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Turboefektívna.

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.

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.
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II ZO SVETA II Autosalón Frankfurt 2015
autor: Samuel BIBZA

V ZNAMENÍ

KONEKTIVITY
A ELEKTROMOBILITY

Európa má každý rok dva skutočne
veľ ké autosalóny. Prvý je na jar v Ženeve a druhý, jesenný, striedavo vo
Frankfurte nad Mohanom alebo v
Paríži. Nepárne roky patria Frankfurtu, párne Parížu. Tak ako vždy, no-

viniek vo Frankfurte bolo toľko, že za necelé
dva dni sme ich boli schopní viac-menej len

zaregistrovať, pričuchnúť k nim, ale nie sa s

nimi dôkladne zoznámiť. Viac o nich sa dozvieme z tlačových materiálov, ktoré si preštu-

dujeme, keď budeme novinky postupne predstavovať v časopise. Teraz sa viac sústredíme

na dojmy, ktoré v nás vyvolal nielen autosalón,
ale aj cesta naň. A keďže motorizmus nie je

zavesený vo vzduchoprázdne, venovať sa bu-

4
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Alfa Romeo Giulia: Čakalo sa, že
talianska automobilka predstaví vo
Frankfurte aj „základnú“ podobu
typu Giulia, napokon mala v stánku
len najvýkonnejšiu verziu Giulia QV
(Quadrifoglio Verde) v štyroch farbách. Túto verziu poháňa 3-litrový
zážihový prepĺňaný šesťvalcový
motor s výkonom 375 kW. Niektorí
novinárski kolegovia spievali na
vzhľad novej Giulie priam ódy, nás
až tak neočarila. Pre túto značku
máme z minulosti zafixovaný
„čistejší“ dizajn. Keďže sa Alfa Romeo po rokoch stagnácie potrebuje
naliehavo obchodne znova „chytiť“,
prajeme jej, aby sa našiel dostatok
bohatých zákazníkov, ktorým sa
bude páčiť. Odhadujeme, že táto
verzia Giulie by mohla stáť okolo
75 000 eur.

›››
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Audi S4: Automobilka Audi piatu generáciu svojho obchodne úspešného
typu A4 virtuálne predstavila už koncom júna, predstavením športovo
ladeného modelu S4 na autosalóne
vyslovene prekvapila. V porovnaní
s A4 má S4 ostrejšie tvarované
nárazníky, vzadu difúzor, štyri koncovky výfukového systému, striebristé
vonkajšie spätné zrkadlá, diskové
kolesá s priemerom 18 alebo 19 palcov špecifického dizajnu. S4 poháňa
zážihový motor 3.0 TFSI s výkonom
260 kW a krútiacim momentom 500
Nm. Spolupracuje s osemstupňovou
automatomatickou
prevodovkou,
poháňané sú všetky kolesá. Z pokoja
na 100 km/h dokáže zrýchliť za 4,7
sekundy, najväčšia rýchlosť je elektronicky obmedzená na 250 km/h.

deme aj veciam s ním zdanlivo nesúvisiacim.
Bentley Bentayga: Tomuto exponátu autosalónu vo Frankfurte patrí
primát najrýchlejšieho SUV na svete. Aj rozmermi, 5141x1998x1742
mm, je rekordérom minimálne v
Európe. V tvarovaní karosérie vidno
dizajnové prvky ostatných typov
Bentley, rovnaký luxus ako v nich
je aj v kabíne Bentaygy. Obrovité
SUV s pohotovostnou hmotnosťou
2422 kg poháňa zážihový dvakrát
prepĺňaný motor W12 s výkonom
447 kW a krútiacim momentom
800 Nm dosahovaným už od
1250 ot./min. Vozidlo si možno
objednať so zadným radom sedadiel tvoreným trojmiestnou „lavicou“
alebo s dvojicou samostatných sedadiel. Bentayga zrýchľuje z pokoja
na 100 km/h za 4,1 s a dosiahne
rýchlosť 301 km/h.

Radi by sme, uznávame, že v motoristickom

časopise azda neočakávane, dali každému nášmu čitateľovi podnet na uvažovanie.

V nadpise tohto článku je extrakt toho,

na čo sa snažili upriamiť pozornosť noviná-

rov takmer všetky automobilky. Analógové

prístroje a tlačidlové či otočné prepínače už

pred pár rokmi začali nahrádzať digitálne
prístroje a dotykové obrazovky. Teraz už aj tie
akoby prestávali byť „in“ a automobilky pred-

vádzajú aj rozhrania medzi autom a vodičom

reagujúce na hlasové povely alebo gestá rúk.
Ak pred dvoma desaťročiami sa za dostatočne

vybavené auto strednej triedy považoval model so stabilizačným systémom (ESP) a proti-

preklzovým systémom hnacích kolies (ASR),
dnes je už aj v triede malých áut ponuka bez-

pečnostných a pohodlie cestovania zlepšuDacia Duster Édition 2016:
Všetky dizajnové prvky, ktoré
prispeli k úspechu Dusteru, zostali zachované, no
pribudla nová, štýlovejšia
výbava. Duster Édition 2016
prichádza s novými 16-palcovými zliatinovými diskovými kolesami s čiernym
diamantovým
efektom.
Hoci bol multimediálny
systém MEDIA-NAV Evolution pôvodne dostupný len v
limitovanej sérii Anniversary,
teraz už bude k dispozícii aj
vo vybraných verziách série
Duster Édition 2016. Tento
komplexný, no jednoduchý
systém ponúkne posádke
stále pripojenie na internet.

júcich systémov niekoľkonásobná. Je celkom
logické, že konštruktéri siahli po tabletoch a

podobných komunikačných prístrojoch, aby
nezapratali prístrojovú dosku lesom tlačidiel
pre ovládanie všetkých systémov.

Prudko rozvíjajúca sa elektronika, ale aj

napredujúci vývoj materiálov a výrobných
technológií umožňujú, aby bolo v autách

napríklad niekoľko možností špecifických
nastavení jazdných vlastností vozidla – od

komfortnej, ekonomickej až po mimoriadne

športovú jazdu. Elektronika spravila praktic-

ky zbytočnými automapy, pretože kto nemá

navigačný systém priamo zabudovaný v aute,
má ho v modernom mobilnom telefóne. Sys►
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Nové BMW radu 7: Výstavnej
premiére vlajkovej lode mníchovskej automobilky predchádzali
od začiatku roka úniky fotografií
a v polovici júna ju už radšej v
BMW predstavili. Vzhľadovo aj rozmermi je šiesta generácia BMW
7 evolúciou svojho predchodcu.
Revolučné zmeny sú v konštrukcii
a v technológii výroby jej karosérie. Pre zmenšenie hmotnosti pri
zachovaní požadovanej tuhosti a
pevnosti je v karosérii značný podiel vysokopevnostnej ocele, hliníka
a uhlíkovými vláknami spevnených
plastov. Nové BMW 7 bude mať na
našom trhu osem verzií, polovica s
predĺženým rázvorom náprav. Výkony motorov sú od 195 do 330 kW,
základné ceny jednotlivých verzií od
87 600 do 117 050 eur.

témy konektivity (sieťové prepojenie vozidiel,
resp. tzv. prepojená jazda) v autách s lepšími

úrovňami výbavy umožňujú nájsť najbližšiu

reštauráciu vyhovujúcu požiadavkám posádky auta, objednať si nocľah v hoteli a množ-

stvo ďalších služieb. V pokročilom štádiu vývoja je systém vzájomnej komunikácie medzi
vozidlami, ktorý pri zistení nejakej anomálie

na ceste prvým autom upozorní automaticky

na možné nebezpečenstvo vodičov vozidiel v
okolí. Už dnes sú pomerne bežné asistenčné

systémy, ktoré v prípade dopravnej nehody

automaticky vyšlú z auta signál s polohou vo-

zidla do centrály, kde môžu okamžite vyslať
záchranárov na pomoc zranenej posádke. S

modernými autami možno „na diaľku“ robiť
vďaka rozvinutej konektivite naozaj rôzne
veci. Teoreticky aj zlé.

Kia Sportage: Štvrtá
generácia
kompaktného SUV Kia Sportage
stavia na úspechu predchádzajúcej
generácie. V Európe sa začne
predávať v 1. štvrťroku
2016. Má upravený
dizajn exteriéru, iInteriér
s novým moderným dizajnom je vyrobený z kvalitných materiálov a ponúka väčšiu praktickosť a
množstvo technológií s
cieľom zlepšiť komfort,
pohodlie, konektivitu a
bezpečnosť. Prvýkrát je
špecifikácia novej "GT
Line" k dispozícii aj pre
zákazníkov Kia Sportage.

Zneužiť možno takmer všetko. Aj obyčajný

kus dreva. Preto z elektroniky netreba robiť
strašiaka. Len by sme sa mali snažiť, aby sa

nezneužívala. Cestou na autosalón sme mali
smolu, pretože Nemci práve v ten deň zaviedli

hraničné kontroly na hraniciach s Rakúskom.
Pár kilometrov dlhý úsek sme prechádzali
autom dve a pol hodiny. Opäť sme si, chtiac-

-nechtiac uvedomili, že rozvoj techniky, aj tej
komunikačnej, ušiel spoločenským vedám na
inú galaxiu. Aby sme moc nepreháňali, je na

úrovni 21. storočia, ale spoločenské vedy sú

v dôležitých faktoroch niekde v stredoveku,
či ešte hlbšie v histórii. Nemecko obnovilo

hraničné kontroly kvôli nezvládnutiu veľkého
množstva migrantov zo štátov zničených voj-

nou. Aké konanie organizovanej ľudskej spoTesla S: Záujem o veľký elektromobil Tesla S neutícha.
V druhom štvrťroku 2015
jeho výrobca, americká
spoločnosť Tesla Motors,
predala rekordných 11 532
automobilov. Pradpokladá,
že do konca roka ich predá
asi 50 000. V Európe je o
ne záujem najmä v Nórsku, ktoré štedro subvencuje nákup elektromobilov.
Spoločnosť Tesla Motors rozbieha výrobu druhého typu,
Model X, dokončuje závod
na výrobu trakčných batérií
v americkej Nevade. Budúci
rok plánujú vyrobiť viac ako
83 000 elektromobilov uvedených dvoch typov.

6
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ločnosti v nejakom štátnom útvare môže byť

primitívnejšie ako vyvolanie vojnového konfliktu? Kde je etika, empatia k nevinným obetiam vojny? Aj v 21. storočí existujú skupiny

vplyvných ľudí, ktorí svoje záujmy bezohľadne
presadzujú na úkor iných. Tak ako v raných
dobách ľudskej civilizácie. Ako je možné, že

so súčasnými technickými vymoženosťami

je v mnohých častiach sveta takmer neustále hladomor? Ako je možné, že pri súčasnej

produktivite práce nielen u nás na Slovensku,
ale aj v štátoch, ktoré považujeme za vzor de-

mokracie, sa väčšina ľudí strachuje, či bude

mať prostriedky na vzdelanie pre svoje deti

a zabezpečenie si staroby. Ako je možné, že

učitelia sa u nás, ale nielen u nás boja žiakov?

II
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Infiniti Q30: Luxusná značka
Nissanu, Infiniti, nie je u nás
ešte príliš známa, ale jej automobily už občas na ceste zazrieme a okamžite zaujmú svojim osobitným dizajnom. Nový
kompaktný hatchback Q30
nie je výnimkou. Postavili ho
na podlahovej platforme Mercedesu triedy A, čo až tak veľmi
neprekvapuje, pretože aliancia
Renault – Nissan spolupracuje
s koncernom Daimler aj na
ďalších projektoch. Q30 má o
niečo väčšie rozmery ako Mercedes A, vrátane batožinového
priestoru s objemom 368 litrov.
Posádka si bude môcť užívať
prémiovo spracovaný interiér
a množstvo asistenčných systémov, adaptívny tempomat
„Intelligent Cruise Control“
doteraz nebol v žiadnom type
Infiniti. V ponuke motorov sú
zážihové aj vznetové, s rozsahom výkonu od 80 do 155 kW.

Ako je možné...? Tých otázok vzťahujúcim sa
k absurditám globálneho aj nášho slovenské-

ho sveta je obrovské množstvo. Absurdity sú
živé len preto, že vplyvní ľudia dnes, ani v mi-

nulosti nechceli, aby spoločenské vedy reálne
hľadali riešenia pre „pokojný svet“ a uvádzali

ich celosvetovo do života spoločnosti. Teda

do spoločnosti bez vojenských konfliktov, s

rozumnými schémami vzťahov medzi generáciami, medzi „vedúcimi a vedenými“...

Neraz počujeme od politikov a rôznych „ex-

pertov“, že naše terajšie problémy, ako sú ko-

rupcia, prešľapy justície, nesprávne a prakticky
nikdy nepotrestané rozhodnutia činovníkov

štátnej správy, vyriešia až nasledujúce generá-

cie. Politici vo svojich vzájomných hlasných,
ale zvyčajne obsahovo plytkých polemikách
Jaguar F-Pace:
Tohtoročný frankfurtský autosalón sa stal prelomovým pre
dve tradičné britské značky,
ktoré doteraz vyrábali len
luxusné limuzíny. Jaguar aj
Bentley predstavili svoje prvé
SUV. Pre návštevníkov salónu
to boli očakávané premiéry,
pretože obe automobilky vstup
do tejto kategórie vozidiel v
nedávnej minulosti avizovali
vystavením štúdií. Jaguaru
F-Pace predchádzala štúdia
C-X17 vystavená vo Frankfurte
pred dvoma rokmi. A sériovo
vyrábaný typ sa tvarovaním od
štúdie príliš neodklonil. Pôsobí
veľmi dynamicky. Luxusné SUV
s dĺžkou 4731 mm poháňajú
motory známe zo sedanov XE/
XF a z F-Type s výkonmi od 132
do 279 kW. Zákazníci si budú
môcť vybrať toto SUV aj s pohonom iba zadných kolies.

neraz obviňujú svojich oponentov, ktorí sú

práve vo vláde, že nejakými rozhodnutiami
nemorálne prenášajú finančný dlh na nasle-

dujúce generácie. Oveľa nemorálnejšie je na
nasledujúce generácie prenášať vyriešenie
spomínaných defektov spoločnosti. Najmä

preto, že chyby má naprávať ten, kto dovolil,
aby sa stali. Správne by ich mal naprávať ten,
kto ich spravil, ale v tom by už bolo priveľa
idealizmu.

Naznačené nedokonalosti nášho sveta vý-

znamne ovplyvňujú aj sféru automobilizmu

– vývoj automobilov, ich výrobu, používanie
a všemocnú legislatívu. Tento rok, aj keď sme

to do nadpisu nedali, z tohto nám milého od-

vetvia vyšla nová téza: „Neriešime len výrobu
áut, zabezpečujeme mobilitu“! Skvelé. Len sa
Ford Focus RS: Najrýchlejší
Ford Focus poháňa prepĺňaný
štvorvalcový zážihový motor 2.3
EcoBoost s výkonom 258 kW.
Vrcholnú hodnotu krútiaceho
momentu 440 Nm dosahuje
v rozsahu 2000 až 4400 ot./
min. Je vybavený pohonom
všetkých kolies Ford Performance AWD s tzv. vektorovaním krútiaceho momentu na
kolesá, čo významným spôsobom zlepšuje stabilitu vozidla
obmedzovania jeho dynamiky
pri prejazde zákrutami. Systém
pohonu obsahuje aj drift mód
s posilnením podielu hnacieho
momentu prenášaného na
kolesá zadnej nápravy. Ford
Focus RS dokáže zrýchliť z 0 na
100 km/h za 4,7 s, dosiahne
rýchlosť 266 km/h. Aj keď si
túto novinku možno objednať
už teraz, prvé vozidlá zákazníci
dostanú začiatkom budúceho
roka.

obávame, že realizácia tejto tézy nebude „optimálna“.

Cestou na autosalón sme prechádzali cez

trojprúdové autostrády a na niektorých miestach k nim po obidvoch stranách pristavovali

ďalšie tri pruhy. Premávka na týchto úsekoch
sa v dopravných špičkách tak zahusťuje, že
vznikajú dopravné zápchy. Preto ich treba

rozšíriť. Poznatok, že vo väčšine áut stojacich v

dopravných zápchach sedí zvyčajne len vodič,
sme nezískali teraz, keď sme stáli na rakúsko-nemeckých hraniciach v 22 kilometrov dlhej

dopravnej zápche. Je to desaťročia známy fakt.
Vhodné zabezpečenie mobility je úloha pre-

sahujúca možnosti akokoľvek významnej au►
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tomobilky či svetovo najvýznamnejšieho dodávateľa systémov pre motorové vozidlá. Naša

predstava riešenia mobility by stiahla väčšinu
vodičov presúvajúcich sa stovky kilometrov z

áut do pohodlia vlakov či autobusov, ktoré v
cieľovej stanici týchto prostriedkov verejnej
hromadnej dopravy bez meškania môžu na-

stúpiť do vlakov, autobusov, električiek mestskej alebo prímestskej dopravy, alebo hoci aj

taxíkov a takto by sa za „rozumné“ peniaze
mali dostať tam, kde potrebujú. Z ciest by

zmizla veľká časť áut, lebo nie každý vodič má

stále chuť sedieť hodiny za volantom, najmä
ak vie, že ho pritom čakajú aj dopravné záp-

chy. Zmenšila by sa nehodovosť na cestách,
nebolo by ich treba v takom rozsahu ako teraz

Bugatti Vision Gran Turismo: Koncept pre videohru, ktorý v mierke 1:1
značka Bugatti vystavila, ukazuje,
akým smerom sa asi bude v najbližšej
budúcnosti vyvíjať jej dizajn. Koncept
má určité rysy odchádzajúceho typu
Veyron, mohol by teda naznačovať,
ako bude vyzerať typ Chiron, nástupca
Veyronu. Viac-menej to potvrdil šéf
dizajnu Bugati Achim Anscheidt, keď
povedal, že Bugatti Vision Gran Turismo
prezentuje nový jazyk dizajnu značky,
vyvinutý pre novú éru, prichádzajúcu
po ukončení doby Veyronu. Štúdia
je však navrhnutá aj s ohľadom na
potreby herného simulátora ako
pretekársky automobil. Takže Bugatti
Chiron iste nebude jej jednovaječným
dvojčaťom. Hovorí sa, že Chiron vyrobia
v 500-kusovej sérii, čo je o 50 vozidiel
viac ako Veyronov.

rozširovať. Potieralo by to však iný slogan

našej spotrebiteľsky zameranej spoločnosti:
„Vlastníctvo auta je prejavom osobnej slobody“! Nebudeme o ňom polemizovať, len
podotkneme, že ak by ľudia nechceli byť

podľa tohto odvážneho tvrdenia slobodní,
vlády väčšiny ekonomicky vyspelých štátov
by nedokázali zabezpečiť príjmy do štátne-

ho rozpočtu. Vlastníci áut a s odstupom za
nimi fajčiari a pravidelní užívatelia alkoholických nápojov sú spoľahlivými plničmi

štátnych pokladníc. Aj vyriešenie mobility

by teda mala byť ideová úloha pre spoločenské vedy.

Elektromobilitu sme dali aj do nadpisu a

je „veľkou témou“ už niekoľko rokov. Ne-

treba spochybňovať, že snahy o náhradu

Štúdia Honda Project 2&4:
Je výsledkom súťaže „Global
Design Project“ rôznych
vývojových pracovísk Hondy ,
ktorej sa zúčastnilo viac ako
80 konštruktérov a tvorcov.
Honda Project 2&4 je príkladom toho, čo môže priniesť
takáto výzva vďaka rozdielnym kvalitám jednotlivých
účastníkov. Štúdiu napokon
vytvorilo dizajnérske štúdio
z Asaky, navrhli ju v spolupráci s automobilovým dizajnérskym štúdiom vo Waku.
Má poskytnúť výnimočný
zážitok z jazdy skombinovaním najstrhujúcejších
prvkov jazdy na motocykli, s
najpôsobivejšími vlastnosťami
jazdy v aute. Štúdiu poháňa
motor pretekárskeho motocykla RC213V s výkonom 158
kW pri 13 000 ot./min. upravený tak, aby mohol jazdiť
po verejných komunikáciách.

motorových palív vyrábaných z ropy, ale aj

z obilia, olejovín či cukrovej trstiny, sú ro-

zumné. Ropa je príliš cennou chemickou surovinou na to, aby sa v akejkoľvek podobe spa-

ľovala. A vo svete, kde veľa obyvateľov hladuje,
je až nemorálne vyrábať motorové palivá z

poľnohospodárskych produktov. Takže nájde-

nie vhodných systémov pohonu pre vozidlá,
ktoré by nahradili spaľovacie motory spaľujúce palivá z ropy alebo z potravinárskych surovín, by bolo veľmi, veľmi užitočné.

Elektrická energia vyzerá byť takouto vhod-

nou náhradou. Viaceré štúdie vystavené na
autosalóne vo Frankfurte mali miesto spa-

ľovacieho motora zabudovaný elektromotor.
Elektrický pohon je pre konštruktérov oveľa
menej náročný ako zástavba spaľovacieho
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ŠKODA Superb Combi: Tento
model sme pomerne podrobne predstavili v septembrovom vydaní. Po výstavnej
premiére vo Frankfurte ho
začínajú predávať aj u nás.
Novinkami v ponuke motorov
sú zážihové 1.4 TSI/110 kW
so systémom vypínania valcov
a 2.0 TSI/162 kW. S motorom
1.4 TSI/110 kW spotrebuje
5,1 l benzínu na 100 km, čo v
porovnaní s predchádzajúcou
generáciou a porovnateľným
motorom
predstavuje
zmenšenie spotreby asi o
20 %. Túto úsporu dosiahli
konštruktéri okrem iného aj
použitím systému vypínania valcov (ACT). Systém pri
menších jazdných odporoch
odpája druhý a tretí valec.
ŠKODA Superb Combi je na
slovenskom trhu k dispozícii
od 22 790 eur.
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Mercedes-Benz Concept IAA:
Názov štúdie „IAA“ sa síce
zhoduje so zaužívanou skratkou
autosalónu vo Frankfurte nad
Mohanom, kde IAA sú začiatočné
písmená z „Internationale Automobil-Ausstellung“. Pri štúdii je
skratka odvodená z anglických
slov „Intelligent Aerodynamic
Automobile“. Ide teda v prvom
rade o aerodynamiku. Štúdia s
rozmermi 5040x1885x1305 mm
má súčiniteľ odporu vzduchu s
hodnotou len 0,19. Štúdia IAA má
viacero aktívnych aerodynamických prvkov v prednej i zadnej časti
karosérie, ktoré ju pri rýchlostiach
nad 80 km/h predĺžia až o 390
mm pre zabezpečenie lepšieho
obtekania vozidla rozrážaným vzduchom. Štúdiu poháňa bližšie
nešpecifikovaný plug-in hybridný
systém s celkovým výkonom 205
kW. Najväčšia rýchlosť je elektronicky obmezená na 250 km/h.

motora. Stačí sa pozrieť na podvozok dnes

azda najpopulárnejšieho elektromobilu, ame-

rickej Tesly S, ktorý spoločnosť Tesla vystavovala vedľa kompletného vozidla. Má hnací

elektromotor vpredu aj vzadu, ktoré zaberajú

oveľa menej priestoru ako klasický spaľovací
motor s príslušenstvom. Pohon kolies prednej
aj zadnej nápravy nevyžaduje spájací hriadeľ

ani podlahový tunel pre jeho vedenie, nie je

potrebný medzinápravový diferenciál, lebo na

„dávkovanie“ krútiaceho momentu privádza-

ného na predné aj zadné kolesá stačí vhodne

naprogramovať riadiacu jednotku pohonu.
Elektromotory sú vo vozidle uložené nízko,
aj blok batérií býva umiestnený na podlahe

tak, že napomáha optimálnemu rozloženiu

hmotnosti vozidla na obe nápravy. Zabezpečenie výborných jazdných vlastností elektroRenault Mégane GT: Tvorcovia štvrtej
generácie Renaultu Mégane si dali
záležať na dynamickom vzhľade vozidla. O to viac to platí o jeho verzii
s prívlastkom GT, na kterej pracovala
aj divízia Renault Sport z Dieppe.
Má „športovejšie“ tvarovanú
prednú časť karosérie s prekrytím
vstupných otvorov pre chladiaci
vzduch čiernymi „voštinami“. Mégane GT má karosériu nalakovanú
modrou farbou “Iron Blue” v kombinácii s farbou “Dark Metal” na
prednej časti a na spätných zrkadlách. Mégane GT má 18-palcové
diskové kolesá vyvinuté špeciálne
pre modely Renault Sport. Model
GT poháňa zážihový prepĺňaný motor Energy TCe 205 skombinovaný
so sedemstupňovou dvojspojkovou
automatickou prevodovkou EDC.
Vznetový motor Energy dCi 165
v kombinácii so šesťstupňovou
dvojspojkovou automatickou prevodovkou EDC obohatí ponuku pohonu v priebehu budúceho roka.

mobilu je teda jednoduchšie aj pri výkonnom
športovom automobile s pohonom kolies

oboch náprav ako je Tesla, ako pri porovna-

teľnom automobile so spaľovacím motorom.
Konštruktéri karosérie nemusia príliš riešiť
ani ochranu chodcov pri zrážke s prednou

časťou vozidla. Predná kapota elektromobilu

nepotrebuje žiadne nadvihovanie v okamihu
nárazu, aby sa zabránilo nárazu hlavy chodca
na tuhú časť vozidla, ktorou býva pri klasic-

kom pohone motor, keďže jeho horná časť je
tesne pod kapotou. Jednoduchšia konštrukcia

vozidla šetrí náklady na vývoj aj výrobu, takže

pri veľkom športovom automobile sa „stratí“
aj veľká cena sústavy trakčných batérií. Hor-

šie je to už pri malých elektromobiloch, kde
na batérie pripadá oveľa väčší podiel z ceny
vozidla.

SEAT Leon Cross Sport: Koncept, ktorý kombinuje výkon
kompaktného
športového
vozidla s priechodivosťou
vozidiel s pohonom všetkých
štyroch kolies. SEAT ním
potvrdzuje úmysel obohatiť
portfólio vyrábaných vozidiel o
športovo-úžitkové automobily.
Svoje prvé SUV predstaví na
autosalóne v Ženeve v marci
2016. Štúdiu Leon Cross
Sport poháňa 2-litrový zážihový
prepĺňaný motor s výkonom
221 kW s najväčším krútiacim
momentom 380 Nm. Štúdia
má o 41 mm väčšiu svetlú
výšku ako Leon Cupra, má pohon všetkých kolies využívajúci
spojku Haldex piatej generácie.
Vozidlo dokáže zrýchľovať z pokoja na 100 km/h len za 4.9
sekundy.

Preto sú o poznanie drahšie ako rovnako

veľké modely poháňané spaľovacím motorom.
Za „normálnych okolností“ by si malý elektromobil kúpil málokto, lebo menšie prevád-

zkové náklady veľkú nadobúdaciu cenu auta
vykompenzujú veľmi neskoro. Niektoré vlády
sa vplyvom ekologického lobingu rozhodli

finančne zvýhodňovať kúpu elektromobilov.
Podľa nás to má opodstatnenie, ak sú elek-

tromobily prevádzkované na miestach, kde sa
často vytvára smog alebo v rekreačných oblastiach. Kde sú dobré rozptylové podmienky

pre výfukové plyny, čo je väčšina územia každého štátu, pre dotáciu kúpy elektromobilu z

verejných prostriedkov nie je žiadny rozumný
►
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Ferrari 488 Spider: V marci na ženevskom
autosalóne automobilka z Maranella
predstavila kupé Ferrari 488 GTB. A v
jeseni vo Frankfurte už mohli návštevníci
autosalónu obdivovať aj roadster 488
Spider. Vozidlá majú spoločné všetky
konštrukčné prvky do tej miery, ako to
umožňujú odlišné strechy. Roadster má
preklápateľný strešný panel, ktorý sa dá
sklopiť alebo opäť presunúť nad interiér
iba 14 sekúnd. Zadné okno je elektricky
výsuvné. Vidlicový osemvalec so zdvihovým objemom 3,9 l prepĺňaný dvojicou
turbodúchadiel je umiestnený v strede
vozidla. Pri najväčšom výkone 493 kW o
50 kg väčšia hmotnosť roadsteru (kvôli
spevneniam karosérie) neovplyvňuje dynamické vlastnosti známe už z kupé. Z 0
na 100 km/h zrýchľujú rovnako, za 3 s.
Najväčšia rýchlosť je 325 km/h.

dôvod. Elektromobily si časom prekliesnia
cestu na trh aj prirodzeným spôsobom. Ropa
je strategickou surovinou, pre ktorú sú aj dnes

vojnové konflikty. Štáty, ktoré sú odkázané na

dovoz ropy - väčšina európskych štátov, Čína,
India, Japonsko – majú teda veľkú motiváciu,
aby podporovali vývoj pohonných systémov

vo vozidlách bez potreby paliva z ropy. To
možno robiť plne v laboratórnych podmien-

kach. Neobstojí ani tlak na budovanie siete

dobíjacích staníc pre elektromobily s veľkými
trakčnými batériami. Dnes ešte nikto nevie, či

masovo vyrábané elektromobily nebudú vy-

užívať ako zdroj elektrického prúdu palivové
články, kde sa zatiaľ najlepším „palivom“ uka-

zuje byť vodík. A potom bude treba budovať
sieť plniacich staníc vodíka...

TOYOTA C-HR: Štúdiu s týmto názvom Toyota predstavila už vlani.
Táto je už blízka vozidlu, ktoré
čoskoro začnú sériovo vyrábať.
Kompaktné rozmery stavajú vozidlo na pomedzie kategórií SUV
nižšej a nižšej strednej triedy,
ponúka spojenie vynikajúcej obratnosti a flexibilného dizajnu,
čo sú pre vyznávačov mestského
životného štýlu nevyhnutné kvality.
Vozidlo je postavené na novej platforme vyvinutej v rámci programu
TNGA (Toyota New Global Architecture), aby uspokojilo nároky
zákazníkov požadujúcich špičkové
jazdné vlastnosti a ovládateľnosť.
Poháňa ho nová, vyspelá plnohybridná hnacia sústava. Automobilka Toyota pochopila, že Európa je
najnáročnejším trhom pre vozidlá
malej a strednej triedy, a preto
využíva tento región ako meradlo
pre formulovanie charakteristík
budúcich vozidiel kategórie A, B a
C určených pre svetové trhy.

O spoločenskom prostredí, ktoré ovplyvňuje

aj vývoj motorizmu, by sme mohli toho napísať oveľa viac. Uvedomujeme si, že v dnešnej

„rýchlej dobe“ takéto úvahy nie sú príliš populárne, ale naznačené zlo existuje. Ak sa mu ne-

vzoprieme, kvalita života väčšiny ľudí sa bude

stále zhoršovať. Ani auto nebude proklamovaným symbolom slobody, ale jedným z prostriedkov kontroly jednotlivca „systémom“.

Fotografiami niektorých noviniek a struč-

ným textom k nim naznačíme, čo pútalo
pozornosť

tohtoročného frankfurtského

autosalónu. K významnejším novinkám sa

vrátime v nasledujúcich vydaniach, aby sme
ich podrobnejšie predstavili.
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GTE Sport: Štúdia dvojmiestneho športového vozidla
tvarmi karosérie nadväzuje
na štúdie GTI Roadster Vision Gran Turismo a GTI
Supersport Vision Gran Turismo navrhnuté najmä pre
hru na automobilové preteky
Gran Turismo 6. Nemožno
vylúčiť, že terajšia štúdia
Golf GTE Sport významne
ovplyvní podobu športových
verzií budúcej generácie
Golfa. Golf GTE Sport je
plug-in hybridom. Prednú
nápravu poháňa motor 1.6
TSI z pretekárskeho modelu
Polo R WRC s výkonom 220
kW. Pomáha mu ešte elektromotor s výkonom 85 kW.
Rovnako výkonný elektromotor poháňa aj kolesá zadnej
nápravy. Výsledný výkon tejto
sústavy je 294 kW. Štúdia
zrýchli z 0 na 100 km za 4,3 s,
dosiahne rýchlosť 280 km/h.
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1 500 €

Výška odkupného bonusu v závislosti od verzie. Výška Peugeot paušálu platí pri dĺžke 48 mesiacov a prvej
platbe vo výške 35 %. Viac na www.peugeotpausal.sk. Peugeot poistenie All inclusive so zvýhodnenou
sadzbou 1,7 % z ceny vozidla zahŕňa: havarijné poistenie, zákonné poistenie, poistenie čelného skla
a náhradné vozidlo v prípade nehody na 5 dní. Spoluúčasť 166 € alebo minimálne 5 %.
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II PRÁVNA RUBRIKA II
V predchádzajúcej Rade advokáta ste sa mohli
oboznámiť s dôvodmi, pre ktoré sa Súdny dvor EÚ začal v roku 2013 zaoberať otázkou, či členský štát musí
vždy uznávať vodičský preukaz vydaný iným členským
štátom. Z odôvodnenia rozsudku Súdneho dvora, zn.
C-260/13 z 23. apríla 2015, vyberám podstatné informácie: Súdny dvor v prejednávanej veci skonštatoval, že
nemecké orgány nespochybňujú podmienky držby vodičského preukazu pani A. ku dňu jeho vydania, ale až
v nadväznosti na jej protiprávne správanie sa na nemeckom území po vydaní uvedeného preukazu. Pani A.,
ktorá má trvalý pobyt v Rakúsku, nezískala totiž svoj
rakúsky vodičský preukaz po jeho obmedzení, pozastavení alebo odobratí v Nemecku. Keďže viedla motorové vozidlo v Nemecku pod vplyvom omamných látok,
nemecké orgány jej odobrali rakúsky vodičský preukaz
na nemeckom území, a to aj keď jej obvyklé bydlisko
nebolo v Nemecku. Z rozhodnutia vnútroštátneho
súdu vyplýva, že pokiaľ ide o vodičský preukaz vydaný
členským štátom iným, ako Nemecko, účinkom takéhoto opatrenia bolo odmietnutie uznania práva pani
A. používať jej vodičský preukaz na nemeckom území.
Vo veci samej je potrebné zohľadniť, že pre pani A.
mala skutočnosť, keď v máji 2012 viedla motorové
vozidlo pod vplyvom omamnej látky, v prvom rade za
následok, že prokuratúra v Ravensburgu začala proti
nej trestné konanie, ktoré bolo napokon zastavené. Z
rozhodnutia nemeckého správneho súdu ďalej vyplýva,
že mesto Leutkirch uložilo pani A. pokutu z dôvodu
vedenia vozidla pod vplyvom omamných látok a nariadilo jej zákaz viesť vozidlá v dĺžke jeden mesiac.
Úrad v Ravensburgu, správny orgán príslušný v oblasti vodičských preukazov, jej napokon odobral vodičský
preukaz na základe nemeckej právnej úpravy v oblasti
vodičských preukazov. Podľa tejto právnej úpravy je pre
prípad vzniku pochybností o spôsobilosti držiteľa vodičského preukazu viesť vozidlo stanovené preverenie
tejto spôsobilosti a ak sa preukáže, že takáto spôsobilosť
chýba, príslušný úrad je povinný predmetný vodičský
preukaz odobrať. Podľa praxe týkajúcej sa uvedenej
právnej úpravy sú nemecké orgány príslušné odobrať
vodičský preukaz vydaný v zahraničí vtedy, keď sa pri
porušení dopravných predpisov, ku ktorému došlo v
Nemecku, objavia príznaky chýbajúcej spôsobilosti
viesť vozidlo.Treba konštatovať, že nútiť členský štát k
tomu, aby bezpodmienečne uznal platnosť vodičského
preukazu v takej situácii, o akú ide vo veci samej, by
bolo v rozpore s cieľom všeobecného záujmu Únie, ktorý predstavuje zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky
a presne ho sleduje smernica 2006/126. Možnosť členského štátu odobrať držiteľovi vodičského preukazu
vodičské oprávnenie na jeho území z dôvodu porušenia, ktorého sa dopustil, síce skutočne predstavuje
obmedzenie zásady vzájomného uznávania vodičských
preukazov; avšak týmto obmedzením, ktoré umožňuje
zmenšiť riziko výskytu dopravných nehôd, sa má posilniť bezpečnosť cestnej premávky, čo je v záujme všetkých občanov.
Vzhľadom na všetky skutočnosti Súdny dvor na otázky položené mu nemeckým správnym súdom odpovedal tak, že príslušné články smernice 2006/126 sa majú
vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členský
štát, na území ktorého sa držiteľ vodičského preuka-
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zu vydaného iným členským štátom dočasne zdržiava,
odmietol uznať platnosť tohto vodičského preukazu v
nadväznosti na protiprávne správanie sa jeho držiteľa,
ku ktorému na tomto území došlo po vydaní uvedeného vodičského preukazu a ktoré môže mať podľa
vnútroštátneho právneho poriadku prvého členského
štátu za následok nespôsobilosť viesť motorové vozidlá.
Otázkami, ktoré bolo treba preskúmať spoločne, sa
vnútroštátny súd v podstate pýtal, či je členský štát,
ktorý odmietne uznať platnosť vodičského preukazu v
takej situácii, o akú ide vo veci samej, príslušný stanoviť podmienky, ktorým sa držiteľ vodičského preukazu
musí podriadiť, aby znovu nadobudol právo viesť vozidlo na jeho území.
V tejto súvislosti - aj keď Súdny dvor v minulosti
opakovane zastával názor, že jedine členskému štátu
vydávajúcemu vodičský preukaz prináleží overiť, či sú
splnené minimálne požiadavky uložené právom Únie,
najmä tie, ktoré sa týkajú spôsobilosti viesť vozidlo –
považoval Súdny dvor za potrebné pripomenúť, že vo
veci samej nebola spôsobilosť viesť vozidlo spochybňovaná v štádiu vydávania vodičského preukazu, ale až v
dôsledku porušenia, ktorého sa dopustil držiteľ tohto
preukazu po jeho vydaní, a sankcie, ktorá nadobudla
účinky len na území členského štátu, kde došlo k tomuto porušeniu.
Súdny dvor EÚ preto ustálil, že prináleží orgánom
členského štátu, na území ktorého došlo k porušeniu,
teda Nemecka, aby zistili, či držiteľ vodičského preukazu, ktorý bol vydaný iným členským štátom, je opäť
spôsobilý viesť vozidlá na jeho území.
Ak je totiž odmietnutie členského štátu uznať platnosť vodičského preukazu, ktorý bol vydaný iným členským štátom, založené na vnútroštátnych pravidlách,
ktoré nemusia nutne existovať v právnych predpisoch
členského štátu, ktorý vodičský preukaz vydal, zdá sa
byť ťažko predstaviteľné, aby právne predpisy členského
štátu, ktorý vodičský preukaz vydal, upravovali podmienky, ktorým sa držiteľ vodičského preukazu musí
podriadiť, aby znovu nadobudol právo viesť vozidlo na
území iného členského štátu.
Zároveň má vnútroštátny súd, ktorý je ako jediný
oprávnený posudzovať skutkový stav sporu vo veci
samej a vykladať vnútroštátne právne predpisy, právo
v tomto prípade preskúmať, či Nemecko uplatňovaním svojich vlastných pravidiel v skutočnosti natrvalo
nebráni uznaniu vodičského preukazu pani A. V tejto
súvislosti mu tiež prináleží overiť, či podmienky stanovené nemeckými právnymi predpismi na to, aby osoba
v takej situácii, akou je situácia pani A., mohla znovu
nadobudnúť právo viesť vozidlo na nemeckom území,
rešpektujú zásadu proporcionality, a najmä či nie sú
prekročené hranice toho, čo možno považovať za primerané a nevyhnutné na dosiahnutie cieľa sledovaného
smernicou 2006/126, ktorý spočíva v zlepšení bezpečnosti cestnej premávky. Súdny dvor, ktorý bol požiadaný,
aby vnútroštátnemu nemeckému súdu poskytol odpoveď, má právomoc poskytnúť tomuto súdu usmernenie
na základe informácií vyplývajúcich zo spisu v spore vo
veci samej, ako aj z predložených písomných a ústnych

§

vyjadrení zúčastnených strán.
V tomto prípade z
rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že pani A.,
voči ktorej bolo prijaté opatrenie spočívajúce v odobratí
jej rakúskeho vodičského preukazu na nemeckom území, má možnosť požiadať, aby bola znovu oprávnená
viesť motorové vozidlá v Nemecku s jej rakúskym vodičským preukazom. V prílohe k svojmu rozhodnutiu
zo septembra 2012 totiž úrad v Ravensburgu informoval dotknutú osobu o tom, že jej spôsobilosť viesť
motorové vozidlá možno uznať na základe lekársko
psychologického posudku vyhotoveného strediskom
kontroly spôsobilosti viesť vozidlo oficiálne uznaného v
Nemecku. A spresnil, že vyhotovenie takéhoto posudku
je spravidla podmienené preukázaním abstinencie dotknutej osoby, pokiaľ ide o akékoľvek užívanie omamných látok počas doby jedného roka.
Okrem toho z písomnej odpovede nemeckej vlády na
otázku Súdneho dvora vyplýva, že aj v prípade neexistencie takéhoto lekársko psychologického posudku sa
právo používať v Nemecku vodičský preukaz vydaný
iným členským štátom automaticky znovu nadobúda
potom, ako na konci stanovenej lehoty dôjde k výmazu zápisu o nespôsobilosti z registra spôsobilosti viesť
vozidlo. V prípade pani A. z informácií poskytnutých
nemeckou vládou vyplýva, že podľa tohto ustanovenia
by mala byť lehota na výmaz päť rokov, a to s ohľadom
na povahu spôsobeného porušenia. Po uplynutí tejto
lehoty bude teda dotknutá osoba znova môcť v Nemecku používať svoj vodičský preukaz bez toho, aby musela
predložiť lekársko psychologický posudok.
Z uvedeného vyplýva, že nemecké ustanovenia natrvalo nebránia uznaniu vodičského preukazu pani A.
Navyše podmienenie znovunadobudnutia práva pani
A. viesť motorové vozidlo v Nemecku buď predložením
lekársko psychologického posudku, ktorého vyhotovenie obsahuje dôkaz o abstinencii, pokiaľ ide o akékoľvek užívanie omamných látok počas doby jedného roka,
alebo uplynutím lehoty päť rokov, sa zdá byť prostriedkom účinnej a primeranej prevencie, ktorého cieľ spočíva v zlepšení bezpečnosti cestnej premávky.
Vzhľadom na to Súdny dvor odpovedal na otázky
nemeckého súdu tak, že členský štát, ktorý odmietne
uznať platnosť vodičského preukazu v takej situácii, o
akú ide vo veci samej, má právo stanoviť podmienky,
ktorým sa držiteľ vodičského preukazu musí podriadiť, aby znovu nadobudol právo viesť vozidlo na jeho
území. Vnútroštátnemu súdu prináleží preskúmať, či
dotknutý členský štát uplatňovaním svojich vlastných
pravidiel v skutočnosti natrvalo nebráni uznaniu vodičského preukazu vydaného iným členským štátom. V
tejto súvislosti by mal overiť, či podmienky stanovené
právnymi predpismi prvého členského štátu v súlade so
zásadou proporcionality nepresahujú hranice toho, čo
je primerané a nevyhnutné na dosiahnutie cieľa sledovaného smernicou 2006/126, ktorý spočíva v zlepšení
bezpečnosti cestnej premávky.
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ĎALŠIE ZDOKONALENIA
KONTROLNÝCH POSTUPOV
DÔKLADNEJŠIA

ných síl na vozidle v plne naloženom stave (na

EMISNÁ KONTROLA

VOZIDIEL SO VZNETOVÝMI (NAFTO-

celkovú hmotnosť). Tam, kde to nie je praktic-

VÝMI) MOTORMI

ké, je možné predpokladaný účinok bŕzd pre

vozidlo zaťažené na celkovú hmotnosť určiť ex-

Pri automobiloch so vznetovým motorom vy-

trapoláciou pomocou známych metód merania

bavených palubným diagnostickým systémom

a vyhodnotenia.

OBD sa od januára 2012 rozšíril rozsah pra-

Zásadnou novou požiadavkou, ktorú stanovuje

videlnej emisnej kontroly. V súlade s platnou

uvedená norma je, že brzdný tlak (obr. 1) pri

vyhláškou sa toto rozšírenie vzťahuje na všet-

meraní brzdných síl musí dosiahnuť minimál-

ky osobné a ľahké úžitkové vozidlá s celkovou

ne 30 % z najväčšieho konštrukčného tlaku v

hmotnosťou do 3,5 t (kategórie M1 a N1),

brzdovom okruhu meranej nápravy. Splnenie

ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie od
1. januára 2008. Okrem známych štandart-

uvedenej požiadavky si vyžaduje v konkrétnych

pribudla aj kontrola systému palubnej diagnos-

▲Obr. 1: Snímač brzdového (ovládacieho)
tlaku sa pri meraní brzdných síl pripája na kontrolnú prípojku umiestnenú pri brzdovom valci.
Vybavený je vysielačom na bezdrôtový prenos
nameraných údajov

ho modulu (označovaného ako E-OBD Box),

2011 právne predpisy a opatrenia na dosiahnu-

s vozidlom cez štandardizovanú diagnostic-

ktorej motorové a prípojné vozidlá s celkovou

ných úkonov vizuálnej kontroly a samotného

merania dymivosti metódou voľnej akcelerácie
tiky OBD. Tá sa vykonáva pomocou osobitnéktorý sa aj pri týchto vozidlách prepojí káblom

kú zásuvku. Ide vlastne o tzv. čítačku chýb s
potrebným softvérom. Rozšírenie kontroly
je zamerané na overenie komunikácie so systémom OBD, získanie údajov potrebných na

vykonanie emisnej kontroly, overenie činnosti

systému riadenia prípravy zmesi a zistenie ob-

sahu pamäte porúch. Meranie teploty motora,
otáčok voľnobehu, maximálnych otáčok moto-

ra sa vykonáva prostredníctvom systému palubnej diagnostiky OBD, rovnako aj kontrola

indikátora MIL systému OBD, ktorý indikuje

tie súladu so Smernicou 2010/48/ES, podľa
hmotnosťou nad 3,5 t musia byť pri pravidelnej

technickej kontrole preverené z hľadiska dosahovaného účinku prevádzkovej brzdy podľa

požiadaviek stanovených normou ISO 21069
(alebo rovnocennou metódou). Podľa uvedenej
normy je pre posúdenie účinku prevádzkovej
brzdy pri skúške na valcovej skúšobni bŕzd
najspoľahlivejší výpočet z nameraných brzd-

prípadoch zaťaženie vozidla naložením, alebo
vhodnú simuláciu zaťaženia. Rovnocenná me-

tóda k uvedenej norme nie je nijako špecifikovaná, vytvára však priestor pre ďalší technický
rozvoj. Už v súčasnosti možno na vyhodnote-

nie brzdného účinku namiesto výpočtu známou extrapoláciou použiť brzdové charakteristiky (závislosť brzdnej sily na brzdovom

tlaku) s referenčnými hodnotami a príslušným

tolerančným poľom. Samozrejme len v prípade,

ak sú známe a schválené pre takéto použitie.
Aj tu však platí, že posúdenie účinku bŕzd je

spoľahlivejšie pri dosiahnutí väčšieho brzdného tlaku.

Brzdný tlak na požadovanej úrovni a tým

aj väčšie brzdné sily sa v prípade prázdnych

▼Obr. 2: Vozidlá určených kategórií musia byť na STK od 1. februára 2012 pristavené aspoň s minimálnym predpísaným zaťažením, aby sa mohol skontrolovať účinok bŕzd

poruchu motora a jeho komponentov. Automatizovaný postup merania so zabezpečením
prenosu údajov a nameraných hodnôt do databázy automatizovaného informačného sys-

tému emisných kontrol, ktorý sa uplatňuje už
od 1. 1. 2009, zostáva samozrejmosťou. Zistené

relevantné hodnoty sa vytlačia do protokolu o

emisnej kontrole vozidla bez zásahu technika,
ktorý ju vykonáva.

KONTROLA NÁKLADNÝCH VOZIDIEL
SO ZAŤAŽENÍM

Členské štáty EÚ mali prijať do konca roku
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(nenaložených) úžitkových vozidiel najmä

de nad bezpečnosťou a plynulosťou premávky

keďže kolesá sa na valcoch brzdovej skúšobne

stavných plochách.

kategórií N2, N3, O3 a O4 nedajú dosiahnuť,

priamo v cestnej premávke na vhodných od-

zablokujú skôr, než sa požadovaný brzdný tlak

Cestná kontrola pozostáva z kontroly dokla-

(bežne okolo 240 kPa, pri prípojných vozidlách

dov, vizuálnej, technickej a emisnej kontroly

aspoň asi 195 kPa) dosiahne. Pre splnenie

motorového vozidla podľa vybavenia kontrol-

uvedenej požiadavky normy ISO 21069 bolo

ných orgánov, pričom na postupy a vyhodnote-

potrebné vyriešiť spôsob zaťaženia vozidla pri

nie zisteného technického stavu sa primerane

kontrole účinku bŕzd, čo viedlo k prijatiu legislatívnych zmien.

V SR sa stanovila

vzťahujú ustanovenia predpisov pre stacionárne
stanice technickej kontroly. Cestné technické

novelizáciou zákona č.

kontroly predovšetkým úžitkových vozidiel sa

725/2004 Z.z. zákonná povinnosť pre prevádz-

u nás začali vykonávať od mája 2006 orgánmi

kovateľov vozidiel pristaviť vozidlo určených

dopravnej polície pomocou mobilných STK,

kategórií na STK s predpísanou aspoň mini-

ktoré boli vybavené technológiou spoločnosti

málnou mierou zaťaženia (obr. 2). Tú určila
pre jednotlivé kategórie vozidiel novelizovaná

MAHA (obr. 4).

klad pre nákladné vozidlá kategórie N2 a N3 je

▲Obr. 3: Pri kontrole bŕzd vozidiel bez zaťaženia
(nákladu) je možným riešením použitie hydraulického simulátora zaťaženia

dosahovala minimálne 60% z najväčšej prí-

diely týchto hodnôt veľké rozdiely pri výpočte

vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z.z.. Naprístanovená tak, aby ich hmotnosť pri kontrole
pustnej celkovej hmotnosti, ktorá je uvedená v

osvedčení o evidencii vozidla (OEV), prípadne

brzdného účinku pre plne naložené vozidlo.

Známym riešením pre vyvodenie potrebné-

technickom preukaze (pri starších vozidlách).

ho stavu zaťaženia pri meraní brzdných síl na

nimálna miera zaťaženia stanovená na 40 % a

simulátora zaťaženia (obr. 3), čo je vo viacerých

Pre prípojné vozidlá kategórie O3 a O4 je mipre autobusy kategórie M2 a M3 na 60 %. V
prípade ťahačov návesov musí na točnicu ťa-

hača pôsobiť zaťaženie zodpovedajúce aspoň

hmotnosti, ktorú na točnicu prenesie akýkoľvek nezaťažený náves. Táto nová povinnosť pre
prevádzkovateľov vozidiel sa stala záväznou od
1. februára 2012!

Je samozrejmosťou, že vozidlo môže byť pri

kontrole bŕzd aj v plne naloženom stave, teda

vozidlom (obr. 5). Splnila sa tak požiadavka
Smernice 2000/30/ES, ktorá bola po našom
vstupe do EÚ záväzná.

Tie umožňujú simuláciu zaťaženia do veľkosti

bežne 10 t (2 x 5 t). Toto zariadenie nebolo do-

teraz zaradené do povinnej výbavy STK v SR,
aj keď niektoré STK ho majú k dispozícii.

CESTNÉ TECHNICKÉ KONTROLY
Zákon č. 725/2004 Z.z. zaviedol podľa po-

je potrebné predovšetkým vtedy, keď je veľký

očakávaná kontrola technického stavu vozidla.

naloženého vozidla, teda medzi pohotovost-

nia dopravuje špeciálne upraveným nákladným

krajinách EÚ štandartné riešenie.

žiadaviek EÚ aj cestné technické kontroly, pod

rozdiel medzi hmotnosťou prázdneho a plne

valcovú skúšobňu bŕzd, sa na miesto nasade-

konkrétnej náprave je použitie hydraulického

na maximálne prípustnú celkovú hmotnosť.
Priťaženie vozidla naložením určitého nákladu

Mobilný skúšobný kontajner, ktorý obsahuje aj

▲Obr. 5: Upravený nákladný automobil určený
na prepravu mobilného skúšobného kontajnera
Uvedený zákon zároveň umožňuje, že v prí-

ktorými sa rozumie vopred neoznámená a ne-

pade hodnotenia vozidla ako nespôsobilého

Vykonávané sú Policajným zborom pri dohľa-

môže kontrolný orgán uložiť povinnosť podro-

nou a celkovou hmotnosťou vozidla. Typic-

pre premávku pri cestnej technickej kontrole,
biť vozidlo technickej kontrole v STK.

kým príkladom sú návesy a prívesy kategórie

Cestné technické kontroly sú dodatočným a

má umožniť dosiahnutie požadovanej hodnoty

úrovňou technického stavu úžitkových vozi-

efektívnym opatrením najmä pre dohľad nad

O3 a O4, alebo ťahače bez návesu. Zaťaženie

diel v premávke v priebehu obdobia (spravidla

brzdného tlaku a väčších hodnôt brzdných síl

ročného) medzi pravidelnými technickými

pri kontrole na valcovej skúšobni.

kontrolami. Majú prispieť k tomu, aby tieto

vozidlá, ktoré sa vyznačujú veľkým kilometro-

Potom je možné spoľahlivejšie vypočítať (extrapoláciou) predpokladaný brzdný účinok pri

plne naloženom návese, prívese či nákladnom
vozidle. Pri kontrole prázdneho vozidla, kedy

sú dosahované veľmi malé hodnoty brzdného
tlaku aj brzdných síl, spôsobujú aj malé roz-

▲Obr. 4: Mobilný skúšobný kontajner od
spoločnosti MAHA v rozvinutom stave tvorí
mobilnú STK, ktorú používa aj naša dopravná
polícia na vykonávanie cestných technických
kontrol

vým prebehom ( ťahač návesu bežne 120 000

- 150 000 km za rok), boli technicky spôsobilé

na premávku počas celého roka, a nielen v čase
pravidelnej kontroly.

15
10vnutro_motor_okt.indd 15

19.9.2015 12:11:39

II ZO SVETA II

NOVÝ LEXUS RX

NOVÝ LEXUS RX

vovanosťou luxusného sedanu. V roku 2004

tricky ovládané dvere batožinového pries-

predstavila prvé luxusné hybridné SUV na

zariadenia. Stane sa tak najlepším športovo

spoločnosť Lexus opäť narušila konvencie a
svete –model RX 400. V septembri začali vy-

rábať novú generáciu typu RX, prvé dodávky
sa uskutočnia koncom roka.

pom v 26-ročnej histórii značky Lexus. Za toto obdobie sa

predalo približne 2,2 milióna
vozidiel RX, čo predstavuje

tri z desiatich vozidiel značky
Lexus. V roku 1998 ho uvied-

la spoločnosť Lexus na trh a
získal si povesť SUV s kulti-

úžitkovým vozidlom Lexus, aké je momentálne v ponuke.

Poháňať ho môže kompletne prepracovaný

Odvážny štýl dizajnu karosérie a v inte-

3,5-litrový hybridný motor V6 s priamym

funkčnosti. V porovnaní s predchádzajúcou

230 kW. Lexus RX 450h dosahuje priemernú

riéri rovnováha luxusu, priestrannosti a
RX je najpredávanejším ty-

toru a bezdrôtová nabíjačka pre prenosné

generáciou pribudli nové užitočné funkcie
a technológie, napríklad bezpečnostný sys-

tém Lexus Safety System +, ktorý pomáha
vyhnúť sa kolíziám alebo ich zmierniť v širokom rozsahu rýchlostí, prémiový navigačný

systém Lexus so stredovým 12,3-palcovým
displejom využívajúci najnovší ovládač Remote Touch, panoramatický monitor so

vstrekovaním benzínu s celkovým výkonom
spotrebu paliva od 5,2 l/100 km a mimoriadne malé emisie CO2 od 120 g/km. Vo vybra-

ných krajinách budú v ponuke aj dva ďalšie
modely: RX 200t vybavený 2,0-litrovým prepĺňaným zážihovým motorom a model RX

350 vybavený 3,5-litrovým zážihovým motorom V6 s priamym vstrekovaním.

-ls-

zobrazením takmer 360°, inteligentné elek-

KIA SPORTAGE V „ DEATH VALLEY“
Kia Motors zverejnila podrobnosti o inten-

sledne automobil absolvuje trasu od úrovne

opäť je navrhnutý tak, aby otestoval nemalé

zívnych testoch novej generácie Kia Spor-

mora až do výšky asi 1500 m cez Furna-

nároky na motor, prevodovku, systém kúre-

tage. Aj po výstavnej premiére na autosalóne

ce Creek, v oblasti Death Valley, pri stálom

nia a klimatizačnú jednotku a prípadné od-

vo Frankfurte je v poslednej fáze vývojového

stúpaní viac ako 27 kilometrov a pri rýchlos-

stránenie nedostatkov.

programu, počas ktorého inžinieri testujú

ti 100 km/h. Skúška je pripravená tak, aby

Záverečným testom pre novú Kia Sportage

novú Kia Sportage v Death Valley - jednom

dokázala, že dodatočná záťaž na motor má

je pomalá jazda v najnižšie položenom mies-

s najhorúcejších miest na Zemi s teplotami

minimálny dopad na schopnosť chladenia

te Severnej Ameriky - Badwater Basin, asi 86

v letných mesiacoch dosahujúcimi až 56 ºC.

vozidla.

m pod úrovňou hladiny mora. Počas ďalšej

V rámci rôznych skúšobných postupov

Druhý test, kde sa postupne striedajú roz-

hodiny vo veľkých horúčavách sa automobil

počas extrémnych horúčav testy zahŕňa-

jazdy a zastavovanie, simuluje typické pod-

opäť dáva do pohybu rýchlosťou 40 km/h

li najmä pozorovanie systémov kúrenia a

mienky v hustom mestskom centre. Inžinieri

po dobu 30 minút, čo umožňuje inžinierom

chladenia a skúmanie dôsledkov horúceho

riadia úplne novú Kia Sportage pri rýchlosti

overiť a zlepšiť kapacitu chladiaceho systé-

počasia na motor a chladenie prevodovky.

40 km/h po dobu dvoch minút cez Furnace

mu v prípade, že je výrazne znížená úroveň

Prvou z týchto skúšok je vystavenie vozidla

Creek, s opätovným opakovaním testu po

prúdenia vzduchu do kondenzačnej jednotky

poludňajšiemu slnku počas jednej hodiny na

dobu ďalších dvoch minút.

klimatizácie.

dosiahnutie teploty v kabíne nad 50 ºC. Ná-

-ka-

Tento proces sa opakuje niekoľkokrát a

GIUGIARO CHCE ZALOŽIŤ NOVÉ DIZAJNÉRSKE STREDISKO
Giorgetto Giugiaro sa narodil 7. augusta 1938 a je žijúcou legendou svetového
automobilového dizajnu. Svoju spoločnosť
Italdesign tento rok predal koncernu Volkswagen, k čomu údajne významne pomohol
jeho priateľ Ferdinand Piëch, ktorý v roku
1972 v Italdesigne krátky čas pracoval. Populárny Talian je ﬁnančne teda „za vodou“.
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Na verejnosť však prenikli správy, že Giorgetto Giugiaro chce so synom Fabriziom
vybudovať novú dizajnérsku spoločnosť.
Keďže v Európe ani v Severnej Amerike automobilky využívajú len v minimálnej miere
služby externých dizajnérskych podnikov,
Giugiaro plánuje získavať zákazky najmä v
Číne. Možno sa mu to podarí, jeho meno

stále vzbudzuje rešpekt.
-go-
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PEUGEOT KONČÍ S „DIESEL-HYBRIDMI“

Francúzska automobilka Peugeot, a pravdepodobne to platí aj pre Citroen, už v
budúcnosti nemieni použiť svoj pohonný
systém s názvom Hybrid4 v žiadnom z pripravovaných typov vozidiel. Kombinácia
prepĺňaného vznetového motora s elektromotorom sa vraj automobilke nevypláca.
Tento systém pohonu majú modely Peugeot 508 RXH a Citroën v jednom z typov
svojej luxusnej značky DS, v DS 5.
Prepĺňané motory sú populárne len v Európe, ale nikde inde. V iných častiach sveta
automobilky nedokázali vyvinúť na výrobcov nafty taký tlak, aby ju priebežne skvalitňovali. Bez toho nie je možné prevádzkovať moderné vznetové motory. Napriek
menšej spotrebe paliva, teda aj menšej

produkcii CO2 v spalinách v porovnaní s
rovnako výkonnými zážihovými motormi,
sa vznetové motory v osobných autách nepresadili v Amerike, v Japonsku ani v Číne
a ďalších významných zámorských trhoch.
A keďže po súčasnej blamáži s kontrolou
emisií známej ako „Dieselgate“ sa argumenty pre rozšírenie automobilov so vznetovým motorom budú hľadať ešte ťažšie,
Peugeot chce v budúcnosti používať len
hybridné pohony s využitím zážihových motorov.
Doterajší systém hybridného pohonu koncernu PSA Peugeot Citroen značka Peugeot uviedla na trh v roku 2012 v „crossoveri“ 3008, krátko na to aj v jednom z
modelov typu 508 a vo zvýšenom kombi
508 RXH. HYbrid4 používa prepĺňaný vznetový motor 2.0 HDi na zvyčajnom mieste
vpredu, ktorým poháňa predné kolesá.
Dopĺňa ho elektromotor poháňajúci kolesá zadnej nápravy. Toto riešenie umožňuje
rôznu kombináciu aktivovania oboch motorov. Systém pohonu HYbrid4 umožňuje
jazdu iba s využitím elektromotora, alebo
len spaľovacieho motora, ale obidva motory môžu pracovať aj súčasne. Napríklad pri
potrebe prudšieho zrýchlenia.

PÄŤROČNÁ
ZÁRUKA

NA ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ NISSAN

5

Spoločnosť Nissan prináša na európske trhy špičkovú inováciu zameranú
na segment úžitkových vozidiel. Pre svoj rad nákladných vozidiel a dodávok so
zážihovými a vznetovými
motormi zavádza záruku
výrobcu na päť rokov alebo
na najazdenie 160 000 km.
Novinka sa týka vozidiel zakúpených od 1. septembra
2015. Záruka a asistenčná
služba sú v plnej miere prevoditeľné s vozidlom v období trvania záruky.

Dieselgate
Odhalenie podvodu s čistotou spalín
niektorých vznetových motorov automobiliek koncernu Volkswagen v USA viedlo k
významnému pohybu na najdôležitejších
funkciách v koncerne.
Po rezignácii generálneho riaditeľa VW
Group Martina Winterkorna sa jeho nástupcom stal doterajší šéf značky Porsche
Matthias Müller (na snímke). Paradoxné
je, že Müllera chcel dostať na čelo VW
Group bývalý predseda dozornej rady Ferdinand Piëch. Na jar mocenský boj s Winterkornom Piëch prehral a musel odstúpiť
z vedenia dozornej rady koncernu.
Matthias Müller úspešne viedol Porsche
od roku 2010. Müller má bohaté skúse-

nosti z práce v koncerne, do VW Group
nastúpil už v roku 1977.
Očakáva sa, že personálnych zmien v
koncerne bude pomerne veľa. Z tých,
ktoré sa už udiali, spomeňme odchod doterajšieho predsedu predstavenstva spoločnosti Škoda Auto Winfrieda Vahlanda.
Stane sa stane členom predstavenstva
koncernu a už od 1. októbra je zodpovedný za záležitosti regiónu Severnej Ameriky. Novým šéfom mladoboleslavskej automobilky sa stal Bernhard Maier, ktorý

bol od roku 2010 členom predstavenstva
značky Porsche a bol zodpovedný za marketing a predaj.
Ako odhalený podvod s meraním emisií
sledovaných škodlivín ovplyvní automobilové odvetvie, je pár dní po jeho medializácii ťažko odhadnúť. Je výsledkom pokrytectva nášho, tzv. demokratického sveta.
A preto nemožno vylúčiť, že samotné odhalenie podvodu už stačilo.
A celá kauza viac-menej skončí pokutou
pre koncern VW a preobsadením vedúcich pozícií v ňom.
-red.-
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je zasadený chrómovaný ozdobný pásik, ktorý po
stranách lemujú nové reflektory s technológiou
LED. Zvažujúce sa línie novej masky chladiča spolu s umiestnením hmlových svetiel do spodných

rohov predného nárazníka opticky zväčšujú šírku

DÔRAZ NA POHODLIE JAZDY

vozidla. Nové línie prahov opticky znižujú polohu

ťažiska, Avensis teda zboku pôsobí dynamickejším
Súčasná, tretia

generácia Toyoty

Avensis je na trhu
od januára 2009.

pozitívnych vlastností. Bolo treba čakať niekoľko

upravili tvarovanie
podľa aktuálneho
vývoja značky a

konštruktéri upravili všetky skupi-

ny, kde by Avensis
okatejšie zaostával
za novšími konkurenčnými
zidlami.

vo-

Pri tej

druhej išlo hlavne

18-palcové zliatinové kolesá s novým dizajnom.
Motív denných LED reflektorov sa opakuje aj na

zadných združených svetlách. Nič z týchto vizuálnych zmien nemá vplyv na jazdné vlastnosti.

Po oficiálnej prezentácii v lete na švajčiarskych

tili tak jednu z často v marketingu používaných

cestách v okolí Ženevy sme mali možnosť v krát-

rokov, ako sa budú autá správať v prevádzke. Aké

kombi s obidvoma novými vznetovými motormi aj

budú spoľahlivé, čo im budú používatelia vyčítať.
V západnej Európe je niekoľko organizácií, ktoré
sa venujú sledovaniu (ne)poruchovosti jednotlivých typov vozidiel vo všetkých triedach. A tam

automobily Toyota zvyčajne zaujímajú popredné
miesta. V tej neporuchovosti. Takže odtiaľ aj každá
ďalšia generácia typu Avensis, dostala automaticky

dobrý odporúčací list pre potenciálnych záujemcov.
Väčšina Avensisov slúži v podnikovej sfére, kde

sa viac ako športové vlastnosti cení spoľahlivosť a
malé prevádzkové náklady.

K zväčšeniu celkovej dĺžky vozidla o 40 mm pri

kom časovom slede vyskúšať Avensis s karosériou

na našich cestách. Obidva motory boli spriahnuté

so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou. Aj
u nás sa Avensis plavne prenášal cez nerovnosti po-

vrchu cesty. Mäkké pruženie vyvoláva v zákrutách

výraznejšie bočné náklony karosérie, ale kolesá nestrácajú kontakt s vozovkou. Len pri pokuse o veľmi
rýchly prejazd zákrut sme pobadali, že predná časť

vozidla nesleduje presne dráhu, po akej by mala

ísť podľa natočenia volantu. Zmiernenie tlaku na

pedál akcelerácie a väčšie natočenie volantu do zá-

kruty stačilo na bezpečné udržanie vozidla na ceste.
V Toyote sa rozhodli, že (aspoň nateraz) nebudú

o zavedenie mo-

poslednej inovácii prispela nová predná časť karo-

investovať do vývoja vznetových motorov, aby do-

vujú emisnej triede

ča, je výraznejšie ako doteraz. Do masky chladiča

štvorvalce vlastnej konštrukcie so zdvihovým ob-

torov, ktoré vyho-

10vnutro_motor_okt.indd 18

Tvorcovia Toyoty Avensis doteraz nikdy nemali

bou dve omladzorých jej dizajnéri
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Touch&Go.

ambíciu spraviť ju s náznakom športovosti. Stra-

vacie kúry, pri kto-

II

cia dotykovej obrazovky Touch a systém navigácie

Neprekvapuje
teda, že má za se-

18

Euro 6. Najväčšou zmenou v interiéri bola apliká-

dojmom ako doteraz. Efektne pôsobia aj 17 alebo

série. Logo Toyoty sa stalo súčasťou masky chladi-

siahli splnenie prísnejších emisných limitov. Preto
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ja na 100 km/h Avensis s týmto motorom zrýchli

triedu

zrýchľovaní auta ani po dosiahnutí u nás platné-

Touring

za 9,5 s. Pre motor nie je problém pokračovať v
ho diaľničného limitu rýchlosti. Ak niekto častej-

šie cestuje autom do Nemecka, nemusí sa báť, že
Avensisom nebude na diaľniciach stíhať domácim

„strelcom“. Ani tam už nemajú až tak veľa úsekov
s neobmedzenou rýchlosťou, takže najväčšiu rých-

losť tohto modelu, 200 km/h, si príliš často neužije.
Šesťstupňová ručne ovládaná prevodovka nemá

prevody jednotlivých stupňov naskladané blízko
jemom 2 a 2,2 l v Avensise nahradila motormi

nakupovanými v BMW. Tradičné označenie D-4D
používané pri ponuke vozidiel však zostalo. Nový
dvojlitrový motor D-4D v Avensise má najväčší
výkon 105 kW a krútiaci moment 320 Nm. Menší

motor, 1.6 D-4D má 82 kW a 270 Nm v rovnakom

pásme otáčok 1750 až 2250 za minútu ako má aj
motor 2.0 D-4D.

Obidva motory pracujú veľmi kultivovane, do

kabíny sa prenáša minimum hluku a vibrácií od

motora. Ako prvý sme vyskúšali Avensis s dvojli-

trovým motorom. Ochotne zrýchľuje vozidlo už
od malých otáčok (nad 1200 za minútu), takže

úspešnosť predchádzania aj viacerých vozidiel je

ľahko predvídateľná. Raketa to však nie je, z poko-

Toyota

vozidiel.
Avensis

Sports

2.0 D-4D vo výbave Executive sa

predáva za 32 200
eur, s motorom
1.6 D-4D a úrov-

ňou výbavy Active

za 26 700 eur.

seba, čo pri tomto motore nebolo príliš cítiť, ale

pri menšom motore už áno. V meste sme najvyššie
dva prevodové stupne pri chaotickejšom pohybe prúdu vozidiel ani nezaradili, lebo pri potrebe

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Avensis s motorom 1.6 D-4D sme skúšali na ob-

Motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 16,5:1,
zdvihový objem a/ 1998 cm3, b/1598 cm3, najväčší výkon a/ 105 kW pri 4000 ot./min., b/ 82
kW pri 4000 ot/min., krútiaci moment a/ 320 Nm
pri 1750 až 2250 ot.min., b/ 270 kW pri 1750 až
2250 ot./min.

jázd v meste, po okresných cestách aj na diaľnici.

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

zrýchľovať bolo treba podradiť. Spotrebu nafty to

však nepriaznivo neovplyvnilo. S dvojlitrom sme
po týždni prevádzky, prevažne mimo mesta a na

diaľnici, dosiahli priemernú spotrebu 5,9 l/100 km.
vyklých trasách s približne tretinovým zastúpením

Snažili sme sa jazdiť rovnako dynamicky ako vždy,
takže o máličko väčšia spotreba 6 l/100 km nie je
prekvapením.

Kvalita interiéru a rozsah výbavy Toyoty Aven-

sis zodpovedá očakávaniam zákazníkov pre túto

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách
McPherson a trojuholníkových ramenách, priečny
skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava,
vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s elektrickým
posilňovačom, pneumatiky rozmeru a/ 225/45
R-18, b/ 215/55 R-17.
Karoséria: 5 dverová, 5-miesta typu kombi.
Rozmery,
hmotnosti,
objemy:
d/š/v
4820/1810/1480 mm, rázvor náprav 2700 mm,
rozchod kolies vpredu/vzadu 1550/1540 mm, pohotovostná/celková hmotnosť a/ 1565/2100 kg,
b/ 1565/2040 kg, objem batožinového priestoru
543 l, objem palivovej nádrže 60 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť a/ 200
km/h, b/ 185 km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h
za a/ 9,5 s, b/ 11,4 s, spotreba nafty v mest./
mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke a/
5,7/3,8/4,5 l/100 km, b/ 5,1/3,6/4,2 l/100
km, CO2 a/119 g/km, b/ 108 g/km.
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II VYSKÚŠALI SME II Škoda Superb 2.0 TDI 110 kW Ambition, 2.0 TDI 140 kW Style
autor: Samuel BIBZA

Dlhý
medzigeneračný
skok vpred

„Tretia generácia typu Superb nadväzuje na úspešnú históriu prvých dvoch
generácií, z ktorých Škoda doteraz
predala od roku 2001 viac ako 700 000
tisíc vozidiel“. Proti takejto formulácii
v úvode akéhokoľvek článku o novom
Superbe nemožno nič namietať. Prvé
dve generácie Superba boli obchodne celkom úspešné. Ak však budeme
tretiu generáciu porovnávať s prvými
z hľadiska technickej a estetickej úrovne, tu sa nám už nežiada použiť sloveso
„nadväzuje“. Podľa nás je vhodnejšie
napísať, že tretia generácia Superbu od
svojich predchodcov odskočila ďaleko
dopredu. A verte, k takémuto hodnoteniu nás nevedie sentimentálna spomienka na časy, keď sme automobilovú
značku Škoda aj na Slovensku mohli
považovať za našu...

ich cesty nie sú oveľa lepšie ako naše. Takže dobrý

be s karosériou liftback sme písali v júnovom vy-

Taliansku, potvrdili aj obidva modely, ktoré sme

O prvých skúsenostiach z jazdy v novom Super-

daní nášho časopisu. Medzinárodné predstavenie
Superbu novinárom sa uskutočnilo v Taliansku, a

dojem, ktorý na nás spravil podvozok Superbu v
skúšali krátko po sebe u nás. Obidva boli pohá-

ňané vznetovým motorom 2.0 TDI. Prvý model
mal motor vyladený na najväčší výkon výkon 110

kW, spriahnutý bol so 6-stupňovou ručne ovlá-

danou prevodovkou a mal úroveň výbavy Ambition. Druhý motor dosahoval výkon 140 kW

a spolupracoval so 6-stupňovou automatickou

DSG prevodovkou. Model mal výbavu Style. V
obidvoch prípadoch motory poháňali len predné
kolesá.

Aj keď by sa mohlo zdať, že pre takmer 4,9 m

dlhé auto vznetový motor s najväčším výkonom

110 kW nebude dostatočne „reprezentatívny“,
prax túto hypotézu nepotvrdila. Vďaka veľkému
krútiacemu momentu 340 Nm od 1750 do 3000

otáčok za minútu dokáže veľké auto kvalitne
zrýchľovať. Výrobca uvádza, že z 0 na 100 km/h

za 8,8 sekundy. A týždennom používaní tohto
vozidla nemáme dôvod tento parameter spochyb-

ňovať. V malých otáčkach síce odozva na stlače-

nie akceleračného pedála k podlahe chvíľu trvá,
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www.mot.sk

pri jazdnom režime Šport. Rovnako sa správal aj

zákazníckym nárokom na auto strednej triedy.

prevodovkou.

li priestorový komfort, tak tým sa nový Superb

model s výkonnejším motorom a s automatickou
Výkonnejší motor (140 kW) dosahuje najväčší

krútiaci moment 400 Nm v rozpätí 1750 až 3250

dlo zrýchľovať z 0 na 100 km/h za 7,7 sekundy.

390 eur. Škoda Superb 2.0 TDI s výkonom 140

strednej triedy určite „konkurenčná“. Prevodovka
DSG sa v najlepšom svetle ukázala pri zrýchľo-

liadnuteľný. Žiaľ, jazdili sme len po našich verejných cestách, takže k overeniu najväčšej rýchlosti

220 km/h sme sa nedostali. So stabilitou vozidlo
nemá žiadny problém ani na cestách s menej
kvalitným povrchom. Prejazd priehlbín na ceste
však zadné kolesá hlásia dunivým zvukom, najmä

Škoda Superb 2.0 TDI s výkonom 110 kW

so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou

Aj najväčšia rýchlosť 235 km/h je medzi autami

tiaceho momentu je už nárast rýchlosti nepreh-

môže hlásiť aj medzi autá vyššej strednej triedy.

ot./min. Veľmi dobre si rozumie so 6-stupňovou
automatickou prevodovkou DSG, dokáže vozi-

po dosiahnutí otáčok s vrcholnou hodnotou krú-

Keď sme už v predchádzajúcej vete spomenu-

a s úrovňou výbavy Ambition sa predáva za 27

kW so 6-stupňovou automatickou prevodovkou
DSG a výbavou Style za 34 590 eur.

vaní, preraďuje logicky a plynule. Na diaľnici pri

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

kach za minútu a spotreba nafty sa pohybovala

Motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, ventilový rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common rail,
kompresný pomer 16,5:1, zdvihový objem 1968
cm3, najväčší výkon a/ 110 kW pri 3500 až 4000
ot./min., b/ 140 kW pri 3500 až 4000 ot./min.,
krútiaci moment a/ 340 Nm pri 1750 až 3000 ot./
min., b/ 400 Nm pri 1750 až 3250 ot./min.

rýchlosti 130 km/h motor pracuje pri 2100 otáč-

okolo 5 l/100 km. V meste sme jazdili so spo-

trebou 5,6 l/100 km a na okresných cestách pri

pokojnej jazde to boli len 4 l/100 km. Odozva
motora na pohyby alceleračného pedálu sa dosť

líši podľa zvoleného jazdného režimu – Eco,
Comfort, Normal, Sport a Individual. Individual
umožňuje personalizovať jednotlivé nastavenia

podľa potreby vodiča. Pri Eco režime riadiaca
jednotka prevodovky dáva pokyny na preradenie tak, aby motor pracoval pri čo najmenších

otáčkach a k podradeniu ju donúti len prudšie

zošliapnutie plynu. Najviac sme využívali režim
Comfort, pri ktorom má vozidlo veľmi dobré

dynamické vlastnosti, a neuveriteľne presvedčivo
žehlí nerovnosti na cestách. Prevodovka DSG

poskytuje aj možnosť ručného preraďovania pre-

vodových stupňov ( páčkami za volantom, či voliacou pákou), ale riadiaca jednotka prevodovky
nám nedávala dôvod to dlho skúšať.

Nový Superb je veľmi dobre pripravený pomôcť

pri rastovej ofenzíve značky aj úrovňou výbavy.
Ku kvalite interiéru s nadpriemerným priestoro-

vým komfortom vpredu i na zadných sedadlách

sa nemusíme vracať. Aj bezpečnostné a pohodlie
jazdy zlepšujúce systémy zodpovedajú súčasným

Prevody: a/ 6- stupňová ručne ovládaná prevodovka, b/ 6- stupňová automatická DSG prevodovka,
pohon kolies 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 ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s
elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozmeru
a/ 235/45 R-18, b/ 235/40 R-19.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu liftback.
Rozmery,
hmotnosti,
objemy:
d/š/v
4861/1864/1468 mm, rázvor náprav 2841 mm,
rozchod kolies vpredu/vzadu 1584/1572 mm,
obrysový priemer otáčania 11,7 m, svetlá výška
149 mm, pohotovostná/celková hmotnosť a/
1485/2030 kg, b/1555/2100 kg, objem batožinového priestoru 625/1760 litrov, objem palivovej
nádrže 66 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť a/ 220
km/h, b/ 235 km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h
za a/ 8,8 s, b/ 7,7 s, spotreba nafty v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke a/ 4,8/3,7/4,1
l/100 , b/ 5,4/4,1/4,6 l/100 km, CO2 a/ 109 g/
km b/ 119 g/km.
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II VYSKÚŠALI SME II Kia Sorento 2.2 CRDi 147 kW 4WD Platinum
autor: Tatiana ŤAŽKÁ

ZÚŽENÝ,

NO NIE ZLÝ
VÝBER
Kia Sorento je najväčším SUV úspešnej
kórejskej značky. Od premiéry v roku
2002 sa zmenilo na nepoznanie. V prvej
generácie to bolo mohutné auto postavené na ráme so slušnými terénnymi
schopnosťami. Druhou generáciou v
Kii zareagovali na to, čo od automobilov SUV očakávajú európski, a asi aj
americkí zákazníci. S podvozkom s nezávislým zavesením všetkých kolies sa
zlepšil komfort jazdy po mestských komunikáciách, obratnosť. Tretia generácia chce podľa vyjadrení výrobcu zaujať
predovšetkým atraktívnym dizajnom,
komfortným interiérom a modernými
technológiami.

Sorento je tzv. globálne auto. A keďže americký trh
je stále veľmi dôležitý nielen pre americké automobilky, zdá sa nám, že dizajn tejto generácie sa bude
páčiť viac americkým ako európskym zákazníkom.
Sorento pôsobí robustným dojmom, o čo sa okrem
reálne veľkých rozmerov azda najviac zaslúžilo pomerne úzke bočné presklenie kabíny. Kto si plánuje
kúpiť spoľahlivé a pohodlné veľké SUV, nemal by
z výberu Sorento vyradiť, ak ho hneď jeho dizajn
nechytil za srdce. Existuje aj láska na druhý pohľad.
Presvedčili sme sa o tom počas skúšania tohto vozidla.
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Výrobca v súčasnosti ponúka pre Sorento až päť
rôznych motorov. So vznetovými by v Amerike
veľmi neuspel ani pred vypuknutím nedávneho
škandálu, ale pre Európanov by bol zase nezaujímavý veľkoobjemový zážihový motor. U nás je
úloha nakonfigurovať Sorento pri jeho objednávaní v autorizovanej predajni Kie dosť jednoduchá.
Na výber je jediný motor – prepĺňaný vznetový
štvorvalec 2.2 CRDi. Pochádza z predchádzajúcej
generácie, podstúpil však viacero zmien, aby spĺňal
emisnú normu Euro 6. A spĺňa ju bez nutnosti
použitia syntetickej močoviny (AdBlue) na dodatočné zmenšenie množstva kysličníkov dusíka v
spalinách, čo je pre každého zákazníka príjemné.
Má nové piesty, novú hlavu valcov, účinnejší katalyzátor, odľahčený blok a štart/stop systém. Konštrukčnými úpravami získal ešte 2 kW výkonu a
28 Nm krútiaceho momentu navyše. Pri výbere
prevodoviek už existuje alternatíva. Motor bude
spolupracovať buď so 6-stupňovou ručne ovládanou alebo s klasickou 6-stupňovou automatickou
prevodovkou s hydrodynamickým meničom. Výber
pohonu náprav nie je možný, poháňané sú kolesá
na obidvoch .Na výber je ešte počet miest – päť alebo sedem - a dva stupne výbavy. Základná Gold a

luxusnejšia Platinum. Nami skúšané Sorento malo
automatickú prevodovku a kvalitnejšiu výbavu.
Interiér pôsobí hodnotným dojmom aj vďaka kvalitným materiálom. Náš spočiatku „rezervovaný“
dojem z nového Sorenta sa začal zlepšovať už po
otvorení rozmerných predných aj zadných dverí,
ktoré spodnými hranami prekrývajú prahy. To je
praktické riešenie, lebo prahy tak zostávajú aj po
jazde v daždi čisté a nehrozí, že si pri vystupovaní z auta niekto z posádky zašpiní odev. Sorento
vyzerá mohutne, ale prekvapujúco ani priemerne
vysoké dospelé osoby nemusia na sedadlá „naskakovať“. Sedadlá nie sú osadené príliš vysoko nad
vozovkou. A pritom výhľad z vozidla nie je zlý.
Predné sedadlá síce nevynikajú výrazným bočným
vedením, ale cestovanie ani na dlhé vzdialenosti
nebolo pre nás únavné. Predné sedadlá s poťahmi z
„biokože“ (panebože, o chvíľu už asi budeme písať
aj o biochlebe) sú elektricky nastaviteľné, aj s driekovými opierkami. Okrem vyhrievania boli aj ventilované. Ku komfortu cestovania prispieva lakťová
opierka medzi prednými sedadlami, ktorá je veľká a
dá sa nastaviť do vhodnej polohy. Ak by sme chceli
predsa len niečo kvalite interiéru Sorenta vytknúť,
tak by to bolo vŕzganie spomínanej „biokože“ na
predných sedadlách pri občasnom kontakte so širokým podlahovým tunelom. Za výškovo a pozdĺžne
nastaviteľným multifunkčným, kožou potiahnutým
volantom sme nemali problém nájsť si vhodnú
polohu. V lete sa nám páčila účinnosť automatickej klimatizácie. Vodič má všetko čo potrebuje na
šoférovanie na dosah ruky. Moderný prístrojový
panel má centrálny farebný displej, na ktorom sa
zobrazujú aj informácie z palubného počítača. Dominantou mohutnej prístrojovej dosky je 8-palcový
multifunkčný displej. Reaguje rýchlo a má peknú
grafiku, umožňuje ľahký prístup do funkcií menu.
Páči sa nám, že ovládanie ďalších funkcií zverili
konštruktéri klasickým tlačidlám a zároveň Kia
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Kia Sorento 2.2 CRDi 147 kW 4WD Platinum II VYSKÚŠALI SME II
www.mot.sk
zachovala samostatný panel ovládania klimatizácie.
Vďaka nadpriemernej šírke a priestoru pred kolenami sa na zadných sedadlách pohodlne usadia aj
traja vzrastom vyšší cestujúci. Sedadlá majú dostatočne dlhé sedacie časti, takže dobre podopierajú
stehná aj vyšších osôb. Pri dlhotrvajúcom cestovaní
je príjemná možnosť zmeny sklonu operadiel zadných sedadiel. Vďaka možnosti pozdĺžneho posúvania zadných sedadiel zase možno meniť objem
batožinového priestoru. V nami skúšanom vozidle
boli vyhrievané aj zadné sedadlá. Za príplatok 990
eur je možnosť dokúpiť tretí rad sedadiel, ktoré sa
sklápajú do podlahy batožinového priestoru. Batožinový priestor má pri 5-miestnom usporiadaní
objem 660 litrov, v prípade 7- miestnej verzie sa
zmenší na 142 litrov. Po sklopení zadných sedadiel v pomere 40:20:40 a vďaka dvojitej podlahe
vznikne úplne rovná plocha, nad ktorou je objem
po strop až 1732 litrov. Oproti predchádzajúcej generácii je podlaha dlhšia o 87 mm. Pod podlahou
sa nachádzajú dve veľké odkladacie schránky ako
aj priestor na odloženie krycej rolety. Potešilo nás
zistenie, že pod podlahou vzadu malo Sorento aj
rezervné koleso. Novinkou je elektricky ovládané
veko batožinového priestoru s funkciou automatického otvárania. Stačí za autom stáť 3 sekundy s
kľúčom vo vrecku a veko sa samo otvorí. Nastaviť
sa dá aj krajná poloha otvárania veka, čo je praktické napríklad pri parkovaní v nižšej garáži. Sorento
ponúka veľa odkladacích priestorov. Za príplatok
890 eur malo 3600 parkovaciu kameru umožňujúcu pohľad na auto z vtáčej perspektívy. Spolu s
parkovacími snímačmi to naozaj uľahčuje manévrovanie s vozidlom v stiesnených priestoroch. Za
príplatok 1690 eur bol vo vozidle aj adaptívny tempomat i parkovací asistenčný ysstém pre pozdĺžne
aj priečne parkovanie. Medzi ďalšie nové technológie vo vozidle patrí napríklad systém monitorovania dopravných značiek, sledovanie mŕtveho
uhla zrkadiel, varovný systém opustenia jazdného
pruhu, kontrola tlaku v pneumatikách, ESC, HAC,
VSM, ABS, BAS, ESS a iné. V ponuke je aj panoramatické strešné okno za 1290 eur a za 330 eur
pneumatiky rozmeru 235/55 R-19.
O pohon všetkých kolies sa stará hydraulicky
ovládaná lamelová spojka namiesto predchádzajúcej elektromagnetickej, čo zlepšilo reakcie celého
systému pri pripájaní pohonu zadnej nápravy. To
sa už tradične robí automaticky podľa podmienok
na ceste, alebo pred potrebou prekonať vážnejšiu
prekážku, napríklad vyšší závej, ručne pomocou
tlačidla LOCK na prístrojovej doske, kde sa krútiaci moment rozdelí v pomere 50:50 medzi obidve nápravy a udržiava sa až do rýchlosti 40 km/h.
Súčasťou pohonu všetkých kolies je systém ATCC
(Advanced Traction Cornering Control), ktorý

pribrzďovaním kolies napomáha potlačovať nedotáčavosť. To je užitočný systém, lebo veľké a ťažké
auto pri rýchlejšom vjazde do zákruty má naozaj
tendenciu ísť rovno a vypochodovať prednou časťou zo zákruty. Pruženie má komfortný charakter.
Sorento je robustné auto, ale na ceste sa vďaka pomoci moderných elektronicky regulovaných systémov nespráva nemotorne. Zrýchlenie z 0 na 100
km/h trvá 9,6 sekundy, najväčšiu rýchlosť má 203
km/h. Motor si veľmi dobre rozumie so 6-stupňovou automatickou prevodovkou, ktorá preraďuje
plynulo, otáčky udržuje v záujme ekonomiky čo
najnižšie. Pri rýchlosti 130 km/h na diaľnici má
motor otáčky 2250 ot./min. a palubný počítač ukazoval spotrebu 8,2 l/100 km. Na okresných cestách
sa spotreba počas testu pohybovala mierne pod 8
l/100 km. V meste sme dosahovali priemernú spotrebu nad 9 l/100 km. Pri mestských rýchlostiach
sme rozdiely v nastavení posilňovača riadenia medzi režimom Comfort a Normal skoro nevnímali,
pri režime Sport odpor volantu citeľne narastie.
Kia Sorento 2.2 CRDi s automatickou prevodovkou sa predáva za 42 500 eur. V nami skúšanom
vozidle bolo viac doplnkovej výbavy a tak sa cena
zdvihla na 47 980 eur.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor:
4-valcový, 16- ventilový prepĺňaný vznetový ,ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 16:1, zdvihový objem 2199 cm3, najväčší výkon 147 kW pri
3800 ot./min., krútiaci moment 441 Nm pri 1750
až 2750 ot./min.
Prevody:
6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies prednej aj zadnej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách
McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná vviacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčové brzdy,
vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky
rozmeru 235/55 R-19.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery,
hmotnosti,
objemy:
d/š/v
4780/1890/1690 mm, rázvor náprav 2780 mm,
svetlá výška 185 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1628/1639 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1917/2510 kg, nájazdový uhol predný/zadný
19/21o, objem batožinového priestoru 660/1732
l, objem palivovej nádrže 71 l.
Prevádzkové vlastnosti:najväčšia rýchlosť 203
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,6 s, spotreba nafty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej
prevádzke 7,7/6,1/6,7 1 l/100 km, CO2 177 g/
km.
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II VYSKÚŠALI SME II Mercedes-Benz B 200 CDI 4MATIC 100 kW
autor: Tatiana ŤAŽKÁ

Prémiový RODINNÝ minivan

multifunkčného volantu, sedadla vodiča aj pries-

tor v kabíne obklopujúci vodiča umožňujú, aby sa
vodič akejkoľvek postavy cítil za volantom tohto

vozidla komfortne. Prístrojová doska je vypracovaná podľa vzoru o stupeň vyššej triedy C. Sú na
nej kruhové výduchy vykurovacej a ventilačnej

sústavy, kovové ovládače pre zmenu jazdného

Z druhej generácie typu Mercedes Benz B od jej uvedenia na trh koncom
roka 2011 sa predalo na celom svete
viac ako 350 000 vozidiel. Automobilka ho v minulom roku zmodernizovala
a obohatila o atraktívne, nanovo stanovené línie výbavy - Style, Urban a
AMG Line - s novými samostatnými
detailmi v exteriéri a interiéri. Skúšali
sme model v štýle Urban (za príplatok
705 eur). Ten má masku chladiča so striebris-

Modernizácia Mercedes-Benz B vizuálne príliš

prednom nárazníku a pochrómované výfukové

segmentu. Sedadlá sú o niečo vyššie osadené ako

tými lamelami, pochrómované ďalšie tri prvky v
koncovky integrované do zadného nárazníka.

nezmenila, spomínanú masku chladiča lemujú
reflektory s atraktívnejšou grafikou denných
LED diód. Upravený predný nárazník má väč-

šie vstupné otvory pre vzduch. Viac športového

akcentu cítiť vzadu, vďaka úpravám združených
koncových svetiel, zadného nárazníka, chrómova-

ným prvkom. Nový je aj dizajn diskových kolies,
skúšaný model mal 17-palcové kolesá. Moderni-

záciou sa rozmery vozidla nemenili, v podstate

sa nezmenil ani interiér. Má stále svoju kvalitu,
najmä vpredu cítiť, že je to minivan z prémiového

napríklad v hatchbacku porovnateľného pôdory-

su, takže aj sledovanie diania v okolí vozidla je
ľahšie. Predné sedadlá sú pohodlné, s dobrými

bočným vedením tiel. V nami skúšanom vozidle

boli vyhrievané (za príplatok 290 eur) s možnosťou nastavenia driekovej opierky v štyroch stupňoch (155 eur). Rozsah prestavenia športového
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režimu a vypínanie systému Štart/Stop. Pribu-

dol 8-palcový displej multimediálneho rozhrania

(150 eur), ktorý je upevnený na vrchu prístrojovej dosky. Nie je však dotykový, listuje sa v ňom

pomocou otočného ovládača, ktorý je umiestnený

medzi prednými sedadlami. Obrazovka je ergo-

nomicky vhodne umiestnená na úrovni horného
bodu volantu, vodič tak nemusí pri pohľade na ňu
hlboko skláňať zrak.

Na zadných sedadlách sa pohodlne odvezú dvaja

cestujúci s výškou okolo 185 cm. Praktické sú

výklopné stolíky na zadnej strane predných se-

dadiel. Za zadnými sedadlami je hlboký a dobre
tvarovaný batožinový priestor s objemom 488
litrov. Po sklopení zadných sedadiel sa objem

zväčší na 1547 litrov. Vo vozidle sme mali za 190
eur „balík odkladacích priestorov“, ktorý zahŕňa

batožinovú sieť na rube operadiel predných seda-

diel, odkladací box pod sedadlom vodiča aj spolujazdca. Ďalšou doplnkovou výbavou za 675 eur
bol aktívny asistenčný systém parkovania, za 180
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Mercedes-Benz B 200 CDI 4MATIC 100 kW II VYSKÚŠALI SME II
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eur aktívny asistenčný systém diaľkového svetla,
za 875 eur výkonné reflektory s LED, za 300 eur

audio 20 CD s predvýbavou pre Garmin MAP
PILOT. Pochvalu si zaslúži náladové osvetlenie
(120 eur), či balík osvetlenia a videnia (325 eur).

Vo výbave pribudli aj nové asistenčné systémy,
ktoré ponúkajú viac podpory vodičovi. Ide napríklad o prednárazový systém COLLISION

PREVENTION ASSIST, ktorý dostal rozšírenú
funkciu PLUS s autonómnym brzdením. Sériovou výbavou je asistenčný systém sledovania po-

zornosti ATIENTION ASSIST, ktorý zobrazuje

úroveň pozornosti v piatich stupňoch, pracuje v

rozšírenom rýchlostnom rozsahu 60 až 200 km/h.
Skúšané vozidlo poháňal vznetový štvorvalec so
zdvihovým objemom 2143 cm3, ktorý poznáme

z viacerých modelov štuttgartskej automobil-

ky. V B 200 CDI dosahuje najväčší výkon 100
kW, krútiaci moment 300 Nm dosiahne pri 1400

otáčkach za minútu a na tejto výbornej hodno-

te vydrží až do 3000 otáčok. Pri kombinácii s

va za 35 610 eur. Ako sme uviedli, vo vozidle bolo

ne dvojspojkovú automatickú prevodovku 7G-

cena vozidla bola 41 904 eur.

pohonom 4MATIC má tento model štandard-DGT. Od rodinného vanu by sme očakávali o

niečo komfortnejšie vyladený podvozok, prejazdy
väčších nerovností sa prenášajú do sedadiel pomerne tvrdo – bez ohľadu na to, aký jazdný režim

je nastavený. Stabilita vozidla je príkladná, čomu

iste napomáha aj pohon 4MATIC, umožňujúci
pripájanie pohonu kolies zadnej nápravy pri ná-

znaku preklzu predných kolies, alebo ak treba
stabilizovať jazdu vozidla v zákrute. V dynami-

ke jazdy už rozdiely cítiť, pri režime Eco vodiča vyslovene tlačí do ekonomickej jazdy grafika

systému, ktorá vodiča informuje, či jazdí úsporne

a s rozumom. Pri „normálnom“ spôsobe jazdy,
teda predvídavom, je

motor úsporný a tichý.

Pri pokojnej jazde mimo mesta sme dosahovali priemernú spotrebu 4,6 l/100 km, na diaľnici

pri rýchlosti 130 km/h to bolo okolo 6 l/100 km
a v meste sme dokázali jazdiť so spotrebou 6,1

l/100 km. V režime Šport prevodovka reaguje na

prudšie stlačenie akcelerátora rýchlo podradením,

ak treba, a preraďuje nahor pri väčších otáčkach.
K ručnému sekvenčnému preraďovaniu páčkami
pod volantom nás nenútila nešikovná riadiaca
jednotka dvojspojkovej prevodovky, len chuť mať
auto celkom „vo vlastnej moci“.

Mercedes–Benz B 200 CDI 4MATIC sa predá-

množstvo doplnkovej výbavy , takže výsledná

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, ventilový rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common rail,
kompresný pomer 16,2:1, zdvihový objem 2143
cm3,najväčší výkon 100 kW pri 3400 až 4400 ot./
min, krútiaci moment 300 Nm pri 1400 až 3000
ot./min.
Prevody: 7-stupňová dvojspojková automatická
prevodovka DCT, pohon kolies prednej aj zadnej
nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách
McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými
kotúčmi, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozmeru 225/45 R-17.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu van.
Rozmery,
hmotnosti,
objemy:
d/š/v
4393/1786/1557 mm, rázvor náprav 2699 mm,
rozchod kolies vpredu/vzadu 1552/1549 mm,
pohotovostná/celková hmotnosť 1575/2095 kg,
objem batožinového priestoru 488/1547 l, objem
palivovej nádrže 56 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 207
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h 9,8 s, spotreba
nafty v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke
5,9/4,5/5 l/100 km, CO2 131 g/km
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Ford Kuga 2.0 TDCi Duratorq 132 kW AWD A6-PowerShift Titanium Plus
autor: Tatiana Ťažká

MÁ STÁLE ÚROVEŇ

Ford Kuga je na trhu od roku 2008.
Druhá generácia mala výstavnú premiéru v roku 2012 a tak sa v tomto roku
musela meniť – chtiac-nechtiac - aj v
Kuge aspoň ponuka motorov. Začala
platiť prísnejšia emisná norma Euro 6.
Vyskúšali sme model poháňaný vznetovým motorom 2.0 TDCi vyladený
na výkon 132 kW (v ponuke je aj verzia
s výkonom 110 kW). Motor bol spárovaný so 6-stupňovou automatickou
prevodovkou PowerShift.
Kuga zostáva zástupcom staršieho štýlu dizajnu
Ford, ktorý ešte nemá masku chladiča v štýle
„Aston Martin“, ako majú novšie generácie typov
značky. Napriek tomu dokáže svojim dizajnom
upútať. Skúšané vozidlo malo najvyššiu úroveň

26

II

október 2015

10vnutro_motor_okt.indd 26

výbavy Titanium Plus, ktorá zahŕňala aj sadu exteriérových doplnkov karosérie – športový predný
a zadný nárazník s deflektorom, spodné ochranné lišty dverí vo farbe karosérie, rozšírené lemy
blatníkov vo farbe karosérie, aktívny automatický
parkovací asistenčný systém so snímačmi vpredu
a vzadu. Vozidlu pristala výrazná červená karoséria a 19-palcové odlievané diskové kolesá (730
eur) a zadný športový spojler (315 eur).
Kuga
má
pri
vonkajších
rozmeroch
(4524x1838x1703 mm) priestrannú kabínu. Nastupuje sa do nej veľmi pohodlne, keďže všetky
dvere sa otvárajú takmer do pravého uhla. Na
zadných sedadlách sa z hľadiska priestoru pohodlne odvezú dvaja urastení cestujúci. Pri dlho trvajúcom cestovaní je príjemné, že si môžu zmeniť
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Ford Kuga 2.0 TDCi Duratorq 132 kW AWD A6-PowerShift Titanium Plus
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uhol sklonu operadiel. Určite by však uvítali, keby
sedacie časti ich sedadiel boli dlhšie a osadené
vyššie nad podlahou. Batožinový priestor má v
základnom usporiadaní objem 406 litrov s dojazdovou rezervou, 456 litrov so sadou na opravu
pneumatiky s defektom. Ak je to málo na prepravu objemnejšieho nákladu, operadlo zadných
sedadiel je delené v pomere 60/40 a sklopiť ho
možno páčkou jedným pohybom ruky a priestor
sa zväčší na 1653 litrov. Nakladacia hrana je tiež
prijateľne vysoko, len 710 mm nad vozovkou.
Rozmaznával nás príplatkový systém bezdotykového otvárania veka batožinového priestoru. Snímač pod zadným nárazníkom reaguje na „kopnutie“ nohou pod nárazník a veko batožinového
priestoru za začne dvíhať nahor.
Vodič aj vedľa sediaci spolujazdec majú tiež dostatok miesta vo všetkých smeroch. Športovo tvarované sedadlá s čiastočne koženými poťahmi sú
pohodlné, dobre tvarované, vyhrievané. Sedadlo
vodiča má aj prestaviteľnú driekovou opierku.
Pohodlie cestovania osôb na predných sedadlách
zlepšuje aj dostatočne široká posuvná lakťová
opierka s integrovaným úložným priestorom. K
pocitu priestoru a vzdušnosti kabíny prispela aj
príplatková panoramatická presklená strecha s
elektrickým otváraním /zatváraním a s elektricky
ovládanou slnečnou clonou (815 eur). Prístrojová
doska má dobré vypracovanie, ale keby sme z mi-

nulosti nepoznali zmysel množstva tlačidiel na jej
stredovej konzole, mali by sme určite spočiatku
problém s ich ovládaním. V porovnaní s ostatnými modelmi je malý displej multimediálneho
systému, umiestnený v hornej časti prístrojovej
dosky, logicky, horšie čitateľný. Celkovo je však
pracovisko vodiča ergonomicky dobre zvládnuté,
vrátane dostatku odkladacích priestorov.
K štandardnej výbave Kugy vo výbave Titanium
Plus okrem iného patrí 7 bezpečnostných vankúšov, elektronický stabilizačný systém, systém
trakčnej kontroly, systém podpory brzdenia v
núdzových situáciách, asistenčný systém rozjazdu
do kopca, elektrický posilňovač riadenia s variabilným časovaním, tempomat s nastaviteľným
obmedzovačom rýchlosti, automatická klimatizácia, rádio SONY s CD/MP3 prehrávačom,
Bluetooth, systém SYNC s funkciou núdzového
volania, AUX, USB konektor a iné.
Jazdné vlastnosti sa v porovnaní s prvou generáciou tohto vozidla posunuli k väčšiemu komfortu.
To je ostatne neprehliadnuteľný trend vo Forde.
Týmto smerom išli konštruktéri podvozkov aj pri
nových generáciách Focusu a Mondea. Podvozok je naladený skôr na pohodlnú jazdu, ale nie
na úkor zhoršenia stability jazdy. Dobre filtruje
nerovnosti ciest. V zákrutách sa mäkšie pruženie prejavuje väčšími bočnými náklonmi karosérie, nestabilita vozidlu však ani pri rýchlejšom
prejazde zákrutou vozidlu nehrozí. Elektronický
strážca stability v Kuge je na dobrej úrovni.
Motor je kultivovaný a tichý. Po ohriatí na prevádzkovú teplotu v kabíne prakticky nepočuť, že
pracuje na princípe samovznietenia nafty. Zvuková kulisa v kabíne je decentná, a to nielen vďaka
dobre odhlučnenému motorovému priestoru. Aj
aerodynamický hluk začne byť výraznejší až pri
väčšom prekročení u nás platného limitu rýchlosti na diaľnici. Motor je nielen tichý, ale aj príjemne pružný, zabezpečuje Kuge lineárny nárast
rýchlosti. Zrýchlenie z nuly na 100 km/h zvládne
za 10 sekúnd a vozidlo dosiahne najväčšiu rýchlosť 200 km/h. Trakciu zlepšuje aktívny pohon
všetkých štyroch kolies. Väčšia časť krútiaceho
momentu sa na zadné kolesá prenáša pri rozjazde, alebo v zákrutách pri väčších rýchlostiach,
zatiaľ čo pri pokojnej jazde na dobrom povrchu
medzinápravová spojka pohon kolies zadnej nápravy odpojí. Posádka samozrejme aktivity medzinápravovej spojky nijako necíti, rozdeľovanie
krútiaceho momentu medzi nápravy je možné
sledovať na displeji palubného počítača.
Automatická dvojspojková prevodovka PowerShift preraďuje logicky a reaguje včas na zmeny
polohy pedála akcelerátora. Ponúka aj možnosť

ručného preraďovania. Nepreraďuje sa voliacou
pákou prevodovky v samotnej kulise či páčkami
pod volantom, ale netradičným prepínačom na
boku voliacej páky. Okrem klasického režimu má
k dispozícii aj športový režim, ktorý drží vyššie
otáčky a tak neskôr zaraďuje vyššie prevodové
stupne.
Počas týždenného skúšania vozidla prevažne pri
dynamickej jazde v kombinovanej premávke sa
spotreba ustálila tesne nad 7 l/100 km. Vyskúšali
sme aj ekonomickú jazdu, pri ktorej sme dosahovali spotrebu okolo 6 l/100 km.
Ford Kuga 2.0 TDCi Duratorg s výkonom 132
kW AWD A6-PowerShift s úrovňou výbavy Titanium Plus sa predáva za 38 670 eur.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 16:1, zdvihový
objem 1997 cm3, najväčší výkon 132 kW pri 3750
ot./min., krútiaci moment 400 Nm pri 2000 až
3250 ot./min.
Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka Powershift, pohon kolies prednej a zadnej nápravy.
Podvozok:
predné kolesá zavesené na vzperách McPherson
a spodných trojuholníkových ramenách, priečny
skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava ,
vinuté pružiny, kotúčové brzdy vpredu s ventilovanými kotúčmi, ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, priemer otáčania 11,1 m, svetlá výška 192,9 mm, pneumatiky rozmeru 235/45
R-19.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery, hmotnosti, objemy:
d/š/v 4524/1838/1703 mm, rázvor náprav 2690 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu
1563/1565 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1788/2230 kg, objem batožinového priestoru
406/456/1603/1653 l, objem palivovej nádrže
60 l.
Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 200 km/h, zrýchlenie z 0 na
100 km/h za 10 s, spotreba nafty v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 6,1/5/5,4 l/100
km, CO2 140 g/km.

27
10vnutro_motor_okt.indd 27

27.9.2015 20:51:31

II VYSKÚŠALI SME II Nissan Pulsar 1.2 85 kW (DIG-T 115), 1.6 140 kW (DIG-T 190)
autor: Samuel BIBZA

ZDATNÝ NÁSTUPCA ALMERY

triedy. Výhľad dopredu a do strán je dobrý, šikmo dozadu je to už horšie, preto sme ocenili, že
systém Safety Shield, ktorý v najvyššom stupni
výbavy patrí k štandardnej výbave, v druhom najvyššom je za príplatok, zahŕňa aj monitorovanie
pohybujúcich sa objektov za vozidlom, upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu, sledovanie
mŕtveho uhla (a aj automatické núdzové brzdenie, ktoré s horším výhľadom dozadu nesúvisí).

Po očakávaných generačných obmenách
„crossoverov“ či SUV Nissan Quashqai,
Juke a X-Trail, mal v roku 2014 premiéru aj Nissan Pulsar. Nový zástupca v stále najpredávanejšej nižšej strednej triede
automobilov sa stal nástupcom obchodne
voľakedy veľmi úspešnej Almery. Novinka
bola vyvinutá v európskej technickej centrále japonskej značky so zameraním na potreby a očakávania európskych zákazníkov.
Vyrába sa v barcelonskom závode Nissanu.

Na našom trhu sa predáva s dvoma prepĺňanými
zážihovými motormi so zdvihovým objemom 1,2
a 1,6 l. Pre priaznivcov nafty je v ponuke známy
motor z Renaultu 1.5 dCi s výkonom 81 kW
(dCi 110). V ponuke má tri stupne výbavy – Visia
, Acenta a Tekna. Jednotlivé výbavy možno kombinovať s výhodnými balíkmi podľa požiadaviek
zákazníkov. Krátko po sebe sme vyskúšali Pulsar
s oboma zážihovými motormi.
Pulsar pôdorysom s dĺžkou 4387 mm a šírkou
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1768 mm zapadá do zaužívaných mier hatchbackov nižšej strednej triedy. Dlhým rázvorom 2700
mm, ale aj výškou 1520 mm z nich vyčnieva. A
práve tieto dve odlišnosti ho robia výnimočným.
Veď do máloktorého o triedu väčšieho auta sa na
zadné sedadlá posadí osoba s výškou mierne nad
180 cm s takými priestorovými rezervami pred
kolenami a nad hlavou, ako do Pulsaru. Samozrejme, máme na mysli prípad, keď vpredu pohodlne
sedí rovnako vysoký člen posádky. Vnútorným
priestorom kabíny je Pulsar v nižšej strednej triede jednoznačne nadpriemerne dobrým autom.
Kvalitou materiálov, dielenským spracovaním
všetkých prvkov interiéru, kvalitou tvarovania a
čalúnenia sedadiel je na úrovni dobrého priemeru

Multifunkčný volant má slušný rozsah aj pozdĺžneho nastavenia, pred vodičom sú na prístrojovej doske dobre čitateľné prístroje s obvyklými
funkciami merania rýchlosti a otáčok. Medzi
nimi je farebný displej zobrazujúci informácie
palubného počítača. Škoda len, že prepínanie informácií zabezpečuje ovládač skrytý neprakticky
vľavo od volantu. Prístrojová doska má čisté línie,
jej dominantou je 5,8- palcový LED dotykový
multimediálny displej systému Nissan Connect.
Okrem navigácie ponúka množstvo užitočných
funkcii, prepojenie s iPod, Bluetooth, USB. Uži-
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točnou novinkou vo vozidle je aj pohľad na auto
z vtáčej perspektívny prostredníctvom kamier. K
dokonalosti tejto zostavy chýba posunutie displeja o pár centimetrov nahor, aby bol lepšie v
zornom poli vodiča. A neprotestovali by sme ani,
ak by obraz z kamier mal väčšie rozlíšenie. Tá
druhá pripomienka už nie je pri aute nižšej strednej triedy asi namieste... Cestovanie v obidvoch
vozidlách nám spríjemňovala aj dvojzónová automatická klimatizácia, dobrý bol aj audiosystém.
Batožinový priestor ponúka v základnom usporiadaní objem 385 litrov, v prípade potreby sa dá
zväčšiť na 1395 litrov, pričom po sklopení zadných sedadiel vznikne výrazný schod. Oceňujeme, že v dnešných časoch šetrenia výrobných
nákladov a zmenšovania hmotnosti vozidiel kvôli
malej spotrebe paliva a plneniu limitov emisií
konštruktéri Pulsaru pod podlahou batožinového priestoru zachovali rezervné koleso. K ďalším
devízam vozidla patrí množstvo bezpečnostných
a asistenčných systémov.
Už model so „základným“ motorom, ktorým je v
Pulsare zážihový prepĺňaný 1,2-litrový štvorvalec
s výkonom 85 kW, má dostatok života. Pásmo
otáčok, pri ktorom dosahuje krútiaci moment
svoj vrchol 190 Nm je dosť úzke.Takže hnať

kruty nás prestali znepokojovať, keď sme zistili,
že kolesá nestrácajú dostatočne pevný kontakt s
vozovkou.
Nissan Pulsar DIG-T 115 s úrovňou výbavy
Acenta sa predáva za 16 700 eur a s motorom
DIG-T 190, tiež s výbavou Acenta za 18 550 eur.
otáčky k povolenému vrcholu nad 5000 za minútu naozaj nemá význam. Tento motor dokáže
z pokoja na 100 km/h Pulsar zrýchliť za 10,7 s.
Najväčšia rýchlosť je 190 km/h. Vďaka „dlhému“
prevodu šiesteho prevodového stupňa sú otáčky
motora pri rýchlosti 130 km/h iba 2650 za minútu. So zladením potenciálu motora so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou sme boli
spokojní. Aj pri prevažne svižnej jazde, tentoraz s
asi polovičným podielom trás po diaľnici, sme po
týždni skúšania vozidla dosiahli spotrebu benzínu 6,2 l/100 km.
Za rovnakých podmienok sme skúšali aj Pulsar s
výkonnejším, 1,6-litrovým zážihovým motorom.
Ten už mal potenciál pre poriadne dynamický
štýl jazdy, čo potvrdzujú aj výrobcom uvádzané
parametre zrýchlenia (z 0 na 100 km/h za 7,7 s)
a najväčšej rýchlosti (217 km/h). V meste sme s
týmto motorom jazdili so spotrebou mierne pod
8 l/100 km, mimo mesta pod hranicou 6 l/100
km. Plnému využitiu tohto motora v Pulsare bráni komfortnejšie vyladený podvozok. To Pulsaru
ani jeho tvorcom rozhodne nevyčítame, veď je to
rodinné auto, nie športové náčinie.
A funkciu rodinného auta plní výborne aj vďaka
mäkšiemu pruženiu. Pri úrovni kvality mnohých
našich ciest je mäkké zhupnutie sa karosérie po
prejazde väčšej nerovnosti povrchu určite príjemnejšie ako opakujúce sa nárazy do sedadiel. Väčšie
bočné náklony karosérie pri rýchlom prejazde zá-

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný zážihový, ventilový rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common rail,
kompresný pomer a/10:1, b/ 9,5:1, zdvihový objem a/1197 cm3, b/ 1618 cm3, najväčší výkon a/
85 kW pri 4500 ot./min., b/ 140 kW pri 5600 ot./
min., krútiaci moment a/ 190 Nm pri 2000 ot./
min., b/ 240 Nm pri 1600 až 5200 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 so skrutne pružnou priečkou, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozmeru 205/50 R-17.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback.
Rozmery, hmotnosti, objemy:
d/š/v 4387/1768/1520 mm, rázvor náprav
2700 mm, pohotovostná/celková hmotnosť a/
1265/1750kg, b/ 1370/1785 kg, objem batožinového priestoru 385/1395 l, objem palivovej
nádrže 46 l.
Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť a/190 km/h, b/ 217 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za a/ 10,7 s, b/ 7,7
s, spotreba benzínu v mest./mimomest. cykle/
komb. prevádzke a/ 6,3/4,3/5 l/100 km, b/
7,6/4,6/5,7 l/100 km, CO2 a/ 117 g/km, b/
134 g/km.
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II VYSKÚŠALI SME II Honda CR-V 1.6 i-DTEC 118 kW 4WD Executive
autor: Tatiana ŤAŽKÁ

DOBRÝ

MOTOR V DOBROM AUTE

Honda v rámci modernizácie upravila aj pod-

vozok, ktorý dostal prepracované zavesenie ko-

lies, rozchod kolies je väčší o 15 mm vpredu

aj vzadu. Jazdné vlastnosti sa však radikálne
nemenili. Pruženie dokáže účinne pohlcovať
rázy vyvolané prejazdom nerovností na ceste
či v ľahšom teréne, ktorý Honda CR-V 4WD

zvláda. Prekonávaniu prekážok s výraznejším

výškovým rozdielom bráni najmä na SUV

malá svetlá výška, len 165 mm. Dnešné športovo-úžitkové automobily len zriedka opúšťajú

spevnené cesty, takže dôležité je, aby sa čo
Honda CR-V mala premiéru v roku 1995 na

stala značnú dávku chrómu, predné reflektory

v roku 1997, patrí teda medzi zakladateľov

reflektory hranatý tvar miesto kruhového. Vza-

autosalóne v Tokiu. Predaj v Európe sa začal

kategórie športovo-úžitkových automobilov

na našom kontinente a zároveň je najpre-

dávanejším SUV na svete. Aktuálna, štvrtá
generácia, sa na našom trhu objavila v roku
2012. Po troch rokoch dostala decentné di-

zajnové zmeny, ale najmä motory plniace

emisnú normu Euro6. Vyskúšali sme model
poháňaný novým vznetovým 1,6-litrovým

motorom s dvoma turbodúchadlami. Spolupracoval so 6-stupňovou ručne ovládanou

prevodovkou. Model mal poháňané kolesá
oboch náprav a najvyššiu úroveň výbavy.

Štvrtá generácia Hondy CR-V príťažlivosťou

vzhľadu nadviazala na šarm prvej generácie.
Preto pri inovácii vlastne omladenie ani nepotrebovala. Maska chladiča napriek tomu do-
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zaujímavejšie obrysy z LED diód a hmlové

du je nový nárazník, nová grafika zadných svietidiel, pribudla pochrómovaná lišta zdobiaca

veko batožinového priestoru. K modernizácii
exteriéru prispeli aj nové 17 a 18-palcové dis-

kové kolesá. Celkové rozmery vozidla zostali
zachované (d/š/v 4605/1850/1685 mm, rázvor
náprav 2630 mm).

Na našom trhu je Honda CR-V s ponukou piatich stupňov výbavy a s pohonom predných

i všetkých štyroch kolies. Ďalšie zlepšenia pri

inovácii sa týkali odhlučnenia kabíny. Konštruktéri zdvojnásobili hrúbku tesnenia dverí a

použili hrubší koberec na celej podlahe. Prida-

li materiál na absorpciu hluku v prístrojovej
doske a v stĺpikoch karosérie. To všetko spolu
s optimalizovaným tvarom spätných zrkadiel
prinieslo lepší akustický komfort v kabíne.

najlepšie správali práve na nich. Konštruktéri

podvozka Hondy CR-V toto zadanie splnili
veľmi dobre.

Motor 1.6 i-DTEC s výkonom 118 kW nahradil v Honde CR-V pôvodný vznetový mo-

tor 2.2 i-DTEC s výkonom 110 kW. Štvorvalec s hliníkovým blokom valcov aj s hliníkovou

hlavou radu Honda Earth Dreams Technology

dosahuje výkon 118 kW a krútiaci moment
s hodnotou 350 Nm vďaka dvojici nerovako

veľkých turbodúchadiel oddelených od seba
ventilom. Pri malých otáčkach motora tlačí
vzduch do valcov vysokotlaké dúchadlo s pre-

menlivou geometriou lopatiek usmerňujúcich
prúd spalín z motora na koleso turbíny. Po do-

siahnutí stredných otáčok sa k plneniu valcov

vzduchom pripája aj nízkotlaké turbodúchadlo

s reguláciou obtokovou klapkou, ktoré potom

samo prepĺňa motor pri veľkých otáčkach.
Nový motor má podľa informácií od výrobcu
až o 37 % menšie vnútorné trenie v porovnaní
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s motorom 2.2 i-DTEC. Na menšej spotrebe

mi užitočnými asistenčnými systémamami –

však podieľa aj „ťažšie“ sprevodovanie šesťstup-

(CMBS), systémom pre udržovanie v jazdnom

Hondy CR-V poháňanej novým motorom sa
ňovej ručne ovládanej prevodovky. Pri rýchlos-

ti 130 km/h a zaradenom šiestom prevodovom
stupni sú otáčky motora len 2500 za minútu a

palubný počítač ukazoval spotrebu nafty len 5
l/100 km. Pri zrýchľovaní motor plynule dvíha
rýchlosť auta aj keď otáčky zabiehajú nad 4000
za minútu. Ale od asi 3500 otáčok za minútu

zvukový prejav motora je taký výrazný, že sme

ho pochopili ako poklopkanie si po čele a pre-

raďovali sme „nahor“ pri menších otáčkach. Za

kvalitou motora v ničom nezaostáva ani pre-

vodovka. Dráhy preraďovacej páky sú presné,

odpor proti jej presúvaní citeľný, taký akurát.
Ergonomicky výborná je aj poloha preraďovacej páky na spodku stredovej konzoly.

systémom pre zmiernenie následkov nehody
pruhu (LKAS) a adaptívnym tempomatom (i-ACC) má posádka naozaj veľmi dobrú úro-

veň bezpečnosti. Adaptívny tempomat dokáže

predvídať a automaticky reagovať na iné autá,
v prípade, že do dráhy vozidla vstúpi iné, nie
v bezpečnej vzdialenosti. Na zisťovanie polohy

iných vozidiel systém využíva kameru a radar.
Ak systém zistil, že iné vozidlo chce vojsť do
„nášho“ jazdného pruhu, zareagoval spočiatku

len jemným pribrzdením a na displeji sa zob-

razila ikona informujúca o príčine spomalenia.
Následne začal výraznejšie brzdiť s cieľom

prispôsobiť rýchlosť tak, aby udržal bezpečnú

vzdialenosť za vozidlom, ktorého vodič tak neopatrne menil jazdný pruh.

Novinkou je aj 7-palcový multimediálny do-

Top výbava Executive je hodne rozmaznávaj-

tykový displej systému Honda Connect, ktorý

SING za príplatok 1750 eur, obohateným

dobrú grafiku a komunikuje aj v slovenskom

úca. S bezpečnostným balíkom Honda SEN-

ešte o bezpečnostný balík ADAS s niekoľký-

sa nachádza uprostred prístrojovej dosky. Má

jazyku. Ponúka rôzne možnosti pripojenia aj

funkcie ako sú prehľadávanie internetu či satelitná navigácia. Honda Connect je kompatibilná so systémom Android 4.0.4.

Skúšané vozidlo malo elektrické ovládanie

dverí batožinového priestoru, ktorý v základnom usporiadaní ponúka 589 litrov. Kvalitné
zadné sedadlá sú sklápateľné jedinečným spôsobom. Zatiahnutím za pútko vedené pod se-

dacou časťou sa preklopí sedacia časť a hneď na
to aj operadlo. Keďže zadné sedadlá sú priečne
delené, rovnakým spôsobom z opačnej strany

sa dá sklopiť druhá časť. Zadné sedadlá možno
azda ešte jednoduchšie sklopiť dvojicou páčok
v batožinovom priestore.

Honda CR-V 1.6 i-DTEC s výkonom 118
kW, so 6-stupňovou ručne ovládanou prevo-

dovkou a úrovňou výbavy Executive sa predáva
za 35 990 eur.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor:
4-valcový,16-ventilový prepĺňaný vznetový, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 16:1, zdvihový
objem 1597 cm3, najväčší výkon 118 kW pri 4000
ot./min., krútiaci moment 350 Nm pri 2000 ot./
min.
Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka,
pohon kolies prednej a zadnej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách
McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s
elektrickým posilňovačom, svetlá výška 165 mm,
pneumatiky rozmeru 225/60 R-18.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery,
hmotnosti,
objemy:
d/š/v
4605/1820/1685 mm, rázvor náprav 2630 mm,
rozchod kolies vpredu/vzadu 1585/1590 mm,
pohotovostná/celková hmotnosť 1744/2170 kg,
objem batožinového priestoru 589/1146/1669 l,
objem palivovej nádrže 58 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 202
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,7 s, spotreba nafty v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 5,5/4,7/5,1 l/100 km, CO2 133 g/km.
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II VYSKÚŠALI SME II Peugeot 308 SW GT 2.0 BlueHDi 133 kW
autor: Tatiana ŤAŽKÁ

KOMBI

V ŠPORTOVEJ
ÚPRAVE

Automobilka Peugeot po úspešnom nasadení
novej generácie hatchbacku 308 na trh začala vďaka
modelu 308 SW výrazne miešať pozície predajných
výsledkov aj v kategórii kombi nižšej strednej triedy. V Peugeote skratkou SW (Station Wagon)
označujú modely kombi už pár rokov. Novinku sme
vyskúšali počas leta minulého roka, poháňal ju osvedčený 1,6-litrový vznetový motor vyladený na výkon
85 kW. Teraz sme mali možnosť vyskúšať Peugeot
308 SW v úprave GT, ktorý poháňal vznetový dvojliter s výkonom 133 kW.
Verzia GT má prepracovaný podvozok, ktorý dostal
tuhšie nápravy a tlmiče. Znížený je o 7 mm vpredu
a 10 mm vzadu. Táto úprava mu takmer neubrala z
komfortu pruženia. Podvozok dobre filtruje nerovnosti, na kvalitnej vozovke bez problémov drží zvolenú stopu, v zákrutách sa správa neutrálne a účinne
eliminuje náklony karosérie. Rozhodí ho len rýchly
prejazd zákrutami so sériou veľkých priečnych nerovností.
Vznetový prepĺňaný motor 2.0 BlueHDi s najväčším výkonom 133 kW si už pre plnenie emisnej nor-

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor:
4-valcový, 16-ventilový vznetový prepĺňaný, ventilový rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common
rail, kompresný pomer 16:1, zdvihový objem 1997
cm3, najväčší výkon 133 kW pri 3750 ot./min, krútiaci moment 400 Nm pri 2000 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, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozmeru 225/40 R-18.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery,
hmotnosti,
objemy:
d/š/v
4585/1863/1457 mm, rázvor náprav 2730 mm,
rozchod kolies vpredu/vzadu 1559/1553 mm,
pohotovostná/celková hmotnosť 1595/2020 kg,
objem batožinového priestoru 610/1660 l, objem
palivovej nádrže 53 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 218
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h 8,6 s, spotreba
nafty v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke
4,8/3,7/4,1 l/100 km, CO2 107 g/km.
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my Euro 6 musí pomáhať selektívnym katalyzátorom
(SCR) so vstrekovaním močoviny, ktorý je zabudovaný pred filtrom pevných častíc a mení kysličníky
dusíka na vodnú paru a dusík. Eliminuje viac ako 90
% NOx. Tento sysytém čistenia výfukových plynov
sa donedávna používal len v motoroch úžitkových
vozidiel, za volantom ktorých sedí profesionál a pravidelný servis zvyčajne majú na starosti ďalší profesionáli spravujúci vozidlové parky dopravných podnikov.
Čo sa stane, ak sa v osobnom aute s katalyzátorom
SCR minie aditív známy dnes pod označením AdBlue. Motoru by to nijako neprekážalo, ale úradníci
z Európskej komisie donútili automobilky, aby takéto
vozidlá vybavili systémom, ktorý už neumožní motor naštartovať potom, ako sa minie močovina. Systém sa nedá oklamať ani naliatím vody... Toto však
nie je problém iba takýchto motorov PSA Peugeot
Citroen. Katalyzátory SCR používajú vo vznetových
motoroch aj niektoré ďalšie automobilky. Motor v
skúšanom aute spolupracoval s novou 6-stupňovou
automatickou prevodovkou, ktorú dodáva japonský
Aisin. Ich spolupráca sa nám páčila - o dobrom zladení oboch komponentov pohonu svedčí aj spotreba

nafty - po týždni skúšobných jázd palubný počítač
ukazoval priemernú spotrebu 5,2 l/100 km. Plnú dynamiku vozidlo nadobúda po nastavení režimu Šport.
„Budíky“ prístrojov sčervenajú, zostria sa reakcie na
plynový pedál.
Interiér kombi je priestrannejší ako má hatchback,
pred zadnými sedadlami pribudli nezanedbateľné
4 cm miesta. Predné športové sedadlá sú pohodlné,
ponúkajú dostatok bočnej opory. Okrem vyhrievania
ponúkajú aj elektrické nastavenie i masážnu funkciu.
Na kožených poťahoch bolo červené prešívanie. Červené prešívanie je aj na výplniach dverí, prístrojovej
doske, športovom volante s logom GT a manžete voliacej páky prevodovky.
Batožinový priestor má v základnom usporiadaní
objem 610 litrov. Po sklopení zadných sedadiel vznikne rovná plocha a objem sa zväčší na 1660 litrov. Novinkou sú koľajničky na dne batožinového priestoru,
ktoré umožňujú posúvať kotevné oká vpred a vzad.
Peugeot 308 SW GT 2.0 BlueHDi s výkonom 133
kW sa predáva za 29 740 eur.
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V novom školskom roku 2015/2016
sa Stredná odborná škola automobilová v Košiciach, ako jedna troch
najlepších škôl automobilového
priemyslu na Slovensku, zapojila
do systému duálneho vzdelávania.
Stredná škola podpísala zmluvy s ôsmimi zamestnávateľmi - autoopravovňami z Košíc. Na prax k nim nastúpi 25 študentov 1. ročníka.
Systém duálneho vzdelávania prinesie študentom garanciu absolvovania odborného
výcviku počas celých troch rokov štúdia v
konkrétnej autorizovanej autoopravovni.
„Som rád, že sa naša škola do systému
duálneho vzdelávania aktívne zapája a
vnímam to veľmi pozitívne. Žiak bude od
prvého ročníka členom profesionálneho
tímu so všetkými výhodami – teda aj s finančnou motiváciou, ktorej výška závisí
od študijných výsledkov v škole, ale aj na
odbornom duálnom výcviku a odmenou
za produktívnu prácu zo zdrojov zamestnávateľa. Študent s veľ kou pravdepodobnosťou získa pracovné miesto vo svojom
odbore, pretože zamestnávateľ bude mať
možnosť viac spoznať žiaka, ako počas
doterajšej spolupráce,“– uviedol riaditeľ
SOŠ automobilovej pán Jozef Eperješi.
Zapojením sa do systému duálneho vzdelávania stúpne aj kvalita školy, pretože
okrem erudovaného pedagogického zboru
škole pribudli učebné pomôcky a didaktická technika v sume asi 160 000 eur.
Dostali autoelektronické učebné pomôcky od nemeckého dodávateľa. Do duálnej
formy vzdelávania v škole vstupuje jedna
trieda učebného odboru 2487 H 01 autoopravár – mechanik, celkovo 25 žiakov.
Duálne zmluvy má škola podpísané s týmito podnikmi:
DPMK a.s. Košice, Bardejovská 6, 043
29 Košice
MOTOR – CAR Košice, s.r.o.,Dopravná 5, 040 01 Košice
Automobilové opravovne MV SR a.s.,
Priemyselná 1, 040 01 Košice
Auto – Gabriel, s.r.o., Ulica osloboditeľov 70, 040 17 Košice – Barca
Tempus – Car, s.r.o. , Rastislavova 110,
040 01 Košice

SOŠ automobilová

vstupuje do systému
duálneho vzdelávania

Tempus – Trans, s.r.o., Rastislavova 110,
040 01 Košice
AUTOLUX Košice, s.r.o., Cintorínska
7, 040 01 Košice
FRANCE TECH, s.r.o., Rozvojova 1,
040 11 Košice
Odborný výcvik bude prebiehať na najnovších zariadeniach s využitím najmodernejších technológií pod vedením skúseného personálu, kde prevláda individuálna
forma výučby. Duálne vyučovanie je s väčšou dotáciou odborného výcviku v pomere
60 % praxe a 40 % teórie. Žiaci v prvom
ročníku začnú so základnými manuálnymi zručnosťami v oblasti autoopravárstva
a postupne sa budú vo vyšších ročníkoch
venovať opravám jednotlivých časti automobilu podľa zamerania mechanik, elektrikár, karosár a lakovník pod dohľadom
skúsených inštruktorov.
„Rozbehli sme systém, ktorý čaká ešte veľa
práce. Otvorený je pre všetky zamestnávateľské organizácie, ktoré ho budú postupne budovať, vytvárať nové učebné odbory.
Dnes máme v ponuke 1500 učebných miest.
Ak však chceme mať taký „duál“, aký je v
iných štátoch Európskej únie, musíme mať
aspoň 50 000 až 60 000 učebných miest. So
školami chceme ďalej rozvíjať tvorivú spoluprácu. Systém má byť obojstranne výhodný, vyvážený - pokiaľ ide o pomer teórie a
praxe. Mali by sme spoločne viesť každého
jedného študenta tak, aby sa vyzbrojil vedomosťami a po absolvovaní štúdia uplatnil

na trhu práce,“ – povedal pán Július Hron,
koordinátor zamestnávateľov združených
v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie
a prípravu a riaditeľ fondu pre odborné vzdelávania na MŠVVaŠ SR.
„Sme zvedaví, čo duálne vzdelávanie prinesie, aké budú skúsenosti škôl i podnikov.
Nemyslíme si ale, že duálne vzdelávanie je
všeliek. Naše skúsenosti hovoria, že rovnako
schodná a efektívna je aj cesta centier odborného vzdelávania, na ktorú sme sa dali už
v roku 2009. Spokojnosť zamestnávateľov s
absolventmi dokazuje, že fungovanie našich
centier pri desiatich stredných odborných
školách pokrýva požiadavky zákona o odbornom vzdelávaní. Pripravujeme otvorenie jedenásteho COV pri Obchodnej akadémii v Rožňave, ktoré bude zamerané na
ekonomiku,“ – uviedol pán Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja, ktoré je zriaďovateľom Strednej
odbornej školy automobilovej v Košiciach.
Projekt Rozvoja stredného odborného
vzdelávania (RSOV) zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(MŠVVaŠ SR) v spolupráci so Štátnym
inštitútom odbornej výchovy (ŠIOV SR),
zamestnávateľmi z oblasti automobilového priemyslu organizovaných vo Zväze
automobilového priemyslu SR a v Cechu
predajcov a autoservisov SR a Agentúrou
MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy.
R.M.
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Mercedes-Benz

oslávil 25 rokov na Slovensku

Blahoželania a príhovory uzatvoril svojim vy-

stúpením Dr. Till Conrad, vedúci regiónu zámorie divízie Mercedes-Benz Cars spoločnosti Daimler. Ako okrem iného spomenul, pred

25 rokmi to bolo odvážne rozhodnutie založiť

spoločnosť, ktorá by dovážala a predávala na
Slovensku Mercedesy. Zatiaľ čo v roku 1990

predala zo známej unimobunky šesť ojazde-

ných vozidiel, tohto roku smeruje k 2,5-tisíco-

Pri príležitosti 25. výročia pôsobenia
značky Mercedes-Benz na Slovensku
sa uskutočnil v priestoroch výstavníckej
spoločnosti Incheba Expo Bratislava
slávnostný spoločenský galavečer.

Zúčastnil sa ho predseda NR SR Peter Pelle-

grini, minister spravodlivosti Tomáš Borec,
desaťročie v funkcii slovenského prezidenta pôsobiaci Ivan Gašparovič, predstavitelia

diplomatického zboru ako aj nadnárodných
spoločností: sídliacej v Nemecku Daimler a v
Rakúsku Wiesenthal & Co., a ďalší pozvaní.

Viac ako 1,1-tisíca hostí galavečera sa zišlo

symbolicky práve v hale, ktorá je tradične, už

od prvého ročníka Autosalónu Bratislava ako
najstaršieho podujatia svojho druhu na Slo-

vensku, miestom expozície vozidiel značky s
hviezdou.
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Štvrťstoročie značky Mercedes-Benz na

vému odbytu.
„Tento ohromný úspech je výsledkom tvrdej práce a mimoriadneho úsilia. Chcem k
nemu spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia zagratulovať a zároveň poďakovať našim zákazníkom za ich vernosť. Som úplne
presvedčený, že značka s hviezdou bude na
Slovensku vo svojom úspešnom príbehu pokračovať. Môžete sa spoľahnúť, že s mojimi
kolegami v Štuttgarte urobíme všetko, čo
budeme môcť, aby sme tento budúci rozvoj

čera ako mimoriadne úspešné Dr. Alexander

Program galavečera bol naplnením zámeru

Slovensku zhodnotil pred účastníkmi galave-

podporili.“

Martinowsky, predseda predstavenstva spo-

pri oslave spojiť najlepšie z Nemecka a Slo-

iného uviedol, po skromných začiatkoch pri-

lecký súbor Lúčnica. Vozidlá značky s hviez-

ločnosti Wiesenthal Autohandels. Ako okrem

šiel prekvapujúco rýchly rozvoj a nadnárodná

spoločnosť Wiesenthal dnes realizuje polovicu
svojho odbytu na Slovensku. Za jeden z fak-

torov tohto úspechu, popri kvalitných prémiových vozidlách, označil slovenský manažérsky
tím, ktorý dostal od prvého dňa dôveru. „Pán

Andrej Glatz, Július Šabo a Peter Wagner –
pred 25 rokmi ste podnikanie rozbiehali. Ďa-

kujem vám v mene všetkých zamestnancov

spoločnosti Motor-Car za vašu vernosť, úsilie
a mimoriadny úspech, ktorý ste dosiahli. Máte

dôvod byť hrdí na to, čo ste dosiahli – my sme
hrdí na vás.“ Zdôraznil A. Martinowsky.

venska: vozidlá značky Mercedes-Benz a ume-

dou asistovali už pred vchodom, vo foyeri i v
hlavnej sále. Pozornosť lákali nielen najnovšie
jazdiace prémiové medvede ale tiež unikátna

zbierka piatich červených kabrioletov veteránov Ing. Pavla Jakubca. Úvod podujatia jemne
ozvláštnila harfistka Lucia Brezovská. Hlavný

program zabezpečila, výnimočne v kompletnej

zostave tanečného súboru, orchestra a spevákov vystupujúca Lúčnica. Spoločne i sólo pred-

viedli svoje umenie: Beáta Dubasová, Desmod,

Pavol Hammel, Katarína Hasprová, Gladiátor,
Peter Cmorík a La Gioia.

-mz-
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Elektromobily na košickej
Božene
Asi hneď na úvod treba vysvetliť,
kto je tá košická Božena - nie je to
kto, ale čo. V tomto prípade máme
na mysli dnes už lietadlami nepoužívanú rolovaciu dráhu košického
medzinárodného letiska, ktorá nesie
označenie B. No a v slovenskej hláskovacej abecede (tá sa využíva predovšetkým v letectve), je písmenu b
pridelené kódové slovo Božena. Práve po tejto Božene – teda rolovacej
dráhe B – sa jedno júlové piatkové
dopoludnie preháňali elektromobily
rôznych značiek.
pribudnú v najbližších mesiacoch,“ povedal

generálny riaditeľ VSE Holding pán Thomas

Hejcman. Na Slovensku dnes existuje viac ako
50 verejných nabíjacích miest rôznych pre-

vádzkovateľov, pričom 17 staníc prevádzkuje

VSE. V súčasnosti je u nás registrovaných 119
Košice sa tohto roku stali jednou – a jedinou

na Slovensku - zo zastávok na približne 3000
kilometrov dlhom predvádzacom turné RWE

Go & See Tour. Toto 14-denné turné, ktorého
štart bol v slovinskej Ľubľane a ktoré viedlo cez

Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko a
Českú republiku do Nemecka, absolvovali dva-

ja nemeckí praktikanti s elektrickou limuzínou
Tesla S americkej výroby.

Zastávky tohto turné boli na miestach spoje-

ných s inováciami, technologickým pokrokom
či budúcnosťou eMobility. Napríklad v maďar-

elektromobilov, pričom takmer polovica z nich

pribudla vlani. Na košickej prezentácii elektromobilov sa zúčastnil aj prezident Zväzu au-

tomobilového priemyslu SR pán profesor Juraj
Sinay, ktorý povedal: „Elektromotory sú čistým

svoj maximálny krútiaci moment. Takmer päť

veľkú perspektívu. Širšie uplatnenie elektro-

verziách, pričom najvýkonnejšou z nich je ver-

zdrojom energie, preto majú elektromobily
mobility je však behom na dlhé trate. Vzhľa-

dom na terajšiu veľkú cenu elektromobilov

treba hľadať rôzne možnosti podpory rozvoja
elektromobility, a to zo strany štátu, regiónov i
samotných miest:“

Novinári a pozvaní hostia si na spomenutej

skom meste Fót to bol jazdecký areál, zásobo-

Božene mohli zajazdiť s niekoľkými elektro-

ných zdrojov a v poľskom Krakove laboratóriá

S. Táto limuzína je výrobkom kalifornskej spo-

vaný výlučne elektrickou energiou z obnoviteľna vývoj solárnych článkov.

Zastávku na košickom letisku zorganizovala

spoločnosť VSE, ktorá sa veľmi aktívne angažuje v rozvoji eMobility na Slovensku. „Pripra-

vili sme balíčky produktov, ktorých súčasťou
je aj nabíjacia stanica a vieme sprostredkovať
aj výhodné ceny elektrických vozidiel. Nabí-

jačky zaujali, niektoré sme už otvorili, ďalšie

metrov dlhá Tesla S sa vyrába v niekoľkých
zia P85D s pohonom všetkých kolies. Celkový

výkon oboch hnacích motorov je úctyhodných

515 kW, ich krútiaci moment je 931 Nm. Limuzína zrýchli z 0 na 100 km/h za 3,3 sekun-

dy, jej maximálna rýchlosť je 250 km/h a cena
na nemeckom trhu začína pri 105 000 eur.

Na košickom letisku sa predviedol aj dnes už

mobilmi, pričom veľkú pozornosť pútala Tesla

nevyrábaný športový roadster spoločnosti Tesla

ločnosti Tesla Motors, ktorej šéfom je známy

vozidla Lotus Elise. Poháňa ho elektromotor

podnikateľ Elon Musk (ten založil aj spoločnosť SpaceX, ktorá ako prvá súkromná spoločnosť vypustila do vesmíru družicu). Jazda v
limuzíne Tesla bola unikátnym zážitkom, pre-

tože vozidlo ohromujúco akceleruje od okamihu stlačenia akcelerátora – elektromotory majú

totiž tú vlastnosť, že hneď po zapnutí generujú

postavený na podvozku britského športového
s výkonom 185 kW alebo 121 kW. Z elektromobilov predávaných na našom trhu sme si na

dráhe Božena mohli vyskúšať model Kia Soul

a dva modely Volkswagen, a to e-Golf i e-Up,
ktorý sa vyrába v bratislavskom závode automobilky Volkswagen.

Rado MLÝNEK
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VYDARENÉ AUTO, AJ JEHO PREZENTÁCIA

z 20 európskych štátov na Slovensku, neďaleko

výrobného závodu Kie. Kvalitou auta aj úrovňou
prezentácie si Kia hanbu určite neurobila.

Zmodernizovaný cee´d je k dispozícii aj v no-

vej špecifikácii „GT Line“, ponúkajúcej športový

vzhľad a dynamiku verzie GT v spojení so všestrannosťou štandardných modelov cee’d. Variant

GT Line je dostupný pre všetky tri karosárske

Spoločnosť Kia Motors Europe
podrobila rozsiahlej modernizácii svoj
populárny typ Kia cee’d. Druhá generácia cee´du je na trhu od roku 2012. S
lepšou dynamikou a dizajnom charakteristickým pre značku Kia má cee´d
predpoklady na to, aby naďalej uspokojoval náročné požiadavky európskych
zákazníkov na kvalitu a dizajn.

wagon a trojdverový pro_cee’d.

Modernizované cee´dy sa od doterajších od-

lišujú inak tvarovaným predným nárazníkom

a maskou chladiča. Nárazník je teraz hranatejší
a širší, s chrómovaným lemom okolo hmlových

svetiel a mriežka masky chladiča má oválnu
vzorku, korešpondujúcu s dizajnovými formami
prednej časti vozidla.

Nový je aj tvar hmlových reflektorov, ktoré teraz

pre cestujúcich sa nezmenili, dizajnéri niektoré
prvky len jemne upravili. Asymetrickej, potrebám vodiča prispôsobenej prístrojovej doske dodávajú novú iskru chrómované lemy okolo združeného prístroja, výduchov ventilácie v strede a na

strane vodiča a pozdĺž hornej hrany prístrojovej
dosky. Stredový panel prístrojovej dosky má te-

raz luxusnejšie pôsobiacu lesklú čiernu povrchovú

úpravu, odolnú voči poškrabaniu. Chrómované

detaily pribudli v interiéri aj na ďalších miestach,
konkrétne okolo kulisy preraďovacej páky prevo-

dovky, na kľučkách dverí a na ovládačoch teploty
na prístrojovej doske (podľa stupňa výbavy). Kia
cee’d 2016 bude k dispozícii s novým farebným

vyhotovením interiéru, balíkom Brown Pack, zahŕňajúcim elegantné hnedé poťahy na sedadlách
a obložení dverí.

Pri vozidlách so vznetovými motormi prinies-

Inovácia prichádza v čase, keď spoločnosť Kia

majú dve podoby. Bežné cee´dy ich majú kruho-

la modernizácia aj zmenšenie hlučnosti, prenosu

rii tohto typu. V máji roku 2015, teda deväť rokov

umiestnené hranaté hmlové reflektory. Zmeny v

cí systém obsahujú viac materiálov pohlcujúcich

Motors zaznamenala významný medzník v históod spustenia výroby v roku 2006, bol vyrobený

miliónty automobil Kia cee’d. Tento typ, vyrábaný

v slovenskej výrobnej prevádzke spoločnosti Kia
Motors, významným dielom prispel k udržaniu
rastu a úspechu značky Kia v Európe.

Zmodernizovaný typ predstavili novinárom
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vé, varianty GT Line a GT majú o niečo nižšie
zadnej časti karosérie sú menej nápadné, novú
grafiku dostali zadné združené svetlá so svietiacimi diódami.

V noci vytvárajú nový svetelný podpis vozidla.

Pre celý rad sú k dispozícii nové 16-palcové a
17-palcové zliatinové diskové kolesá.

vibrácií a pocitu tvrdosti zvuku. Koberce a vetra-

zvuk, prenikaniu vibrácií motora do kabíny bráni dvojnásobné množstvo antivibračnej peny v

prístrojovej doske. Všetky vznetové motory navy-

še obsahujú prídavné prvky zo zvukovopohltivého materiálu na bloku valcov, olejovej vani a filtri
pevných častíc.
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Vynovený cee’d ponúka širší sortiment pohon-

lom – bez preraďovania a brzdenia. Vtedy je aj

normu Euro 6. Úplne nový 1,0-litrový turbod-

chceli vedieť, aký výkonnostný potenciál má nový

ných jednotiek, z ktorých všetky spĺňajú emisnú

úchadlom prepĺňaný zážihový motor s priamym

vstrekovaním paliva (T-GDI) má tri valce a bol

skonštruovaný s cieľom dosiahnuť menšiu spotrebu paliva a menšie emisie v spojení s dosta-

točným výkonom a ochotou pohotovo reagovať
na zošliapnutie plynového pedála. Vyvinuli ho vo

spotreba benzínu „downsizingová“. Keď sme však
trojvalec, spotreba skočila z piatich pri pokojnej

treba veľmi závislá od štýlu jazdy.

74 kW, ako aj s 1,4-litrovým vznetovým mo-

malých prepĺňaných zážihových motorov je spo-

Vznetové motory sú pre európskych zákazníkov

tlakové priame vstrekovanie benzínu, moderný

pre plnenie prísnejšej emisnej normy, boli potreb-

kové potrubie, vďaka čomu je kompaktnejší a má

čistejšie emisie. Je prvým motorom z pripravovaného sortimentu zmenšených pohonných jednotiek od spoločnosti Kia Motors, ktorý absolvuje

svoj európsky debut. Bude k dispozícii vo dvoch
výkonových variantoch. Základný dosahuje výkon

74 kW a krútiaci moment 172 Nm, výkonnejší

Kia cee’d bude aj naďalej v ponuke so zážiho-

vými motormi 1.6 GDI s výkonom 94 kW a 1.4

aj v autách nižšej strednej triedy stále obľúbenou

systém chladenia, má integrované zberné výfu-

ča „predvídateľným spôsobom“, teda dobre.

jazde takmer na dvojnásobok. Ako pri každom z

výskumnom a vývojovom centre spoločnosti Kia

Motors v kórejskom Namyangu. Využíva vysoko-

dôležité. A obidve aj po inovácii pracujú pre vodi-

MPI (s viacbodovým vstrekovaním) s výkonom
torom CRDi s výkonom 66 kW.

Zmodernizovaný cee’d so sebou prináša aj

voľbou. Zlepšenia v rámci modernizácie, najmä

druhú technickú novinku, premiérovo použitú

né aj pri motore 1.6 CRDi. Tiež je v ponuke v

dvojspojkovú prevodovku Kia DCT, ktorá bude

dvoch úrovniach výkonu, 81 a 100 kW. Na menšej spotrebe aj menších emisiách sa podieľa ply-

nule regulovateľné olejové čerpadlo a najmä nový
vysokotlakový systém vstrekovania paliva com-

mon-rail s tlakom vstrekovania nafty do valcov
až 200 MPa. Normu Euro 6 spĺňa kombináciou

filtra pevných častíc a zásobného katalyzátora

vo vozidlách značky Kia: novú sedemstupňovú

k dispozícii výhradne v kombinácii s výkonnejším

variantom motora1.6 CRDi. Väčšina verzií typu
Kia cee’d bude naďalej k dispozícii so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou, pričom motor

1.6 GDI bude možné skombinovať aj so šesťstupňovou dvojspojkovou prevodovkou.

V rámci modernizácie konštruktéri urobili

variant vyvinie výkon 88 kW pri rovnakej hodno-

kysličníkov dusíka LNT. Nepotrebuje tak umelú

úpravy aj na podvozku. Nedotáčavosť tlmí systém

tiaceho momentu je k dispozícii v rozsahu otáčok

ktorého lopatky usmerňujúce prúd spalín k turí-

zákrutou. Vďaka použitiu elektrického posilňova-

te krútiaceho momentu 172 Nm. Maximum krúod 1500 do 4000 za minútu. Vyskúšali sme jeho

výkonnejšiu verziu v päťdverovom hatchbacku

GT Line. Kto pozná cestu medzi Gbeľanmi a

močovinu AdBlue. Nové je aj turbodúchadlo,
ne ovláda servomotor so snímačom polohy.

Výkonnejší variant motora 1.6 CRDi teraz do-

Terchovou, vie, že pri pomerne hustej premávke

káže vyvinúť výkon 100 kW a krútiaci moment

dobre premyslieť. Nový litrový trojvalec v cee´de

mierne väčšieho výkonu ponúka vrcholnú hod-

si tam treba takmer každý predbiehací manéver
nám rozhodovanie „pre predbiehanie“ uľahčil, je
od stredných otáčok dostatočne dychtivý dávať
autu čoraz väčšiu rýchlosť. A pri pokojnej jazde v

rozsahu rýchlostí od 50 km/h po povolený rýchlostný limit medzi obcami sa nám zdalo, že auto

má automatickú prevodovku. Pri zaradenom piatom prevodovom stupni a predvídavom spôsobe

jazdy stačilo rýchlosť regulovať plynovým pedá-

285 Nm (predtým 94 kW a 265 Nm). Okrem
notu krútiaceho momentu už od 1500 otáčok
za minútu (predtým od 1900 ot./min.). Vyskúšali

sme ho v modeli s karosériou kombi. A pekne

zostra, keďže na dlhej trase po kľukatiacich sa
cestách nezostávalo do predpísaného konca

skúšobných jázd veľa času. V takej situácii sme si

všímali viac podvozok ako motor. Obidve konštrukčné skupiny sú pre zákazníkov mimoriadne

pribrzďovaním vnútorného kolesa počas prejazdu

ča riadenia teraz vozidlo lineárnejšie a predvídateľnejšie reaguje na pohyby volantu. Zmenami v

geometrii predných kolies sa zas podarilo zlepšiť

pocit z riadenia v okolí strednej polohy volantu.
A použitie nových dorazov na pružnom uložení
vzpier zadnej nápravy a nového vonkajšieho guľového kĺbu na stabilizátore zadnej nápravy po-

mohlo minimalizovať prenos vibrácií z podvozka,
čo zlepšuje komfort pruženia na nekvalitných

cestách. Doteraz používaný skrutný stabilizátor s

plným prierezom nahradil nový, dutý stabilizátor,
čo prispelo k zmenšeniu prenosu hluku z vozovky
do kabíny.

►
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Kia cee´d dostala aj bohatšiu výbavu. Do voli-

teľnej výbavy bola zaradená funkcia upozorňovania na rýchlostné obmedzenia (SLIF), ktorá pomocou kamery rozpoznáva značky obmedzujúce

rýchlosť a zobrazuje ich vedľa ukazovateľa rýchlosti a na obrazovke navigačného systému.

Za príplatok sú k dispozícii aj systém detek-

cie objektov v mŕtvom uhle (BSD) a funkcia
upozorňovania na križujúce vozidlá vzadu

(RCTA), ktoré pomocou snímačov monitorujú
priestor vedľa vozidla a za vozidlom a v prípade

zistenia prítomnosti iných vozidiel v mŕtvom
uhle spätných zrkadiel upozorňujú vodiča vizuálnymi a zvukovým signálmi.

V niektorých krajinách si majitelia cee’du budú

môcť uľahčiť parkovanie pomocou inteligentné-

ho parkovacieho asistenčného systému (SPAS).
Pomocou bočných ultrazvukových snímačov a

informácie o kamerových rýchlostných radaroch,

mačov vyhľadá vhodné parkovacie miesto a po-

povede počasia. Balíček Kia Connected Services,

pomocou predných a zadných parkovacích snímocou elektrického posilňovača riadenia vozidlo

automaticky zaparkuje na zvolené miesto. Systém

dokáže zaparkovať nielen na pozdĺžne, ale aj na
kolmé parkovacie miesto. Vďaka funkcii vychád-

zania z pozdĺžneho parkovacieho miesta dokáže
Kia cee’d sama vymanévrovať z tesného parkovacieho miesta pri ceste.

Nová Kia cee’d ponúka aj najnovší audiovizu-

využívať miestne vyhľadávanie a sledovať pred-

poskytujúci užitočné informácie v reálnom čase,
zlepšuje bezpečnosť aj komfort. V Európe bude

systém k dispozícii bezplatne sedem rokov od za-

kúpenia vozidla. Balíček Kia Connected Services
bude zaradený do ponuky prvkov výbavy pre rad
cee’d súčasne s uvedením novej špecifikácie GT
Line, naplánovaným ešte na tento rok.

Zovňajšok modelov GT si zachováva agresívne

álny a navigačný systém Kia AVN s modernej-

prvky, ktorými sa odlišujú od štandardných mo-

v strede prístrojovej dosky. Systém AVN môže

ciek ľadu a športové karosárske detaily. Model Kia

ším grafickým rozhraním na 7-palcovom displeji

navyše v mnohých európskych krajinách ako prí-

davnú funkciu obsahovať prijímač digitálneho
rozhlasového vysielania (DAB).

Ďalšou novinkou, ktorú prináša zmodernizova-

ná Kia cee’d, je navigačný systém s balíkom funkcií Kia Connected Services, ponúkajúci množstvo

aktuálnych informácií dôležitých pri vedení vozidla. S týmito novými sieťovými funkciami, vyu-

žívajúcimi technológie od spoločnosti TomTom,

môže vodič prijímať najnovšie dopravné hlásenia,

cee’d GT 2016 ponúka navyše 18-palcové diskové

Vďaka zväčšeniu plniaceho tlaku sa zväčšil krúti-

kolesá s novým dizajnom. V interiéri modely GT

zaujmú novým dizajnom volantu so skoseným

spodným úsekom venca a decentným logom GT,
a tiež preliačeným tvarom stredovej sekcie; štar-

tovacie tlačidlo teraz navyše nie je čierne, ako v

štandardnom modeli, ale hliníkové. Na spínačoch
ovládania okien na dverách pribudli chrómované

ozdobné detaily. Vďaka týmto zlepšeniam v kombinácii so štandardne montovanými anatomickými sedadlami RECARO so semišovými poťahmi
modely GT ešte viac vyniknú oproti ostatným

aci moment v malých otáčkach a zrýchlila sa odo-

zva motora na zošliapnutie plynového pedála, čo

prinieslo skrátenie času potrebného na zrýchlenie

z nuly na 100 km/h o 0,1 na 7,6 sekundy. Nové,
väčšie príplatkové kotúče predných bŕzd modelov GT majú priemer zväčšený z 300 mm na 320

mm, po modernizácii sa brzdná dráha modelu
Kia cee’d GT pri brzdení z rýchlosti 100 km/h
skrátila z 36,4 metra na 35 metrov.

Zmodernizované modely Kia cee’d sú v ce-

lej Európe v predaji od júla 2015, samozrejme

zvukový generátor, montovaný výhradne do mo-

alebo prvých 150 000 km. Najlacnejší model,

trového motora T-GDI, obohacuje zážitok zo

šoférovania o nový prvok a pripomína vodičovi,
aký potenciál sa skrýva pod kapotou jeho vozidla.
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Kia pro_cee’d GT má teraz nové turbodúchadlo.

modelom z radu cee’d. Po stlačení tlačidla „GT

podobňuje zvuk ochotne sa vytáčajúceho 1,6-li-

október 2015

Výkonný 1,6-litrový motor T-GDI (150 kW,

265 Nm) montovaný do modelov Kia cee’d GT a

delov GT. V priestore pre cestujúcich verne na-

II

rátor vytvára tichú a decentnú zvukovú kulisu.

delov, ako sú denné prevádzkové svetlá v tvare ko-

Mode“ na volante sa zapne nový elektronický

38

Keď je spínač GT Mode vypnutý, zvukový gene-

so zárukou Kia, štandardne platiacou 7 rokov

5-dverový hatchback so základnou výbavou
Amber, poháňaný 1,4-litrovým zážihovým motorom so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou stojí pri súčasnej zľave 11 390 eur.
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kýto automobil s pomerne malou hmotnosťou,
keď by mal k dispozícii výkon až 650 kW.

Zabezpečiť vozidlu s takýmto výkonným

futuristickým systémom pohonu potrebnú

stabilitu by nebolo možné bez dôsledne prepracovanej aerodynamiky. Niektoré riešenia

aerodynamiky, ktoré majú kolesá tohto auta
bezpečne udržať na ceste aj pri najväčších

rýchlostiach, vraj konštruktéri a dizajnéri diví-

zie Hyundai N prevzali z leteckého priemyslu.
Brzdeniu vozidla z veľkých rýchlostí napríklad
pomáhajú aerodynamické klapky.

Aerodynamický prítlak zadných kolies vy-

ATRAKTÍVNY PRODUKT ŠPORTOVEJ DIVÍZIE HYUNDAI N
tvára aj mohutný prúd vzduchu vstupujúci cez

šesťuholníkový otvor v prednej časti vozidla.
Na telese monokoku sa delí a obteká spodnú

časť monokoku. Pred zadnými kolesami sú

obe vetvy rýchlo prúdiaceho vzduchu vedené

nahor, vhodne nasmerované tak, aby vytvárali

prítlak. O dostatočný kontakt zadných kolies s
povrchom dráhy sa stará aj difúzor vytvárajúci v

tejto časti vozidla podtlak. Spoľahlivý kontakt

predných kolies s dráhou pri veľkých rýchlostiach zabezpečujú rozmerné prítlačné plochy po
Kórejská značka Hyundai sa dravo derie do

dizajnéri inšpirovali úspešnými špeciálmi pre

automobiliek a dosiahnutú pozíciu chce de-

je zhotovený z uhlíkových vlákien spojených

popredia v konkurencii ostatných svetových
monštrovať aj výraznejším vstupom do sve-

tového motoristického športu. Pred takmer

dvoma rokmi vznikla športová divízia Hyundai N, ktorá bude vyvíjať najvýkonnejšie

modely značky. Na autosalóne vo Frankfurte
predstavila v expozícii Hyundai vedľa seba dva

svoje produkty – jeden pre reálne preteky, model i20 WRC s novou karosériou, a v spolupráci s Gran Turismo 6 koncept N 2025 Vision

Gran Turismo mieriaci do čoraz populárnejšieho sveta virtuálnych pretekov.

Koncept okruhového „superšportu“ pre vir-

tuálne preteky nezaprie, že pri jeho tvarovaní sa

vytrvalostné okruhové preteky. Jeho monokok
plastom (CFRP). Najmä vďaka tomuto mate-

stranách „nosa“ vozidla. K stabilite vozidla pri

priamom smere jazdy výrazne prispieva dlhá
„plutva“ na chrbte zadnej časti vozidla.

Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo sa

riálu je hmotnosť vozidla len 972 kg. Najťaž-

samozrejme nebude vyrábať. Ale aj pri svo-

tory – po jednom v každom z kolies. Elektrický

pri propagácii značky Hyundai a jej športovej

šími prvkami tohto vozidla sú štyri elektromoprúd pre ne vyrábajú palivové články, stačí pre
celkový výkon elektromotorov 500 kW. Vozidlo však môže dostať krátkodobú energetickú
podporu zo superkondenzátora, ktorý sa nabí-

ja rekuperáciou pri spomaľovaní a brzdení. K
prúdu z palivových článkov tak elektromotory
môžu dostať z kondenzátora ďalšiu dávku, čo

zväčší ich výkon až o 150 kW. Ľahko si možno

predstaviť, aké dynamické vlastnosti by mal ta-

jom virtuálnom využívaní iste dobre poslúži

divízie N. Zvukovú kulisu v hre Gran Turismo s výsledným hlbokým zvukom vraj vývojári
značky venujúci sa akustike poskladali zo zvu-

kových prejavov trakčných elektromotorov, palivových článkov a chladiacej turbíny reálnych
produktov značky Hyundai.

-hi-
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NAJRÝCHLEJŠIA OCTAVIA VŠETKÝCH ČIAS

Nová ostrá ŠKODA Octavia RS 230 so
zážihovým motorom 2.0 TSI (169 kW) je
na slovenskom trhu dostupná s bohatou
výbavou a s cenou od 29 490 eur.
Verzia Combi s rovnakým motorom je k
dispozícii s príplatkom iba 850 eur. Autorizovaní partneri ŠKODA AUTO ponúkajú novú Octaviu RS 230 s predĺženou
zárukou na 4 roky alebo do 120 000 km a
doživotnou garanciou mobility Premium.
ŠKODA Octavia RS 230 konštrukčne vychádza z

modelu Octavia RS. V porovnaní s ňou má motor o
7 kW väčší maximálny výkon, krútiaci moment na-

rástol len o 2 Nm na 250 Nm. Tou hlavnou výhodou,
ktorú má pohonná sústava modelu RS 230 v porovnaní s modelom Octavia RS, je zaradenie elektrohydraulického záverného diferenciálu lamelového typu

(teda vlastne viaclamelovej spojky) s elektronickou
reguláciou medzi predné poháňané kolesá.

Dokáže v zákrute údajne presmerovať až 100 %

hnacieho momentu z prevodovky na hnací hriadeľ
vonkajšieho predného kolesa v zákrute, ak je rozdiel

v zvislom zaťažení oboch kolies dramaticky veľký.

40
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Tento diferenciál teda zabezpečuje tzv. vektorovanie

kovej hodnoty,“ povedal pán Ing. Karel Sklenář, ko-

vozidla v zákrutách bez straty dynamiky jazdy. Poho-

Octaviu RS 230 si možno objednať s rovnakým

hnacieho momentu, čo významne prispieva k stabilite

tovostná hmotnosť modelu Octavia RS 230 je 1445
kg, teda o 25 kg väčšia ako má model Octavia RS.

„Pre naozajstných fajnšmekrov prinášame mi-

nateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

motorom aj s automatickou šesťstupňovou dvojspojkovou prevodovkou.

V porovnaní s modelom RS ponúkne nová ŠKO-

moriadne dynamický, opticky aj technicky zlepšený

DA Octavia RS 230 v základnej výbave navyše aj

ponúkne dokonalé prepojenie špičkových jazdných

pričom sedadlo vodiča obsahuje aj pamäťovú funk-

variant modelu Octavia RS. Nová Octavia RS 230

vlastností, najnovšej techniky a tradične veľkej úžit-

elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca,
ciu, poťahy sedadiel v kombinácii kože a umelej kože,
funkciu voľby jazdného profilu Performance Mode
Selection, 19-palcové diskové kolesá z ľahkej zliatiny Xtreme v lesklom čiernom dizajne, parkovacie

snímače vpredu, farebný grafický displej palubného
počítača Maxi DOT, čierny dizajn balík, ktorý zahŕ-

ňa rámik prednej masky a vonkajšie kryty spätných

zrkadiel v čiernej lesklej farbe. Zreteľným rozpoznávacím znamením modelov RS 230 a RS je čierne
písmeno „V“ v označení VRS na prednej aj zadnej
časti karosérie modelu RS 230.

Označenie 230 vyjadruje počet konských síl novej

verzie RS (169 kW x 1.36 = 230 koní). S motorom

2.0 TSI (169 kW) v spojení s ručne ovládanou šesť-
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stupňovou

pre-

Označenie RS symbolizuje športové

vodovkou zrýchli

úspechy značky ŠKODA, rovnako ako

0 na 100 km/h za

modelov. Skratku RS pre označenie mode-

Octavia RS 230 z
6,7 s a dosahuje

maximálnu rýchlosť 250 km/h (s
elektronickým

obmedzením).
ŠKODA Octavia

výkonnosť a emócie vybraných sériových
lu použila značka ŠKODA prvýkrát v roku

1974. Prvými modelmi, ktoré niesli toto

označenie, boli pretekárske automobily
ŠKODA 180 RS a 200 RS.

Legendou sa stala ŠKODA 130 RS,

RS 230 sa tak stá-

ktorá patrila v sedemdesiatych a osemdesi-

sériovo vyrábaným

vozidlám.

va

najrýchlejším

modelom Octavia
všetkých čias.

atych rokoch k najúspešnejším športovým

-ša-
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ASTRA
NOVEJ GENERÁCIE

Opel a kompaktná trieda – to je úspešný príbeh, ktorý sa začal už v roku 1936
typom Kadett a teraz v jedenástej generácii pokračuje novou Astrou. Doteraz opustilo výrobné haly viac ako
24 miliónov kompaktných automobilov Kadett a Astra. Prichádzajúca generácia Astry označuje začiatok novej
kapitoly v histórii značky: je prvým
typom vyvinutým na základe nových
priorít a cieľov, ktoré stanovili predseda predstavenstva Opel Group Dr.
Karl-Thomas Neumann a stratégia
DRIVE!2022. Astra novej generácii
využíva úplne novú architektúru vozidla s malou hmotnosťou, na pohon
slúžia výlučne motory najnovšej generácie a poskytuje najmodernejšiu konektivitu vďaka integrácii smartfónu
a revolučnému telematickému systému Opel OnStar. Nová Astra okrem
toho pokračuje v tradícii značky Opel
uvádzať prvky doteraz používané iba
vo vyšších triedach do nižšej strednej
triedy.

42
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Novinka vyzerá dynamickejšie a štíhlejšie ako

ktorýkoľvek jej generačný predchodca. Podľa
modelu a vybavenia je až o 200 kilogramov – v

nosti je kratší predný a zadný previs karosérie,
ako aj o 25 percent ľahšia výfuková sústava.

každom prípade však najmenej o 120 kilogra-

Pod kapotou Astry budú výlučne agregáty z

úlohu pri tom zohráva úplne nová architektúra

novým rozpätím od 70 kW do 147 kW. Zá-

mov – ľahšia ako predchodkyňa. Rozhodujúcu

vozidla. Pri každom komponente sa osobitne
dbalo na kompaktné rozmery a ľahké materi-

ály. Hmotnosť samotnej karosérie je menšia o
77 kilogramov. Konštrukčné opatrenia na podvozku priniesli úsporu ďalších 50 kilogramov. K

tomuto výsledku prispelo použitie komponen-

tov z ocele mimoriadne veľkej pevnosti, kompaktnejšie pomocné rámy, ako aj zmenšenie

kompletne nového portfólia motorov s výkokladná verzia má celohliníkový 1,4-litrový

zážihový motor s výkonom 74 kW. O niečo

výkonnejší trojvalec 1.0 ECOTEC Direct Injection Turbo s výkonom 77 kW v kombinácii

s 5-stupňovou automatizovanou prevodovkou
Easytronic 3.0 umožňuje normovanú spotrebu
iba 4,2 litra benzínu na 100

kilo-

hmotnosti prednej a zadnej nápravy. Okrem
toho sa konštruktéri rozhodli nepoužiť
úplný kryt podlahy vozidla na ďalšiu
optimalizáciu

aerodynamiky

a namiesto toho aerodynamicky optimalizovali
komponenty podvozka
a prvky pohonného
ústrojenstva. Ďalším
príkladom optimali-

zácie rozmerov a hmot-
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metrov v kombinovanom cykle, čím je Astra
novej generácie jedným z najlepších automobilov kompaktnej triedy so zážihovým motorom

z hľadiska spotreby paliva a šetrnosti k životné-

mu prostrediu. V novej Astre debutuje aj úplne

nový motor 1.4 ECOTEC Direct Injection
Turbo. Štvorvalec je na výber s výkonom 92
kW alebo 110 kW a poskytuje maximálny kr-

útiaci moment 245 Nm. Konštrukčne patrí do
rovnakého radu ako menší trojvalcový motor

a vďaka celohliníkovej konštrukcii má menšiu

hmotnosť ako predchádzajúci turbodúchadlom
prepĺňaný motor s rovnakým objemom. Najú-

spornejšia verzia má spotrebu 4,9 litra na 100
kilometrov (emisie CO2 114 g/km).

Najvýkonnejšou zážihovou pohonnou jednotkou v rade Astra je motor 1.6 ECOTEC Di-

rect Injection Turbo s výkonom 147 kW a pôsobivým maximálnym krútiacim momentom
300 Nm (s funkciou overboost) . Zrýchlenie
z 80 na 120 km/h na piaty prevodový stupeň

štandardnou 6-stupňovou ručne ovládanou

skôr ako hlavná skupina novinárov a láskavosti

je 235 km/h. Vyskúšali sme novú Astru s naj-

pod hranicou 100 gramov na kilometer. Aktu-

ta, ktorý tam na tomto vozidle prišiel. Keďže

s ním trvá 7,5 sekundy a maximálna rýchlosť

výkonnejšími doteraz dostupnými zážihovými
motormi na trase medzi rakúskym Schwecha-

tom a Bratislavou, ale do cieľa sme išli veľkým
oblúkom cez Záhorie a Modru. Jazda potvrdila
chválospevy tvorcov novej Astry na tlačovej be-

sede na kvalitu podvozku, na dobrý výhľad z

kabíny a jej odhlučnenie, na vhodne tvarované

sedadlá. Hatchback neohuruje veľkým obje-

mom batožinového priestoru, ale nová Astra
bude určite patriť medzi najpredávanejšie vo-

zidlá nižšej strednej triedy. Najmä v štátoch,
kde zákazníci nepovažujú cenu za jeden z naj-

rozhodujúcejších faktorov pri výbere vozidla.
„Základný“ model novej Astry začína cenou

12 290 eur. A hodnotenie spomínaných motorov? Kultivovaný chod, malá spotreba, výkon-

nostnými vlastnosťami zabezpečujú príjemne

svižnú jazdu. No vyslovene športový charakter

prevodovkou sú emisie CO2 pri každej verzii

álnym šampiónom v účinnosti v rámci nového
radu Astra je verzia 1.6 CDTI s výkonom 81
kW, ktorá má spotrebu iba 3,4 litra nafty na

100 kilometrov a emisie CO2 90 gramov na
kilometer.

Pre novú Astru sú na výber tri typy prevodo-

viek: 5-stupňová a 6-stupňová ručne ovládaná,
automatizovaná 5-stupňová manuálna prevodovka Easytronic 3.0 a

6-stupňová automatická prevodovka so zvlášť
malými trecími stratami. Automatická prevodovka sa dá objednať v kombinácii s 1.4 ECO-

TEC Direct Injection Turbo s výkonom 110
kW a 1.6 CDTI s výkonom 100 kW. Auto-

matickú prevodovku v kombinácii s najvýkonnejšou verziou vznetového motora sme vysk-

úšali len vďaka tomu, že sme prišli na večeru

šéfinžiniera novej Astry, pána Marca Schmid-

už bola tma, mohli sme vyskúšať nielen spo-

luprácu motora s automatickou prevodovkou,
ale aj systém automatickej regulácie diaľkových

svetiel brániaci oslňovaniu vodičov okolitých

vozidiel. Prevodovka preraďuje bez váhania,
logicky a hladko, motor je známy, patrí medzi
elitu vo svojej triede. A bezchybne fungujú aj

reflektory Opel IntelliLux LED®. Osvetľovací
systém tvorí 16 segmentov zo svietiacich diód
(LED) – po 8 na každej strane vozidla. Nový

matricový systém zapne diaľkové svetlá, len čo

vozidlo opustí obec a automaticky a kontinuál-

ne adaptuje rozdelenie a dosah svetelných lúčov
podľa momentálnej situácie v premávke.. Sys-

tém využíva kameru Opel Eye na monitorovanie pohybu iných vozidiel idúcich v protismere

alebo v bezprostrednej blízkosti. IntelliLux na

Astre nedávajú. Strašiak pokuty za prekročenie

„flotilových limitov“ emisií CO2 neumožňuje

motoru prehnať sa celým otáčkovým spektrom
príliš rýchlo. I keď čas potrebný na zrýchlenie
z 0 na 100 km/h pod 9 sekúnd s menším a pod

8 sekúnd s väčším motorom je v tejto triede
automobilov určite konkurencie schopný.

Prepĺňaný vznetový motor 1.6 CDTI je k
dispozícii v troch výkonových stupňoch od

70 kW do 100 kW a poskytuje maximálny
krútiaci moment 320 Nm. V kombinácii so

►
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základe údajov kamery automaticky ovláda
jednotlivé LED tak, aby nedochádzalo k osl-

ňovaniu vodičov iných vozidiel – jednoducho

deaktivuje LED osvetľujúce relevantnú zónu.
Pri tom zvyšná oblasť cesty a krajnice zostávajú
jasne osvetlené diaľkovým svetlom. Segmenty

LED sa opäť automaticky zapnú, keď kamera
viac neregistruje svetlá iných vozidiel. Takže

pochvalu nielen za systém vonkajšieho osvet-

lenia, ktorý doteraz mali len autá z vyšších
tried a do nižšej strednej triedy sa dostal práve
v Astre, ale za kvalitu celého vozidla, sme pá-

novi Schmidtovi nevyslovili ako kompliment,
ale naozaj zaslúžene.

Astra novej generácie je prvým typom Opel,
ktorý bude od začiatku k dispozícii so systé-

pripojených až 7 mobilných koncových

zariadení od smartfónov cez tablety až
po laptopy.

V rade Astra bude debutovať aj sys-

tém infotainmentu IntelliLink novej

generácie v dvoch rozličných verziách.
IntelliLink umožní pripojenie smartfó-

nov prostredníctvom Apple CarPlay a

Android Auto. Každý systém optimálne nadväzuje na funkcie najčastejšie

používaných operačných systémov pre

smartfóny. Nová Astra má aj ďalšie uži-

točné bezpečnostné systémy, niektoré
využívajúce kameru Opel Eye novej ge-

nerácie, ktorá má v Astre tiež premiéru.
mom Opel OnStar. Osobný servisný asistenč-

he vozidla a dispečing vyšle k havarovanému

Novú Astru s karosériou hatchback si už mož-

sa nafúknu bezpečnostné vankúše, Opel On-

zmení nový Opel Astra na mobilný Wi-Fi

1,6-litrový motor s výkonom 147 kW prídu na

ný systém je dostupný stlačením gombíka. Ak
Star dostane automaticky informáciu o polo-
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vozidlu záchranné služby. Okrem toho OnStar
hotspot 4G LTE. Súčasne k nemu môže byť

no objednať. Kombi a najvýkonnejší zážihový
trh začiatkom budúceho roka.
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Automobilka

Suzuki na autosalóne vo

Frankfurte predstavila typ Baleno, o niečo
väčší hatchback ako dobre známy Swift. S

Balenom prichádzajú na európsky trh aj dva
konštrukčné rady nových zážihových moto-

rov Suzuki - Dualjet a Boosterjet - plniacich
emisnú normu Euro 6.

NOVÉ MOTORY
SUZUKI

dualjet
Obidva rady vychádzajú zo spoločného zá-

kladu, ktorým sú motory radu K. Prvý motor

tohto motora objavila so zdvihovým objemom

aute Suzuki Alto. Po ňom sa objavil štvorval-

mavú tvorbu zápalnej zmesi. Používa nepriame

radu K v Európe bol litrový trojvalec v minicový 1,2-litrový motor tohto radu v type Swift.
Motory radu K mali kľukový hriadeľ presade-

ný voči zvislej osi súmernosti piestov, vačkové

1,2 l v type Swift. Motory Dualjet majú zaují-

vstrekovanie benzínu na zadnú stranu tanierov
dvojice nasávacích ventilov pre každý valec. A

používa aj dvojicu vstrekovačov. Tie majú menšie priemery otvorov dýz a vystrekujú benzín
na ventily pod väčším uhlom.

Motory Dualjet majú v porovnaní s predchá-

dzajúcou generáciou motorov radu K zväčšený
kompresný pomer z 11:1 na 12:1. Tak je zabez-

▲ nepriame vstrekovanie benzínu v motore dualjet

pečená lepšia tepelná účinnosť nových moto▲dvojice vstrekovačov
motora dualjet

trojvalcového

hriadele poháňala tichá reťaz, ventily s varia-

bilným časovaním ovládali bezprostredne hrn-

čekové zdvihadlá bez prvkov vymedzujúcich

„vôľu“ ventilov. Boli to prevádzkovo mimoriadne spoľahlivé motory.

Nové motory Dualjet mali spočiatku podobu

trojvalca s označením K10C, ktorý vznikol ako
náhrada za starší motor K10B. Novinku dostal
typ Celerio, ktorý v Európe vlani nahradil typy

Alto a Splash. Následne sa štvorvalcová verzia

rov. Aby konštruktéri potlačili vznik škodlivého, tzv. detonačného horenia zápalnej zmesi, na

ktoré sú zážihové motory s väčším kompresným pomerom náchylnejšie, majú kompaktný

spaľovací priestor, dná piestov majú mierne

vyhĺbený, ale hladký povrch a nasávacie ventily

majú špeciálne upravený tvar. Neželanému samočinnému vznieteniu zápalnej zmesi účinne

bráni aj pre zážihový motor neobvyklý externý
systém recirkulácie spalín (EGR) s kvapalino-

▲ spaľovací priestor motora boosterjet

vým chladením. V režime čiastočného zaťaže-

zdvihový objem 1,4 l. Blok motora majú až na

plynov do nasávanej zmesi a zmenšuje tak

aljet, vrátane priemeru valcov 73 mm. Majú

nia motora púšťa časť ochladených výfukových

teplotu horenia. Keďže tieto motory prevzali z

poslednej verzie motorov radu K variabilné časovanie nasávacích aj výfukových ventilov, využívajú skorším otvorením nasávacích ventilov
počas výfukového zdvihu piestov primiešanie

spalín do nasávanej zmesi aj pred otvorením
ventilu systému EGR.

Aj motory radu Boosterjet Suzuki vyrába

ako litrové trojvalce i štvorvalce, ktoré majú

malé rozdiely rovnaký ako motory radu Du-

odlišnú hlavu valcov a ich piesty majú v dnách
výrazné valcovité dutiny, vhodné pre priame
vstrekovanie benzínu do valcov. Motory Bo-

osterjet sú prepĺňané turbodúchadlom, majú
kompresný pomer 9,9:1. Na rozdiel od radu
Dualjet majú variabilné časovanie len nasávacie ventily. Vačkové hriadele sú tiež poháňané
tichou reťazou.

-si-
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II PREDSTAVUJEME II SEAT Ibiza

Konektivita, dizajn a dynamika
PRE MLADÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Ibiza je najúspešnejším typom značky
SEAT, za uplynulých 30 rokov sa z neho
predalo na celom svete viac ako päť miliónov exemplárov. Štvrtá generácia SEATu Ibiza mala premiéru v roku 2008. Po
štyroch rokoch ju podrobili miernej inovácii. Terajšia inovácia vonkajší vzhľad
vozidla príliš nemení, predné reflektory
majú zmenený dizajn, sú v nich integrované diódy pre denné svietenie, pestrejšie
sú farebné schémy. Výraznejšie zmeny sú v
interiéri a modernizovaný rad Ibiza dostal nové motory, nové bezpečnostné systémy a predovšetkým úplne novú ponuku
konektivity a infotainmentu.

mnohé jeho funkcie a aplikácie prostredníctvom multimediálneho infotainmentu.
Možná je aktívna funkcia „zrkadlenia“ navigačných informácií aplikácie Sygic Car
Navigation, ktoré sú zobrazované na dotykovom monitore v novo koncipovanom
kokpite Ibizy. Táto technológia funguje s
čoraz väčším počtom smartfónov využívajúcich operačný systém Android, kompatibilných s funkciou MirrorLink.
Ibiza je prvým typom značky SEAT s
exkluzívnymi riešeniami konektivity „powered by SAMSUNG“. Španielsky au-

Rad Ibiza stále pozostáva z päťdverového modelu Ibiza, trojdverového Ibiza SC
Sport Coupe a päťdverového kombi Ibiza ST Sport Tourer. Koncepcia interiéru
je teraz založená na mnohorakých možnostiach individualizácie podľa osobného
vkusu. Veľká pozornosť venovaná detailom
je viditeľná na novom volante, výduchoch
ventilácie, novom združenom prístroji a
v aplikáciách infotainmentu. Nové ovládacie rozhranie vytvára intenzívny vzťah
medzi vodičom a technológiou, s jednoznačnou funkčnosťou a jasným ovládaním.
MirrorLink je nová technológia, ktorá
umožňuje bezpečne ovládať smartfón a
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tomobilový výrobca pred časom uzavrel
dohodu o spolupráci so značkou SAMSUNG pri vývoji inovatívnych riešení v
oblasti konektivity a ako prvý krok bude
vo viac ako 35 štátoch ponúkať špeciálny
model SEAT Ibiza Connect so smartfónom SAMSUNG Galaxy A3 a predinštalovanou aplikáciou SEAT ConnectApp.
Využíva integráciu smartfónu cez MirrorLink . Vodič zostáva vždy online, no pri
tom si zachováva plnú koncentráciu na
premávku. Novou, exkluzívnou funkciou
je ovládanie gestami: krátkymi ťahmi prstov na dotykovom monitore SEAT Media
Systému sa dajú vyvolať funkcie ako hovory alebo kontakty v mobilnom telefóne.
Uvítacia obrazovka SEAT ConnectApp
poskytuje individualizovateľné informácie ako aktuálna predpoveď počasia alebo
správy zo sociálnych sietí ako Facebook
a Twitter alebo RSS. Novinkou v tejto
aplikácii je, že vodič dokáže odpovedať
na príspevky zo sociálnych sietí, a to prostredníctvom bezpečného a pohodlného
hlasového zadávania. S funkciou Smart
Tips sa aplikácia „učí“ individuálne preferencie vodiča ako časté ciele jazdy a upozorňuje ho na termíny. V budúcnosti budú
nasledovať pravidelné aktualizácie SEAT
ConnectApp.
Systémy infotainmentu najnovšej generácie s dotykovými monitormi a integrovanou navigáciou môžu prehrávať hudobný
záznam z iPod-u a smartfónu, pripojeného cez USB alebo Bluetooth. Na želanie
môžu byť doplnené tunerom digitálneho
rozhlasového vysielania DAB+. MediaSystem plus má integrované aj hlasové
ovládanie a funkciu MirrorLink na integráciu smartfónu.
Farebné komplety Color Pack pre všetky
verzie karosérie poskytujú novú úroveň
individualizácie, kompaktný španielsky
automobil sa nimi dá perfektne prispôsobiť každému osobnému štýlu. Komplety
majú odvážne farby, každý obsahuje rozličné dekoračné prvky v príslušnej farbe.
Na karosérii je to lemovanie masky chladiča a kryty vonkajších spätných zrkadiel.
V interiéri sú farebné rámiky výduchov

ventilácie, dekoračné obklady na volante
a preraďovacej páke, ako aj pásy na operadlách sedadiel. Výrazným charakteristickým prvkom sú dvojfarebne lakované
disky kolies z ľahkej zliatiny veľkosti 16“
alebo 17“. Spolu s tromi verziami karosérie, štyrmi líniami vybavenia a širokým
portfóliom motorov vytvárajú perfektnú
ponuku radu Ibiza.
Systém monitorovania únavy vodiča
rozozná zhoršujúcu sa koncentráciu vodiča podľa spôsobu ovládania vozidla a včas
ho upozorní na potrebu prestávky. Ďalším
bezpečnostným systémom sú multikolízne
brzdy, ktoré po silnom náraze automaticky zabrzdia vozidlo, aby nedošlo k sekundárnej kolízii. Keď sa pri náraze nafúkne
bezpečnostný vankúš, systém automaticky
zabrzdí vozidlo a aktivuje výstražné svetlá.
Modernizovaný SEAT Ibiza dostal úplne novú generáciu motorov. Základným
je litrový trojvalec, ktorý bez prepĺňania
dosahuje výkon 55 kW. A ako turbodúchadlom prepĺňaný TSI dosahuje výkon
70 kW alebo 81 kW, maximálny krútiaci
moment 160 alebo až 200 Nm. Nové trojvalce majú modernú konštrukciu s variabilným časovaním ventilov a zberným výfukovým potrubím integrovaným do hlavy
valcov pre optimálny tepelný manažment
a veľkú účinnosť. Verzia 1.0 TSI má nasávacie potrubie s integrovaným kvapalinovým chladičom stlačeného vzduchu,
variabilné časovanie nasávacích i výfukových ventilov, ako aj tepelný manažment s

tromi rozličnými okruhmi chladiacej kvapaliny, ktorý prispieva k výraznej redukcii
emisií vo fáze zohrievania motora na prevádzkovú teplotu.
Ďalšou novinkou je štvorvalec 1.4 TSI
ACT s vypínaním valcov. Jeho výkon 110
kW a maximálny krútiaci moment 250
Nm zaručujú pôžitok z jazdy na vysokej
úrovni, systém vypínania valcov prispieva
k priaznivej spotrebe paliva iba 4,8 litra
na 100 km v kombinovanom cykle (všetky hodnoty spotreby platia pre päťdverovú
verziu).
Nový trojvalcový „turbodiesel“ 1.4 TDI
má kvôli zmenšeniu hmotnosti hliníkový
blok motora, modul vyvažovacích hriadeľov na zlepšenie kultúry chodu, kvapalinový chladič stlačeného vzduchu a systém
vstrekovania paliva common rail s maximálnym vstrekovacím tlakom 200 MPa.
Za svoje dynamické jazdné vlastnosti Ibiza vždy dostávala najlepšie hodnotenie. V
modernizovanej verzii ich má ďalej zlepšiť
citlivo pracujúce riadenie s elektromechanickým posilňovačom. Ešte viac sa má
zlepšiť aj komfort jazdy. Na to boli pružiny, tlmiče pruženia a stabilizátory úplne
novo vyladené. Na želanie sa montuje systém SEAT Drive Profile s adaptívnymi
tlmičmi pruženia DCC. Tlmiče s elektronickou reguláciou majú dve prepínateľné
charakteristiky – komfortnú a športovú.
Súčasne so zmenou charakteristiky sa
mení aj intenzita účinku posilňovača riadenia.
-st-
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II PREDSTAVUJEME II Renault Mégane

DYNAMICKÝ DIZAJN A VIAC TECHNOLÓGIÍ

Renault Mégane je na trhu už dvadsať

rokov. Z troch jeho doterajších generácií
predali viac ako 6,5 miliónov vozidiel. Na

autosalóne vo Frankfurte Renault predsta-

vil štvrtú generáciu Mégane, ktorý značku
zastupuje v silnej konkurencii nižšej strednej

triedy automobilov. Chce sa presadiť atraktívnym dizajnom a technológiami, ktoré sú
typické skôr pre vyššie segmenty.

Nový Mégane je o 64 mm dlhší (4359 mm) a

25 mm nižší (1447 mm) ako v tretej generácii.

Má širší rozchod, vpredu 1591 mm (+47 mm),
vzadu 1586 mm (+39 mm) a rázvor náprav
2669 mm je dlhší o 28 mm. Zadný previs ka-

Dizajnéri venovali mimoriadnu pozorno-

rosérie je kratší. Ponuka rozmerov kolies je bo-

sť spracovaniu a kvalite materiálov interiéru,

gane sa prispôsobuje identite značky Renault,

ho Mégane. Množstvo technologických prv-

hatšia o 18-palcové. Predná časť nového Mé-

aby ešte viac zlepšili pohodlie posádky nové-

vrátane veľkého loga v tvare diamantu a širokej

kov sústredených okolo vodiča ladí kokpit do

mriežky chladiča. Výrazným znakom dizajnu

tvaru písmena „L“. Farebný displej je tradične

je aerodynamika, čo naznačujú nasávacie ot-

rezervovaný pre vozidlá vyšších tried, dostal sa

vory vpredu, zadné spojlery a motorizované

však aj do nového Mégane. Prístrojovú dosku

klapky, ktoré sa automaticky zatvárajú s cieľom
zmenšiť aerodynamický odpor. Dizajn nového
Mégane je inšpirovaný typom Talisman, ktorý
mal premiéru v júli tohto roka. Vyznačuje sa aj
charakteristickým tvarom predných a zadných

svetiel za dňa aj v noci, aby zdôraznil vizuálnu

identitu značky. LED technológie v predných
denných svetlách vytvárajú tvar písmena „C“

a pokračujú ďalej nadol k nárazníku. Vyššie
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výbavové verzie Mégane budú osadené kom-

pletnými LED modulmi pre stretávacie aj diaľkové svetlá. Zadné združené svetlá sú výlučne

z LED a zadná časť je osvetlená permanentne.
Vďaka novej technológii Edge Light vytvára

dojem priestorovosti a tenkých ťahov štetca,
ktoré dotvára do purpurova ladené tmavočervené svetlo.

tvorí sedempalcový prístrojový farebný TFT
(Thin Film Transistor) displej a na stredovej

konzole sa nachádza aj dotyková 8,7-palcová

obrazovka systému R-Link orientovaná na
výšku. Materiál s mäkkým povrchom zvolený
pre prístrojovú dosku plynulo prechádza až do

hornej časti dverí. Vyššie verzie sú vybavené volantom potiahnutým kožou nappa, elegantnými chrómovanými prvkami na volante a chróm
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lemuje aj prístrojovú dosku, výduchy klimati-

Nová športovo ladená verzia Mégane GT

zácie, stredovú konzolu a tlačidlá. Vyššie ver-

ponúka novú charakteristickú farbu Iron Blue.

podlahový tunel dvoma tenučkými svietiacimi

tový charakter v súlade s DNA značky Renault

zie vizuálne sústreďujú pozornosť posádky na

líniami, ktorých farbu je možné meniť pomocou technológie Multi-Sense.

Dizajn predných nárazníkov signalizuje šporSport. Dopĺňa ho špeciálny dizajn hornej a

dolnej mriežky chladiča. Dolný kryt nasávania

je širší a po oboch stranách doplnený nasávacími otvormi. Čierna matná farba, najmä pre
kryty spätných zrkadiel, potvrdzuje, že tento
automobil patrí do rodiny GT. Dvojici nasáva-

a systém 4Control. Táto komplexná sada tech-

vané koncovky výfuku a vytvárajú tak dojem

Mégane GT bude prvým modelom vo svojom

cích otvorov sekundujú vzadu dve pochrómosymetrie. Koncovky sa nachádzajú po stranách

difúzora pripomínajúceho svet Formuly 1. Aj
Kvalitný zvuk v kabíne nového Mégane za-

interiér je v štýle Renault Sport. Športové se-

bezpečujú audio systémy Bose® s deviatimi

sedemstupňovou dvojspojkovou automatickou

fort a oporu. Mégane zdieľa štruktúru svojich

dadlá s integrovanými hlavovými opierkami,

voľbe materiálov pre sedadlá sa dizajnéri in-

gom Renault Sport sú komfortné a ponúkajú

okrasných stehov na sedadlách a dverách. Nový
Mégane ponúka päť druhov čalúnení, všetky v

čiernej farbe. Pre vyššie verzie bude k dispozícii

aj čierny plyšovo-zamatový materiál vyvinutý
v spolupráci s Alcantara®, ktorý sa vyznaču-

je silným leskom a intenzívnym 3D efektom.
Sedadlá vo vyšších verziách sú vyhrievané s

elektricky nastaviteľnou driekovou opierkou.

inováciou Renaultu, ktorá ponúka mimoriadne

vý motor Energy TCe 205 skombinovaný so

Starostlivo vytvarované sedadlá vďaka pene s

Mimoriadnu pozornosť venovali aj jemnosti

vozok 4Control s natáčaním zadných kolies je

bude od úplného začiatku k dispozícii zážiho-

a na mieru šitý krištáľovo čistý zvuk.

špirovali svetom nábytku a kožených výrobkov.

kalibrovanou technikmi z Renault Sport. Pod-

pečnosti. Pod kapotou nového Mégane GT

silňovačom. Systém ponúka precízny, vyvážený

sedadiel s novým Espace a Talismanom. Pri

segmente s technológiou 4Control, špeciálne

zážitky z kombinácie športovej jazdy a bez-

reproduktormi, subwooferom a digitálnym zo-

dvojakou hustotou prinášajú optimálny kom-

nológií je v danom segmente jedinečná. Nový

modrým okrasným stehovaním a károvým lovýborné bočné vedenie. K dispozícii sú tri typy
čalúnenia: tkanina, koža Alcantara® s modrý-

prevodovkou EDC. Vznetový motor Energy
dCi 165 v kombinácii so šesťstupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou EDC

v priebehu roka 2016 doplní ponuku motorov
pre rad GT.

Základným motorom radu Mégane bude

mi pásmi a koža Alcantara® s čiernymi pásmi.

vznetový Energy dCi 110 so šesťstupňovou

nejšie aj pre rozšírenie jazdných režimov o

má emisie len 86 g CO2 na kilometer (3,3 li-

Informácie na prístrojovom paneli sú prehľad-

režim Race. Modré detaily na rovných povr-

choch po celej kabíne a modré okrasné stehovanie odzrkadľujú farbu karosérie Iron Blue a s
ňou aj jedinečnú identitu nového Mégane GT.

ručne ovládanou prevodovkou. Táto verzia
tra/100 km) a nachádza sa v kategórii ECO2.
Renault od 30. júna 2015 používa označenie

ECO2, aby zdôraznil najúspornejší motor v
každom svojom rade.

Úvodnú ponuku motorov tvoria vznetové

Sedadlo vodiča je vybavené aj masážnou funk-

Energy dCi 90, Energy dCi 110 so šesťstup-

sedadlách dlhý 175 mm je o 20 mm väčší ako

kou EDC a Energy dCi 130, zážihové Energy

ciou. Priestor pre nohy cestujúcich na zadných

ňovou dvojspojkovou automatickou prevodov-

v Mégane III. Vnútorná šírka kabíny vpredu je

TCe 100, Energy TCe 130 a Energy TCe 130

1441 mm, vzadu 1390 mm. Objem batožino-

so sedemstupňovou dvojspojkovou automatic-

vého priestoru nového Mégane je 384 litrov,

kou prevodovkou EDC. Začiatkom roka 2017

dopĺňajú ho odkladacie priestory v kabíne s
celkovým objemom 25 litrov.

pribudne do ponuky aj hybridný „diesel HybModulárna architektúra CMF (Common

Module Family) C/D umožnila dizajnérom
ponúknuť celý rad prvkov, ktoré sa obyčajne

spájajú s vyššími segmentami. Okrem iného ide
o farebný čelný displej, sedempalcový farebný

prístrojový TFT (Thin Film Transistor) dis-

plej, dve verzie tabletu R-Link 2 (sedempalcový orientovaný na šírku alebo 8,7-palcový ori-

entovaný na výšku), technológiu Multi-Sense

rid Assist“. Tento pohon s plánovanou kombi-

novanou spotrebou 3 litre/100 km a emisiami
CO2 76 g/km podľa NEDC umiestni nový

Mégane ako trhového lídra z hľadiska spotreby
a emisií CO2.

Nový Mégane sa v predajniach značky Re-

nault objaví začiatkom roka 2016.

-rt-
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II TECHNIKA II (2. časť )

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

ELEKTROMOBIL A PROBLÉMY
SMEROVEJ DYNAMIKY
Obr. 7
Stabilizačný moment vyvolaný brzdnou silou FXb
na pravom zadnom kolese
V závere predchádzajúcej časti príspevku som sa
stručne zmienil o tom, že niektoré súčasné osobné
automobily (zatiaľ najmä tie, ktorým sa hovorí „prémiové“) sú často vybavené systémami, ktoré pomáhajú vodičovi úspešne zvládnuť nepredvídanú dynamickú jazdnú situáciu, ktorá vyžaduje jeho rýchly
a zväčša ťažko kontrolovateľný zásah do riadenia,
čo by pri jeho nesprávnom zvládnutí mohlo byť
príčinou havárie. Takou situáciou je aj predbiehací
manéver, pre ktorý sa mimochodom v motoristickej
verejnosti vžil termín „losí test“, keďže jeho potreba
sa vynorila v krajinách, kde sa vozidlá musia často
vyhýbať losom prechádzajúcim cez cestu bez toho,
že by na svoj úmysel vopred upozornili.
Ako som už povedal, úlohou týchto systémov je
vytvoriť na vozidle prídavný stáčavý moment (stabilizačný moment), ktorý pôsobí v smere proti neželanému stáčavému pohybu automobilu v danom
okamihu, s cieľom potlačiť jeho nadmerné nedotáčavé či pretáčavé správanie sa a jeho pohyb čo najviac
priblížiť neutrálnemu stavu. To je možné zrealizovať
niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je pribrzdenie
jedného alebo viacerých kolies vozidla pomocou regulačného systému ESP. Brzdná sila, ktorá na tomto
kolese vznikne, vytvorí vzhľadom k ťažisku vozidla
stabilizačný moment, ktorý pôsobí proti stáčavému
pohybu vozidla, obr. 7. Ak má vozidlo tendenciu k
nedotáčavosti, brzdový zásah sa uskutoční na vnútornom kolese v zákrute (prednostne na zadnom),
ak má tendenciu k pretáčavosti, uskutoční sa zásah
na vonkajšom (prednostne prednom) kolese. Mnohé
automobilky využívajú tento v princípe jednoduchý
systém (pretože s neveľkou úpravou softvéru využíva reguláciu ESP, ktorou je vozidlo už vybavené)
aj na potlačenie nedotáčavosti vozidla v prvej fáze
rýchleho nájazdu do zákruty. Táto vlastnosť vozidla,
pri ktorej hrá svoju úlohu aj diferenciál, sa nepríjemne prejavuje za zhoršenej priľnavosti (v zimných
podmienkach) a trpia ňou najmä vozidlá so stálym
pohonom všetkých kolies. Je známa ako „neochota
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Obr. 8
Stabilizačný moment vyvolaný účinkom smerovania hnacieho momentu systémom Torque
Vectoring
vozidla zatáčať“ alebo „neposlušnosť vozidla na riadenie“. Pre potláčanie tohto javu brzdným zásahom
sa používajú rôzne termíny, napr. „Torque Vectoring
Brake“.
Ďalšou možnosťou ako dosiahnuť požadované
smerové vlastnosti automobilu je prídavné riadenie
predných kolies. Systém, ktorý som už v minulosti
čitateľom predstavil, je schopný na základe príkazu
elektronickej riadiacej jednotky natočiť predné kolesá potrebným smerom bez toho, že by vodič zmenil
polohu volantu. Jadrom tohto systému je špeciálna
prídavná prevodovka vložená medzi dve časti prerušeného hriadeľa volantu, ktorá pracuje na princípe planétového súkolesia alebo tzv. harmonického
prevodu. Podrobnejší popis môžete nájsť v časopise
Mot’or č. 7/2011. Ak má automobil snahu nedotáčať, kolesá sa natočia v smere do zákruty, ak má
snahu pretáčať, natočia sa von zo zákruty, samozrejme v rámci medzných hodnôt určených priľnavosťou pneumatík na vozovke. Tým vznikne potrebný
stabilizačný moment a smerové správanie sa automobilu sa priblíži neutrálnemu stavu. Tieto systémy prídavného riadenia vyrába a dodáva nemecká
spoločnosť ZF Lenksysteme, ktorá je od januára
2015 súčasťou koncernu Bosch pod názvom Robert
Bosch Automotive Steering GmbH.
Treťou možnosťou, ktorá sa využíva na vytvorenie
stabilizačného momentu, je tzv. systém Torque Vectoring (TV), po slovensky „smerovanie hnacieho
momentu“, ktorý som už taktiež v minulosti v našom časopise popísal. Ide o systém, ktorý je schopný
podľa okamžitej potreby dočasne zmeniť štandardné delenie hnacieho momentu motora na prednú a
zadnú nápravu (to je tzv. pozdĺžny TV a prichádza
do úvahy pri automobiloch s pohonom všetkých kolies a s medzinápravovým diferenciálom) alebo na
ľavé a pravé koleso jednej nápravy (to je tzv. priečny

TV). Regulácia smerových vlastností vozidla sa pri
súčasných automobiloch realizuje prevažne systémom priečneho TV pomocou diferenciálu s TV
modulom ovládaným lamelovými spojkami. Výnimku tvoria zatiaľ len ojedinelé prípady automobilov s
pozdĺžnym TV (BMW xDrive). Funkcia priečneho
TV je schematicky znázornená na obr.8, diferenciál
zadnej nápravy s TV modulom je na obr. 9.
Tým sme sa dostali k podstate tohto príspevku uvedenej v jeho titule – smerová dynamika a elektromobil. Ako som už v úvode uviedol, elektromobily,
najmä tie ktoré patria do kategórie „malých“, trpia
veľmi nepriaznivým rozložením hmotnosti na prednú a zadnú nápravu. Vďaka veľkej hmotnosti akumulátorového bloku a jeho umiestnenia prevažne
v zadnej časti vozidla je zaťaženie zadnej nápravy
výrazne väčšie v porovnaní s prednou nápravou, ťažisko vozidla je teda značne posunuté za stred rázvoru. Také vozidlo, ako vyplýva z predchádzajúceho
textu, sa pri jazde pod vplyvom bočných síl správa
pretáčavo, čo je z viacerých hľadísk nepriaznivé. Na
druhej strane elektromobil, ktorého hnaciu sústavu tvoria samostatné elektromotory v jednotlivých
kolesách, disponuje širokými možnosťami regulácie hnacích (a brzdných) momentov na každom
kolese. To predstavuje systém Torque Vectoring, o
akom sa konštruktérom štandardných automobilov
s mechanickým prenosom hnacieho momentu „na
diaľku“ od motora k poháňaným kolesám, nemôže
ani snívať.
Skupina niekoľkých pracovníkov automobilky
BMW, výskumných inštitúcií a vysokých škôl v Nemecku, sa nedávno podujala overiť takýto „takmer
neobmedzený“ systém smerovania hnacieho momentu na jednotlivé kolesá a jeho schopnosť potlačiť

Obr. 9 Diferenciál zadnej nápravy Mitsubishi
AYC s TV–modulom
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s pomerným rozložením na prednú / zadnú nápravu
40/60 %. Porovnávacie vozidlo malo rovnaké parametre, len rozloženie hmotnosti na nápravy 50/50 %,
a nemalo systém Torque Vectoring. Vlastnosti vozidla
boli hodnotené v dvoch stavoch, a to bez použitia
systému TV a pri jeho použití, pričom bola snaha
reguláciou momentov na zadných kolesách (v rámci reálnych možností elektropohonu) sa čo najviac
priblížiť vlastnostiam porovnávacieho vozidla.

Obr. 10
Výsledky simulačných výpočtov kruhového testu:
a) závislosť uhla natočenia volantu na bočnom
zrýchlení,
b) závislosť hnacích momentov vnútorného
a vonkajšieho zadného kolesa na bočnom
zrýchlení
pretáčavé smerové vlastnosti vozidla s nepriaznivým
rozložením hmotnosti pomocou simulačných výpočtov. Chcem stručne oboznámiť čitateľov s výsledkami ich práce.
Simulácia sa uskutočnila pre tri jazdné režimy, a
to jazda po kruhovej dráhe v (kvázi)– ustálenom
jazdnom stave (kruhový test), dynamický režim po
skokovom natočení volantu a dynamický režim po
zavedení brzdnej sily v zákrute. Pri výpočtoch bol
simulovaný elektromobil so samostatným pohonom
kolies zadnej nápravy dvoma kolesovými elektromotormi s menovitým výkonom 2x60 kW, maximálnym výkonom 2x120 kW a mximálnym momentom
na kolese 1400 Nm, s celkovou hmotnosťou 1700 kg

Obr. 11
Výsledky simulačných výpočtov testu skokovým
natočením volantu:
a) časová závislosť uhlovej rýchlosti stáčania,
b) časová závislosť hnacích momentov vnútorného a vonkajšieho zadného kolesa

Obr. 10 predstavuje výsledky simulácie kruhového
testu. Na obr. 10a je priebeh uhla natočenia volantu
v závislosti na priečnom zrýchlení vozidla. Z kriviek
je zrejmé značné zhoršenie nedotáčavých smerových
vlastností vozidla s preťaženou zadnou nápravou
bez TV oproti porovnávaciemu vozidlu. Po zavedení
TV regulácie sa výsledná krivka prakticky zhoduje s krivkou porovnávacieho vozidla až do hodnoty
bočného zrýchlenia 7 m/s2, pri najväčších zrýchleniach sa naopak približuje krivke vozidla s preťaženou zadnou nápravou bez TV. Dôvodom bola
snaha dosiahnuť čo najväčšiu hodnotu maximálneho bočného zrýchlenia na hranici šmyku vozidla.
Tejto snahe bola podriadená aj regulačná stratégia
hnacích momentov zadných kolies, ako vyplýva z
obr. 10b. Priebeh momentov na ľavom (vnútornom)
a pravom (vonkajšom) kolese pri malých a stredných hodnotách priečneho zrýchlenia odpovedá
požiadavkám systému TV, pri veľkých hodnotách sa
naopak tento princíp potláča s cieľom neprekročiť
medzu priľnavosti vnútornej pneumatiky a dosiahnuť tak čo najväčšiu hodnotu bočného zrýchlenia.
Za zmienku ešte stojí to, že pri simulačných výpočtoch bola použitá upravená procedúra kruhového
testu oproti tej, ktorú som uviedol v úvodnej časti
príspevku. Vozidlo sa pri teste nepohybuje prísne
konštantnou rýchlosťou, ale jeho rýchlosť sa veľmi
pomaly zväčšuje (zrýchlenie jeho stáčavého pohybu
je v tomto prípade len 0,6 º/s2, čím sa dosiahne tzv.
kváziustálený jazdný stav a výsledky to neovplyvní).
Táto procedúra sa pre urýchlenie často využíva aj pri
experimentálnej realizácii kruhového testu.
Obr. 11 znázorňuje výsledky simulácie testu pri skokovom natočení volantu. Týmto testom sa napodobňuje pohyb vozidla v prvej fáze rýchleho vyhýbacieho manévru, ako som už uviedol v úvodnej časti
príspevku. Vozidlo sa pohybuje ustálenou rýchlosťou (v tomto prípade 80 km/h) po priamej dráhe a v
určitom bode dráhy sa natočí volant skokom (prakticky veľmi veľkou uhlovou rýchlosťou 500 º/s) do
polohy, ktorá zabezpečí vozidlu po ustálení na novej
kruhovej dráhe určitú hodnotu ustáleného bočného
zrýchlenia (tu 4 m/s2). Pretože vozidlo pri tom prechádza z jedného ustáleného stavu do druhého, na-

zýva sa často tento dynamický režim „prechodový“.
Týmto testom je možné zhodnotiť kvalitu vozidla z
hľadiska rýchlosti jeho reakcie na zásah vodiča do
riadenia, čo sa niekedy nazýva „poslušnosťou“ vozidla na riadenie. Vozidlo v prvej fáze pohybu reaguje
oneskoreným nárastom uhlovej rýchlosti stáčania,
čo je zapríčinené jeho momentom zotrvačnosti k
zvislej osi, takže vzhľadom k natočeniu volantu je
jeho stav nedotáčavý. V ďalšej fáze pohybu obvykle
nastáva prekmit jeho rotačnej rýchlosti nad ustálenú
hodnotu, ktorá odpovedá novému ustálenému jazdnému stavu na kruhovej dráhe, a vozidlo sa v tejto
fáze správa pretáčavo. Je žiaduce, aby vozidlo dosiahlo čo najmenšie oneskorenie svojej stáčavej rýchlosti vzhľadom k natočeniu volantu a aby prekmit
tejto stáčavej rýchlosti v pretáčavej fáze pohybu
vzhľadom k jej ustálenej hodnote bol čo najmenší.
Najlepšie výsledky, ako je zrejmé z obr. 11a, dosiahol
elektromobil s preťaženou zadnou nápravou a s využitím TV efektu, dokonca lepšie ako porovnávacie
vozidlo s rozložením hmotnosti 50/50 %. Na obr.
11b sú opäť uvedené regulované priebehy hnacích
momentov na ľavom a pravom zadnom kolese potrebné na dosiahnutie uvedeného stavu.
Program bol ďalej doplnený o simuláciu tzv. testu
brzdenia v zákrute. Ide o prípad, keď sa pred vozidlom v neprehľadnej zákrute objaví neočakávaná
prekážka a vodič musí intenzívne brzdiť. Na kolesách vozidla začnú pôsobiť pozdĺžne trecie sily, ktoré, ako už vieme, ovplyvnia jeho smerové vlastnosti.
Pretože pri osobných automobiloch sú brzdné sily
na predných kolesách v prevažnej väčšine prípadov
väčšie ako na zadných kolesách, vozidlo sa bude
správať nedotáčavo a bude mať snahu opustiť pôvodnú dráhu smerom von zo zákruty. Túto nedotáčavosť musí korigovať regulovaný systém TV vytvorením potrebného stabilizačného momentu.
Na základe mojich niekoľkoročných skúseností s
praktickou realizáciou jazdných skúšok osobných
automobilov na skúšobnej dráhe, najmä kruhových
testov, musím konštatovať, že sa, žiaľ, nemôžem
stotožniť s niektorými zverejnenými výsledkami
výpočtov. Napriek tomu však možno súhlasiť so
všeobecným záverom, že pomocou cielenej regulácie priebehu hnacích momentov na ľavom a pravom
kolese zadnej nápravy, čo je v prípade elektromobilu s pohonom kolesovými elektromotormi možné,
možno dosiahnuť aj na vozidle s výrazne preťaženou
zadnou nápravou vyhovujúce smerové vlastnosti tak
v ustálenom jazdnom stave ako aj v dynamických
jazdných režimoch. To však predstavuje kladný bod
pri hodnotení elektromobility a dáva predpoklad k
tomu, že tieto automobily by mohli znamenať výrazný krok vpred v oblasti jazdnej bezpečnosti.
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II PREDSTAVUJEME II CITROËN CACTUS M

Štúdia inšpirovaná typom
Méhari

Automobilka CITROËN štúdiou
CACTUS M ukázala vo Frankfurte svoju predstavu o vozidlách
určených na voľný čas. Štúdia konštrukčne vychádza z typu C4 Cactus,
rozvíja jeho možnosti a odkazuje aj
na štúdiu CITROËN Aircross.
Tú v apríli predstavili na autosalóne v Šan-

ghaji. Charakter štúdie CACTUS M vychádza

z odkazu legendárneho typu Méhari z roku

1968, ktorý bol vo svojom čase zosobnením zábavy a voľného času. Pripomínajú ho aj dizaj-

nové prvky ako remene namiesto kľučiek dverí
alebo jednoramenný stierač uchytený v strede.

Konštrukcia pripomína typ Méhari, medzi

posádkou a okolitým svetom nie sú žiadne

prekážky. Nekompromisnému využitiu sa podriadilo aj spracovanie interiéru. Dominujú mu
technické poťahy, odolávajúce poveternostným
vplyvom. Interiér možno vystriekať prúdom

vody, čomu napomáhajú aj priepusty v priestore na nohy. Konštrukcia sedadiel sa inšpirovala svetom surfov. Sú dvojdielne a potiahnuté

farebným neoprénom. Vďaka tomu sú dosta-

točne komfortné a nepriepustné. CITROËN

CACTUS M je zároveň aj veľmi variabilný.
Posádke umožňuje bez problémov previezť

športové náradie ako surf, wakeboard či windsurf.

Interiér sa môže premeniť na lehátko a z na-

fukovacej strechy umiestnenej pod dnom batožinového priestoru sa dá spraviť stan. Inovatívny systém nafukovania poskytne dostatočnú

ochranu aj v prípade dažďa. Štúdia má na pa-

lube aj najnovšie výdobytky známe z typu C4
Cactus (dotyková obrazovka, ovládanie prevodovky Easypush…).
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CITROËN CACTUS M využíva spoje-

sádky okolitému svetu. Štúdia je dlhá 4,16 m,

pneumatík Tall & Narrow. Použitie takýchto

žihový motor PureTech 110 S&S EAT6 spo-

nie technológie Grip Control a 19-palcových

pneumatík umožnilo zväčšiť priemer kolies bez

toho, aby sa musela zväčšiť šírka pneumatiky.
Prispelo to aj k zväčšeniu svetlej výšky karosérie. Tento dojem zvýrazňujú i špecifické blatníky. Mohutný dizajn štúdie zvýrazňuje sklon

čelného okna s hodnotou 60° ako aj jeho široký
rám, ktorý podčiarkuje robustnosť. Protiprekl-

zový systém sa prispôsobuje aktuálnej situácii
a upravuje pohon kolies podľa momentálnych
podmienok. Vodič si voličom vľavo od volantu

vyberie podľa aktuálnej potreby spomedzi šty-

roch predvolených jazdných režimov (normal,
terén, sneh, piesok).

Spodná časť predného a zadného nárazní-

ka ako aj spätné zrkadlá vychádzajú zo štúdie

CITROËN Aircross. Masívne kovové prvky
spolu so spätnými zrkadlami umocňujú pocit

ochrany a kvality. Viaceré dizajnové prvky a
detaily posúvajú CITROËN CACTUS M do

široká 1,77 m, vysoká 1,48 m. Poháňa ju zá-

lupracujúci s automatickou prevodovkou. Dlhé

bočné dvere sú vyrobené ako jeden plastový

by mohli prekážať voľnému pohybu a mobili-

s nimi dobre manipulovať a nezväčšujú príliš

pántami ako používal slávny predchodca Mé-

výlisok, využívajú technológiu airbump, dá sa

hmotnosť vozidla. Vďaka dodatočnému poťahu

termoplastom TPU odolávajú všetkým poško-

deniam pri používaní. Táto “druhá koža” sa na-

chádza aj na nárazníkoch. Odoláva úderom, ale

aj slanej vode, piesku a všetkým vplyvom, ktoré

te. Dvere sú prichytené podobnými výraznými
hari. Ten bol výnimočný aj tým, že mal karosériu z plastu s označením ABS. Zadné blatníky

sú vytvorené tak, aby uľahčovali nastupovanie
na zadné sedadlá - stačí preskočiť cez okraj
karosérie. Toto riešenie uľahčuje nastupovanie

do vozidla a dodáva cestujúcim na zadných sedadlách pocit veľkej slobody. Nemusia otvárať

dvere ani sklápať operadlá predných sedadiel.
V interiéri sa nachádza viacero premyslených
a veľmi dobre dostupných odkladacích pries-

torov. Dvere obsahujú veľké tašky, ktoré sa zatvárajú pomocou popruhov. Vďaka špeciálnym

popruhom sa dajú nad interiér pripnúť aj dve
surfové dosky.

Štúdia CACTUS M sa vie prispôsobiť aj

sveta vozidiel SUV a zdôrazňujú previazanosť

náhlym zmenám počasia. Slúži na to inova-

Tak ako Méhari vo svojej dobe, aj CACTUS

batožinového priestoru a na auto sa namontuje

medzi oboma štúdiami.

M vznikol ako vozidlo s nebom nad hlavou.
Všetko sa zameralo na úplné priblíženie po-

tívna kapota. Nachádza sa pod dvojitým dnom

ručne. Následne sa nafúkne pomocou inovatív-

nej technológie. Prúd vzduchu nafúkne tri sek-

cie a napne tak strechu do optimálnej pozície.
Vzduch tlačí kompresor v zadnej časti vozidla.
Zadné sedadlá sa dajú sklopiť do batožinového
priestoru a vznikne lôžko pre dve osoby. Je už

len na cestovateľoch, či budú spať pod hviezdami, alebo si nad hlavy natiahnu stan. Nafu-

kovacia strecha sa môže zmeniť na samonosný
stan. Pod ním sa celkom pohodlne vyspia dve
osoby s výškou do 1,8 metra.

-cn-
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II PREDSTAVUJEME II Ford S-MAX

AUTO PRE VÄČŠIE RODINY AJ PRE ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Už sme si zvykli, že spoločnosť
Ford Motor Company, minimálne
jej európska divízia, sa po výstavnej
premiére svojich nových automobilov neponáhľa s ich uvedením na trh.
Druhú generáciu typu S MAX Ford
predstavil pred rokom, na náš trh sa
však dostáva až teraz.
Prináša štýl, nadpriemerné jazdné
vlastnosti a pokročilé funkcie bez
toho, aby to bolo na úkor priestrannosti, flexibility a úspornosti. Rozvíja teda prednosti jeho prvej generácie. Prvá generácia získala titul
Automobil roku 2007, odvtedy spoločnosť Ford predala v Európe viac
ako 400 000 automobilov tohto typu.

jediným dotykom. Vozidlo ponúka 32 kombinácií usporiadania sedadiel a batožinového
priestoru.

V celom interiéri nového modelu S-MAX sú

použité mäkké materiály a farebné prešívanie.
Materiály sú odolné voči opotrebovaniu, ktoré

Dizajnéri automobilky Ford pri tvorbe ex-

so sebou nesie používanie vozidla aktívnymi

teriéru zachovali štýl dizajnu prvej generácie,

rodinami – sú ošetrené špeciálnym povlakom

dodali mu dynamickejší a luxusnejší ráz. Vozidlo je dlhé 4796 mm, je teda o 5 mm kratšie

ako pri prvej generácii. Je však o 32 mm širšie

mmiestnom usporiadaní sedadiel a je optima-

(2849 mm, predtým 2850 mm) signalizuje viac

nosť. Systém sklápacích sedadiel Easy-Fold

pri prakticky zachovanej dĺžke rázvoru náprav

priestorového pohodlia pre posádku v kabíne.
Rozšírenie vozidla sa prejavilo aj na postavení kolies – ich rozchod 1606 mm predstavuje
vpredu nárast o 28 mm, vzadu o 11 mm.
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(1916 mm) a o 35 mm vyššie (1655 mm), čo
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lizovaný tak, aby poskytoval pohodlie i funkč-

umožňuje sklopiť každé zadné sedadlo do ro-

viny pomocou ovládacieho panela s tlačidlom.
Druhý rad sedadiel so systémom Easy-Entry
umožňuje prístup k tretiemu radu sedadiel

proti tvorbe škvŕn a prešli skúškami odolnos-

ti, súčasťou ktorých bolo aj vylievanie kávy na
čalúnenie a ich špinenie zeminou. Projektanti
dokonca starostlivo nasimulovali hrubé zaobchádzanie, akému sa môže dostať interiéru

vozidla, keď sa o čalúnenie zachytia zipsy či
cvočky. Použili na to kovovú guľu s ostrými

hrotmi, podobnú stredovekému palcátu, a 600krát ňou prechádzali po látke.
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Tradičný prístrojový panel uvoľnil cestu vo-

funkciu Active Motion. S-MAX zmenšuje

čenej smerom k vodičovi, ktorá obsahuje ani-

ou svalov a ciev unikátnym vlnovým pohybom,

liteľnej 10-palcovej digitálnej obrazovke oto-

movaný „analógový“ tachometer a otáčkomer.
Používatelia si môžu prispôsobiť nastavenia

displeja a trojrozmernú grafiku na digitálnej
obrazovke, a získať tak interaktívny zážitok

podľa osobného vkusu. Osempalcová interak-

tívna dotyková obrazovka s veľkým rozlíšením
v stredovej konzole umožňuje vodičovi ovládať

únavu aj bolesti vodiča i spolujazdca stimuláciktorý zabezpečujú nafukovacie vankúše vo vn-

útri sedadiel. Systém sleduje tlak v jednotlivých
vankúšoch a vytvára pocit valčeka, ktorý jemne
naťahuje chrbát. Pomocou centrálnej dotykovej

obrazovky si možno vybrať z dvoch nastavení
intenzity.

komunikačný systém SYNC 2 pomocou hla-

asistenčný systém pre udržiavanie rýchlosti

sových príkazov. Vodič tak môže konverzačnou

rozširuje funkciu aktuálneho adaptívneho ob-

formou jazyka obsluhovať mobilný telefón,

medzovača rýchlosti, ktorý umožňuje vodičom

multimediálny systém, klimatizáciu či navigač-

nastaviť najväčšiu rýchlosť vozidla.

ný systém.

Vodič si môže upraviť rýchlostný limit podľa

informácií, ktoré mu poskytne systém rozpo-

Ideálnu teplotu odteraz možno dosiahnuť

oveľa rýchlejšie vďaka rozšírenému systému kú-

renia, vetrania a klimatizácie, ktorý mal európ-

znávania dopravných značiek a palubný naviOpierky hlavy predných sedadiel je mož-

sku premiéru v novom Forde Mondeo. Systém

né nastaviť v štyroch smeroch – nahor, nadol,

je tichší. Keďže cestujúci na zadných sedadlách

polohu svojho sedadla pomocou funkcie elek-

zabezpečuje intenzívnejšie prúdenie vzduchu a

očakávajú rovnaké pohodlie, ako majú cestujúci
vpredu, automobilka Ford sa postarala o to, aby

si mohli zvoliť vlastné nastavenia klimatizácie.
Umožňujú to prídavné ovládacie prvky špecia-

lizovaného klimatizačného systému pre zadné

sedadlá. Interiér ponúka optimálne riešenia

trického nastavenia stĺpika riadenia, ktorá je

kľukaté cesty. Systém optimalizuje odozvu ria-

novinkou v segmente, ako aj pomocou funkcie

pamäte nastavenia sedadla vodiča. Pre S-MAX
je po prvý raz v ponuke aj vyhrievaný volant.

Nový S-MAX disponuje viac ako 16 pozoru-

jovej dosky, úložný priestor pre médiá vstavaný

prispievajú k bezpečnej jazde a lepšiemu ovlá-

pod podlahou za tretím radom sedadiel.

Kabína je tichšia vďaka dodatočným zvuko-

vo-izolačným materiálom, lepšiemu tesneniu
dverí a technológii magnetického tlmiča kmi-

tania, ktorá je vstavaná do strechy na rušenie

denia. Pri manévrovaní v stiesnených priestoroch umožní ľahšie zatáčanie, pri väčších rých-

lostiach je otáčanie volantom ťažšie, umožní

vozidlu plynulejšie a presnejšie reagovať na
príkazy vodiča.

Konštruktéri výraznejšie upravili zadnú ná-

pravu, v jej konštrukcii použili aj hliníkové

daniu vozidla. Patria k nim napríklad:

inteligentný systém pohonu všetkých kolies.

Prednárazový bezpečnostný systém (Pre-

-Collision Assist) aktivuje brzdenie, ak hrozí

prvky. V ponuke pre S-Max má premiéru aj

Nový S-MAX prináša tichú jazdu aj vďaka

bezprostredná zrážka s vozidlom idúcim vpre-

novým úsporným motorom. V ponuke je vzne-

maximálnu rýchlosť.

kW spojený so šesťstupňovou ručne ovládanou

du. Funguje pri rýchlostiach od 8 km/h až po

Technológia adaptívnych reflektorov so svie-

tiacimi diódami využíva systém adaptívneho

mi Ford Multi-Contour, ktoré okrem funkcie

tak, aby zodpovedal jazdnému prostrediu.

vyhrievania a chladenia ponúkajú aj masážnu

vďaka ktorej bude vodič s pôžitkom prekonávať

vajú kameru, radar a ultrazvukové zariadenia, a

vibrácií. Vozidlo S-MAX je navyše ako prvé

v segmente vybavené tvarovanými sedadla-

S-MAX prichádza s európskou premiérou

presnej technológie adaptívneho riadenia,

hodnými jazdnými technológiami, ktoré využí-

do stredovej konzoly, či skrytý úložný priestor

gačný systém.

dopredu a dozadu. Vodiči si môžu prispôsobiť

úložných priestorov. Patrí k nim napríklad

nový krytý odkladací priestor na vrchu prístro-

zaní z parkovacieho miesta. Nový inteligentný

osvetlenia a upravuje sklon svetelných lúčov

tový 2,0-litrový motor TDCi s výkonom 88

prevodovkou alebo upravený 2,0-litrový motor
TDCi s výkonmi 110 kW a 132 kW, spojený
buď s ručne ovládanou alebo s dvojspojkovou
automatickou prevodovkou Powershift.

Ponuku zážihových motorov tvoria nový

Technológia diaľkových svetiel proti oslneniu

úsporný 1,5-litrový motor EcoBoost s výko-

úce pred vozidlom v oboch smeroch a stlmí

vodovkou a 2,0-litrový motor EcoBoost s vý-

(Glare-Free Highbeam) registruje vozidlá idsvetlá adaptívnych reflektorov, ktoré by mohli

oslniť iných vodičov, pričom súčasne zachová
maximálne osvetlenie v ostatných úsekoch.

Asistenčný systém kolmého aj pozdĺžneho

parkovania bez ovládania volantu vodičom,
systém rovnako pomáha vodičovi pri vychád-

nom 118 kW spojený s ručne ovládanou prekonom 176 kW s automatickou prevodovkou.

Cena Fordu S-Max na našom trhu začína

sumou 25 490 eur. Je za model so základnou

výbavou Trend poháňaný motorom 1.5 EcoBoost.

-fd-

55
10vnutro_motor_okt.indd 55

14.9.2015 10:03:27

II PREDSTAVUJEME II PEUGEOT FRACTAL

Rozozvučí
Peugeot i-Cockpit®

V roku 2010 bol práve v koncepte SR1 po

svojho potenciálu je zariadenie 9.1.2 tvore-

veľkým rozlíšením z polykarbonátovej lamely

Následne túto inováciu prevzal v roku 2012

vysokotónové reproduktory, dva tweetery, dva

biť zobrazenie podľa potreby. Polykarbonátová

prvýkrát predstavený Peugeot i Cockpit®.
typ 208 a od tej doby PEUGEOT i-Cockpit

užíva už 1,8 miliónov zákazníkov . Peugeot i
Cockpit® ponúka ergonomické a inštinktívne vedenie vozidla. PEUGEOT FRACTAL
je štúdia elektrického mestského kupé, ktoré

predstavuje cestu, akou by sa Peugeot i Cockpit® mohol ďalej uberať. Vývoj sa sústredil

na ďalší zmyslový vnem. Doposiaľ Peugeot

i Cockpit® zapájal najmä zrak a hmat vodiča
, elektrické kupé Peugeot Fractal pridal do
centra pozornosti sluch.

Zrak symbolizuje vyvýšený prístrojový panel,

hmat sa konkretizoval kompaktným volantom

né systémom 9.1, ktorý má v prednej časti 3
woofery a jeden subwoofer a vzadu dva vysokotónové reproduktory, dva tweetery a jeden

woofer. Membrány reproduktorov tvoria ľanové vlákna, čo zaručuje dokonalú vernosť

zvuku. Táto prídavná zložka i Cockpitu je cha-

rakterizovaná rozložením zvuku do priestoru
a jeho dynamizáciou. Peugeot Fractal ponúka
vonkajšiu ako aj vnútornú zvukovú identitu, v
meste sa tak automobil pohybuje v harmónii so
svojím okolím.

Vyvýšený prístrojový panel automobilu Peu-

geot Fractal využíva holografický displej s

naklonenej v 45° uhle. Vodič si môže prispôso-

lamela poskytuje ďalšie informácie s hĺbkovým
efektom. Fractal funguje ako laboratórium

nápadov , ktoré skúma nové postupy výroby a
dizajnu . Viac ako 80 % plochy kabíny (viac

ako 15 m2) predstavujú dielce vytvorené 3D
tlačou. Plochy pohlcujúce zvuk boli vytvorené

generatívnym dizajnom, čo je proces umožňujúci vytvoriť ideálny dielec.

Dva elektromotory, každý s výkonom 75 kW,

sú umiestnené na prednej a zadnej náprave a
nabíjané sú

lítium iónovými batériami s vý-

konom 40 kWh. Batérie sú umiestnené v cen-

a dotykovým displejom. A teraz nevídaným
spôsobom, pomocou

spracovania zvuku, je

stimulovaný práve sluch. Sluchové vnímanie

informácii ešte viac obohacuje zážitok z jazdy.
Peugeot Fractal ponúka zvukový podpis, ktorý

sa rozozvučí ihneď po otvorení dverí pomocou

mobilne prepojených hodiniek. Tvorcom zvukového prejavu automobilu je zvukový dizaj-

nér Amon Tobin. A riadenie tohto elektrického kupé sa stáva jedinečným zážitkom plným
vzruchov.

StelLab, výskumné

laboratórium skupiny

PSA Peugeot Citroën, vyvinulo inovatívny
akustický systém 9.1.2. Na využitie
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určený pre mestskú premávku. Lepšie ma-

vozidla. S tým, ako sa automobil pohybuje, sa

Tall&Narrow umiestnené do rohov, predný a

sa do smeru, kam má automobil odbočiť. Na

névrovacie schopnosti umožňujú 19“ kolesá
zadný previs tak predstavuje iba 52 cm. Strechu automobilu je možné zložiť a premeniť na

kupé - kabriolet. Pri využití navigácie vychádza hlas z určitej vzdialenosti v prednej časti

zdroj približuje smerom ku kabíne a vychyľuje
úrovni križovatky je v kabíne, v tesnej blízkosti vodiča, ktorého tak upozorní na potrebu

okamžitej zmeny smeru. Vďaka priestorovému
rozloženiu sa zvuk prispôsobí štruktúre auto-

mobilu a jeho pohybu. Systém, ktorý vyvinulo
laboratórium StelLab, samostatne konfiguruje

jednotlivé zdroje zvuku podľa toho, či Peugeot
Fractal ide v režime kupé alebo kabriolet.

Tento koncepčný automobil uľahčuje každo-

denný život svojmu majiteľovi aj vďaka hodin-

kám „Samsung Gear S“, ktoré mu poskytujú
priebežné informácie o stave batérie, procese
dobíjania, teplote v kabíne ako aj o vonkajšej teplote. Vodič môže jedným stlačením na
hodinkách otvoriť dvere a prispôsobiť kabínu

podľa vlastných parametrov. Takto napríklad
môže nastaviť klimatizáciu a HiFi systém.

-pttrálnom paneli, čo umožnilo znížiť ťažisko a
lepšie rozložiť hmotnosť. Dojazd v zmiešanom

režime dosahuje 450 km. Vďaka variabilnej
svetlej výške sa automobil dokáže prispôsobiť

rôznemu typu jazdného povrchu. Pre jazdu na

diaľnici je výška nastavená na 7 cm, čo zlepšuje aerodynamiku v prospech

pomalšieho

vybíjania batérie. V meste môže svetlá výška
dosiahnuť až 11 cm, čím sa uľahčuje vjazd na
parkovisko a jazda po spomaľovacích prahoch.

Po meste sa Fractal pohybuje s obdivuhod-

nou ľahkosťou a v zvukovom súlade so svojím

okolím. Automobil je extrémne kompaktný.
S dĺžkou 381 cm a šírkou 117 cm je pred-
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II PREDSTAVUJEME II Toyota Prius

OBRODENIE PRIEKOPNÍKA

akumulátora s väčšou energetickou hustotou

a nového systému zavesenia zadných kolies s
dvojicami priečnych ramien, keďže tieto prvky

negatívne neovplyvňujú objem batožinového

priestoru. Nová Toyota Prius je 4540 mm dlhá,
je tada o 60 mm dlšia ako v tretej generácii , o
15 mm širšia a o 20 mm nižšia.

Aerodynamické línie sú kombinované s od-

Toyota uviedla typ Prius s hybridným pohonom na trh v roku 1997.
Stal sa prvým masovo vyrábaným
automobilom kombinujúcim pohon
spaľovacím motorom s elektromotorom na svete. V priebehu 18 rokov
v Toyote vyrobili viac ako 3,5 miliónov automobilov tohto typu. Možno
preto, že si ho obľúbili aj hollywoodske celebrity, čím prispeli k popularizácii Priusu v Amerike, svetová
premiéra jeho štvrtej generácie bola
začiatkom septembra v Las Vegas.
A o týždeň sme nový Prius uvideli na autosalóne vo Frankfurte nad
Mohanom.
Predstavenie Priusu štvrtej generácie zname-

ná ďalší pokrok v histórii a úspechoch techno-

lógie hybridného pohonu Toyota. Každá novo

nastupujúca generácia priniesla zlepšenia v

spotrebe paliva, emisiách a účinnosti. Nová generácia Priusu má zabezpečiť doposiaľ najväčší
posun z hľadiska výkonu.
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Nový Prius poháňa zrekonštruovaná generá-

cia plnohybridného pohonného systému Toyo-

ta, ktorý významne pokročil v oblasti spotreby

paliva pri jazde po diaľnici a poskytuje oveľa
väčší zážitok z jazdy.

vážne tvarovanými reflektormi, vzadu spojler

delí zadné sklo. Pred vodičom zostal len volant,
prístroje sú vo forme digitálneho displeja nad

centrálnou obrazovkou a výduchmi ventilácie v
strede prístrojovej dosky.

Karoséria je o 60 % tuhšia, úspora paliva v

Zrýchlenie je hladšie a vozidlo lepšie reagu-

porovnaní s predchádzajúcou generáciou má

rýchlostiach je vozidlo tichšie, s lineárnejším

jsou nyní lehčí a menší, očekávejte také nově

je na stlačenie plynového pedála. Pri väčších
pocitom nárastu rýchlosti, ktorý je dokonalej-

byť 10 %. Některé části hybridního pohonu

šie zladený s otáčkami motora.

Prius je postavený na novej platforme Toyota

New Global Architecture (TNGA). Vozidlo

má vďaka nej nižšie ťažisko a tým aj lepšiu
stabilitu. Konštruktéri mali zároveň voľnejšiu
ruku pri návrhu vozidla, ktoré je príťažlivejšie

z vizuálnej stránky, má nižšie položené línie

a športovejší profil. Platforma TNGA taktiež
pomohla definovať interiér v duchu idey „pokoj

v duši“ spolu so skvelým exteriérom, dokonalou polohou vodiča za volantom a vynikajú-

cou úrovňou komfortu. Batožinový priestor sa
zväčšil vďaka použitiu menšieho hybridného
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sa v novej generácii Prius rozšíril o adaptívny
vyvinuté NiMH baterie, které se rychleji dobíjejí a jsou odolnější.

Prius zostáva technologickým veľvyslan-

tempomat s radarom a funkciu rozpoznávania

chodcov, ktorá je súčasťou protikolízneho systému.

Plnohybridná pohonná jednotka prešla roz-

com značky Toyota – je prehliadkou nových

siahlymi úpravami s cieľom zlepšiť účinnosť,

bezpečnosti, praktickosti, výkonu a komfor-

drobným konštrukčným zmenám vykonaným

a dôležitých technológií, ktoré zvyšujú úroveň
tu. Bezpečnosť zostáva prioritou. Balík bezpečnostných technológií Toyota Safety Sense

zmenšiť hmotnosť a zväčšiť výkon. Vďaka po-

na motore bolo možné dosiahnuť viac ako
40-percentnú tepelnú účinnosť – čo predstavuje svetové prvenstvo pre zážihový motor.

Ostatné komponenty hybridného systému

sú teraz kompaktnejšie a boli premiestnené

technológie Toyota, a zdokonalenia, ktoré sa
postupne objavia v nových generáciách ďalších
hybridných modelov značky Toyota.

-ta-

na optimálne miesto, čo ešte viac prispieva k

nižšiemu ťažisku vozidla. Nové nikel-metal
hydridové akumulátorové batérie hybridného

systému sú oveľa kompaktnejšie pri súčasnom
výraznom zlepšení ich životnosti a nabíjacieho
výkonu.

Všetky tieto zmeny a inovácie spoločne vy-

vracajú všeobecne zažitú predstavu o tom, čo je
to ekologické vozidlo, ako vyzerá a ako sa s ním

jazdí. Nový Prius predstavuje skutočné výho-

dy, ktoré prinášajú potešenie z plnohybridnej
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Prvá generácia kompaktného
športovo-úžikového
automobilu
Volkswagen Tiguan mala premiéru
v roku 2007 a odvtedy z nej predali
2,64 miliónov vozidiel. Vlani, teda
blízko konca výroby prvej generácie
vo Volkswagene vyrobili 515 394 Tiguanov, čo predstavuje 9-percentný
medziročný nárast. Dalo by sa teda
očakávať, že druhá generácia bude
evolučným zdokonalením prvej,
obohatia ju o systémy, ktoré Tiguan
doteraz nemal. Zmeny sú však oveľa
významnejšie.
Tiguan druhej generácie podľa očakávania

ti prvej generácii. V roku 2017 má Volkswagen

0,31. Na autosalóne vo Frankfurte nový Tiguan

4486 mm dlhý, predĺžili ho teda o 60 mm, rá-

XL. Ten by mali ponúkať len na niektorých

dizajnom, ako športový model R-Line a s off-

postavili na modulárnej platforme MQB. Je
zvor náprav 2681 mm je dlhší o 77 mm. Je aj

širší o 30 mm (1839 mm), ale je o 33 mm nižší

(1632 mm), čo mierne zmenilo proporcie opro-

predstaviť aj predĺžený, sedemmiestny variant

trhoch. Upravené proporcie, ale najmä nový
dizajn priniesli aj menší odpor vzduchu – súči-

niteľ aerodynamického odporu má hodnotu

predstavili v troch verziách – so štandardným
roadovým balíkom výbavy. Pripravená je už

aj plug-in hybridná verzia GTE. Nosná časť
karosérie nového Tiguanu je pevnejšia, napriek tomu sa konštruktérom podarilo zmenšiť
hmotnosť vozidla o 50 kilogramov.

Zmenené vonkajšie rozmery sa premietli aj v

interiéri. Osoby sediace na zadných sedadlách
získali pre nohy navyše 29 mm. Zadnú lavicu

možno pozdĺžne posúvať v rozsahu 180 mm,
čím sa mení aj objem batožinového priestoru.
Keď sú zadné sedadlá celkom vzadu, je za nimi
objem po rolovací kryt 615 litrov, teda o 145 l
viac ako pri prvej generácii. Po sklopení zadných sedadiel a nakladaní až po strop objem pre

náklad narastie na 1655 litrov. V ponuke výbavy
pre nový Tiguan budú aj sedadlá ergoActive
a panoramatické strešné okno s rozmermi
870x1364 mm.
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Celkom nová prístrojová doska môže mať

vo vyšších úrovniach výbavy až 12,3-palcový

digitálny prístrojový štít. Tiguan má head up
displej či multimediálny systém, ktorý umož-

ňuje synchronizáciu s mobilnými telefónmi s
Androidom či iOS pomocou technológie App

Connect. Nechýbajú ani adaptívny tempomat,
kamery okolo celého vozidla, Emergency assist

systém, ktorý rozpozná únavu vodiča a keď

vodič nereaguje na signalizáciu svojej únavy,
systém vozidlo zastaví. Štandardnou výbavou

Tiguanu budú autonómne brzdy a detekcia
chodcov, automatický ponárazový brzdný systém či sledovanie jazdy vo zvolenom pruhu.

V ponuke príplatkovej výbavy bude aj troj-

dimenzionálna klimatizácia Pure Air Climat-

ronic, ktorá účinne bráni vniknutiu alergénov
do kabíny. Okrem stupňov výbavy Trebline a

Highline bude k dispozícii aj stupeň R-Line.
Bude sa odlišovať špecifickým bodykitom lakovaným vo farbe karosérie, štandardne bude
mať 19-palcové zliatinové kolesá Sebring, ktoré

možno vymeniť za príplatkové 20-palcové Su-

zuka. V kabíne R-Line budú špecifické sedadlá

s poťahmi z mikrovláknovej textílie s kontrast-

Modely s pohonom všetkých kolies 4Motion

s využitím osvedčenej spojky Haldex piatej ge-

nými švami, sada oceľových pedálov či unikátne

majú svetlú výšku 200 mm, teda zväčšenú o 11

Na pohon nového Tiguanu si bude možno

nárazník, vďaka čomu má predný nájazdový

ridný pohon. Tvorí ho už známa kombinácia

loch 18,3 stupňov. Vzadu je nájazdový uhol

115 kW, ktorý poháňa prednú nápravu a elek-

dekoračné prvky.

vybrať niektorý z ôsmich motorov s výkonovou

škálou od 85 do 175 kW. Štyri budú zážihové

a štyri vznetové. Najvýkonnejším je dvojlitrový vznetový Bi-TDI. Motory pre nový Tiguan
majú mať v priemere až o 24 percent menšiu

spotrebu ako mali motory v prvej generácii plniace emisnú normu Euro 5.

mm. Offroadový variant má zmenený predný

uhol veľkosť 25,6 stupňov, v ostatných mode-

rovnaký, 24,7 stupňov. Systém pohonu všetkých

kolies 4Motion Active Control možno nastaviť

na niektorý zo štyroch režimov - offroad, offroad individual, snow a onroad. Pohon zadných
kolies sa podľa adhéznych podmienok pripája

nerácie.

Koncept Tiguan GTE využíva plug-in hyb-

1,4-litrového zážihového motora s výkonom
tromotora zabudovaného do skrine šesťstupňo-

vej automatickej prevodovky DSG. Hybridný
model má lítium-iónové batérie s kapacitou 13

kWh. Vodič si môže vybrať z jazdných režimov
E-Mode, Hybrid a GTE. Pri GTE v móde
„boosting“ zrýchľuje z 0 na 100 km/h za 8,1 s

a môže dosiahnuť najväčšiu rýchlosť 200 km/h.
Pri voľbe E-Mode je najväčšia rýchlosť obmedzená na 130 km/h. Spotreba benzínu v kombinovanej prevádzke by mala byť len 1,9 l/100
km. Pre jej dosiahnutie je potrebná aj asisten-

cia solárneho modulu na streche vozidla. Ten by
mal počas roka vytvoriť toľko energie, že auto

môže prejsť navyše 800 až 1000 km niekde na

juhu Európy. Záleží to od intenzity slnečného
svitu. V Nemecku by to vraj malo byť asi 500
kilometrov...

-vw-
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OFENZÍVA
„MERCEDES ME“
„Mercedes me“ je personalizovaný
prístup k individuálnemu a exkluzívnemu svetu značky Mercedes-Benz.
Časť tejto ofenzívy, „MERCEDES
CONNECT ME“, už rok umožňuje
zákazníkom v celej Európe odvšadiaľ a kedykoľvek spojiť sa so svojím
vozidlom. Teraz už aj zákazníci vozidiel značky Mercedes-Benz, ktoré
ešte nie sú zosieťované, môžu svoje
auto pohodlne pripojiť do siete – pomocou adaptéra „Mercedes connect
me“.
Ďalšie funkcie, v centre pozornosti ktorých je

Takto sa aj tieto typy značky Mercedes-Benz

s aplikáciou „Mercedes me“ prehľad o aktuálnych

kazníkom individuálny prístup do sveta „Merce-

ich najdôležitejším cieľom. Rovnako možno už z

úžitok pre zákazníka: nová aplikácia „Mercedes

stanú súčasťou digitálneho sveta a umožnia zá-

cou nej možno zistiť mnohé stavové informácie o

des me“.

me“ pre smartfóny s iOS a Androidom. Pomo-

vozidle, ovládať na diaľku nezávislé kúrenie alebo

Obchodník Mercedes-Benz pripojí adaptér

odomknúť a zamknúť na diaľku dvere. Apliká-

„Mercedes connect me“ na rozhranie vo vozidle

dverám s iPhonom a hodinkami Apple Watch.

ník mohol adaptér používať, musí mať na svo-

cia umožňuje aj pohodlnú navigáciu od dverí k

Po necelých štyroch mesiacoch od predstavenia prototypu aplikácie bude možné už teraz, v
jeseni 2015, aplikáciu „Mercedes me“ bezplatne
stiahnuť.

určené na diagnostiku a nastaví ho. Aby zákaz-

jom smartfóne nainštalovanú príslušnú aplikáciu
„Adaptér Mercedes connect me“ a vytvorený účet

na portáli „Mercedes me“. Adaptér komunikuje

cez rozhranie Bluetooth so smartfónom zákazníka; príslušná aplikácia potrebuje pripojenie na
internet. Milióny vozidiel tak možno dodatočne
inteligentne zapojiť do siete, okrem iného aj silne
zastúpené konštrukčné rady, akými sú Trieda E

(konštrukčný rad W 211, od roku výroby 2002),
Trieda C (W 204, od jari 2007) alebo Trieda A

(W 169 a W 176, od polovice roku 2004). Prehľad

ADAPTÉR MERCEDES CONNECT ME

V duchu hesla „pripraviť sa na budúcnosť“ sa
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integrovaná do aplikácie „Mercedes me“ je navi-

gácia od dverí k dverám. Najskôr ukáže cestu peši
k autu. Po príchode k autu vozidlo prevezme úda-

je a po naštartovaní motora zistí príslušnú jazdnú
trasu. Po zaparkovaní vozidla v blízkosti cieľa sa
nanovo vypočítajú posledné metre navigácie a

odošlú sa aplikácii. Cieľ navigácie si možno dať

vyhľadať a zobraziť aj s hodinkami Apple Watch.
Aplikáciu „Mercedes me“ si možno bezplatne stiahnuť cez iTunes a Google Play od jesene 2015.

PREHĽAD AKTUÁLNYCH SLUŽIEB

Služby „Mercedes connect me“ umožňujú zá-

nehodový a poruchový manažment, manažment

pre smartfóny s iOS a Androidom, ako aj pre

II

už nie je potrebné. Ďalšia nová funkcia, ktorá bola

dispozícii na adrese: http://mercedes.me/adapter.

možné dodatočne vybaviť adaptérom „Mercedes

automobilov od roku výroby 2002.

do vozidla ďalšie ciele, takže zadávanie vo vozidle

kazníkom spojiť sa kdekoľvek a kedykoľvek so

tér „Mercedes connect me“, je od 15. 9. 2015 k

NOVÁ APLIKÁCIA „MERCEDES ME“

connect me“ u zmluvného partnera Mercedes-

domu alebo z práce odoslať pohodlne z aplikácie

všetkých vozidiel, pre ktoré je k dispozícii adap-

môžu so svojím vozidlom spojiť aj majitelia za-

tiaľ nezosieťovaných vozidiel. Od jari 2016 bude

dopravných informáciách týkajúcich sa cesty k

Nová aplikácia „Mercedes me“ je dostupná

svojím vozidlom. Medzi služby konektivity patrí
údržby, systém núdzového volania Mercedes-

-Benz, telediagnostika a aktuálny dopravný servis
Live Traffic Information.

Základné služby „Mercedes connect me“ ob-

hodinky Apple Watch a umožňuje ešte pohodl-

sahujú:

Okrem informácií o stave vozidla majú zákazníci

Mercedes-Benz vytvorí spojenie s Centrom pod-

• Nehodový manažment: po núdzovom volaní
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pory zákazníkov, takže na požiadanie možno získať ďalšiu pomoc pri riešení nehody, napríklad vo
forme odťahového vozidla.

• Poruchový manažment: zabezpečí v prípade

poruchy technickú pomoc. Vozidlo odošle in-

formácie o polohe GPS a stave vozidla do Centra podpory zákazníkov, ktoré informuje službu
Mercedes-Benz Service 24h. Takto môže Mercedes-Benz Service 24h poskytnúť optimálnu
pomoc.

• Manažment údržby: vozidlo rozpozná a ohlá-

si očakávanú nevyhnutnosť údržby a odošle po-

trebné informácie do servisu, ktoré tvoria základ
na vytvorenie servisnej ponuky.

• Telediagnostika: vozidlo rozpozná a oznámi

servisnému partnerovi Mercedes-Benz, ktorého
si určil zákazník, potrebnú výmenu diagnosti-

kovateľných dielcov podliehajúce opotrebeniu.
Obchodník sa spojí so zákazníkom s cieľom do-

hodnúť termín návštevy servisu. S údajmi získanými z vozidla dokáže autoopravovňa optimálne
pomôcť.

• Live Traﬃc Information: presné informácie

o aktuálnej dopravnej situácii v reálnom čase (v

kombinácii so systémami „COMAND Online“ a
„Audio 20 Garmin Map Pilot“).

Vždy online a inteligentne zosieťovaný, tak

znie heslo pre „Mercedes connect me“. Zákazní-

ci majú odvšadiaľ a kedykoľvek prístup k svojmu

vozidlu. Môžu si nielen načítať komplexné informácie o aktuálnom stave vozidla, ale môžu naprí-

čas jazdy cez GPS. O aktivovaných lokalizačných

službách informuje špeciálny symbol vo vozidle.
Službu možno kedykoľvek vypnúť prostredníc-

• Geografické monitorovanie vozidla: ukáže zá-

aj služieb „Remote Online“ vozidlo zásadne nie

zákazníkov.

kazníkovi/používateľovi, kde sa vozidlo vo vopred

definovanej oblasti na mape zdržiava a upovedomí zákazníka, ak vozidlo túto oblasť opustí alebo
ak do nej vojde. Podobne ako pri lokalizácii vozidla môže vodič službu kedykoľvek deaktivovať.

• Dopyt na status vozidla na diaľku: údaje o

line“. Výbava „Remote Online“ je dostupná séri-

počas cesty.

dojazd a ďalšie údaje, možno zistiť z domu alebo

• Programovanie nezávislého kúrenia: ak je vo

s elektrickým pohonom. Používanie je časovo ob-

vozidle zabudované nezávislé kúrenie, na diaľku

následne ho možno za poplatok predĺžiť.

alebo „naprogramovanie času“.

SLUŽBY „REMOTE ONLINE“

s ochranou údajov. Pretože auto budúcnosti bude
stále viac digitálnym sprievodcom, čo súčasne

znamená, že musí byť bezpečné nielen z pohľadu dopravy a prevádzky, ale aj z pohľadu ochrany
údajov.

Koncern Daimler AG v rámci služieb „Mer-

aktuálne zákony, prístup cez štátne orgány je

bo z aplikácie „Mercedes me“ a prevziať ich do

portálu „Mercedes me“ (http://mercedes.me) alenavigácie vozidla.

• Pre vozidlá s elektrickým pohonom alebo hyb-

možno vozidlo pohodlne opäť nájsť v okruhu 1,5

ridné vozidlá dobíjateľné zo siete existujú ďalšie,

• Lokalizácia vozidla: umožňuje zákazníkovi/

napríklad možnosť naprogramovať nastavenia

používateľovi zistiť aktuálnu polohu vozidla po-

dla, aby splnil očakávania zákazníkov v súvislosti

• Aj ľubovoľné ciele alebo body záujmu možno

• Poloha vozidla: umožňuje zákazníkovi/použí-

kilometra pomocou smartfónu.

ckend funguje aj ako prepojenie s poskytovateľmi

cedes connect me“ nevytvára profily pohybu.

pohodlne odoslať do vlastného vozidla priamo z

vozidlo zaparkované v cudzom meste. Vtedy

Tieto špeciálne chránené servery zabezpečujú

možno ovládať funkcie ako „zapnúť“, „vypnúť“

ZAHŔ-

vateľovi zistiť polohu vozidla, napríklad ak bolo

Network) so serverom Daimler Vehicle Backend.

externých služieb a anonymizuje dopyty z vozi-

vozidle, ako napríklad ukazovateľ obsahu nádrže,

ŇAJÚ:

cez bezpečné pripojenie VPN (Virtual Private

odomknúť alebo zamknúť dvere vozidla, naprí-

systémom Audio 20 CD a Audio 20 USB a séri-

medzené na tri roky od prvej registrácie vozidla a

je pripojené na internet priamo, ale je spojené

bezpečný prenos údajov. Daimler Vehicle Ba-

klad ak zabudol zamknúť vozidlo.

ovo aj v prípade vozidiel značky Mercedes-Benz

základných služieb „Mercedes connect me“, ako

• Zamknutie a odomknutie dverí: umožňu-

výbava „Remote Online“, pre nové vozidlá dodá-

ovo v kombinácii so systémom „COMAND On-

V záujme ochrany údajov a palubných systé-

mov pred neoprávnenými prístupmi tak v rámci

je zákazníkovi/používateľovi na diaľku online

vaná na želanie v kombinácii s multimediálnym

od topografie.

tvom bezplatného telefonátu v Centre podpory

klad aj na diaľku ovládať nezávislé kúrenie alebo
odomknúť a zamknúť dvere. Na to je potrebná

ník má k dispozícii aj ukazovateľ dojazdu závislý

sériové funkcie v rámci služieb „Remote Online“,
nabíjania alebo predklimatizovať vozidlo. Zákaz-

V rámci ochrany údajov sú dodržiavané všetky

možný iba v zákonne stanovenom rámci. Ak sú
používaním služieb „Mercedes connect me“ získané alebo vytvorené osobné údaje, uskutočňuje
sa to na základe zmluvného vzťahu s koncernom

Daimler AG alebo súhlasu zákazníka. Zákazník
môže služby „connect me“ kedykoľvek, aj počas
zmluvného obdobia, deaktivovať.

-mz-
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RADIKÁLNY ŠPORTOVÝ
CROSSOVER
Koncept Nissan GRIPZ, stvorený konštruktérmi v Európe a Japonsku, v sebe spája schopnosť a praktickosť kompaktného crossoveru
so vzrušením a výkonom športového vozidla.
Vďaka radikálnemu dizajnu a kvalitnému konceptu pohonu koncept Nissan GRIPZ ponúka
náhľad na budúcnosť kompaktného crossoveru
od priekopníka v tomto segmente. Premiéru
mal na autosalóne vo Frankfurte.

Koncept GRIPZ bol navrhnutý ako vozidlo,

vyvinula za roky práce pri vývoji elektromobi-

štvordverový automobil so zapustenými vyklá-

roveň prináša pravé dobrodružstvo cez víkend.

nie pri maximálnej tichosti a bezkonkurenčnej

smerom von a nahor, a párom polovičných

ktoré zvládne každodenné dochádzanie a záPýši sa obrysmi športového vozidla so zväčšenou svetlou výškou, ktorá mu umožňuje zdo-

lávať prostredie s náročnejšími podmienkami

jazdy. Je odkazom na jeden z prvých crossove-

účinnosti. Výsledkom je hladký, vycibrený a
vzrušujúci zážitok z jazdy na koncepte Nissan
GRIPZ s výnimočnou spotrebou paliva.

Koncept Nissan GRIPZ je potrebné vnímať

rov značky Nissan - legendárneho víťaza Safari

skôr ako dizajnové vyhlásenie než ako náhradu

storočia tieto pretekárske vozidlá rely dispo-

ňom nájdete náznaky nového dizajnérskeho

Rally - Nissan 240Z. V 70. rokoch minulého
novali väčšou svetlou výškou, posilneným pru-

žením a matnou čiernou povrchovou úpravou

viek motorového a batožinového priestoru,
ktoré kontrastovali s tmavou červeno-oranžo-

usporiadané hybridného systému 'Pure Drive

vzorom pre novú generáciu typu Juke).

Podobne ako štúdia Sway vystavená na jar v

vom v tvare V, predné a zadné svietidlá v tvare
-stĺpik. Zatiaľ čo Sway ukazoval možné sme-

rovanie v oblasti kompaktných hatchbackov
(Micra?), Nissan GRIPZ patrí do celkom iného súdka.

Koncept sa inšpiruje myšlienkou techno-

e-Power'. Účinný zážihový motor sa používa

logicky vyspelej jednoduchosti pretekárskeho

ňa typ Nissan LEAF. Pohon kombinuje rôzne

ktorom sú výrazné panely karosérie umiest-

na napájanie elektrického motora, ktorý pohátechnológie riadenia, ktoré spoločnosť Nissan

II
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duchý prístup do interiéru v konfigurácii 2+2.

Až 22-palcové kolesá s tromi lúčmi sa tiež in-

pneumatiky, ktoré pre tento koncept zostrojila

nosti Nissan. ( I keď sa šepká, že by mohol byť

bumerangu, plávajúcu strechu a zalomený C-

elektrických vozidiel založených na sériovom

B-stĺpikom, vďaka čomu posádka získa jedno-

jazyka „emotívnej citovej geometrie" spoloč-

ssan zo segmentov crossoverov, vozidiel s po-

Nissan GRIPZ je vybavený technológiami

dverí zavesených vzadu. Vozidlo nedisponuje

špirovali pretekárskymi bicyklami - sú ľahké a

Ženeve, GRIPZ má mriežku chladiča s motí-

honom 4x4 i športových áut.

pacími prednými dverami, ktoré sa vyklápajú

existujúceho modelu, a to napriek tomu, že v

vou farbou zvyšku vozidla. V koncepte Nissan

GRIPZ sú použité skúsenosti spoločnosti Ni-

64

lov. Poskytuje hladké, rýchle a lineárne zrýchle-

bicykla - disponuje karbónovým rámom, na

nené podobne ako pláty brnenia. GRIPZ je

pevné zároveň. Sú na nich tenké vysokotlakové
spoločnosť Bridgestone. Červené a biele grafické prvky umiestnené na bočných stranách sa

nachádzajú aj na volante vozidla. Aj interiér je

založený na kombinácii matnej sivej a tmavej
červeno-oranžovej farbe. Inšpiráciu vozidla v

cyklistických pretekoch Tour de France podčiarkujú viditeľné trubice, tvarované športové

sedadlá a vrstvené prvky, ktoré odkazujú na
efekt plátov prítomný na exteriéri. Podobne

ako Nissan Sway aj Nissan GRIPZ je vybavený
prístrojovou doskou v tvare krídla klzáka.

-nn-
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Typ karosérie:
Pohon náprav:
Prevodovka/počet prevodových stupňov:
Usporiadanie valcov motora:
Palivo:
Štandardná výbava:

S - sedan, H - hatchback, L - liftback, K - kombi, C - kupé, CA - kabriolet, CC - kupé-kabriolet, V - van, R - roadster, U - pick-up
P - prednej, Z - zadnej, 4x4 - prednej aj zadnej
M - ručne ovládaná, A - automatická, CVT - s plynulou zmenou prevodu
R - radový, V - vidlicový, B - „boxer“, O - rotačný
B - benzín, D - diesel, BE - hybrid so zážihovým motorom, ME - hybrid so vznetovým motorom, PB - propán-bután, NG - zemný plyn
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
V Michalovciach má značka Ford novú predajňu so servisom. Stredisko vybudované spoločnosťou (tajnička) slávnostne otvorili s oﬁciálnym dovozcom
automobilov značky Ford na Slovensku – Summit Motors Slovakia. Slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia značky Ford pre strednú a východnú Európu a
spoločnosti Sumitomo Corporation.
Nové predajno–servisné stredisko so zastavaným objektom (730 m2) je na pozemku s výmerou 3300 m2. (MOT´or č. 9/2015). 1- kvapalný nasýtený
uhľovodík, ktorý je štandardnou látkou pre skúšanie motorovej nafty, 2- základná jednotka elektrického prúdu, 3- kláves na opätovné spustenie počítača,
4- jazda dozadu, 5- chemický prvok značky Pb, 6- jednostopové karosované motorové vozidlo, 7- pohyblivá súčiastka vo valci spaľovacieho motora, 8- nástroj na svietenie, 9- elastický plast, 10- meno staršieho osobného automobilu značky Citroen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Riešenie
Tajnička:
CarComplex
1- cetán, 2- ampér,
3- reset, 4- cúvať,
5- olovo, 6- moped,
7- piest, 8- lampa,
9- elast, 10- Xsara.
-jo-
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autor: Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

VPLYV KMITANIA NA AUTOMOBIL A ČLOVEKA

A

utomobil sa skladá z nie-

koľko tisíc súčiastok. Pri-

tom každá z nich má svoju vlastnú frekvenciu, čiže počet kmitov
za sekundu, ktorými kmitajú jej

Z

aujímavý, ale neškodný úkaz môžeme
pozorovať v automobile, keď sa na ňom

uvoľní nejaký plech, plast alebo sklo. Pri urči-

nevidíme. Pokiaľ sú súčiastky v

vlastnej frekvencie spomínaných častí, začne

pokoji, navonok neprejavujú spo-

mínané kmitanie. To je vtedy, keď
motor a automobil stoja.

P

o naštartovaní začne motor
svojim kmitaním a vibráci-

tých otáčkach motora, keď sa dosiahne úroveň

daný plech, plast, prípadne sklo nepríjemne vibrovať a tým zväčšovať hluk vo vozidle. Tomu

sa konštruktéri snažia predchádzať pružným
uložením súčiastok alebo ich pevnejších uchytením na karosérii.

V

tania sa prenášajú na človeka počas jazdy na

nerovnej ceste. Z konštrukčného hľadiska to
závisí v prvom rade od pomeru hmotnosti od-

pružených častí automobilu, najmä karosérie,
k hmotnosti neodpružených častí automobilu
(náprav s kolesami a ostatným pohybujúcim sa

príslušenstvom). Čím je tento pomer väčší (čím

je ťažšia karoséria a ľahšie nápravy) tým je jazda

komfortnejšia - tým menej otrasov sa prenáša

na ľudí v automobile. Ideálna je taká frekvencia,
ktorá sa blíži k frekvencii chôdze človeka.

J

e zvláštne, že aj frekvencia ľudského hla-

su môže vyvolať také vibrácie, napr. skla

našich hrách s fyzikou sme už spome-

pohára, že sa pohár rozpadne na kúsky. V

Preto je dobre, aby bol motor čo

obmedzovaní maximálnych otáčok motora sa

váčka Yma Sumac, ktorá vedela vytvoriť hlas

počtu jeho valcov. Napríklad veľ-

nom podradení na nižší prevodový stupeň pri

ami pôsobiť na všetky súčiastky

automobilu i na ľudí vo vozidle.
najlepšie vyvážený. To závisí od

mi dobre sú vyvážené šesťvalcové
radové motory.

P

ri práci motora je veľmi

nuli, že aj pri dnešnom elektronickom

otáčky môžu prekročiť pri predčasnom chybneprimerane veľkej rýchlosti.

P

ri vývoji vodných retardérov (akvatar-

dérov) nákladných automobilov mali

dôležité, aby aj pri maxi-

konštruktéri veľa práce s vylúčením kavitácie,

cia kmitania motora menšia, ako

kolesa vytvárala množstvo dutín. Pri veľkých

málnych otáčkach bola frekvenvlastná frekvencia súčiastok mo-

tora i automobilu. Ak by pri zväčšovaní otáčok dosiahla frekvencia
motora úroveň vlastnej frekvencie

jeho rotujúcich súčiastok, dostali
by sa tieto súčiastky do rezonancie

a mohli by sa mechanicky porušiť.
Preto musí byť vlastná frekvencia

ktorá na lopatkách čerpadlového a turbínového
vznetových motoroch posunovacích lokomo-

minulosti to dokázala slávna peruánska spemimoriadne vysokej frekvencie, ktorý sa dostal
do rezonancie s vlastnou frekvenciou sklené-

ho pohára a roztrieštil ho. Dokonca pri televíznom predvádzaní tohto pokusu moderátor
upozornil divákov, aby si dali vzácne poháre
ďalej od televízora, aby ich vysoká frekvencia
hlasu speváčky nezničila.

V

šímajme si napr. aj hladinu nápojov na
stole pri hlučnom koncerte populárnej

tív známych ako „Sergej“ ich nízke frekvencie

hudby. Hudba svojou frekvenciou zvukov roz-

železničiarskych domčekov, čím mechanicky

pocítiť aj jemným dotykom prstov. Na druhej

sa dostávali do rezonancie s murivom malých
narušovali ich steny.

V

súvislosti s kmitaním sa pri automobiloch Škoda s motorom vzadu a so

vibruje poháre i hladinu nápojov v nich. Dá sa

strane melodické vlnenie vzduchu z hudob-

ných nástrojov vyvoláva v ušiach človeka príjemné pocity.

N

akoniec spomenieme jednu špecialitu.

rotujúcich súčiastok motora väč-

zadným pohonom vyskytoval zvláštny úkaz.

otáčok motora. (V praxi sú zná-

natoľko rozkmitali nezaťažené kolesá, že vodič

majú cenu malého automobilu. Keď sa dá do

zastavil kmitanie kolies. Na odstránenie tohto

začne trieť vnútorný povrch misy, vyvolá zvlášt-

šia ako frekvencia maximálnych
me prípady, že keď pochodujúce

vojsko nezruší na moste jednotný

krok, slabší most sa môže zrútiť,
lebo nevydrží hoci aj slabé impul-

zy krokov, dostane sa do rezonancie a spadne).

K

eby zlyhala regulácia ma-

ximálnych otáčok motora

mohol by sa zlomiť kľukový hria-

deľ, odtrhnúť ojnice, prípadne

II

kde by urobili veľké škody.

najmenšie častice. My však vlastnými očami do vnútra súčiastok

74

mohli by sa uvoľniť ventily a spadnúť do valcov,
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Po prejdení určitého rigolu alebo koľajníc sa

musel zastaviť a znova sa rozbehnúť. Len tým
nedostatku vtedy výrobca odporúčal montáž

tlmiča riadenia z Bakova nad Jizerou. Inou nepríjemnosťou bolo odlomenie predného kolesa

škodoviek po prejdení nerovností. Našťastie sa
to stávalo pri malých rýchlostiach. Dnes sa už s
podobnými javmi nestretávame.

P

ohodlie v automobile okrem iného závisí
tiež od toho, aké veľké frekvencie kmi-

V Tibete vyrábajú vzácne misy, ktoré

takejto misy voda a človek s mokrými prstami
ny tón. Ak potom človek presúva túto rozozvu-

čanú misu pred telom iného stojaceho človeka

smerom zhora dolu, zistí, ktoré z energetických
centier (čakier) človeka nepracujú správne a

sú príčinou určitej choroby. Naznačí to zmena
tónu misy.

A

ko možno vieme, človek má sedem ta-

kýchto centier (čakier) a každá z nich

riadi inú funkciu ľudského organizmu.

21.9.2015 21:46:42
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Auto pre vyznávačov
“aktívneho životného štýlu”

Spoločnosť Honda na frankfurtskom autosa-

príslušenstvo na údržbu patrí vstavaná vzdu-

lak s metalickým odstupňovaným tieňovaním

názvom Civic Tourer „Active Life Concept“.

rách batožinového priestoru, zväčšený tienený

štýlový a aerodynamický dizajn modelu Civic

lóne predstavila okrem iných vozidiel štúdiu s
Jej základom je karosárska verzia kombi typu

Civic. Štúdia je dôkazom dobre zvládnutej ko-

existencie štýlu a priestoru. Interiér s doplnkami poukazuje na aktívny životný štýl a potreby
jeho majiteľov..

chová pumpa, veľké svetlo umiestnené na dvepriestor a zasúvateľná lavica, vďaka ktorým je

to ideálne vozidlo pre nadšencov cyklistiky.
Medzi ostatné príslušenstvo patrí skrinka na

náradie, držiak na fľašu, nádrž na vodu a držiak

predného kolesa, ktoré sú integrované v boč-

a striebornú strešnú lištu, ktorá zvýrazňuje
Tourer. Nové 18-palcové diskové kolesá a pris-

pôsobený zadný nárazník zvýrazňujú športový
vzhľad modelu Civic Tourer. Aj v interiéri

nájdeme prispôsobené prvky: modrý šev na
volante a preraďovacej páke a čierne športové

Vďaka stredovému umiestneniu palivovej ná-

nom obložení batožinového priestoru. Ostat-

lišty na streche, ktorými sa vyznačujú aj mode-

cept je naplno využitý batožinový priestor s

aerodynamicky tvarovaný strešný box, ktorý je

tvorí kombinácia semišu a kože spolu s karbó-

drže v štúdii Civic Tourer Active Life Con-

objemom 1668 litrov (pri sklopených zadných

sedadlách). Medzi zaujímavé prvky štúdie patrí inteligentný nosič nákladu, ktorý dokáže
prevážať dva bicykle a disponuje vysúvacím

ramenom uľahčujúcim údržbu a opravy. Medzi

né inteligentné riešenia skladovania zahŕňajú
navrhnutý na uskladnenie základného cyklistického príslušenstva, ako sú topánky a prilby.

Dynamický štýl exteriéru odráža športový a aktívny životný štýl majiteľa. Má špeciálny modrý

ly Civic Sport a Civic Type R. Predné sedadlá

novou páskou s motívom modrých rúrok, ktorá
prechádza stredom a pozdĺž horných vonkaj-

ších častí sedadla a pokračuje do semišového
obloženia dverí.

-ha-
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II HISTORICKÉ VOZIDLÁ II

Rubriku vedie: Ing. Konštantín NIKITIN

Škoda 860
limuzína

rok výroby
1929

Galéria veteránov na Slovensku
Predstavujeme najluxusnejší
výrobok automobilky Škoda a
zároveň jediný automobil tejto značky vybavený radovým
osemvalcovým motorom.
Bol vo výrobe v rokoch 19291932. Celkom bolo vyrobených
49 vozidiel s karosériami limuzína, kabriolet a faeton. Vozidlo
je vybavené osemvalcovým motorom so zdvihovým objemom

3880 cm3, s výkonom je 44,1 kW (60 k)
pri 3000 ot./min. Prevodovka je mechanická, trojstupňová. Podvozok tvorí rebrinový rám nitovaný z U profilov. Brzdy
sú mechanické, bubnové na všetkých kolesách, s posilňovačom Dewandre. Kolesá
sú drôtové, vypletané, rozmer pneumatík
6,50-20“, Najväčšia rýchlosť vozidla je
110 km/h, spotreba paliva 17 l na 100 km.
Majiteľom a renovátorom luxusného
veterána je pán Ing. Michal Smrečanský,

člen Veteran klubu Bratislava. So Škodou
860 navštevuje podujatia s historickými
vozidlami, ako jediný majiteľ tohto typu
vozidla.
Druhý exemplár Škoda 860 je len v
múzeu automobilky Škoda.

FERRARI FXX Č. 29
PREDALI V AUKCII

TERMÍNY HISTORICKO-TECHNICKEJ KONTROLY HV
Na základe požiadaviek klubov HV
boli dohodnuté nasledujúce termíny historicko-technickej kontroly
(testovania):
2. októbra Košice
3. októbra Banská Štiavnica
4. októbra Trnava
10. októbra Bratislava
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Záujemcovia o testovanie svojich veteránov musia poslať vyplnenú žiadosť najmenej 14 dní pred termínom
testovania na adresu ZZHV SR: Pri
Habánskom mlyne 32, 811 04 Bratislava.
Žiadosť o historicko-tecnickú kontrolu možno zaslať aj elektronicky na
stránku www.zzhv.sk

V sobotu 26. septembra sa v Berlíne
uskutočnila dražba automobilového
skvostu, Ferrari FXX, vyrobeného v
roku 2006.
Nie je to ešte veterán, ale kto si ho kúpi,
ak ho nerozbije na okruhu, bude mať
časom vzácne historické vozidlo. Tento pretekársky špeciál je odvodený od
sériovo vyrábaného typu Ferrari Enzo,
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STALO SA
PRED 250 ROKMI (1765)
James Watt zostrojil prvý moderný parný stroj. Historici tvrdia, že
James Watt iba zdokonalil už existujúci parný stroj, ktorý skonštruoval Angličan Thomas Newcom.

90. ROKMI

Na 40 dní sa rozžiarila 4. júla 1925
Eifelova veža v Paríži 250 000 žiarovkami. Vytvorili reklamu pre automobilku Citroen. Celá Eifelova
veža bola pokrytá žiariacou reklamou, ktorú tvoril nápis Citroen.

má však viacero originálnych inovatívnych
konštrukčných prvkov, vrátane riešení používaných v monopostoch Ferrari F1.
Dvanásťvalcový vidlicový motor Ferrari s atmosférickým nasávaním má v type
Enzo zdvihový objem 5998 cm3 a výkon

Albin Liebisch založil v severomoravskej obci Šlukov-Kunratice
podnik na výrobu motocyklov Motoren & Motorradbau.
V rokoch 1925-1939 v ňom vyrábali najdlhšie motocykle na svete s
názvom Bohmerland – Čechie. Na
fotografiách je Bohmerland, ktorý ešte v hlbokej totalite dokonalo PRED 60. ROKMI .. 1955
zreštauroval pán Ing. Juraj Beck,
predseda CCC Trenčín.
V dňoch 27. a 28. augusta 1955
vytvorila skupina jazdcov ojedinelý svetový rekord. Na nemeckom
okruhu Hockenheimring jazdili
s vozidielkom Messerschmitt 200
24 hodín. Na vozidielku so zdvihovým objemom motora 200 cm3 a
výkonom 10 kW dosiahli priemernú rýchlosť 103 km/h. Najväčšia
rýchlosť vozidielka bola 130 km./h.

492,8 kW. Pre model FXX jeho zdvihový objem zväčšili na 6262 cm3. Dosahuje
najväčší výkon 603 kW pri 8500 otáčkach
za minútu. V konštrukcii spolupracujúcej
prevodovky konštruktéri Ferrari využili
svoje vtedajšie skúsenosti z vývoja prevodoviek pre vozidlá F1. Preraďovanie trvá
menej ako 100 milisekúnd. V čase vzniku
vozidla to bol technicky najdokonalejší
model Ferrari.
V Maranelle vyrobili 30 takýchto automobilov. Vopred vybraným zákazníkom
automobilka predala 29 vozidiel, tridsiaty, jediný s čiernym lakovaním, dostal do
daru od Ferrari Michael Schumacher, keď
od nich odchádzal. Dražili exemplár s poradovým číslom 29, ktorý má na bielom
kline prednej kapoty podpis Schumachera. Tieto vozidlá nemajú homologizáciu
pre bežnú cestnú premávku, do dražby

mal najazdených na okruhoch len 2400
kilometrov. Pôvodná cena týchto modelov
bola 1,5 milióna eur, vyvolávacia cena na
dražbe bude rovný milión – je to predsa už
len „jazdenka“. To samozrejme nemyslíme
vážne a aj doterajší majiteľ a organizátori
dražby vedia, že výsledná cena bude podstatne väčšia ako bola cena nového modelu. Aj vďaka Schumacherovmu podpisu.
Výsledok dražby nemôžeme uviesť, keďže
dražba bola až po uzávierke tohto vydania
časopisu.
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II SVET V MINIATÚRE II

Ing. Štefan ŠTRAUCH
Foto: Archív The World en miniature
(a Branislav Koubek, Adrián Gašparik)

AUTOVETERÁN,
KTORÝ CHÝBAŤ NEMOHOL
Nájdeme ho v každej publikácii o automobilových veteránoch – tak prečo by mal
chýbať v najprestížnejšej sérii automobilových veteránov sveta v mierke M 1:18?
Na mysli máme dnes na svete bezkonkurenčnú super sériu toho druhu, známu
pod značkou CMC (Classic Model Cars) - a jej najnovší model Alfa Romeo 6C
1750 GS/Gran Sport z roku 1930

▲ Markantne zostavená čelná partia so slávnou trojnásobnou reflektorovo-svetelnou jednotkou. Ochranné kovové mriežky proti odfrkujúcim kameňom
chránia sklá reflektorov pred poškodením. A neprehliadnuteľné „červené oči“ tohto pretekárskeho vozidla?
Snímateľné červené klapky z plexiskla na predných
svetlách (ale so značnou optickou príťažlivosťou!)
Pripomeňme si: Talianska automobilová značka
Alfa Romeo začala žať svoju slávu hlavne od
roku 1923, kedy sa začala intenzívne venovať
automobilovému športu! Okrem jej pretekárskeho automobilu P2 sa pritom pod ňu podpisovali na jednej strane slávni pretekári ako Campari, Nuvolari, Varzi, ktorí na jej pretekárskych
vozidlách chceli a aj dokázali víťaziť, na druhej
strane jej konkurencia – Auto Union, Delage,
Maserati, Mercedes-Benz, Talbot... Inšpirovaný
automobilom Typ P2, navrhol Vittoria Jano, jej
konštrukčný šéf, svoj nový typový rad výkonného
športového vozidla nového radu 6C – sei cilindri (šesťvalec). Verejnosti bol predstavený v roku
1925 – o dva roky sa dostal do predaja – a až v
roku 1953 tento rad svoju kariéru skončil. Spomeňme i to, že Alfa Romeo bola v tých časoch

známa ako výrobca kompletných podvozkov vrátane motora a prevodov, no stavbu karosérií radšej
prenechávala karosárňam, ktoré dokázali vyhovieť
každej požiadavke jej zákazníkov – Zagato Centrostile, Touring, Castagna, Pininfarina a James
Young... Až od roku 1933 tu boli aj modely Alfa
Romeo radu 6C s jej vlastnou karosériou vyrábanou v Portello. To, že v oných časoch sa aj automobily slávnych značiek – Alfa Romeo medzi
ne patrila – vyrábali len v sériách počítajúcich
skôr stovky ako tisíce kusov, je známe: Z prvého
radu, 6C 1500 (motor so zdvihovým objemom
1500 cm3 mal výkon 29 kW, neskôr 32 kW, v S-verzii 40 kW, a SS-verzii 44 kW; tieto radové
▲ Šesťvalcový radový motor na čelnej strane s primontovaným kompresorom Roots plus všetky ďalšie
integrované agregáty i kompletná kabeláž pod kapotou modelu sľubujú už čoskoro aj ďalší miniatúrny
motorový šperk poskladaný z asi 400 dielcov – ponúkaný aj osobitne, vo vitrínke

▲ Perfektne a bezo zvyšku zminiaturizovaný kokpit v

M 1:18 – s čalúnením sedadiel a vnútornej strany dverí - z pravej kože. A všetky tie prístroje na dokonale
opticky vernej prístrojovej doske...

motory už disponovali hore uloženým vačkovým
hriadeľom (ventilový rozvod OHC). Existovali aj
varianty s kompresorom, čím výkon stúpol na 56,
resp. 62 kW – dohromady bolo vyrobených 1075
kusov vozidiel Alfa Romeo tohto typu. Keď sa v
roku 1929 objavil ich nasledovník 6C 1750, ktorý

 Najčerstvejšia novinka so značkou CMC - Alfa Romeo 6C 1750 GS (Gran Sport) z roku 1930

v M 1:18

78

II

október 2015

10vnutro_motor_okt.indd 78

potom a predovšetkým vo variante s karosériou
Zagato získal v motošporte svoju svetovú slávu,
značka Alfa Romeo sa v automobilovom športe
stala žiariacou stálicou. Pridajme: Biancim Anderlonim navrhnutý, v karosárni Touring postavený
typ „Biela letiaca hviezda“ mal výkon až 75 kW,
pričom jeho špičková rýchlosť dosahovala 170
km/h – a dohromady sa vyrobilo 2579 vozidiel.
V roku 1933 nasledoval rad 6C 1900, o rok neskôr aj rad 6C 2300. Po prvý raz sa pritom použili hlavy valcov z ľahkých kovov. V roku 1939
nasledoval ešte rad 6C 2500 – pestrosť karosérií
tu nemala konca, a takmer sa už nedalo rozlíšiť
medzi vozidlom pretekárskym a elegantným vozidlom cestovným... Rad 6C 2500 sa vyrábal od
roku 1946 opäť – do roku 1953 opustilo automobilku ešte 1830 vozidiel. A hoci ešte v roku 1965
karosáreň Zagato neodolala, a začala vyrábať znova Gran Sport repliku... Ale čo nás po replikách;
vráťme sa radšej k predlohe najnovšieho modelu
CMC, Alfa Romeo 6C 1750 GS/Gran Sport z
roku 1930! Aj prostredníctvom jeho technických
údajov o šesťvalcovom radovom motore s dvoma
hore uloženými vačkovými hriadeľmi, kľukovou
skriňou a hlavou valcov z ľahkého kovu: Výkon
62,5 kW (85 k) pri 4500 ot./min. (podnikové vozidlo z roku 1930: 75 kW (102 k) pri 5000 ot./
min); „vŕtanie“ x zdvih: 65x88 mm; objem motora: 1752 cm3; max. rýchlosť: 145 km/h (podnikové vozidlo z roku 1930 170 km/h); rázvor
náprav: 2745 mm; rozchod kolies vpredu/vzadu
1380/1380 mm; hmotnosť vozidla 920 kg (podnikové vozidlo z roku 1930 840 kg). Karosáreň

II
9.9.2015 17:14:51

II SVET V MINIATÚRE II
www.mot.sk

 Funkčnosť samozrejmosťou:

Aj tu sa dá, v M 1:18 na modele, pootvárať všetko to, čo sa dá
pootvárať aj na jeho predlohe...

▲ Uveríte, že pod touto sklenou klapkou medzi poskladanou textilnou strechou a dvoma rezervnými
pneumatikami na zadnej časti karosérie sa nachádzal
„veľký batožinový priestor“..?

▲ Dokonalé sú aj všetky kolesá: s drôteným výpletom
z ušľachtilej ocele, hliníkovým ráfikom... Po uvoľnení
centrálnej krídlovej matice s ľavo/pravým závitom sa
kolesá dajú ľahko zložiť – a potom aj kotúľať. Len tak,
pre potešenie z hry...

Zagato svojím nezameniteľným spôsobom prepožičala štvormetrovému
vozidlu s jeho dvoma
rezervnými kolesami v
priehlbni zadnej časti a
jeho „nástupnicou“ spájajúcou predné a zadné
blatníky vzhľad elegantného kabrioletu. Čo platilo aj vtedy, keď skladacia
textilná strecha bola kvôli
slnku či dažďu vytiahnutá – no pritom vždy elegantne „ľahká“.
Vpredu každého očarúvali až tri reflektory, prekryté červenými snímateľnými polguľovitými
krytmi z plexiskla – vraj, aby sa čo najviac zlepšila
aerodynamika vozidla. Možno aj naozaj – početné víťazstvá v pretekoch po celej Európe, okrem
iného aj na Migle Miglia v rokoch 1930 a 1931,
či pri daždivých pretekoch na írskej Tourist Trophy to, zdá sa, len potvrdzovali. A hoci na pretekoch 24 hodín v Le Mans sa ukázalo, že všetkými obdivovanému pretekárskemu vozidlu Alfa
Romeo 6C 1750 GS akosi predčasne došli sily,
nič to nezmenilo na skutočnosti, že je dodnes, aj
po 85 rokoch, všetkými „ktorí sa vyznajú“ nielen
uznávané, ale aj stále obdivované. A bude aj vtedy, ak si ho, 18-krát oproti predlohe zmenšené,
položíte na svoju obrátenú dlaň, a budete ho zo
všetkých strán obdivovať. Žasnúc nad skutočnosťou, že tých 1800 originálnych dielcov prevažne z
rôznych kovových materiálov, z ktorých bol tento
super model ručne (i pomocou pinzety!) poskladaný, niekto až s toľkou precíznosťou vôbec dokázal poskladať – v Číne. Čo len potvrdzuje, že
predsudky sú len predsudky (najmä ak ich vyslovujú tí, ktorí veľa dobrého nevideli), no holé fakty
zas - neraz priam ohromujúca realita. To názorne
potvrdzujú aj priložené obrázky – a dopovedajú i
texty pod nimi. A viete, čo pritom napadlo nám
pri fotografovaní tejto báječnej novinky? No, že
ak raz spoločnosť CMC do svojich modelov in-

▲ Funkčný a spoľahlivý držiak pre až dve rezervné
kolesá? Stačí uvoľniť skrutku a... sú vaše!
tegruje aj funkčné miniatúrne svetelné diódy (veď
rozsvietiť ich skvele dokáže aj miniatúrna gombíková batéria, ktorá sa dá poľahky „neviditeľne“
zabudovať kamkoľvek), ďalší obrovský, tentoraz
aj svetelný efekt sa stane realitou! Aj v prípade
týchto troch červených polguľovitých ochranných
krytov na všetkých troch čelných reflektoroch
dnes predstavovaného modelu v M 1:18 (a určite i na jeho zadných svetlách)! Čo nám názorne
demonštroval dokonca aj náš externý osvetľovací reflektor pri fotografovaní tohto najnovšieho
umenia miniaturizácie: model vďaka svetlu totiž
vizuálne ešte viac a neodolateľne príťažlivo ožil,
premeniac všetky tri čelné reflektory na doslova
žiariace rubíny... Ešte prezraďme, že predlohu
dnes predstavovaného modelu Alfa Romeo 6C
1750 GS z roku 1930 nájdete v múzeu automobilov STORICO v talianskom Arese – spolu
s ďalšími historickými vozidlami tejto slávnej
automobilovej značky svetového mena.

▲ Otáčajte volantom, a mnohé tu dolu uvediete do
pohybu...

 Aby vznikol tento modelovo špičkový kovový oldtimer zmenšený oproti originálnej
predlohe 18-krát, bolo treba ručne (neraz
pomocou pinzety) zmontovať viac ako 1800
jednotlivých dielcov – z toho 1311 z rôznych
kovov a ich zliatin
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Dych berúca scenéria

Pani Jeseň prebrala žezlo vlády nad Prírodou. Ak „chytíme“
slnečný deň, tak jej čaro je v
okolí Chaty pri Zelenom plese
okúzľujúce.

cestou padajúcej kvapky. Podarilo sa to až v septem-

bri 1963 Jánovi Ďuranovi, Jánovi Hauschemu, Pav-

lovi Pochylému a Jurajovi Zrustovi. V lezení sa však
mierne odklonili od optimálnej kolmice, čo obrazne
povedané, nedalo spávať Pochylému so Zrustom. A

tak sa na stenu v roku 1967 vrátili a ich výstup už
nemohol byť priamejší. Pavlovi Pochylému sa neskôr
severná stena stala osudnou. Zahynul na nej spolu s
bratom Ondrejom vo februári 2000.

Tejto turistami a horolezcami obľúbe-

V strede panorámy okolo Zeleného plesa vidno

nej chate málokto povie inak ako Brn-

dve vysoko, akoby zavesené doliny. Vpravo je Malá

tila v roku 1992. Do toho času sa bývalá

ešte okolo polovice 20. storočia, popri bielej stužke

čálka. K svojmu terajšiemu názvu sa vrá-

Zmrzlá dolina, vľavo Veľká Zmrzlá dolina. Do nej sa

Fridrichova chata od roku 1950 volala

Dlhého vodopádu, šplhali nadšenci s lyžami na chr-

Brnčálova chata, po Albertovi Brnčálo-

bte. Využívali nezvyčajnú možnosť letnej lyžovačky

vi, ktorý v roku 1950 tragicky zahynul v

na firnovom snehu zo zimy. Dokonca sa tu konávali

susednej Malej Zmrzlej doline. Stalo sa
tak pri výstupe na Jastrabie sedlo, keď
robil horolezeckého inštruktora.

aj lyžiarske preteky. Bolo to v dobe, keď ešte neboli

Chata pri Zelenom plese

Albert Brnčál sa narodil v roku 1919 v Spišských

arcikniežaťa Fridricha, protektora Karpatského spol-

svojim bratom Karolom ich spájala silná láska k ho-

jej jedálne poskytujú ohromujúci výhľad. Neba sa

Tomášovciach, v železničiarskej rodine. Spolu so
rám. Albert, ešte ako študent na Učiteľskom ústave
v Spišskej Novej Vsi, rok pred maturitou, spolu s

Alexandrom Hubom, ktorého volali jednoducho

Alo, a s Ervínom Leschinským, vyliezli na dovtedy

ku. Po rôznych prestavbách slúži dodnes. Veľké okná
dotýkajúce tatranské končiare vrhajú do doliny dlhé

tiene a tak sa slnečný lúč „nepozrie“ na strechu chaty
od novembra až do marca.

Záver doliny Zeleného plesa má tvar mohutného

snežné delá a na ľadovce v Alpách sa nemohol dostať

ktokoľvek, kedykoľvek, aj keď náhodou na to financie mal. Prvá písomná zmienka o výstupe Stolarczy-

ka na neďaleké Baranie rohy je zo septembra 1847.
Na napravo situovaný Čierny štít, pôvodne nazývaný

aj Papyrusov štít, sa prvý známy výstup uskutočnil v
júli 1898. Vystúpila naň Antónia Englischová zo synom Karolom a horským vodcom J. Hunsdorferom.

Kolový štít tróni nad Malou Zmrzlou dolinou.

nezlezený Tomášovský výhľad v Slovenskom raji, tzv.

amfiteátra obkoleseného impozantnými skalnými

Pravdepodobne prvý výstup naň uskutočnil v júli

za čo bol aj vyznamenaný. Dlhodobo prispieval do

plesa týči obrovitá severná stena Malého Kežmar-

zostupom do doliny Zeleného plesa. Názov štítu je

"ťažkou škárou". Albert sa aktívne zapojil do SNP,
časopisu Krásy Slovenska. Z hľadiska horolezectva
zaznamenal najvýraznejší horolezecký výstup vo Vysokých Tatrách roku 1946 na Ľadovom štíte. Horo-

lezecká cesta, ktorú prvovýstupom zliezol sa dodnes
volá "Brnčálov pilier".

Prví vyznávači turistiky si v dávnejšej minulosti

istotne stavali provizórne prístrešky pod prevismi.
Tak sa pravdepodobne dialo aj v doline Kežmarskej
Bielej vody. V roku 1876 vznikla v doline Predné

Meďodoly, vedľa košiara, jednoduchá turistická útul-

ňa. V nej mohli nadšenci hôr nájsť aký-taký útulok.
Útulňu nazvali Egidova chata, na počesť predsedu
Uhorského karpatského spolku Egida Berzeviczy-

ho. Vďaka nezhodám s pastiermi bola útulňa o štyri
roky neskôr premiestnená na severný breh Zeleného plesa. Po jej vyhorení v roku 1883 ju nahradila

nová útulňa. Ani tej sa však nevyhli požiare. Turisti

tak hľadali šťastie na opačnom brehu jazera. Tu v
roku1887 vznikla drevená stavba, ďalšia verzia Egidovej chaty. Ničivému ohňu však dokázala odolávať

až jej murovaná nástupkyňa otvorená v roku 1897,
postavená však opäť na severnom brehu. Zmenil sa

stavebný materiál i názov. Chatu pomenovali podľa
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stenami. Na ľavej strane sa nad zelenkavou hladinou

ského štítu. Musíme sa poriadne zakloniť, ak si chceme obzrieť túto kolmú, v celých Tatrách najvyššiu
stenu. Od päty po vrchol meria neuveriteľných 900
metrov. Má tvar veľkého trojuholníka predeleného

šikmým sutinovým pásom, ktorý sa volá Nemecký

1804 Stanisław Staszic, v smere od Javorovej doliny,
pravdepodobne odvodený buď od Kruhového tvaru

plesa v Kolovej doline – Kolo, alebo od reliéfu juhozápadnej steny. Jej tri piliere, tvoriace stenu, pripomínajú tri zaostrené koly.

Jastrabia veža uzatvára fascinujúcu panorámu. Je

rebrík. Svoje pomenovanie dostal podľa prístupovej

najvýraznejšou dominantou doliny Zeleného plesa.

rodiny Fábryovcov, ktorí lokalitu využívali v 18. sto-

skými vodcami Štefanom a Matejom Faithovcami

cesty do práce nemeckých baníkov, zamestnancov
ročí. V severných zrázoch Vidlového hrebeňa až po

Medené lávky v Medenej kotline sa pokúšali dolovať

meď, respektíve jeho rudu malachit. Predtým sa Ne-

mecký rebrík volal aj Zlatý rebrík, pravdepodobne z
dôb prvých prospektorov, hľadačov pokladov. Medzi

Prvý známy výstup uskutočnil Lajoš Petrik s horv júli 1891. Ich prvenstvo je však pochybné. V tejto

lokalite asi skonal mladý gróf Štefan Tököly, ako aj v
roku 1771 J. A. Papyrus. Možno tam roku 1880 stál

aj Maciej Sieczka. Svoj čin však nikde nezaznamenal.
Cez Červenú dolinu sa dá dostať značeným turi-

horolezcami je veľmi obľúbený, asi aj pre možno-

stickým chodníkom na Jahňací štít. Chodník, vy-

plese. V severnej stene Malého Kežmarského štítu

Kolovým sedlom. Prví sa na štít asi dostali pastieri či

sť rýchleho ústupu zo stien do chaty pri Zelenom
je vytýčených vyše sto horolezeckých ciest, vrátane
extrémne náročných. Prvovýstup severnou stenou

sa v auguste 1912 podaril Kežmarčanovi Júliusovi
Andrejovi Heftymu a Gyulovi Komarnickému, historicky najznámejšiemu maďarskému horolezcovi s

poľskými koreňmi. Viac ako polstoročia obávanú ste-

nu nik nezliezol priamou cestou, tzv. direttissimou,

budovaný v roku 1912, je zabezpečený reťazou pod

lovci kamzíkov, odkiaľ aj pravdepodobne pochádza

názov štítu. Prvú písomnú zmienku o výstupe vyhotovil R. Townson už v auguste 1793.

Potešme sa krásou jesennej prírody a v prítomnosti

tatranských velikánov precíťme malosť, ale aj veľkosť
človeka a jeho zodpovednosť voči Matke Prírode.
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SIMPLY CLEVER

NEKONEČNÝ PRIESTOR
PRE VÁŠ ŠTÝL AJ PRE
VAŠU RODINU

Nová ŠKODA Superb Combi s najväčším interiérom vo svojej triede.
Všetci nádejní astronauti môžu v rozľahlom interiéri nového modelu ŠKODA Superb Combi zažiť pocit vesmírneho
priestoru. Raketovo pôsobí aj technológia SmartLink, ktorá prepojí váš smartfón s infotainmentovým systémom vozidla.
Pridajte k tomu ešte dokonale vytvarovaný exteriér a každá jazda sa stane cestou do vesmíru.
www.skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Superb Combi: 4,0 – 7,2 l/100 km, 105 – 163 g/km. Ilustračné foto.

SmartLink

Aby bol váš život každý deň jednoduchší.
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Držiak na tablet

Smart Light Assist automatické prepínanie
a clonenie diaľkových svetiel
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