brzdovej 
doštičky

nikov u našich susedov a zodpovednejší prístup 
k posudzovaniu nedostatkov.
   Námetom na zamyslenie je aj použitie sa-
motného predpisu. Označovanie chýb v rak-
úskom protokole o kontrole dôsledne používa 
číselné označovanie zo Smernice 2010/48/EÚ, 
ktoré je použité aj v našej, už uvedenej vyhláške 
(obr. 3). Rakúsky protokol si netreba ani pre-
kladať, stačí ak si číslo chyby nájdeme v našej 
vyhláške a vieme, o aký nedostatok ide. Aj naši 
tvorcovia legislatívy by sa mohli takýmto rieše-
ním inšpirovať, potom by sa aj z nášho proto-
kolu zákazník dozvedel viac.
   
Pozitívnym zistením je fakt, že výsledky mera-
ní pri emisnej kontrole u nás a u našich susedov 
zaznamenali len minimálne rozdiely (zanedba-
teľné) a rovnaké bolo aj výsledné hodnotenie. 
Meranie teploty varu brzdovej kvapaliny je v 
rámci EÚ našou a rakúskou špecialitou. Aj tu 
boli namerané hodnoty v rámci prijateľnej to-
lerancie, konkrétne 235° C resp. 242°C.
   V porovnaní s niektorými rakúskymi auto-
rizovanými servismi pre vykonávanie technic-
kých kontrol vyzerajú naše STK často skoro 
ako laboratória, avšak vidieť, že to vždy nemusí 
byť zárukou kvality – v konečnom dôsledku o 
nej rozhoduje ľudský faktor. A nakoniec ešte 
jedno porovnanie – za technickú (a v nej už aj 
emisnú kontrolu) sme v Rakúsku (vo Viedni) 
zaplatili 34 eur.

Treba však povedať, že v Rakúsku sú značné 
rozdiely v cene za uvedenú službu a podľa vy-
konaného prieskumu v 40 prevádzkach sa po-
hybujú (vo Viedni) v rozmedzí od asi 35 do 96 
eur v závislosti od konkrétneho servisu, auto-

klubu a značky automobilu. Na Slovensku (v 
Bratislave) sa cena za vykonanie obidvoch kon-
trol v rovnakom čase pohybovala v rozmedzí 
50 až 60 eur (bez rozdielu značky automobilu)! 

   Za pozornosť stojí aj postup pri registrácii 
jednotlivo dovezeného vozidla z členského 
štátu EÚ u nás a v Rakúsku. Podľa našich 
predpisov - §16a zákona č. 725/2004 Z.z. - sa 
uznáva platný protokol o technickej kontrole 
vozidla s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na 
premávku“ a tiež platný protokol o emisnej 
kontrole s rovnakým výsledkom (ak tento nie 
je súčasťou dokladu o vykonaní technickej 
kontroly), ktoré boli vydané v inom členskom 
štáte. Motorové vozidlo sa musí podrobiť len 
administratívnej technickej a emisnej kontrole, 
a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia 
vozidla do evidencie. V Rakúsku naše platné 
protokoly z technickej a emisnej kontroly – z 
členského štátu EÚ-  neboli akceptované, pre 
registráciu vozidla bolo vyžadované predlože-
nie protokolu o vykonanej technickej kontrole 
s vyhovujúcim výsledkom v Rakúsku. Dôvody 
takéhoto postupu môžeme zrejme hľadať práve 
v predchádzajúcich riadkoch.
   Dalo by sa polemizovať, či z jedného porov-
nania na náhodne vybranom prípade možno 
zovšeobecňovať. Ako odpoveď môžeme uviesť  
uverejnenú štatistiku o výsledkoch technických 
a emisných kontrol u nás a v porovnávanom 
Rakúsku či Nemecku, ktorá bola aktuálna v 
čase vykonania našej akcie. Kým u nás sa muse-
lo v roku 2013 podrobiť opakovanej technickej 
kontrole 3,8 % z kontrolovaných vozidiel (spo-
lu s nevyhovujúcou emisnou kontrolou v 1,1 % 
prípadov celkom 4,9 %), v susednom Rakúsku 
podľa dostupných údajov približne dvojnáso-
bok a v Nemecku dokonca 23 %. Máme teda 
podľa známych štatistík naozaj autá v najlep-
šom technickom stave? 

   Dodáme ešte, že podľa štatistiky za rok 2014, 
počas ktorého sa už na našich STK povinne 
používali kamerové systémy, sa počet vozidiel 
s vážnymi a nebezpečnými chybami, pre ktoré 
sa museli podrobiť opakovanej kontrole, zväčšil 
na 5,4 %! Pri emisnej kontrole nevyhovelo cel-
kom približne 2 % (presne 2,09 %) z kontrolo-
vaných motorových vozidiel.

▲Obr. 3: Fragment z časti našej vyhlášky prebranej zo Smernice 2010/48/EÚ

Príloha č. 4a k vyhláške č.578/2006 Z.z

▲Obr. 1: Výsledková časť protokolu z rakúskej STK pri prvej technickej kontrole
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V treťom štvrťroku 2015 dosiahol obrat sku-
piny PSA Peugeot Citroën hodnotu na úrovni 
12 390 miliónov eur, čo je medziročný nárast 
o 3,2 %. Obrat automobilovej divízie sa bez 
započítania čínskeho joint venture zväčšil na 
8052 miliónov eur, čo predstavuje medziroč-
ný rast o 1,0 %. 

Obrat z predaja nových vozidiel narástol o 
2,6 %. Obrat automobilovej divízie vrátane 
francúzskej časti čínskeho joint venture sa 
zväčšil na 9134 eur, čo je mierny medziročný 
nárast.

Celosvetový predaj za tretí štvrťrok 2015 
však klesol o 4,3 % a mimo Číny narástol o 
0,8 %.

V Európe sa výraznejšie zväčšil predaj (+ 
6,1 % v treťom štvrťroku oproti + 2,9 % v pr-
vom polroku). Podpísalo sa pod to rozširova-
nie predajnej siete a úspech viacerých typov. 
Spolu s tým sa darilo zlepšovať cenotvorbu 
všetkých troch značiek Peugeot, Citroën a DS 
a zároveň aj zlepšovať produktivitu.

Výsledky z Ázie ovplyvnilo spomalenie ras-
tu čínskeho trhu. Skupina to počas tretieho 
štvrťroka využila na naplnenie skladov. Ob-
jednávky poklesli o 17 % a dodávky finálnym 
klientom mierne poklesli o 3 %.

V Latinskej Amerike a na euro-ázijskom 

kontinente sa darilo pokračovať v napĺňaní 
politiky obmedzovania fixných nákladov s 
cieľom návratu k vyrovnanému rozpočtu do 
roku 2017. Predaje sa v sledovanom období 
zmenšili o 23 % a o 45 %, pričom jednotlivé 
trhy poklesli o 13 % a o 27 %.

V regiónoch Stredného Východu a Afriky 
ako aj Indie a Pacifiku sa predaje medziročne 
zhoršili o 7 % a o 24 %, no od začiatku roka 
zaznamenávajú rast (o 14 % a o 15 %). Ku 
koncu septembra 2015 sa zásoby na skla-
doch (okrem Číny) zväčšili na 382 000 vozi-
diel (vrátane skladov predajcov). Oproti stavu 
v septembri je to pokles o 11 000 vozidiel.

Obrat spoločnosti Faurecia dosiahol v tre-
ťom štvrťroku 4749 miliónov eur, čo predsta-
vuje medziročný rast o 
8,3 %.

Obrat finančnej in-
štitúcie Banque PSA 
Finance vzrástol v sle-
dovanom období o 100 
% na 394 miliónov eur, 
celkovo je však v strate 
44 miliónov eur.

Vyhliadky trhov
Skupina očakáva, že 

automobilový trh v Euró-
pe porastie v roku 2015 

o 8 % a čínsky si pripíše nárast o 3 %. Trhy v 
Latinskej Amerike poklesnú približne o 15 % 
a ruský poklesne o 35 %.

Skupina v priebehu roka nezmení stredno-
dobé operačné vyhliadky

Skupina si dala za cieľ vygenerovať o ob-
dobí rokov 2015 - 2017 voľný operačný cash 
flow v hodnote 2 mld. eur. Do roku 2018 
plánuje dosiahnuť v automobilovej divízii 
2-percentnú operačnú maržu, ktorá by mala 
v období rokov 2019 - 2023 stúpnuť na 5 %.

Celosvetové predaje skupiny v 3 štvrťroku 
(OA + MNA)

Celosvetové konsolidované predaje
v tisíckach kusov

www.mot.sk
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skupina psa pOkračuje v napĺňaní plánu “back in the race”

Lexus GS F je štvrtým zástupcom modelov 
tejto značky, ktoré sú zamerané na výkon, 
a z tohto dôvodu nesie tradičné označenie 
– písmeno „F“. Samotné písmeno F repre-
zentuje pretekársky okruh Fuji Speedway, 
kde sa každé z týchto vozidiel s označením 
F vyvíja a následne testuje.

Nový dynamický sedan GS F ponúka atmo-
sférický agregát V8 5,0 litra s maximálnym 
výkonom 351 kW pri 7100 ot./min., krúti-
acim momentom 530 Nm v pásme 4800 
až 5600 ot./min. Motor využíva Atkinsonov 
cyklus v záujme lepšej spotreby paliva pri 
ustálenej jazde a súčasne Ottov cyklus pre 
väčšie výkony počas akcelerácie. 
Pohonná jednotka je nielen výkonná, ale aj 
pozoruhodne úsporná – čiastočne vďaka 
naladeniu vysokotlakovej sústavy priame-
ho vstrekovania D-4S (skr. „Direct injection 
4-stroke petrol engine Superior version“, 

teda štvortaktný zážihový motor s priamym 
vstrekovaním paliva, zdokonalená verzia), 
umožňujúcej motoru pracovať s  veľkým 
kompresným pomerom 12,3:1. S motorom 
v modeli GS F spolupracuje nemenej efek-
tívne prevodové ústrojenstvo. Osemstup-
ňový automat SPDS (Sport Direct Shift) 
ponúka zamatovo hladkú spätnú väzbu 
pri preradení, skvelé jazdné schopnosti a 
lineárne zrýchľovanie vo všetkých jazdných 
podmienkach. Prevodovka využíva  tech-
nológiu preraďovania Lexus G AI-SHIFT 
(preraďovanie s umelou inteligenciou vyu-
žívajúce G-snímač). Systém Drive Mode Se-
lect ponúka režimy NORMAL, ECO, SPORT 
S a SPORT S+. V režime SPORT S systém 

Spoločnosť Hyundai Motor v novembri na 
autosalóne v Los Angeles predstavila typ  
Elantra novej generácie. Elantra v  poradí 
už šiestej generácii nadväzuje na úspeš-
ných predchodcov. K výbornému pomeru 
ceny a úžitkovej hodnoty teraz pridáva vý-
razný aerodynamický dizajn, nové účinné 
motory, zdokonalený podvozok s väčším 

komfortom pruženia a zmenšeným preno-
som hluku do kabíny. A rozsiahle bezpeč-
nostné vybavenie s prvkami prevzatými z 
vyšších tried vozidiel.

V interiéri moderný prístrojový panel, kvalit-
né materiály s mäkkým povrchom na všet-
kých kontaktných miestach a rozličné detai-
ly high-tech. Združený prístroj Supervision 
Cluster je doplnený farebným monitorom 
TFT LCD s uhlopriečkou 10,7 cm. Stredová 
konzola, mierne natočená k vodičovi, má 
horizontále členenie, v najvyššej časti je 
farebný dotykový monitor multimediálneho 
systému. Novinkou je systém Drive Mode 
Select, umožňujúci stlačením ovládača na 
stredovej konzole prepínať charakteristiku 
posilňovača riadenia a motora v troch reži-
moch: Eco, Normal a Sport. K dispozícii je 
aj systém núdzového brzdenia Automatic 

Hyundai Elantra Emergency Braking s funkciou monitorova-
nia chodcov Pedestrian Detection na báze 
radarového snímača a kamery, asistenčný 
systém pre udržiavanie jazdného pruhu 
Lane Keep Assist, systém na monitorovanie 
mŕtvych uhlov vonkajších spätných zrkadiel 
Blind Spot Detection s funkciou upozor-
nenia na premávku v priečnom smere pri 
cúvaní Rear Cross-Traffic Alert, ako aj asis-
tenčný systém pre zmenu jazdného pruhu 
Lane Change Assist. 

Nová generácia Elantry sa začala predávať 
už v septembri v Kórei, v januári sa začne 
predaj na severoamerickom trhu, ktorý je 
najväčším trhom pre Elantru. V roku 2016 
Hyundai plánuje z typu Elantra celosvetovo 
predať 700 000 vozidiel, 110 000 z toho 
v Kórei.
   -hi-

Doteraz najväčšiu a najucelenejšiu monografiu 
motocyklovej výroby ČZ Strakonice od začiatku 
tridsiatych rokov až do samotného konca 20. sto-
ročia pripravili Jan vošalík a Dušan Šebek. autori 
prinášajú formou katalógu úplne komplexný, fun-
dovaný a presný záznam výroby továrne v rokoch 
1932-1997, ktorý svojou informačnou hodnotou i 
obrazovou výpovednosťou výrazne prekonáva do-
terajšie publikácie k československej motocyklo-
vej histórii a výrobe. kniha prináša viac ako 2200 
dobových fotografií pochádzajúcich z archívu ČZ 
Strakonice, mnohé z nich doteraz neboli publi-
kované. Pri každom modeli sú uvedené základné 
technické údaje. celok je doplnený farebným vy-
hotovením modelov, výrobných odchýlok histó-
riou vývoja. Nechýbajú ani počty vyrobených ku-
sov a zoznam použitých karburátorov.

Prvýkrát je zmapovaná produkcia terénnych 
špeciálov ČZ pre MS v motokrose a rozsiahla časť 
knihy sa venuje prototypom.

celkom je na 480 stranách opísaných 512 vyro-
bených typov motocyklov.

kniha je samostatne členená do šiestich samo-
statných kapitol: cestovné motocykle ČZ, súťaž-
né motocykle ČZ, motokrosové sériovo vyrábané 
motocykle ČZ, motokrosové špeciály pre mS, 
cestné pretekárske motocykle ČZ a prototypy ČZ.

Textová časť vznikala nielen hľadaním v archí-
ve strakonickej zbrojovky, ale aj s pomocou ľudí, 
ktorí boli "pri tom" - oldřich kreuz a Rudolf 
Cihlář (konštruktéri motokrosových motocy-
klov), Milan Přibáň (konštrukcia cestovných mo-
tocyklov), Jaroslav Tůma (skúšobňa a vývoj ČZ), 
jazdci Zdeněk Polanka, arnošt Zemen a Bohumil 
Staša. Je až neuveriteľné, na aké detaily si títo páni 
spomenuli a koľ ko cenných informácií odovzdali. 
veľ kou mierou tiež pomohli ľudia pohybujúci sa 
vo svete motocyklov, zberatelia, bádatelia - milo-
slav Straka, Radim Berit, Jiří Sudík, libor marčík 
a ďalší ...

Knihu je možné objednať v e-shope http://ka-
talog-motocyklu-cz.cz/objednavka, alebo e-mai-
lom na info@katalog-motocyklu-cz.cz

výsledkom je tak nielen úplne komplexný, ale aj 
veľmi fundovaný a presný záznam výroby továrne 
v rokoch 1932-1997, ktorý svojou informačnou 
hodnotou aj obrazovou výpravnosťou prekonáva 

doterajšie publikácie československej motocy-
klovej histórie a výrobe. Pracovitosť a serióznosť 
autorov - amatérskych historikov motorizmu, 
dosahuje až akademickú úroveň - to sa ukazuje 
napríklad v momentoch, kedy rôzne pramene s 
porovnateľnou výpovednou hodnotou uvádzajú 
rozdielne údaje pri identickom modeli. v takom 
prípade sa autori alibisticky nepriklonia k jedi-
nému údaju, ale naopak priznávajú čiastkové ne-
zrovnalosti a uvádzajú celú škálu dostupných úda-
jov s odkazmi na ich zdroje.

katalóg je na 480 stranách kriedového papie-
ra formátu a4, je rozdelený do šiestich hlavných 
kapitol podľa rôznych druhov motocyklov, ktoré 
Strakonická značka počas desaťročí svojej existen-
cie splodila. Po krátkom náčrte histórie a súčasnej 
strojárskej (žiaľ, už nie motocyklovej) výroby 
spoločnosti ČZ, a. s., tak nasleduje takmer dves-
to strán venovaných najrozšírenejším „čezetám“, 
teda cestovným sériovo vyrábaným motocyklom, 
ktoré boli vyrábané od roku 1932 až do novembra 
1997 pod značkou ČZ, a ktoré ešte aj teraz vo veľ-
kých počtoch brázdia naše cesty.

viac na: http://www.motorkari.cz/clanky/clan-
ky-predstavujeme/katalog-motocyklu-cz-recen-
ze-knizni-novinky-30216.html

copyright © motorkari.cz

viac na: http://www.motorkari.cz/firmy/
clanky/katalog-motocyklu-cz-knizni-novin-
ka-29348.html

copyright © motorkari.cz

automaticky zvolí vhodný prevodový po-
mer pre športový spôsob jazdy v nadväz-
nosti na údaje snímača zrýchlenia vozidla 
a priebežné sledovanie stupňa otvorenia 
škrtiacej klapky.Ak vodič zošliapne pedál 
akcelerátora dôraznejšie (t. j. chce prudšie 
zrýchľovať), systém vďaka bleskovej odo-
zve sústavy zabezpečí rýchlejšie podrade-
nie. Regulácia G AI-SHIFT dokáže radosť za 
volantom ešte umocniť krátkymi medziply-
nmi pri preradení smerom dolu. Pri jazde v 
najostrejšie naladenom režime SPORT S+ 
prispieva k dynamickej jazde aj snaha sys-
tému udržiavať väčšie otáčky motora. 

Veľú brzdnú silu pre GS F poskytujú brzdy 
s monoblokovými protiľahlými brzdovými 
strmeňmi z ľahkej a veľmi tuhej zliatiny (so 
šiestimi piestikmi) a brzdovými kotúčmi s 
priemerom 380 mm vpredu, resp. mono-
blokovými protiľahlými brzdovými strmeňmi 
z hliníka so štvoricou piestikov a brzdovými 
kotúčmi s priemerom 345 mm na kolesách 
zadnej nápravy.

"katalóg motocyklov ČZ" lexuS gS F 
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Škoda Octavia  RS 230 2.0 TSI 169 kW  II   PREdSTAvuJEmE   II

Značka Škoda postavila najrýchlejšiu octa-
viu všetkých čias. označenie RS symbolizuje 
športové úspechy značky Škoda. Skratku RS pre 
označenie modelu použila značka Škoda prvýkrát 
v roku 1974. Pripomeňme, že legendou sa stala 
Škoda 130 RS,  ktorá patrila v sedemdesiatych a 
osemdesiatych rokoch k najúspešnejším športo-
vým vozidlám. Nová octavia RS 230 konštrukčne 
vychádza z modelu octavia RS. má upravený mo-
tor, ale ten najvýznamnejší rozdiel je ukrytý medzi 
prednými kolesami.

Prídavok v podobe čísla 230 do označenia modelu 
dostala vďaka úprave riadiacej jednotky motora – 
zväčšila najväčší výkon o 7 kW na 169 kW. A tie ki-
lowatty po prerátaní na kone dávajú číslo 230. Podľa 
platnej normy fyzikálnych jednotiek by sa mal výkon 
uvádzať len v kilowattoch, ale keď tých koní je viac... 

V tomto prípade to možno ospravedlniť tradíciou v 
motoristickom športe. 

Podstatnou novinkou, ktorá donedávna najrých-
lejšiu sériovo vyrábanú Octaviu (RS) zmenila v zá-
krutách na výborne ovládateľné športové náradie,  je 
zaradenie elektrohydraulického záverného diferen-
ciálu lamelového typu (teda vlastne viaclamelovej 
spojky) s elektronickou reguláciou medzi predné po-
háňané kolesá. Dokáže presmerovať až 100 percent 
hnacieho momentu z prevodovky na hnací hriadeľ 
vonkajšieho predného kolesa v zákrute, ak je rozdiel 
v zvislom zaťažení oboch kolies dramaticky veľ-
ký. Tento diferenciál zabezpečuje tzv. vektorovanie 
hnacieho momentu, čo významne prispieva k stabi-
lite vozidla v zákrutách bez straty dynamiky jazdy. 
Pohotovostná hmotnosť modelu RS 230 je 1445 
kg , teda o 25 kg väčšia ako má model Octavia RS. 

Rozdiely v zrýchlení a maximálnej rýchlosti medzi 
oboma modelmi (z 0 na 100 km/h za 6,7 resp. 6,8 s 
a 250 km/h resp. 248 km/h) môžu byť „zreteľa hod-
né“ pri jazde na okruhu pri rovnakej kvalite jazdcov. 
Pri jazde na verejných komunikáciách vôbec nič 
neznamenajú. Preprogramovanie riadiacej jednot-
ky nemalo vplyv na spotrebu paliva. K normovanej 
hodnote 6,2 l benzínu na 100 km v kombinovanej 
prevádzke sme sa však nepriblížili. Veď kto by už s 
autom takýchto športových kvalít jazdil pri otáčkach 
motora do 3000 za minútu.

Zreteľným vizuálnym rozpoznávacím zname-
ním modelov RS 230 a RS je čierne písmeno „V“ 
v označení VRS na prednej aj zadnej časti karosé-
rie. Neprehliadnuteľný rozdiel predstavujú aj veľké 
19-palcové diskové kolesá z ľahkej zliatiny Xtreme 
s lesklým čiernym lakom,  s červenými strmeňmi a 
čierny „dizajn paket“, ktorý zahŕňa rámik prednej 
masky a vonkajšie kryty  spätných zrkadiel s čier-
nou lesklou farbou. Úpravou elektroniky a výfuku 
s čiernymi koncovkami má RS 230 výraznejší zvuk 
oproti bežnej RS. Vodič si môže jeho intenzitu upra-
viť prostredníctvom jazdných režimov. Tu sa nasta-
vuje aj režim diferenciálu, motora a - nevypínateľ-
ného - stabilizačného systému. Zvuk motora však 
pri bežnej jazde nie je vôbec agresívny, v kabíne je 
ticho, zmení sa to, až keď vodič potlačí plynový pe-
dál hlbšie k podlahe. Interiér vozidla je rovnaký ako 
pri Octavii RS.  Na kožených operadlách sedadiel 
je vyšívané logo VRS, kožené obšívky  športového 
volantu, preraďovacej páky prevodovky, rukoväte 
ručnej brzdy, či poťahoch sedadiel majú  výrazné ste-
hy spravené červenou niťou (v RS použili bielu niť). 
Ergonómia „kokpitu“ je dobrá, rozmiestnenie ovlá-
dacích prvkov je logické, ako pri iných modeloch 
Octavie. Predné sedadlá s integrovanými opierkami 
hlavy vyzerajú športovo, dobre držia  telo v zákru-
tách. Sedadlá sú elektricky nastaviteľné a vyhrievané. 
Na volante sú tlačidlá na ovládanie rádia a telefónu. 

O tom, že je to auto plne využiteľné v bežnom živote 
rodiny svedčí komplex výbavy, kde nechýbajú dvoj-
zónová automatická klimatizácia, prehľadný displej 
palubného počítača, JUMBO BOX s nastaviteľnou 
lakťovou opierkou vpredu, komfortné telefonovanie 
s Bluetooth s hlasovým ovládaním, multimediálny 
systém s dotykovou obrazovkou, parkovacie snímače 
vpredu/vzadu, tempomat, bi-xenónové reflektory s 
AFS, LED denným svietením. Aj v tomto vozidle sa 
nachádzajú známe prvky „Simply Clever“. 

Súčasná Octavia s karosériou liftback, aj táto naj- 
športovejšia verzia, priestorovo rozmaznáva osoby 
sediace na zadných sedadlách, kde sa pohodlne 
odvezú aj traja vyšší cestujúci. Batožinový priestor 
ponúka objem 590 litrov. V prípade potreby ho 
možno zväčšiť sklopením zadných sedadiel na ob-
jem 1580 litrov. 

Dvojlitrový prepĺňaný zážihový štvorvalec TSI s 
výkonom 169 kW a krútiacim momentom 350 Nm, 
ktorý poskytuje v pásme od 1500 do 4600 otáčok 
za minútu (o 200 otáčok dlhšie ako pri RS) je prí-
kladne pružný.   So zaradeným šiestym prevodovým 
stupňom auto dokáže ísť od 60 až po 250 km/h. Na 
diaľnici pri rýchlosti 130 km/h a zaradenom šiestom 
prevodovom stupni oscilujú otáčky  motora  okolo 
2850 za minútu a palubný počítač ukazoval spotrebu 
7,5 l/100 km. Počas týždenného skúšania vozidla v 
kombinovanej prevádzke sme dosiahli spotrebu 7,6 
l/100 km. Pri športovej a dynamickej jazde spotreba 
vyletí  až  k   10 l/100 km.  Pri   jemnejšom  zaob-
chádzaní s pedálom plynu by sa za volantom tohto 
auta dobre cítil aj nešportovo založený vodič. Ale aj 
keď si vodič nepredvolí jazdný režim Sport, keď za-
čne hlbšie stláčať akceleračný pedál, okamžite zistí, v 
akom to aute vlastne sedí. Motor reaguje na plyn už 
od 1200 ot./min., naplno sa prebúdza pri 1800 ot./
min. a najlepšie sa cíti v rozmedzí 4000 až 7000 ot./
min. Po aktivovaní režimu Sport sa nielenže zrýchli 
odozva motora na stlačenie akceleračného pedála, 

ale aj riadenie o niečo stuhne a aktivuje sa zvuko-
vý syntetizátor. Diferenciál pri extrémne rýchlych 
prejazdoch zákrut pracuje vynikajúco, nedochádza 
k pretáčaniu vnútorného kolesa na výjazdoch zo 
zákrut „pod plynom“. Škoda, že ani režim Sport ne-
spôsobí také veľké „prituhnutie“ riadenia, aby vodič 
dostával od kolies športovo výraznejšiu odozvu do 
volantu. Napriek neprehliadnuteľným športovým 
danostiam tohto modelu, vrátane „tvrdšieho“ pod-
vozku, tlmenie nárazov od kolies pri prejazde ne-
rovností je účinné.  Pri prejazde väčších nerovností 
sme viac vnímali dunivý zvuk ako rázy vnášané do 
sedadla. 

Škoda Octavia RS 230 sa predáva za 29 290 eur. 
Autorizovaní partneri ŠKODA AUTO ponúkajú 
novú Octaviu RS 230 s predĺženou  zárukou na 4 
roky alebo do najazdenia 120 000 km a doživotnou 
garanciou mobility Premium.   

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný zážihový s pria-
mym vstrekovaním, ventilový rozvod 2xOHC, kom-
presný pomer 9,6:1, zdvihový objem 1984 cm3, 
najväčší výkon 169 kW pri 4700 až 6200 ot./min., 
krútiaci moment 350 Nm pri 1500 až 4600 ot./
min.

Prevody:
6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon ko-
lies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na  vzperách 
McPherson a spodných   trojuholníkových rame-
nách, priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprv-
ková náprava , vinuté pružiny, kotúčové brzdy, 
vpredu s ventilovanými kotúčmi, ESP, hrebeňové  
riadenie s elektrickým posilňovačom,  pneumatiky 
rozmeru 225/35 R-19.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4685/1814/1449 mm, rázvor náprav 2680 mm, 
rozchod kolies vpredu/vzadu 1535/1506 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 1445/1912 kg, 
objem batožinového priestoru 590/1580 litrov, 
objem palivovej nádrže 50 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 250 
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 6,7 s, spo-
treba benzínu v mest./mimomest. cykle/komb. 
prevádzke 7,7/5,3/6,2 l/100 km, CO2 142 g/km.

Zvláda rodinné výlety aj pretekársky okRuh
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Ford Grand C-MAX 1.0 EcoBoost 92 kW Titanium   II   VYSKÚŠAlI SME   II

Ford v segmente mPv ponúka viacero 
typov: B-max, c-max, grand c-max, 
S-max a galaxy. všetky odjakživa stavali 
najmä na skvelých jazdných vlastnostiach a 
priestrannosti. Ford uviedol typ  c-max/
grand c-max na trh v roku 2003.

od tej doby sa v európe predalo viac ako 
1,2 miliónov vozidiel tohto typu a tak je 
tretím najpredávanejším radom automobil-
ky Ford. 

V tomto roku sa v Európe začal predávať 
modernizovaný rad c-max, ktorý prináša 
emotívnejší dizajn, nové pohonné jednotky 
či výborné bezpečnostné a komunikačné 
systémy. Ford naďalej ponúka kompakt-
ný priestranný klasický c-max s piatimi 
miestami na sedenie a predĺžený grand c-
-max s posuvnými bočnými dverami vza-
du, ktorý odvezie až siedmich členov po-
sádky usadených v troch flexibilných radoch 
sedadiel  (za príplatok 870 eur).  Vyskúšali 
sme päťmiestny Grand C-Max.

Karoséria odráža aktuálny globálny dizajnový 
jazyk Fordu. Medzi zmenené prvky patria aj už-
šie hlavné reflektory a pretiahnuté hmlové svetlá. 
Ďalším novým detailom sú aj dýzy ostrekovačov 
čelného skla ukryté pod hranou kapoty. Zadnej 
časti dominuje nové veko batožinového priestoru. 
Jednotlivé dielce sú spájané laserovou technoló-
giou, vďaka čomu sú spoje hladšie. Zmenená je aj 
grafika a tvar zadných združených svetiel. Novin-
kou je bezdotykové otváranie piatych dverí pohy-
bom nohy pod zadným nárazníkom. V rámci ino-
vácie pribudli do ponuky aj nové laky karosérie a 
kolesá z ľahkých zliatin. 

Paleta motorizácii sa rozrástla o nový zážiho-
vý agregát 1.5 EcoBoost ponúkaný vo variantoch 

110 a 134 kW a tiež nový vznetový agregát 1.5 
TDCi Duratorq, dostupný s výkonom 70 alebo 
88 kW. V ponuke naďalej ostávajú populárne 
litrové trojvalce EcoBoost, ktoré disponujú vý-
konom 74 a 92 kW. V ponuke je aj dvojlitrový 
vznetový motor, ktorý vďaka úpravám a sériové-
mu Štart/Stop systému má o 20 percent menšiu 
spotrebu ako mal doteraz. Všetky motory Grand 
C-MAX už spĺňajú emisnú normu Euro 6. V 
ponuke sú tri stupne výbavy – Trend, Business a 
Titanium. 

Interiér je podobný interiéru nového Focusa. 
Zmenšil sa počet ovládacích prvkov a prepínačov. 
Prepracovaná je aj stredová konzola s väčším od-
kladacím priestorom a novou posuvnou lakťovou 
opierkou. Prednej časti dominuje nový panel kli-
matizácie a 8-palcový dotykový displej rozhrania 
SYNC 2 s hlasovým ovládaním. Predné sedadlá 
sú pohodlné, s dobrou bočnou oporou. Štvorra-
menný kožený volant sa po inovácii zmenil a tiež 
pochádza z typu Focus. Vzadu sa pohodlne od-
vezú aj traja vyšší cestujúci na samostatných se-

pOhOdlné rOdinné autO

dadlách, ktorí majú dostatok miesta vo všetkých 
smeroch.  

Vyskúšali sme modernizovaný Ford Grand 
C-MAX s jednolitrovým zážihovým motorom 
EcoBoost, opakovane oceneným titulom Mo-
torom roka. Boli sme zvedaví, ako sa bude správať 
litrový trojvalec v 4,5-metrovom vane, vysokom 

až 1684 mm s pohotovostnou hmotnosťou viac 
ako 1,5 tony. Podľa uvádzaných parametrov vý-
konu 92 kW a krútiaceho momentu 170 Nm by 
malo byť všetko v poriadku. A už po krátkom 
zvezení sme vedeli, že vozidlo dokáže svižne 
jazdiť hoci aj na diaľnici bez problémov aj s týmto 
motorom. Ukázalo sa, že plochá krivka krútiace-
ho momentu s hodnotou až 170 Nm v širokom 
pásme otáčok sa dokáže vyrovnať aj s rastúcim 
zaťažením vozidla. Keďže spomínanú hodnotu 
motor dosahuje už pri 1400 otáčkach za minútu 
a bez reptania pracuje hladko aj pri ešte menších 
otáčkach, mohli sme i v meste e pri slabšej inten-
zite premávky jazdiť pri zaradenom šiestom pre-
vodovom stupni  Motor je tichý, do 2000 ot./min 
ho v kabíne takmer nepočuť. Od 3000 otáčok za 
minútu sa už akusticky prejavuje, ale pre posádku 
v kabíne nie je otravný.  

Spokojní sme boli aj so spotrebou. V meste 
sme dosahovali spotrebu benzínu  v priemere 
6,8 l/100 km. Na diaľnici pri dodržaní povolenej 
rýchlosti 130 km/h  sa potreba pohybovala okolo 
7 l/100 km. Motor spolupracoval so 6-stupňovou 
ručne ovládanou prevodovkou, ktorá má presné, 
krátke dráhy. 

Aj model Grand C-MAX dokázal, že podvoz-

ky patria už viac rokov k pýche súčasných vozidiel 
Ford. Vozidlo sa v ostrých zákrutách nenakláňa, 
dobre drží zvolenú stopu. Podvozok je dobre 
naladený aj z hľadiska pruženia, zvláda prejazdy 
menších nerovností bez toho, aby ich cestujúci v 
kabíne cítili. Pri väčších nerovnostiach je už pre-
nos rázov do kabíny citeľný.

Nový Ford Grand C-MAX 1.0 Eco Boost s 
výkonom 92 kW s úrovňou  výbavy Titanium sa 
predáva za 22 090 eur. Nami skúšané vozidlo bolo 
obohatené o balík Titanium X ( 2770 eur), kto-
rý obsahuje napríklad aktívny automatický par-
kovací asistenčný systém, SD navigačný systém, 
Bluetooth sadu + Emergency Assist, elektricky 
vyhrievané predné sedadlá, elektrické sklápanie 
zrkadiel, vyhrievanie čelného skla ...... 

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
3-valcový, 12-ventilový zážihový s priamym vstreko-
vaním benzínu, prepĺňaný, ventilový rozvod 2xOHC, 
kompresný pomer 10:1, zdvihový objem 998 cm3, 
najväčší výkon 92 kW pri 6000 ot./min., krútiaci 
moment 170 Nm pri 1400 až 4500 ot./min.

Prevody:
6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon ko-
lies prednej nápravy.  

Podvozok: 
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson 
a spodných  trojuholníkových ramenách, priečny 
skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, 
vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s vnútorným 
chladením, ESP, hrebeňové  riadenie s elektrickým 
posilňovačom, stopový priemer otáčania 11,2 m,  
pneumatiky rozmeru 215/55 R-16. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4519/1828/1684 mm, rázvor náprav 2788 mm,  
rozchod kolies vpredu/vzadu 1553/1554 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 1555/2150 kg, 
objem batožinového priestoru 475/600/1867 l, 
objem palivovej nádrže 60 l.

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 185 km/h, zrýchlenie z 0 na 
100 km/h za 12,3 s, spotreba benzínu v mest./
mimomest. cykle/komb. prevádzke 6,4/4,6/5,2 
l/100 km, CO2 119 g/km.
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 Nissan Qashqai 1,6 DUG-T 120 kW (DIG-T 160)   II   VYSKÚŠAlI SME   II

V roku 2007 spoločnosť Nissan 
nahradila svojho zástupcu v nižšej 
strednej triede, typ almera, „krížen-
com“ Qashqai. Po siedmich rokoch 
výroby a obrovskom komerčnom 
úspechu s viac ako dvoma miliónmi 
predaných vozidiel do konca roka 
2013 Nissan predstavil druhú ge-
neráciu typu Qashqai. Na rozdiel 
od prvej tento rad už nemá sedem-
miestny model Qashqai+2, rolu pre-
pravníka väčších rodín prevzala nová 
generácia Nissanu x-trail. 

Novinka si zachovala identitu a vzhľad popu-
lárnej prvej generácie, je však postavená na no-
vej platforme s označením CMF. Vďaka nej sa 
podarilo zmenšiť celkovú hmotnosť vozidla o 
40 kg napriek tomu, že druhá generácia  je dlh-
šia o 47 mm, širšia o 20 mm (a o 15 mm nižšia). 
Tvarové zmeny sú jednoznačne „prínosné“, zá-
kaznícky záujem by mal byť ešte väčší aj kvôli 
ponuke kvalitnejších motorov – dva zážihové 
1.2 DIG-T a 1.6 DIG-T, - dva vznetové 1.5 

dCi (dCi 110) s výkonom 81 kW a 1.6 dCi 
(dci 130) s výkonom 96 kW. Pre druhý vzneto-
vý motor je okrem 6-stupňovej ručne ovláda-
nej prevodovky s pohonom prednej nápravy k 
dispozícii aj automatická prevodovka Xtronic-
-CVT. Pohon 4x4 je momentálne možný len 
pri najdrahšej verzii 1.6 dCi. 

Vyskúšali sme Qashqai s novým najvýkonne-
jším motorom zo súčasnej ponuky, 1.6 DIG-
-T s výkonom 120 kW. Vyvinuli ho v Nissane. 

Krútiaci moment 240 Nm je k dispozícii od 
2000 až po 4000 ot./min. Ide o jediný agregát 
v ponuke, s ktorým vozidlo dosiahne najväčšiu 
rýchlosť 200 km/h a zrýchli z 0 na 100 km/h za 
9,1 sekundy. Ak pracoval pri malých otáčkach, 
zošliapnutie plynového pedála bez podradenia 
neznamená okamžitý rast rýchlosti. Turbod-
úchadlo má zrejme veľký moment zotrvačnosti 
a preto mu trvá dlhšie, kým sa poriadne roztočí 
a začne tlačiť do valcov veľké masy vzduchu. 

Živšie reakcie začínajú až tesne pod hranicou 
2000 ot./min., na čo treba myslieť pri kompli-
kovanejších predbiehacích manévroch.  Motor 
si dobre rozumie so 6-stupňovou ručne ovláda-
nou prevodovkou s pomerne dlhými prevodmi, 
hlavne piatym a šiestym. Pri 90 km/h má mo-
tor pri zaradenom šiestom prevodovom stupni  
1700 otáčok za minútu, pri rýchlosti 130 km/h 
je to 2600 ot./min. Mimo mesta pri pokojnej 
jazde sme mali spotrebu  tesne nad 5 l/100 km, 
v meste 7 l/100 km. Na diaľnici pri rýchlosti 
130 km/h so zaradeným šiestym prevodovým 
stupňom bola spotreba  6,5 l/100 km.

Interiér zaujme kvalitným spracovaním jed-
notlivých prvkov a prehľadnosťou rozmiestne-
nia všetkých ovládačov. Dominantou prístro-

jovej dosky je 7- palcový dotykový displej 
systému Nissan Connect, ktorý ponúka v 
slovenčine rozhranie s množstvom funkcií vrá-
tane ovládania autorádia, navigácie, multimé-
dií – USB, iPod, Bluetooth pripojenia a index 
hodnoty ekologickej jazdy. Na displeji sa pre-
mieta aj obraz zadnej kamery. 

Prístrojový panel s novým TFT displejom má 
peknú grafiku, zobrazuje možnosti nastavenia 
palubného počítača, jazdných asistenčných sys-
témov a odozvy posilňovača riadenia. Pochva-
lu si zaslúžia veľmi pohodlné predné sedadlá 
s  dlhou sedacou časťou a výborným bočným 
vedením. Za výškovo a hĺbkovo presúvateľným, 
kožou potiahnutým multifunkčným volantom 
si každý vodič rýchlo nájde ideálnu polohu. 

Aj napriek veľkoplošnej sklenej streche, ktorá 
ubrala pár centimetrov z priestoru nad hlavou, 
sa vzadu pohodlne odvezú dvaja cestujúci s 
výškou okolo 185 cm. Batožinový priestor má 
objem 401 litrov. Po sklopení zadných dele-
ných sedadiel a uložení panelu dna batožino-
vého priestoru do jeho hornej polohy možno 
vytvoriť rovnú plochu, uľahčujúcu manipuláciu 
pri nakladaní objemnejších predmetov. Ocenili 
sme aj prítomnosť rezervného kolesa, ktoré sa 
nachádza pod podlahou.

Vo výbave vozidla nechýbali pokrokové bez-
pečnostné systémy, napríklad asistenčný sys-
tém rozjazdu do kopca, systém rozpoznávania 
dopravných značiek, automatické núdzové 
brzdenie, systém varovania pred vozidlom v 
slepom uhle, vybočenie z jazdného pruhu, 
predné i zadné parkovacie snímače, automatic-
ké prepínanie svetiel...

I keď má vozidlo väčšiu svetlú výšku (180 
mm) a aj celkovou výškou presahuje napríklad 

hatchbacky s podobne veľkým pôdorysom, má 
podobné jazdné vlastnosti ako oni. Pravdaže, 
bočné náklony v zákrutách sú väčšie, ale len pri 
veľmi rýchlom prejazde zákruty má tendenciu 
k nedotáčavosti. Podvozok dobre tlmí nerov-
nosti na cestách a do sedadiel prenáša len mi-
nimum rázov. Vozidlo sa plavne presúva aj  po 
nespevnených, napríklad poľných cestách.

Nissan Qasqhai 1.6 Dig-t s výkonom 
120 kW s úrovňou  výbavy tekna sa pre-
dáva za 25 710 eur.

motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný zážihový, venti-
lový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 10,5:1, zdvi-
hový objem 1618 cm3, najväčší výkon 120 kW pri 
5600 ot./min., krútiaci moment 240 Nm pri 2000 
až 4000 ot./min.

Prevody:
6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon ko-
lies prednej nápravy.

Podvozok:
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson 
a  spodných trojuholníkových ramenách, priečny 
skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinu-
té pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými 
kotúčmi, ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým 
posilňovačom, svetlá výška 180 mm,  pneumatiky 
rozmeru 215/55 R-18.  

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4380/1806/1590 mm, rázvor náprav 2646 mm, 
rozchod lkolies vpredu/vzadu 1560/1560 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 1390/1885 kg, 
objem batožinového priestoru 401/1556 l,  objem 
palivovej nádrže 65 l.  60

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 200 km/h, zrýchlenie z 0 na 
100 km/h za 9,1 s, spotreba benzínu v mest./
mimomest. cykle/komb. prevádzke 7,4/4,8/5,8 
l/100 km, CO2 134 g/km.

stále
na vzOstupnej 
vlne

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre
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II    Z dOmOvA   II

VYDARENá MODERNIzáCIA

Po troch úspešných rokoch výroby kombi 
verzie typu Hyundai i30 v severomorav-
ských Nošoviciach automobilka rozhodla o 
inovácii tohto modelu. Okrem omladeného 
vzhľadu priniesol aj niekoľ ko technických 
zlepšení. Po inovovanom hatchbacku, o 
ktorom sme písali v septembrovom vydaní, 
sme s krátkym časovým odstupom vyskúšali 
aj kombi. Poháňal ho 1,6-litrový vznetový 
motor s  výkonom 100 kW.
Modernizácia dala novú, sviežu vizáž hlavne 
prednej časti karosérie. Prepracovanú masku 
chladiča s rovnými lamelami dopĺňajú oblé LED 
svietidlá. Dobrou voľbou je aj  bledomodrý lak 
karosérie (za príplatok 430 eur), 17-palcové dis-

kové kolesá a vo výbave Style pridáva vozidlu  na 
kráse aj chrómové orámovanie okien.  
V súzvuku s elegantným zovňajškom je aj interiér. 
Nie je strohý, ale ani preumelkovaný. Estetickej 
úrovni zodpovedá aj funkčnosť. Predné poloko-
žené sedadlá sú pohodlné aj pri dlhotrvajúcej 
jazde, s účinnými bočnými oporami. Sedadlo 
vodiča malo aj elektricky nastaviteľnú drieko-
vú opierku a bolo vyhrievané. Vo výbave Style 
je kožou potiahnutá hlavica preraďovacej páky 
a veniec volantu. Ten je výškovo a pozdĺžne na-
staviteľný, vyhrievaný. Dobre padne do ruky, je na 
ňom ovládanie rádia, tempomatu a je tu možnosť 
počas jazdy nastavovať aj „tuhosť“ riadenia. Sa-
motné prístroje s kruhovými stupnicami majú 
dobrú grafiku a sú dobre čitateľné. Dominantou 
stredového panela je veľký monitor s príplatko-
vou navigáciou. Zobrazuje sa na ňom aj obraz 
zadnej parkovacej kamery (1180 eur). Na  modré  
podsvietenie prístrojov sme si už zvykli, avšak na 
niektorých vodičov môže pôsobiť rušivo. Výho-
dou je, že jeho podsvietenie si môže vodič stlmiť. 
Miesta na zadných sedadlách je dostatok pozdĺž-
ne aj nahor -  aj pre osoby vyššieho vzrastu. Pri 
štvormiestnom obsadení sa  dá  stredné miesto 
využiť ako multifunkčná opierka. Batožinový 
priestor v základnom usporiadaní ponúka objem 
528 litrov. Má široký nakladací otvor s výhodne 
nízko položenou spodnou hranou. Po sklopení 
zadných sedadiel vznikne vodorovná plocha nad-
väzujúca na rovinu dna batožinového priestoru. 
Objem pre náklad sa zväčší na 1642 litrov. Prak-
tická je hlboká schránka  pod premiestniteľným 
dnom batožinového priestoru, hneď za naklada-
cou hranou. Využiteľné sú aj dve malé schránky 
po bokoch.  K základnej výbave patrí aj dojazdové  
rezervné koleso. Tvorcovia tohto modelu si zaslú- 
žia pochvalu za širokú paletu odkladacích pries-
torov v kabíne, i za bohatú výbavu vozidla. 
Skúšané vozidlo obsahovalo sériovo dodávaný 
Smart Pack, ktorý obsahuje okrem iného inteli-
gentný kľúč so štartovacím tlačidlom, automatic-

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový , ven-
tilový rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common 
rail, kompresný pomer 17,3:1, zdvihový objem 
1582 cm3, najväčší výkon 100 kW pri 4000 ot./
min., krútiaci moment 280 Nm pri 1500 až 3000 
ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, 
pohon kolies prednej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na  vzperách 
McPherson a  trojuholníkových ramenách,  priečny 
skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, 
vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilova-
nými kotúčmi, hrebeňové  riadenie s elektrickým 
posilňovačom, polomer otáčania 5,3 m, minimál-
na svetlá výška podvozku 140 mm, pneumatiky 
rozmeru 225/45 R-17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4485/1780/1500 mm, rázvor náprav 2650 mm, 
rozchod kolies vpredu/vzadu 1563/1571 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 1388/1920  kg, 
objem batožinového priestoru 528/1316/1642 l, 
objem palivovej nádrže 53 l.  

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 194 
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,5 s, spo-
treba nafty v mest./mimomest. cykle/komb. pre-
vádzke 4,7/3,6/4 l/100 km, CO2 104 g/km.

Na cestách bezpečNe

Hlavným cieľom Nadácie Allianz je 
aktívne prispievať k zvyšovaniu bez-
pečnosti  na cestách. Je finančným 
partnerom mnohých projektov súvi-
siacich s dopravnou výchovou. Prí-
kladom je základná škola v Modre, 
ktorá z príspevku nadácie nakúpila 
reflexné vesty, hry s dopravnou te-
matikou či farby na asfalt.

Deti sa tak naučili základné do-
pravné značky, identifikovali správa-
nie v cestnej premávke a zisťovali, 
ako sa správne  orientovať  v  do-
pravných  situáciách v pozícii chod-
ca alebo cyklistu.

Už druhý rok po sebe prispieva Na-
dácia Allianz aj na merače rýchlosti 
do obcí po celom Slovensku. Vďaka 
jej príspevku sa zvýšila bezpečnosť 
na takmer 50 miestach.

V Oravskom Veselom bol merač 
osadený na vjazde do obce. „Je to 
nehodový úsek, stala sa tam tragic-
ká dopravná nehoda, ktorej príčinou 
bola práve vysoká rýchlosť,“ hovorí 
žiadateľ o grant Peter Balcerčík, 
predseda OZ Kult.1629. Frekvento-
vané úseky mnohých obcí a miest 
budú pre chodcov omnoho bez-
pečnejšie.

Prírodné vedy nie  sú 
strašiak

Ďalšia oblasť, ktorej sa Nadácia 
Allianz venuje, je podpora študen-
tov základných a stredných škôl, v 
tomto roku spustila pilotný granto-
vý program zameraný na podporu 
štúdia prírodných vied. Aby deťom 
uľahčila cestu k matematike či fy-
zike, na rôzne zaujímavé projekty 
prispela sumou viac ako 80-tisíc 
eur. „Podporili sme 41 projektov z 
celého Slovenska, výška jedného 
príspevku mohla dosiahnuť sumu až 
3-tisíc eur,“ hovorí Lucia Muthová, 
správkyňa Nadácie Allianz.

Žiaci sa vďaka grantu venovali tým 
najrôznejším vedeckým činnostiam. 
Skúmali svetlo, pozorovali hviezdy, 
organizovali matematické sústrede-
nia, tábory, súťaže a iné vzdelávacie 
činnosti.

Medzi tie najzaujímavejšie patri 
skúmanie buniek v Turčianskych 
Kľačanoch. Žiaci tamojšej základ-
nej školy sa vybrali do prírody, na-
brali vzorky a vytvorili si vlastné 
mikroskopické preparáty z rastlín či 
živočíchov.

Vďaka grantu mohli na výskum 
použiť nové didaktické pomôcky, 
napríklad grafický tablet, ktorý ne-
skôr škola využije na mnoho ďalších 
projektov.

aby sme videli nevidiacich
Nevidiaci a slabozrakí sú tými naj-

zraniteľnejšími účastníkmi cestnej 
premávky, pri prechádzaní cez ces-
tu sa často stretávajú s neohľadu-
plnými vodičmi, trúbením alebo 
hanlivými pokrikmi. Nadácia Allianz 
dlhodobo spolupracuje s Úniou ne-
vidiacich a slabozrakých Slovenska. 
Tento rok sa znovu podieľala na po-
dujatí Deň bielej palice. V 51 mes-
tách na 60 miestach slabozrakí a 
nevidiaci ľudia signalizovali prechá-
dzanie cez priechod pre chodcov. 
Niekoľko metrov za priechodom stá-
li policajné hliadky, ktoré upozornili 
nezodpovedných vodičov na ich po-
vinnosť zastaviť.

Nadácia Allianz bola opäť part-
nerom podujatia, no spolupráca sa 
tento rok rozšírila. Allianz – Sloven-
ská poisťovňa bola poisťovateľom 
bezpečnosti figurantov a jej za-
mestnanci sa na samotnom podu-
jatí zúčastnili. Manažéri a referenti 
z poisťovne figurantom pomáhali 
pri prechádzaní cez cestu a evido-
vali štatistiky o vzorných vodičoch. 
„Spolupráca s Nadáciou Allianz je 
pre nás veľkou pomocou.

Milo nás prekvapilo, že zamest-
nanci poisťovne boli aj napriek ne-
priazni počasia ochotní pomôcť ne-
vidiacim figurantom.

Zažiť ich každodenné komplikácie 
s dopravou na vlastnej koži,“ pove-
dala Ivana Potočňáková z Únie ne-
vidiacich a slabozrakých Slovenska.

Nadácia Allianz pomáha
Už niekoľko rokov Nadácia Allianz pomáha, vzdeláva a prispieva na 
verejnoprospešné projekty.
Vznikla v roku 2008  pod  krídlami  Allianz – Slovenskej poisťovne 
a za ten čas pomohla finančnou podporou v celkovej výške viac než 
milión eur.

ky sklopné spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru 
a osvetlením nástupného priestoru, prístrojovú 
dosku Supervision s TFT farebným displejom. 
V rámci Premium Pack - za príplatok 1500 eur 
vozidlo disponovalo adaptívnymi bi-xenónovými 
prednými reflektormi s ostrekovačmi a LED zad-
nými skupinovými svetlami. Do tejto príplatkovej 
výbavy patrí aj elektricky nastaviteľné sedadlo 
vodiča, výduchy ventilácie v stredovej konzole a 
deliaca fixačná sieť v batožinovom priestore. K 
bezpečnostným prvkom patria okrem iného re-
gulácia stability vozidla VSM, asistenčný systém 
rozjazdu do kopca HAC a mnoho ďalších. 
Motor plynulo zaberá od najnižších otáčok. Po 
prekročení 1500 otáčok za minútu už lineárne 
zväčšuje rýchlosť vozidla  až do 4000 ot./min. Po-
tom už „vädne“. Motor spolupracoval so 6-stup-
ňovou ručne ovládanou prevodovkou, ktorá pre-
raďuje hladko. Podvozok je síce  pomerne „tuhý“, 
účinne však tlmí nerovnosti aj na 17-palcových 
kolesách s pneumatikami rozmeru 215/45. Aj pri 
plne naloženom aute sme  predbiehacie manévre 
zvládali bez problémov, ale je potrebné predsa len 
podradiť. V meste sme mali priemernú spotrebu 
mierne nad  6 l/100 km, po okresných cestách 
a pokojnej jazde sme dosahovali 5,4 l/100 km. 
Na diaľnici pri rýchlosti 130 km/h a zaradenom 
6-prevodovom stupni motor kolísala spotreba 
okolo 6 l/100 km. 
Hyundai i30 kombi1.6 CRDi s výkonom100 kW 
so stupňom výbavy Style sa predáva za 20 780 eur.
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tri roky po uvedení na trh je Peu-
geot 208 najpredávanejším typom 
značky s približne miliónom preda-
ných kusov po svete a teraz prišiel s 
inováciou. inovovaný sa u nás pre-
dáva od júna tohto roka. vonkajšie 
zmeny nie sú výrazné. 

Začiatok platnosti prísnejšej 
emisnej normy však priniesol zme-
ny v ponuke motorov. vyskúšali sme 
model poháňaný zážihovým trojval-
com 1.2 Puretech v kombinácii so 
šesťstupňovou automatickou prevo-
dovkou.

Najvýznamnejšou novinkou zmodernizo-
vaného Peugeota 208 je uvedenie motora s 
označením PureTech 110 do ponuky pohon-
ných jednotiek. Tento prepĺňaný trojvalec so 

zdvihovým objemom 1,2 litra nahrádza starší 
atmosférický zážihový štvorvalec 1.6 VTi. (Pa-
leta motorov ďalej obsahuje zlepšené vzneto-
vé motory 1.6 BlueHDi 100 a 120 a športovú 
verziu GT Line). Inovované motory sú kom-
binované s päť- alebo šesťstupňovou  ručne 
ovládanou prevodovkou a novou 6-stupňovou 
automatickou prevodovkou s hydrodynamic-
kým meničom.

Trojvalcový motor 1.2 PureTech má najväč-
ší  výkon 81 kW pri 5500 ot./min. Príjemne 
nás prekvapil ochotou pracovať už pri veľmi 
malých otáčkach. Na pridanie plynu reaguje 
zrýchľovaním vozidla hneď ako jeho otáčky  
prekročia hranicu 1200 za minútu. Pod touto 
hranicou motor tiež dokáže pracovať, ale že 
mu to príliš nevyhovuje, dáva najavo dunivým 
zvukom a začínajúcimi vibráciami. Najväčší 
krútiaci moment 205 Nm ponúka už od 1500 
otáčok za minútu. Klasický šesťstupňový au-
tomat s hydrodynamickým meničom neubí-
ja temperament motora, takže malý Peugeot 
dokáže z pokoja na 100 km/h zrýchliť za 10,9 
sekundy a dosiahnuť najväčšiu rýchlosť 194 
km/h. Nepreraďuje síce tak bleskovo ako to 
dokážu dvojspojkové prevodovky, ale tento sys-
tém pohonu si neobjedná nik, kto by sa chcel s 
autom preháňať po pretekárskom okruhu. Kto 
sa chce zbaviť potreby počas jazdy preraďovať 
– a zachovať dostatočnú živosť reakcií auta – 
pokojne si môže vybrať túto kombináciu po-
honu. Nebude sklamaný. V bežnom režime pri 
predvídavej a pokojnej jazde udržuje motor pri 

veľmi malých otáčkach. Pri športovom režime  
naopak, hladinu otáčok necháva  o poznanie 
vyššie. Vodič si môže predvoliť aj režim Snow 
a samozrejme, automatická prevodovka umož-
ňuje aj sekvenčné ručné preraďovanie. Logika 
riadiacej jednotky prevodovky nás však k tomu 
nenabádala, jej „rozhodnutia“  nám  vyhovovali. 
Novinkou je v tomto aute systém automatic-
kého brzdenia Active City Brake za príplatok 
250 eur, ktorý samočinne zabrzdí pred prekáž-
kou do rýchlosti 30 km/h.

V interiéri Peugeota 208 sú dôležité funkcie 
na dosah ruky a ovládanie všetkých prvkov je 
vďaka „Peugeot i-Cockpit“ oveľa jednoduch-
šie. Tvorí ho kompaktný malý kožený volant, 
„head-up“ prístrojová doska a veľký 7-palcový 
dotykový displej. Uľahčuje prístup k rôznym 
funkciám vozidla  (rádio, navigácia, telefón, 
palubný počítač). Nechýbal ani CD prehrávač, 
či navigačný systém + Pack Wifi a systém Mi-
rrorScreen (doplnková výbava 540 eur), ktorý 
prenáša obraz mobilného telefónu na displej. V 
interiéri sa nám páčila aj jedinečná svetelná at-
mosféra. Čisté a moderné biele podsvietenie  je 
použité na prístrojovej doske, na jej ručičkách 
ako aj na všetkých ovládačoch. 

Predné sedadlá sú pohodlné, ponúkajú do-
statok bočnej opory. V nami skúšanom vozidle 
mal vodič k dispozícii v sedadle  zabudovaný 
systém aktivujúci  jemné masážne pohyby v 
oblasti vodičovho drieku. Pri dlhotrvajúcich 

výbOrný
v meste, zvláda aj diaľnicu

jazdách je to príjemný prvok na zlepšenie tzv. 
kondičnej bezpečnosti. Priestor vzadu zod-
povedá veľkosti auta. Na zadných sedadlách 
sa  pohodlne odvezú dve osoby  priemerného 
vzrastu. Za sedadlami je batožinový priestor 
s objemom 285 litrov. Po sklopení operadiel 
zadných sedadiel vznikne síce schod, ale objem 
pre náklad sa zväčší na slušných 1076 litrov. 
Ocenili sme, že vo vozidle bolo aj rezervné 
koleso. Štatisticky síce poškodení pneumatík v 
súčasnosti veľa nebýva, ale občas k nim predsa 
len príde. A niekedy sada s tekutým „lepidlom“ 
na opravu nestačí. Vo vozidle je aj dostatok od-
kladacích priestorov.

Nový Peugeot 208 je veľmi ľahko ovláda-
teľný zvlášť v mestských podmienkach. Vďaka kompaktnej karosérii s dĺžkou menej ako 4 

metre sme s ním veľmi ľahko zaparkovali aj 
v stiesnených priestoroch. V nami skúšanom 
aute tomu prispievala  aj cúvacia kamera, do-
plnená  zadnými snímačmi prekážok (490 eur). 

Podvozok je vyladený tak, že dobre kombi-
nuje pohodlie a radosť z jazdy. S menšími ne-
rovnosťami si vie veľmi dobre poradiť, pri rých-
lejších prejazdoch väčších nerovnosti sme si 
vypočuli, zrejme aj kvôli 16-palcovým kolesám, 
dosť veľké zvukové protesty zadnej nápravy. 

Spotreba je veľmi závislá od štýlu jazdy. Pri 
dynamickej jazde sa spotreba pohybuje nad 7 
l/100 km, pri pokojnej jazde sa dá jazdiť so 
spotrebou 5,5 l/100 km. V meste, s hojnosťou 
dlhších pomalých kolón, sme jazdili s prie-

mernou spotrebou benzínu 6,5 l/100 km. Na 
diaľnici pri rýchlosti 130 km/h sme sa zmestili 
jemne pod hodnotu 7,2 l/100 km.  

Nový Peugeot 208 1.2 PureTech Štart/Stop 
s výkonom 81 kW vo výbave Allure sa predáva 
za 17 240 eur. 

Nami skúšané vozidlo s bohatou doplnko-
vou výbavou stojí 19 390 eur. 

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
3-valcový, 12-ventilový zážihový prepĺňaný,  venti-
lový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 11:1, zdvi-
hový objem 1199 cm3, najväčší výkon 81 kW pri 
5500 ot./min, krútiaci moment 205 Nm pri 1500 
ot./min. 

Prevody:
6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 
prednej nápravy.

Podvozok: 
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson  
a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 
skrutný stabilizátor, zadná vlečená  náprava, vinu-
té pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové 
brzdy, hrebeňové  riadenie s elektrickým posilňo-
vačom, pneumatiky rozmeru 195/55 R-16.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
3973/1739/1460 mm, rázvor náprav 2538 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 1255/1650 kg, 
objem batožinového priestoru 285/1076 l, objem 
palivovej nádrže 50 l.

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 194 km/h, zrýchlenie z 0 na 
100 km/h 10,9 s, spotreba benzínu v mest./mi-
momest. cykle/komb. prevádzke 6,1/4,1/4,8 1  
l/100 km, CO2  104 g/km. 
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Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
4-valcový, 8-ventilový  prepĺňaný vznetový, venti-
lový rozvod OHC, vstrekovací systém common rail, 
kompresný pomer 16:1, zdvihový objem 1560 cm3, 
najväčší výkon 88 kW pri 3500 ot./min., krútiaci 
moment 300 Nm  pri 1750 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, po-
hon kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na  vzperách 
McPherson a spodných trojuholníkových rame-
nách, priečny skrutný stabilizátor, zadná vlečená 
náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizá-
tor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúč-
mi, ESP,  hrebeňové riadenie s elektrickým posilňo-
vačom,  pneumatiky rozmeru 205/55 R-17.

Karoséria: 5 - dverová, 5-miestna typu van

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4428/1826/1610 mm, rázvor náprav 2785 mm, 
rozchod kolies vpredu/vzadu 1587/1590 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 1555/1975 
kg, stopový priemer zatáčania 10,84 m, obrysový 
priemer zatáčania, objem batožinového priestoru 
537/630/1709 l, objem palivovej nádrže 57 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 188 
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,2 s, 
spotreba nafty  v mest./mimomest. cykle/komb. 
prevádzke 4,3/3,5/3,8 l/100 km, CO2 100 g/km.

Druhá   generácia  citroenu  c4   
Picasso sa začala u nás predávať v júli 
2013.

aj keď sa vonkajšie rozmery  toh-
to vozidla o niečo zmenšili, interiér 
tento trend nesledoval – cestujúci 
získali viac miesta pre nohy a  na-
rástla aj dĺžka a objem batožinového 
priestoru. Z prístrojovej dosky zmiz-
li ovládače. Pomohla tomu rozsiahla 
digitalizácia. vyskúšali sme model 
poháňaný 1,6-litrovým vznetovým 
motorom s výkonom 88 kW, ktorý 
spolupracoval so šesťstupňovou ro-
botizovanou prevodovkou.

Na to, aby sme sa dostali do zaujímavo vy-
zerajúceho interiéru tohto vozidla netreba vy-
ťahovať kľúč z vrecka. Auto rozpozná elektro-
nický kľúč, len čo sa vodič priblíži k vozidlu. 
Aj keď celkové rozmery karosérie nie sú veľké, 
pôdorys zodpovedá autám nižšej strednej tri-
edy, vďaka väčšej výške a kolmejšie osadeným 
sedadlám je interiér dostatočne priestranný. 
Dojem vzdušnosti a priestrannosti je pri den-
nom svetle ešte výraznejší vďaka veľkej preskle-
nej ploche karosérie. Pre vodiča a spolujazdca 
vedľa neho je priestoru naozaj hojnosť. Ak k 
tomu prirátame veľký rozsah možného presta-
venia polohy volantu, ale aj sedadla, za volan-
tom sa môže optimálne usadiť aj nadpriemerne 
vysoký vodič. Sedadlá sú pohodlné. Platí to aj o 
troch zadných samostatných sedadlách, ale už 
nie bezpodmienečne ako pri dvojici predných. 
Rozmery zadných sú „úspornejšie“, sú osa-
dené prinízko nad podlahou, aby dostatočne 
podopierali stehná čo len trochu vyšších osôb. 
Aj tradičné výklopné stolíky z rubu operadiel 
predných sedadiel sú osadené nezvykle nízko. 
Z toho všetkého vyplýva, že tvorcovia tohto 
vozidla mysleli prioritne na rodiny s menší-
mi deťmi. Pre plnenie úlohy rodinného auta 
je C4 Picasso dobre prispôsobené aj dostat-
kom odkladacích priestorov na drobnosti  - sú 
napríklad aj v rovnej podlahe pred zadnými 
sedadlami. Výduchy ventilačného a vykurova-
cieho systému ponúkajú osobám na zadných 
sedadlách, aby si regulovali intenzitu prúdenia 
vzduchu reguláciou otáčok ventilátora. Objem 
prakticky tvarovaného batožinového priestoru 

sa mení od 537 do  630 litrov podľa polohy 
zadných sedadiel, ktoré možno samostatne po-
súvať.  Sklopením operadiel zadných sedadiel 
vznikne rovná úložná plocha s objemom až 
1709 litrov.

Neprehliadnuteľná je kvalita použitých ma-
teriálov. Ocenili sme možnosť jednoducho 
nadvihnúť stredovú konzolu (len pri verziách 
s automatickou prevodovkou, ktorou bolo vy-
bavené nami skúšané vozidlo ) a prejsť z miesta 
vodiča na miesto spolujazdca. Hlavné funk-
cie, od regulácie klimatizácie po audisystém 
sa ovládajú prostredníctvom sedempalcového 

oceNia ho RoDiNy S meNŠími Deťmi

dotykového displeja na stredovej konzole. Tra-
dičné tlačidlá  zmizli, čo je z hľadiska estetiky 
príjemné, ale zmeniť napríklad teplotu už ne-
možno jedným pohybom, treba sa dostať do 
menu a na obrazovku treba spraviť až tri „ťuky“. 

Nuž, zadarmo nič nie je.

V hornej časti prístrojovej dosky sa nachád-
za veľký, 12-palcový panoramatický displej s 
veľkým rozlíšením. Zobrazuje všetky  základné 
informácie o jazde, napríklad rýchlosť, otáčky 
motora, množstvo paliva ... Navigačný systém 
má zabudovanú mapu Európy a umožňuje 
zobrazenie máp z vtáčej perspektívy pre lepšiu 
orientáciu.

tlačidlom mode na volante si možno vy-
brať, čo sa má zobrazovať vedľa zobrazovanej 
rýchlosti. Môže to byť napríklad mapa čo 
otáčkomer. 

Nová generácia vznetových motorov koncer-
nu PSA Peugeot Citroen má označenie Blu-
eHDi, nadväzuje na starší rad HDI. Z tejto 
generácie, spĺňajúcej emisnú normu Euro 6 
bol aj motor poháňajúci skúšaný model. Spo-
lupracoval so 6-stupňovou robotizovanou pre-
vodovkou, ktorej voliaca páka – to je prisilný 
výraz – ako ceruzka tenký volič – vykúkala 

spoza volantu smerom nahor. Napo-
kon sme si na ovládanie tohto „tin-
títka“ zvykli, ale vlastnosti samotnej 
prevodovky príliš nevyhovujú nášmu 
temperamentu. Preraďovanie bolo v 
niektorých situáciách  pomalšie ako 
by sme chceli. Takže takúto kombi-
náciu pohonu odporúčame len po-
kojným vodičom, ktorí sa len zried-
kavo ponáhľajú. Toto konštatovanie 
neuberá z kvality vozidla, lebo zvoliť 
si preň možno aj z ďalších alternatív 
pohonu. Vráťme sa ešte k tomu „nášmu“, ak sa 
nám v niektorých chvíľach nepáčila rozpačito-
sť v rozhodnutiach prevodovky, tak oceňujeme 
malú spotrebu nafty. Dosiahnuť priemer 4,5 
l/100 km v kombinovanej prevádzke nie je na-
ozaj žiadny problém.  

Podvozok je výborný na  ceste s kvalitným 
povrchom. Keď prídu hrbolce a priehlbiny, už 
sa pri hodnotení kvality prepadá z pozícií naj-
lepších. Nejde však pritom o bezpečnosť, len 
dojem z komfortu už nie je taký dokonalý.

citroen c4 Picasso BluehDi 120 eat6 s 
výkonom motora 88 kW sa predáva s najvyš-
ším stupňom výbavy exclusive za 29 040 eur. 
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Prvé kombi nižšej strednej triedy auto-
mobilky honda, civic aerodeck, malo 
premiéru v roku 1998. išlo o prvý au-
tomobil značky honda, ktorý bol urče-
ný výhradne pre európsky trh. Na jeseň 
roku 2013 na autosalóne vo Frankfurte, 
teda s veľ kým časovým odstupom, malo 
premiéru opäť kombi Civic, teraz už ale 
s označením civic tourer. Patrí doteraz 
medzi najkrajšie kombi, ktoré sú v súčasnosti 
na svetovom trhu, bez rozdielu veľkosti. Kon-
štrukčne vychádza z úspešného päťdverového 
hatchbacku. Civic Tourer má v ponuke dva 
motory: zážihový 1.8  i-VTEC s výkonom 
104 kW a  vznetový 1.6 i-DTEC s výkonom 
88 kW. Má päť stupňov výbavy – S, Comfort, 
Elegance, Lifestyle a Executive.  Modernizo-
vanú Hondu Civic Tourer modelového roku 
2015 sme mali možnosť vyskúšať so vzneto-
vým motorom 1.6 i-DTEC spolupracujúcim 
so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou. 
Vozidlo malo úroveň Lifestyle a bezpečnostný 
balík ADAS, za ktorý si treba priplatiť 700 eur. 

Spomeňme ešte ďalšie dôležité asistenčné 
systémy tohto vozidla: pokročilý systém pod-

pory riadenia obsahuje upozornenie na ne-
bezpečenstvo kolízie (FCW), upozornenie na 
vybočenie z jazdného pruhu (LDW), systém 
rozpoznávania dopravných značiek (TSR), sys-
tém pre elimináciu mŕtveho uhla (BSI), upo-
zornenie na vozidlo blížiace sa z boku (CTM) 
a automatické prepínanie diaľkových svetiel 
(HSS). 

Honda Civic Tourer je len o 220 mm dlhšia 
ako Civic s karosériou hatchback, celé predĺže-
nie pripadá na zadný previs karosérie. Vozidlo 
je 4590 mm dlhé, 1795 mm široké a 1435 mm 
vysoké. Karosérii nechýbajú športové rysy, jej 
horné línie vytvárajú dojem „plávajúcej“ stre-
chy. Dlhé roky sa o Civicu hovorí, že vyzerá 
ako UFO, čo naďalej platí i pre modernizovanú 
verziu, ktorá dostala nové tvarovanie predného 
nárazníka so svetlami dodávajúce autu športo-
vejší nádych. V skúšanom vozidle sú stretávacie 
reflektory tvorené LED diódami a diaľkové sú 
halogénové. Vzadu sa zmenila len vnútorná 
grafika združených svetiel, ktoré sú stále optic-
ky prepojené po celej šírke veka batožinového 
priestoru. Vozidlu pristala aj perleťová farba za 
príplatok 519 eur. 

autor: Tatiana ŤAŽKÁ
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PRíVETIVé KOMBI

Civic Tourer úspešne bojuje so svojou kon-
kurenciou vnútorným priestorom a objemným 
batožinovým priestorom. Ponúka batožinový 
priestor najväčší zo všetkých súčasných kombi 
nižšej strednej triedy (624 l). Krycia roletka sa 
dá odložiť do špeciálne vyhradenej schránky v 
podlahe batožinového priestoru, tesne za na-

kladacou hranou. Pod podlahou sa nachádza 
objemná schránka, ktorá umožňuje prepravu 
vyšších predmetov, alebo uloženie rezervného 
kolesa. Bonusom je sieťka na pravej strane, ur-
čená pre povinnú výbavu. Celé „magické“ zad-
né sedadlá sa dajú jedným ťahom sklopiť, čím 
vznikne úplne rovná podlaha a objem sa zväčší 
na 1668 litrov. Sedacie časti zadných sedadiel 
možno zdvihnúť aj do zvislej polohy a pred 
nimi vznikne ďalší praktický  priestor na pre-
vážanie vysokých predmetov. Vo vozidle nie je 
rezervné koleso, len sada na opravu pneumatík.  

Na zadných sedadlách vyššie osoby už majú 

miesta pre kolená len tak-tak, ak by chceli se-
dieť vzpriamene, tak sa budú hlavou dotýkať 
stropu. Predné sedadlá vo výbave Lifestyle sú 
vyhrievané, dobre tvarované, s elektricky nasta-
viteľnou tuhosťou driekovej opierky. Sú poho-
dlné aj pri  dlhotrvajúcom cestovaní. Sedadlo 
vodiča je aj v najnižšej polohe pomerne vyso-
ko, vodiči s basketbalovou výškou môžu mať 
problém s priestorom nad hlavou. Na rame-
nách výškovo a pozdĺžne nastaviteľného mul-
tifunkčného volantu sú tlačidlá na ovládanie 
rádia, telefónu a tempomatu.  Pred vodičom 
na prístrojovom paneli sú klasické „budíky“ a 
displej s rýchlomerom v hornej časti prístro-
jovej dosky. V rámci radu Civic na rok 2015 
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Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
4-valcový,16- ventilový vznetový, vstrekovací sys-
tém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, kom-
presný pomer 16:1, zdvihový objem 1597 cm3, 
najväčší výkon 88 kW pri 4000 ot./min., krútiaci 
moment 300 Nm pri 2000  ot./min. 

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, 
pohon kolies prednej  nápravy.

Podvozok:
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson 
a spodných trojuholníkových  ramenách, priečny 
skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava,  vinu-
té pružiny,  kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými 
kotúčmi,  hrebeňové riadenie s elektrickým  posil-
ňovačom, pneumatiky rozmeru 225/45 R-17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4590/1795/1435 mm, rázvor náprav 2595 mm, 
rozchod kolies vpredu i vzadu 1540 mm, pohoto-
vostná/celková hmotnosť 1462/1910 kg, svetlá 
výška 140 mm, objem batožinového priestoru 
624/1668 l, objem palivovej nádrže 50 l. 

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 195 km/h, zrýchlenie z 0 na 
100 km/h za 10,1 s, spotreba nafty v mest./
mimomest.cykle/kombinovanej prevádzke 
4,2/3,6/3,8 1/100 km, CO2 99 g/km.

mal  premiéru v nami skúšanom vozidle aj 
úplne nový zabudovaný zvukový a informačný 
systém Honda Connect, ktorý bol vyvíjaný v 
spolupráci s americkou spoločnosťou Google. 
Ponúka na cestách pohodlie, rôzne možnos-
ti pripojenia a nasledujúce základné funkcie: 
AM/FM, DAB a internetové rádio, pripojenie 
Bluetooth, pripojenie na internet, satelitnú na-
vigáciu (za príplatok 600 eur) a zadnú parkova-
ciu kameru. Systém disponuje operačným sys-
témom Android 4.0.4, ktorého funkcie sa na 
7-palcovom displeji ovládajú bežnými gestami, 
stiahnutiami prstov, posúvaním a ťukaním, 
známymi zo smartfónov. 

Vznetový motor je zástupcom novej gene-
rácie motorov Honda z radu Earth Dreams 
Technology. Tento motor s malou hmotnosťou 
disponuje výkonom 88 kW a krútiacim mo-
mentom 300 Nm. Turbodúchadlo s maximál-
nym plniacim tlakom 150 kPa má variabilnú 
geometriu lopatiek usmerňujúcich prúd spalín 
na turbínové koleso. Motor má kompresný 
pomer 16:1, jemne a presne pracujúce vstreko-
vanie, zaručujúce dokonalé spaľovanie. Civic s 
týmto motorom je živý, motor rýchlo reaguje na 
zmeny polohy plynového pedála. Aj keď krúti-
aci moment vrcholí pri 2000 ot./min., rýchlosť 
vozidla plynule rastie aj pri ďalej zväčšujúcich 
sa otáčkach. Preradiť nahor alebo prestať tlačiť 
na plynový pedál treba pri dotyku ručičky otáč-
komera s červeným poľom stupnice. Tam už 
rýchlosť vozidla takmer nerastie, spotreba naf-
ty ale výrazne stúpa. Výrobca uvádza spotrebu 
nafty v kombinovanom cykle len 3,8 l/100 km. 

Pri ekonomickej jazde so zapnutým tlačidlom 
ECON, ktorý sa dá aj vypnúť, sa spotreba na-
ozaj pohybuje pod 4 l/100 km. Mimo mesta 
pri rýchlosti 90 km/h a zaradenom šiestom 
prevodovom stupni motor „točí“ 1600 otáčok 
za minútu a spotreba sa pohybuje okolo 4,5 
l/100 km. Na diaľnici pri rýchlosti 130 km/h je 
to 2300 otáčok, so spotrebou 5,4 l/100 km. Po 
naplnení 50 litrov nafty do nádrže tak možno 
reálne prejsť okolo 1000 kilometrov.  

S motorom si dobre rozumie 6-stupňová 
ručne ovládaná prevodovka, ktorá má krátke a 
presne vymedzené dráhy. Podvozok  je tvrdší, 
poskytuje vozidlu dobrú stabilitu. Menšie diery 
na cestách dokáže dobre zneutralizovať, ale pri 
rýchlejšej jazde v zákrute dokážu zadnú nápra-
vu priečne nerovnosti dosť zneistiť. 

O pohodlnú jazdu  sa starajú zadné adaptívne 
tlmiče s tromi režimami nastavenia - Comfort, 
Normal a Sport. Ich zmena účinku je naozaj 
citeľná, hlavne pri prepnutí medzi športovým a 
komfortným módom, čo pocítia hlavne osoby 
sediace na zadných sedadlách. My sme väčši-
nou využívali pri jazde režim Normal.

Honda Civic Tourer 1.6 i-DTEC vo výbave 
Lifestyle sa predáva za 25 140 eur, s doplnko-
vou výbavou cena vzrástla na  26 959 eur. Au-
tomobilka Honda teraz na slovenskom trhu  
ponúka bonus 1700 eur.
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Britská automobilka Jaguar je známa výro-
bou luxusných vozidiel športového charak-
teru. taký je aj jej momentálne najmenší typ 
xe. Je prvým Jaguarom  postaveným na ľah-
kej hliníkovej platforme iQ. až 75 percent 
hmotnosti karosérie tvorí hliník. Rozloženie 
hmotnosti na nápravy v pomere 50:50,  záve-
sy predných kolies tvorené dvojicami prieč-
nych ramien a kvalitná  viacprvková zadná 
náprava dávajú predpoklady na príkladné 
jazdné vlastnosti tohto vozidla. vyskúšali 
sme model poháňaný  dvojlitrovým vzneto-
vým motorom s najväčším výkonom 132 kW. 

 
V Jaguari dobre vedia, že pre úspech na trhu, 

v konkurencii najmä kompaktných vozidiel ne-
meckých „prémiových“ značiek, by nestačil len 
tak trochu exotický dizajn karosérie, ktorý sa 
nám páčil. Kombinuje klasickú agresivitu šel-
my a športovú eleganciu klasických Jaguarov. 
Preto si dali záležať aj na precíznom vyladení 

podvozku.  Nízka kabína svojim profilom evo-
kuje 4-dverové kupé, vzhľadovej príťažlivosti 
pomohol aj  balík výbavy  R-Sport, ktorý špor-
tovú eleganciu okorenil 19-palcovými disko-
vými kolesami, zväčšenými sacími otvormi v 
nárazníku,  rozšírenými prahmi vo farbe karo-
série, malým spojlerom zadnej kapoty a xenó-
novými reflektormi s LED denným svietením 
(za príplatok).  

Interiér ponúka kombináciu klasického 
britského štýlu s dekoráciami z dreva, kože a 
lesklých plastov. Predné sedadlá sú pohodlné 
s dobrou bočnou oporou tela. V nami skúša-
nom vozidle boli sedadlá športové, vyhrievané, 
elektricky nastaviteľné v desiatich smeroch, s 
elektricky nastaviteľnou driekovou opierkou. 
Do ruky dobre padne multifunkčný kožený 
volant s hrubým vencom, s páčkami pre ručné 
preraďovanie prevodových stupňov. Poloha za 
volantom je nízka s nohami vsunutými hlboko 
pod prístrojovú dosku. Vďaka tomu sa vodiči s 

výškou okolo 180 cm nedotýkajú hlavou stro-
pu. Prístrojový panel obsahuje dva analógové 
prístroje, uprostred sa nachádza displej palub-
ného počítača, ktorý ponúka dostatok jazdných 
informácii. Dominantou je veľký 8-palcový 
dotykový TFT displej s infotainmentom no-
vej generácie. Rozdelený je na štyri prehľadné 
sekcie a ponúka rýchlu odozvu. Novinkou sú 
až tri úrovne „ríms“  na dverách – vrchná pod 
oknom, na strednej je ovládanie okien a spät-
ných zrkadiel, na spodnej sú tlačidlá centrálne-
ho zamykania a pamäť sedadla. Na toto uspo-
riadanie tlačidiel sme si museli dlhšie zvykať, 
oveľa praktickejšie by bolo ovládanie okien a 
spätných zrkadiel dať dolu, do lepšieho dosahu 
rúk vodiča. 

Volič prevodovky je tradičný výsuvný kruh – 
nepredstavuje nič nové, čo by sme nepoznali z 
iných typov značky. Premiéru na palube XE má 
laserový Head Up displej s väčším rozlíšením a 
väčším kontrastom. To sme ocenili, ale keď svie-

Malá šelMa

tilo slnko, tak sa v čelnom skle výrazne „zrkadlil“ 
lem a krycie sklo displeja, čo nám za jazdy dosť 
prekážalo. Efektne zvažujúca sa strecha ako aj 
mohutný tunel na podlahe sú priestorovým ob-
medzením najmä pre osoby sediace na zadných 
sedadlách . Odvezú sa tam dostatočne pohodl-
ne dve osoby s výškou do 175 cm. 

Zadné sedadlá sú hlboké a pomerne nízko 
položené. Batožinový priestor ponúka objem 
455 litrov, ktorý možno zväčšiť sklopením zad-
ných operadiel, pričom nevznikne rovná podla-
ha. Vyžaduje to však takmer akrobatický výkon 
– ľahnúť si čiastočne do batožinového priesto-
ru na chrbát, v „strope“ batožinového priestoru 
uchopiť guľovité koncovky pák, ktoré blokujú 
zámky operadiel zadných sedadiel a silno za ne 
zatiahnuť. Až potom možno uchopiť operadlá 
v ich hornej časti a sklopiť ich k sedacej časti. 
Miesto rezervného kolesa sa pod podlahou na-
chádza akumulátor. 

K štandardnej výbave vozidla patrí okrem 
iného aj lakťová opierka s držiakmi na nápo-
je, náladové osvetlenie interiéru, systém na 
ochranu chodcov, systém núdzového brzdenia 
(AEB) s využitím prednej kamery, systém kon-
troly jazdných pruhov a iné.  

Dvojlitrový vznetový motor novej generácie 
Ingenium je v porovnaní s predchádzajúcim 

vznetovým motorom z Jaguarov o 60 kg ľahší. 
Dosahuje najväčší výkon 132 kW pri otáčkach 
4000 za minútu, krútiaci moment 430 Nm je 
dostupný pri 1750 až 2500 ot./min. Motor 
sa zobúdza už pri malých otáčkach, od 1700 
otáčok - v celom otáčkovom spektre - má sily 
na rozdávanie. Ručička otáčkomera sa s ľahko-
sťou tlačí až do vyznačeného maxima 4500 ot./
min. Motor zabezpečuje vozidlu zrýchlenie z 
0 na 100 km/h za 7,8 sekundy a  rýchlosť do 
228 km/h. Vynikajúca 8-stupňová automatic-
ká prevodovka ZF sa snaží preraďovať tak, aby 
motor pracoval čo najčastejšie pri malých otáč-
kach, a teda s menšou spotrebou paliva. Kvalita 
prevodovky vyniká aj pri ručnom sekvenčnom 
preraďovaní. Na diaľnici pri rýchlosti 130 km/h 
motor „točí“ 1800 ot./min., pri 90 km/h je to 
len 1500 ot./min. Výrobcom uvádzané spotre-
by sa nám však nepodarilo dosiahnuť ani keď 
sme nepodľahli čaru športovo ladeného vozi-
dla. V meste sme jazdili so spotrebou 7 l/100 
km, mimo mesta za 4,7 l/100 km a na diaľnici 
pri rýchlosti 130 km/h bola spotreba okolo 6 
l/100 km.   

XE má ako prvý Jaguar elektro-mechanický 
posilňovač riadenia,  ktorý  funguje výborne. 
Riadenie je presné, výborne komunikuje s pod-
vozkom. Podvozok je tvrdšie naladený, vozidlo 

sa v zákrutách nenakláňa. Jazda v serpentína-
ch musí baviť každého vodiča, auto ide presne 
tam, kde sme ho nasmerovali. Spočiatku sme 
si museli zvykať na  veľmi ostré riadenie, sta-
čí malé natočenie volantu a dôjde k značnému 
vychýleniu predných kolies. 

Jagaur XE 2.0D R-SPORT sa predáva za 
43 508 eur. V skúšanom vozidle sme mali do-
plnkovú výbavu za 14 511 eur, ktorá okrem už 
spomínaných prvkov zahŕňala Bluefire metalí-
zu, dažďový snímač, panoramatickú elektricky 
posuvnú strechu, monitorovanie slepého uhla, 
parkovaciu kameru vzadu, parkovacie sníma-
če vpredu/vzadu, balíky výbavy Cold Cliamte 
Pack, Navigation Pack – SD Card .... Cena 
skúšaného vozidla tak vzrástla na 58 019 eur.

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
4-valcový, 16- ventilový  prepĺňaný vznetový, ven-
tilový  rozvod  2xOHC, kompresný pomer 15,5:1, 
zdvihový objem 1999 cm3,  najväčší výkon 132 kW 
pri 4000 ot./min., krútiaci moment 430 Nm pri 
1750 až 2500 ot./min.

Prevody:
8-stupňová automatická prevodovka ZF,  pohon 
kolies zadnej nápravy.

Podvozok:
lichobežníková predná náprava, priečny skrutný 
stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté 
pružiny, kotúčové brzdy,  hrebeňové riadenie s 
elektro-mechanickým  posilňovačom, stopový prie- 
mer otáčania 11,6 m, pneumatiky rozmeru vpredu 
225/40 ZR 19 95 Y, vzadu 255/35 ZR19 95 Y. 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4672/1850/1416 mm, rázvor náprav 2835 mm, 
rozchod kolies vpredu/vzadu 1602/1603 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 1718/2135 kg, 
objem batožinového priestoru 455 l, objem palivo-
vej nádrže 56 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 228 
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,8 s, spotre-
ba nafty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej 
prevádzke 5,1/3,7/4,2 1 l/100 km, CO2 109 g/
km.
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logom Renaultu. V interiéri sú to: kožené ča-
lúnenie Nappa v čiernej alebo tieňovanej sivej 
farbe,  pohodlné predné hlavové opierky Relax, 
volant potiahnutý kožou Nappa, prístrojová 

doska s okrasným stehovaním, vyhrievané a 
vetrané masážne predné sedadlá s 10 možný-
mi nastaveniami (osem z nich elektrických),  4 
mm hrubé vrstvené bočné okná pre lepší akus-
tický komfort (medzi dvojicou tenkých skiel 
je špeciálna plastová fólia), spätné zrkadlá s 

uverejnených fotografií si každý dokáže urobiť 
názor na jeho úroveň. Aj keď „naživo“ sa nám 
toto auto pozdávalo viac ako na fotografiách. 
Prvé exempláre už budú vo výstavných sálach 
autorizovaných predajcov, lebo prví záujemco-
via o Talisman si ho už môžu kúpiť s výbavou 
Premier Edition a s motormi TCe 150 EDC 
alebo dCi 130 EDC za cenu 24 990 eur. Cen-
ník s touto ponukou platí od 1. 12. 2015 do 
15. 1. 2016. Potom už zrejme začne štandardný 
predaj Talismanu.  

“Základný” výbavový stupeň liFe charak-
terizuje najmä: čierna prístrojová doska, kožou 
potiahnutý volant a čierne látkové poťahy se-
dadiel inšpirované pánskym krajčírstvom.

Stupeň ZeN: rovnaké farby ako stupeň Life, 
avšak s dodatočnými prvkami, napríklad, mul-
timediálnym systémom so sedempalcovým 
displejom.

Stupeň iNteNS: kombinované čalúnenie 

alebo voliteľné tmavohnedé alebo čierne ko-
žené čalúnenie Riviera s príslušnými farebným 
prevedením palubnej dosky. Čokoládovo-hne-
dé okrasné stehovanie.

Stupeň iNitiale PaRiS: čierna alebo 
pieskovo-sivá prístrojová doska s čiernym ale-
bo strieborným okrasným stehovaním, čierne 
alebo tieňované sivé kožené čalúnenie Nappa, 
volant potiahnutý kožou Nappa. 

Keďže na toskánskych cestách sme skúša-
li Talisman práve s touto úrovňou výbavy, jej 
stručnú charakteristiku rozšírime. Už v typoch 
Clio a Espace je stupeň výbavy INITIALE 
PARIS synonymom toho najlepšieho, čo Re-
nault môže poskytnúť z hľadiska pohodlia a 
služieb. V exteriéri Talismanu poskytuje tento 
stupeň exkluzívny metalický lak Améthyste 
Black, ktorý rozširuje štandardnú ponuku fa-
rieb,19-palcové diskové kolesá  s diamantovým 
efektom, špeciálne označenie pod predným 
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Po generačných obmenách menších typov, 
clia a twinga, po nových „crossoveroch“ 
captur a kadjar, ktoré automobilka Renault 
uvádzala na trh s veľ kým úspechom  od roku 
2012, tento rok mali premiéru na trhu aj jej 
momentálne najväčšie typy, espace a talis-
man. talisman sme predstavili v septembri 
z tlačových materiálov automobilky, ktoré 
Renault uvoľnil pre médiá ešte pred oficiál-
nou výstavnou premiérou tohto vozidla na 
autosalóne vo Frankfurte nad mohanom. 
Medzitým sme stihli Talisman vyskúšať na 
talianskych cestách, v závere novembra sme sa 
dozvedeli aj  ceny tohto typu na našom trhu.

Aj keď záujem európskych zákazníkov o autá 
strednej triedy –sedanov a kombi - v priebehu 
desaťročia dosť výrazne klesol (asi na milión 
vozidiel ročne), takmer všetky automobilky sa 
snažia mať v tejto triede dôstojného zástupcu. 
Je to dôležité nielen kvôli prestíži značky, ale 

aj pre úspech vo výberových konaniach vyhla-
sovaných veľkými spoločnosťami na dodávky 
vozidiel do ich vozidlových parkov. Konkuren-
cia je veľká, takže nestačí ponúkať len veľké a 
pekné auto. Musí mať výborné jazdné vlastnos-
ti, bohatú ponuku bezpečnostných a pohodlie 
cestovania zlepšujúcich systémov. A samozrej-
me, musí byť prevádzkovo spoľahlivé a nie prí-
liš drahé. 

Talisman má vonkajšie rozmery 
4848x1869x1463 mm, dlhý rázvor náprav 2808 
mm, čo dáva dobré predpoklady pre vytvorenie 
priestranného interiéru. A Talisman naozaj 
má.  Popisu dizajnu sa nebudeme venovať, z 
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Nová vlajková loď ReNaultu

pamäťou nastavení a funkciou automatického 
sklápania pri cúvaní, označenie INITALE PA-
RIS na vnútorných prahoch, volante, v hornej 
časti operadiel predných sedadiel (vyšívané) a 
dekoratívne lemovanie zadnej časti predných 
hlavových opierok, exkluzívne rohože, špeciál-
na hands-free karta INITIALE PARIS. 

Renault Talisman INITIALE PARIS je k 
dispozícii s motormi: ENERGY TCe 200 (so 
7-stupňovou prevodovkou EDC) a ENERGY 
dCi 160 (so 6-stupňovou automatickou prevo-
dovkou EDC). Obidva motory sú prepĺňané, 
majú zdvihový objem len 1,6 l, sú tiché a pruž-
né. Aj ich spolupráca s automatickými prevo-
dovkami je na úrovni, akú očakávajú nároční 
zákazníci od auta strednej triedy. Motorom aj 
prevodovkám Talismanu sa budeme viac veno-
vať v článkoch o ich skúšaní na našich cestách. 
Okrem týchto dvoch motorov si možno u nás 
Talisman objednať aj so zážihovým motorom 
TCe 150, ktorý má rovnaký zdvihový objem 
ako TCe 200, a spolupracuje tiež so 7-stup-
ňovou dvojspojkovou automatickou prevodov-
kou EDC. O jeden motor je bohatšia ponuka 
vznetových – okrem menej výkonného 1,6-lit-
rového motora dCi 130, ktorý je na rozdiel od 
motora dCi 160 spárovaný len so 6-stupňovou 
ručne ovládanou prevodovkou, si Talisman 
možno objednať aj so známym 4-valcovým, 

►

autor: Samuel BIBZA
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ich s ESC (rýchlosť otáčania kolies, uhol na-
točenia volantu, pozdĺžne a priečne zrýchlenie, 
tlak na brzdy, otáčky motora a rýchlosť jazdy). 
Táto exkluzívna architektúra patentovaná Re-
naultom umožňuje systému MULTI-SENSE 
neustále využívať úplný potenciál podvozku. 
Talianske cesty boli kvalitou povrchu porov-
nateľné s našimi, takže nepredpokladáme, že 
doma by sme mali mať z jazdných vlastností 
Talismanu iný ako dobrý dojem.

Renault  má pre Talisman škálu 10 farieb ka-
rosérie. Devňť je tzv. metalizovaných, len biela 
je bez čiatočiek kovu. Všetky farebné verzie sú 
chránené doživotným ochranných náterom, 
ktorý zabezpečí vynikajúcu odolnosť a veľký 
lesk. K dispozícii je šesť druhov diskových ko-
lies s množstvom farieb a vyhotovení – s prie-
mermi od 16 do 19 palcov.

Talisman  vďaka bezkľúčovému otváraniu 
privíta vodiča a cestujúcich už v momente, keď 
sa priblížia. Rozsvietia sa predné denné aj zad-
né svetlá a osvetlenie kabíny, spätné zrkadlá sa 
odklopia z parkovacej pozície, zapne sa osvet-
lenie rámu dverí a zablikajú smerové svetlá. Po 
otvorení dvier ožije prístrojový panel, na dis-
pleji R-LINK 2 sa objaví vizuálna animácia a 
zaznie uvítací tón. Zároveň sa zapne podsvie-
tenie tlačidiel na stredovej konzole a ovládače 
systému MULTI-SENSE (rýchlejšia sekven-
cia v režime Sport, pomalšia v režim Comfort). 

Interiér je priestranný, široká a praktická stre-
dová konzola zvýrazňuje dojem priestrannosti 
prednej časti kabíny tým, že medzi vodičom 
a predným spolujazdcom vytvára dostatočnú 
komfortnú zónu. Široké predné sedadlá sú na-
vrhnuté podľa štýlu sedadiel v leteckej biznis 
triede a v danom segmente ponúkajú najvyššiu 
úroveň pohodlia. V operadlách je technológia 
Cover Carving vo forme novej flexibilnej a 
odľahčenej škrupiny. Na vývoji tejto inovácie 
spolupracoval Renault so spoločnosťou Fau-

recia. V kabíne uvoľnila dodatočný priestor (3 
cm pre kolená vzadu), má aj  o 1 kg menšiu 
hmotnosť ako konvenčná plastová škrupina 
operadla. Horná časť operadiel sa prispôsobuje 
tvaru tela a sedacia časť zabezpečuje pohodl-
nú pozíciu pre dynamickú jazdu. V operadlách 
je zakomponované integrované vetranie pre 
komfort jazdy v horúcom počasí. Vyhrievanie 
sedadiel má dve nastavenia. V priebehu len 
piatich minút sú schopné zohriať sa z teploty 
-18°C na +30°C. V horúcom počasí zas funk-
cia vetrania zabráni poteniu a prehriatiu tela. 
Vďaka tomuto systému môže subjektívny roz-
diel v teplotách dosiahnuť až 5°C.

V závislosti od verzie sú elektricky ovládateľ-
né výška sedacej časti, uhol operadla, pozícia 
prednej hrany sedacej časti a drieková opierka. 
Tri ovládacie tlačidlá sa nachádzajú na bočnej 
strane sedadla. Pomocou displeja R-LINK 2 si 
vodič môže uložiť až šesť individuálnych na-
stavení. Sedadlo sa pohybuje vpred a vzad o 24 
cm, prednú hranu sedacej časti možno vysunúť 
o 6 cm. Sedadlá umožňujú až 10 možných na-
stavení vo verziách INITIALE PARIS (osem 
elektrických), vďaka čomu si každý vodič môže 
nájsť svoju ideálnu polohu. Systém R-LINK 2 
obsahuje funkciu, ktorá umožňuje aj nastave-
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8-ventilovým motorom dCi 110 so zdvihovým 
objemom 1461 cm3. Ten je podľa „tabuľko-
vých“ údajov premiantom v spotrebe – v kom-
binovanom cykle len 3,6 l nafty na 100 km, ale 
uvidíme, ako ho budeme vnímať vo veľkom 
aute, akým je Talisman. Podľa informácií vý-
robcu má v spolupráci so 6-stupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou Talismanu umožniť 
zrýchľovanie z 0 na 100 km/h za 11,9 s a naj-
väčšiu rýchlosť 190 km/h. 

Talisman má podvozok so systémom 
4CONTROL, teda s mierne  riaditeľnou aj 
zadnou nápravou. Pri rýchlostiach pod 50 
km/h v režime Comfort (60 km/h v režime 
Neutral a 80 km/h v režime Sport) sa zadné 
kolesá natáčajú do opačného smeru ako pred-
né v maximálnom uhle 3,5 stupňa. Nad uve-
denými rýchlosťami sa zadné kolesá natáčajú 
v rovnakom smere ako predné. Tento efekt je 
porovnateľný s predĺžením rázvoru a prispie-
va k  stabilite vozidla v zákrutách pri väčších 
rýchlostiach. Prínos tohto technického rieše-
nia vidíme najmä v zmenšení priemeru otáča-
nia sa vozidla. Je porovnateľný ako pri autách 
nižšej strednej triedy, len 10,8 metra.

Keďže systém 4CONTROL má priamy vplyv 
na bočnú dynamiku automobilu, elektronické 
riadenie tuhosti pruženia ovláda vertikálny po-
hyb a pocit z jazdy (tvrdší alebo mäkší). Systém 
elektronického riadenia tuhosti pruženia neu-
stále prispôsobuje nastavenie tlmičov dynami-
ke vozidla a konaniu vodiča (pohyby volantu, 
zmeny jazdných pruhov, zrýchľovanie, brzde-
nie a pod.). Renault Talisman vďaka solenoi-
dovým ventilom na každom tlmiči priebežne 
hodnotí podmienky a upravuje nastavenia až 
100-krát každú sekundu. Dômyselnosť elek-
tronického riadenia tuhosti pruženia sa preja-
vuje jeho integráciou do systému Controller 
Area Network (CAN). Snímače zhromažďujú 
informácie o dynamike automobilu a zdieľajú 

nie sedadla predného spolujazdca. Vo verziách 
s elektricky ovládanými sedadlami sa sedadlo 
vodiča automaticky posunie o 50 mm vzad, aby 
uľahčilo nastupovanie. Po usadení vodiča sa 
vráti na pôvodnú pozíciu.

Trojmiestna zadná lavica delená v pomere 
60/40 je vyrobená z peny s rôznou hustotou a 
lyžiarskym hákom. Dve vonkajšie sedadlá majú 
otočné hlavové opierky, ktoré podstatne zlep-
šujú výhľad z miesta vodiča dozadu.

Objem batožinového priestoru 608 litrov 
(VDA) možno po sklopení operadla zadnej 
lavice zväčšiť na 1022 litrov.

Kabína ponúka odkladacie priestory s cel-
kovým objemom viac ako 25 litrov, napríklad 
do výplní predných dverí sa zmestí 1,5-litrova 
fľaša, do odkladacieho priestoru pod stredovou 
lakťovou opierkou (chladený pre verzie s pre-
vodovkami EDC sa vojde pollitrová fľaša alebo 
0,33-litrová plechovka.

Všetky verzie Talismanu sú vybavené auto-
matickou dvojzónovou klimatizáciou so sní-
mačom vlhkosti, ktorá sa zapína automaticky 
v momente, keď snímač vo vzduchu odhalí 
nadmernú vlhkosť. Systém prichádza v kom-
binácii s filtrom s aktívnym uhlím, aby zabránil 
prieniku zápachu a znečisťujúcich látok (prach, 
peľ, NO2, SO2, toluén atď) do kabíny.

Volant je vyhrievaný v častiach, na ktoré po-
loží vodič ruky v pozícii „trištvrte na tri“. Tep-
lota sa mierne zväčšuje, maximálne na 35°C.

Základná verzia Talismanu je vybavená rá-
diom so 4,2-palcovým (11 cm) displejom. V 
závislosti od trhu toto digitálne rádio ponúka 
bezchybný zvuk v CD kvalite. Signál prenáša 
informácie aj v textovom formáte, napríklad, 
názov skladby, počasie či aktuálne dopravné 
informácie a spravodajstvo.

Sieťový tablet Renault R-LINK 2 podstúpil 
niekoľko  zmien, ktorých  cieľom  bolo  do-

siahnuť sviežejší vzhľad a nové ľahko dostup-
né funkcie. Talisman od druhého výbavového 
stupňa prichádza so 7-palcovým horizontálne 
orientovaným dotykovým displejom (formát 
krajina).

Vertikálne orientovaný 8,7-palcový displej 
(formát portrét) vo vyšších verziách je najväčší 
v triede. R-LINK 2 funguje ako bežný osob-
ný tablet s rovnakými dotykovými funkciami 
(zoom dvoma prstami, posúvanie strán, drag-
-and-drop atď). Grafika je celistvá a navrhnutá 
špeciálne pre automobil.Navigačný displej je 
realistický (s 3D znázornením budov). Kľúčo-
vými prvkami sú hlasové ovládanie (navigácia, 
telefón) a hlasové čítanie emailov.

R-liNk 2 ovláda aj technológiu multi-
-SeNSe a jazdných asistenčných systémov 
a vykonáva aj štandardné funkcie, akými sú 
navigácia, audio, klimatizácia atď.

Prácu s dotykovým displejom uľahčujú tlači-
dlové skratky, multifunkčný otočný ovládač na 
stredovej konzole a dodatočné tlačidlá na vo-
lante. To všetko umožňuje ovládanie systému 
bez najmenšieho ohrozenia bezpečnosti vozi-
dla. Najpopulárnejšie a často používané funk-
cie sa vždy nachádzajú na dosah ruky aj vďaka 
možnosti individuálneho nastavenia ikon na 
domovskej stránke systému. Vodiči po uložení 
svojich preferencií do svojho individuálneho 
profilu nájdu predvolené jazdné nastavenia len 
jedným klikom.

Renault prostredníctvom R-LINK Store 
ponúka komplexný katalóg aplikácií špeciálne 
navrhnutých pre automobil, vrátane: notifiká-
cií Coyote®, troch aplikácií Michelinu (hotely, 
reštaurácie a cestovanie), prístupu na sociálne 
siete a hlasového čítania emailov. Na väčšine 
trhov, kde sa TALISMAN predáva, bude od 
začiatku predaja k dispozícii:

- jednoročný bezplatný prístup do R-LINK 

Store a sťahovanie aplikácií,
- jednoročná bezplatná služba TomTom 

Traffic (dopravné informácie v reálnom čase),
- trojmesačné bezplatné členské pre Coyote.

Všetky technológie použité v Talismane 
upravuje tak, aby zodpovedali potrebám a 
želaniam vodiča systém MULTI-SENSE. 
MULTI-SENSE zodpovedá za riadenie sys-
tému podvozku 4coNtRol (s riadením 
štyroch kolies), elektronické riadenie tuhosti 
pruženia, riadenie, motor a prevodovku EDC, 
ako aj za prístroje, zvuk motora a osvetlenie 
kabíny.

vďaka multi-SeNSe je Renault prvým 
výrobcom ponúkajúcim systém, ktorý úplne 
a intuitívne koordinuje také množstvo tech-
nológií.

Renault TALISMAN ponúkne svojej posád-
ke jedinečné zážitky nielen vďaka technológii 
MULTI-SENSE, ale aj vďaka štyrom predpro-
gramovaným nastaveniam (Eco, Comfort,Ne-
utral a Sport), ako aj jednému úplne voliteľné-
mu režimu Perso. 

Talisman je vybavený tlačidlom umožňujú-
cim vodičovi len jedným kliknutím prepnúť z 
režimu Comfort na Sport a späť. Vodiči majú 
jednoduchý prístup k dvom uprednostňova-
ným nastaveniam a prepínať medzi nimi môžu 
bez toho, aby museli odvrátiť oči od cesty. Os-
tré nastavenie Sport ponúka lepšiu dynamiku, 
kým Comfort odbúrava stres dlhej jazdy.

Talisman má bohatú bezpečnostnú výbavu 
uľahčujúcu prácu vodiča a zmierňujúcu zdra-
votné následky posádky v prípade dopravnej 
nehody. Pri vývoji svojej vlajkovej lode sa Re-
nault snažil odhaliť všetky možné nedostatky, 
prototypy vozidla podrobili veľmi náročným 
skúškam. A aby bola aj kvalita výroby čo naj-
lepšia, investície do výrobného závodu vo fran-
cúzskom meste Douai dosiahli  420 miliónov 
eur (nové stroje na lisovanie za horúca, nová 
lakovňa, nový proces optimalizácie kvality, 100 
000 hodín školení), ktoré sa pretavili do získa-
nia certifikátu „prémiová továreň“. Daimler v 
rámci systému vyváženej spolupráce priniesol 
nový prístup ku kvalite, ktorý zahŕňa všetky 
etapy výrobného procesu (napr. optimalizácia 
procesu lakovania).

Predaj Renaultu talisman sa u nás naplno 
rozbehne v budúcom roku. Najlacnejší mo-
del energy dci 110 s úrovňou výbavy liFe 
bude stáť 23 490 eur, v cenníku najdrahší je 
model energy dci 160 iNitiale PaRiS za 
37 390 eur.
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Jeden z najvýznamnejších výrobcov 
úžitkových a nákladných vozidiel, ive-
co, predáva už štvrtú generáciu svojho 
populárneho vozidla Daily. tento tra-
dičný typ vo výrobnom programe znač-
ky predávajú už od roku 1978. Pri vývoji 
súčasnej, štvrtej generácie sa technici 
zamerali na zmenšenie prevádzkových 
nákladov palivo, na údržbu, ne veľ kú 
spoľahlivosť  a zachovanie zostatkovej 
hodnoty. Na základe toho vytvorili nový 
koncept dodávkových vozidiel nielen s 
novou komfortnou a bezpečnou karo-
sériou, ale aj s novými motormi a prevo-
dovkami. iveco už predalo asi 2 milióny 
vozidiel typu Daily do  mnohých štátov, 
kde pracujú v rôznych klimatických pod-
mienkach.

Vozidlo je robustné, lebo má rám. V dnešnej 
dobe sa preferuje samonosná karoséria z dôvo-
du šetrenia výrobných nákladov. Vozidlo s rá-
mom je drahšie, lebo jeho výroba  je náročnej-
šia. Táto investícia sa však vráti, pretože takéto 
vozidlo je trvácnejšie a pevnejšie.

Iveco Daily sa vyrába v dvoch základných 
konštrukčných vyhotoveniach, a to furgon a sa-

mostatný podvozok. Furgon má objem nákla-
dového priestoru od 7,3 m³ do 19,6 m³. Vyrába 
sa s rázvorom náprav od 3000 do 4100 mm. Je 
v ponuke aj ako minibus, ktorý môže byť až 
23-miestny. V ponuke je aj model s preskleným 
nákladným priestorom. Celková hmotnosť vo-
zidla je od 3,3 do 7,0 ton. 

Podvozok sa vyrába s rázvorom náprav od 
3000 do 4750 mm. Celková hmotnosť vozidla 
s nadstavbou je od 3,3 do 7,2 ton. Podvozok je 
v ponuke aj so 7- alebo 6- miestnou dvojkabí-
nou alebo bez kabíny, napríklad pre možnosť 
obytnej nadstavby.

Vznetové štvorvalcové motory sú v ponuke 
v dvoch základných vyhotoveniach so zdviho-
vým objemom 2,3 l a 3,0 l.

Motory s objemom 2,3 l majú výkon od 78  
do 107 kW a spĺňajú normu Euro5 b+.

Motory s objemom 3,0 l majú výkon od 100 
do 151 kW a spĺňajú normu Euro6. Tento mo-
tor je v ponuke aj na stlačený zemný plyn. Nové 
Daily ponúka množstvo významných nových 
prvkov, ktorých cieľom je zmenšiť spotrebu 
paliva ako je Eco Switch – vodičom ovládané 
zariadenie na redukciu krútiaceho momentu.

Eco Mac  - inteligentná klimatizácia. Všetky 
tieto systémy prispievajú  k  zmenšeniu spo-
treby paliva až o 5,5  % oproti základnému 
vyhotoveniu modelu. V ponuke sú 6-stupňové 
ručne ovládané, alebo 8-stupňové automatické 
prevodovky HI-MATIC. Nová automatická 
prevodovka HI-MATIC je navrhnutá tak, aby 
zaručila maximálny výkon pri čo najnižších 
prevádzkových nákladoch. Elektronické ovlá-
danie umožňuje využívať podľa situácie dva 
prevádzkové režimy:  

- Eco - pre hladké a pomalšie zaradenie niž-
ších prevodových stupňov s ohľadom na yäčší 
komfort a menšiu spotrebu paliva,

- Power – pre rýchlejšie zaradenie vyšších 
prevodových stupňov s ohľadom na   

dynamickejší štýl jazdy.
Ako štandard je pri všetkých modeloch 

použité nové zavesenie kolies na dvojitých 
priečnych ramenách s listovou pružinou. 
Pre náročné aplikácie je k dispozícii zavese-
nie  QUAD-TOR   (pri podvozku nad 3,5 t 
štandardne), ktoré používa namiesto listových 
pružín skrutné žrde a zväčšuje tým maximálne 
zaťaženie nápravy až na 

2500 kg. Iveco Daily je v ponuke aj s 

dvojmontážou kolies na zadnej náprave. Mo-
dely s jednomontážou kolies disponujú novou 
geometriou zavesenia zadnej nápravy, ktorej 
kalibrácia bola prepracovaná s cieľom zredu-
kovať pretáčavosť vozidla na minimum. Nové 
zavesenie kolies  umožnilo  zmenšiť výšku 
úložnej plochy.

Na želanie môže byť vozidlo vybavené na-
príklad týmito systémami:

VZdUCHOVé OdPRUžeNIe ZAd-
NeJ NáPRAVy

Pomocou tohto systému je možné rýchlo 
a jednoducho zvýšiť alebo znížiť zadnú  časť 
úložnej plochy a tým uľahčiť nakládku a vy-
kládku.

UZáVIeRKA dIfeReNCIáLU
Uzávierka diferenciálu zaručuje lepšiu ťaž-

nú silu na klzkom či zablatenom povrchu, a 
tým zlepšuje bezpečnosť a pohodlie pri jazde. 
Obidve poháňané  kolesá vďaka nej zaberajú 
spoločne.

eLeKTROMAgNeTICKý ReTARdéR
Retardér je upevnený na spájacom hriadeli a 

zaobstaráva brzdenie vozidla až na 80 %, čím 
zmenšuje opotrebovanie a zahrievanie bŕzd.

iveco Daily sa vyrába v talianskom meste 
Suzzara.

Daily je v ponuke až v 8000 variantoch.

Cena modelu furgon začína s motorom:
- 2,3 l od 22 670,- eur  bez DPH
- 3,0 l od 25 070,-  eur bez DPH
Cena modelu podvozok začína s motorom:
- 2,3 l od 22 882,- eur bez DPH
- 3,0 l od 25 282,- eur bez DPH

Ceny uvedených vozidiel sú v hmotnostnej 
kategórií do 3 500 kg celkovej hmotnosti.

Peter PoláČek

DoDávkové voziDlo 
na kažDý Deň - iveco Daily

IvECO dAILY – FURgON

stupňovú automatickú prevodovku. 
Celkový výkon hybridného pohonu je 
140 kW. Pripravovaná verzia v  po-
rovnaní s doterajšou má mať trakčné 
batérie s väčšou kapacitou, výkonne-
jší elektromotor a kvalitnejšiu pre-
vodovku. Tieto zmeny majú viesť k 
zmenšeniu spotreby paliva až o 10 %.  

Verzia Optima bude mať ešte výko-
nnejšie batérie, vďaka čomu bude 
aj môcť  jazdiť výhradne na elektri-
nu. Optima PHEV bude prvou Kiou s  
plug-in hybridným pohonom, ktorú 
budú predávať na všetkých trhoch. 

Kia zverejnila prvé škice „crossove-
ru“ s názvom Niro, ktorý má mať tiež 
hybridný pohon. Vozidlo s dĺžkou 4,5 
m má „zapadnúť“ medzi typy Soul a 
Sportage a na trhu by sa mohlo obja-
viť v závere budúceho roka. Spočiat-
ku by mal mať obvyklý hybridný po-
hon tvorený zážihovým 1,6-litrovým 
motorom s výkonom 77 kW, elektro-
motorom a šesťstupňovou dvojspoj-
kovou automatickou prevodovkou. 

Zážihový motor s atmosférickým 
nasávaním má mať tepelnú účinnosť 
až 40 %, krútiaci moment má dosda-
hovať 147 Nm. Neskôr sa má objaviť 
aj alternatíva pohonu plug-in hybrid. 
Niro má mať úplne novú platformu, 
akú zatiaľ nepoužíva žiadny z dote-
rajších typov značky Kia. Má to byť, 
podobne ako Optima PHEV „globál-
ny“ typ, predávaný teda aj v Európe.

     
     
 -ka-

IvECO dAILY – POdvOZOK
S NADSTAVBOU VALNíK

IvECO dAILY –MINIBUS

  Kia pracuje na HybridocH 

Automobilka Kia 
vyvíja nielen auto-
mobily poháňané 
spaľovacími motor-
mi, ale aj s hybrid-
nými pohonmi a pa-
livovými článkami. 

V priebehu najbliž-
ších piatich rokov 
plánuje významne  investovať do 
výskumu a vývoja automobilov s tzv. 
alternatívnymi pohonmi. 

Kia už mala v ponuke model Optima 
Hybrid, teraz jej technici Kie pracujú 
na dvoch alternatívach jej hybridné-
ho pohonu, ktoré sa majú začať pre-
dávať budúci rok. 

V prvom polroku 2016 príde na trh 
Optima Hybrid, v druhom následovat 
Optima plug-in hybrid. Doterajšia Op-
tima Hybrid kombinovala dvojlitrový 
zážihový motor s elektromotorom, 
používala v systéme pohonu šesť-
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Už je to asi desať rokov, čo som Janka 
oravca nahovoril, aby pre náš časopis na-
písal seriál článkov o historických vozi-
dlách, najmä tých, ktoré sa vyrábali v Čes-
koslovensku. S Jankom som sa spoznal v 
konštrukcii Bratislavských automobilo-
vých závodov. Bol o pár rokov starší, ale 
keď som tam ja nastúpil ako čerstvý absol-
vent školy, on už mal za sebou roky skve-
lej praxe. Spočiatku som jeho mimoriad-
ne pracovné schopnosti nevnímal, lebo 
on pracoval v konštrukcii karosérií a ja 
v konštrukcii podvozkov. len postupne 
som sa dozvedal – od iných – čo všetko už 
dokázal. keď si občas premietam pracov-
né spomienky na obdobie zo začiatku se-
demdesiatych rokov, Janko oravec v nich 
vždy vystupuje ako mimoriadne slušný, 
neuveriteľne skromný človek. aj k nám, 
nováčikom, sa správal vždy s rešpektom. 
Narodil sa 27. decembra 1938, práve by sa 
teda dožil 77 rokov. žiaľ, už pár rokov mu 
k tomuto sviatku nemôžeme blahoželať. 

od ďalšieho bývalého kolegu z BaZ-ky, 
Ferka Štefánika, som sa dozvedel, že Jan-
kov syn, tiež Janko, napísal na jeho pod-
net spomienky na niektoré udalosti, ktoré 
súvisia s prácou jeho otca. a v niektorých 
pasážach opravujú medializovaný podiel 
zásluh na niektorých nesporne úspešných 
projektoch bratislavského pracoviska 
vývoja motorových vozidiel.  Slušnosť a 
skromnosť sa dnes už len veľmi zriedka 
považuje za osobnostnú prednosť, takmer 
vždy za slabosť. A aj keď v minulosti to 

tým slušným až tak okato nedávali na-
javo, aj vtedy si dravší ukrajovali z vý-
sledkov práce schopných a slušných. a 
Janko oravec  bol  naozaj  veľmi slušný, 
dobrosrdečný človek. keď som od jeho 
spolupracovníka Fera Štefánika, ktorý 
bol nielen konštruktérom-karosárom, ale 
aj pilotom a inšpektorom leteckého úra-
du, preberal spísané spomienky Jankovho 
syna na otca a pár obrázkov ilustrujúcich 
jeho práce, pri jednom z nich mi povedal: 
„toto je logo našej známej 4-člennej sku-
piny leteckých akrobatov „očovskí ba-
čovia“. Požiadal som Janka, aby nakreslil 
logo, ktoré by skupina mohla používať pri 
svojej propagácii. kým som mu vysvetľo-
val, čo všetko tá skupina robí, a čo by teda 
mohlo to logo obsahovať, Janko si niečo 
čmáral na papier. Ja som dohovoril, on 
dokreslil. a v úžase som si pozrel logo, v 
ktorom nebolo nič z toho, o čom som mu 
hovoril. ale bolo geniálne“.  

občas si nájdem čas, aby som si v tele-
vízii pozrel aspoň časť z niektorej epizó-
dy podľa poviedok agathy christie, kde 
hlavnú úlohu detektíva hercula Poirota 
stvárnil anglický herec David Suchet. 
Janko bol typologicky podobný uvedené-
mu hercovi, mal rovnako bystrý úsudok 
ako postava slávneho detektíva a mal aj 
jeho slušné vystupovanie. uvádzam to 
preto, aby ste si vedeli čo najlepšie pred-
staviť tohto skvelého človeka. 

Samuel Bibza

a teRaZ už SPomieNky JaNka 
SyNa Na JaNka otca:  

Pred rokom ma prehováral Ing. Ferko Šte-
fánik, aby som napísal niečo o mojom otcovi. 
Viem si predstaviť, ako by sa tomu otec bránil. 
Nemal rád, keď sa o ňom pochvalne písalo.

Nedávno mi telefonoval pán Hozák, ktorý 
spracúval film o pánovi Ing. Ivanovi Mičíkovi, 
a pýtal fotografie alebo obrázky po otcovi, lebo 
chce vo filme spomenúť aj ľudí, ktorí s Ing. Mi-
číkom pracovali.

Všetko sa do telefónu povedať nedá. Iba to, že 
pred rokmi dal otec fotografie spolu s textom 
do knižky o Vývoji motorových vozidiel pánu 
Ivanovi Schustrovi, a tak aj keď do filmu o Ing. 
Mičíkovi nemám čím prispieť, rád by som nie-
koľkými riadkami opísal túto skoro celoživot-
nú spoluprácu môjho otca a Ing. Ivana Mičíka.

Otcov starší brat Dušan sa rád pred spoluži-
akmi pýšil, ako malý Janko pozná autá. Aj keď 
má šatkou previazané oči, podľa zvuku správne 
určí, aké auto ide po ulici. Bolo to v Bratislave 
v časoch, keď páni nosili na hlavách klobúky a 
zdravili dámy „ruky bozkávam“. A keď sa chla-
pi na niečom dohodli, tak to platilo!

Otec pozoroval, ako bombardujú Apollo a 
domovník dobehol domov na Veternú ulicu s 
odtrhnutou rukou. Dedo sa preto vtedy roz-
hodol poslať ženu a synov k rodine do Kláš-
tora pod Znievom. Viezol ich dedov priateľ 
na Škode Popular 1100 z roku 1938. Znalci 
mi dajú za pravdu, že to auto malo na tú dobu 
neobyčajne tichý chod motora. Čierne blatníky 
a červené boky karosérie oddelené zlatou lin-
kou od čiernej kapoty a bieloboké pneumatiky 
len podnecovali otcov cit pre krásu na štyroch 
kolesách.

namotávať. Potom sa pozabudol a napokon si 
ruky od hliny utrel do nohavíc -, a výšku hrany 
dverí nechali na otca.

Pri tvorbe technickej dokumentácie (X-5) v 
mierke 1:1 Ing. Mičík odporúčal vygumovať 
vrchnú krivku pontónu karosérie a nakresliť 
ju o 5 milimetrov nižšie. Keď to mali hotové, 
Ing. Mičík kázal posunúť krivku o 3 milime-
tre vyššie, a to posudzoval z opačného konca 
miestnosti. Po spoločnej dohode všetko nechali 

tak ako to bolo pôvodne, a otec dal va-
riť vodu na kávu. Neskôr zavolali pána 
inžiniera, ktorý uznanlivo pokýval 
hlavou so slovami: „To je ono!“

K dokonalosti T-603 X-5 chcem 
dodať aj to, že tatrováci, ktorí neve-
deli nič o tom, ako bratislavská x-ka 
vznikla, publikovali, že v bratislav-
skom závode postavili auto na základe 
projektu Stile Italia. Na stretnutí (v 
roku 1997) pána Rosenkranza, riadi-
teľa Múzea Tatra v Kopřivnici s Ing. 
Mičíkom a Ivanom Schustrom sa im 
pán Rosenkranz za svoju nevedomo-

sť ospravedlnil. Škoda, že Ing. Mičík a pán 
Schuster neopísali celú pravdu o bratislavských 
x-kách. Odvtedy sa v rôznych publikáciách 
vyskytujú rozličné nepresné informácie. Naprí-
klad pán Šuman Hreblay aj v druhom vydaní 
knihy o Tatre opätovne pripisuje spoluautor-
stvo na T-603 X-1 pánu Ivanovi Schustrovi.

Tesne pred dokončením funkčného vzo-
ru T-603 X (teda takmer od hotového auta) 
odišiel Ing. Ján Cina prednášať na katedru lod-
ných a spaľovacích motorov Strojníckej fakulty 
SVŠT. Po jeho odchode sa veci vyvinuli tak, že 
otec mal na tomto aute robiť prístrojovú dosku. 
Aj si nakreslil návrh, ale Ing. Mičík ovplyvnil 
tvar tak, ako ho môžeme dnes vidieť v múzeu. 
Otec musel urobiť niečo, o čom vedel, že sa to 
vymyká zadaniu úlohy.

Pred rokmi, keď pán Karel Rosenkranz vo 
svojej knihe uviedol za autorov projektov X-1, 
X-2, X-3 a X-5 Ing. Mičíka a pána Ivana 
Schustra, bol som pri tom, keď sa otec opýtal 
pána Schustra, čo s tým mieni robiť, lebo sa 
stala krivda. Ivan Schuster sa rozosmial a ja 
som zbadal v otcových očiach pohľad, na ktorý 
nikdy nezabudnem. Preto sa vždy snažím spo-
menúť aj mená: Gánoczy, Moncman, Zúbek a 
iní, ktorí by v práci na x-ke mali čo povedať 
skôr ako pán Schuster, ktorý bol v tom čase 
odvelený do Brandýsa nad Labem (Brandýske 
strojírny), čo mi Ing. Ján Cina kedykoľvek do-
svedčí. Čas aktivít pána Ivana Schustra na x-ke 
nastal až po odchode Ing. Cinu z kolektívu.

Otec bol vždy ten, kto Ing. Mičíka bránil a 
obhajoval! Do podniku dostali Alfu Romeo a 

SPOMIENKA
  na nášho skvelého
    spolupracovníka

x5 a pred ňou páni Rakonca, Hudec, Mičík, Cina, Oravec

Ing. Mičíka potešilo množstvo pokrokových 
riešení (X-1). Ten návrh bol na viacero paten-
tov a otec mal už aj nakreslený mechanizmus 
sklápania svetiel, ale hneď sa ozývali hlasy, že s 
tým budú problémy, keď sa dnu dostane špina. 
Otec mal v úmysle schovať kľučky na otváranie 
dverí pod prelis karosérie ťahajúci sa po celej 
dĺžke jej boku, aby ich zvonka nebolo vidieť. 
Tomu návrhu sa veľa vyčítalo, a tak Ing. Mičík 
prizval na spoluprácu arch. Diblíka. Odstra-

ňovaním pripomienkovaných „nedostatkov“ 
vytvoril otec spolu s Diblíkom ďalšie dva ná-
vrhy, ktoré určite neboli lepšie (X-2; X-3). Ing. 
Diblík si z Brna priniesol svoj návrh, ktorý 
prezýval Kryštál. Automaticky ho zaradili do 
užšieho výberu (X-4).

Pán Ing. Ján Cina si doma po nociach kres-
lil vlastný návrh, a keď ho Ing. Mičík zbadal, 
vykríkol: „Toto je presne to, na čo som čakal!“ 
Všetkých päť návrhov Ing. Mičík označil pís-
menom X a každému pridelil číslo. X-5 vyhod-
notil ako najvydarenejší.

Pamätám si dve veľmi úsmevné príhody z 
toho obdobia, lebo som ich počul tisíckrát. Na-
jprv pozval Ing. Mičík šéfredaktora Světa mo-
torů pána Ing. Hausmana, aby mu ukázal kopu 
hliny, ktorú otec tvaroval – vraj ako bude vyze-
rať nová šesťstotrojka. Obaja posudzovali výšku 
hrany na dverách a otec im vyhovel a hranu po-
sunul vyššie. Potom usúdili, že je veľmi vysoko, 
tak otec posúval hlinu nižšie a nižšie, čo sa im 
tiež nepáčilo. Ing. Hausman si od otca požičal 
špachtľu a chcel posúvať vrchnú krivku pon-
tónu karosérie, až sa začala hlina na špachtľu 

Neskôr, keď prišla oslobodiť Bratislavu Čer-
vená armáda, vojaci zavítali aj na Veternú ulicu 
a otcovia dospievajúcich dcér vybrali matrace 
z postele v pivničnom kryte, kde v nádeji, že 
vojaci nechajú malého chlapca spať, uložili 
Janka nad sestry a otec aj v tej hroznej dobe 
sníval o Tatre 87, ktorú videl na konci ulice v 
„jawackej červenej“ so sedadlami v bledohnedej 
koži. Vtedy si vraj otec uvedomil, že auto môže 
vyzerať aj inak.

Neskôr sa dom na Veternej ulici za-
páčil istému policajnému dôstojníkovi 
a pôvodných obyvateľov nechal vysťa-
hovať. Oravcovu rodinu presunuli na 
Zochovu 22. Deložovať všetky rodiny 
stihli do 24 hodín, a aby sťahovanie 
ťažkého nábytku policajtov nezdržia-
valo, poliali ho kyselinou.

Otec s radosťou pozoroval Jula Ku-
binského, keď uháňal hore Palisádami 
na podvozku bez karosérie. Na Zo-
chovu ulicu sa prisťahoval mladý in-
žinier z Nitry. Aktívny motocyklový 
aj automobilový pretekár Ivan Mičík. 
Vtedy sa ešte pretekal pod pseudonymom Ni-
triansky a pretekárske motocykle vozil v Aero 
Minore STW, s ktorým parkoval na Zochovej 
ulici pred dolným dvorom. 

Otec, ako mladý chalan, keď prišiel domov 
z vojenčiny a uchádzal sa o zamestnanie, pri-
niesol ukázať svoje práce Ing. Mičíkovi, vtedy 
už šéfovi pobočky vývojového strediska Tatra 
Kopřivnice. Keď pán inžinier zbadal obrázok 
dvojdverovej, ešte trojreflektorovej šesťstotroj-
ky, zareagoval slovami: „To ste mi mali hneď 
ukázať!“ Tak môjho otca bez váhania okamžite 
zamestnal v bratislavskej tatrovke, kde začal 
pracovať na mikrobuse T-603 MB.

Pán Fridrich Hudec zaúčal do kreslenia mla-
dých, a keď niekto nakreslil niečo zaujímavé, 
čo malo myšlienku, tak to pán Hudec uhlíkom 
prekreslil na veľký výkres a priniesol Ing. Mi-
číkovi na poradu. Netrvalo dlho, a otec mal 
hotový celý modelový rad návrhov úžitkových 
vozidiel Tatra. Po ukončení prác na T-603 NP 
navrhol pán Hudec Ing. Mičíkovi, aby poslal 
otca do pražskej kancelárie, ktorá sídlila v Kar-
touzskej ulici na Smíchove. Vyprevádzal ho so 
slovami: „Janko, choďte k Ing. arch. Otakarovi 
Diblíkovi zistiť, čo znamená slovo ‚dizajn‘ (v 
Československu dovtedy neznámy pojem).“

Otec sa dostal k práci na modernizácii Tatry 
603, ktorá sa dostala do sériovej výroby. Okrem 
otcovej práce na sanitke Ing. Mičík požiadal 
otca, aby vybral zo svojho pracovného zošita 
jeden z návrhov, o ktorom si myslí, že by mohol 
byť dôstojným nástupcom T-603.

►
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pán inžinier zavolal otca, aby sa išli povoziť. 
Vyštartovali zo Zochovej ulice a v zatáčkach 
pod Slavínom dostali defekt. Pán inžinier vy-
stúpil z Giulie a chytil sa za hlavu, lebo ho v 
tej chvíli strašne rozbolela. Otec začal rýchlo 
vymieňať „rezervu“ a myslel si, že sa dostane za 
volant. Len čo otec dotiahol poslednú skrut-
ku na kolese, pán inžinier vykríkol od rados-
ti: „Hurááá!“ - a už sedel za volantom. Túto 
príhodu otec spomínal v práci na druhý deň a 
pán Kriviansky (častý spolujazdec Ing. Mičíka 
a organizátor chodu pretekárskeho tímu) vzal 
Alfu aj otca na okruh mestom. Po návrate otec 
pochopil, prečo si všetci šuškajú, že Hybáček, 
Mičík a Kriviansky by mali štartovať na rovna-
kých autách a za rovnakých podmienok. Potom 
by sa ukázalo, kto je najrýchlejší v podniku.

Šepkalo sa aj o Škode 1500 s kompresorom, 
ktorú mal prideliť Zväzarm pretekárovi, kto-
rý získa najviac najlepších 
umiestnení v kalendárnom 
roku. Pretekár pán Straško v 
Zväzarme vysvetľoval, že on 
auto má, lebo si postavil nový 
monopost, ale že nemá pneu-
matiky. Napokon pán Straško 
nedostal nič.

Šuškalo sa aj o pánu Mirkovi 
Hybáčkovi, ktorý hneď po ná-
vrate z Kopřivnice prišiel Ing. 
Mičíkovi povedať, že ako bra-
tislavský tím dostanú T-603 B5, jednu z troch, 
ktoré v Bratislave postavili, a že Ing. Mičík by 
mal robiť Hybáčkovi spolujazdca. Ing. Mičík 
sadol do auta a uháňal do Kopřivnice. Ráno 
už bolo všetko inak a „Hybák“ si mohol ďalej 
upravovať svojho „Touring Športa“.

Od študentských čias otec kreslil plagáty a 
návrhy na odznaky. Už v roku 1960 navrhol 
odznak pre pretekársky tím Tatra Bratislava 
a mal veľa, veľa návrhov Bratislavského hradu. 
Ing. Mičík určil otca za predsedu výberovej ko-
misie pre výber odznaku Bazky (Bratislavských 
automobilových závodov). Otec sa tak podľa 
pravidiel nemohol so svojím návrhom na súťaži 
zúčastniť, a tak vyhral návrh Ing. Mičíka. 

Nechápem to, ale otec na Ing. Mičíka neza-
nevrel. Vždy ho v debatách bránil a obhajoval! 
Hoci niekedy to asi robil so sebazaprením. 

Ťažko sa zmieroval s tým, ako Ing. Mičík za-
reagoval na plechovú tabuľku, na ktorej bolo 
vygravírované „Design Poplavský“ (mikrobus 
navrhol pán Ivan Poplavský). Nastal krik, lebo 
všetko vraj bola kolektívna práca, a on (Ing. 
Mičík) je vedúci kolektívu, a tak aj kolektív je 
jeho! A aj mikrobus je jeho!!!

Nikdy nezabudnem, ako Ing. Mičík chodie-
val k nám domov, najčastejšie v piatok, lebo 
už v pondelok ráno musel prezentovať pred 
súdruhmi na ústrednom výbore, aké autá bude-
me v Bazke vyrábať. My sme nešli na výlet, lebo 
bolo treba niečo nakresliť pre pána inžiniera.

Keď Ing. Mičík pôsobil v Kolárove, opäť cho-
dieval k nám domov, najčastejšie v piatok, lebo 
potreboval nakresliť celý rad mopedov, ktoré 
nahradia vo výrobe Babettu. Po „nežnej revol-
úcii“ pôsobil na úrade vlády ako poradca a otec 
sa nezastavil od práce, samozrejme zadarmo, 
ako celý život.

Ing. Mičík zavolal otca do svojej spoločnos-
ti  Mibra v čase, keď chlapci pozvárali strechu, 
boky a podlahu dodávky a potrebovali, aby sa 
všetky tie plechy stretli a ešte aby to aj nejako 
vyzeralo. Po návrate z autosalónu otcovi roz-
prával, ako ho pochválil Giugiaro, ktorému 
ukazoval otcove obrázky. To robil Ing. Mičík 
celý život, a tak otca potešilo, keď napríklad 
zbadal svoje kľučky dverí na Fiate Ritmo...

Raz k nám domov prišla sekretárka pána 
inžiniera, že odišiel na autosalón do Ženevy. 
A ak otec nesfalšuje jeho podpis, nedostanú 
zamestnanci Bazky výplaty. Ing. Mičík sa po 
návrate dušoval, že príkaz do banky podpísal 
osobne. Otec však túto svoju schopnosť nikdy 
nezneužil.

Ing. Mičík bol naozaj výnimočný! S rodinou 
sa vybral na dovolenku do Juhoslávie. Chlapi v 
konštrukcii debatovali pri káve a otec ich varo-
val, že by mali prestať a mali by začať viac pra-
covať, lebo Mičík je schopný sa znezrady zjaviť 
vo dverách. Ani to nedopovedal, a Ing. Mičík 
stál vo dverách! Rodinu nechal kúpať sa v mori 
a sám sa vrátil do práce!

Veľmi rád zošliapaval brzdový pedál v posled-
nej chvíli pri parkovaní na svojom vyhradenom 
mieste pred podnikom. V jedno studené ráno 

chalani poliali jeho parkovacie miesto vedrom 
vody, a pán inžinier neubrzdil! Sklená tabuľa 
pri vrátnici v Bazke sa vysypala a zle bolo na 
upratovačku, ktorá vôbec netušila, čo údajne 
spôsobila.

Keď sa chlapi dočítali, že blinkre v západnej 
Európe budú oranžové, otec vzal sklíčka zo 
svojho Moskviča a Octavie pána inžiniera, od-
niesol ich do dielne pánovi Krajčovi, ktorý ich 
zafarbil na oranžovo. A tak Ing. Mičík a otec 
mali prví na Slovensku oranžové blinkre. Otec 
vybehol z práce, lebo musel niečo vybaviť, a vi-
del mestskú odťahovú službu, ako vezie Octa-
viu s oranžovými blinkrami. Kým pán inžinier 
zistil, že v meste zle parkoval, otec mal už o 
tejto udalosti nakreslený plagát, ktorý stihol 
zavesiť na stenu do príchodu Ing. Mičíka.

Rád si spomínam na debaty, ako Ing. Mičík 
nekúpil Bugatti 35 a ako pristál s lietadlom za 

hmly v Londýne. Počúval 
som tie reči ako decko 
s otvorenými ústami a 
už som čakal, ako sa mu 
otvorí puzdro na dokla-
dy, kde nosil fotografiu, 
ako reže zákrutu na Ecce 
Homo s kompresorovou 
škodovkou, a povie zná-
mu vetu: „To sú hriechy 
mladosti!“

Musím teda dodať, že spolupráca Ing. Mičíka 
a môjho otca bola vskutku celoživotná, a otec 
nakoniec po operácii na jedno oko vôbec nevi-
del a na druhé málo. Od kreslenia takmer osle-
pol. Napokon kreslil iba ceruzkou čiernobiele 
obrázky podľa citu. Mama vybavovala každý 
rok u lekárky potvrdenie, aby mohol jazdiť au-
tom do poslednej chvíle, a všetci sme to úspeš-
ne až do konca tajili.

Tento list nafotím na kopírke a dám do rúk 
Ing. Jánovi Cinovi, bazkárom a tatrovákom 
(otcovým kolegom), ktorí sú rovnako nešťastní 
z toho, ako sa v knihách a časopisoch vyskytujú 
klamstvá.

     
 Ďakujem za pochopenie!

 Ján oravec ml.

Automobilka Opel má veľké skúsenosti so 
stavbou  kompaktných automobilov. Úspeš-
ný bol  už Opel Kadett , ktorý mal premiéru 
v roku 1936. Súčasná generácia Astry, ktorá 
mala výstavnú premiéru túto jeseň na frank-
furtskom autosalóne, prišla v závere roka aj na 
náš trh. Je prvým typom vyvinutým na základe 
nových priorít a cieľov, ktoré stanovili predseda 
predstavenstva Opel Group Dr. Karl-Thomas 
Neumann a stratégia DRIVE!2022. Predstavili 
sme ju už v októbrovom vydaní časopisu, preto 
teraz už len pôvodné informácie mierne dopl-
níme a uvedieme základné špecifikácie mode-
lov určených pre náš trh. 

Nová Astra využíva úplne novú architektúru 
vozidla zabezpečujúcu menšiu hmotnosť vozi-
dla, na pohon slúžia výlučne motory najnovšej 
generácie a poskytuje najmodernejšiu konekti-
vitu vďaka integrácii smartfónu a revolučnému 
telematickému systému Opel OnStar. Pokra-
čuje v tradícii značky Opel uvádzať prvky do-
teraz používané iba vo vyšších segmentoch do 
kompaktnej triedy.

Efektivita sa nevzťahuje iba na inovatívne 
pohonné jednotky. Pri niektorých motoroch si 
zákazníci budú môcť vybrať medzi ručne ovlá-
danou a automatickou prevodovkou. Vďaka 
moderným výrobným metódam a kvalitným 
materiálom dosahuje vozidlo vysokú úroveň  
celkovej kvality, čo má pozitívny vplyv na pre-
vádzkové náklady. Predpokladaná zostatková 
hodnota je o viac ako 5 percent väčšia ako pri 
aktuálnej generácii. Predpokladaná zostatková 

hodnota verzie Astra 1.6 CDTI Business pri 
veku 3 roky a najazdení 90 000 kilometrov je 
väčšia až o 6,4 %. Vďaka tomu je Astra na špič-
ke tabuľky celkových prevádzkových nákladov 
– nijaký iný konkurenčný typ  nie je cenovo vý-
hodnejší a ekonomickejší. Okrem výhodných 
sadzieb poistného malej spotreby paliva zo-
hráva pri celkových prevádzkových nákladoch 
dôležitú úlohu aj dlhý servisný interval 30 000 
kilometrov, najdlhší v segmente.

Na náš trh prichádza model s karosériou 
hatchback, kombi, automobilkou označované 
ako  Sports Tourer, príde na trh o pár týždňov 
neskôr. U nás budú na výber štyri úrovne vý-
bavy: Selection, Enjoy, Dynamic a Innovation. 
Na ceny uvedené v tabuľke sa teraz vzťahuje 
akčný bonus 1800 eur.

-ol-

silný kOnkurent
pre autá nižšej strednej triedy

MOtORY a PREvOdOvKY výKON ÚROvEň  výbavY  a  CENa  v  EuRáCH

  Selection Enjoy dynamic Innovation

1.4 5Mt 74 kW 14 090  14 890               -             -
1.0 turbo 5Mt 77 kW 15 190  15 990  17 290  17 690 
1.0 turbo Easytronic 77 kW 16 090  16 890  18 190  18 590 
1.4 turbo 6Mt 92 kW       - 16 690  17 990  18 390 
1.4 turbo 6Mt 92 kW       - 17 790  19 090  19 490 
1.6 CdtI 6Mt 70 kW       - 17 590  - -
1.6 CdtI 6Mt 81 kW 16 790  18 190  19 490  19 890
1.6 CdtI 6Mt 100 kW 17 390  19 290  20 590  20 990 
1.6 CdtI 6at 100 kW        - 20 790  22 090  22 490 
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volkswagen transporter 6. generácie, 
ktorý mal premiéru na jar tohto roka, 
získal  titul international van of the 
year.  ten je udeľovaný od roku 1992 
a tento rok o ňom rozhodovalo 24 eu-
rópskych novinárov špecializujúcich 
sa na malé nákladné automobily (ľahké 
úžitkové vozidlá).

volkswagen transporter toto ocene-
nie už získal aj v minulosti. Prvýkrát 
pri premiére tejto súťaže, teda v roku 
1992 - to bola jeho štvrtá generácia - 
druhýkrát  v roku 2004, kedy titul zís-
kal transporter piatej generácie. 

Tento rok Trans-
porter získal titul 
suverénne, dostal 
od poroty 98 bodov, 
Fiat Dobló Cargo na 
druhom mieste zís-
kal 68 bodov a tretí 
Volkswagen Caddy mal 63 bodov. 

Transporter šiestej generacie Volkswagen pon-
úka v dvoch dĺžkach, 4892 alebo 5292 milimet-
rov. Rozdiel v celkovej dĺžke je daný rozdielnou 
dĺžkou rázvoru náprav - 3000 alebo 3400 mm. 
Na výber sú aj tri výšky vozidla. Najnižšia je 1970 
mm, stredná 2176 mm a najvyšší  Transporter má 
výšku 2476 milimetrov. Transporter má, tak ako 
v predchádzajúcej generácii , aj verziu len na pre-
pravu osôb, nazvanú Multivan.

Konštrukcia podvozku sa principiálne nezme-
nila, tak ako v predchádzajúcej, ba už aj v štvrtej 
generácii sú predné kolesá zavesené na pružiacich 
vzperách McPherson a spodných trojuholníko-
vých ramenách, zadné kolesá sú tiež zavesené 

nezávisle – na trojuholníkových ramenách so šik-
mou osou kývania. Novinkou je adaptívne pruže-
nie DCC pracujúce v troch voliteľných režimoch: 
Comfort, Normal a Sport. DCC je štandardom 
na Multivane s úrovňou výbavy Highline. 

Ponuku motorov tvorí zážihový štvorvalec 2.0 
TSI  vyladený na najväčšie výkony 110 kW a 
150 kW. Vznetový motor 2.0 TDI je vyladený na 
výkony 62, 75 a 110 kW, kde vzduch do valcov 
tlačí jedno turbodúchadlo. Najvýkonnejšiu ver-
ziu s výkonom 150 kW prepĺňajú dve nerovnako 
veľké turbodúchadlá.  Motory môžu štandard-
ne spolupracovať s ručne ovládanými päť- alebo 
šesťstupňovými prevodovkami, v ponuke bude 
aj automatická dvojspojková prevodovka DSG. 
Štandardom je pohon predných kolies, tak ako v 
predchádzajúcej generácii budú aj verzie s poho-
nom kolies oboch náprav. 

-vw-
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PRvá A šIESTA gEnERACIA OSOBnEJ vERZIE TRAnSPORTERA

Program tohtoročnej naj-
významnejšej  konferencie 
o automobilovej osvetľo-
vacej technike, ISAL 2015 
(International Symposium 
on Automotive Lighting) 
v nemeckom Darmstad-
te,  otvoril 28. septembra 
úvodným prejavom Shuji 
Nakamura, nositeľ Nobe-
lovej ceny za fyziku v roku 
2014. 

Na konferecii vystúpili 
aj odborníci z automobilky Audi. Predstavili 
súčasnú úroveň osvetľovacej techniky auto-
mobilov svojej značky, reprezentovanú naprí-
klad reflektormi  Matrix LED s príslušnými 
asistenčnými systémami. Prezentovali aj svoje 
predstavy o smeroch vývoja tejto oblasti, jed-
nou z noviniek, na vývoji ktorých intenzívne 
pracujú, sú reflektory Matrix Laser. 

Zajímavým projektom pre automobily Audi 
blízkej budúcnosti  je aj  použitie kamerových 
systémov pre preciznu reguláciu svetla pred-
ných reflektorov. Vo vývoji Audi pracujú aj 
na zdokonaľovaní technológie komunikácie 
„Car-to-X“, teda prepojenia automobilu Audi 
s ostatnými vozidlami a infraštruktúrou, pre 
oblasti za hranicou zorného poľa vodiča. 

Zaujímavým projektom je konštrukcia re-
flektorov a ich riadiacej jednotky, ktorá premi-
eta šírku vozidla na cestu ako dva jasne vidi-

teľné pruhy svetla. Vodiča tak  bezpečne vedú 
pri jazde zúženými jazdnými pruhmi. Vodiči sa 
so zúžením jazdných pruhov neraz stretávajú 
aj pri jazde po diaľniciach, v čase ich rekon-
štrukcie. 

Automobilka Audi patrí vo vývoji osvetľo-
vacej techniky pre automobily k svetovej špič-
ke. což nejlepé dokazuje celá řada milníků z 
nedávných let. Premiérovo napríklad začala 
používať reflektory LED pre denné svietenie 
v Audi A8 W12 už v roku 2004, prvé reflek-
tory LED pre všetky osvetľovacie funkcie mali 
premiéru v Audi R8 v roku 2008. O dva roky 
neskôr technici Audi zrealizovali v Audi A8 
sieťové prepojenie reflektorov s navigačním 
systémom a v roku 2012 začali v Audi R8 po-
užívať dynamické ukazovatele smeru. Vlajková 
loď značky, Audi A8, dostala reflektory Mat-

rix LED v roku 2013 a 
bodové laserové diaľko-
vé reflektory začali do 
modelu Audi R8 LMX 
montovať v roku 2014. 
Tento rok sa do výba-
vy  Audi A4  dostala 
funkcia proti oslňova-
niu svetlom odrážaným 
od zvislých dopravných 
značiek, ktorú obsahuje 
systém reflektorov Ma-
trix LED.

     
   -ai-

PreDstava auDi
o buDúcnosti automobilových svetiel 

Nočná  jazda členitou krajinou  núti vodiča 
často prepínať z diaľkových svetiel na stretá-
vacie, aby  neoslňoval vodičov protiidúcich 
vozidiel. A vtedy sa schopnosť vodiča včas vi-
dieť možnú prekážku vo svojej jazdnej dráhe 
dramaticky zhorší. S rastúcim časom jazdy ras-
tie aj únava vodiča a niekedy tento úkon včas 
nevykoná, čím zase ohrozuje vodičov vozidiel 
pred sebou. Tieto vážne nedostatky je možné 
odstrániť reflektormi využívajúcim ako zdroj 
svetla blok svietiacich diód (LED). 

Takéto reflektory, s názvom  Matrix LED, 
použila automobilka Audi v roku 2013 v tretej 
generácii svojho najreprezentatívnejšieho vozi-
dla, A8. Systém dokáže rozsvecovať či zhasínať 
jednotlivé diódy a tým  meniť tvar zväzku sve-
telných lúčov vychádzajúcich z reflektorov. V 
Audi A8 obsahuje každý diaľkový reflektor 25 
diód s veľkou svietivosťou. 

Aby boli diaľkové svetlá Matrix LED aktív-
ne, musí byť rýchlosť vozidla minimálne 60 
km/h. Tvar i dosah zväzku svetelných lúčov 
riadiaca jednotka prispôsobuje podľa obrazu z 
kamery umístnenej pod čelným sklom v pries-
tore vnútorného spätného zrkadla. Z jej obrazu 
riadiaca jednotka zistí  polohu   vozidiel nachá-
dzajúcich sa vpredu na vozovke  a určí, ktoré 
zo segmentov LED diaľkových svetiel treba 
vypnúť. Jednotlivé segmenty diaľkových svetiel 
sa čiatočne vzájomne prekrývajú.

Keď kamera zaznamená blížiace sa  proti- 
idúce vozidlo, zmení sa tvar zväzku svetelných 
lúčov tak, aby vodič protiidúceho vozidla nebol 
oslnený, ale  zároveň aby diaľkové svetlá naďa-
lej svietili.  V zväzku svetelných lúčov  vznik-
ne tmavá, neosvetlená plocha, v ktorej sa v tej 
chvíli nachádza protiidúci automobil, takže 
jeho vodič nie je oslnený.  

-ai-

reflektory 
matrix leD
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  Zaujímavé koncepty 

súkromný priestor. Užívatelia v ňom môžu 
spoločne tráviť čas tiež mimo jazdy. Po za-
parkovaní sa jeho sedadlá dajú zo základného 
trojradového usporiadania nakonfigurovať do 
relaxačného (oproti sebe) alebo priestranného 
režimu (do pôdorysu U ako pohovka). K dis-
pozícii je i veľkoformátový displej, siahajúci od 
B-stĺpiku k stropu.

Toto malé viacúčelové vozidlo (MPV) s roz-
mermi 4200x1956x1815 mm má interiér vi-
zuálne kombinujúci modernu a retro.  Keď sú 
sedadlá usporiadané proti sebe alebo do „U“, 

volant možno presunúť do vodorovnej pozí-
cie nad prístrojovú dosku. Pre vedenie vozidla 
to síce nie je ideálne riešenie, ale pre získanie 
priestoru v pozdĺžnom smere to bol dobrý ná-
pad. Štúdiu poháňa zážihový motor 1.4 Du-

alJet, poháňajúci opäť v niektorých jazdných 
režimoch s asistenciou elektromotora všetky 
štyri kolesá.

So všestranne využiteľným typom Ignis sa te-
oreticky opäť môžeme stretnúť v jeho najnovšej 
podobe aj na našom trhu. Potvrdil, že môže byť 
rovnako dobre využiteľný počas bežných pra-
covných dní i vo voľnom čase. Zabezpečí do-

expozíciu Suzuki na tohtoročnom 
tokijskom autosalóne (konanom od 
30. októbra do 8. novembra) pred-
znamenalo blížiace sa sté výročie 
(uplynie v roku 2020) vzniku tejto 
japonskej značky. viaceré exponá-
ty, produkty a technológie Suzuki 
motor corporation, vystavované 
na autosalóne, už boli orientované 
na budúcnosť, do ďalšej storočnice 
značky.

V hlavnej expozícii zaujal koncept miniauta 
Mighty Deck, ktoré rozširuje možnosti zába-
vy a posúva ďalej latku úžitkovosti. Ako nové, 

zábavne orientované vozidlo s plátennou stre-
chou a otvoreným batožinovým priestorom má 
široké spektrum využitia. Ocenia to i užívatelia 
premiestňujúci sa v kontrastných prostrediach 
či situáciách ako v meste či v prírode; pri jazde 

do práce alebo v rámci voľného času, oddychu 
či zábavy. Zaujal vyváženou kombináciou hra-
natých a oblých tvarov a trojuholníkovými re-
flektormi. Futuristický interiér možno prepojiť 
s drevom obloženým nákladovým priestorom. 
Vozidielko s rozmermi 3395x1475x1540 mm 
má hybridný pohon, v ktorom má dominant-
né postavenie 0,66-litrový prepĺňaný zážihový 
trojvalec, pomáha mu elektromotor.

V stánku upútal i novo koncipovaný kom-
paktný minivan Air Triser. Okrem komfort-
ných rozmerov, ponúkol priestrannú kabínu s 
konfigurovateľnými sedadlami, ktorá vytvára 

statočné jazdné pohodlie i v drsnom teréne či 
na zasnežených cestách. Medzi jeho prednosti 
patrí kompaktná, vizuálne nápadná karoséria a 
jednoduchý, veľmi praktický dizajn interiéru. 
Rozmerovo rozšírená verzia crossoveru Ignis, 
ktorej dizajn dotvárajú široké kolesá a väčšie 
lemovanie blatníka - Ignis-Trail Concept - sa 
vyznačuje ešte väčšou odolnosťou na cestách s 
nespevneným povrchom. 

Zaujímavý bol aj koncept skútra Suzuki 
Hustler Scoot, akási spomienka  na pôvodnú 
„dvestopäťdesiatku“ Hustler. Skúter  s retro 

dizajnom však poháňa štvortaktný, vzduchom 
chladený motor.  Má velký podsedlový pries-
tor, schránky po bokoch a aby bola „prepravná 
kapacita“ ešte väčšia, vodič môže mať medzi 
nohami aj vyberateľný kufor. 

Úplne nový hatchback B-triedy Baleno po-
háňa aktuálne vyvinutý 1-litrový motor s pri-
amym vstrekovaním BOOSTERJET alebo 
prepĺňaný motor 1,2 litra DUALJET. Vo vo-
zidle sa snúbia štýlovosť, výkon, menšia spotre-
ba paliva a praktickosť kompaktného vozidla. 
Dostatok priestoru pre cestujúcich a batožinu 
znamená, že štyria dospelí si teraz môžu užívať 
dlhé cesty s Balenom v pohodlí.

Nové Escudo (mimo Japonska nazývané Vi-
tara) zasa reprezentovalo medzi vystavenými 
exponátmi evolúciu najnovšieho kompaktného 

SUV s dokonalým pohonom, ktoré stelesňuje 
súčasné potreby zákazníka. Má osobitý dizajn, 
silný výkon a poradí si i s drsným terénom. 
Ponúka pokročilé bezpečnostné technológie a 
vynikajúcu spotrebu paliva. 

Medzi viac ako dvoma desiatkami vystave-
ných typov na nedávno skončenom tokijskom 
autosalóne nechýbali v rôznych vyhotoveniach 
ani: Swift, Solio, Solio Bandit, SX4 S-Cross, 
WagonR,  Spacia, Hustler, Alto, Alto Lapin, 
Jimny a Spacia (bezbariérová verzia).
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Nové vizionárske vozidlo, ktoré 
naznačuje predstavu o budúcom di-
zajne a technológii vlajkovej lode 
značky lexus, predstavila spoločno-
sť Toyota na tohtoročnom autosaló-
ne v tokiu.  Štúdia lF-Fc prináša 
nový a svieži dizajnový motív, ktorý 
je stelesnením dizajnovej filozofie 
„L-finesse“ značky Lexus, divízie lu-
xusných vozidiel spoločnosti toyo-
ta. Sedan s dĺžkou 5300 mm, šírkou 
2000 mm a výškou 1410 mm je z kaž-
dého uhla dravý a zároveň elegantný, 
presne v duchu pravého luxusného 
cestovného vozidla. Čelným parti-
ám dominuje upravená verzia cha-
rakteristickej masky chladiča lexus 
s novým stvárnením mriežky, zatiaľ 
čo do predných blatníkov sú hladko 
zasadené „plávajúce“ svetlá na denné 
svietenie v tvare písmena l. Zadné 
partie ozvláštňujú nové markantné 
koncové svietidlá, ktoré vychádzajú 
z rovnakého motívu ako predné svet-
lá na denné svietenie.

Skutočný charakter konceptu LF-FC od-
halíme pri pohľade z boku. Línia strechy ti-

ahnuca sa cez celý profil v duchu „štvordve-
rového kupé“ poukazuje na to, že toto vozidlo 
nie je určené len pre rovné diaľničné úseky, 
ale zaujme aj pri jazde po okresných cestách. 
Dynamický zovňajšok zdôrazňujú športové 
21-palcové zliatinové diskové kolesá s ráfikmi 
vyrobenými z plastu vystuženého uhlíkovými 
vláknami (CFRP). 

Priestranný interiér bol navrhnutý tak, aby 
všetkých členov posádky rozmaznával v poho-
dlnom (a pritom futuristickom) prostredí. A 

vodičovi zároveň ponúka mimoriadne funkčný 
kokpit. Návrh kabíny je rozdelený na hornú a 
dolnú zónu. V hornej časti sa kladie dôraz na 
otvorenosť, aby sa vodič mohol plne sústrediť 
na vozovku pred sebou bez akéhokoľvek pocitu 
obmedzenia.

Pri pohľade na úrovni očí budia predné se-
dadlá dojem, akoby sa vznášali vo vzduchu. 
Zadné sedadlá byli navrhnuté pre tých, ktorí 
sa radi nechávajú voziť, a ponúkajú tak mož-
nosť sklápania a veľa miesta nad hlavou i pre 
kolená. Vysokú úroveň luxusu v interiéri ešte 

vZoR DiZaJNu  PRe ŠPiČkový             

         lexuS

podčiarkuje kvalitná anilínová koža použitá na 
sedadlách, dverách a prístrojovej doske. 

Na nové technológie konceptu LF-FC pou-
kazuje vyspelé rozhranie HMI (Human Ma-
chine Interface) s možnosťou ovládania jedno-
duchými gestami rukou, bez nutnosti dotýkať 
sa ovládacieho panela či iných prvkov. Malý 
holografický obraz na stredovej konzole pri-
tom ukazuje, či systém dokáže interpretovať 
vaše gestá rukou na ovládanie audiosystému a 
klimatizácie.

Srdcom vozidla LF-FC je výkonný systém 
pohonu s palivovými článkami, ktorý dodáva 
energiu na pohon zadných kolies a zároveň 
poháňa dva elektromotory zabudované priamo 
v kolesách prednej nápravy. Model LF-FC sa 
tak môže pochváliť systémom pohonu všet-
kých kolies. Tento pokrokový systém pohonu 
umožňuje presné rozdelenie hnacieho mo-
mentu medzi predné a zadné kolesá. Veľkoryso 
dimenzovaný sedan tak vykazuje mimoriadne 
dobrú ovládateľnosť a špičkovú jazdnú stabili-
tu. Strategické umiestnenie súpravy palivových 
článkov v zadnej časti vozidla, jednotky riade-
nia energie vpredu a usporiadanie vodíkových 
zásobníkov v tvare písmena „T“ sa odrazilo na 
rozložení hmotnosti, ktoré je pre tento športo-
vý sedan optimálne.

Štúdia Lexus LF-FC zaručuje všetkým ces-
tujúcim bezpečné a hospodárne cestovanie 
v duchu vízie, ktorou je svet bez dopravných 

nehôd. Stavia pritom na technológiách auto-
nómneho riadenia so zdokonaleným rozpo-
znávaním dopravného prostredia, schopnosťou 
predvídania a funkciami rozhodovania sa.

     
     
  -ls-
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Obr. 3  Prehľad výsledkov výpočtov pre jednotlivé kritériá

V jednom z predchádzajúcich príspevkov som 
zoznámil čitateľov s možnosťami, ktoré ponúka 
elektromobil s individuálnym pohonom jednotli-
vých kolies prostredníctvom (kolesových) hnacích 
elektomotorov v oblasti regulácie smerovej dynami-
ky. Túto reguláciu možno realizovať, ako to poznáme 
z osobných automobilov so spaľovacím motorom a 
mechanickým prenosom krútiaceho momentu na 
kolesá, niekoľkými spôsobmi. Ten, ktorý môže-
me výhodne realizovať v elektromobile, je známy 
ako tzv. Torque Vectoring, teda cielené smerovanie 
(„dávkovanie“) hnacieho momentu na niektorú ná-
pravu alebo koleso nápravy. V uvedenom príspevku 
šlo o elektromobil s pohonom kolies zadnej nápravy 
dvoma elektromotormi. Je len pochopiteľné, že in-
dividuálny pohon všetkých štyroch kolies poskytne 
ešte lepšie možnosti v uvedenej oblasti regulácie 
a môže tak výrazne prispieť k riešeniu problémov 
ovládateľnosti a jazdnej bezpečnosti vozidla. 

Elektronická regulácia krútiaceho momentu elek-
tromotora je pomerne ľahko zvládnuteľnou záleži-
tosťou. Veľkosť momentu je možné plynulo regulo-
vať od nulovej až po maximálnu hodnotu, a to tak v 
kladnej časti (hnací moment), ako aj v zápornej časti 
(brzdný moment) charakteristiky. Rôznou kombi-
náciou veľkostí hnacích či brzdných momentov na 
kolesách v jednotlivých časových úsekoch v závis-
losti od momentálneho pohybového stavu vozidla je 
možné získať výrazne lepšie výsledky pri elektromo-
bile ako pri porovnateľnom vozidle so štandardným 
hnacím systémom. Dôležité ale je, aby všetky hnacie 
elektromotory vozidla, vrátane ich elektronickej re-
gulácie, v každom časovom okamihu presne, citlivo 
a spoľahlivo fungovali. 
Toto možné riziko si zobrali na mušku pracovníci 
nemeckej spoločnosti FES GmbH (Fahrzeug  – 
Entwicklung Sachsen), so sídlom v Zwickau (býv. 
NDR), Ingolstadte a Mníchove, ktorej programo-
vým mottom je vývojová činnosť v oblasti indivi-
duálnej dopravy budúcnosti. Pomocou simulačných 
výpočtov sa pokúsili stanoviť dôsledky, ktoré môžu 
mať prípadné poruchy v hnacom systéme elektro-
mobilu na jeho smerové vlastnosti, ovládateľnosť a 
bezpečnosť jazdy v bežných aj dynamicky extrém-
nych situáciách. Pokúsim sa dnes podať čitateľom 
aspoň stručnú informáciu o výsledkoch ich práce.

Pre simuláciu bol zvolený výpočtový model elektro-
mobilu s pohonom všetkých štyroch kolies pomocou 

elektromotorov umiestnených vnútri vozidla a spo-
jených hnacími hriadeľmi s kolesami, obr. 1. Výpočty 
vykonávali s použitím softvérových balíkov Matlab 
Simulink a Adams Car. Boli simulované nasledujúce 
tri poruchové situácie :
(a) – hnací moment motora sa zväčší na maximálnu 
možnú hodnotu, M = Mmax , 
(b) – hnací moment motora sa zmenší na nulovú 
hodnotu, M = 0, 
(c) – hnací moment motora nadobudne maximál-
nu hodnotu v opačnom zmysle (zmení sa na brzdný 
moment), M = - Mmax . 

Ktorákoľvek z uvedených chýb môže byť aplikovaná 
na ľubovoľnom kolese s tým, že sa predpokladá vý-
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skyt chyby v určitom časovom okamihu len na jed-
nom kolese. Na rozdiel od reality sa tiež predpokla-
dá okamžitý nástup príslušnej poruchy bez časového 
oneskorenia (v čase t = 0, tzv. skoková zmena), čo 
predstavuje najhorší možný limitný prípad účinku 
poruchy. Uvedené chyby boli privádzané na jednot-
livé kolesá simulačného modelu pri jeho stacionárnej 
(ustálenej) jazde určitou konštantnou rýchlosťou na 
kruhovej dráhe s  polomerom R = 30 m a následne 
bol sledovaný a vyhodnocovaný časový priebeh po-
hybovej reakcie vozidla. Aby sa vylúčil vplyv vodiča, 
bol simulovaný stav s pevnou (nemennou) polohou 
volantu (tzv. otvorená regulačná slučka, Open-Loop 
Case). 

Pre zhodnotenie, či konkrétna poru-
chová situácia je z hľadiska bezpečnosti 
kritická alebo nie, bola z príslušného 
časového priebehu uhlovej rýchlosti 
stáčania vozidla vyhodnotená odchýl-
ka skutočnej hodnoty tejto veličiny v 
čase 0,75 s po zavedení poruchy od 
jej ustálenej hodnoty pri stacionár-
nej kruhovej jazde (pred zavedením 
poruchy), ako aj hodnota uhlového 
zrýchlenia stáčania vozidla. Uve-
dený časový interval 0,75 s odpo-
vedá  reakčnému času, po ktorom 
je vodič schopný sám reagovať na 
vzniknutú poruchu zásahom do 
riadenia. Hodnota kritéria stáčavej 
rýchlosti vozidla Q = 5 º/s bola sta-
novená ako medzná hodnota pre 
posúdenie kritického jazdného 
stavu z hľadiska bezpečnosti. Pri 

menších hodnotách bol stav považovaný 
za „nie kritický“, ktorý je vodič schopný 
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zvládnuť, a pri väčších hodnotách za „kritický“, ne-
zvládnuteľný. Pri nekritických situáciách bola na-
vyše hodnotená ich bezpečnosť pomocou ďalšieho 
kritéria, a to veľkosti vybočenia vozidla z pôvodnej 
kruhovej dráhy Δy. 

Simulačné výpočty sa uskutočnili pre tri hodnoty 
priečnych zrýchlení ustáleného pohybu vozidla na 
kruhovej dráhe, a to 0,23g, 0,5g a 0,9g, a tri hodnoty 
súčiniteľa priľnavosti vozovky, a to μ=1 (suchý po-
vrch), μ= 0,7 (mokrý povrch) a μ= 0,2 (ľad). Výpočty 
pri μ= 0,2 bolo možné uskutočniť len pri priečnom 
zrýchlení 0,23g, čo je medzná hodnota pre daný po-
vrch. Na obr. 2 sú uvedené príklady výsledkov výpo-
čtov stáčavej reakcie vozidla pri zavedení chyby (a) 
na zadnom vonkajšom kolese v čase 4s po začatí vý-
počtu pre všetky tri hodnoty μ. Z obrázku je zrejmé, 
že vplyv súčiniteľa priľnavosti vozovky na stáčavú 
reakciu vozidla je veľmi malý, pokiaľ je zaručené 
držanie kolies na povrchu vozovky. Nie je takmer 
žiadny rozdiel medzi suchým (μ=1) a mokrým (μ= 
0,7) povrchom.

Naproti tomu na zľadovatenom (μ= 0,2) povrchu 
vzniká veľmi veľké stáčanie a nestabilný pohyb 
vozidla. Ak sa v takom prípade vyskytne porucha 
na zadnom kolese (ako na obrázku), vznikne silne 
pretáčavý jazdný stav vozidla. Prehľadné hodnote-
nie jednotlivých vyšetrovaných situácií je na obr. 3, 
kde sú kritické situácie z hľadiska bezpečnosti fareb-
ne zvýraznené. Výsledky uskutočnených výpočtov  

ponúkajú niektoré všeobecné 
poznatky:
Poruchy na zadnej náprave 
vedú rýchlejšie ku kritic-
kej situácii ako poruchy na 
prednej náprave. Poruchy pri 
malých hodnotách súčiniteľa 
priľnavosti vedú častejšie ku 
kritickej situácii. Extrém-
ne veľké hodnoty kritéria 
Q, kedy sa vozidlo výrazne 
stáča a stáva sa nestabilným, 
vznikajú v situáciách, kedy sa 
hnací moment nemôže pre-
nášať na vozovku, príslušné 
koleso následne blokuje ale-
bo sa pretáča. 

Smerové odchýlky (vyboče-
nia) vozidla z pôvodnej kru-
hovej dráhy v čase 0,75s nie 
sú príliš veľké v žiadnom z 
vyšetrovaných prípadov, vy-
skytla sa maximálna odchýl-

ka 0,84 m. Podobne ako v prípade stáčavej reakcie 
vozidla, aj smerové odchýlky sa zväčšujú pri veľmi 
malých hodnotách súčiniteľa priľnavosti vozovky, 
prípadne pri veľkých priečnych zrýchleniach. 

Výsledky výpočtov ukázali, že zavedenie poruchy 
(b), pri ktorej hnací moment skokom klesne na nu-
lovú hodnotu, nevyvolá kritickú situáciu v žiadnom 
z vyšetrovaných prípadov. Dôvodom je skutočno-
sť, že pri ustálenej kruhovej jazde vozidla, ktorá je 
východiskovou situáciou pred výskytom poruchy, 
sú potrebné hnacie momenty na kolesách relatívne 
malé, teda pokles momentu na nulu na ktoromkoľ-
vek kolese neznamená výrazný zásah do jazdného 
stavu vozidla. Porucha (b) by mohla vyvolať kritickú 
situáciu len v prípade veľkého pozdĺžneho zrých-
lenia vozidla (pri akcelerácii), kedy sú potrebné aj 
veľké hnacie momenty. 

Obr. 4 Stáčavá reakcia vozidla pri ay = 0,23g 
a poruche (a) na zadnom vonkajšom kolese pri  
korekcii brzdením a s využitím princípu Torque 
vectoring

Obr. 1  Usporiadanie elektromobilu použitého pre simulačné výpočty

Súhrnne možno povedať,  že vyšetrované vozidlo 
reaguje vo všetkých simulovaných prípadoch relatív-
ne stabilne. Kritické situácie nastávajú len pri veľ-
mi veľkých priečnych zrýchleniach alebo pri veľmi 
malých hodnotách súčiniteľa priľnavosti vozovky. 
Zásadný vplyv na výsledky takýchto výpočtov majú 
vlastnosti podvozku vo vzťahu k vozidlu. Výsledky 
preto nie je možné neobmedzene aplikovať na vý-
razne odlišné typy vozidiel a ich konfigurácie.

V ďalšej časti práce sa odborníci sústredili na mož-
nosti regulácie dynamickej stability jazdy vozidla 
s využitím systému Torque Vectoring.na zvyšných 
troch bezchybne fungujúcich kolesách. Bola simulo-
vaná jazda vozidla na kruhovej dráhe so súčiniteľom 
priľnavosti μ= 0,2 pri bočnom zrýchlení 0,23g,  pri-
čom bola na zadné vonkajšie koleso zavedená chyba 
(a) podľa predchádzajúceho textu. Zväčšením hnacej 
sily na uvedenom kolese vznikne stáčavý moment v 
zmysle dovnútra zákruty. Ako vidno z tabuľky na 
obr. 3, je táto situácia extrémne kritická. Vyšetrovali 
sa dve regulačné stratégie :
(1) – zvyšné tri kolesá vozidla, ktoré bezchybne 
fungujú, sú brzdené maximálnymi brzdnými mo-
mentmi. Ako je možné logicky odvodiť, tento brz-
dný zásah vzniknutú situáciu ešte zhorší, pretože 
väčšia celková brzdná sila na vnútornej strane vo-
zidla (brzdia obidve kolesá) a menšia brzdná sila na 
vonkajšej strane (brzdí len predné koleso) vytvoria 
„destabilizačný“ moment v rovnakom zmysle ako 
pôsobí pôvodný stáčavý moment spôsobený chybou 
(a). Určitým prínosom by mohla byť skutočnosť, že 
vozidlo vďaka brzdeniu zmenšuje rýchlosť jazdy, čím 
sa do určitej miery oslabuje riziko havárie. Neviem 
však, či vyšetrovanie tejto regulačnej „stratégie“ stálo 
za námahu. 
(2) – na zvyšných troch funkčných kolesách sa uplat-
ní princíp Torque Vectoring tak, že na dve vnútorné 
kolesá sa privedú hnacie momenty a na vonkajšie 
funkčné koleso sa privedie brzdný moment. Táto 
kombinácia hnacích a brzdných síl vytvorí stabili-
začný moment, ktorý pôsobí v opačnom zmysle ako 
pôvodný stáčavý moment. Jedine týmto spôsobom 
je možné jazdu vozidla v uvedenej kritickej situácii 
stabilizovať, teda zmenšiť jeho rotáciu okolo zvislej 
osi v ideálnom prípade až na nulovú hodnotu, aj keď 
za cenu veľkého uhla smerovej odchýlky v ťažisku. 

Výsledky simulačných výpočtov popísanej situácie 
pre prípad „brzdenie“ a prípad „Torque Vectoring“ 
dokumentuje obr. 4. Dosiahnuté výsledky jasne 
naznačujú výhody, ktoré by v budúcnosti mohlo 
priniesť masovejšie nasadenie elektromobilov v pre-
mávke z hľadiska bezpečnosti cestnej dopravy.

elektRomoBily a BeZPeČNoSť 
ceStNeJ DoPRavy 

Obr. 2  Stáčavá reakcia vozidla pri ay = 
0,23g a poruche (a) na zadnom vonkajšom 
kolese



II   december 2015   II                5352

 V auguste 2013 Ghosn vyhlásil, že spoloč-
nosť Nissan do roku 2020 zamýšľa vybaviť nie-
koľko svojich typov inovatívnymi technológi-
ami autonómneho riadenia. Nissan Intelligent 
Driving je koncepcia technológie autonóm-
neho riadenia spoločnosti Nissan. “Zlepšuje 
schopnosti vodiča vidieť, uvažovať a reagovať. 
Kompenzuje ľudské chyby, ktoré spôsobujú 
viac ako 90 percent všetkých dopravných ne-
hôd. Vďaka tomu je čas strávený za volantom 
bezpečnejší, čistejší, efektívnejší a príjemnejší,“ 
pokračuje Ghosn.

Niektorí prirovnávajú budúcnosť s autonóm-
nym riadením k životu vo svete dopravníkov, 
ktoré ľudí jednoducho dopravia z bodu A do 
bodu B. Koncept Nissan IDS však sľubuje dosť 
odlišnú víziu zajtrajška. Aj keď vodič aktivuje 
pilotované riadenie a odovzdá riadenie vozidlu, 

bude správanie sa vozidla – od zrýchľovania cez 
brzdenie a zatáčanie – naďalej odrážať osobný 
štýl a preferencie vodiča.

V režime manuálneho riadenia má nad vo-
zidlom kontrolu vodič. Koncept Nissan IDS 
ale v pozadí stále poskytuje asistenciu. Sníma-
če neustále monitorujú jazdné podmienky a aj 
keď má vozidlo pod kontrolou vodič, asistencia 
je stále k dispozícii. V prípade bezprostredne 
hroziaceho nebezpečenstva bude koncept Ni-
ssan IDS asistovať vodičovi pri vyhýbacom 
manévri. Umelá inteligencia konceptu Nissan 
IDS navyše, okrem učenia sa, aj komunikuje, 
podobne ako pozorný partner. Od informácií 
o dopravných podmienkach, cez časový rozvrh 
vodiča až po jeho osobné záľuby má umelá in-
teligencia konceptu Nissan IDS všetko, čo je 
potrebné na to, aby jazda bola komfortná, zá-

bavná a bezpečná.
Kľúčovým prvkom konceptu Nissan IDS je 

komunikácia. Aby sa mohlo autonómne riade-
nie stať realitou, musíme ako spoločnosť pre-
myslieť nielen komunikáciu medzi vozidlom 
a vodičom, ale aj medzi vozidlami a ľuďmi. 
Koncepcia Nissan IDS odráža víziu Nissanu o 
autonómnom riadení vyjadrenú v slogane “Ide-
me spoločne“. Myšlienka Ideme spoločne sa 
zreteľne prejavuje aj v dizajne interiéru. Kon-
cept Nissan IDS ponúka rôzne interiéry podľa 
toho, či vodič zvolí pilotované alebo manuálne 
riadenie. 

Aj keď ide o hatchback, dlhý rázvor náprav 
konceptu Nissan IDS poskytuje pohodlné 
miesto na sedenie pre štyroch dospelých. Keď 
však vodič zvolí pilotované riadenie, stane sa 
kabína ešte priestrannejšia. V tomto režime 
volant zájde do prístrojového panela a vysunie 
sa veľká plochá obrazovka. O najrôznejšie 
činnosti riadenia sa stará umelá inteligencia a 
pokyny vodiča hlasom alebo gestami. Interiér 
tvorený prírodnými materiálmi, napríklad tex-
túrovanou kožou, osvetľuje tlmené svetlo. Všet-
ky štyri sedadlá sa natočia mierne k osi vozidla 

VízIA O BUDúCNOSTI
elektromobilov a autonómneho riaDenia

II   PREdSTAvuJEmE   II    Nissan IDS

Spoločnosť Nissan motor co., 
ltd. na autosalóne v tokiu 

predstavila koncept automobilu ste-
lesňujúceho víziu spoločnosti Ni-
ssan o budúcnosti elektromobilov s 
autonómnym riadením a nulovými 
emisiami počas jazdy: koncept Ni-
ssan iDS. Prezident a výkonný riadi-
teľ spoločnosti Nissan carlos ghosn 
vo svojej prezentácii na autosalóne 
uviedol: „Pripravované technológie 
Nissanu spôsobia revolúciu vo vzťa-
hu medzi vozidlom a vodičom a v 
budúcnosti mobility ako takej.“

www.mot.sk
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gent Driving dostupná v sériovo vyrábaných 
vozidlách, budú elektromobily schopné prejsť 
na jedno nabitie veľkú vzdialenosť. Na to bude, 
samozrejme, potrebný ďalší vývoj batérií, ale 
aerodynamické vlastnosti sú tiež veľmi dôleži-
té”.  Výška plne karbónovej karosérie sa zmen-
šila na 1380 mm, čím citeľne poklesol aerody-
namický odpor. Umiestnenie kolies čo najviac v 
rohoch karosérie maximalizuje priestor v inte-

riéri a dovoľuje ucelené riešenie kabíny. Kolesá 
s veľkým priemerom dávajú vozidlu športový 
charakter, ale sú úzke, pneumatiky majú šír-
ku 175 mm, čo minimalizuje odpor vzduchu 
a valivý odpor. Kolesá majú vrstvený dizajn s 

jemným rebrovaním, ktoré na povrchu kolesa 
vytvára drobné vzdušné víry. Tento dizajn pod-
poruje hladké prúdenie vzduchu.

 Koncept Nissan IDS je vybavený veľkoka-
pacitnou 60 kWh batériou a vďaka vynikajúcej 
aerodynamike, nízkej konštrukcii, plynulým 
krivkám a menšej hmotnosti karbónovej karo-
série je toto vozidlo navrhnuté tak, aby splnilo 
aj potrebu jazdy na dlhé vzdialenosti. K ďalším 

technológiám konceptu Nissan IDS patrí pilo-
tované parkovanie, ktoré je možné ovládať zo 
smartfónu alebo tabletu a technológia bezdrô-
tového nabíjania.                       

 -nn-

a uľahčujú tak konverzáciu. Ako pri relaxácii v 
obývačke.

 
Keď vodič zvolí manuálne riadenie, priestran-

ný interiér sa upraví, aby dal vodičovi kontrolu 
nad vozidlom. Všetky sedadlá sa natočia, aby 
smerovali dopredu. Objaví sa volant, nesúci 
štýlové náznaky oprát ako pri jazde na koni, 
spolu s jazdnými ukazovateľmi a displejom 
typu heads-up ukazujúcim trasu a ďalšie infor-
mácie o jazde. Osvetlenie interiéru sa zmení na 
modrú, ktorá posilňuje schopnosť sústredenia 
sa. Priehľadné A-stĺpiky prispievajú k vyni-
kajúcemu výhľadu tým, že zamedzujú vzniku 
mŕtvych uhlov a posilňujú pocit otvoreného 
priestoru. Prepnutie na manuálne riadenie sa 
dá ľahko uskutočniť prepínačom medzi pred-
nými sedadlami, ktorý má označenie PD Co-
mmander. Je to jediný ovládací prvok, ktorý 
môže vodič fyzicky obsluhovať, keď je vozidlo 
v pilotovanom režime: ak je vodič pripravený 
prevziať riadenie, tento fyzický zásah iniciuje 
zmenu.

Aby mohlo byť autonómne riadenie široko 
prijímané, ľudia musia technológiám úplne 
dôverovať. Vďaka inovatívnym komunikačným 
schopnostiam posilňuje koncept Nissan IDS 
dôveru a pocit harmonického súžitia aj pre 
osoby mimo vozidla.

Najrôznejšie vonkajšie svetlá a zobrazovacie 
prvky signalizujú chodcom, že vozidlo vie o 
svojom okolí a informujú o zámeroch vozi-
dla. Napríklad strieborná bočná línia vozidla 
je v skutočnosti pásik LED, ktorý spoločnosť 
Nissan nazýva indikátorom zámeru. Keď sa v 
blízkosti vozidla objaví chodec alebo cyklista, 
pásik sa rozsvieti načerveno, čím signalizuje, 
že vozidlo o nich vie. Ďalší elektronický dis-
plej, obrátený von z prístrojového panela, môže 
chodcom zobrazovať nápisy, napríklad „Máte 
prednosť“. Tento prirodzený a harmonický sys-
tém komunikácie predznamenáva novú bud-
úcnosť automobilizmu.

 Riaditeľ dizajnu Mitsunori Morita hovorí: 
„V čase, keď bude technológia Nissan Intelli-
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vyznačovala okrem iného dvoma dvojitými 
karburátormi Weber, osemkanálovou hlavou 
valcov a mazaním so suchou kľukovou skriňou. 
Blok motora bol z hliníkovej zliatiny, hlava val-
cov zo sivej liatiny. Bola použitá štvorstupňová 
prevodovka. Najprv existovala aj verzia s piati-
mi prevodovými stupňami, ktorá však od roku 
1976 nebola kvôli homologizačným predpisom 
používaná.

Výsledok spojenia modernej techniky, ľahkej 
konštrukcie a starostlivého ladenia bol pôsobi-
vý. Už v prvej pretekárskej sezóne v roku 1975 
išiel nový pretekársky automobil ŠKODA veľ-
mi úspešne na štart okruhových pretekov čes-
koslovenského Pohára mieru a priateľstva. Na 
prvých troch miestach celkového hodnotenia 
skončila ŠKODA 130 RS.

V ďalších rokoch nasledovali na okruhoch 
početné popredné umiestnenia v renomova-
ných pretekoch v tuzemsku i zahraničí. Naj-
väčším úspechom bolo celkové víťazstvo auto-
mobilov ŠKODA 130 RS na majstrovstvách 
Európy cestovných vozidiel v roku 1981, rok 
predtým získala značka ŠKODA vynikajúce 
tretie miesto.

O skvelé výsledky sa ŠKODA 130 RS posta-
rala aj v národných a medzinárodných rally. Už 
vo svojej prvej rally sezóne v roku 1976 auto-

mobil získal triumfy na domácich pretekoch, 
hviezdny okamih však prišiel na prestížnej Rely 
Monte Carlo 1977 - prvé dve miesta v triede 
do 1300 cm3. Víťazné automobily viedli po-
sádky Blahna/Hlávka a Zapadlo/Motal. O rok 
neskôr nasledovalo víťazstvo na Rally Švédska, 
v roku 1980 ovládla ŠKODA 130 RS domácu 
Barum rally, kde obsadila 1. až 5. miesto.

Úspešná éra automobilu ŠKODA 130 RS 
skončila v roku 1983, kedy s konečnou platno-
sťou vypršala už predĺžená homologizácia FIA. 
ŠKODA pokračovala v aktivitách v oblasti 
motoršportu s automobilom ŠKODA 130 LR, 
ktorý však už na úspechy automobilu ŠKODA 
130 RS nadviazal v menšom rozsahu. 

Povesť dravých modelov ŠKODA RS, zalo-
žená automobilom ŠKODA 130 RS, je dnes 
synonymom výkonnosti a emócií. Najmladším 
modelom ŠKODA RS je nová Octavia RS 
230 - najsilnejšia verzia úspešného automobilu 
ŠKODA Octavia RS. Zážihový štvorvalec 2.0 
TSI v jej prípade disponuje výkonom 169 kW 
a automobil s ním zrýchľuje z 0 na 100 km/h za 
6,7 sekundy. Najväčšia rýchlosť je elektronicky 
obmedzená na 250 km/h, Octavia RS 230 je aj 
tak najrýchlejšou sériovo vyrábanou Octaviou 
všetkých čias. 

Víťazstvá v pretekoch po celom svete pod-
čiarkujú technologickú kompetenciu značky. 
ŠKODA je v motoristickom športe aktívna od 
roku 1901. Vtedy, iba dva roky po

prezentácii prvého motorového bicykla Lau-
rin & Klement, sa mladý jazdec Narcis Pod-
sedníček na „jednovalcovom“ motocykli L&K 
zúčastnil diaľkových pretekov Paríž-Berlín.

Okrem 40 rokov automobilu ŠKODA 130 
RS si ŠKODA AUTO v tomto roku pripomí-

na ďalšie významné jubileá. K nim patrí 120 
rokov od založenia spoločnosti pánmi Václa-
vom Laurinom a Václavom Klementom a 110 
rokov výroby automobilov v Mladej Boleslavi. 
ŠKODA je tak jedným z najstarších výrobcov 
automobilov na svete. Spoločnosť, ktorú zalo-
žili Laurin a Klement roku 1895, sa rozvinula 
do medzinárodne úspešného veľkosériového 
výrobcu so siedmimi modelovými radmi a 
približne 40 modelovými variantmi. Viac ako 
17 miliónov automobilov ŠKODA, vyrobe-
ných od roku 1905, podčiarkuje silu značky.

-ša-

ŠKOdA-130RS - predná časť okruhovej verzie

šKODa 130 rS OSlavuje 
40 rOKOv

ŠKOdA 130 RS, jeden z najúspešnejších 
pretekárskych automobilov 70. a 80. rokov 
minulého storočia vo svojej kategórii, oslavuje 
štyridsiatku. V sezóne 1975 sa pretekársky au-
tomobil, s rešpektom označovaný ako Porsche 
východu, prvýkrát postavil na štartovú čiaru. 
V nasledujúcich rokoch dosiahla ŠKOdA 130 
RS početné popredné umiestnenia v rally a 
okruhových pretekoch. Najväčšími úspechmi 
boli víťazstvá na majstrovstvách európy ces-
tovných automobilov v roku 1981 a tiež dvoj-
násobné víťazstvo v Rallye Monte Carlo 1977 
v kategórii do 1300 cm3.

ŠKODA 130 RS je vynikajúcim zástupcom 
114 rokov trvajúcich aktivít značky ŠKODA 
na poli motoristického športu. „Model 130 
RS dodnes potvrdzuje výbornú povesť motor-
športu značky ŠKODA,“ hovorí pán Michal 
Velebný, koordinátor reštaurátorskej dielne 
ŠKODA Múzea v Mladej Boleslavi. „Vytvo-
riť toto pretekárske auto nebolo vo vtedajšom 
Československu jednoduché a skutočnosť, 
že sa to podarilo, je dôkazom technologickej 
kompetencie a zapálenosti vtedajších vývojárov 
a technikov spoločnosti ŠKODA,“ pokračuje 
Michal Velebný.

Šéf ŠKODA Motorsport pán Michal Hra-
bánek dopĺňa: „ŠKODA je hrdá na svoju veľ-
kolepú tradíciu motoristického športu a ikony 
pretekárskych automobilov, akou je práve 130 
RS. Vedomie vynikajúcej histórie motoristic-
kého športu značky nás motivuje aj dnes. Štyri 
víťazstvá vo WRC 2, štyri národné tituly pre 
nový automobil ŠKODA Fabia R5 a štvrtý ti-
tul APRC v rade pre značku ŠKODA sú skve-
lou bilanciou sezóny 2015.“ 

ŠKODA 130 RS bola v 70. a 80. rokoch 20. 

storočia považovaná za Porsche východu. Už 
rok pred jej prezentáciou položila automobil-
ka ŠKODA s tromi prototypmi pretekárskych 
automobilov ŠKODA 200 RS základ pre novú 
éru motoršportu značky. Motívom bolo žela-
nie, dostať sa na štart aj v pretekárskych trie-
dach s väčšími zdvihovými objemami. Dovtedy 
sa značka zúčastňovala hlavne pretekov v trie-
dach do 1300 cm3. S automobilom 200 RS po-
užila ŠKODA prvýkrát rozširujúce označenie 
RS - skratku slov Rally Sport.

Keďže prototypy 200 RS nebolo možné ho-
mologizovať podľa nových predpisov, pristúpi-
la ŠKODA k stavbe pretekárskeho automobilu 
130 RS. Novinka mala hmotnosť iba 720 kg, 
vybrané dielce karosérie boli z hliníkovej zlia-
tiny - strecha, kapota a vonkajšie plechy dverí. 
Blatníky a kryt motora boli vyrobené zo sklo-
laminátu. 

Vpredu využila ŠKODA prednú nápravu z 

typu 200 RS, zadná náprava bola skonštruo-
vaná nanovo. Skelet automobilu, pochádzajúci 
zo sériovo varábaného modelu ŠKODA 110 R, 
dostal robustný ochranný rám.

ŠKODA 130 RS mala motor so zdvihovým 
objemom 1,3 litra s ventilovým rozvodom 
OHV. Dosahoval výkon  103 kW. Automo-
bil s ním dokázal zrýchliť až na 220 km/h. 
Konštrukcia motora určeného pre preteky sa 

ŠKOdA-130RS - interiér okruhovej verzie ŠKOdA-130RS - interiér verzie rally

tECHNICKÉ ÚdaJE – ŠKOda 130 RS

Zdvihový objem  1289 cm3
priemer
valcov x zdvih piestov 75,5 x 72 mm
Najväčší výkon  až 103 kW pri 8000  
 ot./min. 
Kvapalinou chladený zážihový štvorvalec OHv, 
umiestnený pozdĺžne za zadnou nápravou, dva 
dvojité karburátory Weber 40 dCOE, jednoko-
túčová suchá spojka, štvorstupňová prevodov-
ka, samozáverný diferenciál, pohon zadných 
kolies
Pneumatiky  165-13 až 215/50-13
dĺžka  4020 mm
Šírka  1720 mm
výška  1340 mm
Rázvor náprav 2400 mm
Rozchod kolies
vpredu/vzadu  1410/1366 mm
Najväčšia rýchlosť až 220 km/h
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 Spoločnosť BMW Group si vybra-
la autosalón auto guangzhu 2015, 
jeden z najväčších medzinárodných 
autosalónov v Číne, za miesto pre-
miéry významnej novinky.

Vízie spoločnosti, ako by mal vyzerať 4-dve-
rový kompaktný sedan. Prémiové kompakt-
né vozidlá majú v Číne veľký potenciál rastu. 
BMW Concept Compact Sedan je zosobne-
ním prístupu mladých Číňanov k životu. Títo 
potenciálni zákazníci sú sebavedomí, dynamic-
kí, s veľkými nárokmi na kvalitu a vycibreným 
estetickým vkusom. 

Kompaktný a dynamický exteriér štúdie 
BMW Concept Compact Sedan vytvára kla-
sické trojpriestorové poňatie karosérie typu 
sedan. Klenutá kapota a dlhý rázvor náprav 
opticky predlžujú vozidlo a kabína posunu-
tá smerom dozadu podčiarkuje jeho športové 
gény. Štvoro dverí tvorí harmonickú súčasť 
proporcií a vodičovi i ostatným členom po-
sádky umožňujú jednoduché nastupovanie. 
Diskrétne zapustené kľučky otvoria dvere po 
jemnom dotyku ich kovového povrchu.

Ostré hrany a dynamicky zabrúsené povr-
chy predvádzajú hru svetla a tieňa. Exkluzívny 

bronzový odtieň laku Liquid Metal Bronze 
priľnul ku karosérii, akoby bola z neho vytvore-
ná. Jemné pigmenty vo farbe menia pod vply-
vom hry svetla a tmy svoje odlesky a umocňujú 
príťažlivý dizajn vozidla. Pohľady pútajú aj lišty 
okolo okien a vzpery vonkajších spätných zrka-
diel z lešteného hliníka. Bočnému pohľadu do-
minujú dvojfarebné 20-palcové diskové kolesá 
z ľahkých zliatin s dvojitými ramenami.

Pri pohľade do interiéru štúdie BMW Con-
cept Compact Sedan ihneď padne zrak na 
známe prvky rodiny BMW. Kokpit sa jedno-
značne zameriava na vodiča. Všetky línie, tvary 
a ovládacie prvky smerujú k osobe za volantom 
a sú pripravené splniť jeho potreby. Podčiar-
kuje ich aj výrazná línia, ktorá bez ohľadu na 
umiestnenie volantu ukazuje do smeru jazdy. 
Vodičovi vo výhľade nič neprekáža a môže sa 
sústrediť na jazdu. V jeho zornom poli sa na-
chádza iba Head-Up Displej s kombinovanou 
obrazovkou, ktorá do zorného poľa vodiča pre-
mieta všetky podstatné informácie.

Napnuté horizontálne línie a povrchy vytvá-
rajú pocit z veľkého priestoru, čo je protikla-
dom k športovému interiéru zameranému na 
vodiča. Prístrojová doska na strane spolujazdca 
elegantne prechádza do dverí, čím mu vytvá-

ra veľmi útulné prostredie. Exkluzívna koža 
Nappa, drevo s otvorenými pórmi a brúsený 
hliník. Táto trojica materiálov sa nachádza na 
celej prístrojovej doske. Jej kožené čalúnenie 
s prešitím kontrastnou niťou je prvok, ktorý 
sa nachádza najmä na luxusných limuzínach. 
Leštený hliník dodáva prístrojovej doske ná-
dych exkluzivity, zatiaľ čo oranžové podsviete-
nie vytvára neopakovateľnú atmosféru v noci.

Dvere nadväzujú na horizontálne línie 
prístrojovej dosky a dynamicky v nich pokra-
čujú až do bokov vozidla. Predné dvere vizuál-
ne pokračujú až do stredného stĺpika, čím poci-

tovo zväčšujú interiér. Interiér ponúka na túto 
triedu nečakané množstvo priestoru. Tento po-
cit umocňujú aj športové sedadlá, ktoré vzadu 
prechádzajú do dvoch samostatných kresiel. Sú 
pohodlné a čalúnené mäkkou prírodnou kožou 
Nappa. Na výber sú slonovinová farba Ivory, 
sivohnedá a hnedá.

Športové gény sedadiel podčiarkujú aj prvky 
v oranžovej farbe Velocity Tulip. Tvar seda-
diel sa inšpiroval pretekárskymi škrupinami a 
umocňuje športový charakter vozidla. Zároveň 
však poskytuje komfort prémiového segmentu. 
Svoju rolu zohráva aj veľká presklená panora-

matická strecha. Prepúšťa množstvo denného 
svetla a nad hlavami členov posádky vytvára 
extra dávku priestoru.

BMW Concept Compact Sedan má všetky 
technologické doplnky rafinovane integrované 
do interiéru. Mechanicky ovládané prvky sa 
vyznačujú maximálnym ergonomickým spra-
covaním. Či už ide o ovládanie klimatizácie, 
volič prevodov alebo ovládač systému iDrive 
– všetko dostalo maximálne pohodlné a mäk-
ké povrchy. Všetky ostatné funkcie na volan-
te, stredovej konzole či na dverách sa ovládajú 
prostredníctvom podsvietených dotykových 
plôch. Ich veľký lesk zväčšuje exkluzivitu in-
teriéru. Technológie dopĺňa Head-Up Displej 
a 8,8-palcová obrazovka v strede prístrojovej 
dosky, ktorá kedykoľvek a podľa potreby zob-
razuje všetky nevyhnutné informácie.

Zadná časť interiéru viditeľne ukazuje na 
dôraz venovaný komfortu posádky. Napriek 
kompaktným rozmerom vozidla víta zadná 
časť svojich dvoch cestujúcich veľkolepým po-
citom z priestoru. Zadná lavica na prvý pohľad 
ponúka iba dve samostatné sedadlá a cestujú-

cich rozmaznáva priestorom. Zároveň si však 
zadné sedadlá zachovávajú športový nádych 
predných. Panoramatická strecha a slonovi-
nové čalúnenie strechy sa starajú o príkladný 
pocit z priestoru. Farebné podsvietenie vytvára 
v noci neopakovateľnú atmosféru a zvýrazňuje 
všetky dotykové ovládacie funkcie.

Komfort a prestíž zlepšuje aj dotykové ovlá-
danie klimatizácie pre zadné sedadlá umiest-
nené na stredovej konzole.

     
     

-bw-

Vozidlo
s prejavom luxusu
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Pokračujúci výskum spoločnosti 
volvo cars v oblasti autonóm-

neho riadenia potvrdil to, čo všetci 
vieme – že každodenné dochádzanie 
nám berie radosť z jazdy. Práve počas 
dochádzania a ciest po diaľnici na 
dlhé vzdialenosti sú ľudia najochot-
nejší zveriť šoférovanie samotnému 
vozidlu.

Spoločnosť Volvo preto vyvinula Kon-
cept 26, pomenovaný podľa priemerného 
denného času dochádzania do zamestnania 
na úrovni 26 minút – času, ktorý by sa dal 
stráviť niečím zmysluplnejším než sedením 
za volantom v zápche. Spoločnosť Volvo sa 
preto rozhodla dať vodičovi možnosť, aby si 
vychutnával zážitok z jazdy vtedy, keď bude 
chcieť. Ak sa vodič rozhodne robiť niečo iné, 
vedenie vozidla môže zveriť vozidlu.

Koncept 26 vychádza z úplne novej pa-

tentovanej konštrukcie sedadiel, ktoré vo 
fáze transformácie aktívne usadia vodiča do 
jedného z troch režimov: „Drive“ (jazda), 
„Create“ (tvorba) alebo „Relax“. Tieto tri 
režimy konceptu vytvárajú novú inovačnú 
platformu autonómnej jazdy, ktorá sa po-
stupne môže prispôsobiť novým potrebám a 
technológiám.

 
Keď sa vodič rozhodne zveriť vedenie vo-

zidlu, volant sa zatiahne, sedadlo sa sklopí a 
z prístrojovej dosky sa vysunie veľký displej, 

ktorý umožňuje vodičovi stráviť čas podľa 
želania. V Koncepte 26 je potrebné radikál-
ne zmeniť základnú konštrukciu interiéru 
automobilov a vytvoriť priestor, ktorý možno 
používať podľa želania vodiča/spolujazdca.

 
Koncept 26 prináša do vozidla nový súbor 

možností – od zábavy po poskytovanie slu-
žieb a viac – pomocou technológií, ktoré sú 
dnes prirodzenou súčasťou nášho každoden-
ného života. Taktiež to signalizuje obrovský 
potenciál pre nové obchodné príležitosti a 

spoluprácu v oblasti moderných technológií, 
ktoré prinesie autonómna jazda.

Prebiehajúci výskumný projekt spoločnos-
ti Volvo Cars s názvom Drive Me je ďalším 
dôkazom, že Volvo je jedným z lídrov v tech-
nológii autonómneho jazdenia, pričom pev-
ne stavia na svojich základoch bezpečnosti. 
V rámci projektu bude v roku 2017 v švéd-
skom Göteborgu jazdiť veľká flotila plne 
autonómnych automobilov u skutočných 
zákazníkov.                   -vo-

vOlvO – kOncept 26
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AUTOMOBILKA ŠKODA OSLAVUJE 120 ROKOV EXISTENCIE                      
HISTORICKÉ VOZIDLÁ

PRÁVNA RUBRIKA
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UŽ OD 17 700 €

UŽ OD 16 200 €

0 % úrok Od 180 € Garancia
odkúpenia
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UŠETRITE 2-KRÁT! PRI NÁKUPE A PRI KAŽDOM TANKOVANÍ

Ponuka platí od 1. 1. 2015. Cena 16 990 € sa vzťahuje na verziu Citroën C4 Picasso Collection HDi 115 na sklade. 
Spotreba 4,0 – 6,3 l/100 km a emisie CO2 104 – 145 g/km. Obrázok vozidla je ilustračný.

Užitočné technológie nikdy neboli dostupnejšie. Využite ponuku diesel za cenu benzínu 
na najpredávanejšie európske rodinné auto Citroën C4 Picasso a ušetríte 2-krát – pri 
nákupe a pri každom tankovaní. Citroën C4 Picasso s úporným dieselovým motorom 
môže tak byť váš už za 16 990 €. Akcia platí na väčšinu modelov Citroën.

PETER SAGAN
SLOVENSKÝ CYKLISTA 
ROKA 2014

www.citroen.sk

DIESEL ZA €ENU BENZÍNU
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Ešte nikdy nebola esencia značky Mercedes-Benz taká dostupná. Všetko, čo ste kedy obdivovali 
na väčších bratoch, dnes nájdete v mladšej a rozumnejšej sestre. Sexi krivky Triedy A, kvalitné 
materiály a prémiové vyhotovenie na vás dýchajú z každej súčiastky.

Navyše je v cene vozidla zahrnuté:
  havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky 

od spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
  servis na 6 rokov alebo do 160 000 km.

Vyskúšajte si ju ešte dnes. Uveríte.
www.mercedes-benz.sk/vitajte

Vitajte v rodine Mercedes-Benz
Už od 19 999,– €*

* Cena 19 999 € sa vzťahuje na Mercedes-Benz A 180 sedan. Ceny sú uvedené vrátane DPH. 
Trieda A: Kombinovaná spotreba paliva 3,7 – 7,1 l/100 km; emisie CO2 98 – 165 g/km. Ilustračné foto. 
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Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Octavia RS: 4,6 – 6,4 l/100 km, 119 – 149 g/km. Ilustračné foto.
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UŽÍVAJTE SI CROSSOVER PEUGEOT 2008 ÚPLNE BEZ STAROSTÍ!
A to vďaka revolučnej novinke – Peugeot paušálu all inclusive už od 249 eur mesačne*. O všetko máte postarané. Neriešite akontáciu, 
poistenie, servis ani pneumatiky, len tankujete. Ako pri služobnom aute. 
Neriešte starosti, riešte www.peugeotpausal.sk.

PEUGEOT 2008

Kombinovaná spotreba 3,6 – 5,9 l/100 km, emisie CO2 94 – 135 g/km.
* Pri dodržaní zmluvného najazdenia 60 000 km a dĺžky nájmu 60 mesiacov. Viac na www.peugeotpausal.sk.

O NIČ SA NESTARÁTE, LEN TANKUJETE

ALL INCLUSIVE UŽ OD 249 EUR MESAČNE*

Grip Control 
technológia

PEUGEOT 
i-Cockpit®

Nové PureTech
motory

09947 Peugeot 2008 pausal All Inclusive 210x297_bulletin.indd   1 4/2/15   15:43 

Spotreba paliva Audi Q7 v l/100 km: 
kombinovaná 4,2 – 7,5; emisie CO2 v g/km: kombinované 110 – 174.

Štyri kruhy posúvajú segment SUV na novú úroveň.

Viac dynamiky.
Nové Audi Q7 je ľahšie až o 325 kg, čo sa odráža 

na jeho energických jazdných vlastnostiach.

Viac priestoru a variability. 
Nové Audi Q7 prichádza s najpriestrannejším a najvariabilnejším interiérom vo svojej triede. 

Úspornejšie motory. 
Nové Audi Q7 vás ohromí kombinovanou spotrebou len 5,7 l/100 km (3.0 TDI 200 kW). 

Pokrokové technológie. 
Nové Audi Q7 ponúka revolučnú, plne digitálnu palubnú dosku Audi virtual cockpit, nový ovládací 

panel MMI all-in-touch a široké spektrum asistenčných systémov v sériovej výbave. 

Čakáte ešte viac? 
Pokojne buďte nároční, nové Audi Q7 prekoná aj tie najväčšie očakávania.

 
Príďte sa presvedčiť k vášmu predajcovi Audi alebo navštívte www.audi.sk

Veľké veci robíme 
s ľahkosťou.

Nové Audi Q7.

AudiSlovensko www.audi.sk www.svetaudi.sk
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Dokonalé auto. 

Unikátne riešenia.

www.kia.com

Nová Kia

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: *Uvedená ponuka 9.990 € platí na prvých 100 ks Kia Rio 5dr. 1.2 D-CVVT vo výbave Silver. Bližšie informácie o ponuke a financovaní sa dozviete
u každého autorizovaného predajcu Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,7-5,5 l/100 km, emisie CO2: 109-127g/km. *  Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Nie je nijakou novinkou, že výbava, technológie a vnútorný priestor Kia Rio sú absolútnou špičkou vo svojej triede. 
Byť najlepším nám však nestačí. Neustále vyvíjame nové technológie, ktoré  sa netýkajú len bezpečnosti, ale aj komfortu
a spríjemnenia jazdy. Presne preto sme vyvinuli špičkovú Bluetooth streaming technológiu, ktorá umožňuje ľahko bezdrôtovo 
pripojiť obľúbenú hudbu z vášho zariadenia. Pokiaľ vám nestačí už aj tak nadštandardný priestor v Kia Rio, teraz  máte na 
výber aj novú KIA Rio sedan so zväčšením objemu batožinového priestoru až o 110 litrov.

Nová Kia Rio a Rio Sedan. 
Zamilujete sa na prvé počutie.

* Táto služba sa vzťahuje len na nové vozidlá Kia s navigáciou, zakúpené po 28.februári 2013 s továrenskou výbavou navigácie LG. Sedemročná aktualizácia máp zahŕňa šesťkrát 
aktualizáciu a najnovšiu aktualizáciu máp, ktorá je nainštalovaná už v továrni a je dodaná s novým vozidlom. Na navigačný systém sa nevzťahuje sedemročná záruka. Kia nenesie 
zodpovednosť za kvalitu a správnosť údajov poskytnutých dodávateľom mapových dát Navteq.

*V rámci skvalitňovania našich služieb zákazníkom, sú všetky nové vozidlá Kia už pri výrobe  vybavené navigačným 
systémom LG. Každý zákazník má navyše nárok na šesť  aktualizácií máp zdarma. Táto jedinečná služba vám 
zaručuje, že budete mať v navigácii vždy najaktuálnejšie údaje.

Nová Kia

od 9 990 €
LÍZING BEZ NAVÝŠENIA 

0%

až 400l

www.volkswagen.sk

Golf Variant Slovakia
už od 154 € mesačne**
s výbavou v hodnote
až 1 874 € zadarmo

Golf Slovakia 
už od 144 € mesačne*
s výbavou v hodnote
až 1 874 € zadarmo

SPLŇTE SI 
SVOJ SEN.

GOLF * Uvedený príklad platí pri Financovaní na 1 % pre model Volkswagen Golf Slovakia 1.2 TSI BlueMotion Technology 5st. 
EU6 85k. Cenníková cena uvedeného modelu je 14 400 eur. Najprv zaplatíte akontáciu vo výške 28 % (4 032 eur) a následne 
47 mesiacov splácate 1 % z celkovej ceny vozidla (144 eur). Celková dĺžka zmluvy je 4 roky (48 mesiacov). Nakoniec doplatíte 
poslednú vyššiu 48. splátku vo výške 25 % (3 600 eur). Spracovateľský poplatok pri dobe splácania 4 roky je 3 % z financovanej 
hodnoty  RPMN je 1,19 %. Ponuka financovania je od spoločnosti VOLKSWAGEN FINANČNÉ SLUŽBY.

GOLF VARIANT ** Uvedený príklad platí pri Financovaní na 1 % pre model Volkswagen Golf Variant Slovakia 1.2 TSI BlueMotion 
Technology 5st. EU6 85k. Cenníková cena uvedeného modelu je 15 400 eur. Najprv zaplatíte akontáciu vo výške 
28 % (4 312 eur) a následne 47 mesiacov splácate 1 % z celkovej ceny vozidla (154 eur). Celková dĺžka zmluvy je 
4 roky (48 mesiacov). Nakoniec doplatíte poslednú vyššiu 48. splátku vo výške 25 % (3 850 eur). Spracovateľský 
poplatok pri dobe splácania 4 roky je 3 % z financovanej hodnoty a RPMN je 1,19 %. Ponuka financovania je od 
spoločnosti VOLKSWAGEN FINANČNÉ SLUŽBY.

Spotreba paliva v l/100 km: 3,2 – 5,3 (kombinovaná), emisie CO2 v g/km: 85 – 124 (kombinované). Triedy energetickej 
efektivity: A+ – C. Uvedené ceny v eurách sú importérom odporúčané ceny pre klienta vrátane DPH. Financovanie 1 % 
platí na modely Polo, Polo Slovakia, Golf, Golf Slovakia, Golf Variant, Golf Variant Slovakia, Jetta, Jetta Business 
a Tiguan do 31. 12. 2015. Volkswagen je držiteľom prestížneho ocenenia Superbrands 2015, ktoré sa každoročne 
udeľuje najlepším značkám na základe hodnotenia zákazníkov a odbornej poroty. Fotografia je ilustračná.

Golf Slovakia teraz s Financovaním iba za 1 % bez navýšenia
Vyberte si legendárny Golf alebo priestranný Golf Variant v edícii Slovakia a získajte výbavu v hodnote až 1 874 eur zadarmo! 
Vo výbave nájdete palubný počítač Premium, predné športové vyhrievané sedadlá, bixenónové svetlomety a mnoho iného. 
Využite aj výhodné financovanie svojho auta iba za  1 %  z jeho ceny bez ďalšieho navýšenia a Golf bude váš už od 144 eur 
mesačne a Golf Variant už od 154 eur mesačne.  

Ako Financovanie za 1 % funguje?
Najprv zaplaťte akontáciu, ktorej výšku si určíte. Potom si vyberiete dobu splácania vozidla od 3 do 4 rokov. Vaša mesačná 
splátka bude 1 % z ceny vozidla. Na konci zmluvy doplatíte už len poslednú vyššiu splátku. Celkovo tak zaplatíte 100 % z ceny 
vozidla bez navýšenia.

Viac informácií získate u vášho predajcu Volkswagen.

Volkswagen predĺžená záruka     +2       +3

Financovanie

2015

Das Auto.

VW Golf slovakia 210x297.indd   1 8.6.2015   14:45

NABIJE VÁS ENERGIOU
NOVÝ PEUGEOT 208

P E U G E O T  i - C O C K P I T ®       P U R E T E C H  m o t o r y       A C T I V E  C I T Y  B R E A K

UŽ OD 88 € MESAČNE*

NOVÝ PEUGEOT 208

peugeot.sk

Nový Peugeot 208 prichádza nabitý energiou: nová predná mriežka chladiča so športovejším dizajnom, nové zadné 3D LED svetlomety, nové 
Puretech motory pre vyšší výkon a nižšie emisie CO2, nový systém automatického brzdenia v meste pri nebezpečenstve kolízie (Active City Break) 
pre ešte vyššiu bezpečnosť. K tomu unikátny Peugeot i-Cockpit® s menším kompaktným volantom, veľkou 7” dotykovou obrazovkou a prístrojovým 
panelom v zornom poli vodiča pre ešte intenzívnejšie pocity z jazdy.

Kombinovaná spotreba 3,4 – 4,8 l/100 km, emisie CO2 87 – 110 g/km. Ilustračné foto.
* Platí pri dĺžke Peugeot paušálu 48 mesiacov a prvej platbe vo výške 35 %. Viac na www.peugeotpausal.sk.

10168 Novy 208 Launch 210x297_A4.indd   1 6/9/15   11:48 

Nová Kia cee’d GT Line so špičkovým Turbo-GDi motorom.   
Prekvapí vás!
Väčšina z nás pri výbere auta hľadá kompromis medzi športovým výkonom a spotrebou.     
S novou Kia cee’d je tento problém už minulosťou. Vďaka novým Turbo-GDi motorom, 
získate obidve vlastnosti naraz. Nekompromisný výkon s neuveriteľnou spotrebou.                     
S inteligentnými online službami Kia jednoducho vyhľadáte každý váš cieľ, zároveň budete 
neustále informovaní o dopravnej situácii a počasí. Je jednoduché zvyknúť si byť neustále 
o krok vpred.

Turboefektívna.

www.kia.com

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: *Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. 
Kombinovaná spotreba paliva 4,9 l/100 km, emisie CO2: 113 – 115 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

*  Správa BrandZ™ vedená spoločnosťou Millward Brown Optimor, ktorú si zadala agentúra WPP a ktorej cieľom je určiť 100 celosvetovo najhodnotnejších značiek, porovnávala údaje 
od zhruba dvoch miliónov zákazníkov z 30 krajín. 

Zobrazenie vozidla je len ilustratívne. Všetky dáta, údaje a zobrazenia sú určené len na informačné účely a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. 
Toyota Avensis: Kombinovaná spotreba: 4,2 – 6,2 l/100 km, emisie CO2:  108 – 144 g/km. Toyota Auris: Kombinovaná spotreba: 3,5 – 6,1 l/100 km, emisie CO2: 79 – 140 g/km. Údaje 
o spotrebe pohonných látok a o emisiách CO2 zodpovedajú záverom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Ponuka platí pre podnikateľské subjekty. www.toyota.sk

NOVÝ AVENSIS 
S FINANCOVANÍM  

S 0 % ÚROKOM

NOVÝ AURIS 
S FINANCOVANÍM  

S 0 % ÚROKOM

VYDAJTE SA CESTOU  
INOVÁCIÍ A NEODOLATEĽNÝCH 

PONÚK
TESTOVACÍ TÝŽDEŇ TOYOTA

7. – 12. SEPTEMBRA

Či už si želáte cestovať bezpečnejšie alebo zháňate nové vozidlo s hybridnou 
technológiou pre seba alebo pre svoju firmu, s vozidlami Toyota nájdete 
kombináciu špičkovej techniky za skvelú cenu. U našich autorizovaných 
partnerov na vás čaká výnimočná ponuka financovania Toyota Garant, ktorá 

platí pre väčšinu modelov.

Nepremeškajte šancu vlastniť vozidlo od najhodnotnejšej značky na svete!*

GARANTOVANÁ
BUDÚCA HODNOTA VOZIDLA

REVOLUČNÉ FINANCOVANIE 
BEZ NAVÝŠENIA

TO_33012896_Avensis_MOTor_210x297_OW_SK.indd   1 8/19/15   1:32 PM

ŠKODA Fabia. Dizajn, bezpečnosť a výkon na jednotku.

Stvorili sme slovenské Auto roka 2015 iba pre vás, ale ocenili ho aj svetoví odborníci. 
Najvyšší počet 5 hviezdičiek v testoch bezpečnosti NCAP a cena Red Dot Design Award 
za jeho nadčasový dizajn nám potvrdili, že keď do niečoho dáte srdce, stojí to naozaj 
za to. Spravte aj vy slovenské auto roka autom vášho života. Nová ŠKODA Fabia bude 
teraz vaša s perfektnou výbavou, so 4-ročnou zárukou a s výhodným Financovaním 
na jednotku. Navštívte vášho predajcu ŠKODA ešte dnes.
www.skoda-auto.sk

SPRAVTE AUTO ROKA
AUTOM SVOJHO ŽIVOTA
SPRAVTE AUTO ROKA
AUTOM SVOJHO ŽIVOTA

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia: 3,4 – 4,8 l/100 km, 88 – 110 g/km. Ilustračné foto.

1_210x297_fabia_jesen.indd   1 27/08/15   16:29

Originálna továrenská 
záruka 5 rokov

NOVÝ FORD FOCUS 
s aktívnym parkovacím asistentom
Pomôže vám zaparkovať na miestach, ktoré nevidíte. Nájde miesto, 
kde zaparkuje kolmo alebo pozdĺžne aj bez vašej pomoci. Jeden z mnohých 
dôvodov, prečo si vybrať Ford. Teraz s novým Fordom Focus prichádza
aj 5-ročná záruka na všetky osobné vozidlá značky Ford. 
Viac informácií na ford.sk

Originálna továrenská 
záruka 5 rokov 

alebo 120 000 km
U každého predajcu Ford.

Focus_mirrors_MOTor_210x297.indd   1 28.1.2015   11:02
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Križujúca doprava, cyklisti, križujúci chodci, 
možno s pozornosťou zameranou na svoj smart-
fón, matky s buginou, hrajúce sa deti – prevádzka 
v meste vyžaduje v množstve situácií pozornosť 
a úsudok vodiča a skrýva nebezpečenstvá neho-
dy. dostatok priestoru pre asistenčné systémy, 
ktoré podporujú vodiča, zlepšujú bezpečnosť a 
zmenšujú stres počas jazdy v mestskom prostre-
dí. Vedcom spoločnosti daimler Ag sa na tejto 
ceste v rámci výskumnej iniciatívy UR:BAN po-
daril prelom. 

Systém na báze kamery pomocou takzvaného 
„štítkovania scén“ (scene labelling) automaticky kla-
sifikuje úplne neznáme situácie a detekuje tak všetky 
objekty dôležité pre asistenčný systém pre vodiča – 
od cyklistu cez chodca až po vozíčkara. Vedci od-
delenia „Snímanie okolia“ (Environment Sensing) 
cielene ukázali svojmu systému tisíce fotografií roz-
ličných nemeckých miest, v ktorých podrobne ozna-
čili 25 rozličných tried objektov ako vozidlá, cyklisti, 
chodci, cesta, chodník, budova, stĺpy alebo stromy. 
Na základe týchto príkladov sa systém naučil auto-
maticky klasifikovať úplne neznáme obrazy a roz-
poznávať tak všetky objekty dôležité pre asistenčný 
systém pre vodiča, a to aj pri značnom prekrytí a 
vo veľkých vzdialenostiach. Umožňujú to výkonné 
počítače, ktoré sú podobne ako ľudský mozog ume-
lo neuronálne pospájané do siete, takzvané hlboké 
neurónové siete (Deep Neural Networks).

Systém tak funguje podobne ako ľudský zrak. Aj 

ten je založený na veľmi komplexnom neuronálnom 
systéme, ktorý informácie jednotlivých snímacích 
buniek na sietnici spája dovtedy, až človek dokáže 
rozpoznať a rozlíšiť takmer neobmedzený počet 
objektov. Označovaním scén sa z kamery stáva na-
miesto čisto meracieho systému systém rozumejúci, 
tak všestranný ako súhra oka a mozgu. Prof. Ralf 
Guido Herrtwich, vedúci asistenčných systémov pre 
vodiča a podvozkových systémov, výskumu koncer-
nu a prípravného vývoja Daimler AG: „Vďaka výko-
nu počítačov, ktorý v posledných rokoch ohromne 
narástol, je stále bližšie deň, kedy autá budú vidieť 
svoje okolie rovnako ako človek a dokážu správne 
vyhodnocovať komplexné situácie v meste.“ V záuj-
me rýchleho napredovania Daimler spoločne s part-
nermi naďalej aktívne skúma automobily v zmysle 
vízie o beznehodovej jazde. 

Na záverečnom podujatí združeného výskumného 
projektu UR:BAN („Urbaner Raum: Benutzerge-
rechte Assistenzsysteme und Netzmanagement“), 
teda „Mestský priestor: Asistenčné systémy a zosie-
ťovaný manažment prispôsobené pre používateľa“, 
vedci spoločnosti Daimler prostredníctvom piatich 
rozličných skúšobných vozidiel predviedli presved-
čivé výsledky. Okrem prezentácie označovania scén 
v reálnom čase ďalšie testovacie vozidlo predviedlo 
radarové systémy vytvárajúce obraz a ich nové, fasci-
nujúce možnosti v mestskom prostredí. Ukázali, že 
radarová senzorika dokáže medzičasom komplexne 
zaznamenať a zviditeľniť nielen všetky dynamické 

objekty, ale aj ľubovoľné statické prostredie. Vďaka 
osobitným vlastnostiam radarovej vlny funguje toto 
riešenie aj v hmle a pri nepriaznivých poveternost-
ných podmienkach. Okrem toho dokáže pomocou 
takzvaného mikrodopplera jednoznačne vyhodno-
tiť signatúru pohybujúcich sa chodcov a cyklistov. 
V hale výstavy bolo tiež predstavené, ako vytvoria 
údaje z radarov a kamier vďaka fúzii snímačov mo-
del okolia. Model zohľadňuje nielen miesta a rých-
losti rozličných účastníkov cestnej premávky, ale aj 
vlastnosti ako druh a posun objektov. Do modelu 
okolia vozidla vstupujú aj neúplné údaje snímačov 
a chýbajúce informácie, aké sa v reálnej premávke 
často vyskytujú.

V treťom skúšobnom vozidle bol zabudovaný sys-
tém na detekciu, klasifikáciu a rozpoznanie zámeru 
chodcov a cyklistov. Tento systém rovnako ako ľud-
ský vodič na základe držania hlavy, postavenia tela 
a pozície na kraji cesty predvída, či chodec ostane 
stáť na chodníku alebo prejde cez cestu. Vďaka tomu 
možno v nebezpečnej situácii spustiť reakciu systé-
mu na zabránenie nehody až o jednu sekundu   skôr 
ako u systémov, ktoré sú aktuálne na trhu. 

Ako ďalší zlatý bod programu bolo predvede-
né, ako systémy na báze radaru a kamery dokážu 
zlepšiť bezpečnosť a komfort pri zmene jazdného 
pruhu v mestskej premávke. Táto asistenčná funk-
cia umožňuje asistovaný prechod do vedľajšieho 
jazdného pruhu v rozsahu rýchlostí 30 až 60 km/h, 
ktorý si vodič môže vyvolať pomocou ovládacieho 
prvku. Systém sníma okolie a premávku v jazd-
ných pruhoch. Analýza situácie poskytne odhad 
vývoja scenára a následne povolí vypočítanú krivku 
dráhy. Potom sa vykoná podporné vedenie vozidla 
v pozdĺžnom a priečnom smere s cieľom zmeny 
jazdného pruhu. Informáciu o tom, či systém môže 
alebo nemôže vykonať zamýšľanú zmenu jazdného 
pruhu, vodič intuitívne zistí v združenom prístroji. 
Po úspešne dokončenej zmene jazdného pruhu po-
kračuje pozdĺžna regulácia s funkciou udržiavania 
vozidla v jazdnom pruhu. Vodič má pritom kedy-
koľvek možnosť prevziať kontrolu nad systémom 
pohybom volantu či zásahom plynového alebo brz-
dového pedálu.

Potenciál odhadu správania sa vodiča pre pláno-
vanú zmenu jazdného pruhu alebo odbočenie bolo 
možné zažiť v piatom skúšobnom vozidle. Pri nastá-
vajúcej zmene jazdného pruhu sa napríklad údaje o 
pohľade vodiča ponad plece spoja so zosnímanými 
jazdnými parametrami. Očakávaný proces odbo-
čenia možno predvídať na základe súhry pohybov 
volantom, zmenšenia rýchlosti a kartografických 
informácií. Systém počas prezentácie zakaždým au-
tomaticky zapol smerovku a zavčasu tak informoval 
okolie.

   -dr-

Prelom v účinnosti
asistenčných systémov vodiča
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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 - bočné 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 
Značka Dunlop prichádza na trh s novou, piatou generáciou zimných pneumatík. Pneumatika (tajnička) je charakterizovaná vynikajúcou priľnavosťou k po-
vrchu vozovky, čo je cenné pri brzdení na mokrých povrchoch a jazde v zákrutách. Dizajn behúňa pneumatiky je riešený tak, že má výborný záber na zasneže-
ných, zľadovatených cestách a aj na topiacom sa snehu na vozovke. Pneumatika sa vyrába v 43 rozličných rozmeroch s priemerom 15“ až 19“. (MOT´or č. 
11/2015). 

1- názov vozidla značky Jeep, 2- látka nevodia-
ca elektrický prúd, 3- chemický prvok značky n, 
4- zariadenie na výcvik vodičov, 5- fáza pracov-
ného cyklu spaľovacieho motora, 6- obrátenie 
chodu, 7- ukazovateľ smeru na motorovom vo-
zidle, 8- spodok motorového vozidla, 9- zlučo-
vanie prvkov s kyslíkom, 10- prevod, prevedenie 
na inú veličinu, 11- prístroj  zaznamenávajúci 
rýchlosť, čas a prejdené kilometre vozidlom.

Riešenie
Tajnička:
Winter Sport

1- Wrangler, 2- izolátor, 3- nitrogén,
4- trenažér, 5- expanzia, 6- reverzia,
7- smerovka, 8- podvozok, 9- oxidácia,
10- redukcia, 11- tachograf.                                                                                                                                  

-jo-
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II   PREdSTAvuJEmE   II

Súčtom obidvoch dráh nám vyjde 
celková dráha vozidla Sc, potrebná 
na jeho zastavenie v metroch. 

Teraz si môžeme na kalkulačke vo-
liť jednotlivé rýchlosti v a postupne 
skúšať, pri ktorej rýchlosti nám vyjde 
celková dráha Sc = 35 m. 

Pre skrátenie času skúsme to uhád-
nuť hneď na prvý raz. Povedzme, že 
to bude pri rýchlosti v = 60 km/h, 
čo je 16,7 m/s (dostali sme to tak, 
že sme číslo 60 vydelili číslom 3,6 ). 

Celý výpočet potom bude vyzerať 
takto:

Sr = v.tr = 16,7.1 = 16,7 m 
Sb = v2/2 .mi .g = 16,72/2 .0,8 . 9,81 

= 17,8 m

Napokon nám vyjde, že celková 
dráha potrebná na zastavenie vozi-
dla Sc bude

Sc = Sr + Sb = 16,7 + 17,8 = 34,5 m
To znamená, že vozidlo zastavíme 

ešte o niečo skôr, ako je dĺžka aktu-
álneho dohľadu  (čo bolo 35 m).

Z toho napokon vyplýva niečo veľ-
mi dôležité: Predstavme si, že ide-
me rýchlosťou 90 km/h na tej istej 
suchej ceste v noci pri zapnutých 
diaľkových svetlách, pri ktorých vi-
díme napríklad na 100 metrov. Zra-
zu proti nám prichádza iné vozidlo. 
Prepneme svetlá na stretávacie. V tej 
chvíli už nevidíme na 100 metrov 
pred vozidlo, ale napríklad len na 35 
metrov. Ak predtým nezmenšíme 
rýchlosť na vypočítaných 60 km/h, 
ideme „naslepo“ do tmy a budeme 
zrážať všetko, čo je pred našim au-
tom vo vzdialenosti nad 35 metrov. 

Z toho vidíme, ako je dôležité 
spomaliť po stlmení svetiel. 

PRáca
Na ceStách

Ak sa stretneme s náhodnou pre-
kážkou na ceste pri jazde cez deň, 
pri dobrej viditeľnosti, spravidla nám 
nerobí zvláštne problémy zmen-
šiť rýchlosť jazdy a obísť prekážku. 
Pravdaže, ak nejde nič v protismere. 
Horšie je to pri zhoršenej viditeľnos-
ti, napríklad v hustej hmle alebo v 
noci, ak máme práve zapnuté stretá-
vacie svetlá. Vtedy si môžeme dovo-
liť len takú rýchlosť, aby sme vedeli z 
nej zastaviť na vzdialenosť, na ktorú 
máme rozhľad. Prirodzene, to závisí 
od toho, ako je šmykľavá cesta. 

Povedzme, že ideme po suchej a 
čistej ceste so súčiniteľom priľnavos-
ti pneumatík mí=0,8 a vidíme asi na 
vzdialenosť 35 metrov. Predpokladá-
me, že za touto vzdialenosťou môže 
byť prekážka, ktorú ešte nevidíme. 
Teda v každom prípade môžeme ísť 
len takou rýchlosťou, aby sme vedeli 
zastaviť vozidlo na vzdialenosti 35 
metrov.

Čiže akú rýchlosť si môžeme do-
voliť?

Celková dráha Sc  na zastavenie 
vozidla je 35 metrov. Táto dráha 
sa skladá z reakčnej vzdialenosti Sr 
človeka a vozidla a z brzdnej dráhy 
vozidla Sb. 

Teda  Sc = Sr + Sb  

Reakčnú vzdialenosť Sr (v met-
roch) vypočítame zo vzorca Sr=v.tr, 
kde v je rýchlosť jazdy pri spozoro-
vaní prekážky (v metroch za sekun-
du) a tr je reakčný čas v sekundách 
(spravidla sa uvažuje tr = 1 s) 

Brzdná dráha vozidla Sb (v me-
troch) sa vypočítava zo vzorca Sb = 
v2/2.mí.g, kde v je rýchlosť vozidla 
na začiatku brzdenia (v metroch za 
sekundu), mí je súčiniteľ priľnavosti 
pneumatík k ceste a g je gravitačné 
zrýchlenie 9,81 m/s2.

hOnda
na tOkijskOm
autOsalÓne 2015

zabezpečuje intenzívne zrýchľovanie z pokoja 
až po maximálnu rýchlosť. Spoločnosť Honda 
dosiahla najlepší dojazd na plnú nádrž v tri-
ede vozidiel s palivovými článkami – 700 km 
– a vďaka krátkemu času dopĺňania, približne 
3 minúty, poskytuje každodenné pohodlie po-
rovnateľné s tradičnými vozidlami na benzíno-
vý alebo naftový pohon. 

honda clarity Fuel cell bude komerčne do-
stupná v Japonsku od začiatku roka 2016. Ďal-
šie informácie o začatí predaja typu Clarity v 
Európe Honda oznámi v roku 2016.

Najnovšiu generáciu  modelu civic type R, 
„pretekárskeho auta na cesty“, poháňa najex-
trémnejší a najvýkonnejší motor Type R, aký 
bol doteraz skonštruovaný. Vozidlo sa vyrába 
v závode Honda of the (UK) Manufacturing 
a bude sa exportovať späť na domáci trh spo-
ločnosti. 
honda NSx
NSX je športové auto novej éry. Nová gene-
rácia sa vyznačuje ľahkou karosériou a novým 
radovým 3,5-litrovým V6 motorom s dvojitým 
prepĺňaním, ktorý je súčasťou trojmotorového 
systému SPORT HYBRID SH-AWD (Super 
Handling All-Wheel Drive). Motor je prepo-

jený s tromi elek-
tromotormi (dva z 
nich sú umiestnené 
v predných kole-
sách) prostredníc-
tvom deväťstupňovej 
dvojspojkovej prevo-
dovky. Predaj najno-
všej generácie Hondy 

NSX sa v Európe začne v 
priebehu roka 2016.

Štúdia honda Project 
2&4 s motorom RC213V 
bola skonštruovaná tak, 
aby poskytla výnimočný 
zážitok z jazdy. Využíva 
odborné znalosti spo-
ločnosti Honda v oblasti 
dvojkolesových a štvor-
kolesových vozidiel, aby 

priniesla posádke slobodu motocykla a manév-
rovateľnosť auta. honda 

Project 2&4 s motorom Rc213v je víťazom 
súťaže „Global Design Project“ spoločnosti 
Honda, ktorej sa zúčastnili dizajnéri spoloč-
nosti Honda z celého sveta. Litrový motor s 
červenou zónou otáčkomera pri 14 000 ot./
min. dosahuje maximálny výkon 158 kW pri 
13 000 ot./min. a maximálny krútiaci moment 
118 Nm pri 10 500 ot./min. Spolupracuje so 

šesťstupňovou prevodovkou DCT. 

Koncept WaNDeR StaND umožňuje 
dvom dospelým jazdiť vedľa seba a zažiť tak 
nový pocit z jazdy. Všesmerový systém hnacie-
ho kolesa (Omni Traction Drive System), vy-
vinutý spoločnosťou Honda, poskytuje úplnú 
voľnosť pohybu dopredu, dozadu, do strany a 
diagonálne. Vďaka svojej šírke dokáže koncept 
prechádzať aj tými najužšími ulicami a jeho 
automatický jazdný režim umožňuje posádke 
uvoľniť sa a objavovať nové miesta.

Koncept WaNDeR WalkeR je navrhnu-
tý s ohľadom na mesto blízkej budúcnosti, v 
ktorom riešenia osobnej mobility poskytnú 
jazdcom voľný prístup do každej časti pro-
stredia. Veľmi kompaktná konštrukcia má šír-
ku 540 mm a dokáže jednoducho prechádzať 
úzkymi ulicami vďaka inovatívnemu systému 
riadenia. Koncept disponuje aj tabletovým dis-
plejom, ktorý funguje ako kľúč od vozidla. 
     
    -ha-

Na autosalóne v tokiu mala bohatú 
expozíciu aj spoločnosť Honda. Prvý 
krát v Japonsku predstavila tap cla-
rity Fuel cell, nové vozidlo s vodíko-
vými palivovými článkami. Návštev-
níci výstavy videli aj viacero  sériovo 
vyrábaných typov, vrátane modelu 
civic type R vyrábaného v euró-
pe či typu honda NSx. Po svetovej 
premiére na frankfurtskom autosa-
lóne na domácej pôde  predstavili 
aj štúdiu honda Project 2&4 s mo-
torom Rc213v a inovatívne riešenia 
mobility – WaNDeR WalkeR 
a WaNDeR StaND. toto široké 
portfólio exponátov sa spájalo pod 
globálnym sloganom značky honda 
– The Power of Dreams.

Clarity Fuel Cell je sériovo vyrábaný päťmiest-
ny sedan s vodíkovými palivovými článkami, 
ktorý pod kapotou skrýva systém sústavy pa-
livových článkov a pohonnej jednotky. Veľkosť 
sústavy palivových článkov a výroby elektriny 
sa v porovnaní s predchádzajúcim vozidlom 
Honda s vodíkovými palivovými článkami, 
FCX Clarity, zmenšila o 33 percent. Okrem 
toho, že sústava palivových článkov je kom-
paktnejšia, produkuje väčší výkon s maximál-
nym výkonom palivových článkov viac ako 100 
kW a väčšou hustotou energie sústavy palivo-
vých článkov až 3,1 kW/l. 
Využívajúc veľký výkon sústavy palivových 
článkov a pomocný výkon lítium-iónovej baté-
rie, elektromotor poskytuje výkon 130 kW, čím 

Honda Clarity Fuel Cell

Honda Wander Stand

Honda Civic Type R

Honda Project 2a4

Pohľad na výstavný stánok Hondy

Honda 2&4

Honda NSx
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Spoločnosť Triumph založil v an-
glickom meste coventry Siegfried 
Bettmann v roku 1901. vyrábal mo-
tocykle a v roku 1928 rozšíril výrobu 
aj o automobily.

Vo výrobe boli modely so štvor- a šesťval-
covými motormi. V roku 1937 začal Triumph 
vyrábať motory s ventilovým rozvodom OHV.  
Počas druhej svetovej vojny sa preorientoval 

na leteckú výrobu. Po skončení vojny bol v 
Anglicku nedostatok ocele, ale bol prebytok 
hliníka.  Preto predstavovaný automobil má 
celohliníkovú karosériu - s výnimkou pred-
ných blatníkov. Triumph ukončil výrobu v roku 
1984. Nosnú časť vozidla tvorí rúrkový rám. 

Karoséria je typu roadster, 2+2 miestna. Zad-
né sedadlá sú pod výklopným krytom. Brzdy sú 
bubnové, s hydraulickým ovládaním. Vozidlo 
poháňal štvorvalcový motor s ventilovým roz-

galéria veteránov na Slovensku

II   HISTORICké vOZIdLá   II Rubriku vedie: Ing. konštantín nIkITIn
www.mot.sk

    II   HISTORICké vOZIdLá   II

do Classic Car Club bratislava pribudlo lietadlo

Do ccc Ba vstúpil známy fotograf a dlho-
ročný športový pilot pán ľudovít Deák, zná-
my pod menom Bobčo.

Do klubu priniesol športové lietadlo Banty, 
ktoré sám postavil podľa americkej dokumen-
tácie. Je to replika lietadla v štýle 20. rokov 
minulého storočia. Lietadlo má rozpätie krídel 
9800 mm, dĺžku 5200 mm. Hmotnosť lietadla 
je 140 kg. Je vybavené motorom Rotax, 500 
cm3 s výkonom 36,8 kW (50 k). Letová rých-

100 Rokmi (1915)

V USA za rok vyrobili viac ako 1 
milión osobných áut. Ford vyrobil 
miliónty automobil typu T.

Americká armáda si vybrala jed-
notný nákladný automobil. Bol to 
MACK, model AC. Vyrobilo sa 
4000 vozidiel tohto typu.
Automobilka Praga spustila výro-
bu nákladných áut typov N („ná-
kladní“).
Americká automobilka DODGE 
vyrobila prvé auto s celokovovou 
karosériou.

Prvý krát bol v aute použitý spájací 
hriadeľ („kardan“) – v spoločnosti 
Mercedes.

Americká automobilka Kissel prvýkrát použila 
na karosérii oblé čelné sklo.

V Clevelande (USA) bola zriadená prvá križo-
vatka riadená svetelnou signalizáciou.

PReD 40 Rokmi (1975)

Automobilka Cadillac po prvý krát zaviedla do 
sériovej výroby katalyzátor. 
V roku 1955 predstavila automobilka BMW 
prvý povojnový „super šport“. Bol to typ 507, 
ktorý sa vyrábal v rokoch 1956-1959. Celkom 
bolo vyrobených 254 vozidiel.

Cena bola 26 500,- DM. Motor bol osemval-
cový s výkonom 110 kW. Dnes toto BMW 
nekúpite pod 500 000 eur.

TRIUMPH 2000
roadster

rok výroby
1949

vodom OHV, zdvihovým objemom 2088 cm3, 
výkonom 44 kW (60k) pri 4200 ot./min. Do-
sahuje najväčšiu rýchlosť 130 km/h, priemerná 
spotreba paliva je 11,2 l/100 km.

Cena auta bola 991 libier, vyrobených bolo 
2000 vozidiel. Zachovaných je ich ešte asi 900.

Majiteľom veterána je dlhoročný a známy 
bratislavský veteránista pán Ing. Miroslav Gre-
žo, člen Veterán klubu Bratislava.

JEsEnné Historicko-tEcHnické komisiE

túto smutnú správu som sa do-
zvedel z časopisu British clas-
sics. Zomrel 31. augusta t.r. vo 
veku 88 rokov.
Celý život sa venoval historic-
kým vozidlám, prakticky už  v 
ich „praveku“. Už  v roku 1952 
založil zbierku veteránov. Keďže 
ich bolo niekoľko desiatok, tak 
fakticky vzniklo múzeum. Mal šťastie, že vtedy 
bolo veľa vzácnych historických vozidiel za malé, len 
priam symbolické ceny.
v roku 1956 lord montagu založil časopis zaobera- 
júci sa historickými vozidlami „veteran and vintage 
magazine“.
Od roku 1967 poriadal stretnutia majiteľov historic-
kých vozidiel, aj jeho legendárne burzy s názvom Beau-
lieu Autojumble. 
Dnes je v jeho objektoch anglické národné múze-
um historických vozidiel - tak ako zo zbierky bratov 
Schlumpovcov vzniklo v Mulhouse francúzske národné 
múzeum historických vozidiel, hlavne značky Bugatti.
Osobne mám na lorda Montagu dobrú spomienku, keď 
som od neho ešte v „hlbokej totalite“ získal originálny 
motor do môjho MG TA, ktorý vlastním od roku 1973.

k. Nikitin
predseda ccc Ba

losť je v rozpätí 40-80 km/h, stúpavosť 4 m/s. 
Dostup zatiaľ nebol vyskúšaný.

 Príslušnosť k nášmu klubu potvrdzuje klubo-
vé logo na ľavej strane trupu.

Lietadlo bude využívať na spestrenie akcií 
s veteránmi, môže k veteránom aj pristáť, vy-
žaduje malú plochu na štart aj pristátie. Už sa 
tešíme na jar a prvé predvedenie Banty.

ivan kulifaj
ccc Ba

Stalo Sa PReD...
110 Rokmi (1905)
 
Laurin & Klement rozbiehali výrobu osobných áut určených 
na predaj. Prvým typom bolo malé vozidlo typu Voiturette, 
model A. Poháňal ho vidlicový dvojvalec so zdvihovým ob-
jemom 1400 cm3, dosahoval výkon 5,1 kW (7 k). Najväčšia 
rýchlosť vozidielka bola 45 km/h.   

Historicko-technické komisie (HTK) sa konali aj v októbri. Prvá 
bola v Košiciach 2. októbra. Podľa vyjadrenia riaditeľa HTK, p. 
Váryho, boli pristavené vozidlá na testovanie vo veľmi dobrom 
stave. Na druhý deň, 3. októbra, sa testovalo v Banskej Bystri-
ci, a 4.októbra v Trnave. O priebehu týchto testovaní nemáme 
informácie. Potom bolo mimoriadne testovanie 8. októbra v 

Piešťanoch, kde sa testo-
valo osem historických áut. 
Všetky boli vzorne priprave-
né. Keďže to bolo v strede 
týždňa, tak sa testovalo až 
po uvoľnení stanice STK, 
teda  až o 16. h. Všetko sa 
ale stihlo. Posledné tohto-
ročné testovanie historic-
kých vozidiel sa uskutočni-
lo v Bratislave 10. októbra 
na stanici STK v Petržalke. 
Bolo pristavených 10 histo-
rických áut a 6 motocyklov. 
Išlo prevažne o opakované 
testovania. Prvý krát bol 
testovaný automobil MG TF 

1500, ktorý doviezol z Holandska pán Ing. 
Juraj Schwarz.
Veterán bol reštaurovaný v odbornej dielni. 
Podľa vyjadrenia riaditeľa HTK V Bratislave 
boli zo všetkých testovaných vozidiel najhor-
šie pripravené autá. Azda sa to  zlepší pri jar-
nom testovaní.

Ivan Roháček
 VCC Bratislava- Rusovce

Prvýkrát testovaný MG TF 1500 je krásny aj pri pohľade zozadu

Bentley bol na testovaní po 5 rokoch

bobčo a jeho banty 

Lord Montagu
of beaulieu zomrel

Lord montagu
of Beulieu
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mäkkým i. C´est la vie... A nezabúdajme ani, že aj mode-
lárska kvalita je skrátka kvalita – za lacný groš ju nezískaš! 
Zato s lacnými gypsovými šašami sa u nás dá stretnúť 
dnes už na každom kroku - hlavne pri masových akciách: 
pred voľbami, i na kadejakých púťach. 
Šťastné a veselé Vianoce 2015! - a konečne hádam aj 
aspoň trocha zdravší rok 2016!? Nám všetkým..!

Už tretí rok za sebou je tu aj s osobným automobilom 
– tentoraz je to VW Touareg, uložený v PC. Čiže v 
elegantnej vitrínke, ktorá model v M 1:87/veľkosť H0 
chráni pred prachom i odtlačkami prstov. Nie je PC ako 
PC...  Šťastné Vianoce aj vám! Dizajn Vianoc a la HER-
PA 2015 je teda opäť moderný – v plnej kráse ho vidno 
na ťahači M-B Actros Gigaspace s návesom SCHMI-
TZ  – takisto uloženým v PC. Čo sa ale na tohoročnom 
predvianočnom trhu už neobjavilo, bol tradičný adventný 
kalendár HERPA – s 24 okienkami, za ktorými sa skrý-
valo nejaké modelové prekvapenie – obyčajne na kole-
sách. Vraj pre stále klesajúci záujem... Aktuálny dizajn 
je aj na trupe a smerovke modelu vianočného lietadla, 
trojprúdovej klasike Lockheed L-1011 TriStar. Aby sme 
pripomenuli, o akú krásu v miniatúre išlo a ide, pridali 
sme aj zopár obrázkov starších modelov... V zasneženej 
dioráme aj s lokomotívou - i s ťahačom s návesom. Veď 
aj „vláčiky“ s vianočným dizajnom tu už občas boli...  A 
pretože Vianoce by  mali byť veselé – čo vám hovorí slovo 
„moriskovia“? Ak zatiaľ nič, vedzte, že na mysli máme 
tých drevených, z ponuky svetoznámej viedenskej spoloč-
nosti PETER STAFFLER –GRÖDNER(ský)
HOLZSCHNITZER/drevorezbár  (s centrálou v Vied-
ni). Jej pracovníci ich ale umelecky vyrezávajú v Južnom 

Ing. štefan šTRAuCH
foto: Archív The World en miniature                                                                                                                                        
(a Branislav koubek, Adrián gašparik)
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Kto by nepoznal najkrajšiu vianočnú sériu automobilov (i lietadiel) 
„en miniature“ na svete značky HERPA?
Najmä ak sme jej v ostatných rokoch vždy v decembri venovali toto 
miesto... I dnes na vianočnú nôtu pokračujeme!

že od 17. storočia aj k nám z Grödentalu  prichádzajú 
všetci svätí! Z dreva. Lebo jeho obyvatelia sa aj v zime, 
v snehom zaviatom údolí, živili a dodnes živia vlastnou 
poctivou prácou! V lete drevorubačstvom, pastierstvom a 
roľníctvom, v zime zas vyrezávali z lipového či sosnového 
dreva v rôznych veľkostiach tých svätých – na  predaj. Aj 
ich sami pomaľovávali – svetovo bezkonkurenčne. Ako 
inak by ich mohli aj sčasti pokrývať čistým plátkovým 
zlatom – už 300 rokov? Čo robia dodnes. Hoci na takej 
Matke Tereze by ste  ligotavé  zlato hľadali zbytočne – 
mala ho totiž v srdci i duši. Nech jej Najvyšší dopraje 
večné miesto po svojej pravici! O tom s tým zlatom sa 

možno presvedčiť na známych Viedenských vianočných 
trhoch – aj v Stefansdom-e/Dóme svätého Štefana vo 
Viedni. I v rade ďalších, hlavne katolíckych kostolov tam 
- i vo zvyšku sveta. No aj vo vitrínach zberateľov... O.K. – 
ale prečo namiesto tej ľudsky ušľachtilej duše  z albánskej 
rodiny v Macedónsku predstavujeme – čarodejníka? No, 
k tým pestrým autíčkam pasuje akosi lepšie - akcentujúc 
veselosť Vianoc i človeka. Hoci tá sa, žiaľ, viac a viac z 
jeho života dnes vytráca... Aj preto, lebo už v roku 1480 – 
to ešte náš svet nepoznal Indiána, no silu zlata a drahých 

www.mot.sk
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 viaNoce 2015: automoBily i lietaDlo...
(... MORISKOVIA, haRlekýNi/y, NEBESKÁ MUZIKA) 

Tirolsku! V svetoznámom alpskom  údolí Val Gardena/
Grödental – teda  v Taliansku. Keďže Tirolsko sa v mi-
nulosti rozprestieralo na  riadnom kuse Európy – a vládol 
mu raz gróf, inokedy pápež, či cisár... A keďže svet  nikdy 
pokoja nemal,  je Južné Tirolsko dnes v Taliansku, kým 
Severné v Rakúsku... Veď aj kedysi obrovská Vatikánska 
republika sa scvrkla už len na Vatikánsky štátik v Ríme – 
aj s vlastnou železnicou. Kým posledný cisár-pán u nás 
skončil aj so svojou tisícročnou érou Svätej rímskej ríše 
po prehratej I. svetovej vojne na smetisku dejín. Ešte-

▲ Tohoročný vianočný osobný automobil VW Touareg  2015 
(HERPA, M 1:87/veľkosť H0)

▲ Celý vianočný motív 2015 vidno na ťahači M-B 
Actros Gigaspace a jeho skriňovom návese „Schmitz“ 
(HERPA, M 1:87/veľkosť H0)

▲ Staré, no teraz vianočne nové: Vianočné lietadlo 
2015 – trojprúdový Lockheed L-1011 TriStar  (HERPA 
Wings, M 1:500)

◄ Adventné kalendáre 
HERPA  s 24 prekvapeniami 
tu boli desaťročia – 2015 
však už žiadny nebude. Vraj 
pre stále klesajúci záujem...

 Súčasťou  vianočnej  série HERPA boli dokonca - 
občas - aj modely železníc...

◄ ▲ Vianoce 2006 privítali MAN TGA XXL (s náve-
som) atmosférou mesta i jedličky, Vianoce 2010 Volvo 
FH GL XL 08 (s návesom)  idylkou osamelého vidiec-
keho kostolíka. Skrátka, klasika tu už bola...

▲ V roku 2004 sa ako vianočný model  (HERPA/
Wings  v M 1:500) predstavilo najväčšie nákladné lie- 
tadlo sveta , ukrajinský - predtým sovietsky AN-124; 
mnohých zaujal jeho dizajn: anjeli... s Kremľom!

 Prvý vianočný model HERPA/Wings v M 1:500 z roku 2002 – Airbus 
Fleet A300-600ST „Beluga“  - predlohy slúžili na prepravu častí airbu-
sov medzi jednotlivými leteckými továrňami v Európe

▲ Kto chce viac ako pekné modely vo vitríne, mal by čítať tieto klubo-
vé časopisy HERPA (text je paralelne nemecky/anglicky). Dôverne sa tu 
píše o modeloch, i o svete ich predlôh

▲ Pestrofarebný Harlekýn na  krídlach tu už bol takisto (HERPA/Wings M 1:200) - dvojvrtuľový ATR-42-300 
malej dánskej leteckej spoločnosti DAT/Danish Air Transport

po ich násilnom pokrstení (z presvedčených vyznávačov 
Koránu sa stali okamžite vyznávači pápeža aj s jeho kres-
ťanstvom) - ich zvyšky v roku 1609 bez majetku z krajiny 
definitívne vyhnali. Kam vlastne, nevie dnes už nik, no 
isté je, že poniektorí sa radšej prezliekli za šašov - aby 
si aspoň za pár drobných mohli „z tých hore“ aj naďalej  
verejne robiť psinu – a pritom neumrieť od hladu v base! 
Čo pripomína aj náš iba 13-centimetrový Čarodej podľa 
originálnej Grasserovej série moriskov, dnes uložených v 
Mestskom múzeu v Mníchove. Lebo na tamojšej radnici 
sú, pre istotu, už len ich kópie... Okrem Čarodejníka na-
príklad aj Prešibanca, Flautistu, Roľníka, Španiela, Ara-
ba, Murína... a ďalších. Naše nebeské kvarteto i s dvoma 
modernými anjelmi v živom dialógu sú vlastne ich rodní  
príbuzní – z Talianska. O čomže sa  asi tak rozprávajú? 
To prezrádza  kurzíva  nad našim posledným obrázkom... 
A propos, Harlekýn - komická postava pôvodne zo starej 
talianskej komédie, ktorá dala neskôr meno aj skutočným 
osobným automobilom, ba i lietadlu – a prepožičala ho aj 
ich modelom v mierkach M 1:87 a M 1:200 (HERPA), a 
v M 1:18 (MINICHAMPS). A tak už len uistím najmä 
mladších spomedzi nás, že kým autá či lietadlo (ale aj 
najväčší  brazílsky chrobák Harlekýn)  nielenže našincovi 
dokážu riadne potriasť peňaženkou, ale v slove  Harle-
kýny  majú na konci správne slovensky tvrdý y (ypsilon) 
, kým živí ľudia v zhode s platnými pravidlami smú byť 
u nás na Slovensku oficiálne v množnom čísle vždy len s 

kameňov áno, nehovoriac o „prostom ľude“ , ktorý síce ani 
zlato, ani tie kamene nikdy nemal, no veľmi dobre vedel, 
že po jedle s korením z Indie sa pije oveľa lepšie i viac - 
istý Erasmus Grasser, umelecký drevorezbár z Mníchova, 
dostal od tamojšej mestskej rady objednávku! Z čoho od 
závisti ozelenel celý tamojší cech drevorezbárov, ktorí ho 
predtým do svojich radov prijať nechceli. Erasmus mal 
z dreva vyrezať – tancujúcich moriskov! Tými si radní 
chceli vylepšiť svoj imidž i radnicu. Jasné – aby aspoň čosi 
z ich   popularity prešlo konečne aj na nich... Grasser  tú 
bandu žartujúcich šašov umelecky vyrezal – ten mal hlavu 
pod pazuchou, iný i nohy skrížené do X... atď, atď. – čo 
prostý ľud u nich miloval. Veď pri pohľade na ich smieš-
nosť na vlastnú biedu aspoň na chvíľu zabúdal – vidiac v 
nich šašov z radnice, no tu bez pretvárky. Tak idú, napo-
kon, veci vždy dohromady! Hoci sa stále znova opakujú... 
I preto moriskovia-tanečníci smeli tancovať len v prestáv-
kach mestských tanečných slávností tých čias. Ozaj, vede-
li ste, že slovo „prostý“ sa dostalo do našich slovníkov až 
na prelome 19. a 20. storočia? Predtým si totiž „horných 
desaťtisíc“ aj v spomínanej slovnej väzbe vystačilo len 
so slovom „sprostý“... Ešte dodám, že Erasmus Grasser 
napokon zomrel ako najbohatší Mníchovčan! A aj, že 
„moriskami“ nazývali posmešne obyvatelia Aragonského 
kráľovstva (1035 – 1516/1707) Maurov, ktorí potom, čo 
sami  kus tohto územia pre seba dobyli, ho aj nádherne 
zveľadili – prinajmenšom architektonicky a vodohospo-
dársky... Ibaže po skončení katolíckej reconquisty/znovu-
dobytia – dodnes sa toto slovo vyslovuje „rekonkista“-  a 

TAK TI POVIEM  JELAHIÁŠ...
...tí ľudia síce milujú rozprávky už ako deti, no 
potom už vôbec nerozmýšľajú – aj z nás, an-
jelov, si robia psinu! Na hodine náboženstva v 
druhej ľudovej ich síce učili, že my, anjeli, sme 
v skutočnosti neviditeľní – no ľac ho, ako si nás 
len všelijako predstavujú...
-Mier s tebou, Akaiáš! Po prvé, náš Najvyšší 
stvoril človeka až na šiesty deň – čo stojí aj v 
Písme svätom  hneď na začiatku – po hovädách 
a zemeplazoch, so všetkým, čo k tomu ešte pa-
trí... Po druhé, už musel byť poriadne unavený, 
čo potvrdil zas tým, že ho, vlastne ich oboch, 
nechal z raja vzápätí našim kolegom vyhnať - 
čoby nepodarky...
-Ó ty milý čas, Jelahiáš... ale uvedomuješ si 
vôbec, akí sú tí ľudia, ktorých my musíme aj 
pred nimi samotnými chrániť 24 hodín denne, 
nevďační? Pozri len: nebeskú hudbu by chceli 
mať stále a zadarmo, no krídla z husích bŕk im 
už nestačia! Ba celému nebeskému kvartetu už 
priviazali na krk aj zlatý povraz! Len aby ho, 
hneď po skončení anjelskej muziky, zavesili na 
nejakú haluz... 

 Najpestrejšie  automobily v histórii motorizmu i automobilového modelárstva: VW 1200 Chrobák – Harle-
kýn/1996 (MINICHAMPS, M 1:18) a VW Polo – Harlekýn/1995 (HERPA, M 1:87 v PC, s figúrkami PREISER H0 
– tie sme pridali dodatočne, veď, aj títo klauni/šašovia skvele upomínajú nielen na domácu 
a svetovú politickú scénu); moderní anjeli – duo v dialógu: výška 10 cm; nebes- ké kvarteto: 
výška 4,5 cm (Peter STAFFLER, grödnerský drevorezbár/Viedeň i Grödental/Val  G a r d e n a , 
Taliansko)
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Najstaršie stavby osady Starý Smo-
kovec,  Švajčiarsky dom a vila Flóra, sú 
situované neďaleko prameňov smoko-
veckej kyselky. Dominantou Starého 
Smokovca je však secesný hotel grand, 
postavený podľa projektov budapeštian-
skeho architekta guida hoepfnera v 
roku 1904.  Budova hotela  bola pôvod-
ne monoblokom. Neskôr bol trojnásob-
ne rozšírený. Je zaujímavé,  že už vtedy 
boli ceny hotelov rovnakých kategórií v 
alpách priemerne o 20 % väčšie ako vo 
vysokých tatrách. 

Súčasné parkoviská  nad hotelom Grand 
boli pôvodným centrom osady, ktoré sa tiah-
lo pozdĺž promenády. V centre sa nachádzali,  
okrem spomenutých zachovaných budov, už 
dávnejšie zaniknuté budovy s romantickými, 
rokmi dýchajúcimi názvami ako Morské oko, 
Čarovný dom, Bezstarostnosť, Poľovnícky roh 
a poniže ležiace kaviarenské budovy. Ďalšie 
romantické hrazdené  budovy sú rímskokato-
lícky kostol, vila Klotilda, stanica Tatranskej 
elektrickej železnice a menšie penzióny.  

Na východ od osady Starý Smokovec v druhej 
polovici 19. storočia postavili drevenú rozhľad-
ňu, ku ktorej viedol obľúbený chodník. Miesto 
nazvali Peknou vyhliadkou. Od roku 1926 pri 
nej vyrástlo niekoľko rodinných penziónov. V 
roku 1930 toto zoskupenie budov úradne vy-
hlásili za novú tatranskú osadu, Horný Smo-
kovec. V 30. rokoch 20. storočia tu vyrástli dve 
dobre vybavené klimatoterapeutické sanatóriá 
MUDr. Jána Opatrného a MUDr. Júliusa Hol-
zmanna-Horného.  MUDr. Ján Opatrný po-
skytoval lekársku starostlivosť, jeho manželka 
Zdenka sa starala o prevádzku sanatória. Lie-
čili sa tu pacienti na tuberkulózne ochorenia. V 

roku 1948, bola liečebňa znárodnená. Vzniklo 
preventórium pre deti tuberkulóznych rodičov, 
v roku 1971 sa reprofilovala na zariadenie slú- 
žiace na liečbu detí s ochoreniami dýchacích 
ciest, ako súčasť Československých, neskôr 
Slovenských štátnych kúpeľov.  Na základe 
uplatnenia reštitučného nároku začiatkom 
roku 1997 bola budova liečebne vrátená dedi-
čom pôvodných majiteľov. Vnučky manželov 
Opatrných sa rozhodli zachovať tradíciu lie-
čebne dýchacích ciest. Šrobárov ústav detskej 
tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom 
Smokovci tu má Pavilón pre matku a dieťa, 
ktorý bol otvorený v roku 2001. 

Penzióny v Hornom Smokovci po roku 1948 
slúžili ako odborárske zotavovne. V druhej 
polovici 20. storočia na území osady postavili 
nové hotely Bellevue a Šport, ktoré boli zari-
adeniami Interhotelu Tatry. V tom období tu 
vyrástla nová zotavovňa výrobných družstiev 
Nový život a Juniorhotel Cestovnej kancelárie 
mládeže. Dnes patria súkromným majiteľom. 

Už v roku 1931 mal Starý Smokovec prvú 
jednotriednu školu.  V Hornom Smokovci vo 
vile Vlasta od roku 1954 bola umiestnená Ose-
mročná stredná škola a o trochu neskôr niek-
toré triedy boli premiestnené do vily Lipa. Od 
roku 1961 vo vile Lipa má svoje sídlo Stredná 
odborná škola v odbore kuchár, čašník.

Veľký stavebný rozmach osád Starého i No-
vého Smokovca nastal po druhej svetovej voj-
ne. Autori projektov sa síce usilovali o identic-
ký výraz romantizovanej "slovenskej horskej 
architektúry“, no toto obdobie, žiaľ, charakte-
rizuje nejednotnosť architektonického stvárne-
nia stavieb. Napriek trendom doby „reálneho 
socializmu“ sa romantizujúcu horskú architek-
túru podarilo presadiť na sídlisku Pod lesom v 
Dolnom Smokovci a Sibír v Novom Smokovci.

Podmienky pre nárast návštevnosti Vysokých 

Tatier sa vytvorili hlavne v rokoch 1923-1932, 
kedy rozšírili a vyasfaltovali úsek cestnej ma-
gistrály od Štrbského Plesa po Tatranské Mat-
liare, a potom do roku 1937 až po Tatranskú 
Kotlinu. Cestu premenovali na Cestu slobody. 

V Starom Smokovci návštevníka istotne za-
ujme kostol postavený v neogotickom, vyso-
kohorskom alpskom štýle so svojimi bohato 
vyrezávanými a zdobenými štítmi a charakte-
ristickým hrázdeným murivom. Jednou zo za-
ujímavosti je, že strecha kostola tvorí zároveň 
aj klenbu. Architektúra kostola svojou kompo-
zíciou vynikajúco zapadá do vysokohorského 
prostredia. Patrí medzi najkrajšie stavby nielen 
v Starom Smokovci, ale aj v celých Vysokých 
Tatrách. Na žiadosť arcikňažnej Klotildy dal 
kostol postaviť spišský biskup Juraj Császka v 
roku 1888. Projekt vyhotovil architekt Gedeon 
Majunke zo Spišskej Soboty. Vnútorné stolár-
ske práce boli zadané renomovanému podniku 
G.A. Weisz,  ktorý  medzi  iným  zariadil aj 
kostol v Dolnom Kubíne. Pôvodne boli steny 
kostola vymaľované sýtymi farbami znázor-
ňujúcimi závesy navlečené na krúžkoch na 
tyči. Prevládala bordová a modrá farba. Takáto 
maľovka bola zvolená,  aby steny pohlcovali čo 
najviac svetla, keďže okná sú pomerne veľké. 
Akademický maliar Vincent Hložník so svojou 
manželkou a dcérou zhotovili v rokoch 1977 – 
79 farebné vitráže. Po osadení všetkých okien 
steny boli vnútri natreté na bielo a práve vtedy 
vynikla skutočná krása drevenej konštrukcie, 
ktorá vytvára nádherný veniec po celom ob-
vode kostola. Na oltári je socha gotickej ma-
dony z Ruskinoviec, ktorej originál je teraz v 
Národnom múzeu v Bratislave. 

Po prechádzke v čarovnej tatranskej atmo-
sfére možno v tichu kostola precítiť krásy aj 
strasti našej životnej púte. Príjemné prežitie 
Vianoc 2015, priatelia Potuliek!
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Slovenská  horská architektúra

  grandhotel

Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie
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