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„Výsledky prieskumu na tému výskum, vý-
voj a inovácie v automobilovom priemysle 
potvrdili naše predpoklady, že nás čaká v 
najbližšom období veľký rozmach v tejto 
oblasti,“ zhodnotil na úvod Jaroslav Ho-
leček, prezident ZAP SR. 
Výsledky prieskumu ukázali, že zo 74 zú-
častnených dodávateľských podnikov  má 
viac ako tretina (35 %) z nich na Slovensku 
vlastné R&D centrum (R&D – výskum a 
vývoj, z angl. research and development). 

Ďalšia viac ako pätina (21 %) responden-
tov plánuje do troch rokov takéto centrum 
zriadiť. Zvyšní respondenti R&D centrum 
na Slovensku zriadiť neplánujú; v týchto 
prípadoch je výskum a vývoj zväčša situ-
ovaný v materskej spoločnosti v zahraničí. 
Táto skutočnosť je dôvodom  pre hľada-
nie možností a spôsobov, ako materské 
spoločnosti presvedčiť, aby investovali do 
R&D práve v podniku na Slovensku. Jaro-
slav Holeček to označuje ako podmienku 
konkurencieschopnosti: „Dnes už nestačí 
výrobky iba produkovať, ale subdodávate-
lia do automobilového priemyslu ich musia 
sami vyvíjať, zdokonaľovať a zabezpečovať 
realizáciu ich neustáleho rozvoja.“

Nábor nových inžinierskych talentov je 
jedným z najdôležitejších faktorov rozvo-
ja inovácii v podnikoch. Vladimír Švač 

z KPMG doplnil: „Dodávateľské podniky v 
automobilovom odvetví plánujú prijať v naj-
bližšom roku asi  300 výskumno-vývojových 
pracovníkov pre svoje R&D centrá.“. Až 62 % 
zo 74 zapojených respondentov do prieskumu 
však deklarovalo nedostatok inžinierskych ta-
lentov. Toto zistenie by malo byť výzvou najmä 
pre univerzity, kde je potrebné zlepšovanie 
procesu vzdelávania a napojenie na priemysel-
nú prax.
Na druhom mieste by podniky pri rozvoji 

R&D privítali pomoc so získavaním exter-
ných � nančných prostriedkov pre výskum a 
vývoj. Finančnú pomoc pri svojom inovačnom 
úsilí očakávajú zo strany štátu a táto podpora 
by určite zavážila aj pri presviedčaní materskej 
spoločnosti o potrebe investícií do výskumu a 
vývoja na Slovensku. 

Martin Morháč, predseda Komisie pre vedu a 
výskum pri ZAP SR, hovorí: „v porovnaní so 
svetom máme veľmi malý podiel podnikových 
výdavkov na výskum a vývoj. Dôvodom je aj 
fakt, že u nás nie sú daňové úľavy na výdavky 
v oblasti výskumu a vývoja, čo je dlhodobým 
štandardom v zahraničí.“ M. Morháč dúfa, že 
novela zákona, ktorá dovoľuje od 1. januára 
2015 podnikom uplatniť si 25 % svojich výdav-
kov na výskum a vývoj ako odpočítateľnú po-
ložku z daňového základu, je prvým drobným 
motivačným krokom pre slovenské podniky v 

tejto oblasti. ZAP SR si stanovil rozvoj apli-
kovanej vedy, výskumu a inovácií ako jednu zo 
svojich hlavných priorít. „Do konca roku 2020 
chceme pomôcť zvýšiť pomer podnikových 
výdavkov na výskum a vývoj na 1 % z cel-
kových tržieb v automobilovom priemysle,“ 
vyčíslil ambiciózny cieľ zväzu jeho prezident. 

Ako základný stavebný kameň na dosiahnutie 
tohto cieľa chcú vybudovať organizáciu, ktorá 
sa bude profesionálne zaoberať zákazkou na 

výskum a vývoj od jej prijatia až po samot-
nú realizáciu. Pre ZAP SR je dôležité založiť 
Centrum strategického výskumu, vývoja a 
inovácií priemyslu ako základnú organizačnú 
jednotku na princípe podnikateľského správa-
nia sa.

Podľa výsledkov prieskumu ZAP SR a KPMG 
nesú najčastejšie hlavnú zodpovednosť za roz-
voj výskumu, vývoja a inovácií v podnikoch na 
Slovensku najvyšší manažéri, teda výkonný 
alebo generálny riaditeľ. 
Slovenské podniky sa zamýšľajú aj nad spolu-
prácou s inovatívnymi start-upmi orientovaný-
mi na nové technológie. Vladimír Švač dodal: 
„Tento novodobý fenomén už zavítal aj na Slo-
vensko a štvrtina dodávateľov automobiliek ho 
víta ako potenciál pre spoluprácu. Bude však 
veľkou výzvou tieto dva svety prepojiť.“

-ZAP-

Automobilový priemysel
hľadá 300 nových inžinierskych talentov

II   EKONOMIKA   II   

Rozvoj  výskumu a vývoja v automobilovom priemysle má tri hlavné prekážky: pracovnú silu, � nancie a 
podporu štátu. Vyplynulo to z výsledkov prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť KPMG v spolupráci 

so Zväzom automobilového priemyslu SR. Novinárov o tom informovali na tlačovej besede 8. decembra 
2014 v bratislavskom sídle  Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR).
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Kia Innovation Award 
Spoločnosť Kia Motors Slova-

kia zorganizovala v tomto roku súťaž Kia 
Innovation Award po prvýkrát výlučne 
pre študentov univerzít a vysokých škôl 
z celého Slovenska. Úlohou študentov 
bolo vypracovať projekt na témy: inová-
cia v konštrukcii kolesových vozidiel a 
ich energetických zdrojov, modernizácia 
výrobných technológií a postupov v au-
tomobilovom priemysle so zameraním 
na ekológiu, materiálové a priemyselné 
inžinierstvo, starostlivosť o zákazníkov a 
popredajné služby. O tablety a � nančný 
grant na nákup učebných pomôcok sa v 
poradí už v piatom ročníku súťaže uchá-
dzali študenti zo štyroch univerzít s cel-
kovo 10-timi projektami. 
„Súťaž Kia Innovation Award, ktorá bola dote-
raz určená iba stredoškolákom zo Žilinského a 
Trenčianskeho kraja, má už svoju 4-ročnú tradí-
ciu. Tento rok sme po prvý raz „hodili“ pomysel-
nú rukavicu aj vysokoškolákom. Kia Innovation 
Award nie je len súťaž, ale aj cesta, ktorá spája 
prax s teoretickými poznatkami. Tohtoročným 
víťazom blahoželáme. Ich projekty nás presved-
čili, že organizácia podobnej súťaže má zmysel a v 
jej realizácii budeme pokračovať aj v budúcnosti,“ 
povedal pán Branislav Hadár, vedúci oddelenia 
vzdelávania a tréningov spoločnosti Kia Motors 
Slovakia.

Prvé miesto si vybojovali študenti z Univerzity A. 
Dubčeka, Daniel Siekela a Dominik Malec, ktorí 
predstavili projekt úžitkového vozidla poháňané-
ho elektrickou energiou. Vozidlo bude po násled-
nom skonštruovaní využiteľné pri drobných do-
mácich prácach, vo variáciách pre ozbrojené sily, 
prieskumy a záchranné zložky. „Mali sme veľmi 
dobre rozpracovaný projekt a jednou z tém súťaže 
boli Inovácie v konštrukcii kolesových vozidiel a 
ich energetických zdrojov. Náš projekt na ňu se-
del. Potrebovali sme � nančné prostriedky na jeho 
realizáciu, preto sme účasť v súťaži uvítali. Našim 
ďalším cieľom je konštrukcia vozidla a jeho uplat-
nenie v praxi,“ povedali autori víťazného projektu. 
Na druhom mieste skončili študenti Katolíckej 
univerzity Ružomberok, Jakub Rožek a Lukáš 
Šubjak, ktorým sa prostredníctvom dotazníka 
KANO podarilo identi� kovať požiadavky zá-
kazníkov. Najväčším prínosom projektu bola po-
drobná analýza priamej konkurencie značky Kia 
na slovenskom trhu.
Možnosťami použitia recyklovaných hliníkových 
zliatin na výrobu hláv valcov sa zaoberal Ján Šču-
ry zo Žilinskej univerzity, ktorý sa v súťaži so svo-
jim návrhom umiestnil na treťom mieste. Usku-
točnením jeho projektu budú dosiahnuté prínosy 
v oblasti inovácie metalurgických postupov pri 
používaní recyklovaných zliatin pre náročné od-
liatky, zmenšenie výrobných nákladov a zásadné 
prínosy v environmentálnej oblasti.
    -ka-

www.mot.sk
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VÍŤAZI 5. ROČNÍKA KIA 
INNOVATION AWARD 

Volkswagen Slovakia 
vyrobil 4-miliónty
automobil 
 Vozidlá z bratislavského závodu Volkswagenu smerujú k zá-
kazníkom do 148 krajín sveta, pričom  každé z nich je vyrobe-
né špeciálne na objednávku zákazníka. Spĺňať 
okrem toho musia aj technické normy jednotlivých trhov. Ju-
bilejný štvormiliónty Touareg, vyrobený v novembri 2014 pre 
japonského zákazníka,  zodpovedá japonským štandardom. 
Disponuje držiakom na svetlicu, ktorá sa v Japonsku využíva 
miesto výstražného trojuholníka, čítačkou špeciálnych kariet, 
ktorými sa platí v Japonsku diaľničné mýto a má zabudované 
kamery v spätných zrkadlách. Tie sú v prípade výšky viac ako 
120 cm od dotyku kolies s vozovkou po spodnú hranu okna 
tiež povinnosťou. Keďže rôzne trhy majú rôzne špeci� kácie, 
len samotný Touareg sa v Bratislave vyrába vo viac ako milióne 
variácií. Najväčšími trhmi VW SK sú Nemecko, Čína a USA. 
Bratislavský závod VW SK je pritom jediným automobilovým 
závodom na svete, kde sa vyrábajú vozidlá piatich značiek pod 
jednou strechou. 

Prvé, ešte pred- sériové vozidlo 
bolo v Brati- slave vyrobené 
v decembri 1991. Sériová 
p r o d u k c i a začala v areáli 
v Devínskej Novej Vsi 14. 
februára 1992. Prvým vyrobe-
ným automobilom bol Volkswagen 
Passat Variant. Denná produkcia dosahovala na vtedajšie po-
mery neuveriteľných 15 automobilov za deň a za rok 2100 
automobilov.
V roku 1994 pribudla výroba Volkswagenu Golf, ku ktorej ne-
skôr prišiel model Bora. V roku 1998 závod po prvýkrát   po-
koril hranicu 100 000 vyprodukovaných vozidiel za rok. V roku 
1999 začala produkcia Volkswagen Polo. 
Celých 11 rokov trvalo, kým 28. mája 2003 zišlo z linky mili-
ónte vozidlo linky bratislavského závodu – Volkswagen Toua-
reg. Práve nová výroba SUV (Sports Utility Vehicle) Touare-
ga a karosérií Porsche Cayenne, ktorá začala v roku 2002, sa 
zaslúžila o nárast produkcie. Paleta automobilov z Bratislavy 
sa pritom stále rozširovala. Na dva roky zavítala do Bratislavy 
značka SEAT. Typ Ibiza sa v hlavnom meste Slovenska vyrábal 
v rokoch 2003 až 2005. Paletu SUV najvyššej triedy v roku 
2005 doplnilo Audi Q7. Dvojmiliónte vyrobené vozidlo tak 
spoločnosť oslávila 25. mája 2007. 
V roku 2008 preniesla na Slovensko výrobu značka ŠKODA a 
Octaviu tu produkovala až do mája 2010. Sériová výroba ma-
lých automobilov Volkswagen up!, ŠKODA Citigo a SEAT 
Mii, ktorá začala v druhej polovici roku 2011, priniesla výrazný 
nárast produkcie. Na trojmiliónty automobil aj vďaka nej bolo 
treba čakať už „len“ päť rokov. V júni 2012 sa ním stal Touareg 
pre fínskeho zákazníka. 

Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku už viac ako 23 ro-
kov. Patrí k najväčším exportérom, investorom i zamestnáva-
teľom v súkromnom sektore na Slovensku. Zamestnáva viac 
ako 9400 ľudí. V závode v Bratislave vyrába automobily Volks-
wagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, 
SEAT Mii, ŠKODA Citigo, karosérie Porsche Cayenne a pre-
vodovky. V Martine komponenty pre podvozky a prevodovky a 
v Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska. V Stupave 
vyrába nástroje pre produkčné linky.
    -vw-
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Nie každý z nás má plnohodnotný život a nie každé-
mu je dopriate užívať si napríklad jazdu za volantom. 
Jedným z najťažších zdravotných znevýhodnení je ur-
čite strata zraku, pretože až 80 % informácií vnímame 
zrakom. Život  bez zrakovej kontroly so sebou prináša 
okrem iného aj zhoršenú schopnosť mobility a orien-
tácie, pričom základnú pomoc pri  bezpečnom pohybe 
poskytuje zrakovo postihnutému človeku biela palica. 
Život bez zraku  dokáže vo veľkej miere nevidiacim 
ľuďom uľahčiť, ale aj spríjemniť vodiaci pes.  Výcvik 
takého štvornohého pomocníka je mimoriadne nároč-
ný a zdĺhavý proces, ktorý vyžaduje nemalé � nančné 
prostriedky. Jednou z priorít spoločnosti Kia Motors 
je mobilita a bezpečný pohyb pre každého, preto sa 
importérska spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko 
rozhodla podporiť  výchovu a výcvik jedného vodiace-
ho psa v spolupráci s Výcvikovou školou pre vodiace  a 
asistenčné psy v Bratislave.

Šteniatko labradorského retrievera prišlo na svet pred 
necelým rokom a keďže je Kia Motors Sales Slovensko 
jeho „adoptívnou“ rodinou, dostala psia slečna meno 
Kia. „Je to dobré meno pre psa – je krátke, zrozumiteľné 
a dobre sa vyslovuje“, hovorí pani Ing. Katarína Kubi-
šová z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy v 
Bratislave, ktorej prešlo rukami už niekoľko generácií 
vodiacich psov. „Naučiť sa pohybovať s bielou palicou 

je pre zrakovo postihnutého človeka  možno  jedno-
duchšie  ako s vodiacim psom, ak to však  zvládne, je 
pohyb so psom v porovnaní s palicou omnoho rýchlejší, 
plynulejší a nevyžaduje kontrolu prostredia ako pri po-
užívaní bielej palice. Nezanedbateľným pozitívom sú aj 
sociálne a citové väzby medzi človekom a jeho vodiacim 
psom.“
Výchova a výcvik vodiaceho psa je dlhodobý proces a 
má niekoľko fáz. Prvých 7 týždňov je šteniatko so svo-
jou matkou a súrodencami z vrhu  a učí sa spoznávať 
svoje najbližšie okolie aj  všetkých, ktorí v ňom žijú, či 
už členov vlastnej svorky, alebo ľudí. Potom je umiest-
nené do rodiny dobrovoľníka, ktorého úlohou je bu-
dovať najmä pozitívny vzťah šteňaťa k človeku, naučiť 
šteňa správnym hygienickým návykom, viesť šteniatko 
k dodržiavaniu základných pravidiel hierarchie a spo-
lupráce, pričom sa  musí všeličo naučiť i odnaučiť - ne-
smie si napr. štekaním vynucovať pozornosť alebo jedlo, 
zavýjať, vyskakovať na ľudí a pod. Úlohou vychovávateľa 
je tiež sprostredkovať šteniatku ďalšie enviromentálne 
podnety prechádzkami po rušných uliciach, cestova-
ním verejnou dopravou, návštevami nákupných centier, 
zoznámenie s pohyblivými schodmi, skrátka so všet-
kým, čo sa vo svete ľudí vyskytuje. Po dovŕšení prvého 
roku absolvuje mladý dorastenec záverečné hodnotenia, 
ktoré preveria jeho zdravotný stav, povahu a tempera-
ment a výsledky rozhodnú  o tom, či je mladý pes spô-
sobilý nastúpiť náročnú fázu výcviku, ktorý trvá 6 -8 
mesiacov a ktorý ho pripraví na prácu vodiaceho psa. 
„Samotný výcvik má tri fázy ktoré sú rovnako dôleži-
té a na sebe závislé“, dopĺňa Katarína Kubišová. „Pes 
sa musí naučiť približne 38 rôznych povelov, z toho 
niektoré sa používajú pri základnej ovládateľnosti a po-
slušnosti a ostatné pri cvikoch, ktoré sú potrebné počas 
vodenia. Pes sa tak postupne naučí odbočiť na povel 
do požadovaného smeru, vyhľadať zebru (priechod pre 

chodcov), lavičku alebo stoličku na sedenie, zastávku 
MHD, schody, dvere, naučí sa bezpečne obchádzať pre-
kážky a vyhýbať sa chodcom. Pes musí tiež  pochopiť, že 
keď mu jeho psovod nasadí špeciálny postroj, je to jeho 
pracovný odev a ide vlastne „do zamestnania“. Taktiež 
sa naučí, že niekedy je nevyhnutné príkaz psovoda ne-
poslúchnuť. Ak napr. psovod zadá povel „vpred“ a je 
pred ním nebezpečná alebo neprekonateľná prekážka, 
pes ho ani na naliehanie neposlúchne.“
Pri vodení zabezpečuje spojenie a komunikáciu medzi 
psom a človekom „vodič“, čo je vlastne rúčka pripevne-
ná na postroji psa. Počas prvej fázy tréner psovi ukazuje, 
čo od neho očakáva a ako to pes má vykonať. Tréner 
má nad psom plnú zrakovú kontrolu. Táto fáza sa volá 
„tréning navidiaco“. Ak sa pes požadované prvky naučil 
a pochopil svoju úlohu, prejde do druhej fázy, kde síce 
naďalej tréner cvičí psa s plnou zrakovou kontrolou, 
psovi ale simuluje nevidiaceho človeka a očný kontakt 
so psom obmedzí pri výcviku na minimum, prípadne 
ho už celkom eliminuje, aby sa psovi simulovali reálne 
situácie s nevidiacim psovodom. Pes sa zároveň naučí 
prevziať za svojho psovoda zodpovednosť. Táto fáza 
sa volá „navidiaco ako naslepo“. Posledná fáza je prá-
cou „naslepo“, kedy chodí tréner so svojim zverencom 
v nepriehľadných okuliaroch - tak ako bude so psom 
chodiť jeho budúci nevidiaci majiteľ. Pri práci „naslepo“ 
asistuje trénerovi niekto z kolegov a poskytuje tréne-
rovi informácie o tom, ako pes dané prvky vykonáva, 
prípadne v čom sa má pes ešte zlepšiť. Je to fáza, kedy 
sa reálne testuje schopnosť psa bezpečne vodiť svojho 
budúceho majiteľa.
Až po tomto všetkom čakajú psíka náročné záverečné 
skúšky, po absolvovaní ktorých ide k svojmu budúcemu 
majiteľovi.
Malá Kia sa zatiaľ zoznamuje s okolitým svetom a 
svojim vychovávateľom robí radosť. Je pokojná a veľmi 
vnímavá, všetko zvláda zatiaľ vynikajúco. Aj pri fote-
ní ochotne pózovala ako profesionálna modelka. Pán 
Ľubomír Habala, generálny riaditeľ spoločnosti Kia 
Motors Sales Slovensko, pri tejto príležitosti uviedol: 
„Keďže jednou z našich hlavných priorít je bezpečné 
prepravovanie pre všetkých, všetci v KMSS veríme, že 
naša Kia zvládne náročný výcvik a bude z nej dobrý a 
zodpovedný vodiaci pes, ktorý raz niekomu uľahčí kaž-
dodenný pohyb a prinesie radosť do života.“
Viac informácií o vodiacich psoch a Výcvikovej škole pre 
vodiace a asistenčné psy v Bratislave nájdete na adrese:  
www.vodiacipes.sk

-ka-

II   BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY   II   

KIA so štyrmi LABKAMI
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Príjemná hudba, športová hala plná mladých 
ľudí, športový duch a neopakovateľná  atmo-
sféra adventného obdobia - to všetko vytvorilo 
priestor pre spoločné priateľské stretnutie, kto-
ré zorganizovala Stredná priemyselná škola v 
Snine 10. decembra 2014. 
Tohtoročná záverečná bodka, ktorou škola 
slávnostne spečatila svoje aktivity v oblasti bez-
pečnosti na cestách v rámci projektu Bezpečné 
mesto Snina 2014 - Vedomosti o doprave = 
bezpečnosť na cestách, bola v znamení súťaži-
vosti, tvorivosti, šikovných rúk, ale i vedomostí  
zameraných na problematiku bezpečnosti cest-
nej premávky, ktorá sa týka nás všetkých, či se-
díme  za volantom, alebo vo verejnom doprav-
nom prostriedku, či sme cyklisti  alebo chodci. 
Pozvanie SPŠ v Snine prijalo 11 základných 
škôl a po krátkom umeleckom vstupe otvorila 
celé podujatie riaditeľka školy PaedDr. Roma-
nová  a postupne sa k prítomným prihovorili 
vzácni hostia – Ing. Milovčík, primátor mesta 
Snina, Mgr. Sirková, poslankyňa PSK, Ing. Lu-
terán, vedúci dopravy OÚ, ktorí poukázali na 
dôležitosť organizovania takýchto aktivít, ktoré 
sú zamerané na bezpečnosť cestnej dopravy.  
Súťaži predchádzala možnosť zúčastniť sa kon-
zultácií k pravidlám cestnej premávky, ktoré 
poskytovali inštruktori Autoškoly pri SPŠ v 

Snine pre žiakov základných škôl. 
Ako poznajú pravidlá cestnej premávky a ve-
dia sa orientovať v rozličných situáciách, to 
sa preverilo v súťažných úlohách, pretože na 
palubovke už netrpezlivo čakali súťažiaci. Do 
súťaže sa mohla prihlásiť každá základná ško-
la, ktorá mala možnosť nominovať 2 žiakov do 
súťažného družstva.  Celkovo sa nám tento rok 
prihlásilo 11 základných škôl, z ktorých sme 
vytvorili 6 súťažných družstiev označených fa-
rebným tričkom.
 Pre všetky družstvá bolo pripravených 10 rov-
nakých úloh, pri plnení ktorých rozhodoval 
buď počet správnych odpovedí, alebo rýchlosť 
splnenia úlohy.
Za výdatnej podpory divákov súťažiaci podáva-
li maximálne výkony a tabuľka ukazovala mies-
tami veľmi vyrovnané výkony a rozhodnutie 
prišlo až v poslednej chvíli. Nakoniec bolo roz-
hodnuté, a na 1. mieste sa umiestnilo družstvo, 
ktoré tvorili Základná škola P.O. Hviezdoslava 

www.mot.sk

    II   BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY   II

Snina a Základná škola s materskou školou 
Stakčín.   
 Súťažné dopoludnie bezpečnosti bolo pestrou 
mozaikou vyskladanou z riešenia animovaných 
križovatiek, či určovania dopravných značiek, 
ale aj zistenie, ako správne resuscitovať, avšak 
najviac poprehadzovali body v tabuľke otázky 
v súťaži Risk je zisk. A medzitým súťažiaci 
ukázali svoju zručnosť na pedál kárach, spo-
znávali dopravné značky z mobilného doprav-
ného ihriska a potrápili sa na ozajstnom teste 
a správnej výbave bicykla. Body sa pripisovali, 
a medzitým boli ukážky športových vystúpení 
šikovných žiakov priemyslovky. Inovatívnym 
prvkom bolo premietanie videosekvencií z 
jazdy v meste Snina – súťažné družstvá si pre-
zreli ukážky a následne si vypočuli otázku, na 
ktorú odpovedali zdvihnutým terčíkom. A od-
razu sme zistili, čo všetko si máme v premávke 
všimnúť a akí máme byť pozorní!
Body boli pripísané, dopoludnie sa blížilo ku 
koncu a Strednej priemyselnej škole v Snine sa 
podarilo aj v tomto kalendárnom roku splniť 
cieľ - prispievať k pocitu žiť v bezpečnej Snine. 
Vedenie školy vyslovuje poďakovanie za po-
skytnutú dotáciu mestu Snina, vďaka ktorej sa 
nám tento náš cieľ podarilo dôsledne splniť. K 
ozvláštneniu celej akcie prispel aj úspešný pro-
jekt KomPrax, ktorý spracoval Patrik Olach so 
svojimi spolužiakmi.  
Poďakovanie patrí všetkým, ktorým nie sú ľa-
hostajné životy najzraniteľnejších účastníkov 
cestnej premávky a realizujú vzdelávacie akti-
vity smerujúce k tomu, aby bolo čo najmenej 
tragických udalosti na cestách.

PaedDr. Alena ROMANOVÁ
 riaditeľ ka školy

www.mot.sk

Vedomosti o doprave
  = bezpečnosť na cestách
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Pred desaťročím sa o pneumatikách schopných 
dojazdu niekoľko desiatok kilometrov aj pri 
defekte písalo ako o veľkej technickej vymo-
ženosti. Ani dnes takéto pneumatiky,  RUN 
FLAT, ako sa zvyknú nazývať,  nie sú ešte úpl-
ne bežné, ale exkluzívnejšie automobily, aké sa 
predávajú aj u nás, ich už majú.  Z toho vyplýva, 
že ich treba vedieť „servisovať“.  Technológiu 
na to dováža na Slovensko aj spoločnosť Ho-
mola. Ak majú byť výsledky práce dobré, do-
terajšie poznatky pracovníkov pneuservisov 
nestačia.  Majiteľ spoločnosti HOMOLA Bra-
tislava, pán Ing. Igor Homola rýchlo myslí a  
rovnako rýchlo aj koná. Na prelome septembra 
a októbra 2014 v školiacom stredisku jeho spo-
ločnosti sa uskutočnilo špecializované školenie 
vybraných, nemecky hovoriacich žiakov SOU  
a SOŠ automobilových na servis RUN-FLAT 
pneumatík.  
Téma: RUN FLAT pneumatiky
- Demontáž bez poškodenia a stresovania  
 bočnice
- Montáž bez poškodenia disku, pneumatiky,  
 úrazu obsluhy a odtrhnutia ventilu   
 resp. snímača tlaku
- Prednáška o snímačoch tlaku
- Zaškolenie správneho vyváženia týchto  
 kolies
Cieľ: žiakov natrénovať na bezchybnú prácu s 
Run Flat pneumatikami na tých najnáročnej-
ších rozmeroch a druhoch diskových kolies tak, 
aby sa so svojimi výbornými znalosťami dostali 
na platenú prax do Nemecka. Po zvládnutí te-
oretickej a praktickej skúšky im bol vystavený 
certi� kát WDK (renomované združenie ne-
meckej kaučukovej – gumárenskej výroby) 
Tréneri : organizáciou WDK certi� kovaný  
školiteľ p. Müller, Ing. Gaži. Okrem diskových 
kolies a pneumatík obstaraných spoločnosťou 
Homola študenti mali k dispozícii aj jeho ško-
liaci materiál, ktorými boli náročné rozmery a 
tvary diskových kolies - napr. BMW oceľový 
disk s RunFlatovou pneumatikou, kolesá na 
Porsche Cayenne, Mercedes-Benz. Sú veľmi 
drahé, ale spolu s p. Müllerom sa spoločnosti 
Homola  podarilo nazbierať  kvalitný materiál 
na trénovanie. 

Možnosť zúčastniť sa tohto kurzu dostali žiaci 
z SOŠ Nové Zámky, SOŠ dopravná Bratislava 
a SOŠ letecko-technická Trenčín. Všetci boli 
veľmi šikovní a možnosť ísť na prax do Nemec-
ka ich motivovala natoľko, že úspešne zvládli 
teoretické a praktické skúšky stanovené orga-
nizáciou WDK. „ Všetci chalani boli tak moti-
vovaní, a tak „makali“, že to bol pre mňa jeden 
z najsilnejších zážitkov, aké som kedy zo škole-
nia mal,“ vyjadril sa pán  Homola. A pokračo-
val: „ Náš školiteľ, pán Ing. Gaži, žiakom uká-
zal obsluhu vybraných strojov pripravených pre 
toto školenie. Z každej značky, Giuliano, Sice a 
Cemb, bol vybraný iný typ sťahováka pneuma-
tík, aby chalanov nič v pneuservise neprekvapi-
lo. Potom už dreli ako dospelí  „pneuservisáci“ 
aj keď ešte v živote pred tým pneumatiky RUN 
FLAT nedemontovali.“
Prvé dni sa žiaci zaúčali v sťahovaní, ovláda-
ní strojov a každé ráno si zopakovali teóriu v 
nemeckom jazyku. Postupne, ako sa zlepšova-
li, školitelia vytvorili skupiny. A tie napokon 
školitelia podrobili ťažkej teoretickej skúške v 
nemeckom jazyku a praktickej skúške, kde mu-
seli demontovať určené množstvo pneumatík 
z rôznych typov diskových kolies na rôznych 
strojoch. 
Nedovoľte, aby sa pneuservis „chytil“  pneuma-
tík RUN FLAT na vašom vozidle pri mínu-
sových teplotách. Na pracovisku RUN FLAT 
musí byť zabezpečený ohrev pneumatík, hor-
úca voda v umývačke kolies alebo pneumatiky 
musia byť dostatočný čas v teplej miestnos-
ti. Ak toto pneumatiky RUN FLAT nemajú 
zabezpečené pred ich demontážou či montá-
žou,  dochádza k zničeniu ich materiálových aj 
štrukturálnych vlastností. 
Vyškolenie žiakov trvalo celý týždeň a bolo pre 
nich fyzicky náročné. Každý deň trénovali sťa-
hovanie až 10 hodín. Ukázali, že vedia pracovať 
a boli naozaj šikovní. Na konci kurzu toho už 
síce mali dosť, ale uvedomili si, čo ich mimo 
školy čaká a že sa musia dostať do lepšej formy.
Pán Homola na koniec rozprávania  o tejto 
pozoruhodnej akcii dodal: „ Ďakujem učiteľom 
škôl, môjmu školiteľovi Jančimu Gažimu, dcére 
Ele za organizáciu a nemeckému školiteľovi za 

perfektnú prácu. Je na čase prestať teoretizovať 
o robote a vzdelávaní, ale robiť, vzdelávať na-
šich ľudí  v oblastiach, ktoré prináša technický 
vývoj a ktoré sa doteraz nemali kde naučiť.“ 

-red.-

Špecializované školenie žiakov SOŠ podľa 
štandardov nemeckej organizácie WDK

II   EKONOMIKA   II 

Otázka
do súťaže pre čitateľov časopisu MOT´or:
Aká je minimálna teplota RUN FLAT
pneumatiky, pri ktorej ju môžeme montovať-
demontovať? 

Výhra: sada bitov značky FORCE  od spoloč-
nosti HOMOLA Bratislava

Odpovede
na otázku môžete posielať  do 15. februára 
2015 elektronicky na adresu mot@mot.sk, 
alebo listom na adresu: Red. MOT´or,
Kopčianska 20, 851 01 Bratislava.

ilustračné foto
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Alkohol u vodičov predstavuje je-
den z najväčších zdrojov nebez-

pečenstva na cestách. To platí najmä 
v priebehu zimných prázdnin, kedy sa 
na rodinných oslavách popíja varené 
víno a voňavý punč. 

„V globálnom meradle je každá desiata smr-
teľná autonehoda spôsobená požitím alkoholu. 
Častejšie sa tomuto nebezpečenstvu vystavujú 
muži, ktorí tak vedome riskujú svoje životy,“ 
tvrdí Christoph Lauterwasser, vedúci Allianz 
centra pre technológie (AZT).
Výskyt smrteľných dopravných nehôd spôso-
bených požitím alkoholu nie je vo svete rov-
nomerný. Toto zistenie potvrdila analýza sku-
piny Allianz, ktorej výsledkom boli významné 
regionálne rozdiely. Tragicky najvyššiu pozíciu 
s 18,2 % si drží východná Európa a Stredná 
Ázia. Po nich nasleduje zvyšok Európy so 16,7 
%, Severná Amerika a Južná Amerika s 12,9 %. 
Menší počet nehôd spôsobených požitím alko-

holu vykazuje Afrika – len 8 %, Ázia a Ticho-
morie so 7,3 %. Hlboko pod celosvetovým pri-
emerom, ktorý predstavuje 10,9 %, je aj Blízky 
východ, kde smrteľné dopravné nehody spôso-
bené požitím alkoholu tvoria 2,4 % prípadov. 
Dôležitým faktorom v boji proti podnapitým 
vodičom sú väčšie pokuty a častejšie kontroly 
polície. Najlepším riešením, ako predísť zaba-
veniu vodičského preukazu alebo fatálnej do-
pravnej nehode, je vymeniť volant za miesto 
spolujazdca alebo využiť taxík či verejnú hro-
madnú dopravu. Konzumácia alkoholu pred 
jazdou vodičom často dodáva odvahu nezod-
povedne riskovať.
Dôležité je tiež nepodceňovať riziko zostat-
kového alkoholu, ktorý sa v tele môže udržať 
aj na druhý deň. Ľudské telo je totiž schopné 
odbúrať len 0,1 promile alkoholu za hodinu. 
Skôr než sa rozhodneme šoférovať, je rozumné 
použiť jednorazový tester na alkohol.

  -az-

Každú desiatu smrteľnú
autonehodu spôsobí alkohol

autor: Mgr. Andrea Kadlubiaková, Trstenáwww.mot.sk
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Vedecká hračka – takéto „divné“ pria-
me spojenie hračky s vedou či vedy s 
hračkou sa na Slovensku začalo vžívať 
pred 20 rokmi pre dobré a kvalitné 
hračky, ktoré navyše približujú alebo 

demonštrujú konkrétnu prírodnú zá-
konitosť alebo jav či technický feno-
mén, najmä v súvislosti so vznikom a 
aktivitami občianskeho združenia Ve-
decká hračka.
Jednu z prvých celoslovenských akcií v roku 
1995 - vyhodnotenie súťaže o pôvodnú vedec-
kú hračku – usporiadali členovia tohto občian-
skeho združenia práve v bratislavskej redakcii 
časopisu MOT´or. Svojimi technickými skú-
senosťami sa na jej zdare podieľal i dlhoročný 
prispievateľ pán Doc. Ing. Alexander Ikrinský, 
PhD., a významne tiež pani RNDr. Danica 
Bibzová. Práve ona  sa významne podieľala na 
výrobe mnohých pôvodných vedeckých  hra-
čiek na interaktívne výstavy Nadácie SCHO-
LA LUDUS a priemyselnoprávne ochránila 
originálny dizajn štyroch z nich. 
Každoročne vyhlasovaná medzinárodná súťaž 
o pôvodnú vedeckú hračku a Deň hrania v SR 
sú trvalé aktivity banskobystrického občianske-

demonštrujú konkrétnu prírodnú zá-
Vedecká hračka 

ho združenia Vedecká hračka. Popri nich sú to 
najmä denné tábory tvorivosti a vynálezcovské 
krúžky VEDHRA, aktívna účasť mladých ved-
cov na európskych a svetových prehliadkach a 
súťažiach vedecko-technických projektov detí 
a mládeže, ako aj činnosti vyplývajúce z člen-
stva v medzinárodných organizáciách MIL-
SET (Mouvement International pour le Loisir 
Scienti� que et Technique) a IPA (Internatio-
nal Play Association). V ostatných rokoch sa 
do popredia dostali show a pôvodné interak-
tívne výstavy vedeckých hračiek. 
Od decembra 1998, keď začala výstava „Vedec-
ká hračka – prekvapenie, potešenie, poznanie“ 
v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, do konca 
roka 2014 boli výstavy vedeckých hračiek, hier, 
hlavolamov a nenáročných fyzikálnych experi-
mentov reinštalované 345-krát v 179 obciach 
a mestách Slovenska a 12-krát v zahraničí. 
Predsedníčka a „duša“ občianskeho združenia 
pani Ing. Beata Puobišová pripravila dosiaľ 43 
tematicky orientovaných výstavných zostáv, z 
ktorých šesť putuje po Slovensku. Okrem stálej 
výstavy VEDHRAČKA – VYNÁLEZY vo 
Zvolene sú v súčasnosti funkčné stále expozí-
cie vedeckých hračiek v skanzene Slovenského 
poľnohospodárskeho múzea v Nitre, v Steel-
Parku v Košiciach a v predajni „Hravý svet“ v 
Bratislave. V Ruskej federácii je interaktívna 
výstava „Naučnaja igruška putešestvujet“ a v 
Mexiku výstava „MILSET and Scienti� c Toy“. 
Počas 20 rokov občianske združenie Vedecká 
hračka vydalo deväť publikácií a usporiadalo 
630 hrových, vzdelávacích, konzultačno-infor-
mačných, súťažných, výstavných a iných aktivít 
popularizujúcich vedu a techniku prostredníc-
tvom hračiek a hier, na ktorých bolo viac ako 
milión spokojných účastníkov.

Dvadsať rokov činnosti si členovia občian-
skeho združenia Vedecká hračka pripomenú 
18. januára 2015 popoludňajším programom 
a súťažnou show pre návštevníkov Europa 
SC vo Zvolene. 
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Zhovárala sa: Tatiana ŤAŽKÁ

V novembri sa v Bratislave uskutočnila 
tlačová konferencia spoločnosti Nissan 
Sales Central&Eastern Europe. Spo-
ločnosť zabezpečuje dovoz a servis au-
tomobilov Nissan v Českej republike, 
Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Sídlo 
má v Budapešti. Riaditeľ spoločnosti, 
pán Andrej Aki� ev prezentoval aktuálne 
hospodárske výsledky Nissanu vo svete, 
aj plány na pokračovanie súčasného  ras-
tu globálnej výroby a predaja značky. Za-
ujala nás najmä jeho veta: ‘‘Naše poslanie 
je jasné: Stať sa najpredávanejšou ázij-
skou značkou tým, že budeme dodávať 
našim zákazníkom vzrušujúce dostupné 
inovácie.’’ 

Nissan už v minulosti takéto exkluzívne postave-
nie na európskom trhu mal. Vtedy však ešte iné 
japonské a kórejské automobilky zrejme neveno-
vali obchodovaniu s Európou takú pozornosť ako 
v súčasnosti. O čínskych automobiloch a plánoch 
expandovať do Európy vieme aj dnes málo, kon-
com minulého storočia prakticky nič. Naplniť 
spomínané predsavzatie vedenia Nissanu bude 
teda náročná úloha. Dôležité bude, ako sa budú 
Nissany predávať najmä na najväčších národných 
trhoch Európy, ale v náročnej súťaži ázijských 
značiek môže rozhodnúť aj úspech na trhoch ma-
lých štátov, akým je aj náš. O plánoch Nissanu 

v Európe, ale najmä postavení značky na našom 
trhu sme sa rozprávali s riaditeľom slovenského 
zastúpenia spoločnosti Nissan Sales Central&E-
astern Europe, pánom Mariánom Ho� erom.
Nissan má v Európe ambiciózne plány, na konci 
roku 2016 by chcel mať 5-percentný trhový po-
diel v Európe. Ako ho chce dosiahnuť?
- Nissan za posledný rok predviedol obrovskú 
produktovú ofenzívu, keď priniesol na európsky 
trh 7 noviniek. Všetko začalo novou Microu, po 
nej nasledoval celkom nový Note. Od februára 
ponúkame na slovenskom trhu druhú generáciu 
Nissana Qashqai, ktorý pred niekoľkými rokmi 
vytvoril celkom nový segment crossoverov. Nasle-
dovali nový Juke, celkom nový Nissan X-Trail a 
naše druhé elektrické vozidlo – e-NV200. Ďalším 
mimoriadne dôležitým typom v našej dlhodobej 
stratégií je nový Nissan Pulsar, ktorým sa vracia-
me do najväčšieho európskeho segmentu C. Už 
dnes sme v mnohých krajinách západnej Európy 
ázijská značka č. 1 s trhovým podielom na cieľovej 
úrovni. Spolu s novými modelmi, ktoré sú vyba-
vené inovatívnymi technológiami, dostupnými 
pre všetkých, je náš cieľ dosiahnuteľný. 

Aké ambície má značka na slovenskom trhu? 
Ako sa európska stratégia premietne u nás?
- Na slovenskom trhu máme rovnako veľké am-
bície, momentálne máme trhový podiel na úrovni 
2 %. Vďaka novej konsolidovanej sieti predajní 

a servisov, i novým produktom, máme ambíciu 
rásť aj v roku 2015, rovnako ako sme rástli v roku 
2014. 
Aká je momentálne sieť predajní Nissanu na 
Slovensku?
- Na Slovensku máme momentálne 11 predajní, 
ktoré poskytujú aj služby autorizovaného servisu. 
V Bratislave a Žiline sú predajne certi� kované aj 
na predaj a servis elektrických vozidiel. 
Zastavme sa pri elektrických vozidlách. Aké 
ambície má značka Nissan v tejto oblasti? 
- Rozvoj elektromobility je jednou z globálnych 
kľúčových priorít značky Nissan. Na našom trhu 
sme zastúpení dvoma modelmi: Leaf a e-NV 
200, ktoré sú pre niektorých zákazníkov vynikaj-
úcou alternatívou k vozidlám s klasickým poho-
nom. Majú totiž menšie priame prevádzkové aj 
servisné náklady. 
Samotné elektromobily sú jedna stránka mince, 
infraštruktúra nabíjacích staníc druhá... 
- Áno, a veľmi dobre si to uvedomujeme. Bez nej 
totiž nemôžeme očakávať predaje, aké by zodpo-
vedali kvalitám elektromobilov a potenciálu trhu. 
Okrem samotných vozidiel sme preto aktívni aj 
pri budovaní infraštruktúry. V spolupráci s Gree-
nWay sme sprevádzkovali sieť 15 rýchlonabíja-
cích staníc pre elektromobily na trase Bratislava 
– Košice, čím sa efektívne prepojili metropoly 
západného a východného Slovenska a umožnilo 
sa tak používanie ekologickej dopravy pomocou 
elektromobilov na celom území Slovenska bez 
obmedzenia.
Ako hľadáte zákazníkov pre elektromobily? Ti-
eto vozidlá majú predsa len svoje obmedzenia, 
čo sa týka dojazdu...
- V prvom rade je dôležité, aby široká verejno-
sť pochopila elektromobilitu ako plnohodnotný 
spôsob dopravy. Elektromobily sú významným 
prostriedkom dopravy pre spoločnosti zaobe-
rajúce sa distribúciou tovaru napríklad v meste 
alebo v národných parkoch, ktoré v rámci dennej 
prevádzky najazdia do 140 kilometrov. Počas noci 
dobijú ich akumulátory a ráno sú vozidlá opäť 
pripravené na ekologické jazdy. Z tohto hľadis-
ka sú pre nás dôležití najmä � otiloví zákazníci, 
pre ktorých znamenajú elektrické autá výrazné 
zmenšenie prevádzkových nákladov. Elektrické 
vozidlá sú však čoraz populárnejšie aj medzi jed-
notlivcami, ktorých bežné denné potreby nepre-
sahujú 150 km. Ideálnym príkladom je Nórsko, 
kde patrí Nissan Leaf medzi najpredávanejšie 
vozidlá vôbec.

Nissan chce byť ázijskou
jednotkou v Európe
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Čo patrí medzi hlavné silné stránky automobi-
lov Nissan?
Automobily Nissan sú vybavené vynikajúcimi 
technológiami na poli bezpečnosti, pohodlia a 
zábavy pre celú posádku, disponujú modernými a 
úspornými motormi, ktoré sú šetrné k životnému 
prostrediu. Nezanedbávame ani vývoj a uvádza-
nie na trh nízkoobjemových zážihových motorov, 
ktoré kombinujú veľký výkon a malú spotrebu 
paliva.
Dôležité je pripomenúť, že Nissan prináša inova-
tívne technológie cenovo dostupné pre všetkých. 
Čo si možno pod pojmom „dostupné technoló-
gie pre všetkých“ predstaviť?
- Súčasné automobily značky Nissan majú vyni-
kajúce bezpečnostné vybavenie, medzi ktoré pa-
trí napríklad tzv. bezpečnostný štít, ktorý zahŕňa 
niekoľko bezpečnostných systémov. Napríklad 
sledovanie mŕtveho uhla, rozpoznávanie doprav-
ných značiek, upozornenie na vybočenie z jazd-
ného pruhu či systém automatického núdzového 
brzdenia. Na poli navigácie a zábavy ponúka Ni-
ssan jedinečné riešenie vďaka zariadeniu Nissan 
Connect, ktoré predstavuje výkonnú kombináciu 
zvukových, navigačných a komunikačných funk-
cií.  Snažíme sa, aby ich uplatnenie sa v našich 
vozidlách nezväčšovalo dramaticky cenu vozidiel. 
 o Vráťme sa späť k novým typom. Nissan sa vra-
cia do segmentu C s klasickým C-hatch mode-
lom. Čo Pulsar ponúka?
- Pulsar ponúka atraktívny a dynamický dizajn, 
moderné zážihové a vznetové prepĺňané motory, 
precízne riadenie a najmodernejšie bezpečnostné 
a zábavné technológie. Už v základnej verzii pon-
úkame výkonný zážihový prepĺňaný motor 1.2 
DIG-T s výkonom 85 kW, ktorý dosahuje prie-
mernú spotrebu len 5 l/100 km. Model so vzne-
tovým motorom je ešte úspornejší – na 100 km 
si vypýta v priemere len 3,6 l/100km. Najväčšou 
devízou Pulsara z pohľadu typického slovenského 
zákazníka je  vnútorný priestor. Cestujúci sediaci 
na zadných sedadlách majú na kolená dokonca 
viac miesta ako je priemer vozidiel v segmente D 
– teda vo vozidlách väčších o triedu. 

Nový X-Trail zmenil dizajn od základov oproti 
predchádzajúcej generácií...
- Nový Nissan X-Trail prináša síce rovnaké vý-
hody ako predošlá generácia, ale v celkom novom 
a atraktívnejšom šate. Moderný dizajn nie je na 
úkor praktickosti. Keďže bola zachovaná svetlá 
výška vozidla ako aj veľké nájazdové uhly, s X-

-Trailom si tak dokonale užijete každé dobro-
družstvo.   
Čo nové ponúkate svojim zákazníkom pri 
servisných službách?
 - Neustále sa snažíme ponúkať zákazníkom 
atraktívne ponuky, ktoré re� ektujú podmien-
ky trhu. Základným stavebným kameňom sú 
samozrejme profesionálne vyškolení odborníci 
našich servisných zastúpení, kvalitné a rýchlo vy-
konávané servisné práce. Pre všetkých majiteľov 
vozidiel Nissan máme k dispozícií vernostný klub 
YOU+NISSAN, ktorý im poskytuje množstvo 
atraktívnych výhod. Pravidelne pripravujeme 
rôzne kampane, aktuálne zimnú kampaň, kde 
ponúkame na vybrané dielce a príslušenstvo zľavy 
až do 30 % a zimnú prehliadku za výhodnú cenu. 
Ďalej máme program repasovaných dielcov pre 
majiteľov starších automobilov Nissan.   
Akú záruku poskytuje Nissan na svoje automobily?
- Štandardná záruka na naše nové automobily je 
v rozsahu 3 roky alebo 100 000 km, podľa toho, 
čo nastane skôr. Okrem toho však, samozrejme, 
ponúkame predĺženú záruku v trvaní 5 rokov ale-
bo 150 000 km za výhodných podmienok.  
Dnes už k predaju automobilov patria neodmy-
sliteľne � nančné služby, čo ponúka Nissan?
- Spoločnosť Nissan ponúka širokú paletu atrak-
tívnych � nančných produktov, akými sú platba na 
tretiny či ešte populárnejšie štvrtiny. Najnovším 
produktom je bezúročné � nancovanie  s malými 
mesačnými splátkami, dostupné pre typy Micra, 
Note a Pulsar.

Čo pripravuje Nissan pre rok 2015?
V roku 2015 pripravujeme predovšetkým niekoľ-
ko zlepšení pre aktuálne modely. Nové Nissany 
Qashqai a X-Trail sa môžu tešiť väčšiemu výkonu 
vďaka novému zážihovému motoru 1.6 DIG-T s 
výkonom 120 kW.  Takisto aj ponuku motorov 
pre Pulsar oživí motor 1.6 DIG-T s neuveriteľ-
ným výkonom až 142 kW. V roku 2015 predsta-
víme na európskom trhu aj celkom novú generá-
ciu typu Nissan Navara.

S akými úspechmi ukončil Nissan uplynulý 
športový rok? 
- Vlani sme oslávili 30. výročie divízie NISMO. 
Za veľký úspech možno považovať skutočnosť, že 
rok vyvrcholil 82 umiestneniami na stupňoch ví-
ťazov v 42 pretekoch, víťazstvá v sérii Super GT, 
Nissan GT 500 GT-R atď. v kategórii LM a že 
počas svojej existencie nazbieral množstvo  vý-
znamných umiestnení v oblasti motoristického 
športu. Divízia NISMO však nie je vyhradená len 
motoršportu, ale je dostupná aj pre verejnosť. Pre 
priaznivcov rýchlej jazdy a motoršportu bude od 
budúceho roku dostupné športové vozidlo 370Z 
vo verzii Nismo a do predaja sa dostane aj športo-
vá verzia modelu Juke - NISMO RS s motorom 
1.6 DIG-T s výkonom 166 kW, i Pulsar NIS-
MO. Spoločnosť Nissan bude pokračovať vo svo-
jich aktivitách na poli sponzoringu a motoršpor-
tu a ešte väčšmi prehlbovať partnerstvo s UEFA 
Champions League, ktoré odštartovalo v auguste 
tohto roku zápasom o európsky Superpohár.

www.mot.sk
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    Slávnostné odovzdávanie kľúčov od prvého Pulsaru predaného na Slovensku – v Žiline 
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§
aj cestná daň vrátane výnosov z pokút a sankč-
ného úroku, vyberaná daňovými úradmi po 31. 
decembri 2014 podľa zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Výpadok príjmov vyšších územných celkov 
by mal byť kompenzovaný navýšením podielu 
VÚC na dani z príjmov fyzických osôb, kto-
rá podľa dôvodovej správy k zákonu prinesie 
vzhľadom na rýchlejší rast základne pozitívny 
vplyv na príjmy vyšších územných celkov v ďal-
ších rokoch. 

Podľa predkladateľov bude mať nový zákon 
pozitívny vplyv na podnikateľov, ktorí na pod-
nikanie používajú ekologické vozidlá, hybrid-
né motorové alebo elektrické vozidlá, vozidlá 
s pohonom na vodík, CNG, LPG a vozidlá 
mladšie ako 9 rokov, a to vo forme 50 % zmen-
šenia sadzby dane pre hybridné motorové ale-
bo hybridné elektrické vozidlá, vozidlá s vo-
díkovým pohonom, pohonom CNG a LPG; 
vo forme 25 % zmenšenia ročnej sadzby dane 
počas prvých troch rokov od dátumu prvej evi-
dencie vozidla, 20 % zmenšenia ročnej sadzby 
dane pre vozidlá nad tri roky do šiestich rokov 
a 15 % zmenšenia ročnej sadzby dane pre vo-
zidlá od šesť do deväť rokov od prvej evidencie 
vozidla. 
Negatívny vplyv zákona sa prejaví u tých pod-
nikateľov, ktorí na podnikanie používajú staršie 
vozidlá, pretože dochádza k zväčšeniu ročnej 
sadzby dane o 10 % pre vozidlá staršie ako 12 
rokov a k zväčšeniu o 20 % pre vozidlá nad 13 
rokov od prvej evidencie vozidla.

Podnikatelia uhrádzajúci cestnú daň by mali 
vedieť, že od 1. januára 2015 dochádza k zme-
ne zákonnej úpravy. Účinnosť nadobudol nový 
zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových 
vozidiel, ktorý upravuje zdaňovanie moto-
rových vozidiel a prípojných vozidiel daňou 
z motorových vozidiel. Podmienky platenia 
dane z motorových vozidiel boli do konca roka 
2014 upravené zákonom č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpa-
dy v znení neskorších predpisov. Išlo o jednu 
z miestnych daní, ktorú mohol zaviesť každý 
vyšší územný celok na svojom území všeo-
becne záväzným nariadením. Predkladatelia 
nového zákona v dôvodovej správe uvádzajú, 
že poznatky z praxe poukazujú na nejednotný 
prístup vyšších územných celkov najmä pri ur-
čovaní sadzieb dane a oslobodení, čo v rámci 
Slovenskej republiky vytváralo rozdielne pod-
mienky pre rozvoj podnikateľského prostredia 
a nerovnako zaťažovalo podnikateľov. Okrem 
iného aj z dôvodu, že vyššie územné celky  vy-
užívali iba veľmi obmedzene zákonnú možnosť 
na zmenšenie dane pre ekologické vozidlá, sa 
u podnikateľov minimalizoval záujem o zväč-
šovanie investícií do modernejších a ekologic-
kejších vozidiel. 
Predkladatelia zákona preto vyňali zdaňovanie 
motorových vozidiel zo skupiny nepovinných 
miestnych daní a zaviedli ju ako jednu zo štát-
nych daní. Možno konštatovať, že základné 
podmienky zdaňovania motorových vozidiel 
ostali v podstate nezmenené. Pre celé územie 
Slovenskej republiky sa zjednotila právna úpra-
va sadzieb dane, oslobodenia od dane, zväčše-
nia a zmenšenia ročnej sadzby dane. 
Základ dane závisí od zdvihového objemu val-
cov motora v cm3 pre osobné motorové vozi-
dlá a od počtu náprav a celkovej hmotnosti pre 
autobusy a úžitkové vozidlá. Výkon motora v 
kW je základom dane pri vozidlách, ktorých 
jediným zdrojom energie je elektrina. Výška 
ročných sadzieb dane bola stanovená podľa do-
teraz platných ročných sadzieb dane vyššieho 
územného celku Banská Bystrica. Zákonodar-
ca zaviedol v zdaňovaní motorových vozidiel 
nový ekologický prvok, diferencované zmenšo-

Rada advokáta
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vanie sadzby dane po dobu 9 rokov na základe 
veku vozidla.

Veľkosť jednotlivých percentuálnych zliav z 
ročných sadzieb daní je nasledovná:
•  25 % počas prvých troch  rokov počnúc  
 mesiacom prvej evidencie vozidla,
•  20 % počas nasledujúcich 3 rokov,
•  15 % pre vozidlá staršie ako šesť rokov, a to  
 až do deviatich rokov veku vozidla.
•  až o 50 % sa zmenšuje ročná sadzba dane  
 pre hybridné motorové alebo hybridné  
 elektrické vozidlá, vozidlá s pohonom na  
 vodík, CNG, LPG. 

Za vozidlá staršie ako 12 rokov bude naopak 
nutné uhrádzať zväčšenú ročnú sadzbu dane: 
sadzbu zväčšenú o 10 % pre vozidlá staršie ako 
12 rokov a o 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac 
ako 13 rokov od prvej evidencie vozidla.

Predmetom dane sú motorové a prípojné vo-
zidlá evidované v Slovenskej republike a po-
užívané na podnikanie alebo inú zárobkovú 
činnosť. Dani podliehajú vozidlá kategórie L 
(motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami 
a štvorkoliesky), kategórie M (vozidlá určené 
na prepravu osôb), kategórie N (vozidlá určené 
na dopravu nákladov) a kategórie O (prípojné 
vozidlá). Zdaňované teda budú aj motocykle 
určené na podnikateľské účely.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, s vý-
nimkami pre daňovníkov, ktorí sa zrušujú s lik-
vidáciou, bez likvidácie, na ktorých majetok bol 
vyhlásený konkurz, ukončili podnikanie alebo 
v priebehu zdaňovacieho obdobia zomreli. 
Správu dane z motorových vozidiel vykonáva aj 
naďalej daňový úrad, ktorý je miestne príslušný 
podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru 
predchádzajúceho roka. Daňové úrady pouká-
žu výnos dane z motorových vozidiel prísluš-
nému vyššiemu územnému celku naposledy za 
mesiac december 2014 do 15. januára 2015. 
Výnos z cestnej dane vrátane výnosov z pokút 
a sankčných úrokov vzťahujúcich sa k cestnej 
dani je od 1. januára tohto roka príjmom štát-
neho rozpočtu. Príjmom štátneho rozpočtu je 

autor: JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

vnutro_motor.indd   12 21.12.2014   17:34:34



06306 KIA_novorocnystart2015_ceed a sportage_inzercia A4_Casopis TP+TP_297x210_PRESS.indd   106306 KIA_novorocnystart2015_ceed a sportage_inzercia A4_Casopis TP+TP_297x210_PRESS.indd   1 18.12.14   17:4618.12.14   17:46



II   január 2015   II                14

1. Ak účinnosť bŕzd nedosahuje určený limit;
2.  Ak sa musí znova zošliapnúť pedál prevádzkovej brzdy pred vyvolaním  
 brzdného účinku;
3. Závažné chyby na prevodoch a na príslušenstve bŕzd;
4. Vôľa riadenia presahujúca povolenú maximálnu hodnotu;
5. Zjavné deformácie prednej nápravy alebo časti riadiaceho mechanizmu,  
 kmitanie kolies riadiacej nápravy;
6.  Podstatné zhoršenie priehľadnosti čelného skla;
7.  Ak opotrebenie alebo poškodenie pneumatík presahuje prípustnú hranicu;
8.  Poškodené pruženie a tlmiče pruženia;
9.  Zjavné unikanie paliva alebo oleja;
10.  Ak objemový obsah kysličníka uhoľnatého (CO) v spalinách benzínového  
 motora alebo stupeň dymivosti naftového motora presahuje povolenú hod 
 notu;
11.  Ak nesvietia tlmené, koncové, obrysové, brzdové alebo smerové svetlá  
 alebo ak nespĺňajú predpísanú svietivosť;
12. Nemožnosť tlmiť diaľkové svetlá;
13. Chybne nastavené alebo poškodené re� ektory, tlmené svetlá a re� ektory  
 do hmly spôsobujúce oslnenie a chybne zapojené jednotlivé svetlá;
14. Použitie iného než schváleného bezpečnostného skla na vozidlách vyrába 
 ných (dovážaných) s týmito sklami;
15. Nadmerne poškodené alebo nevhodné rá� ky a disky kolies včítane pripev 
 ňovacích elementov;
16. Poškodenie alebo deformácie rámu alebo karosérie, ktoré môžu bezpro 
 stredne ohroziť bezpečnosť premávky.
    Uvedené chyby, ktoré boli predmetom zisťovania v jednotlivých, podrobne rozpísaných kontrolných úkonoch sa posud-
zovali ako nebezpečné (stupeň C). Pokiaľ zistená chyba zjavne ovplyvňuje prevádzkové vlastnosti vozidla, bezpečnosť jazdy 
vozidla alebo cestnej premávky však bezprostredne neohrozuje, posudzuje sa ako vážna chyba (stupeň B). Do tejto kategórie 
sa zahrňovali aj niektoré chyby nepriaznivo pôsobiace na životné prostredie a komunikácie. Neskôr sa klasi� kácia chýb dopl-

nila o ľahkú chybu (stupeň A), ktorá nemá vplyv na bezpeč-
nosť premávky a znamenala len odchýlku od bezchybného 
technického stavu.
   Predpísané podmienky, limity, maximálne hodnoty, prí-
pustné hranice a pod. stanovovala platná vyhláška v jednot-
livých paragrafoch. Napríklad podľa § 29 plášte pneumatík 
nesmú mať na svojom vonkajšom obvode a bokoch trhliny 
alebo poškodenia, ktoré obnažujú kordovú vrstvu alebo ju 
narúšajú. Činná plocha plášťa pneumatiky musí mať po ce-
lom obvode behúňa jasne viditeľnú vzorku s hĺbkou drážok 
alebo zárezov najmenej 1 mm.
   Riadiaci mechanizmus motorových vozidiel podľa § 24 ne-
smel mať pri nastavení kolies do priameho smeru mechanic-
kú vôľu väčšiu ako 36° na vozidlách s volantom s najväčšou 
konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km/h a väčšiu 
ako 18° na ostatných vozidlách s volantom (obr. 1).
   Začiatkom sedemdesiatych rokoch sa začali uplatňovať 
prepisy o exhalátoch motorových vozidiel, ktoré sa postupne 
sprísňovali. Najväčšiu povolenú hodnotu objemového ob-
sahu kysličníka uhoľnatého (CO) v spalinách benzínového 
motora pri voľnobehu stanovoval § 40  na 4,5 % (obr. 2), 
čo vyplývalo z prijatého medzinárodného Predpisu EHK č. 
15. Stupeň dymivosti naftových motorov sa v STK spoči-
atku pre diskutabilnú metodiku merania a vyhodnocovania 
(podľa percentuálneho zafarbenia � ltračného papiera) prak-
ticky nevykonával. 
   Podobne boli stanovené ďalšie predpísané podmienky a 
limity pre brzdovú sústavu, osvetlenie a svetelnú signalizá-
ciu a ďalšie mechanizmy. Tak, ako sa vyvíjali medzinárodné 
predpisy, na ktoré reagovala aj naša národná legislatíva, sa 
postupne v ďalších vyhláškach viaceré požiadavky sprísňo-
vali.  Nasledovali vyhlášky FMD č. 90/1975 Zb. a 41/1984 
Zb., ktorá bola zmenená a doplnená vyhláškou FMD č. 
248/1991 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozem-
ných komunikáciách. Tá bola zároveň poslednou federálnou 
vyhláškou tohto zamerania.  
   Postupné zriaďovanie účelových zariadení na vykonávanie 
pravidelných technických kontrol vo federálnom Českoslo-
vensku prebiehalo zo začiatku v oboch republikách – ČSR 
a SSR – podľa odlišnej koncepcie. Príslušné republikové 
orgány štátnej správy vo veciach dopravy samostatne vydá-
vali aj potrebné smernice pre ich činnosť, ktoré sa postupne 
zlaďovali aj v takých zásadných otázkach, ako bolo hodnote-
nie zisťovaných chýb. To sa týkalo predovšetkým tých chýb, 
ktoré neboli vyhláškou taxatívne vymenované. Pre harmo-
nizáciu odvodených prepisov pre vlastný výkon technických 

autor: Ing. Martin KMEŤ
(pokračovanie)

HODNOTENIE  CHÝB  ZISTENÝCH 
PRI  TECHNICKEJ  KONTROLE
V  STK

II   TECHNIKA   II  

Klasi� kácia chýb zistených pri technickej kontrole vychádzala zo vše-
obecne záväzných právnych predpisov, ktorým bola v začiatkoch čin-
nosti STK u nás vyhláška FMD o podmienkach prevádzky vozidiel na 
pozemných komunikáciách č. 32/1972 Zb.. Tá stanovovala konštrukč-
né a technicko-prevádzkové podmienky, ktorým musí vozidlo zod-
povedať v prevádzke na pozemných komunikáciách a de� novala tiež 
technickú nespôsobilosť vozidiel na prevádzku (§ 87), a to nasledovne: 
ak vozidlo nezodpovedá technickým podmienkam určeným na jeho 
prevádzku v takej miere, že bezprostredne ohrozuje bezpečnosť a ply-
nulosť premávky alebo bezpečnosť osôb a majetku, alebo poškodzuje 
pozemnú komunikáciu, musí byť vyradené z premávky do toho času, 
kým sa chyby neodstránia. Za také chyby sa pokladajú najmä:
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zidiel na pozemných komunikáciách. De� novala jednotlivé 
stupne chýb (ľahká – A, vážna – B, nebezpečná – C) a podľa 
zistených chýb tiež tri stavy:
- Vozidlo spôsobilé pre ďalšiu prevádzku je také, na ktorého 
mechanizmoch neboli zistené buď žiadne alebo len ľahké 
chyby (A), ktoré si držiteľ vozidla odstraňuje vo vlastnom 
záujme.
- Vozidlo dočasne spôsobilé pre ďalšiu prevádzku je také, na 

kontroly a hodnotenie chýb. Pri zložitejších úkonoch bol 
spôsob kontroly doplnený odkazom na stanovenú metodiku 
schválenú republikovými orgánmi štátnej správy vo veciach 
dopravy. Niektoré z nich boli zverejnené aj vo Vestníku 
dopravy vydávanom FMD.  Zároveň sa zjednotil aj obsah 
(forma) používaného protokolu o technickej kontrole, kto-
rý umožňoval optické snímanie a následne strojnopočetné 
spracovanie výsledkov všetkých vykonaných technických 
kontrol za hodnotené obdobie  (kalendárny rok, prípadne 
polrok). Záhlavie protokolu s údajmi o vozidle a jeho dr-
žiteľovi sa vypĺňalo písacím strojom s  predpísaným typom 
písma a zistené chyby sa zaznamenávali číslom príslušného 
kódu do jedného z troch polí protokolu podľa závažnosti 
zistenej chyby (A, B, C). Napríklad nedostatočný účinok 
prevádzkovej brzdy sa zapísal do protokolu kódom 201 do 
poľa nebezpečných chýb (C).
   Odlišnosti v rozsahu kontroly boli iba ojedinelé – naprí-
klad v slovenských STK bolo zavedené meranie teploty varu 
brzdovej kvapaliny (úkon 223 – Brzdová kvapalina - stav), 
ktorý sa v ČSR nevykonával. Vzorka kvapaliny sa odoberala 
z vyrovnávacej (zásobnej) nádržky a na zistenie teploty varu 
sa používal špeciálny prístroj (obr. 3).

  Zo začiatočného obdobia činnosti STK sú pamätné obavy 
majiteľov starších a starých automobilov, podľa ktorých pri 
použití moderných skušobných zariadení ich automobily 
nemali šancu úspešne „prejsť“ cez technickú kontrolu v STK. 
Tieto obavy neboli opodstatnené, keďže predpísané podm-
ienky zohľadňovali dátum schválenia technickej spôsobilosti 
typu konkrétneho vozidla pre prevádzku a pre tie staršie 
boli, (a sú) samozrejme, miernejšie. Typickým príkladom sú 
požiadavky na účinok bŕzd, prípadne objemový obsah CO 
v spalinách zážihového motora a pod. Niektoré požiadavky 
však platili pre všetky vozidlá bez ohľadu na dátum schvále-
nia typu či rok výroby, napríklad požiadavka na minimálnu 
hĺbku drážok behúňa pneumatiky, požiadavky na ich prí-
pustnú kombináciu a pod., ktorých splnenie nevyžadovalo 
žiadne zásahy do konštrukcie vozidla. 

kontrol a ich zjednotenie boli prínosom spoločné práce 
partnerských ústavov ÚSMD Praha a ÚCHD Bratislava.
Výsledkom koordinačného procesu bolo vydanie jednotnej 
Smernice pre zisťovanie a hodnotenie technického stavu 
cestných vozidiel Federálnym ministerstvom vnútra č.j. 
VB/F-354/D-85 v roku 1985, podľa ktorej sa vykonávali 
technické kontroly v oboch republikách. Táto smernica bola 
vydaná v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 vtedy platnej vy-
hlášky FMD č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vo-

Obr. 1: Kontrola mechanickej vôle riadenia (merala sa v uhlovej miere na volante, s indikátorom na 
prednom kolese) zariadením MVR, ktoré sa do bežného výkonu technických kontrol v STK nezaviedlo

ktorého mechanizme bola zistená čo len jedna vážna chyba 
(B), ale žiadna nebezpečná chyba (C). Chyby je nutné od-
strániť čo najskôr, najneskôr do vymedzenej lehoty. Tá bola 
potom stanovená na najviac 3 mesiace, a to s prihliadnutím 
na v tom čase pretrvávajúci nedostatok náhradných dielcov.
- Vozidlo nespôsobilé pre ďalšiu prevádzku je také, na ktoré-
ho mechanizme bola zistená čo len jedna nebezpečná chyba 
(C). Do odstránenia nebezpečných chýb sa vozidlo vyraďuje 
z premávky.

Smernica obsahovala celkom až 160 kontrolných úkonov, 
pričom ich počet závisel aj od kategórie vozidla. Rozdelené 
boli do deviatich skupín od 100 po 900, pričom každý kon-
trolný úkon mal pridelený trojčíselný kód. Napríklad skupi-
na 200 obsahovala kontrolné úkony  pre brzdovú sústavu. 
Úkon pre kontrolu účinku prevádzkovej brzdy mal kód 201 
atď. Každý úkon obsahoval predpísané podmienky, spôsob 

Obr. 2: Meranie objemového obsahu kysličníka uhoľnatého (CO) v spalinách benzínového motora v STK 
Banská Bystrica analyzátorom HOFMANN- UNOR systému NDIR (nedisperzný infračervený analyzátor) 

Obr. 3: Prístroj na kontrolu teploty varu brzdovej 
kvapaliny CASTROL – Vapour Lock Indicator sa v 
STK v SSR používal od roku 1982 už pre záväzné 
hodnotenie stavu brzdovej kvapaliny 
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Toyota vyrobila
v Európe už
9 miliónov

vozidiel

Počas  parížskeho autosalónu v októbri 2014 
spoločnosť Toyota oznámila dosiahnutie nové-
ho míľnika v Európe, kde práve v tom období 
vyrobila vozidlo s poradovým číslom 9 milió-
nov. 
Dve tretiny z celkového počtu vozidiel Toyota 
predávaných na tomto kontinente kompleti-
zujú zamestnanci Toyoty v jednom zo šiestich 
automobilových závodov, resp. jednej z troch 
motorární - v Portugalsku, Veľkej Británii, 
Turecku, Francúzsku, Poľsku, Českej republike 
alebo v Rusku. 
Európska výroba bola spustená v roku 1971 
vybudovaním prvého závodu – Toyota Caeta-
no Portugal S.A., kde uzrela svetlo sveta úpl-
ne prvá Toyota Corolla európskej výroby. V 

súčasnosti pôsobí v siedmich rôznych európ-
skych krajinách deväť európskych výrobných 
závodov, vybudovaných vďaka investíciám v  
hodnote viac ako 8 mld. eur. Tieto závody pro-
dukujú široký rad automobilov pre európskych 
zákazníkov i vozidlá určené na export do USA. 
V rámci globálnej vízie automobilky Toyota 
budú európske prevádzky zohrávať stále väčší 
význam v úlohe globálneho centra plánovania, 
kde vzniknú budúce generácie vozidiel v kľúčo-
vých európskych segmentoch A, B a C. Toyota 
v súčasnosti so svojimi dcérskymi spoločnos-
ťami v Európe priamo zamestnáva asi 20 000 
ľudí – počet zamestnancov po zahrnutí predaj-
nej siete dosahuje 94 000.
    -ta-

SEAT prijal ďalších 233 kontraktačných 
zamestnancov do svojho závodu Martorell. 
Noví pracovníci pomôžu uspokojiť dopyt po 
automobiloch SEAT Ibiza a Audi Q3. 

Už počas roka 2014 SEAT prijal viac ako 
550 kontraktačných zamestnancov, z toho 
väčšinu v januári v súvislosti so zavedením 
trojzmennej prevádzky na výrobnej linke 
2 kvôli veľkému dopytu po automobiloch 
Leon. V októbri 200 z týchto zamestnancov 
uzavrelo pracovnú zmluvu so spoločnosťou 
SEAT a prešlo do stavu kmeňových zamest-
nancov.
Na základe dohody uzavretej s odbormi 
musí SEAT pri najímaní kontraktačných 

zamestnancov na pokrytie zväčšeného 
výrobného objemu uprednostňovať tých 
zamestnancov, ktorí predtým pracovali v 
spoločnosti. 
V júli nastúpilo do pracovného pomeru pr-
vých 45 absolventov duálneho štúdia, spá-
jajúceho učňovskú výchovu v značke SEAT 
so stredným odborným vzdelaním. 
Celosvetový predaj značky SEAT v období od 
januára do októbra minulého roku vzrástol 
o 10,5 % na celkovo 326 000 automobilov. 
Nárast predaja vyvolal úspech automobilov 
SEAT v strednej a východnej Európe, kde 
objednávky v prvých desiatich mesiacoch 
roka medziročne vzrástli o 50,5 %.
     
 -st-

SEAT prijal ďalších 233 kontraktačných zamestnancov 

Honda už vyrobila 300 miliónov motocyklov 
Spoločnosť Honda Motor Co., Ltd., 25. no-
vembra 2014 oznámila, že celkový počet mo-
tocyklov Honda vyrobených vo svete dosiahol v 
septembri 2014 už 300 miliónov kusov. Táto po-
zoruhodná udalosť bola dôvodom oslavy, ktorá 
sa uskutočnila v továrni Kumamoto, ktorá bola 
prvým závodom na výrobu motocyklov značky 
Honda v Japonsku. 
Tristomilióntym motocyklom značky Honda na 
svete sa stal typ Gold Wing vyrobený v továrni 
Kumamoto. Míľnik 300 miliónov kusov bol do-
siahnutý v 66. roku od začatia výroby motocy-
klov Honda v roku 1949, keď prvým vyrobeným 

typom Dream Type-D. História motocyklov 
Honda sa začala s počiatkom sériovej výroby v 
Japonsku v roku 1949.

Výroba mimo územia Japonska sa začala v roku 
1963 v Belgicku a odvtedy značka Honda rozši-
rovala svoje výrobné kapacity do mnohých krajín 
sveta v súlade so svojou � lozo� ou „vyrábať vý-
robky blízko zákazníkom“. S odhodlaním vyvíjať 
technológie, ktoré by do životov ľudí vniesli viac 
pohodlia a zábavy, spoločnosť Honda vyvíja a 
ponúka výrobky, ktoré dokážu uspokojiť indivi-
duálne potreby zákazníkov v mnohých rôznych 
krajinách a regiónoch po celom svete.

-ha-
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Štvormiestne päťdverové mini SUV Su-
zuki Hustler získalo japonské ocenenie 
Auto roka 2015 (obdoba európskeho Auta 
roka) v segmente minivozidiel. Suzuki 
Hustler sa vyrába len pre japonský trh. 
Poháňa ho zážihový 0,66-litrový 12-ven-
tilový trojvalec v kombinácii s automatic-
kou prevodovkou typu CVT alebo s ručne 
ovládanou 5-stupňovou prevodovkou. S 

alternatívou pohonu 2WD (jednej nápra-
vy) alebo 4WD (oboch náprav). 

V Japonsku volí auto roka asociácia automo-
bilových výskumných pracovníkov a noviná-
rov (Automotive Researchers’ and Journalists’ 
Conference of Japan). Aktuálne hodnotila do-
máce typy uvedené na japonský trh od 1. no-
vembra 2013 do 31. októbra 2014.

Do užšieho výberu kategórie mini vybrala šesť 
vozidiel. Pri udelení najnovšieho titulu pre vo-
zidlo značky Suzuki podľa zdôvodnenia porot-
cov okrem iného rozhodol: „dômyselný vzhľad 
a sviežosť vozidla Hustler..., ktoré sa považuje 
za priekopníka nového segmentu trhu - mini 
SUV.“
Pozornosť si ďalej podľa asociácie zaslúžia ni-
elen jeho jazdné vlastnosti, ale aj farby, vrátane 
farieb karosérie. V širšom slova zmysle je to 
automobil, ktorý plní sny svojim užívateľom. 
Či už v rámci rodiny, samostatne alebo s part-
nerom. Za prvých desať mesiacov minulého 
roka zaregistrovali v Japonsku spolu 86 918 
nových mini SUV Suzuki Hustler. Aj to svedčí 
o jeho popularite. 

Titul japonské Auto roka už pre značku Su-
zuki v nedávnej minulosti získali: na roky 2010 
a 2005 typ Swift, v rokoch 2008 a 1993 Wa-
gonR. V roku 2008 aj model WagonR Stingray. 

    -si-
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OPEL BUDE V RÜSSELSHEIME 
VYRÁBAŤ  DRUHÚ  VLAJKOVÚ 
LOĎ Počas svojej druhej ná-

vštevy Nemecka v mi-
nulom roku pani Mary 
Barra, predsedníčka 
predstavenstva General 
Motors, oznámila ďal-
šie významné investície. 
Potvrdila, že v tradič-
nom hlavnom závode 
Opel v  Rüsselsheime sa 
bude vyrábať nový typ. 
“Toto SUV bude druhou 
vlajkovou loďou značky 
popri rade Insignia,” po-
vedala. Do závodu Opel 
v Rüsselsheime koncern 
GM investuje 245 mi-
liónov eur na splnenie 
požiadaviek budúcnosti. 
Okrem toho Mary Barra 

oznámila ďalšie investície viac ako pol miliardy 
eur do závodov na výrobu motorov a prevo-
doviek v mestách Rüsselsheim, Kaiserslautern 
(Nemecko) a Tychy (Poľsko). Investície sú ne-
vyhnutné pre druhý stupeň ofenzívy značky 
Opel v oblasti pohonného ústrojenstva, v rámci 
ktorej budú zavedené nové úsporné motory a 
účinné prevodovky. 
“Opel má veľký strategický význam pre GM. 
Produktová ofenzíva zahŕňajúca 27 nových 
modelov a 17 nových motorov mala veľmi 
úspešný štart. Tieto dodatočné investície po-
môžu značke opäť zažiariť v pôvodnom lesku a 
ďalej posilniť našu pozíciu v Európe. Sú jasným 
znakom príspevku GM k značke Opel, Ne-
mecku a Európe,” povedala Mary Barra. 
Pán Karl-� omas Neumann, predseda pred-
stavenstva Opel Group, bol nadšený jasnou 
správou: “General Motors a Opel sú bližšie ako 
kedykoľvek predtým.”  Dr. Neumann okrem 
toho oznámil, že v závode Eisenach bude od 
polovice roka 2015 zavedená tretia pracovná 
zmena. “Je to dobrá správa pre Eisenach, pre-
tože je vyvolaná veľkým dopytom po typoch 
ADAM a Corsa novej generácie.” 
   -ol-

ŠIESTY TITUL PRE SUZUKI MÁ „MINI SUV“  

vnutro_motor_januar.indd   17 27.12.2014   0:18:27
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V apríli 2014 mal svetovú premié-
ru na autosalóne v Pekingu nový 

kompaktný crossover značky Lexus 
typ NX. Dizajn tohto NX nadväzuje 
na koncept LF-NX,  ktorý má osloviť 
najmä mladších, mestských vodičov 
kladúcich väčší dôraz na dizajn. Ten 
pôsobí mimoriadne dynamicky, ale 
hybridný pohon modelu, ktorý sme 
skúšali, bude vyhovovať viac vodičom, 
ktorí si na športový štýl jazdy nepotr-
pia a majú radosť z pokojnej jazdy.

Na náš trh prišiel Lexus NX iba vo verzii 300h, 
teda s hybridným pohonom. Jeho základom je 
2,5-litrový zážihový štvorvalec s výkonom 114 
kW a krútiacim momentom 210 Nm pracujúci 
s Atkinsonovým cyklom. Poháňa predné kole-
sá, v čom mu pomáha elektromotor poskytujú-
ci výkon 105 kW a krútiaci moment  270 N.m. 
Keďže nami skúšaný model mal úroveň výbavy 
Premium, pre ňu (a pre výbavu F Sport)  má 
Lexus 300h poháňané obidve nápravy. Kolesá 
zadnej roztáča ďalší elektromotor s výkonom 
50 kW a krútiacim momentom 139 Nm. Je 
akousi trakčnou podporou, ak by pohon pred-
nej nápravy nestačil na vodičom požadovanú 
razanciu zrýchľovania, alebo ak by sa predné 
kolesá ocitli na klzkom povrchu.  Kombinova-
ný výkon celej hybridnej sústavy, ktorý dopĺňa 
prevodovka e-CVT, je 145 kW. 
Nám sa vzhľad  tejto novinky Lexusu páčil, 
vrátane interiéru. Nebudeme zdôvodňovať 
prečo, keďže vieme, že hodnotenie krásy je do 
značnej miery subjektívne. Kto ešte toto auto 
nevidel „naživo“, obraz o ňom z hľadiska esteti-
ky si urobí aj z uverejnených fotogra� í. Tie však 
nevydajú úplné svedectvo o dojmoch, akým 
na nás auto pôsobilo.  Sprostredkujeme teda 
najmä tie. Pohľad na ktorúkoľvek časť interiéru 
nás príjemne zaujal. A všetko, čoho sme sa pri 
používaní auta dotýkali, malo výbornú kvalitu. 

Dobre vyzerá aj prístrojová obšitá doska. Na 
ovládanie systémov zobrazovaných na prístro-
jovej doske slúži  touchpad ako pri notebooku. 
Ním sa dá pohybovať v menu vozidla. Pri zme-
ne položiek dotyková plocha „lupne“ , čím dáva 
najavo skok do inej zóny. Nemôžeme povedať, 
že nás to nadchýnalo, ale zvykli sme si. A ge-
nerácie vodičov vyrastajúcich na moderných 
komunikačných prístrojoch to iste ocenia. Aj 
oni, tak ako my, sa však budú musieť naučiť, 
načo slúži množstvo tlačidiel a prepínačov, lebo 
aj keď sa na dotykovú plôšku touchpadu dá aj 
písať, všetky systémy auta ovládať nedokáže. 

Okrem zvyčajných systémov zlepšujúcich bez-
pečnosť a pohodlie jazdy má toto vozidlo viace-
ro užitočných, ktoré Lexus zhrnul do balíkov. V 
skúšanom vozidle sme mali Balík Panoramatic 
View (1350 eur) ktorý zahŕňa systém sledova-
nia slepého uhla, systém sledovania premávky 
v priečnom smere za vozidlom, panoramatické 
zobrazenie okolia vozidla. Balík Technology 
(2200 eur) obsahoval automatické ovládanie 
diaľkových svetiel, asistenčný systém udržiava-
nia vozidla v jazdnom pruhu, projekčný fareb-

ný displej HUD s uhlopriečkou 6,2 palca. Ba-
lík Sports Driving  za 1150 eur zahŕňal jazdný 
režim Sport S+ a adaptívne odpruženie AVS. A 
vozidlo malo aj ešte menej bežné vymoženosti. 
V lakťovej opierke je zakomponovaná  bezdrô-
tová indukčná nabíjačka mobilného telefónu. 
Stačí na ňu moderný telefón so zabudovaným 
systémom indukčného dobíjania položiť a  už 
sa dobíja.  

Prejdime od elektroniky k hmatateľnejším prv-
kom interiéru (i keď aj tie už zvyčajne ovláda 
elektronika). Predné sedadlá sú dobre tvaro-
vané, prestaviteľné vo všetkých potrebných 
smeroch. V chladných ránach sme ocenili ich 
elektrické ohrievanie. Majú aj systém odvetra-
nia, teda chladenia, ktorý sa iste uplatní v tep-
lých obdobiach roka. A keďže aj multifunkčný 
volant je prestaviteľný v dostatočnom rozsahu, 
usadí sa zaň optimálne vysoký aj nízky vodič. 
Pohodlne sa sedí aj vzadu. Nadpriemerne vyso-
kí cestujúci by síce mohli mať problém s malým 
voľným priestorom nad hlavami kvôli  zvažuj-
úcej sa streche. Pre kolená v pozdĺžnom smere 
je v tomto aute miesta dosť. To možno využiť v 

VYZERÁ DRAVO, ALE 
CHCE
POKOJNÉHO VODIČA

autor: Tatiana ŤažkáII   VYSKÚŠALI SME   II   LEXUS NX 300h  Premium 
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kombinácii s (elektricky) meniteľným sklonom 
operadiel zadných sedadiel. Keď sa sklopia 
dozadu o niečo viac, pozícia osôb na zadných 
sedadlách sa zmení z klasického sedenia na po-
loľah. Nie je nepríjemná a temeno hlavy má už 
od stropu bezpečný odstup. 
Batožinový priestor je priemerne veľký a po-
merne plytký. Keďže vo vozidle bolo rezervné 
koleso, mal objem 475 litrov (so sadou na opra-
vu defektov 555 litrov). Dá sa podstatne zväč-
šiť, lebo operadlá zadných sedadiel po sklopení 
vytvoria s dnom batožinového priestoru doko-
nalú rovinu.  Maximálna šírka batožinového 
priestoru je 1347 mm.

Kabína je výborne odhlučnená, kým sa jazdí 
v režime vyhovujúcom hybridnému systému. 
Až keď vodič stlačí pedál akcelerácie hlboko 
k podlahe, a tým donúti spaľovací motor, aby 
riadne napol svaly a pomáhal elektromotorom 
zabezpečiť vozidlu výraznejší nárast rýchlosti, 
hluk motora preruší dovtedajšie ticho v kabíne. 
Prejavuje sa to aj na spotrebe benzínu. V meste, 
pri pohodovej jazde sme mali spotrebu okolo 7 
l/100 km, ale na diaľnici pri ustálenej rýchlosti 
130 km/h už 10 l/100 km. Z porovnania týchto 
dvoch hodnôt spotreby sa dá odvodiť vhodnosť 
voľby hybridného pohonu v tomto vozidle. Pri 
častej potrebe jazdiť na dlhé vzdialenosti, s vy-
užitím diaľnic, je hybrid menej výhodný.  

Pomocou otočného ovládača v stredovej konzo-
le si môže vodič vybrať spomedzi štyroch jazd-
ných režimov : Normal, Eco, Sport a Sport+.  
Hybridný model má pri otočnom ovládači  aj 
tlačidlo, ktorým je možné zvoliť režim elektric-
kého pohonu EV. Každý tento režim reguluje 
činnosť škrtiacej klapky v závislosti od toho, či 
je potrebná úsporná alebo dynamická jazda. 
Väčšinou sme  využívali štandardné nastavenie 
NORMAL. Ak chce vodič využívať výhradne 
elektrický režim, musí veľmi citlivo narábať s 
plynovým pedálom a neprekročiť rýchlosť 40 
km/h. Po prekročení tejto rýchlosti sa režim 
EV deaktivuje. Režim  SPORT  zabezpečuje 
o niečo rýchlejšiu akceleráciu a mení charakte-
ristiku elektrického posilňovača na tuhšiu. Po-
merne tuhý je aj podvozok, z čoho vyplýva vý-
borná stabilita prakticky za všetkých okolností, 
ale aj mierna nechuť bezhlučne prechádzať cez 
výraznejšie nerovnosti na cestách.
Lexus NX 300h AWD Premium sa predáva za 
54 300 eur.

www.mot.sk

LEXUS NX 300h  Premium    II   VYSKÚŠALI SME   II

VÝROBCOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

Motor:
4-valcový 16-ventilový zážihový, ventilový rozvod 
2xOHC, kompresný pomer 12,5:1, zdvihový objem 
2494 cm3,  najväčší výkon 114 kW pri 5700 ot./
min., krútiaci moment 210 Nm pri 4200-4400 ot./
min., elektrický motor vpredu 105 kW, maximálny 
krútiaci moment 270 Nm, vzadu 50 kW, maximálny 
krútiaci moment 139 Nm, spoločný výkon hybrid-
ného systému 145 kW. 

Prevody:
automatická prevodovka E-CVT, pohon  kolies 
prednej a zadnej  nápravy. 

Podvozok:
predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 
a trojuholníkových ramenách, zadná viacprvková 
náprava, vinuté pružiny,  priečny skrutný stabilizá-
tor,  kotúčové brzdy s ventilovanými kotúčmi, VSC, 
hrebeňové riadenie s  posilňovačom, pneumatiky 
rozmeru 225/60 R-18.

Karoséria:
5 dverová, 5-miesta typu typu kombi.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4630/1845/1645 mm, rázvor náprav 2660 mm, 
rozchod kolies vpredu/vzadu 1580/1580 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 1890/2395 kg, 
svetlá výška 185 mm, objem batožinového priesto-
ru 475/555/1600 l, objem  palivovej nádrže 56 l.

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 180 km/h, zrýchlenie z 0 na 
100 km/h za 9,3 s, spotreba benzinu v mest./
mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke  5,1-
5,4/5-5,2/5,1-5,3 l/100 km, CO2 117-123 g/
km.
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te sme dokázali jazdiť so spotrebou okolo 11 
l/100 km, pri spomínanej skúške akcelerácie to 
bolo viac ako dvojnásobok.

Pôvodný Genesis aj Genesis Coupé boli a 
sú obľúbeným športovým náradím driftérov. 
Pomerne málo zaťažená poháňaná zadná ná-
prava sa po pridaní plynu ľahko „odtŕhala“ od 
podkladu a zákruty bolo ľahké, ak to vodič vie, 
prechádzať efektne regulovaným bočným šmy-
kom. Kto sa s touto technikou nezžil, má pri 
rýchlejších prejazdoch zákrut, najmä na mokrej 
alebo zasneženej vozovke, v spomínaných au-
tách čo robiť, aby ich udržal na ceste.    Citlivý 
systém elektronickej stabilizácie vozidla a sys-
tém pohonu HTRAC všetkých kolies súčasnej 
verzie Genesisu uľahčuje vodičovi jazdu a tlmí 
vrodenú „živosť“ zadnej nápravy.

V interiéri je neprehliadnuteľná snaha jeho 
tvorcov o navodenie pocitu  luxusu. Predné aj 
zadné sedadlá s koženými poťahmi sú pohodl-
né, vyhrievané, aj ventilované. Sedadlo vodiča a 
spolujazdca sú elektricky nastaviteľné, sedadlo 
vodiča až v 12-tich smeroch s pneumaticky do-
fukujúcimi sa bokmi a pamäťou. Multifunkč-
ný volant s vyhrievaným vencom je elektricky 
výškovo a pozdĺžne nastaviteľný, za ním je 
prehľadný prístrojový panel s kruhovými stup-
nicami rýchlomera a otáčkomera.
Ovládanie multimediálneho systému, ktorého 
dominantným prvkom je veľká dotyková ob-
razovka, vyžaduje trocha zvyku. Okrem do-
tyku sa dá ovládať aj otočným ovládačom na 
stredovom tuneli. Slúži aj systému  navigácie, a  
kamerovému systému, ktorý monitoruje oko-
lie celého vozidla a ponúka aj jeho zobrazenie 
z vtáčej perspektívy. Základné informácie o 
jazde sa premietajú na čelné sklo, takže vodič 
ich môže sledovať bez odpútania pohľadu z 
cesty pred sebou. Prácu mu uľahčujú aj viaceré 
ďalšie asistenčné systémy ako napríklad a mo-
nitorovanie mŕtveho uhla vonkajších spätných 
zrkadiel, funkcia automatického núdzového 
brzdenia AEB, radarový tempomat, systém pre 
rozjazd do kopca, systém pre automatické udr-
žiavanie vozidla v jazdnom pruhu, asistenčný 
systém na rýchlo sa približujúce vozidlá (LCA) 
či snímač na sledovanie úrovne CO2 avizujúci 
„vydýchaný vzduch“ v kabíne, ktorý by mohol 
spôsobovať ospalosť posádky.... Súčasťou vyba-
venia  je aj bezdotykové otváranie veka batoži-

Kórejská automobilka 
p r e d s t a v i l a 

svoj druhý najväčší typ Genesis (väčší 
je Equus) v roku 2008 na autosalóne 
v Detroite. Nečudo,  americký trh  je 
pre ňu po vlastnom, kórejskom, stále 
najdôležitejší. Tento typ patriaci do 
vyššej strednej triedy vyrába doma, v 
Ulsame a časť z vyrobených vozidiel sa 
dostala aj na európsky trh. Aj k nám sa 
v súčasnosti dováža vo výrazne zmo-
dernizovanej podobe.  

Hyundai Genesis sa v Európe predáva v 
jedinej, veľmi bohatej verzii výbavy, kto-

rá zvýrazňuje luxusný charakter vozidla. Ge-
nesis teraz predstavuje najnovšiu interpretáciu 
dizajnovej � lozo� e značky „� uidic sculpture“. 
Úhľadné línie karosérie dopĺňa dlhý rázvor ná-
prav, ktorý po rozsiahlej modernizácii narástol 
z 2936 mm na 3010 mm, celková dĺžka vozidla 
len o 4 mm na  4990 mm. Prednej časti do-
minuje robustná 6-uholníková pochrómovaná 
mriežka chladiča s čiernymi prvkami a špeciál-
ne logo Genesis, nápadne pripomínajúce logo 
automobilky Bentley. Zadnej časti dominuje 
výrazná dvojica koncoviek výfuku.
Na našom trhu je nový Hyundai Genesis k 
dispozícii so šesťvalcovým zážihovým mo-

torom 3.8 V6 GDi s priamym vstrekovaním 
benzínu. Motor ponúka maximálny výkon  232 
kW pri 6000 ot./min. Kombinuje sa zásadne 
len s novou 8-stupňovou automatickou prevo-
dovkou. Veľký vidlicový šesťvalec s atmosféric-
kým nasávaním je dnes už raritou, konkurencia 
uprednostnila pri rovnakej výkonovej úrovni 
prepĺňané štvorvalce. Zotrvanie Hyundaia pri 
nedávnej klasike pohonu sedanov vyššej stred-
nej triedy vôbec nevnímame ako technické 
zaostávanie značky. Naopak, aj vďaka tomu je 
Genesis iný. Pri bežnej jazde mestom alebo aj 
pri pokojnej jazde po okresných cestách ria-
diaca jednotka automatickej prevodovky zvy-
čajne drží otáčky motora pod hranicou 3500 
za minútu. Barytónovo zafarbeným zvukom si 
motor len zľahka precvičuje hlasivky. Plný sýty, 
ale pre naše uši príjemný zvuk vydáva nad spo-
mínanou hranicou otáčok, a až do 5000 otáčok 
za minútu vozidlo aj výrazne zrýchľuje. Ak na 
okruhu alebo na nemeckej diaľnici bez obmed-
zenia rýchlosti vodič pri navolenom jazdnom 
móde Šport neuvoľní tlak na plynový pedál, po 
chvíli odpočinku sa motor nadýchne k ďalšej 
erupcii sily a posádka opäť cíti nárast rýchlosti. 
Až  kým sa ručička otáčkomera o pár uhlových 
stupňov neprehupne do červeného poľa. Vtedy 
je však lepšie nesledovať informácie o spotrebe 
paliva na displeji palubného počítača... V mes-

Reprezentatívny
Hyundai

autor: Samuel BIBZA
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aj elektrickej panoramatickej strechy. Ovláda-
če však môže vodič zablokovať. To, že Genesis 
môže slúžiť aj ako manažérska limuzína, svedčí 
aj možnosť elektricky posúvať sedadlo spolu-
jazdca priamo zozadu, alebo roletky v zadných 
oknách. 
Hyundai Genesis 3.8 V6 GDi HTRAC 4x4 sa 
predáva za 59 990 eur. 

nového priestoru, ktorý ponúka objem 493 lit-
rov. V jeho spodnej časti sa nachádza rezervné 
koleso.

Genesis môže slúžiť aj ako manažérske auto 
so šoférom. Na zadných sedadlách je dostatok 
miesta aj pre osoby s výškou  190 cm. Z ope-
radla stredného miesta si môžu vyklopiť opier-
ku s držiakom na nápoje a ovládacím panelom. 
Ním si môžu priamo prednastaviť množstvo 
funkcii vozidla, napríklad audia, klimatizácie 

www.mot.sk

Hyundai Genesis  3.8 GDi 232 kW    II   VYSKÚŠALI SME   II

VÝROBCOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

Motor:
6-valcový, 24-ventilový neprepĺňaný  ??? zážihový, 
ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 11,5:1, 
zdvihový objem 3778 m3, najväčší výkon 232 kW 
pri 6000 ot./min., krútiaci moment 397 Nm pri 
5000 ot./min.

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

Podvozok:
predné kolesá zavesené na dvojiciach priečnych 
ramien, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizá-
tor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, 
priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy s 
ventilovanými kotúčmi, ESP,  hrebeňové  riadenie 
s elektrickým posilňovačom, pneumatiky vpredu 
245/40 R-19, vzadu 275/35 R-19.

Karoséria:
4-dverová, 5-miestna typu sedan

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4990/1890/1480 mm, rázvor náprav 3010 mm,  
rozchod kolies vpredu/vzadu 1620/1633 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 2055/2520 kg, 
objem batožinového priestoru 493 l, objem palivo-
vej nádrže 77 l.

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 240 km/h, zrýchlenie z 0 na 
100 km/h za 6,8 s, spotreba benzínu v mest./mi-
momest. cykle/komb. prevádzke 16,2/8,9/11,6 
1  l/100 km, CO2 269 g/km.
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Spoločnosť Ford v priebehu posled-
ných dvoch rokoch úplne prepracovala 
ponuku svojich úžitkových vozidiel. 
Pripomeňme len, že modely určené na 
prevoz osôb nesú označenie Tourneo 
(Courier, Connect a Custom), pre 
úžitkové zostalo základné označenie 
Transit. Popri tom v súčasnosti pon-
úka najbohatšiu ponuku automobi-
lov kategórie viacúčelových vozidiel 
(MPV): B-Max, C-Max, Grand C-
-Max, S-Max a Galaxy. Z tejto po-
četnej ponuky  sme naposledy skúšali 
Tourneo Courier poháňaný zážiho-
vým motorom 1.0 EcoBoost vylade-
ným na výkon 74 kW.

Kto dobre pozná súčasnú Fiestu alebo B-Max, 
po nasadnutí do kabíny Tournea Courier je 
mu predná časť kabíny povedomá. Prístrojová 
doska je rovnako tvarovaná, Courier má rovna-
ký trojramenný volant aj prístroje za ním. Rov-
naká je aj stredová konzola prístrojovej dosky. 
Len použité plasty s nemäkčeným povrchom 
naznačujú „úžitkový pôvod“ tohto vozidla. 
Príjemne nás prekvapil dojem  priestrannosti 
(zhodujúci sa s realitou) bez ohľadu či sme se-
deli na predných alebo zadných sedadlách. Aj 
keď je to reálne malé auto s dĺžkou len 4,15 
m, kabínu má natiahnutú do výšky a dojem 
vzdušnosti umocňuje nízko vedená hrana boč-
ných skiel. Keďže sedadlá sú uspôsobené vzpri-
amenejšiemu sedeniu, viac podobné sededniu 
na stoličke ako na sedadle bežného osobného 
auta, majú aj osoby sediace na zadných sedad-
lách dosť miesta pre nohy. V kabíne je aj do-
statok praktických úložných priestorov. Výška 
kabíny umožnila umiestniť k hornej hrane čel-
ného skla poličku po celej šírke vozidla. Ne-
pôsobí však dostatočne robustným dojmom,  
takže predmety s väčšou hmotnosťou by sme 
na ňu neodporúčali ukladať.  Užitočná  novin-
ka s názvom MyFord Dock slúži na pripojenie, 
uchytenie a dobíjanie mobilných zariadení, ako 
sú mobilné telefóny či navigačné systémy. 
Vďaka posuvným dverám na oboch stranách je 
zabezpečený dobrý prístup k zadným sedad-
lám, na ktorých sa pohodlne odvezú dve oso-

by, hoci i  s výškou nad 180 cm. Radosť budú 
mať rodičia malých detí, kde v pohode môžu 
umiestniť aj tri detské sedačky vedľa seba. 
Nechýbajú ani sklopné stolíky na zadnej časti 
operadla predných sedadiel. Vzadu sa dá vetrať 
len cez výklopné okná. Za nesklopenými zad-
nými sedadlami je batožinový priestor s obje-
mom 708 litrov (od podlahy po strop). 

Po sklopení zadných sedadiel sa objem zväčší 
na 1656 litrov, predĺžené dno má vtedy dĺžku 
1107 mm. Náklad sa nemusí dvíhať vysoko, 
nakladacia hrana je len 47 cm nad vozovkou. 
Krycie plató sa dá presunúť do strednej polohy, 
alebo zasunúť za zadné sedadlá. Rezervné ko-
leso (pre núdzový dojazd) je z vonkajšej strany 

autor: Samuel BIBZA
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pod podlahou batožinového priestoru. 
K štandardnej výbave okrem spomínaných 
prvkov patrí napríklad automatická klimatizá-
cia, tempomat s nastaviteľným  obmedzovačom 
rýchlosti, dažďový snímač, monochromatické 
vnútorné spätné zrkadlo, uzáver palivovej ná-
drže „EasyFuel“ zabraňujúci natankovaniu ne-
správneho paliva, rádio AM/FM s ovládaním 
na volante, štyri reproduktory, USB konektor 
Bluetooth, elektricky ovládané, vyhrievané  
vonkajšie spätné zrkadlá, komplexný štandard-
ný záchytný systém, ktorého súčasťou je šesť 
bezpečnostných vankúšov ako aj systém moni-
torovania tlaku v pneumatikách.
Z už viacerých skúšaných automobilov Ford 
známy litrový motor EcoBoost je v dobre zvu-

kovo izolovanom motorovom priestore. Do 
kabíny preniká pri väčších rýchlostiach viac 
zvuk vzduchu obtekajúceho vysokú karosériu 
ako zvuk motora. Motor nemá problém ľahko 
„rozpohybovať“ vozidlo obsadené len vodičom 
alebo dvoma osobami. Keď sme sklopili zadné 
sedadlá a naložili sme dozadu asi 120 kg nákla-
du, na zachovanie dynamiky nezeťaženého vo-
zidla by sa zišlo ešte pár kilowattov navyše. Ale 
ani vtedy sme neboli brzdou premávky a motor 
rozhodne nepracoval „s vypätím všetkých síl“. 
Do takého extrému sme ho nehnali, a keď sme 
zohľadnili väčšiu hmotnosť vozidla a zľavili z 
nárokov na dynamiku jazdy, cestovanie v Cou-
rieri bolo stále príjemné. Zásluhu na tom má aj 
vynikajúco vyladený podvozok, ktorý má Cou-
rier tiež rovnako koncipovaný ako jeho malí 
súrodenci Fiesta a B-Max.

Vozidlo sa v zákrutách takmer nenakláňa, za-
táča ochotne, zo zvolenej stopy ho vyvedie len 
veľká nerovnosť na ceste. S vozidlom sa vďaka 
stopovému priemeru otáčania 10,5 metra a 
dobrému výhľadu z miesta vodiča  do všetkých 
strán veľmi dobre manévruje aj v úzkych ulič-
kách a preplnených parkoviskách. 
Spotrebu uvádzanú výrobcom sme nedosiahli, 

pri ustálenej jazde pri 90 km/h bola v prieme-
re 5,1 l/100 km, na diaľnici pri rýchlosti 130 
km/h vzrástla na 7,5 l/100 km. Celková spotre-
ba počas týždenného skúšania v kombinovanej 
premávke sa ustálila na hodnotu 6,2 l/100 km. 

Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost SCTi s 
výkonom 74 kW s úrovňou výbavy Titanium 
sa predáva za 15 708 eur.

www.mot.sk
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VÝROBCOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

 Motor:
3-valcový, 12-ventilový prepĺňaný zážihový, ventilo-
vý rozvod 2xOHC, zdvihový objem 998 cm3,  najväč-
ší výkon 74 kW pri 6000 ot./min., krútiaci moment 
170 Nm pri 1400 až 4000 ot./min.

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

Podvozok:
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson 
a spodných trojuholníkových  ramenách, priečny 
skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinu-
té pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové 
brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ESP,  hrebe-
ňové riadenie s elektrickým  posilňovačom, stopo-
vý priemer otáčania 10,5 m, pneumatiky rozmeru 
195/60 R-15.

Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu    van

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4157/1976/1726 mm, rázvor náprav 2489 mm,  
pohotovostná/celková hmotnosť 1317/1765 mm, 
objem batožinového priestoru 395/708/1656 l, 
objem palivovej nádrže 48 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 173 
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 12,3 s, 
spotreba benzínu v mestskom/mimomest. cykle/
komb. prevádzke 6,8/4,7/5,4 l/100 km, CO2 124 
g/km.
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Opel Astra p a t r í 
k na-

jdlhšie a súčasne aj najlepšie predá-
vaným autám nižšej strednej triedy 
v Európe. Aj keď súčasná generácia 
mala premiéru v roku 2009 a teda do-
sluhuje, výrobca ju udržuje v kondícii 
modernizáciami. Vlani  napríklad pri-
budol do ponuky motorov veľmi kva-
litný „diesel“ 1.6 CDTI,  ktorým Opel 
postupne nahrádza dlho používaný 
motor 1.7 CDTI, ktorý vyvíjal ešte v 
časoch spolupráce s japonskou auto-
mobilkou Isuzu. 
 
Astra ešte stále vyzerá k svetu, a to zvonka i vo 
vnútri kabíny. Pri záverečných modernizačných 
krokoch  Astra získala sadu pre denné svetlá 
- AFL za príplatok 1130 eur, ktorá zahŕňa 
adaptívne Bi- xenonové re� ektory, automatic-
ké nastavovanie svetiel, vysokotlakové ostreko-
vače krycích skiel re� ektorov, dažďový snímač, 
LED denné svietenie, automatické diaľkové 

svetlá. Interiér takéto drahé príplatkové omla-
denie nedostal, ale kvalitou použitých materi-
álov, tvarovaním dôležitých prvkov interiéru aj 
dielenským spracovaním za mladšími konku-
rentmi v triede nijako extra nezaostáva. 

Vodič a spolujazdec vedľa neho majú dostatok 
miesta vo všetkých smeroch. Ich sedadlá sú 
dobre tvarované s dobrým bočným vedením. 
V nami skúšanom vozidle to boli ergonomické 
sedadlá z príplatkového zoznamu výbavy, za 
350 eur, s certi� kátom AGR (od organizácie 
nemeckých ortopédov). Sedadlo vodiča dis-
ponuje nastavením s dostatočným rozsahom v 
6-tich smeroch s elektrickou driekovou opier-
kou a možnosťou predĺženia sedacej časti. V 
zime poteší vyhrievanie predných sedadiel ako 
aj volantu,  ale za  príplatok 370 eur. Po inová-
cii sa medzi prednými sedadlami nachádza po-
suvná lakťová opierka s úložným priestorom a 
elektrická parkovacia brzda.  Kožou potiahnu-
tý volant má veľký rozsah nastavenia, disponuje 
tlačidlami na ovládanie rádia a tempomatu. 

Prístrojový panel je prakticky rovnaký ako pri 
ostatných modeloch Astry. Aj tu platí, čím 
vyššia úroveň výbavy, tým väčší počet tlačidiel. 
Keď sme sa zorientovali v plejáde tlačidiel, tak 
už ich ovládanie nebolo problémové. Prístrojo-
vý panel je elegantný, prehľadný so stredovým 
multifunkčným displejom s červeným podsvi-
etením. Zobrazuje údaje palubného počítača, 
parkovacích snímačov vpredu, vzadu ako aj 
piktogramy navigácie. Vozidlo bolo vybavené 
aj kvalitným audiosystémom Navi 950, ktorý 
poskytuje mapové podklady pre celú Európu 
cez 7-palcový farebný monitor s veľkým roz-
líšením, ďalej šesť reproduktorov, Bluetooth, 
AUX , USB konektor, strešnú anténu a Intelli-
Link konektivitu. Táto paráda stojí 1200 eur. 

Vzadu  už cestujúci s výškou 180 cm a viac, aj  
keď v skúšanom vozidle bola komfortná sada 
zadných sedadiel (200 eur), pri dlhotrvajúcej 
jazde úplne spokojní nebudú. Majú menej 
miesta v oblasti kolien. Za  ich sedadlami je 
batožinový priestor s objemom  370 litrov. Po 

Dobrá aj predDobrá aj predDobrá aj predDobrá aj predDobrá aj predDobrá aj pred
generačnou zmenougeneračnou zmenougeneračnou zmenou
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sklopení zadných sedadiel delených v pomere 
40/60 vznikne schod a objem sa zväčší na 1235 
litrov. Sada na opravu defektu je umiestnená 
pod sedadlom spolujazdca. Cyklisti ocenia 
unikátny nosič bicyklov FlexFix, ktorý sa jed-
noducho vysunie zo zadného nárazníka spolu 
s tabuľkou registrácie vozidla.  Za integrovaný 
nosič dvoch bicyklov FlexFix treba priplatiť 
590 eur. 

Nový motor 1.6 CDTI môže mať niekoľko 
výkonových úrovní, v skúšanom aute  mal 100 
kW a maximálny krútiaci moment 320 Nm 
pri 2000 ot./min. Pracuje veľmi ticho, bez vý-
raznejších vibrácií  aj zásluhou zvlášť účinné-
ho procesu  spaľovania zmesi s viacnásobným 
vstrekovaním paliva. Patrí naozaj k špičke 
súčasných vznetových motorov.  Emisnú nor-
mu Euro 6 plní i vďaka bezúdržbovému systé-
mu katalyzátora NOx na redukciu kysličníkov 
dusíka vo výfukových plynoch.
Na pohyby vodičovej nohy na plynovom pe-
dáli motor reaguje pohotovo. Päťdverovú As-
tru s dosť veľkou vlastnou hmotnosťou dokáže 
zrýchliť z 0 na 100 km/h za 10,3 sekundy a 
umožní dosiahnuť maximálnu rýchlosť 200 
km/h. 
Nový motor 1.6 CDTI spolupracoval s zlepše-
nou 6-stupňovou ručne ovládanou prevodov-

kou. Ovládanie prevodovky so zmenšeným vn-
útorným trením je príjemné. Šiesty prevodový 
stupeň sme v meste takmer nezaradili a aj piaty 
bol „dlhý“ pre rýchlosť 50 km/h, ak bolo treba 
rýchlejšie reagovať na nárast rýchlosti okolitých 
vozidiel. Pri jazde  mimo mesta a rýchlosti 90 
km/h so zaradeným šiestym prevodovým stup-
ňom motor „točí“ 1500 otáčok, pri diaľničnom 
tempe 130 km/h len 2250 otáčok za minútu - s 
minimálnym prenosom hluku z motorového 
priestoru do kabíny. Pri zapnutom tempoma-
te sme na diaľnici mali spotrebu 5,3 l/100 km. 
Jazda v meste s účinným Start/Stop systémom 
predstavuje spotrebu tesne pod 6 l/100 km. V 
kombinovanej premávke počas týždenného 
skúšania palubný počítač ukázal spotrebu 5,7 
l/100 km, čo predstavuje dojazd na plnú nádrž 
okolo 900 kilometrov. 

Podvozok Astry je aj na súčasnosť veľmi dobrý. 
Vozidlo veľmi dobre zvláda aj rýchly prejazd 
zákrutami s minimálnym náklonom karosérie 
a s dobrým vedením stopy podľa zámerov vo-
diča. 

Opel Astra 1.6 CDTI s výkonom 100 kW vo 
výbave Cosmo sa predáva za 17 340 eur. Nami 
skúšané vozidlo s doplnkovou výbavou za 4590 
eur stálo 21 930 eur.

www.mot.sk
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VÝROBCOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

Motor:
4-valcový, 16- ventilový prepĺňaný vznetový, vstre-
kovací systém common rail, ventilový rozvod 
2xOHC,  zdvihový objem 1598  cm3,   najväčší vý-
kon 100 kW pri 3500 ot./min., krútiaci moment 
320 Nm pri 2000 ot./min.

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

Podvozok:
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson 
a spodných trojuholníkových  ramenách, prieč-
ny skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava s 
Wattovým priamovodom, vinuté pružiny, kotúčové 
brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ESP,  hrebe-
ňové riadenie s elektrickým  posilňovačom,  pneu-
matiky rozmeru 225/50 R-17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy : d/š/v 
4419/1814/1510 mm, rázvor náprav 2685 mm,  
rozchod kolies vpredu/vzadu 1544/1558 mm, 
pohotovostná/ celková hmotnosť 1503/2010 kg, 
objem batožinového priestoru 370/1235 l, objem 
palivovej nádrže 56 l.

Prevádzkové vlastnosti : najväčšia rýchlosť  200 
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,3 s, spo-
treba nafty v mest./mimomest.cykle/kombinova-
nej prevádzke 4,6/3,6/3,91 l/100 km, CO2 104 
g/km.
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Automobilka Renault svoj mimoriadne 
úspešný typ zo segmentu kompakt-
ných jednopriestorových vozidiel, typ 
Scénic, uviedla na trh v roku 1996. 
Časom k nemu pribudol aj väčší súro-
denec, Grand Scénic. Súčasná gene-
rácia tohto typového radu mala pre-
miéru na autosalóne v Ženeve v roku 
2009. Odvtedy dizajnéri na vozidlách 
trikrát zmenili prednú masku, čo bol 
najvýraznejší tvarový prvok inovácií.

V roku 2013 pribudli aj nové motory. Vyskúšali 
sme sedemmiestny model Grand Scénic pohá-
ňaný motorom Energy 1.6 dCi s výkonom 96 
kW, spriahnutý so 6-stupňovou ručne ovláda-
nou prevodovkou v stupni výbavy Limited. 
Zameraním tohto modelu je slúžiť hlavne 
rodinám - ako univerzálne použiteľné auto. 
Naznačujú to už vonkajšie rozmery (d/š/v 
4573/1845/1645 mm).  Má priestrannú, po-
merne vysokú karosériu, ale pôdorysom ne-
zaberá veľa parkovacieho miesta. Aktuálna 

predná  maska je zdobená chrómom a čiernym 
lakom. Je nositeľom novej identity značky, 
ktorú zo štúdií spred niekoľkých rokov prenie-
sol do sériovej ako prvý typ Clio. Nové predné  
LED svetlá vozidlu dodávajú moderný vzhľad. 
Zadnú časť vozidla oživila gra� ka zadných sve-
tiel v tvare bumerangov, vytvorených svetelnou 
plochou. 
Priestranná kabína ponúka vodičovi, ale aj 
ostatným členom posádky výborný výhľad z 
vozidla na všetky strany. Nastupovanie do ka-

autor: Tatiana ŤAŽKÁ    
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bíny je  pohodlné. Predné sedadlá sú široké, v 
zákrutách však moc nepodržia. Sedadlo vodiča 
je výškovo, pozdĺžne nastaviteľné v dostatoč-
nom rozsahu, s driekovou opierkou. V strede 
prístrojovej dosky je umiestnený monitor, v 
jeho ľavej časti sa nachádza digitálny ukazova-
teľ rýchlosti a vedľa neho rýchlomer. Jeho gra� -
ku si možno zvoliť podľa vlastnej úvahy. 
Na druhom rade sedadiel sa pohodlne od-
vezú aj vyšší cestujúci, majú dostatok miesta 
vo všetkých smeroch. Sedadlá v druhom rade 
sú sklopné, a aj vyberateľné. Na rube operadiel 
predných sedadiel sú namontované sklopné 
stolíky, čo je pri rodinných autách praktický 
prvok. V treťom rade sa dostatočne pohodlne 
odvezú osoby s výškou do 170 cm. Batožinový 
priestor v päťmiestnom usporiadaní má objem 
702 litrov, pri sedemmiestnom 208 litrov. Po 
sklopení sedadiel tretieho a druhého radu a 
nakladaní až po strop má priestor pre náklad 
objem až 2063 litrov. 

Na dlhých cestách vodič a spolujazdec ocenia 
posuvnú lakťovú opierku rúk  s veľkým odkla-
dacím priestorom ako aj dvojzónovú automa-
tickú klimatizáciu s tromi režimami nastavenia 
s výduchmi aj k zadným sedadlám. Ako sa na 
viacúčelový automobil patrí, má množstvo od-
kladacích priestorov rozmiestnených po celej 
kabíne. 
K štandardnej výbave okrem iného patrí tem-
pomat s obmedzovačom rýchlosti, dažďový, 
svetlený snímač, ABS s EBV a asistenčným 
systémom bŕzd, rozsvietenie výstražných sve-
tiel v prípade núdzového brzdenia, elektronic-
ký stabilizačný systém (ESP) s protišmykovým 
systémom (ASR) s kontrolou nedotáčavosti, 
kontrola tlaku v pneumatikách, karta Renault 
„Keyless Drive“, elektricky nastaviteľné sklop-
né vonkajšie zrkadlá, vyhrievané, asférické na 
strane vodiča, zatmavené zadné sklá, uzáver 
palivovej nádrže s integrovanou záklopkou, 
parkovací snímač vzadu, rádio R-Plug s CD/
MP3, s rozhraním Bluetooth, hands-free, s 
ovládaním pod volantom a oddeleným disple-
jom, vstup AUX, USB. 
Šestnásťventilový štvorvalcový „turbodiesel“ 
1.6 dCi z radu motorov Energy disponuje 
výkonom 96 kW pri 4000 ot./min. a krútia-
cim momentom 320 Nm pri 1750 ot./min. Vo 
svojej triede patrí k najlepším. Počas skúšania 
vozidla nás prekvapil kultivovanosťou, prí-

jemným zvukovým prejavom a dostatočným 
výkonom. Výborne reaguje na pritlačenie pe-
dálu akcelerácie už od malých otáčok, zreteľne 
ožíva po prekročení 1200 ot./min. Z nuly na 
100 km/h vozidlo zrýchľuje za 11,1 sekundy 
a jeho maximálna rýchlosť je 195 km/h. Ne-
zadýchal sa ani pri dynamickejšom štýle jazdy 
takmer plne zaťaženého vozidla. Ak vodič jazdí 
predvídavo a nemusí po prudkom zrýchľovaní 
zakrátko intenzívne brzdiť, možno na plnú ná-
drž paliva  prejsť viac ako 1000 kilometrov.  Na 
diaľnici pri rýchlosti 130 km/h motor „točí“ na 
šiestom prevodovom stupni asi 2350 ot./min. 
a spotreba sa pohybovala  pri zapnutom tem-
pomate okolo 6,2 l/100 km. Po týždennom 
skúšaní vozidla sme dosiahli priemernú spo-
trebu  5,2 l/100 km. Šesťstupňová ručne ovlá-
daná prevodovka je dobre sprevodovaná, dobre 
ladí  k potenciálu motora. Podvozok je mäkší. 
Vysoká stavba karosérie a mäkšie pruženie ci-
teľnejšie bočne nahýna karosériu v zákrutách, 
zvolenú stopu však podvozok dokáže bez pro-
blémov ustáť. Brzdy sú ostré, reagujú hneď na 
prvé milimetre zošlapnitia pedálu. 

Renault Grand Scénic Energy 1.6 dCi s výko-
nom 96 kW v 7-miestnom vyhotovení s výba-
vou Limited sa predáva za 22 890 eur. Teraz 
automobilka Renault poskytuje zľavu 2500 eur 
a ako bonus prémiové zimné pneumatiky.
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VÝROBCOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

Motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, ventilo-
vý rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common rail, 
kompresný pomer 15,4:1, zdvihový objem 1598 
cm3, najväčší výkon 96 kW pri 4000 ot./min., kr-
útiaci moment 320  pri 1750 ot./min.

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

Podvozok:
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson 
a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 
skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinu-
té pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými 
kotúčmi, ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým 
posilňovačom,  pneumatiky rozmeru 205/60 R-16.  

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4573/1845/1645 mm, rázvor náprav 2770 mm,  
pohotovostná/celková hmotnosť 1701/2249 kg, 
objem batožinového priestoru 208/702/2063 l,  
objem palivovej nádrže 60 l.

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 195 km/h, zrýchlenie z 0 na 
100 km/h za 11,1 s, spotreba nafty v mest./mimo-
mest. cykle/komb. prevádzke 5,1/4/4,4  l/100 
km, CO2  114 g/km.
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autor: Samuel BIBZAII   VYSKÚŠALI SME   II   BMW X3 xDrive 20d

Z BMW X3, 
ktorého prvá generácia debutovala v 
roku 2003,  predali viac ako milión vo-
zidiel. Na ňu nadviazala v roku 2010 
druhá generácia a minulý rok na au-
tosalóne v Ženeve mala premiéru jej 
zmodernizovaná verzia.
Vyskúšali sme model poháňaný no-
vým dvojlitrovým vznetovým mo-
torom s výkonom 140 kW.
Vizuálne zmeny po modernizácii sú najviac 
badateľné vpredu. Re� ektory lepšie nadväzujú 

na charakteristickú dvojdielnu masku chladiča. 
Môžu byť úplne zo svietiacich diód. Z diód sú 
aj smerové svetlá zakomponované do vonkaj-
ších spätných zrkadiel. Prepracovaný je aj pred-
ný nárazník. Predĺženie vozidla o centimeter 
na 4658 mm vyvolali práve zmeny prednej časti 
vozidla. Všetky ostatné rozmery zostali nezme-
nené. Teraz sa X3 viac podobá na súrodencov 
X4 a X5. Pribudol aj systém kamier umožňujú-
ci monitorovanie priestoru okolo vozidla. 
V kabíne je zmien ešte menej. Kožou obti-
ahnutý veniec volantu je už súčasťou štandard-
nej výbavy, platí to aj o audiosystéme BMW 

Professional. Nový je  ovládač informačného 
systému iDrive s hornou dotykovou plochou 
pre precíznejší pohyb v menu, aj  držiaky na 
nápoje. Zákazníci so môžu vybrať niektorý zo 
štyroch odtieňov poťahov interiéru a rovnaké-
ho počtu vyhotovenia okrasných líšt. 

Medzi významné zmeny určite patrí uprave-
nie  vznetového prepĺňaného štvorvalcového 
motora. Predtým mal najväčší výkon 135 kW a 
krútiaci moment 380 Nm, po úpravách výkon 
narástol na 140 kW a krútiaci moment na 400 
Nm. Nárast výkonnosti skrátil čas potrebný na 

Stále mimoriadne žiadaný typ
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VÝROBCOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

Motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, ventilo-
vý rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common rail, 
zdvihový objem 1995 cm3,   najväčší výkon 140 kW 
pri 4000 ot./min., krútiaci moment 400 Nm  pri 
1750 ot./min.

Prevody:
8-stupňová automatická  prevodovka, pohon ko-
lies prednej  a zadnej nápravy.

Podvozok: 
predné kolesá zavesené na dvojiciach trojuholní-
kových ramien, vinuté pružiny, priečny skrutný sta-
bilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pruži-
ny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy s 
ventilovanými kotúčmi,  ESP, hrebeňové riadenie 
s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozmeru 
275/40 R-19

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4657/1881/1678 mm, rázvor náprav 2810 mm,  
pohotovostná/celková hmotnosť 1820/2365 kg,  
objem batožinového priestoru 550/1600 l, objem 
palivovej nádrže 67 l.

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 210 km/h, zrýchlenie z 0 na 
100 km/h za  8,1 s,  spotreba nafty v mest./mimo-
mest. cykle/komb. prevádzke 5,9/4,7/5,2 l/100 
km,  CO2 138 g/km.

zrýchlenie z pokoja na 100 km/h o 0,4 s na 8,1 
s. To sa pocitovo nedá odlíšiť, ale pre zákazní-
kov je dôležité, že motor pracuje kultivovane, 
ticho. Očakávali sme však, že bude v spotrebe 
nafty menej citlivý na štýl jazdy.

Spotrebu uvádzanú výrobcom sa nám nepoda-
rilo dosiahnuť ani keď sme jazdili pomerne de-
fenzívne. V meste to vtedy bolo s priemernou 
hodnotou 7,8 l/100 km, mimo mesta pri veľmi 
pokojnej jazde sme dosiahli spotrebu  5,6 l/100 
km. Na diaľnici s nastaveným tempomatom na 
130 km/h sme mali priemernú spotrebu tesne 
pod 8 l/100 km. Stačilo však predbehnúť na 
okresných cestách niekoľko vozidiel jazdiacich 
pomalšie ako 90 km/h, aj keď bez extrémne 
prudkého zrýchľovania, a spotreba hneď stúpla 
o 1,5 l/100 km.       

Motor nie je hlučný ani krátko po studenom 
štarte. Ohrieva sa rýchlo a v plnej sile sa uka-
zuje hneď ako prekročí 1800 otáčok za min-
útu.  Aj vďaka hydrodynamickému meniču v 
osemstupňovej automatickej prevodovke je 

jazda v meste aj v pomaly sa vlečúcej kolóne 
vozidiel plynulá. V meste, ale aj na okresných 
cestách riadiaca jednotka prevodovky drží pri 
pokojnom štýle jazdy otáčky motora najčastej-
šie okolo hodnoty 2000 za minútu. Ak vodič 
presunie voliacu páku prevodovky do polohy 
pre ručné sekvenčné preraďovanie, zaradený 
prevodový stupeň sa pri náraste otáčok motora 
automaticky nezmení. To je výhodou pri po-
trebe brzdiť motorom. Alebo pri prekonávaní 
terénnych prekážok, aj keď na to BMW X3 
nie je určené – napriek svetlej výške 212 mm 
a pohonu všetkých štyroch kolies systémom 
xDrive. Modernizáciou sa nezmenili  príklad-
né jazdné vlastnosti, sú na špici tejto kategórie 
vozidiel.  

BMW X3 xDrive20d sa predáva za 41 700 eur. 
Nami skúšané vozidlo s bohatým zoznamom 
doplnkovej výbavy (napr.  adaptívne tlmiče 
pruženia, kamerový systém, re� ektory so svie-
tiacimi diódami, bezpečnostné systémy, head-
-up displej, navigácia, audiosústava Harman 
Kardon) zdvihlo cenu na 67 856 eur. 
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Nissan Juke si za 
prvé tri 

roky na trhu vybudoval svoje miesto. Má ex-
travagantné línie, možno povedať, že je to v 
súčasnosti v tejto kategórii vozidiel klasický 
japonský štýl dizajnu, plný výrazných kriviek a 
zaoblení. Juke minulý rok prešiel miernou mo-
dernizáciou.

Prepracované sú predné re� ektory, ktoré dosta-
li diódy na denné svietenie. Majú jemne modi-
� kovaný tvar, inšpirovaný kupé 37OZ. Re� ek-
tory ostali kruhové, majú xenónové výbojky a aj 
nové kryty šošoviek. Vonkajšie spätné zrkadlá 
sú doplnené o pásik so smerovkami z LED. 
Zmenená je maska chladiča, upravená bola 
spodná časť oboch nárazníkov. Vzhľad zadných 
partií zlepšila nová gra� ka s  koncovými svetla-
mi. V rýchlom slede po sebe sme vyskúšali dva 
zmodernizované modely. Poháňali ich prepĺ-
ňané zážihové motory zdvihového objemu 1,2 
a 1,6 l. Obidva spolupracovali so šesťstupňový-
mi ručne ovládanými prevodovkami. 
Nový zážihový prepĺňaný štvorvalec s priamym 
vstrekovaním paliva 1.2 DIG-T (DIG-115) s 
výkonom 85 kW a krútiacim momentom 190 
Nm poznáme už z Renaultu Mégane.  Prí-

jemne nás prekvapil tichým chodom a kulti-
vovanosťou. Umožňuje pomerne veľkému autu  
jazdiť svižne aj s väčšou záťažou na palube. 
Spotreba je však, ako pri všetkých malých záži-
hových prepĺňaných motoroch veľmi závislá od 
štýlu jazdy. V Juke sa počas jazdy v meste nový 
motor chová veľmi dobre, je príjemne svižný, 
zaberá už od malých otáčok. Keď sme jazdili 
plynule, ale nie extrémne pomaly, bola spotreba 
benzínu asi 7 l/100 km.

Na  mimomestských cestách pri veľmi pokoj-
nej jazde za 5 l/100 km. Pri rýchlosti 90 km/h 
so zaradeným šiestym prevodovým stupňom 
motor „točí“ okolo 2000 ot./min., čo napovedá, 
že pri bezpečnom predbiehaní je potrebné voliť 
nižšie prevodové stupne. Na diaľnici pri rých-
losti 130 km/h sú otáčky motora pri zarade-

Neprehliadnuteľný v dave
autor: Tatiana ŤAŽKÁ
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nom šiestom prevodovom stupni 2900 ot./min 
a spotreba sa pohybuje mierne nad 7 l/100 km.
Úpravami prešla najvýkonnejšia motorizácia 
– zážihový turbomotor 1.6 DIG-T, ktorý sa 
kombinuje s pohonom prednej nápravy, alebo 
pohonom všetkých štyroch kolies (pri 4 WD 
výlučne s automatickou prevodovkou Xtronic). 
Jeho výkon 140 kW ostal nezmenený, motor 
bol však zlepšený tak, aby poskytoval väčší kr-
útiaci moment aj pri menších otáčkach, pod 
2000 za minútu. Tento motor sme vyskúšali 
ako druhý s pohonom predných kolies ( žltá 
farba auta). Najväčší krútiaci moment 240 
Nm je k dispozícii už od 2000 ot./min. Mo-
tor výrazne „ťahá“ od 2500 otáčok za minútu. 
Ak vodič chce využiť celú silu motora, stačí 
stlačiť tlačidlo D-Mode, navoliť režim Sport, 
pri ktorom vozidlo ide výborne „za plynom“. 
Z pokoja na 100 km/h dokáže zrýchľovať za 
7,8 sekundy, najväčšia rýchlosť je až 215 km/h. 
S týmto motorom mal skúšaný Juke výslednú 
spotrebu benzínu po týždennom skúšaní vozi-
dla 8,5 l/100 km.
Interiér sa pri inovácii veľmi nezmenil. Dizaj-
nové štúdio Nissan ponúka špeciálne balíky 
obsahujúce možnosť vybrať si celoplošné fa-
rebné čalúnenie so zladenými detailmi (stre-
dovej konzoly, výplní dverí, výduchov klimati-
zácie) vo farbe žltej, červenej, bielej a čiernej. 
Športové, kožené sedadlá (v nami skúšaných 
vozidlách vyhrievané, za príplatok) sú pohodl-
né, dobre držia telo v zákrutách. Chvíľu nám 
trvalo, kým sme si našli tú najlepšiu polohu za 
kožou obšitým volantom, ktorý je len výškovo 
nastaviteľný. Jeho veniec sa však príjemne drží 
a ľahko, intuitívne sa manipuluje s  tlačidlami 
na jeho ramenách. Interiéru opticky dominuje 
stredová konzola prístrojovej dosky a jej pre-
chod do podlahového tunela v tvare palivovej 
nádrže motocykla. Na stredovom paneli bol 
systém Nissan Connect+ reprezentovaný do-
tykovou obrazovkou LCD s uhlopriečkou 5,8 
palca, ktorý patrí k štandardu v najvyššej výba-
ve Tekna.
Systém obsahuje USB, i-Pod, MP3 vstupy 
ako aj panoramatický kamerový parkovací 
systém. Na stredovej konzole pod dotykovou 
obrazovkou sa nachádza netradičné ovládanie 
ventilačnej a klimatizačnej jednotky s tlači-
dlom D-Mode. Ide o Nissan Dynamic Control 
systém, ktorý ponúka na výber niekoľko reži-
mov – NORMAL, SPORT a ECO. Riadiaca 

jednotka upravuje charakteristiku klimatizácie, 
účinnosť riadenia a odozvu motora na plynový 
pedál. Každý režim gra� cky zobrazuje zmenu: 
Eco ukazuje aktuálnu úspornosť jazdy, športo-
vý režim aktuálne využitie výkonu a normálny 
režim prísun krútiaceho momentu. Do interi-
éru pribudlo aj odsúvateľné veľké panorama-
tické strešné okno a množstvo elektronických 
bezpečnostných systémov. Patrí medzi ne 
napríklad Nissan Safety Shield, ktorý zahŕňa 
monitorovanie slepého uhla, upozornenie na 
vybočenie z jazdného pruhu, monitorovanie 
pohybujúcich sa objektov za vozidlom.  

Nastupovanie na zadné sedadlá je kompliko-
vanejšie kvôli pomerne malému vstupnému 
otvoru. Vzadu sa pohodlne odvezú dvaja ces-
tujúci nižšieho vzrastu. Objem batožinového 
priestoru vo verzii s pohonom prednej nápravy 
narástol po modernizácii z 251 na 354 litrov. 
Priestrannosti a � exibilite tohto priestoru po-
máha podlaha nastaviteľná v dvoch možných 
úrovniach. Po sklopení zadných sedadiel sa dá 
podlaha nastaviť do vyššej polohy, čím vznikne  
takmer rovná  plocha a nad ňou priestor s ob-
jemom  po strop 1189 litrov. 

Nissan Juke DIG-T 115 s výkonom 85 kW vo 
výbave Tekna sa predáva za 16 200 eur. Nissan 
Juke DIG-T 190 s výkonom 140 kW vo výbave 
Tekna sa predáva za 18 800 eur. 
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VÝROBCOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

Motor:
4-valcový, 16-ventilový  prepĺňaný zážihový s pria-
mym vstrekovaním, ventilový rozvod 2xOHC, zdvi-
hový 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 ko-
lies prednej  nápravy.

Podvozok: 
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson 
a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 
skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinu-
té pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými 
kotúčmi, ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým 
posilňovačom,   pneumatiky rozmeru a/ 215/55 
R-17, b/ 225/45 R-18. 

Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu „hatch-
back“.

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4135/1765/1565 mm, rázvor náprav 2530 mm, 
rozchod kolies vpredu/vzadu  1525/1523 mm, po-
hotovostná/celková hmotnosť a/ 1236/1710 kg, 
b/ 1342/1760 kg, objem batožinového priestoru 
354/1189 l, objem palivovej nádrže 46 l.

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť a/ 178 km/h, b/ 215 km/h, 
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za  a/ 10,8 s, b/7,8 
s,  spotreba benzínu  v mest./mimomest. cykle/
komb. prevádzke a/ 6,9/4,9/5,6 l/100 km,  b/ 
7,6/5,1/6 l/100 km, CO2 a/ 129 g/km, b/ 139 
g/km.
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V hlavnom výrobnom závode spo-
ločnosti ŠKODA AUTO v Mladej 
Boleslavi sa v polovici decembra 
minulého roka začala sériová výro-
ba novej generácie modelu ŠKODA 
Fabia Combi. Novo vyvinutá tretia 
generácia má  emocionálny dizajn, 
automobil disponuje najmodernej-
šími bezpečnostnými a komfortný-
mi systémami a infotainmentom z 
vozidiel vyšších tried. Tento mesiac 
automobilka ŠKODA  uvádza Fa-
biu Combi na prvé svetové trhy.

„Začiatok výroby nového modelu ŠKO-
DA Fabia Combi je dôležitým pilierom 
našej širokej modelovej ofenzívy,“ povedal 
člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA 
AUTO pre oblasť výroby a logistiky Micha-
el Oeljeklaus. „Ako najpredávanejšie vozidlo 
svojho segmentu je Fabia Combi pilierom 
„Rastovej stratégie ŠKODA“. Nová ŠKO-
DA Fabia Combi prichádza na trh len nie-
koľko týždňov po začatí predaja novej gene-
rácie hatchbacku Fabia. Pre sériovú výrobu 
novej generácie Fabie prešiel hlavný výrobný 
závod automobilky v Mladej Boleslavi roz-
siahlou úpravou a modernizáciou. Okrem 
iného tu vzniklo moderné zariadenie pre 
kon� guráciu nových asistenčných systémov. 
Modernizovaná bola tiež lakovňa.

Podstatne emocionálnejší ako doteraz je di-
zajn nového malého kombi. Rovnako ako 
hatchback, nadchne aj nová ŠKODA Fabia 
Combi moderným a sviežim tvarovaním, 
dynamickými proporciami i dizajnovými 
prvkami odvodenými zo štúdie ŠKODA 
VisionC.
Precízne línie a ostré hrany svedčia o ma-
ximálnej kvalite výroby a veľmi presnom 
vyhotovení. Nezameniteľný vzhľad vozidla 
zdôrazňujú kryštalické prvky a výrazná hra 
svetla a tieňa. Úplne novo je usporiadaný aj 

interiér. Ten je možné mnohými spôsobmi individualizovať.
Nová ŠKODA Fabia Combi ponúka pri kompaktných vonkajších rozmeroch dostatok mies-
ta až pre päť osôb a ich batožinu. Batožinový priestor je s objemom 530 litrov (o 25 litrov 
viac ako pri 2. generácii) a pri sklopených zadných sedadlách 1395 litrov najväčší vo svojom 
segmente. 

Zadné sedadlo sa skladá v dvoch krokoch, najprv sedacia časť a potom operadlo. To zväčšu-

Atraktívna
a funkčná

II   PREDSTAVUJEME   II   ŠKODA Fabia Combi 
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Nová, tretia generácia typu ŠKO-
DA Superb aktuálne prechádza 

záverečným testovacím programom. 
Vlajková  loď značky ŠKODA vďaka 
novému dizajnovému jazyku, vyvá-
ženým proporciám, veľkorysej po-
nuke priestoru, modernej technike, 
dynamike jazdy a kvalite spracovania 
sa posunula na absolútny vrchol au-
tomobilovej strednej triedy.

Superb vo svojej tretej generácii ponúka ma-
ximálnu funkčnosť s ohľadom na rozmery, 
usporiadanie a použitú techniku. Pre vozidlá 
značky ŠKODA typicky veľkorysá ponuka 
priestoru a objemu batožinového priestoru 
je opäť medzigeneračne lepšia a stane sa me-
radlom vo svojej triede. Vďaka modulárnej 
stavebnicovej technike MQB koncernu 
Volkswagen Superb prináša do strednej 
triedy kvalitu vozidiel vyšších tried. 

„Nová ŠKODA Superb je najlepšie vozi-
dlo značky ŠKODA všetkých čias. Ďal-
šia generácia našej vlajkovej lode osloví 
nové skupiny podnikových aj súkromných 
zákazníkov. Kvality Superbu zvýrazňujú 
hodnoty a predznamenávajú budúcnosť 
značky ŠKODA,“ povedal Prof. Dr H.C. 
Winfried Vahland, predseda predstavenstva 
spoločnosti ŠKODA AUTO.

V polovici februára 2015 zažije nová ŠKO-
DA Superb svetovú premiéru v Prahe. Za-
čiatkom marca bude vozidlo predstavené na 
autosalóne v Ženeve. Uvedenie na trh je na-
plánované na polovicu tohto roka. Doteraz 
dodala značka svojim zákazníkom na celom 

svete približne 700 000 automobilov ŠKO-
DA Superb prvej a druhej generácie.

Všetky modely ŠKODA, ktoré od roku 2008 
testovala organizácia Euro NCAP, získali 
5-hviezdičkové hodnotenie bezpečnosti. 
Je teda predpoklad, že najlepšie hodnote-
nie získa aj nový Superb. Aj tretia generá-
cia bude mať dve verzie karosérie, liftback a 
kombi, ale systém otvárania veka batožino-
vého priestoru Twindoor v liftbacku sa už 
v tretej generácii neobjaví. Z palety moto-
rov majú vypadnúť šesťvalce, najvýkonnejší 
prepĺňaný štvorvalcový dvojlitrový motor by 
však mal mať výkon presahujúci 220 kW.  V 
ponuke pohonných jednotiek by sa mal ob-
javiť aj plug-in hybrid. Veľkosťou zostane 

tretia generácia Superbu na pozícii svojich 
predchádzajúcich generácií, teda na rozhraní 
strednej a vyššej strednej triedy. Vozidlo však 
bude podstatne širšie a aj nižšie. Pod mas-
kovacími panelmi vozidiel na snímkach sa 
skrýva mimoriadne pekné vozidlo... 
     -ša-
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je variabilitu usporiadania interiéru. Úložná 
plocha je široká 960 mm, nákladová hrana je 
len 611 mm nad vozovkou. Po sklopení zad-
ných sedadiel možno v novej Fabii Combi 
prevážať predmety s dĺžkou do 1,55 m. 
Vo vozidle možno nájsť až 17 „Simply 
Clever“ riešení, desať z nich ponúka Fabia 
Combi prvýkrát. Z vozidiel vyšších tried sú 
do nového modelu ŠKODA Fabia Combi 
prevzaté inovatívne bezpečnostné a kom-
fortné systémy a systémy infotainmentu. 
Medzi ne patrí, okrem iného, aj inovatívna 
technológia MirrorLink. Tá prenáša apli-
kácie inteligentných telefónov, a to vrátane 
navigácie, na displej systému infotainmentu. 
Novinkou je tiež funkcia SmartGate, pomo-
cou ktorej možno určité dáta o vozidle zob-
raziť v špeciálnych aplikáciách na smartfóne 
a mobilne ich využívať.

Nové meradlá stanovuje tento malý auto-
mobil aj v spotrebe paliva a emisiách CO2. 
Nová Fabia Combi spotrebuje až o 17 % 
menej paliva ako jej predchodkyňa. Najše-
trnejšou verziou bude od druhého polroka 
2015 nová Fabia Combi GreenLine so spo-
trebou iba 3,1 l/100 km a emisiami CO2 iba 
82 g/km.

ŠKODA Fabia Combi je od roku 2000 
pevnou súčasťou modelovej palety značky 
ŠKODA. Do 30. novembra 2014 dodala au-
tomobilka svojim zákazníkom viac ako 1,1 
milióna exemplárov. 

-ša-
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Keďže vozidlo B&S 1 svojou 
hmotnosťou, tvarom a výkonom 
nevyhovovalo našim požiadav-
kám a cieľom, bolo rozhodnuté 
o výrobe nového vozidla. Toto 
vozidlo malo mať aerodynamic-
ký tvar, malo byť nižšie a ľahšie. 
Rozhodli sme sa pre sklolaminá-
tovú konštrukciu s kovovým rá-
mom, ktorý bol čiastočne odľah-
čený a vlaminovaný do karosérie. 
Vozidlo dostalo tvar kvapky s 
veľkým čelným plexisklovým 
otvorom a dvoma bočnými ple-
xisklovými otvormi, čo umož-
ňovalo dosiahnuť 180-stupňový 
výhľad. Sedačka vozidla bola 
vytvarovaná tak, že vodič vo vo-
zidle bol v „ležiacej polohe“ s 
dobrým výhľadom, možnosťou 
ovládania vozidla a sledova-
ním prístrojov. Tvar laminátovej 
konštrukcie bol vyhotovený po-
mocou rebier, ktoré boli vložené 
do kovovej konštrukcie. Na reb-
rá sa postupne lepili pásy z tvr-
deného polystyrénu, s rozmermi 
4x30x2000 mm. Vyznačili sa de-
liace roviny pre rezy do skeletu. 
Skelet bol vybrúsený, vytmelený 
a zalaminovaný.

Po vyschnutí v miestach deliacich ro-
vín bol skelet rozrezaný, čím vznikli 
tri samostatné časti,  spodná základná 
resp. podvozková s motorom, horná 
odklápacia kapota a kryt motora, obr. 
1. Jednotlivé časti skeletu boli v mies-
tach rezu zalaminované a opracova-
né. V prednej časti hornej, odklápacej 
kapoty bol vyrezaný čelný otvor a dva 
otvory na bočné okná. Plexisklá boli 
rybárskym silonom našité do vytvo-

rených otvorov, zalaminované, vytme-
lené a vybrúsené. Následne boli obrú-
sené vnútorné priestory všetkých častí 
karosérie a zalaminované. Nasledovala 
� nálna časť úpravy karosérie, t.j. von-
kajšie a vnútorné vyrovnanie povrchu 
tmelením, brúsením pre lakovanie. 
Základná, spodná časť karosérie je ko-
vová, z pro� lovej ocele 10x20x1mm, 
ktorá tvorí nosný rám a je čiastočne 
uložená v sklolamináte.

Na kovový rám je upevnené pákové 
riadenie v tvare T, závesy kolies s ko-
túčovými brzdami vpredu a mecha-
nickou, „bicyklovou“ vzadu. Použité 

pneumatiky sú Michelin 20x1,75 so 
zmenšeným valivým odporom, odpo-
ručené pre preteky.

Nová karoséria na základe našich sk-
úseností z pretekov mala konštrukč-
nú novinku, ktorá spočívala v tom, že 
horná časť karosérie sa dala vyklápať 
pomocou štvorkĺbového mechanizmu 
dopredu hore. To umožňovalo vodičo-
vi pohodlný nástup, výstup z vozidla a 
zatvorenie prednej časti karosérie bez 
cudzej pomoci. Bola to nesmierna vý-
hoda v prípade poruchy na trati, napr. 
ak spadla reťaz, vodič bez cudzej po-
moci vykonal v krátkom čase opravu a 

Sjf TU v Košiciach a výroba
  experimentálnych vozidiel
Shel Eco–marathon, vozidlo B&S 2 (pokračovanie)
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Recenzent: Doc. Ing. T. Bugár, CSc.

 Pásy nalepené na rebrách.
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pokračoval v jazde. Všetky ostatné sú-
ťažné vozidlá používajú hornú časť ka-
rosérie ako celistvú – zakrývala vodiča 
aj motorový priestor a pri nastupova-
ní, vystupovaní bola potrebná pomoc 
dvoch ľudí, ktorí karosériu vložia do 
pripravených otvorov na ráme vozi-
dla tak, aby nespadla pri jazde vozidla. 
Sám vodič to nedokázal.
V roku 1996 bol do vozidla kvôli ča-
sovej tiesni namontovaný upravený 
motor Babetta, použitý z vozidla B&S 
1. Súčasne sa zrušila prehadzovačka 
a miesto nej bola vyrobená a použitá 
mechanická – reťazová prevodovka.
S takto upraveným vozidlom sme do-
siahli zmenšenie hmotnosti na 50 kg 
a s vozidlom, ktoré malo č. 97, sme 

dosiahli jazdný výkon 317,1 km na 1 
liter paliva. Vozidlo sa umiestnilo na 
62. mieste zo 138 vozidiel, ktoré sa 
klasi� kovali z 11 krajín sveta. Vodičmi 
boli K. Zukalová a T. Bugár.

Technické údaje vozidla s motorom Babetta  s vlastným motorom

Dĺžka vozidla  2790 mm
Šírka vozidla  840 mm 
Výška vozidla  620 mm
Rozchod predných kolies 600 mm
Rázvor náprav  1620 mm
Svetlá výška vozidla  50 mm
Hmotnosť vozidla  50 kg
Motor Babetta  50 cm3   25,4 cm3
„Vŕtanie“/zdvih  39/41 mm  34/28 mm
Výkon    1,7 kW pri 6000 min-1  0,62 kW
Počet ventilov     4 ks, 2 sacie, 2 výfukové

  Príprava vozidla na technickú kontrolu a skúšanie bŕzd na technickej kontrole

  Čakanie na poradie štartu, r. 1996

Ukončená technická kontrola, po ktorej nasledu-
je čakanie na prvú jazdu. Paul Ricard, 1997
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štvorventilový 
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Druhá generácia typu Citroën C4 
mala premiéru v roku 2010 a na 

trh ju uviedli začiatkom roku 2011. Z 
výrobného závodu vo francúzskom mes-
te Mulhouse odvtedy vyexpedovali a 
predali viac ako  450 000 päťdverových 
hatchbackov tohto typu. Pred pár me-
siacmi automobilka tohto svojho repre-
zentanta nižšej strednej triedy mierne 
zmodernizovala.
Nové sú predné re� ektory. Majú zmenenú gra� ku 
a zdrojom svetla pre denné svietenie sú svietiace 
diódy (LED). Nový „svetelný podpis“ v noci majú 
aj zadné združené svetlá s 3D efektom. Pribudli aj 
pochrómované lišty na prednom i zadnom náraz-
níku, ponuka diskových kolies je bohatšia o odlie-
vané 17-palcové kolesá s novým dizajnom Miami. 
Na výber je teraz deväť farebných odtieňov laku 
karosérie, pribudli dva nové sivé, s názvami Pla-
tinum a Spirit.
Najvýznamnejšou zmenou v interiéri je zabudova-
nie sedempalcového dotykového displeja do stre-
dovej konzoly prístrojovej dosky. Spája  ovládanie 
a zobrazovanie všetkých dôležitých informácií z 
mobilného telefónu, rádia a navigácie. Nové sú aj 
poťahové materiály sedadiel. Pri modernizácii pri-
budli prvky výbavy zlepšujúce užívateľský kom-
f o r t , n a p r í k l a d 

bez-

kľúčový vstup do 
vozidla a štartovanie motora tlačidlom. Citroën 
C4 je vybavený systémami uľahčujúcimi rozjazd 
vozidla v stúpaní, vyspelou protipreklzovou regu-
láciou poháňaných predných kolies či systémom 
monitorovania vozidiel v „slepých uhloch“ obrazu 
vonkajších spätných zrkadiel. V ponuke príplat-
kovej výbavy zostáva okrem iného panoramatická 
sklená strecha s elektricky ovládaným zatieňova-
ním i možnosť vybaviť vozidlo sedadlom spolu-
jazdca vedľa vodiča s masážnou funkciou. 
Ponuka motorov  je bohatšia o prepĺňaný zážiho-
vý trojvalcový motor so zdvihovým objemom 1,2 

II   PREDSTAVUJEME   II   Citroën C4

litra.  Nový trojvalec PureTech s výkonom 81 kW 
pri 5500 otáčkach za minútu a krútiacim momen-
tom 205 Nm pri 1750 za minútu. 
Tento motor, rovnako ako vznetové motory Blue-
-HDi plní emisnú normu Euro 6.  Nový  motor 
v kombinácii so šesťstupňovou ručne ovládanou 
prevodovkou umožňuje zmodernizovanému typu 
C4 dosiahnuť v normovanej kombinovanej pre-

vádzke spotrebu benzínu  4,7 litrov na 100 km 
a hodnoty emisií CO2 110 g/km. V po-
nuke zážihových motorov je ďalší prepĺ-
ňaný 1,2-litrový trojvalec PureTech 130 
s výkonom 96 kW. Najúspornejšia verzia 
súčasných motorov pre C4, vznetový 
BlueHDi 100, zabezpečuje Citroënu C4 

spotrebu nafty v rovnakom normovanom režime 
len 3,3 l/100 km a emisie CO2 86 g/km.

Okrem motora doplneného systémom Stop/Štart 
sa o to pričinili aj pneumatiky s malým súčini-
teľom odvaľovania. Tento motor má zdvihový 
objem 1,6 l, výkon 73 kW a krútiaci moment 254 
Nm. Výkonnejšia verzia tohto motora má výkon 
88 kW a krútiaci moment 300 Nm. Prvý spolu-
pracuje s päťstupňovou ručne ovládanou prevo-
dovkou, výkonnejší so šesťstupňovou. 
    -cn-
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Automobilka Peugeot bola v minu-
losti na najťažších etapových pre-

tekoch sveta, „na Dakare“, úspešná. V 
rokoch 1997 až 1990 dosiahla štyri ví-
ťazstvá v rade. Potom sa Peugeot už tejto 
rallye nezúčastňoval. Začiatkom minu-
lého roka však oznámil, že v spolupráci 
so spoločnosťami Red Bull a Total pri-
praví vozidlá na Rallye Dakar, ktorá sa 
uskutoční  od 4. januára do 17. januára 
2015. Náročná trasa pretekov bude dlhá 
9000 kilometrov a bude prechádzať cez 
tri krajiny (Argentína, Čille, Bolívia). Už 
nie africké. Pre pretrvávajúce vojenské 
kon� ikty v severnej Afrike zostal len jej 
názov a termín na začiatku januára, od 
roku 2009 sa však uskutočňujú v Južnej 
Amerike.
Začiatkom minuloročnej jari Peugeot uverejnil 
fotogra� e a skromné technické informácie o vozi-
dlách, s ktorými chce uspieť na pretekoch, ktoré sa 
konajú práve tento mesiac. Pred koncom minulé-
ho roka už boli informácie o vozidle, vlastne troch 
identických, podstatne bohatšie. 
Pretekársky špeciál má označenie Peugeot 2008 
DKR. So sériovo vyrábaným typom Peugeot 2008 

nemá technicky nič spoločné. Je však overené, že 
zákazníci dobre reagujú na úspechy značky v mo-
toristickom športe, predpokladaný úspech špeciá-
lu na tohtoročnom Dakare by sa dal marketingovo 
využiť pri podpore predaja „crossoveru“ 2008. 
Robustne pôsobiace vozidlo nie je dlhé, dĺžkou 
4099 mm sa zhoduje so sériovo vyrábaným Peu-
geotom 2008. Pretekársky špeciál je široký 2033 
mm a vysoký až 1912 mm.  Dlhý rázvor náprav 
2800 mm zabezpečuje vozidlu okrem iného veľmi 
malé previsy karosérie. Teda aj z toho vyplývajúce 
veľké nájazdové uhly vpredu aj vzadu. Vozidlo má 
poháňané len kolesá zadnej nápravy. S ohľadom 
na ťažký terén, ktorý budú musieť vozidlá preko-
návať, sa to zdá byť nevýhoda. Ale len zdanlivá. 
Len si premietnime v hlave informácie o vytrva-
lostných pretekoch z čias začiatkov automobiliz-
mu. 
Z dnešného pohľadu sa ich zúčastňovali pretekári 
na konštrukčne veľmi jednoduchých automo-
biloch, s minimálnymi úpravami voči modelom 
jazdiacim vo vtedajšej bežnej premávke. Jean-
-Christophe Pallier, zodpovedný za techniku špe-
ciálu povedal, že  pravidlá Rallye Dakar vozidlá 
s pohonom len jednej nápravy v porovnaní so 
„štvorkolkami“ v niečom zvýhodňujú. Majú na-

príklad povolenú menšiu hmotnosť. A môžu mať 
kolesá väčšieho priemeru, čo je niekedy v ťažkom 
teréne výhoda. Medzi výhody určite patrí aj  mož-
nosť predĺženia zdvihu prepruženia kolies z 250 
mm na 460 mm alebo možnost dohustiť pneuma-
tiky z kabíny, keď vozidlo vojde do pieskovej duny, 
čo posádke šetrí čas. Peugeot 2008 DKR má rúr-
kový rám karosérie, vonkajšie panely sú z karbónu, 
teda laminátu spevneného uhlíkovými vláknami. 
V predných aj zadných kolesách zavesených na 
dvojiciach priečnych ramien sú kotúčové brzdy s 
priemerom 355 mm. 
Vozidlo poháňa v strede uložený vznetový vidli-
cový šesťvalcový motor zdvihového objemu  2993 
cm3, prepĺňa ho dvojica turbodúchadiel. Dosa-
huje výkon 250 kW a mohutný krútiaci moment 
800 Nm. Spolupracuje so šesťstupňovou sekvenč-
nou ručne ovládanou prevodovkou. Táto zostava 
pohonu umožní vozidlu jazdu rýchlosťou až  200 
km/h. Dostatočný dojazd zabezpečí nádrž na pa-
livo s objemom až 400 litrov. 
Ak   Peugeot2008 DKR na tohtoročnej Rallye 
Dakar zvíťazí, bude prvým automobilom so vzne-
tovým motorom a pohonom len jednej nápravy, 
ktorému sa to podarilo.  
 -pt-
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Peugeoty
na Dakare
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Väčšina automobiliek 
si na predsta-

venie svojich nových typov auto-
mobilov zvyčajne vyberá niektorý 
z významných svetových autosa-
lónov. A v čase výstavnej premiéry 
už rozbieha sériovú výrobu, aby no-
vinku mohli v krátkom čase predá-
vať aspoň na vybraných trhoch. Aj 
automobilka Ford vystavila  štrvr-
tú generáciu typu Mondeo na vý-
znamnom, parížskom  autosalóne 
v roku 2012, ale s jeho predajom v 
Európe sa neponáhľala. V Ameri-
ke konštrukčne rovnaký automobil 
pod názvom Fusion predávajú už 
dva roky, v Európe sa predaj štvr-
tej generácie Mondea rozbieha  až 
teraz. 
Presný dôvod tohto javu nepoznáme, ale mož-
no ho odhadnúť. V snahe šetriť náklady na 
vývoj nových vozidiel vedenie koncernu Ford 
prišlo pred niekoľkými rokmi s tézou „Jeden 
Ford“. Teda konštrukčne rovnaké auto vyrába-
né v rôznych častiach sveta pre všetky trhy vy-
víjajú spoločne. Prvým takýmto typom bol Fo-
cus, ktorý tiež nenabiehal na všetkých trhoch 
úplne synchrónne. Európska vetva Forda je do 
značnej miery autonómna v rámci koncernu vo 
svojich výrobných aj obchodných aktivitách. 
V uplynulých rokoch sa nevyhla optimalizácii 
svojich výrobných kapacít, čo v preklade zna-
mená aj zatváranie starších, menej rentabilných 
závodov, aby si zachovala schopnosť konkuren-
cie aj z hľadiska výrobných nákladov. Pravde-
podobne táto bolestivá procedúra spôsobila 

Technologicky najvyspelejší 
Ford
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oneskorenie výroby nového Mondea. 
Dlhý časový odstup uvedenia Mondea na trh 
od výstavnej premiéry nemusí automatic-
ky znamenať „technické zaostávanie“.  Nie je 
problém vymeniť napríklad pôvodné modu-
ly rôznych bezpečnostných systémov spred 
dvoch rokov za modernejšie, súčasné. Mondeo 
sa bude vyrábať ako štvordverový a päťdverový 
model a vo verzii kombi, vyvinutej špeciálne 
pre Európu. Nové Mondeo medzigeneračne 
mierne predĺžili na 4869 mm (3. generácia 
4778 mm), ostatné vonkajšie rozmery sú o nie-
čo menšie, šírka 1852 mm, výška 1476 mm a 
rázvor náprav 2845 mm. 

„Nové Mondeo je technologicky najvyspelejšie 
vozidlo značky Ford, ktoré sa doteraz pred-
stavilo v Európe,“ tvrdí Ulrich Kösters, riadi-
teľ radu vozidiel spoločnosti Ford of Europe. 
„Funkcie, ako je napríklad prednárazový bez-
pečnostný systém s rozpoznávaním chodcov, 
slúžia na zlepšenie ochrany a bezpečnosti vodi-
čov na preplnených mestských cestách.“
Nový prednárazový bezpečnostný systém s 
funkciou rozpoznávania chodcov dokáže za-
znamenať ľudí na ceste alebo v jej blízkosti pred 
vozidlom – prípadne chodcov, ktorí by mohli 
križovať dráhu vozidla. Ak systém vyhodnotí 
riziko kolízie a vodič nereaguje na varovania, 
vozidlo začne automaticky brzdiť. Systém 
spracováva informácie z kamery namontovanej 
na čelnom skle a z radaru umiestneného v ná-

razníku. Pomocou databázy „tvarov chodcov“ 
dokáže odlíšiť ľudí od typických predmetov 
nachádzajúcich sa popri ceste. 
Ak systém zaznamená pred vozidlom chodca 
s rizikom bezprostrednej kolízie, vydá najprv 
zvukové a vizuálne varovanie. Ak vodič nerea-
guje, systém zmenší vzdialenosť medzi brzdo-
vými doštičkami a kotúčmi, čím sa skráti čas 
potrebný na začatie brzdenia. Ak vodič stále 
nereaguje, vozidlo začne automaticky brzdiť, 
aby sa zmenšila jeho rýchlosť. Konštruktéri 
testovali systém na uzavretých okruhoch, pri-
čom používali � guríny v životnej veľkosti. Tes-
tovaním a zlepšovaním systému strávili mesi-
ace na cestách po celom svete, aby preukázali 
spoľahlivosť systému v reálnych podmienkach.
„Testy v reálnom prostredí boli dôležitou 
súčasťou vývoja. Chodci môžu mať nekonečný 
počet tvarov a veľkostí, pričom dokážu zau-
jať neobmedzený počet póz,“ povedal Gregor 
Allexi, konštruktér systémov aktívnej bezpeč-
nosti v spoločnosti Ford of Europe. „Najazdili 
sme viac ako 500 000 kilometrov, pričom sme 
otestovali mimoriadne široké spektrum rôz-
nych typov ľudí a potenciálnych situácií.“

Nové Mondeo dokáže aj automaticky brzdiť, 
aby sa obmedzili následky nehody s vozidlom 
vpredu, prípadne sa jej úplne zabránilo. Systém 
aktívneho brzdenia Active City Stop funguje 
až do rýchlosti 40 km/h. Pri väčších rýchlos-
tiach vozidlo využíva nový prednárazový bez-
pečnostný systém, ktorý pomocou radaru a ka-
mery prehľadáva oblasť pred vozidlom. Tento 
systém dokáže automaticky brzdiť plnou silou 
a prispieť tak k zmierneniu následkov, prípad-
ne úplne zabrániť nárazu do zadnej časti iného 
vozidla.
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vanými ramenami, vďaka ktorému cestujúcim 
prinesie vyššiu úroveň kultivovanosti a lepšie 
jazdné vlastnosti.  V Mondeu s úplne novým 
podvozkom a karosériou sa po prvýkrát objaví 
elektrický posilňovač riadenia. Optimalizovaný 
protiblokovací brzdový systém zasa pomáha 
pri rýchlostiach nad 100 km/h skrátiť brzdnú 
dráhu o viac ako 1 meter.
Karoséria   je v porovnaní s predchádzajúcou 
generáciou Mondea o 10 percent pevnejšia. 
Pri výrobe predných a stredných stĺpikov a 
strešných nosičov sa vôbec po prvýkrát pou-
žila vysokopevná oceľ vyrobená technológiou 
hydrotvarovania. Nová horčíková konštrukcia 
vnútornej časti dverí batožinového priestoru 
použitá v prípade štvor- a päťdverových mode-
lov sa v porovnaní s tradičným ekvivalentom z 
ocele postarala o približne 40-percentnú úspo-
ru hmotnosti. Karoséria Mondea obsahuje 61 
percent vysokopevnej ocele. Pri konštrukcii 
strechy sa používa kalená oceľ, čím sa hmotnosť 
zmenšila o ďalších 0,5 kg.
Deformovateľný tlmič energie z recyklovaných 
materiálov v prednej časti karosérie pomohol 
ušetriť až 115 kg pri modeli s 1,5-litrovým 
motorom EcoBoost. Ide o prvú konštrukciu 
spoločnosti Ford, ktorá spĺňa požiadavky na 
ochranu chodcov v USA aj v Európe. Mondeo 
s 1,5-litrovým motorom EcoBoost má o 25 kg 
menšiu hmotnosť ako predchádzajúca generá-
cia s 1,6-litrovým motorom EcoBoost. Až 80 
percent úspor hmotnosti konštruktéri znovu 
investovali do technológií na úsporu paliva, 
zmenšenie emisií CO2 či zlepšenie bezpečnos-
ti a komfortu.
Konštruktéri zmenšili hluk prenikajúci od 
pneumatík o 3 decibely v zadnej časti kabí-
ny a o 2 decibely vpredu. Tzv aerodynamický 
hluk sa znížil o 8 percent na úroveň, ktorú bolo 
predtým možné zažiť len vo vozidlách prémi-
ového segmentu.
Nové Mondeo vyrábajú v najmodernejšom zá-
vode Forda v španielskej Valencii.
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www.mot.sk

Ford Mondeo    II   PREDSTAVUJEME   II

Radarová technológia ďalej umožňuje využiť 
novú funkciu indikácie vzdialenosti Distance 
Indication a technológiu adaptívneho tempo-
matu. Funkcia indikácie vzdialenosti poskytuje 
vodičovi intuitívnu informáciu o časovom od-
stupe od vozidla vpredu. Adaptívny tempomat 
zasa automaticky udržiava zvolenú vzdialenosť 
od vozidla vpredu.
Dopredu nasmerovaná kamera okrem toho 
podporuje pomocníka pre zachovanie stopy v 
jazdnom pruhu Lane Keeping Aid, ktorý po-
mocou krútiaceho momentu do volantu nave-
die nové Mondeo späť do jazdného pruhu, ak 
systém zaznamená neúmyselný pohyb smerom 
k čiaram oddeľujúcim jazdné pruhy. Kamera 
ďalej slúži systému na rozpoznávanie doprav-
ných značiek Tra�  c Sign Recognition, ktorý 
na displeji prístrojového panelu zobrazuje po-
slednú zaznamenanú dopravnú značku s ob-
medzením rýchlosti, značku ukončenia zákazu 
a zákazu predbiehania.
Nový prednárazový bezpečnostný systém Pre-
-Collision Assist s funkciou rozpoznávania 
chodcov Pedestrian Detection je v Mondeu v 
ponuke výbavy Mondea spolu s historicky naj-
širšou ponukou pohonných jednotiek. Mondeo 

zákazníkom ponúkne väčšiu kultivovanosť a 
lepšie remeselné spracovanie, nové technológie 
vrátane adaptívnych LED re� ektorov, nafuko-
vacích zadných bezpečnostných pásov a seda-
diel Multi-Contour, ako aj dômyselný dizajn.
Súčasťou ponuky zážihových motorov pre nové 
Mondeo budú aj 1,5-litrové a 2,0-litrové mo-
tory EcoBoost spolu s úsporným a  výkonným 
1,0-litrovým zážihovým motorom EcoBo-
ost, ktorý nedávno už tretíkrát po sebe získal 
ocenenie Medzinárodný motor roka. Ford 
Mondeo sa bude predávať aj s 2,0-litrovými 
vznetovými motormi TDCi s výkonom 110 a 
132 kW a neskôr aj s mimoriadne výkonným 
2,0-litrovým vznetovým motorom TDCi s 
dvojitým sekvenčným prepĺňaním turbod-
úchadlom, s výkonom 154 kW a krútiacim 
momentom 450 Nm. 
Všetky pohonné jednotky určené pre Mondeo 
majú až o 14 percent menšiu spotrebu paliva a 
emisie, pod čo sa podpísali rôzne konštrukčné 
úpravy, vrátane aktívnej masky chladiča.
Nové Mondeo, ako prvé európske vozidlo Ford 
postavené na novej globálnej platforme pre 
segment CD, premiérovo ponúkne novú kon-
� guráciu zavesenia zadných kolies s integro-
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Mercedes-Benz sa 
s n a ž í 

získať zákazníkov, ktorí chcú vlast-
niť auto s jazdnými vlastnosťami 
SUV, najmä s ich priechodnosťou, 
ale s karosériou, ktorej strecha sa od 
stredných stĺpikov zvažuje plynule 
dozadu ako pri kupé. S takýmto au-
tom prišla pred rokmi automobilka 
BMW, a aj keď jej kríženec vyzerá 
ako kulturistka – veľ ké, vyrysované 
svaly sa na žene nie každému páčia 
– typ X6 sa predáva nad očakávanie 
dobre. A už má aj konkurenta, ktorý 
sa vydal rovnakou cestou – Merce-
des-Benz GLE Coupé.

„Už po prvom metri má kupé GLE prejav 
ako športové kupé. Aj keď je poloha sedenia 
vyvýšená ako vo vozidle kategórie SUV, s čím 
sa spája na pomery kupé mimoriadne dobrý 
rozhľad, cestujúci nadobúdajú dojem, že sedia 
vo vozidle, ktoré je viac športové ako terénne. 
Zvukový prejav pripomína výkonné športové 
vozidlo a v spojení s bezprostredným a pria-
mym plnením všetkých príkazov počas jazdy je 
zárukou príjemného chvenia. Na želanie môže 
byť zdrojom výsostného pokoja, ktorý sa spája s 
neochvejnou rovnováhou jazdnej dynamiky. To 
sú zvyčajne zážitkové svety, ktoré musíte hľa-
dať v dvoch vozidlách – agilnom, plnokrvnom 

športovom kupé a pohodlnom, pokojnom vo-
zidle kategórie SUV. To však neplatí pre nové 
kupé GLE: regulácia dynamiky jazdy DYNA-
MIC SELECT tak prvýkrát umožňuje široké 
rozpätie dynamiky jazdy a spája tieto diame-
trálne odlišné zážitkové svety v jednom vozi-
dle“, uvádza sa v tlačových materiáloch výrob-
cu. Nie je dôvod tieto tvrdenia spochybňovať. 
Modely GLE 350 d 4MATIC a GLE 400 
4MATIC v sériovej výbave ponúkajú oceľo-
vý podvozok AGILITY CONTROL s am-
plitúdovým selektívnym systémom tlmenia. 
Na želanie sa dodáva aj vzduchové pruženie 
AIRMATIC so systémom ADS Plus. Najvý-
konnejší model GLE 450 AMG je výnimoč-
ným spojením superšportového a predsa kom-
fortného charakteru. „Model GLE 450 AMG 
Coupé je náš prvý športový model. Ďalšie 
modely, výrazne orientované na emócie a vý-
kon, predstavíme v blízkej budúcnosti. Novou 
líniou produktov z dielne Mercedes-AMG sa 
usilujeme o to, aby skutočné technológie špor-
tového vozidla a čaro pretekárskeho športu boli 
dostupnejšie,“ povedal Tobias Moers, predseda 
vedenia spoločnosti Mercedes-AMG GmbH. 
„Každé vozidlo z A� alterbachu spĺňa prísľub 
značky o jazdnom výkone.“
Nové športové modely AMG sa vyznačujú pre-
svedčivou podstatou a vďaka veľkému výkonu 
motora, sériovému pohonu všetkých kolies, ako 
aj prepracovaným riešeniam podvozka spĺňajú 

prísľub o športovom prejave. S piatimi jazdný-
mi programami INDIVIDUAL, COMFORT, 
SLIPPERY, SPORT a SPORT+, ktoré si vo-
dič môže zvoliť otočným ovládačom v stredovej 
konzole, pokrýva variabilné ovládanie jazdnej 
dynamiky DYNAMIC SELECT úplne od-
lišné charakteristiky. Systém prepája všetky 
regulačné systémy, a tak vytvára rôzne zážit-
kové svety. Označenie je zároveň programom: 
SPORT a SPORT+ robia z modelu GLE 450 
AMG športové a dynamické vozidlo s vyni-
kajúcou pozdĺžnou a priečnou dynamikou. 
Opačným pólom je nastavenie COMFORT. 
Tu do popredia vystupujú parametre pohody 
pre uvoľnené, suverénne plachtenie vpred, kto-
ré sú tak typické pre klasické sedany značky 
Mercedes-Benz, ako aj pohon nastavený na čo 
najväčšiu energetickú efektivitu. Jazdný pro-
gram na klzký povrch SLIPPERYoptimalizuje 
jazdné vlastnosti pri malom trení, napríklad na 
cestách pokrytých snehom alebo ľadom. Pro-
gram INDIVIDUAL vo všetkých variantoch 
motora navyše poskytuje vodičovi možnosť na-
programovať a uložiť to, čo mu v jednotlivých 
regulačných stratégiách najviac vyhovuje.
Vývojári v novom GLE Coupé prvýkrát ukáza-
li možnosti novej deväťstupňovej automatickej 
prevodovky 9G-TRONIC v kupé s pohonom 
všetkých kolies a s pozdĺžnym usporiadaním 
pohonu. Stály pohon všetkých kolies 4MATIC 
v modeloch GLE 350 d a GLE 400 pracuje s 

Nový kríženec, nové typové 
značenie
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rovnomerným rozdelením krútiaceho momen-
tu na prednú a zadnú nápravu v pomere 50:50. 
V kupé GLE 450 AMG sa táto kon� gurácia 
mení v prospech ešte lepšej dynamiky jazdy v 
pomere 40:60 medzi prednú a zadnú nápravu. 
Spolu s pokrokovou kon� guráciou hnacieho 
ústrojenstva zabezpečuje novo vyladené vzdu-
chové pruženie AIRMATIC, v rámci ktorého 
sa prvýkrát používa bezstupňové a variabilné 
tlmenie ADS Plus, maximálne stabilné podm-
ienky. rostredníctvom údajov zo snímača uhla 
natočenia volantu, štyroch snímačov uhla nato-
čenia kolies, údajov o rýchlosti jazdy zo signálu 
ESP® a spínača brzdového pedála sa identi� -
kujú aktuálne jazdné stavy. Riadiaci prístroj na 
základe týchto signálov plynule nastaví aktuál-
nu silu tlmenia osobitne pre každé koleso.
Model GLE 350 d 4MATIC poháňa vznetový 
motor s  výkonom 190 kW a krútiacim mo-
mentom 620 Nm. V modeli GLE 400 4MA-
TIC sa používa nový šesťvalcový zážihový 
motor s priamym vstrekovaním paliva a dvoma 
turbodúchadlami. Má výkon 245 kW a krúti-
aci moment 480 Nm. Model GLE 450 AMG 

poháňa zážihový šesťvalcový motor s dvoma 
turbodúchadlami. Dosahuje výkon 270 kW a 
krútiaci moment 520 Nm.
V päťmiestnom interiéri ako prvé zaujmú 
športové sedadlá a kompaktný športový vo-
lant, ako aj prvky informačného a zábavného 
systému známeho z tried E a S. Informačný 
displej je dominantný. V stredovej konzole sa 
nachádza ovládač systému COMAND, nad 
ktorým je v optimálnej polohe umiestnené 
dotykové pole. Efektne pôsobí výbava s imitá-
ciou kože ARTICO a ozdobnými prvkami vo 
svetlom hliníkovom vyhotovení s pozdĺžnym 
výbrusom. Zariadenie Audio 20 CD s ôsmimi 
reproduktormi a komunikačný modul Remote 
Online na použitie služieb Mercedes connect 
me v rámci Európy (v závislosti od krajiny) sú 
zárukou informačného a zábavného systému. 
Interiér modelu GLE 450 AMG presved-
čí športovými sedadlami AMG, športovým 
3-ramenným volantom AMG aj ozdobný-
mi prvkami zo svetlého hliníka s pozdĺžnym 
výbrusom a športovými pedálmi z brúsenej 
ušľachtilej ocele s gumovými vložkami. Na 

želanie zušľachtia interiér ozdobné prvky z 
uhlíkového vlákna AMG a klavírový lak. Aj v 
kupé GLE sú obľúbené detaily výbavy zaba-
lené do viacerých lákavých balíkov. Objednať 
si možno aj priestrannú sklenú panoramatic-
kú strechu. Kupé ponúka batožinový priestor s 
maximálnym objemom 1650 litrov – rekordný 
v kategórii kupé. Mercedes-Benz po prvýkrát 
v tomto segmente ponúka plne elektricky vy-
súvateľné závesné zariadenie, ktoré obsahuje aj 
stabilizáciu prívesu systémom ESP®. Hmot-
nosť brzdeného prívesu ťahaného kupé GLE je 
až 3500 kilogramov.
S premiérou kupé Triedy GLE prináša značka 
Mercedes-Benz nové usporiadanie svojej pale-
ty vozidiel kategórie SUV. Zákazníci sa budú 
orientovať aj naďalej podľa piatich základných 
radov A, B, C, E a S. Pre označovanie mode-
lu vozidla kategórie SUV platí: s odkazom na 
legendárnu triedu G budú v budúcnosti všetky 
modely vozidiel kategórie SUV nosiť v názve 
začiatočné písmená „GL“. Písmeno „G“ ozna-
čuje líniu pôvodu. Písmeno „L“ sa v histórii 
značky vždy opakuje: je to spájacie písmeno, 
prostredníctvom ktorého sa označenie modelu 
vyslovuje chytľavejšie, napríklad ako v prípade 
legendárnej SL. Po ňom nasleduje tretie pís-
meno, ktoré opisuje príslušnosť ku konkrétne-
mu kľúčovému radu. 

To konkrétne znamená:
GLA  vozidlo kategórie SUV segmentu triedy A
GLC  vozidlo kategórie SUV segmentu triedy C; 
predtým GLK
GLE  vozidlo kategórie SUV segmentu triedy E; 
predtým trieda M
GLS  vozidlo kategórie SUV segmentu triedy S; 
predtým GL
G  bez zmeny.    
     

-mz-
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V júli minulého roka Volkswagen predstavil 
nový Passat pri statickej premiére v Postupime. 
V októbri novinka výstavnú premiéru na auto-
salóne v Paríži. Od polovice novembra 2014 sa 
nový Passat začal predávať v Nemecku a o týž-
deň neskôr v rámci celej Európy. Na ôsmej ge-
nerácii Passatu je všetko nové. Dizajn, techno-
lógie, motory, možnosti. Má menšiu  hmotnosť  
až o 85 kg a zmenšenú spotrebu   (maximálne) 
o 20 percent. Okrem toho sa po prvý raz bude 
vyrábať aj verzia s pohonom Plug-In-Hybrid: 
Passat GTE. 
Passat je úspešným typom. Vrátane všetkých 
odvodených verzií bolo doteraz z tohto typu 
vyrobených takmer 22 miliónov vozidiel. V 
roku 2013 sa pre auto z tohto radu rozhodlo 
viac ako 1,1 milióna zákazníkov. Teoreticky bol 
v minulom roku každých 29 sekúnd niekde na 
svete predaný jeden Passat, respektíve Mago-
tan (v Číne). Passat je najúspešnejším typom 
koncernu Volkswagen. 
Dizajn nového Passata nie je módny, ale aktu-
álny. Nový Passat vznikol na báze modulárnej 
stavebnice komponentov pre priečne uložený 
motor MQB (Modulare Querbaukasten) – 
vďaka nej mohli byť proporcie navrhnuté vý-
razne dynamickejšie (o.i. nižšia karoséria, dlhší 
rázvor náprav, väčšie kolesá) a súčasne zlepšené 
využitie obstavaného priestoru. Vďaka novo vy-
vinutým re� ektorom zo svietiacich diód LED 
(sériovo od „Highline“) a sériovým zadným 
skupinovým svetlám z LED má Passat v noci 
nezameniteľný svetelný obraz. 

Analogicky k expresívnemu exteriéru dizaj-
néri vytvorili interiér, ktorého estetika, čistota 
a ušľachtilosť harmonizuje s hodnotnou cel-
kovou koncepciou Passata ôsmej generácie. 
Vďaka novým dizajnovým riešeniam, ako vý-
razný horizontálny pás s priebežnými mriežka-
mi ventilácie a technológiám ako interaktívny 
digitálny združený prístroj Active Info Display, 
Head-up displej alebo náladové osvetlenie in-
teriéru vytvorené ako extrémne úzky pás, pôso-
bí interiér avantgardnejšie a exkluzívnejšie ako 
kedykoľvek predtým. 
Nové asistenčné a komfortné systémy, ako aj 
systémy infotainmentu robia individuálnu mo-
bilitu ekologickejšou, komunikatívnejšou, ak-
tívnejšou a bezpečnejšou. K týmto technológi-
ám patrí – okrem združeného prístroja Active 
Info Display a Head-up displeja – napríklad 
Rear Seat Entertainment pre tablet na báze 
aplikácií, Front Assist s funkciou núdzového 
brzdenia City-Brake a rozoznávaním chodcov, 
ako aj tri svetové novinky: Emergency Assist 
(zastavenie vozidla v núdzovej situácii), Trailer 
Assist (asistované manévrovanie s prívesom) a 
asistenčný systém pre jazdu v dopravnej záp-
che. 
Nový Passat sa bude predávať s desiatimi tur-
bodúchadlom prepĺňanými motormi s pria-
mym vstrekovaním paliva (zážihovými TSI 
a vznetovými TDI) s výkonovým spektrom 
od 88 kW do 206 kW. Všetky pohonné jed-
notky sú v nové. Spotrebu paliva motorov a aj 
ich emisie CO2 sa podarilo zmenšiť. Motory 
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zásahmi prostredníctvom bŕzd na vnútorných 
kolesách v zákrute obidvoch náprav zlepšuje 
zatáčanie vozidla. 
Passat si možno objednať aj s pohonom všet-
kých kolies 4MOTION. Systém pohonu 4x4 
je aktívny už pred tým, ako začnú kolesá pred-
nej nápravy prešmykovať, čo vylučuje stratu 
trakcie. Zadná náprava sa v prípade potreby 
v zlomku sekundy plynulo pripojí, keď je to 
potrebné. Na to slúži multilamelová spojka 
Haldex piatej generácie, ovládaná elektrohyd-
raulickým olejovým čerpadlom. 
Riadiaca jednotka permanentne vypočítava 
ideálny krútiaci moment pre zadnú nápravu a 
prostredníctvom olejového čerpadla reguluje 
intenzitu zopnutia lamelovej spojky. Pri tom sa 
prítlačný tlak pôsobiaci na lamely spojky pro-
porcionálne zväčšuje podľa pomeru krútiaceho 
momentu, ktorý sa má preniesť na zadnú ná-
pravu. Ani pri prudkom rozjazde a intenzívnej 
akcelerácii nedochádza k prešmykovaniu ko-
lies, pretože riadiaca jednotka reguluje krúti-
aci moment prenášaný na jednotlivé nápravy 
podľa ich dynamického zaťaženia. Ovládanie 
spojky Haldex sa uskutočňuje v prvom rade 
podľa krútiaceho momentu motora požadova-
ného vodičom. Paralelne tzv. identi� kácia jazd-
ného stavu v riadiacej jednotke vyhodnocuje 
parametre ako otáčky kolies a uhol natočenia 
volantu. Podľa potreby sa môže takmer 100 
percent krútiaceho momentu motora preniesť 
len na zadnú nápravu. 
 -vw-

sú štandardne vybavené systémom Štart-Stop 
a režimom rekuperácie. Pre každý motor je k 
dispozícii na želanie a pri špičkových moto-
roch dokonca sériovo prevodovka DSG s dvo-
ma spojkami. Po prvý raz bude v rade Passat k 
dispozícii aj pohon Plug-In-Hybrid, zložený z 
motora 1.4 TSI s výkonom 115 kW a elektro-
motora s výkonom 85 kW a batériou nabíjateľ-
nou z externého zdroja - model  Passat GTE. 
So systémovým výkonom 160 kW je doteraz 
najvýkonnejším modelom Plug-In-Hybrid 
značky Volkswagen. Passat GTE môže jazdiť s 
výlučne elektrickým pohonom do vzdialenosti 
50 km úplne bez lokálnych emisií. 
Nový Passat má vpredu nápravu McPherson 
najnovšej generácie, vzadu je zlepšená štvor-
prvková náprava Performance s  vinutými pru-
žinami a oddelene namontovanými plynokva-
palinovými tlmičmi pruženia. Na obidvoch 
nápravách sú použité priečne skrutné stabili-
zátory. Na želanie môže byť podvozok vyba-
vený funkciou elektronickej uzávierky diferen-
ciálu XDS+ (sériovo od 162 kW), adaptívnou 
reguláciou charakteristiky tlmičov pruženia 
DCC a progresívnym riadením. Nový Pa-
ssat je vybavený elektronickým stabilizačným 
systémom ESC a elektronickou parkovacou 
brzdou. Elektronická uzávierka diferenciálu 
XDS+ technicky predstavuje funkciu zlepšuj-
úcu jazdnú dynamiku, integrovanú do elektro-
nického stabilizačného systému ESC. XDS+ je 
rozšírením funkcie XDS, známej už z Passata 
predchádzajúcej generácie. XDS+ cielenými 
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Tento mesiac autorizovaní predaj-
covia značky  SEAT dostávajú 

prvé exempláre modelu SEAT Leon 
X-PERIENCE s permanentným 
pohonom všetkých kolies a vybave-
ním all-road, ktorý poskytuje pôžitok 
z jazdy na cestách každého druhu. 
SEAT novým modelom Leon X-PE-
RIENCE kompletizuje svoj úspešný 
rad Leon. Leon  X-PERIENCE  je 
spoľahlivým spoločníkom pre indivi-
duálny, všestranný a aktívny životný 
štýl. A to v spojení s vynikajúcou kva-
litou a priaznivou cenou, typickou pre 
značku SEAT.

Leon X-PERIENCE konštrukčne vychádza 
z kombi Leon ST. Osobitý charakter získava 
robustnými plastovými ochrannými obkladmi 
prahov karosérie a výrezov blatníkov, energic-
kou prednou časťou karosérie s veľkými otvor-
mi na vstup vzduchu do motorového priestoru, 
integrovanými re� ektormi do hmly s odbočo-
vacou funkciou a predným spojlerom v hliní-
kovom vyhotovení. Aj na zadnej časti dominu-
je nový nárazník s chrómovanými koncovkami 
výfukov pri dvoch najvýkonnejších motoroch. 
Veľké výrezy blatníkov vytvárajú priestor pre 

hliníkové diskové kolesá priemeru 17 palcov so 
špeci� ckým dizajnom s piatimi dvojitými lúč-
mi. Na želanie sa montujú 18-palcové kolesá s 
rovnakým dizajnom. Pozdĺžne lišty strešného 
nosiča sú čierno eloxované.

Leon X-PERIENCE zvýrazňuje osobitnú po-
zíciu v rámci radu Leon unikátnym dizajnom 
interiéru. S novými materiálmi, veľkou pozor-
nosťou venovanou detailom a kombináciou 
výrazných farieb interiér umocňuje osobitý 
charakter tohto modelu. Na výber sú kvalitné 

látkové poťahy sedadiel v športovej čiernej ale-
bo sivej farbe, alternatívne je k dispozícii hnedá 
alcantara alebo čierna koža. Na prahoch dverí 
a volante je logo X-PERIENCE. Kontrastné 
prešívanie niťou oranžovej farby zvýrazňuje 
dobrodružný charakter a mladistvosť tohto 
modelu.

K dynamickému charakteru modelu Leon X-
-PERIENCE ladí ponuka motorov TDI a 
TSI s veľkým krútiacim momentom. Špičkový 
vznetový agregát 2.0 TDI s výkonom 135 kW 
a maximálnym krútiacim momentom 380 Nm, 
vybavený sériovo automatickou prevodovkou 
DSG s dvoma spojkami, poskytuje univerzál-
nemu kombi výbornú dynamiku, dokumento-
vanú zrýchlením z 0 na 100 km/h za 7,1 sekun-
dy a maximálnou rýchlosťou 224 km/h. Motor 
svoju účinnosť dokazuje kombinovanou spo-
trebou paliva iba 4,9 litra na 100 km. Aj mo-
tor 2.0 TDI s výkonom 110 kW, maximálnym 
krútiacim momentom 320 Nm v kombinácii 
so  6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou 
zabezpečuje veľmi dobrú dynamiku. So systé-
mom Štart/Stop a rekuperačným systémom, 
ktoré sú štandardom pre všetky verzie modelu 
Leon X-PERIENCE, dosahuje spotrebu pa-
liva 4,9 l/100 km. Základný motor 1.6 TDI 

AUTO PRE AKTÍVNY
ŽIVOTNÝ ŠTÝL
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poskytuje výkon 81 kW a  maximálny krútiaci 
moment 250 Nm. Spotreba s týmto motorom 
je 4,8 l/100 km. 

„Benzínovú“ alternatívu predstavuje motor 
1.8 TSI s výkonom 132 kW. Aj vďaka kom-
binácii priameho a nepriameho vstrekovania 
benzínu tento prepĺňaný agregát dosahuje ma-
ximálny krútiaci moment 280 Nm. Rovnako 
ako pri najvýkonnejšom motore TDI sa aj tu 
štandardne montuje 6-stupňová prevodovka 
DSG s dvoma spojkami a ovládačmi ručného 
preraďovania na volante. Spotreba paliva je 6,6 
litra/100 km.
Stály pohon všetkých kolies modelu Leon X-
-využíva multilamelovú spojku s hydraulickým 
ovládaním a elektronickou reguláciou Haldex 
piatej generácie. Spojka reaguje rýchlo na všet-
ky možné vplyvy pohonu a tým výrazne zlepšu-
je aktívnu bezpečnosť a  jazdnú dynamiku. Pre 
optimálne rozloženie hmotnosti na jednotlivé 
nápravy je spojka Haldex umiestnená na konci 
spájacieho hriadeľa pred diferenciálom zadnej 
nápravy. Obsahuje dve sústavy lamiel v olejo-
vom kúpeli. Kovové prstencové trecie lamely sú 
za sebou usporiadané striedavo v pároch – vždy 
jedna lamela je na ozubení pevne zachytená na 
koši spojky, poháňanom spájacím hriadeľom, 
každá druhá lamela je pripojená k hnaciemu 
hriadeľu diferenciálu zadnej nápravy. Za nor-
málnych podmienok spojka prenáša väčšinu 
krútiaceho momentu motora na predné kolesá. 
Ak sa zhorší trakcia predných kolies, krútiaci 
moment sa v priebehu niekoľkých milisekúnd 
plynulo prerozdelí, a smeruje aj na zadné ko-
lesá. Hydraulický piest pritláča lamely spojky 
k sebe a tým plynulo mení pomer krútiaceho 
momentu motora prenášaného na jednotlivé 
nápravy. Spojka novej generácie sa zaobíde bez 
v minulosti používaného tlakového zásobníka 
hydraulického oleja, preto je výrazne kompakt-
nejšia a má o 2 kg menšiu hmotnosť ako spojka 
predchádzajúcej generácie.
Oproti kombi Leon ST má X-PERIENCE 
o približne 27 milimetrov väčšiu svetlú výš-
ku (172 mm). Prednú nápravu tvoria spodné 
ramená na pomocnom ráme a tlmičové vzpe-
ry McPherson s vinutými pružinami. Zadná 
náprava má štvorprvkovú konštrukciu, ktorá 
oddelene zachytáva pozdĺžne a priečne sily. 
Tlmiče pruženia a vinuté pružiny sú usporia-
dané oddelene kvôli bezprostrednejšej reakcii 
pruženia. 

Charakter modelu SEAT Leon X-PERIEN-
CE s motorom 2.0 TDI 135 kW a 1.8 TSI 
132 kW sa dá individuálne prispôsobiť jazdnej 
situácii a nálade vodiča. Sériový systém SEAT 
Drive Pro� le umožňuje vodičovi nastavovať 
charakteristiku posilňovača riadenia, elek-
tronického pedála akcelerátora a prevodovky 
DSG v troch režimoch – eco, comfort a šport. 
Navyše je k dispozícii voľne kon� gurovateľný 
individuálny režim. Súčasťou systému SEAT 
Drive Pro� le je aj zvukový aktuátor v moto-
rovom priestore, ktorý v režime šport dodáva 
motoru energickejší zvuk. 

SEAT Leon X-PERIENCE je sériovo vy-
bavený modernými asistenčnými systémami. 
Systémy regulácie jazdnej dynamiky EDS 
(funkcia elektronickej uzávierky diferenciá-
lu na obidvoch nápravách) a XDS (rozšírená 
elektronická uzávierka diferenciálu pre lepšiu 
trakciu v zákrutách) spolu s elektronickým 
stabilizačným systémom ESC a multikolíznou 
brzdou zabezpečujú maximálnu bezpečnosť. K 
prvkom vybavenia high-tech na želanie patria 
re� ektory zo svietiacich diód LED, adaptívny 
radarový tempomat ACC, asistenčný systém 
pre sledovanie priestoru pred vozidlom „Front 

Assist“ s funkciou núdzového brz-
denia City emergency braking, sys-
tém monitorovania únavy vodiča 
alebo asistenčný systém na udržia-
vanie jazdného pruhu Lane Assist.
Aj v oblasti systémov infotain-
mentu je nový SEAT Leon X-
-PERIENCE na aktuálnej úrovni. 
Ich základom je ovládací systém 
SEAT Easy Connect, pri ktorom 
sa rozličné funkcie audiosystému, 

komunikácia, ale aj mnohé funkcie vozidla 
ovládajú prostredníctvom dotykového monito-
ra v kokpite.  

V priebehu roka sa ponuka pohonných jedno-
tiek rozšíri o nový zážihový motor s objemom 
1,4 litra a výkonom 92 kW, ktorý bude kombi-
novaný s pohonom len predných kolies. Pohon 
4x2 bude novinkou pre X-PERIENCE a bude 
možný aj so vznetovým motorom objemu 1,6  
l s výkonom 81 kW. Do ponuky pribudne tiež 
systém DCC (Dynamic chassis control) ktorý 
umožňuje plynulú reguláciu charakteristiky tl-
mičov pruženia počas jazdy a prispieva k zlep-
šeniu komfortu cestovania. Umožňuje vodičovi 
vybrať z niekoľkých prednastavených režimov 
podľa toho či preferuje komfortnú alebo špor-
tovú jazdu. K pohodliu počas jazdy bude pris-
pievať aj ambientné LED osvetlenie vo dve-
rách, ktoré bude v závislosti od verzie buď biele 
alebo meniteľné biele a červené. Prakticky za-
ložených vodičov určite poteší možnosť dovy-
baviť ich X-PERIENCE ťažným zariadením 
priamo z výroby. Všetky uvedené novinky sú 
pripravované pre modelový rok 2016, ktorého 
príchod sa očakáva v máji 2015.

-st-
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Opel v polovici decembra 
2014  zverejnil cenník 

novej generácie typu Corsa. Už za 
7990 eur (dlhodobá akčná cena) 
zákazník získa trojdverový model 
poháňaný zážihovým 1,2-litrovým 
motorom s výkonom 51 kW, v kto-
rého výbave nechýba napr. stabili-
začný systém ESP, asistenčný sys-
tém pre rozjazd do svahu, systém 
kontroly tlaku v pneumatikách, 
úchyty ISOFIX pre detské sedačky 
na zadných sedadlách, čelné, boč-
né a bočné závesové bezpečnostné 
vankúše, centrálne zamykanie s 
diaľkovým ovládaním, elektricky 
ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s 
krytmi nalakovanými vo farbe ka-
rosérie, elektrické ovládanie pred-
ných okien, výškovo a pozdĺžne 
nastaviteľný volant alebo posilňo-
vač riadenia s režimom City. 

Opel Corsa piatej generácie ešte ani nebol 
poriadne uvedený na trh a novú Corsu si už v 
Európe objednalo viac ako 45 000 zákazníkov! 
Počas 32 rokov sa z jej štyroch generácií pre-
dalo 12,4 miliónov vozidiel. Spolu s  Astrou je 
najpopulárnejším typom značky Opel, na ktorý 
každoročne pripadá viac ako štvrtina z celko-
vého predaja značky. Aktuálna, štvrtá generácia  
Corsy s trojdverovou a päťdverovou karosériou 

je momentálne číslom štyri v segmente malých 
automobilov v Západnej Európe. V Nemecku 
je číslom dva a ešte stále odoláva modernejším 
konkurentom. Koncom minulého roka sa roz-
biehala výroba piatej generácie v závodoch Ei-
senach a Zaragoza, ktorá nepochybne  nadvia-
že na úspech svojich predchodcov v segmente 
malých automobilov. 

Nový podvozok neobsahuje nijaký komponent 
prevzatý zo štvrtej generácie   Corsy, ale kon-
cepčne je rovnaký. Predné kolesá sú zavesené na 
vzperách McPherson, vzadu je vlečená náprava 
so skrutne pružnou priečkou. Smerová stabi-
lita a jazdné vlastnosti v zákrutách sa zlepšili 
vďaka nižšiemu ťažisku, pevnejšiemu pomoc-
nému rámu a novej geometrii prednej nápravy 
vrátane nových guľových čapov. Nový podvo-
zok prispel aj k zmenšeniu nakláňania karosé-
rie v zákrutách. Nová charakteristika tlmičov 
umožňuje lepšiu � ltráciu nerovností cesty, čím 
zabezpečuje v malom automobile príkladný 
komfort. Úplne nová elektrická architektúra 
vyvinutá pre Corsu piatej generácie umožňu-
je vyššiu úroveň interakcie medzi rozličnými 
systémami vozidla. Nová geometria riadenia a 
kalibrácia softvéru elektrického posilňovača s 
premenlivým účinkom podľa rýchlosti zabez-
pečuje presnejšiu reakciu, čím zlepšuje pôžitok 
z jazdy a komfort.

Technickou lahôdkou pod kapotou novej 

Corsy je novo vyvinutý zážihový trojvalec 1.0 
ECOTEC Direct Injection Turbo. Mal nedáv-
no premiéru v type Opel ADAM, je mimori-
adne tichý, pracuje bez vibrácií.  Celohliníkový 
motor je vybavený protibežným vyvažovacím 
hriadeľom a  spĺňa emisnú normu Euro 6. Je 
na výber v dvoch kon� guráciách s výkonom 
66 kW alebo 85 kW. Obidve verzie dosahujú 
maximálny krútiaci moment  170 Nm už pri 
malých otáčkach 1800 za minútu.
Ponuka zážihových motorov obsahuje aj zlep-
šené neprepĺňané štvorvalce so zdvihovým 
objemom 1,2 a 1,4 litra. Novinkou je  tur-
bodúchadlom prepĺňaný štvorvalec 1,4 litra 
s výkonom 74 kW a maximálnym krútiacim 
momentom 200 Nm v pásme otáčok od 1850 
do 3500 za minútu. Priaznivci vznetových mo-
torov si môžu vybrať štvorvalcový motor 1.3 
CDTI s jednou z dvoch výkonových úrovní 
- 55 kW alebo 70 kW - spĺňajúcich emisnú 
normu Euro 6. Najúspornejšia „vznetová“ 
Corsa v čase uvedenia na trh – s trojdverovou 
karosériou, motorom 1.3 CDTI s výkonom 
70 kW, 5-stupňovou ručne ovládanou prevo-
dovkou a systémom na rekuperáciu energie pri 
brzdení – má spotrebu v kombinovanom cykle 
iba 3,2 litra nafty na 100 kilometrov a emisie 
CO2 85 g/km. K zlepšeniu účinnosti prispeli 
aj nové prevodovky. Obidve verzie motora 1.0 
ECOTEC Direct Injection Turbo sa kombi-
nujú s  novou kompaktnou 6-stupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou. S novou 6-stupňovou 
automatickou prevodovkou s klasickým hydro-
dynamickým meničom krútiaceho momentu 

Opel zavádza do segmentu malých automobi-
lov vysokú úroveň ovládacieho komfortu, pô-
vodne vyhradenú pre automobily vyšších tried. 
V ponuke je aj nová   robotizovaná prevodovka 
Easytronic 3.0 vyznačujúca sa  maximálnou 
účinnosťou a skráteným reakčným časom. 
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Pri dĺžke iba 4,02 metra nová Corsa poskytuje 
miesto pre päť osôb. Kabína je elegantná, mo-
derná. Čisto koncipovaná pozícia vodiča je or-
ganizovaná okolo nápadnej stredovej konzoly a 
prístrojového panelu. Na želanie dodávaný sys-
tém infotainmentu IntelliLink so 7-palcovým 
(17,8 cm) dotykovým monitorom je ideálne 
umiestnený v stredovej konzole v dosahu vodiča 
aj spolujazdca. Ocenený systém infotainmentu 
Opel poskytuje najvyššiu úroveň konektivity. Je 
kompatibilný so smartfónmi Apple aj prístroj-
mi využívajúcimi operačný systém Android.  
Vodič môže využívať rozličné aplikácie ako 
BringGo pre navigáciu alebo Stitcher a TuneIn 
na príjem rozhlasového vysielania a podcastov 
z internetu. Integrácia prístrojov s operačným 
systémom Apple iOS do systému IntelliLink 
umožňuje využívať hlasové ovládanie SIRI 
EYES FREE. To umožňuje vodičovi nechať si 
predčítať prichádzajúce textové správy SMS a 
diktovať SMS a e-maily – bez toho, aby musel 
spustiť ruky z volantu a odpútať pohľad od pre-
mávky pred sebou. Vďaka technológii  Mirror-
Link sa všetky funkcie vodičovho smartfónu, 
kompatibilného so štandardom  MirrorLink 
1.1 dajú zobrazovať a ovládať prostredníctvom 
systému infotainmentu  IntelliLink. Tým sa 
zväčšuje aj počet aplikácií, ktoré sa dajú využí-
vať v systéme infotainmentu Corsy.

Stlačením gombíka vodič Corsy môže aktivo-
vať režim City elektrického posilňovača riade-
nia. Tým sa výrazne zväčší účinok posilňovača, 
čo je zvlášť užitočné pri manévrovaní v hustej 

mestskej premávke. Súčasťou štandardného 
vybavenia je aj asistenčný systém pre rozjazd 
do svahu Hill Start Assist, ktorý udržiava tlak 
v brzdovej sústave ešte 2 sekundy po uvoľnení 
pedála. Tým zabraňuje samovoľnému pohybu 
vozidla dozadu pri rozjazde v stúpaní.

Nová Corsa prináša niekoľko asistenčných 
systémov, z ktorých mnohé neboli doteraz 
dostupné v triede malých automobilov. Sys-
tém Park Assist identi� kuje dostatočne veľké 
parkovacie miesto a automaticky zaparkuje 
vozidlo bez toho, aby vodič musel otáčať vo-
lantom. Systém využívajúci ultrazvukové sní-
mače premeriava parkovacie miesta pozdĺžne 
alebo kolmé k smeru jazdy, vypočíta trajektóriu 
vozidla a automaticky ovláda riadenie tak, aby 

Corsa zacúvala do parkovacieho miesta. Park 
Assist sa vždy kombinuje s asistenčným sys-
témom pre bezpečnú zmenu jazdného pruhu  
Side Blind Spot Alert, ktorý tiež má ultrazvu-
kové snímače s dosahom 3 metre na obidvoch 
stranách vozidla. Tieto zachytávajú iné vozidlá 
a predmety v oblasti mŕtvych uhlov vonkajších 
spätných zrkadiel. Aktívnu bezpečnosť zlepšuje 
aj kamera Opel Eye druhej generácie s funk-
ciou rozoznávania dopravných značiek Road 
Sign Recognition, asistenčným systémom pre 
udržiavanie jazdného pruhu Lane Departure 
Warning, asistenčným systémom diaľkových 
svetiel High Beam Assist, ako aj monitorova-
ním odstupu Following Distance Indication s 
funkciou Forward Collision Warning.

-ol-
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Značka Dacia, patriaca do spoloč-
nosti Renault Group, sa môže 

pochváliť najmladším modelovým ra-
dom Európy, dokazuje svoju vitalitu 
novými produktami: modelmi Lodgy 
Stepway a Dokker Stepway. Výstavnú 
premiéru mali minuloročnú jeseň na 
autosalóne v Paríži.
Renault získal 51-percentný podiel v Dacii 
v roku 1999. Skupina okamžite spustila dva 
projekty, konkrétne modernizáciu továrne v 
Rumunsku a súbežne s tým aj proces dizajnu 
cenovo dostupného automobilu. Zároveň sta-
novila podmienky výroby áut v Rumunsku.V 
rokoch 1999 až 2004 skupina Renault inves-
tovala do komplexnej modernizácie Dacie 489 
miliónov eur. Následne zväčšovala svoj podiel 
v Dacii (81,4 % v roku 2000, na 92,72 % v 
roku 2001 a na 97,3 % v roku 2003). Franc-
úzske a rumunské tímy spoločne pracovali na 
dvoch produktoch. Jedným bola Supernova v 
roku 2000 a Solenza v roku 2004, ktoré posl-
úžili na to, aby sa obidva tímy pred spustením 
X90 (Logan) spoznali. Renault pred desiatimi 
rokmi, len niekoľko dní pred otvorením paríž-
skeho autosalónu, o� ciálne ohlásil, že v júni 
2005 uvedie na trh značku Dacia. S cenou od 
7500 eur ponúkol Logan bezkonkurenčný po-
mer ceny a výkonu a spolu s tým aj priestran-
nosť.  Logan aj dnes zostáva verný základným 
tézam značky - sprístupniť nové autá čo naj-

väčšiemu počtu zákazníkov, a to za dostupnú 
cenu: 7700 eur.
Dacia je obchodne úspešná, čo dokazuje trhový 
podiel 2,6 % v Európe. V prvej polovici roka 
2014 sa zväčšil o ďalšieho 0,5 percenta. Dacia 
zaznamenáva výraznejší rast ako akákoľvek iná 
automobilová značka v Európe. S kompletným 
typovým radom, ktorý v posledných dvoch ro-
koch prešiel úplnou modernizáciou. Dacia roz-
širuje svoju ponuku novými verziami Stepway 
a limitovanými sériami. Verzia Stepway bola 
najskôr dostupná pre typ Sandero, teraz už aj 
pre typy Lodgy a Dokker. Lodgy Stepway je 
dostupný v päť- a sedemmiestnej verzii.
Tieto modely sa môžu pochváliť svalnatým 
vzhľadom, sú to všestranné verzie minivanu 
a vozidla pre voľnočasové aktivity. Nové ver-
zie Stepway majú špeciálne dizajnové prvky: 
predné nárazníky vo farbe karosérie (a zadné 
v prípade Lodgy), chrómované spodné kryty 
vpredu aj vzadu, predné hmlové svetlá so sa-
ténovo-chrómovým rámom, čierne ochranné 

lišty na blatníkoch, čierne ochrany prahov, 
strešné lišty, spätné zrkadlá a lemovanie hliní-
kových diskových kolies vo farbe Dark Metal 
a v prípade Lodgy Stepway aj čierna maska 
chladiča.
Lodgy Stepway a Dokker Stepway budú do-
stupné v modrej farbe karosérie Azurite a s 
dekoratívnym znakom „Stepway“ na predných 
dverách. V stopách modelu Sandero Stepway 
sa obidva modely vyznačujú asertívnym a dob-
rodružným vzhľadom.
V interiéri Lodgy Stepway a Dokker Step-
way ponúkajú špeciálne poťahy s výšivkami a 
modrým stehovaním. Prístroje a výduchy kli-
matizácie lemuje rovnaký modrý odtieň ako na 
hlavnom prístrojovom paneli. Táto farba do-
konalo kontrastuje s dizajnovou schémou in-
teriéru pod názvom Dark Carbon a dodatočne 
podčiarkuje vitalitu nových modelov Stepway. 
Modely Lodgy Stepway a Dokker Stepway sa 
budú predávať s veľkorysou výbavou (základ-
nou alebo príplatkovou), ktorá zahŕňa: mul-
timediálny systém Media Nav, klimatizáciu, 
tempomat s obmedzovačom rýchlosti a zad-
né „cúvacie“ snímače. Každodennú praktickú 
stránku oboch modelov zlepšujú nové odkla-
dacie priestory vzadu a po stranách predných 
sedadiel. 
Podobne ako všetky modely aj Lodgy a Dok-
ker vo verzii Stepway prichádzajú so zárukou 
na 3 roky alebo 100 000 km.

Ú S P E Š N Ý   PRÍBEH       P O K R A Č U J E 
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Lodgy Stepway je k dispozícii so zážihovým 
motorom  TCe 115 v kombinácii s 5-stupňo-
vou ručne ovládanou prevodovkou. Päťmiest-
na verzia s TCe 115 v kombinovanom cykle 
spotrebuje na 100 km len 5,7 litrov benzínu  
a do ovzdušia vypustí 131 g CO2/km  (5,9 
l/100 km a 135 g CO2/km v sedemmiestnej 
verzii). Vznetové agregáty 1.5 dCi patria me-
dzi najúspornejšie v tomto segmente a môžu 
sa pochváliť kombinovanou spotrebou nafty a 
emisiami na úrovni 4,2 l/100 km (109 g CO2/
km) resp. 4,4 l/100 km (116 g CO2/km).
Dokker Stepway sa predáva so zážihovým mo-
torom TCe 115 s kombinovanou spotrebou 
len 5,8 l/100 km a emisiami 135 g CO2/km. 
Pre Dokker Stepway je k dispozícii aj vznetový 
motort, konkrétne 1.5 dCi 90 k. 
Dacia, v súčasnosti prítomná v 43 krajinách, 
kde predáva kompletný modelový rad pozost-
ávajúci z osobných áut, ľahkých užitkových 
vozidiel a mimoriadne úspešného SUV, typu 
Duster, má mimoriadne verných zákazníkov. 
Sú protikladom zdržanlivosti, ak ide o vyja-
drenie ich vzťahu k značke. Dôkazom sú vý-
nimočne úspešné podujatia komunity Dacia 
a jej veľká sledovanosť na sociálnych sieťach. 
Pikniky organizované v mnohých krajinách sa 
nesú v pozitívnom duchu, ktorý posilňuje vzťa-
hy medzi značkou a jej zákazníkmi.
Na pikniku v parížskom regióne sa 29. júna 
2014 zúčastnilo takmer 14 000 fanúšikov 

značky Dacia. Prišli na viac ako 3100 vozidlách 
a opäť dokázali svoju vernosť najväčšiemu vý-
ročnému stretnutiu komunity majiteľov vozi-
diel Dacia. Minuloročný Dacia piknik, ktorý  
sa konal 21. júna v Bulharsku, bol už štvrtý 
a pritiahol viac ako 1500 ľudí, trojnásobok z 
predchádzajúceho stretnutia. V rovnakom dni 
sa takmer 4000 priaznivcov Dacie stretlo aj v 
najväčšom českom zábavnom parku Šikland. 

V Alžírsku sa zas od 8. do 31. augusta 2014 
konal piknik vo forme karavány po alžírskych 
plážach. Tri vozidlá Duster a Lodgy križovali 
krajinu a jednotlivé etapy končili v jednom z 
piatich miest.
Napriek úplne odlišnému druhu zábavy toto 
podujatie pritiahlo viac ako 150 000 návštev-
níkov.

-da-
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V predchádzajúcej časti sme sa oboznámili so 
súčasným stavom a najbližšou perspektívou 
bezpečnostných systémov a funkcií používa-
ných v automobiloch, pričom sme aj stručne 
nazreli do ich histórie. Významnú úlohu hrajú 
v súčasnosti tzv. asistenčné systémy, ktoré majú 
vodičovi uľahčiť jeho činnosť pri vedení vozi-
dla, zastúpiť ho pri nedostatočnej informácii o 
aktuálnej situácii alebo pri jeho prípadnej ne-
pozornosti, upozorniť ho na hroziacu možnosť 
kolíznej situácie a varovať ho pred ňou. Ich po-
kročilejším štádiom sú tzv. aktívne asistenčné 
systémy, ktoré sú schopné vodiča aktívne pod-
poriť pri jeho reakcii na nastávajúce nebezpe-
čenstvo, alebo priamo aktívne zasiahnuť vtedy, 
ak jeho reakcia je nedostatočná, chybná alebo 
úplne chýba. 

Činnosť týchto systémov je podmienená vyu-
žitím mnohých snímačov, ktoré sledujú veliči-
ny charakterizujúce momentálny jazdný stav, 
v ktorom sa vozidlo nachádza, ale aj snímajú 
bezprostredné okolie vozidla. Tieto snímače 
musia byť navzájom poprepájané pomocou vý-
konnej dátovej siete tak, aby centrálna riadiaca 
jednotka bola schopná v reálnom čase údaje 
získané jednotlivými snímačmi spracovať, vy-
hodnotiť a zariadiť realizáciu adekvátnej odo-
zvy systému. 

Takými inteligentne „zosieťovanými“ systé-
mami, ktoré umožňujú ďalšie rozšírenie dnes 
už známych funkcií asistenčných systémov, sú 
vybavené niektoré „prémiové“ osobné automo-
bily. Príkladom môže byť nový Mercedes triedy 
C, ktorý, aj keď je svojimi rozmerovými a vý-
konovými parametrami príslušníkom strednej 
triedy, pokiaľ ide o jeho zlepšené a nové asis-
tenčné systémy, ktoré podporujú bezpečnosť a 
komfort jazdy, v ničom nezaostáva za prémio-
vými typmi vyšších tried. Takéto inteligentné 
aktívne asistenčné systémy, dnes optimálne 
podporujúce vodiča v rôznych jazdných situá-

ciách, sú vlastne ďalším krokom k autonómnej 
jazde vozidla (bez zásahov vodiča), ktorá je ví-
ziou do budúcnosti. 

Popíšme teda časť súboru asistenčných systé-
mov tohto osobného automobilu, ktorá využíva 
senzoriku snímajúcu okolie vozidla. Vozidlo je 
vybavené pomerne rozsiahlym súborom kame-
rových, radarových a ultrazvukových snímačov 
podľa obr. 3.

Z obrázku vyplýva, že systém je schopný moni-
torovať okolie do vzdialenosti 200 m smerom 
dopredu, 80 m smerom dozadu a 30 m na 
každú stranu vozidla v smere šikmo dozadu. 
Okrem toho je vybavený viacúčelovou stereo-
kamerou s dosahom 500 m, z čoho do vzdiale-
nosti 50 m je možné 3D spracovanie obrazu, a 
špeciálnou infračervenou kamerou s dosahom 
160 m. Táto senzorika umožnila ďalšie rozšíre-
nie už známych funkcií jednotlivých asistenč-
ných systémov.

Nový aktívny asistenčný systém jazdy vo vy-
značenom jazdnom pruhu reaguje teraz, na 
rozdiel od predchádzajúceho variantu, aj pri 
neúmyselnom prejazde prerušovanej čiary, 
ak existuje nebezpečenstvo kolízie. Systém 
rozozná „obsadené“ susedné jazdné pruhy 
pomocou radarového systému, ktorý bol roz-
šírený o zadný snímač. Kritické situácie, ktoré 
systém môže v susedných pruhoch rozoznať, 
sú napr. predbiehajúce alebo paralelne idúce 
vozidlá, prípadne parkujúce vozidlá. Systém 

však reaguje aj na premávku v protismere. Pri 
rozoznanom nebezpečenstve kolízie varuje 
systém vodiča nie len hapticky, pomocou vibrá-
cií volantu, ale vykoná aj korekciu smeru jazdy 
brzdením kolies na príslušnej strane vozidla. 
Úlohou tohto asistenčného systému je zabrá-
niť neželanému opusteniu jazdného pruhu. Pri 
prejazde plnej čiary sa vždy realizuje brzdový 
zásah korigujúci smer jazdy, pretože plná čia-
ra jednoznačne ohraničuje platný jazdný pruh. 
Prerušovanú čiaru možno prechádzať napr. pri 
predbiehaní pomalšie idúceho vozidla alebo 
pri zámernej zmene jazdného pruhu, napr. pri 
zaraďovaní sa pred križovatkou, takže v týchto 
prípadoch systém uskutoční len varovanie vo-
diča pre zväčšenie jeho pozornosti, ale nie ak-
tívny zásah. Ak by však systém v takom prípade 
rozoznal susedný jazdný pruh ako „obsadený“, 
nasledoval by aj pri prerušovanej čiare aktívny 
brzdový zásah. Situáciu ilustruje obr. 4.

Funkcie asistenčného systému brzdenia BAS 
PLUS, t.j. automatické zväčšenie brzdnej sily 
na hodnotu úmernú momentálnej situácii pri 
nedostatočnej reakcii vodiča, a PRE-SAFE, 
t.j. autonómne brzdenie vozidla pri chýbajúcej 
reakcii vodiča, boli ďalej rozšírené o rozozna-
nie chodcov v oblasti pred vozidlom. Zreteľné 
zlepšenie sa okrem toho ukazuje aj pri PRE-
-SAFE autonómnom brzdení za predchád-
zajúcim vozidlom; do rýchlosti približne 55 
km/h je toto brzdenie dostačujúce na to, aby 

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

BEZPEČNOSŤ
NA PRVOM MIESTE 
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Radarové, kamerové a ultrazvukové snímače na 
novom Mercedese triedy C 

Rozpoznanie prekážky v susednom jazdnom pruhu pri 

priblížení sa vozidla k deliacej aj prerušovanej čiare 
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zabránilo kolízii. Zlúčením dát získaných ste-
reokamerou a radarovými snímačmi je možné 
rozoznať chodcov v oblasti pred vozidlom. Pri 
rozpoznaní nebezpečenstva systém opticky a 
akusticky varuje vodiča. Keď reaguje a brzdí, 
zväčšuje  systém BAS PLUS účinok brzdenia 
podľa situácie až do plného brzdného účinku. 
Ak nereaguje, systém PRE-SAFE zabrzdí vo-
zidlo autonómne. Tento systém je účinný do 
rýchlosti 72 km/h a dokáže zabrániť nehodám 
chodcov pri rýchlosti viac ako 50 km/h. Jeho 
činnosť znázorňuje obr. 5.

Zavedenie asistenčného systému pre vjazd do 
križovatky rozširuje oblasť pôsobenia predchá-
dzajúceho brzdového asistenčného systému 
BAS PLUS, ktorý teraz môže pomôcť vodičovi 
pri brzdení aj v situáciách pri križujúcich sa 
vozidlách. Na ten účel bol tiež rozšírený va-
rovný systém PRE-SAFE pre tieto prípady. 
Systém BAS PLUS s asistenčným systémom 
„križovatka“ tak prvýkrát môže nielen pomôcť 
potlačiť riziko kolízií s vpredu idúcimi vozidla-
mi, ale aj hroziacich kolízií s vozidlami idúcimi 
v priečnom smere na križovatkách. Ak systém, 
ktorý vyhodnotí dáta získané z novej stereo-
kamery a radarových snímačov, rozozná takú 
nebezpečnú situáciu, vyzve vodiča optickým a 
akustickým signálom k núdzovému brzdeniu. 
Ak vodič aktivuje brzdový pedál, systém BAS 
PLUS automaticky zväčší brzdový tlak na hod-
notu odpovedajúcu situácii, v núdzovom prípa-
de až do plného brzdenia. Systém je schopný 
rozoznať chodcov, ako bolo uvedené vyššie, a 
je aktívny do rýchlosti 72 km/h. Nebezpečné 
situácie s priečne idúcimi vozidlami väčšinou 
trvajú veľmi krátko. Napríklad križujúce vozi-
dlo sa aj v mestskej premávke môže nachádzať 
v dráhe nášho vozidla podstatne menej ako 
jednu sekundu. Rovnako dobre môže križuj-
úce vozidlo ešte pred vjazdom do našej dráhy 
krátkodobo zastaviť, čo značí, že potenciálne 
nebezpečná situácia môže byť rozpoznaná iba 
relatívne neskoro. Tieto skutočnosti a efektívny 
uhol záberu senzoriky nepriaznivo  ovplyvňujú 

časový okamih, v ktorom môže byť najskôr 
realizovaná výstraha a brzdový zásah. Hlav-
ným cieľom tohto asistenčného systému je 
teda zabrániť následkom kolízie s prvoradým 
dôrazom na zabránenie kolízii samotnej za pri-
aznivých okolností. Činnosť tohto systému je 
prezentovaná na obr. 6.

Asistenčný systém PRE-SAFE PLUS rozširu-
je už známe opatrenia na ochranu cestujúcich, 
ktoré teraz môžu účinkovať aj pri nebezpe-
čenstve nárazu zozadu. Slúži na to radarový 
snímač v zadnom nárazníku, ktorý rozpozná 
takúto hroziacu situáciu. V prípade nebezpe-
čenstva systém varuje vodiča nasledujúceho vo-
zidla zvýšenou frekvenciou blikania koncových 
svetiel. Okrem toho sa aktivujú preventívne 
ochranné opatrenia cestujúcich PRE-SAFE, 
okrem iného reverzibilné napínače bezpeč-
nostných pásov. Keď vlastné vozidlo po zad-
nom náraze stojí, systém PRE-SAFE PLUS 
ho pevne zabrzdí. Tým sa zabráni možnému 
pohybu vozidla dopredu a sekundárnej kolízii 
s vpredu sa nachádzajúcim vozidlom, čo môže 
výrazne redukovať ohrozenie cestujúcich. Tiež 
v situácii na križovatke môže zabrzdenie vo-
zidla pomôcť proti možnej kolízii s chodcami 
alebo ďalšími účastníkmi dopravy. Činnosť 
tohto asistenčného systému je znázornená na 
obr. 7. 

Nový Mercedes triedy C je vybavený kamero-
vým systémom, ktorý je schopný monitorovať 
okolie vozidla v uhlovom rozsahu celých 360°, 

Rozpoznanie chodcov v priestore pred vozidlom 
prostredníctvom kamery a radaru 

Situácia na križovatke

takže vodičovi neunikne žiadny detail. Systém 
pozostáva zo štyroch širokouhlých kamier s 
uhlom záberu každej približne 180° a rozlíše-
ním 1 megapixel. Jedna z kamier sa nachádza 
vpredu v maske chladiča, po jednej sú umiest-
nené v telesách vonkajších spätných zrkadiel 
vľavo a vpravo a štvrtá je umiestnená vzadu vo 
veku batožinového priestoru. Z obrazových 
informácií tejto štvorice kamier vypočíta elek-
tronická jednotka rôzne pohľady, medzi iným 
farebný obraz „z vtáčej perspektívy“.
Aby sa dosiahli lepšie svetelné pomery pre 
získanie tohto „vtáčieho“ obrazu, aktivuje sa 
do rýchlosti 10 km/h osvetlenie okolia vozi-
dla svetelnými zdrojmi v bočných zrkadlách 
a v prednej časti vozidla. Zadná kamera je pri 
vypnutom kamerovom systéme chránená kry-
tom, aby sa zamedzilo jej znečisteniu ostrekom 
od vozovky. 

Kamerový systém je súčasťou parkovacieho 
balíka, ktorý patrí do zvláštneho vybavenia vo-
zidla. Podporuje vodiča vizuálne pri všetkých 
situáciách, kedy je potrebné sa s vozidlom za-
radiť (zacúvať) do rozmerovo obmedzeného 
priestoru, a to pri rýchlosti od 0 do 30 km/h. 
Súčasne s asistenčným systémom PARK-
TRONIC, ktorý spracováva signály dvaná-
stich ultrazvukových snímačov umiestnených v 
prednom a zadnom nárazníku vozidla, posky-
tuje kamerový systém vodičovi virtuálny obraz 
okolia vozidla „z vtáčej perspektívy“ v ľavej 
časti multifunkčného displeja, ako aj detailný 
obraz určitého výrezu podľa voľby vodiča v 
jeho pravej časti. Ukážky niektorých možností 
voľby obrazov kamerového systému na displeji 
si odložíme do nasledujúcej časti tohto príspe-
vku. Aktivácia popísaného kamerového systé-
mu nastane automaticky pri zaradení spiatoč-
ky, voľbou v menu COMMAND Online alebo 
prostredníctvom tlačidla. Deaktivácia nastane 
pri prekročení rýchlosti 30 km/h. 

Ako ďalšie zvláštne vybavenie vozidla sa pon-
úka cúvacia kamera, ktorá je taktiež umiestne-
ná vo veku batožinového priestoru a v prípade 
potreby sa vysúva. Jej aktivácia nastáva automa-
ticky pri zaradení spiatočky. V prípade potreby 
sa môže prepnúť do režimu uhlového rozsahu 
180°. Deaktivácia nastane pri prekročení rých-
losti 12 km/h, zaradení stupňa „P“ alebo vy-
pnutí zapaľovania. 

Zozadu sa blížiace vozidlo a opatrenia systému
PRE-SAFE PLUS
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Nová, druhá generácia Audi Q7 
má až o 325 kilogramov menšiu 

hmotnosť a nižšie ťažisko ako doteraj-
šia. Má aj menšie vonkajšie rozmery, 
ale v interiéri poskytuje výrazne viac 
miesta pre posádku a batožinu. Inova-
tívnymi asistenčnými systémami a sys-
témami infotainmentu sa veľké SUV 
Audi zaraďuje na špičku segmentu. 
Účinné motory spotrebujú priemerne 
o 26 percent menej paliva. 

Nové Audi Q7 poháňané motorom 3.0 TDI 
má hmotnosť 1995 kg, je najľahším auto-
mobilom v kategórii veľkých SUV. Vozidlo 
je 5,05 m dlhé, 1,97 m široké, 1,74 metra (s 
oceľovými pružinami) vysoké. Rázvor náprav 
je dlhý 2,99 m. Druhá generácia je teda o 37 
milimetrov kratšia a o 15 mm užšia pri približ-
ne rovnakej výške. Napriek tomu poskytuje v 
interiéri medzi prvým a druhým radom seda-
diel o 21 mm väčšiu dĺžku. A aj väčšiu výšku 
stropu nad sedadlom - v prvom rade sedadiel 
o 41 mm, v druhom rade sedadiel o 23 mm. 
Pre optimálny prístup na tretí rad sedadiel 
majú sedadlá v druhom rade funkciu „zba-
lenia“ –  dajú sa zložiť a ako kolmo vyklopiť, 
čím poskytujú nástupnú šírku 376 milimetrov. 

Všetky sedadlá v druhom rade majú úchyty 
Iso� x/i-Size pre detské sedačky. S nimi môže 
zákazník v novom Audi Q7 namontovať až 6 
detských sedačiek. Na želanie sa dodávajú ro-
lety na okná v zadných dverách a zadné bočné 
okná, ako aj stmavené sklá v zadnej časti kabí-
ny. Panoramatické strešné okno, ktoré je ďal-
ším prvkom vybavenia na želanie, umocňuje 
svetlosť a vzdušnosť interiéru kabíny.  Všetky 
ovládacie prvky sú vybavené jemnými hliní-
kovými obrubami. S architektúrou interiéru je 
perfektne zladený zredukovaný počet tlačidiel 
pri súčasne optimálnej ergonómii. Na výber sú 
vpredu štandardné sedadlá, štandardné sedadlá 
s klimatizáciu, športové sedadlá s pneumatic-
kým nastavovaním a sedadlá s individuálnou 
kontúrou. Sedadlá v druhom a treťom rade sú 
dizajnom prispôsobené predným sedadlám.

Ak je všetkých sedem sedadiel sedemmiestnej 
verzie Q7 obsadených, batožinový priestor má 
objem 295 litrov, pri sklopených operadlách 
sedadiel v treťom rade 770 litrov. Pri päťseda-
dlovej verzii je základný objem batožinového 
priestoru 890 litrov, so sklopenými operadlami 
sedadiel v druhom rade sa zväčší až na 2075 
litrov. Pre zlepšenú využiteľnosť batožinového 
priestoru konštruktéri znížili jeho nakladaciu 

hranu oproti prvej generácii o 46 milimetrov. 
Súčasťou sériového vybavenia sú elektricky 
ovládané dvere batožinového priestoru, v kom-
binácii s komfortným elektronickým kľúčom 
Audi dodáva ovládanie gestami: keď vodič 
nohu „vykopne“ pod stredom zadného náraz-
níka, dvere batožinového priestoru sa samoči-
nne otvoria. Rovnakým pohybom nohy sa dajú 
dvere batožinového priestoru opäť zatvoriť. 
Konštruktéri Q7 vo veľkom rozsahu využili 
svoje 20-ročné skúsenosti pri stavbe vozidiel 
s malou hmotnosťou. Opatrenia na zmenše-
nie hmotnosti uplatnili vo všetkých oblastiach, 
od elektroinštalácie až po dno batožinového 
priestoru. Rozhodujúca však bola štruktúra 
karosérie. Nová multimateriálová konštrukcia 
zmenšila jej hmotnosť o 71 kilogramov. Základ 
kabíny tvoria časti skeletu z tepelne tvárnej 
ocele veľkej pevnosti. V prednej a zadnej časti, 
ako aj v streche sa používajú odliatky, pretlá-
čané pro� ly a plechy z hliníka. Pripadá na ne 
podiel 41 percent štruktúry karosérie. Takisto 
kompletne z hliníka sú vyrobené dvere, ktoré 
prinášajú úsporu hmotnosti 24 kilogramov, 
ako aj predné blatníky, kapota motora a dve-
re batožinového priestoru. Pri výrobe dielcov 
a ich spájaní Audi využíva nové výrobné po-
stupy. Deformačné charakteristiky pri náraze 
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Viac športovosti,
   účinnosti, komfortu

vnutro_motor_januar.indd   52 25.12.2014   16:06:51



53

www.mot.sk

 Audi Q7    II   PREDSTAVUJEME   II

a ochrana posádky v novom Audi Q7 sú na 
špičkovej úrovni.
Tri skrutne odolné prstence vystužujú prednú 
časť karosérie, oblasť tretích stĺpikov karosérie a 
rám dverí batožinového priestoru. Tieto prvky 
významne prispievajú k výrazne zlepšenej sta-
tickej a dynamickej pevnosti karosérie. Spomí-
nané prstence tvoria základ pre exaktné jazdné 
vlastnosti a  akustický komfort v interiéri. K je-
dinečne nízkej úrovni vnútornej hlučnosti pris-
pieva aj kvalitná akustická izolácia. K najlepšej 
aeroakustike v triede prispeli aj ďalšie  kompo-
nenty vozidla, napríklad upevnenie vonkajších 
spätných zrkadiel na dverách. Hodnota súčini-
teľa aerodynamického odporu je 0,32 – špičko-
vá v segmente. Spodná časť podlahy karosérie 
je takmer kompletne obložená, v oblasti zadnej 
nápravy malý spojler zmenšuje aerodynamické 
nadľahčovanie. Medzi veľkou jednodielnou 
maskou chladiča a hornou časťou hlavného 
chladiča kvapaliny je pri zvlášť úspornej verzii 
V6 TDI s výkonom 160 kW, ktorá príde na 

trh neskôr, žalúzia s plastovými lamelami, kto-
ré sa podľa potreby otvoria alebo – pre lepšiu 
aerodynamiku – zatvoria. Energeticky optima-
lizované ovládanie tak zabezpečuje zmenšenie 
súčiniteľa aerodynamického odporu. 
Oproti predchádzajúcej generácii je podvozok 
nového Audi Q7 o viac ako 100 kilogramov 
ľahší – vďaka mnohým inováciám. Napríklad 
ramená závesov kolies sú teraz vyrobené z 
hliníka a ocele veľkej pevnosti, kĺbové hriade-
le prednej nápravy sú duté a výkyvné čapy sú 
vyrobené ako hliníkové výkovky. Na želanie 
Audi montuje riadenie všetkých kolies. Systém 
riadenia s elektrickým vretenovým pohonom 
natáča zadné kolesá podľa situácie maximálne 
o 5 stupňov. 
Pri malých rýchlostiach ich natáča opačným 
smerom voči predným kolesám, čím zmenšuje 
priemer otáčania až o jeden meter. Pri väčších 
rýchlostiach sa zadné kolesá natáčajú súhlasne 
s prednými kolesami, čo napríklad zlepšuje sta-
bilitu pri vyhýbacích manévroch. 

Už so sériovými oceľovými pružinami nové 
Audi Q7 poskytuje vynikajúci komfort. Ešte 
komfortnejšie je príplatkové pneumatické pru-
ženie, ktorého regulácia prebieha v novo vyvi-
nutej centrálnej riadiacej jednotke podvozka, 
ovládajúcej spoločne všetky systémy ovplyv-
ňujúce pohyby karosérie. Nový systém regulá-
cie pre pneumatické pruženie a aktívne tlme-
nie mení svetlú výšku vozidla a charakteristiku 
tlmičov pruženia podľa situácie. Na diaľnici 
sa karoséria spustí o 30 milimetrov nižšie, pri 
pomalej jazde v teréne sa zvýši o 60 milimet-
rov. Pneumatické pruženie je k dispozícii aj v 
športovej verzii adaptive air suspension sport.
Motory dosahujú najlepšie parametre v seg-
mente veľkých SUV s pohonom všetkých ko-

lies: šesťvalec 3.0 TDI s výkonom 200 kW a 
3.0 TFSI s výkonom 245 kW umožňujú no-
vému Audi Q7 zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 
6,3 s, resp. 6,1 s. Motor V6 3.0 TDI sa pritom 
na 100 kilometrov uspokojí priemerne s iba 5,7 
litrami nafty (emisie CO2 149 g/km).
Audi Q7 e tron quattro príde na trh trocha 
neskôr. Jeho pohon Plug in Hybrid na báze 
vznetového motora dosahuje pôsobivý systé-
mový výkon 275 kW a systémový maximálny 
krútiaci moment 700 Nm. Jeho spotreba paliva 
podľa aktuálnej metodiky EÚ je iba 1,7 litra 
nafty na 100 kilometrov (emisie CO2 menej 
ako 50 g/km), úplne nabitá batéria umožňuje 
dojazd s elektrickým pohonom 56 kilometrov.

Aj koncepciou ovládania, infotainmentom, 
konektivitou a asistenčnými systémami vy-
tvára  Audi Q7 nové meradlá. V kabíne je 
modulárna stavebnica infotainmentu druhej 
generácie rovnako ako Audi virtual cockpit. 
Nový ovládací panel MMI all in touch s veľkou 
dotykovou plochou (touchpad) robí ovládanie 
hravým. Rozšírené služby Audi connect, Audi 
tablet pre spolujazdcov v zadnej časti kabíny a 
dva audiosystémy s trojrozmerným priestoro-
vým ozvučením (3D) sú ďalšími atraktívnymi 
inováciami. Novinkou je aj integrácia smart-
fónu prostredníctvom Google Android Auto 
a Apple Carplay. Nové Audi Q7 poskytuje 
tieto funkcie ako jeden z prvých automobilov 
na svete. 

Osobitnú zmienku si zaslúži rozsiahle portfó-
lio nových asistenčných systémov vodiča až po 
radarový tempomat adaptive cruise control a 
asistenčným systémom pre jazdu v dopravnej 
zápche. 
                                                                                                                              -ai-
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Nová generácia špičkového športovca v seg-
mente malých automobilov spája pretekársku 
dušu s nádychom prémiového segmentu a roz-
širuje produktové portfólio najmladšej generá-
cie MINI.
Automobil je založený na nezameniteľnom a 
tradičnom spojení medzi MINI a John Co-
oper Works, ktoré mu svojimi vynikajúcimi vý-
konmi dodáva neotrasiteľné postavenie medzi 
konkurentmi. Poskytuje zábavu za volantom 
a exkluzívne vyžarovanie vďaka technológiám, 
ktoré pochádzajú z motoršportu a našli si svoje 
uplatnenie v konštrukcii pohonu, podvozku a 
aerodynamike. Jedinečnosť 3-dverovej verzie 
podčiarkujú aj úpravy dizajnu.. V prednom 
nárazníku je veľký otvor pre vstup vzduchu, v 
3-dverovom modeli si v nárazníku  našli mies-
to aj hmlové re� ektory. Jedinečnosť vozidla 
umocňujú špeci� cky tvarované bočné prahy 
a zadný nárazník, aerodynamike pomáha aj 

strešný spojler John Cooper Works. Dizajn 
obohacujú aj LED re� ektory a biele smerov-
ky. Lemy blatníkov dostali výraznejšie tvary. 
Na maske chladiča, pri bočných smerovkách a 
na veku batožinového priestoru sú znaky John 
Cooper Works. Spaliny odchádzajú cez špor-
tový výfuk so špeciálne tvarovanými koncov-
kami. Nové MINI John Cooper Works dostalo 
originálny zelený lak karosérie Rebel Green.
Konštruktéri sa venovali zlepšeniu štruktúry 
karosérie a jej zosilneniu pre prípad nárazu. 
Hmotnosť sa aj napriek bohatšej základnej 
výbave podarilo udržať na úrovni predchod-
cu. Súčasťou sériovej bezpečnostnej výbavy sú 
predné, bočné a okenné (hlavové) bezpečnosné 
vankúše. Zadné sedadlá disponujú kotviacimi 
bodmi ISOFIX, ktoré sa za príplatok môžu 
nachádzať aj na prednom sedadle spolujazd-
ca. Vo výbave sa nachádza aj kontrola tlaku v 
pneumatikách a aktívna predná kapota, ktorá 

S vášňou
pre
preteky 
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MINI 
má vášeň pre auto-
mobilové preteky 
zakorenenú vo svo-
jich génoch už 55 
rokov. Tú cítiť aj v 
aktuálnej podobe 
vrcholového špor-
tovca v segmente 
malých vozidiel – 
novom MINI John 
Cooper Works.
Je 3874 mm dlhý, 
1727 mm široký a 
1414 mm vysoký.
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K dotvoreniu charakteru nového MINI John 
Cooper Works slúžia aj ďalšie doplnky a 
príslušenstvo z ponuky John Cooper Works 
Tuning. Napríklad príplatkový MINI Head-
-Up-Display so zobrazovaním vybraných 
údajov, strecha a kryty vonkajších spätných zr-
kadiel v červenej farbe Chili Red, 18-palcové 
kolesá z ľahkých zliatin John Cooper Works, 
pásy na kapote John Cooper Works ako aj ďal-
šie doplnky interiéru aj exteriéru z dizajnovej 
línie John Cooper Works Pro.
V ponuke je aj viacero príplatkových prvkov, 
ktoré slúžia na zlepšenie zábavy za volantom, 
komfortu a bezpečnosti: napríklad Park Di-
stance Control, automatický radarový tem-
pomat, funkcia automatického brzdenia pred 
prekážkou, automatické prepínanie diaľkových 
svetiel ako aj funkcia rozpoznávania doprav-
ných značiek, elektricky ovládané strešné okno, 

vyhrievanie sedadiel, 2-zónová klimatizácia, 
navigačný systém MINI alebo MINI Pro-
fessional, MINI Radio Visual Boost či HiFi 
systém Harman Kardon. O zábavu na palube 
sa stará zabudovaný zábavný systém MINI 
Connected. Vodič má vďaka zabudovanej SIM 
karte k dispozícii aj inteligentný systém na 
núdzové volanie a servisné služby MINI Tele-
Services. 
Podvozok je precízne nastavený a zladený s 
výkonom motora. Jeho súčasťou sú aj novo 
vyvinuté športové brzdy značky Brembo i ri-
adenie s posilňovačom Servotronic. Automobil 
má 17-palcové kolesá z ľahkých zliatin John 
Cooper Works Race Spoke. Podvozku, či skôr 
vodičovi,  pomáhajú asistenčné systémy Dyna-
mic Stability Control (DSC) spolu s Dynamic 
Traction Control (DTC), Electronic Di� e-
rential Lock Control (EDLC) a Performance 

Control. Za príplatok je k dispozícii aj dyna-
mická kontrola tlmičov.
Najvýkonnejší motor, aký sa kedy objavil pod 
kapotou britskej prémiovej značky, zážihový 
2-litrový štvorvalcový motor obsahuje vďaka 
skúsenostiam z motoršportu aj najnovšie tech-
nológie, napríklad Twin Power Turbo. Výkon 
poskočil na 170 kW, zážitok z jazdy je pod-
čiarknutý emotívnym zvukom piestov, turba a 
výfuku.
Kombinovaná spotreba podľa európskeho 
jazdného cyklu je 6,7 l/100 km. Sériovo spolu-
pracuje so 6-stupňovou ručne ovládanou pre-
vodovkou, za príplatok to môže byť 6-stupňová 
športová automatická prevodovka Steptronic. 
Umožňuje vozidlu dosiahnuť najväčšiu rýchlo-
sť 246 km/h a zrýchľovať z 0 na 100 km/h za 
6,3 s (s automatickou prevodovkou len za 6,1 s.
    -mi-

zmierňuje poranenie chodcov v prípade zrážky.
Charakteristický športový nádych sa dostal aj 
do interiéru. Dominujú mu exkluzívne špor-
tové sedadlá s integrovanými opierkami hlavy 
John Cooper Works čalúnené kombináciou 
látky a alkantary, nástupné prahy John Co-
oper Works, multifunkčný volant John Cooper 
Works vrátane preraďovacích páčok v prípade 
príplatkovej 6-stupňovej automatickej športo-
vej prevodovky Steptronic. Originálny tvar od 
John Cooper Works dostala preraďovacia páka, 
prípadne volič automatickej prevodovky. Špe-
ciálny vzhľad dostali aj prístroje a prístrojová 
doska ako aj kľúč vozidla. Pedále a opierka na 
nohu pri pedáli spojky sú vyhotovené zo špeci-
álnej ocele, stropu vozidla dominuje antracito-
vá farba a súčasťou sériovej výbavy je aj Driving 
Excitement Paket.

www.mot.sk

MINI John Cooper Works    II   PREDSTAVUJEME   II

vnutro_motor_januar.indd   55 25.12.2014   19:48:07



II   január 2015   II                56

„Toto je jedna z najvýznamnejších 
udalostí v našich dejinách. Nielenže 
uvádzame na trh vozidlo, my opätovne 
uvádzame na trh našu značku.

Pre našu spoločnosť je to začiatok novej éry. 
Volvo XC90 dláždi cestu portfóliu vzrušujú-
cich nových vozidiel, ktoré prídu v nadchád-
zajúcich rokoch,“ uviedol Håkan Samuelsson, 
prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Vol-
vo Car Group.
Ako symbol tejto historickej udalosti v 
87-ročnej histórii spoločnosti Volvo bude  
XC90 prvým vozidlom švédskej automobil-
ky, ktoré ponesie jej nový, výraznejší kovový 
emblém – s kultovou šípkou elegantne za-
rovnanou s uhlopriečnym rezom vedúcim cez 

prednú mriežku chladiča. Spolu so svetlami na 
denné svietenie (DRL) v tvare ležatého písme-
na T, „� orovho kladiva“ (� or je škandinávsky 
boh hromu), predstavuje kovový emblém úplne 
novú, charakteristickú a sebaistú tvár nadchá-
dzajúcej generácie vozidiel značky Volvo. K 
ďalším významným charakteristickým dizajno-
vým prvkom nového vozidla XC90, ktoré budú 
prítomné v celom typovom rade, patrí väčšia 
kapota s novou topogra� ou, bočná línia karo-
série a ostrejšie vystúpené zadné línie splývajú-
ce s novými zadnými svetlami pripomínajúci-
mi tetovanie. V záujme zvýraznenia vizuálnej 
mohutnosti z pro� lu prichádza XC90 s ponu-
kou celého radu diskových kolies s priemerom 
až do 22 palcov.
Vďaka mimoriadnej kombinácii luxusu, pries-
toru, všestrannosti, úspornosti a bezpečnosti 
vnesie do segmentu vozidiel SUV nový rozmer, 
rovnako ako sa to podarilo pôvodnému Volvu 
XC90 v roku 2002.
Modulárna architektúra SPA eliminuje dote-
rajšie konštrukčné obmedzenia týkajúce sa na-
príklad rázvoru náprav, previsov karosérie, výš-
ky karosérie alebo výšky prednej časti vozidla. 

Nové podvozkové technológie SPA prinášajú 
zmenšenie hmotnosti a zlepšenie rozloženia 
hmotnosti vozidla, čo znamená väčší pôžitok z 
jazdy bez zhoršenia jazdného komfortu.
Architektúra SPA ponúka väčšiu � exibilitu aj v 
interiéri. Nové Volvo XC90 je vybavené nová-
torsky riešenými sedadlami, poskytujúcimi viac 
priestoru pre cestujúcich v druhom a treťom 
rade sedadiel, čo je jeden z faktorov dodávajú-
cich XC90 charakter pravého sedemmiestneho 
vozidla. Vďaka možnosti posúvania všetkých 
sedadiel v druhom rade možno vytvoriť väčší 
priestor pre nohy cestujúcich v treťom rade – 
alebo zväčšiť objem batožinového priestoru. 
Sedadlá v treťom rade ponúkajú najlepší kom-
fort v danej triede pre cestujúcich až do výšky 
postavy 170 cm.
Nové XC90 ponúka celý rad motorov s techno-
lógiami Drive-E, ktoré sa vyznačujú výnimoč-
nou kombináciou výkonu a malej spotreby pa-
liva. Táto rodina modulárnych štvorvalcových 
vznetových a zážihových motorov so zdviho-
vým objemom dva litre, využívajúcich rôzne 
systémy prepĺňania, obsahuje rôzne varianty, 
od mimoriadne úsporných až po mimoriadne 

Má byť míľnikom v histórii 
Volva

II   PREDSTAVUJEME   II   Volvo XC90

V závere augusta minu-
lého roka  spoločnosť 
Volvo Cars predstavila 
novú generáciu typu 
Volvo XC90. Vznikala 
tri roky ako súčasť in-
vestičného programu 
v hodnote 11 miliárd 
dolárov. Odráža budú-
ce smerovanie automo-
bilky v oblasti dizajnu, 
prináša vlastnú škálu 
nových technológií a 
využíva novú platfor-
mu modulárnej archi-
tektúry SPA (Scalable 
Product Architecture).
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výkonné s veľkým krútiacim momentom. Vlaj-
ková loď XC90 Twin Engine obsahuje kom-
bináciu prepĺňania zážihového motora kom-
presorom a turbodúchadlom s elektromotorom 
a ponúka bezkonkurenčné spojenie výkonu a 
ekologickosti – 294 kW s emisiami CO2 okolo 
60 g/km (pri jazdnom cykle NEDC).

Architektúra SPA zároveň podporuje integro-
vanie elektri� kačných systémov na všetkých 
úrovniach bez zasahovania do interiéru či ba-
tožinového priestoru. Kým iní automobiloví 
výrobcovia vynakladajú veľké úsilie v snahe 
skombinovať objemnú akumulátorovú batériu 
s luxusným a priestranným interiérom, spoloč-
nosti Volvo sa tento problém podarilo vyriešiť 
v rámci architektúry SPA.  Súčasťou SPA je aj 
inovatívna elektrická architektúra, ktorá výraz-
ne zvyšuje úroveň inteligencie vozidiel. Je na-
vrhnutá tak, aby sa do nej dali ľahko integrovať 
nové technológie v rýchlo sa vyvíjajúcich oblas-
tiach, ako sú mikroprocesorové, snímačové ale-
bo kamerové technológie. To uľahčí zavádzanie 
nových bezpečnostných systémov zameraných 
na predchádzanie nehodám – a umožní rýchle 
zavádzanie nových riešení v oblasti multimédií 
a konektivity.
Nová generácia  XC90 ponúka najkomplexnej-
šiu a technologicky najvyspelejšiu štandardnú 
bezpečnostnú výbavu, aká je dnes dostupná v 
automobilovom priemysle. Jej súčasťou sú aj 
dve bezpečnostné technológie, ktoré predsta-
vujú svetové prvenstvo: prvou je ochrana v prí-
pade, ak vozidlo zíde z cesty, a druhou funkcia 
automatického brzdenia na križovatkách.
V prípade, že vozidlo z akéhokoľvek dôvodu 
zíde z cesty, systém vozidla XC90 zistí, čo sa 
deje, a v záujme ochrany cestujúcich utiah-
ne predné bezpečnostné pásy. Na zabránenie 
zraneniam krčnej chrbtice sa spustia funkcie 
absorbujúce nárazovú energiu medzi sedadlom 
a rámom sedadla a tlmia vertikálne sily, ktoré 
môžu vzniknúť, ak vozidlo narazí v teréne na 
tvrdé predmety.
XC90 je prvým vozidlom na svete s techno-
lógiou, ktorá ponúka funkciu automatického 
brzdenia v prípade, že vodič zmení smer pred 
protiidúcim vozidlom. K takejto situácii často 
dochádza na rušných križovatkách vo veľkých 
mestách, rovnako ako aj na diaľniciach, kde je 
väčšia povolená rýchlosť. Zastrešujúcim ná-
zvom pre všetky funkcie automatického brz-

denia vo vozidlách značky Volvo bude City 
Safety. Tento systém je v novej generácii XC90 
súčasťou štandardnej výbavy. Týka sa automo-
bilov, cyklistov aj chodcov pred vozidlom a 
funguje vo dne i v noci.
Interiér modelu XC90 je najluxusnejší, aký bol 
kedy navrhnutý pre vozidlo značky Volvo.
Najnápadnejším prvkom je ovládacia konzola s 
dotykovou obrazovkou v podobe tabletu, ktorá 
tvorí srdce úplne nového palubného riadiaceho 
systému. Systém prakticky neobsahuje žiadne 
tlačidlá a pre vodiča predstavuje úplne nový 
spôsob riadenia vozidla, ako aj prístupu k ce-
lému radu internetových produktov a služieb. 
Zároveň prispieva k modernému, priestranné-
mu a prehľadnému dizajnu interiéru. Interiér 
sa vyznačuje kombináciou materiálov, ako je 
mäkká koža a drevo s ručne vypracovanými di-
zajnovými prvkami. Patrí k nim preraďovacia 
páka vyrobená z krištáľového skla od vychýre-
ného švédskeho výrobcu skla Orrefors, ako aj 
štartovacie tlačidlo a ovládač hlasitosti s dia-
mantovým výbrusom. Na kvalitu remeselného 
spracovania sa výrobcovia dôsledne sústredili 
v priebehu celého vývoja vozidla. Originálne 
sedemmiestne SUV ponúka nové sedadlá s in-

venčným dizajnom, vďaka ktorým sa uvoľnilo 
aj viac priestoru pre cestujúcich v druhom a 
treťom rade. 
Nové Volvo XC90 je v ponuke s celým radom 
príslušenstva, ktoré umožňuje majiteľovi vy-
tvoriť si vozidlo prispôsobené jeho osobnému 
vkusu.

www.mot.sk
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V ponuke sú dva hlavné motívy štýlu exteriéru:

• Balík Urban Luxury (mestský luxus) ponúka 
farebne zladenú súpravu pre karosériu v kom-
binácii s dizajnovými prvkami z leštenej nehr-
dzavejúcej ocele, ako sú predné ozdobné rámy, 
predné a zadné klzné dosky a bočné prahové 
lišty. Elegantný vzhľad dopĺňajú exkluzívne 
leštené 21-palcové diskové kolesá.

• Balík Rugged Luxury (drsný luxus) zväčšu-
je robustnú príťažlivosť SUV XC90 a ponúka 
prvky exteriéru v matnej čiernej úprave, klzné 
dosky z nehrdzavejúcej ocele, osvetlené ná-
stupné lišty a integrované výfukové potrubie. 
Túto verziu dopĺňajú jedinečné 22-palcové 
diskové kolesá.
   -vo-
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Automobilka BMW marketingovo 
začne  nový rok uvedením palety no-
viniek na Severoamerickom medziná-
rodnom autosalóne v Detroite (NAI-
AS), ktorý sa začne 12. januára 2015. 
Medzi novinkami budú aj inovované 
modely BMW radu 6 – Coupé, Gran 
Coupé a Cabrio, ako aj ich ešte výko-
nnejšie deriváty - BMW M6 Coupé, 
BMW M6 Gran Coupé a BMW M6 
Cabrio. V expozícii BMW návštevníci 
uvidia aj viaceré inovácie zo sveta elek-
trickej mobility. Napríklad prototyp 
modulu pohonu založeného na elek-
trochemickom princípe vodíkového 
palivového článku, ktorý bude mať na 
autosalóne svetovú premiéru. V rámci 
služby BMW ConnectedDrive pred-
stavia inováciu v podobe pravidelnej 
automatickej aktualizácie máp s vyu-
žitím technológie over-the-air. Teraz 
sa však budeme venovať inovovaným 
modelom „šestkového“ radu. 
K inovácii prišlo po troch rokoch od uvedenia 
aktuálnej generácie BMW 6. Zmeny nie sú zá-
sadné. Tvarové sú najvýraznejšie v prednej časti 
karosérie.  Z každej polovice masky chladiča 
ubudla jedna zvislá lamela, teraz ich je deväť, 
v modeli M6 je po šesť zdvojených zvislých la-
miel. Predný spojler je o niečo nižší, do neho 

zakomponované hmlové LED svetlá majú 
dekoratívne rámiky. Štandardom pre všetky 
modely sú re� ektory s „full-LED“ svetlami. Za 
príplatok sú k dispozícii adaptívne LED re� ek-
tory so špeciálnym nastaviteľnými svetelnými 
lúčmi a diaľkovými re� ektormi s  konštrukci-
ou, ktorá zabraňuje „oslepovaniu“. Upravený 
je zadný nárazník, modely so šesťvalcovými 
motormi majú širšie koncovky výfukového 
potrubia. Sériovo dodávané športové výfuko-
vé potrubie s nastaviteľnou klapkou dodáva 
modelom so zážihovými motormi dramatickú 
zvukovú kulisu. Súčasťou osvieženia vzhľadu 
sú nové metalické laky karosérie, hnedá Jatoba, 

strieborná Cashmere Silver, strieborná Glacier 
Silver, modrá Mediterranean Blue a červená 
Melbourne Red.  Nové sú aj aerodynamicky 

II   PREDSTAVUJEME   II   BMW 6

S miernou inováciou
   mieria do Detroitu
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optimalizované vonkajšie spätné zrkadlá s in-
tegrovanými smerovými svetlami. 
V kabíne je ešte menej viditeľných zmien.  
Stredová konzola prístrojovej dosky je teraz 
lesklá čierna, svietiace diódy zabezpečujú aj 
osvetlenie interiéru. Štandardná výbava je bo-
hatšia o navigáciu, dvojzónovú klimatizáciu, 
adaptívny tempomat a vyhrievanie predných 
sedadiel. Príplatková výbava je bohatšia naprí-
klad  o dvojfarebné kožené poťahy interiéru v 
kombinácii farieb čierna-slonová kosť a čierna-
-koňaková. M Sport Edition obsahuje okrem 
iného nové spojlery, 20-palcové diskové kolesá, 

odvetrávané predné sedadlá, elektrické do-
vieranie dverí a prístrojovú dosku potiahnutú 
kožou. V ponuke sú, či budú aj ďalšie prvky, 
napríklad multimédiá ConnectedDrive. 
Športový alebo luxusný charakter inovovaných 
modelov BMW radu 6 zvýrazňujú nové balíky 
výbavy označené ako Design Pure Experien-
ce a Design Pure Excellence. K dispozícii je 
aj rozšírená ponuka doplnkov pod značkou 
BMW Individual.

BMW radu 6 poháňajú radové 6-valcové mo-
tory a motory V8 vybavené prepĺňaním BMW 
TwinPower Turbo. Sú rovnaké ako pred inová-
ciou. Zážihový 3-litrový šesťvalec modelu 640i 
má najväčší výkon  235 kW, vidlicový 4,4-litro-
vý osemvalec modelu 650i dosahuje výkon 330 

kW. Model 640d poháňa 3-litrový vznetový 
šesťvalcový motor s výkonom 230 kW. Moto-
ry spolupracujú s 8-stupňovou automatickou 
prevodovkou. Pohon všetkých kolies xDrive je 
súčasťou príplatkovej výbavy. Zážihový V8 mo-
tor v modeloch M6 je vyladený na výkon 412 
kW a spolupracuje so sedemstupňovou dvoj-
spojkovou prevodovkou.  
Inovované modely radu BMW 6 začnú prichá-
dzať na trh čoskoro, v priebehu prvého štvr-
ťroku.
  -bmw-

www.mot.sk
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BMW-radu-6-Gran-Cabrio

BMW-radu-6-Gran-Coupé

BMW 6 Coupé
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Relaxačná pojazdná obývačka alebo 
mobilná kancelária: luxusná limu-

zína budúcnosti jazdí na želanie auto-
nómne a tým ponúka ľuďom celkom 
novú dimenziu slobody.

Automobilka Mercedes-Benz už 
poskytla virtuálny náhľad na túto 

perspektívu pri príležitosti prezentácie 
TecDay „Autonómna mobilita“ v ka-
lifornskom Sunnyvale s inovatívnou 
koncepciou interiéru autonómneho 
luxusného vozidla. Priekopnícky „in-
teriér budúcnosti“ ukazuje aj nové 
dimenzie v komunikácii a interakcii 
s vozidlom. Mercedes-Benz už rea-
lizoval víziu autonómnej jazdy v po-
dobe modelu S 500 INTELLIGENT 
DRIVE, ako aj Future Truck 2025 a 
ďalej pracuje na konkrétnych myšlien-
kach autonómnej jazdy budúcnosti.

V meste budúcnosti budú autonómne vozidlá 
samozrejmosťou. S novou koncepciou interiéru 
bude automobil luxusnej triedy viac ako oby-
čajným dopravným prostriedkom – cenným, 
súkromným útočiskom v nepretržite sa zhus-
ťujúcej mestskej doprave. Na základe nového 
typu cestovania budú mať cestujúci autonómne 
jazdiacich automobilov slobodu, aby mohli čas 
na cestách využiť ešte rozmanitejšie.
Stredobodom inovatívnej koncepcie interiéru 
je variabilný systém sedadiel so štyrmi otočný-
mi pohodlnými kreslami, čo umožňuje uspo-
riadanie sedadiel zoči-voči. Cestujúci na pred-
ných sedadlách tak môžu počas jazdy tvárou 
v tvár komunikovať s ostatnými cestujúcimi. 
Alebo v prípade potreby nasmerovať pohľad 
a obslužné centrum smerom dopredu - ako 
predpoklad jazdy ovládanej vodičom. Výsuvný 
volant tak vodičovi ponúka príslušnú alternatí-
vu podľa želania.

Centrálna myšlienka inovatívnej koncepcie in-
teriéru je kontinuálna výmena informácií me-
dzi vozidlom, cestujúcimi a vonkajším svetom: 
interiér sa stáva „digitálnym priestorom zážit-
kov“, ktorý je ako integrálna súčasť inteligent-
ného systému vozidla rozsiahle zosieťovaný. 
Cestujúci môžu byť pomocou gest alebo doty-
ku displejov v intuitívnej interakcii s vozidlom. 
Želania jednotlivých cestujúcich ohľadom zís-
kania informácie alebo výmeny funkcií ovlá-
dania rozpozná systém automaticky pomocou 
senzorického zaznamenávania pohybov očí, 
rúk a prstov. A na displeje do interiéru vozidla 
sa prenáša aj okolie vozidla – či sú to chodci, 
iní účastníci cestnej premávky alebo budovy v 
meste – a zobrazujú sa tu ako plynulá vizuálna 
panoramatická informácia. Vložením do úplne 
novodobého priestorového pocitu vozidla sle-
duje Mercedes-Benz so svojou stratégiou User 
Experience jasný cieľ – dôsledne vzájomne pre-
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Samostatne
jazdiaca limuzína
budúcnosti
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pojiť intuitívne používanie a reč dizajnu. Infor-
mácia, interakcia a komunikácia sú spojovacie 
línie medzi človekom, vozidlom a okolím.
Už dnes sa na verejných cestách realizuje či-
astočne autonómna jazda – napríklad auto-
mobilmi Mercedes-Benz tried S, E, C a CLS. 
K tomu patrí napríklad asistenčný systém pri 
dopravných zápchach, ktorý nachádza uplat-
nenie v premávke s častým zastavovaním a 
rozjazdom a aj pri riadení. Pri parkovaní s ak-
tívnym asistenčným systémom parkovania pre-
berá technika výber vhodného parkovacieho 
miesta a riadenie. Vodič musí len pridávať plyn 
a brzdiť. S početnými asistenčnými systémami 
a podstatne rozšírenými funkciami pokračuje 
Mercedes-Benz vo svojej stratégii „Intelligent 
Drive“ a dôsledne zlepšuje komfort a bezpeč-
nosť.
To, že autonómne jazdenie nie je žiadna utó-
pia, ale dnes je technicky možné aj v kom-

plexnej mestskej a mimomestskej doprave, už 
Mercedes-Benz pôsobivo ukázal. V auguste 
2013 prešiel model Mercedes-Benz S 500 
INTELLIGENT DRIVE, založený na novej 
triede S a vybavený technológiou blízkou sé-
riovej výrobe, približne 100 kilometrov dlhú 
historickú cestu Berthy Benzovej z Mannhei-
mu do Pforzheimu úplne autonómne. Svoju 
úlohu inovátora potvrdil Mercedes-Benz aj 
v segmente nákladných vozidiel: V lete 2014 
prezentovala značka s hviezdou vozidlo bud-
úcnosti – Future Truck 2025 ako prvé auto-
nómne jazdiace nákladné vozidlo na svete. 
Ich výnimočné schopnosti názorne predviedla 
štúdia blízka sériovej výrobe na báze Merce-
des-Benz Actros 1845 s rýchlosťami do 80 
km/h počas reálnych dopravných situácií na 
jednom úseku diaľnice A14 pri Magdeburgu.
Experti značky Mercedes-Benz však vyko-
návajú rozsiahle testy na vozovkách nielen 

v Nemecku. Aby sa mohli do vývoja zahrnúť 
aj rôzne dopravné podmienky a danosti in-
fraštruktúry na iných trhoch, vykonávajú tes-
ty na celom svete, napríklad aj v Číne a USA. 
Ako jeden z prvých výrobcov automobilov 
získal Mercedes-Benz príslušnú licenciu a od 
polovice septembra smie testovať autonómne 
jazdiace automobily na verejných cestách v 
americkom štáte Kalifornia. Okrem toho pod-
nik používa stanicu Concord Naval Weapons 
Station ako najväčší testovací areál v USA na 
ďalšie testovanie tejto technológie budúcnosti. 
Testovací areál na juhozápade USA disponuje 
spevnenou, mestu podobnou cestnou sieťou, a 
tým je ideálnym miestom na testovanie samo-
statne jazdiacich vozidiel v prostredí, ktoré sa 
najviac približuje reálnemu. 

  -mz-
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Typ karosérie:  S - sedan, H - hatchback, L - liftback, K - kombi, C - kupé, CA - kabriolet, CC - kupé-kabriolet, V - van, R - roadster, U - pick-up
Pohon náprav:  P - prednej, Z - zadnej, 4x4 - prednej aj zadnej
Prevodovka/počet prevodových stupňov:  M - ručne ovládaná, A - automatická, CVT - s plynulou zmenou prevodu
Usporiadanie valcov motora:  R - radový, V - vidlicový, B - „boxer“, O - rotačný
Palivo:  B - benzín, D - diesel, BE - hybrid so zážihovým motorom, ME - hybrid so vznetovým motorom, PB - propán-bután, NG - zemný plyn
Štandardná výbava:  ABS a čelný bezpečnostný vankúš sú povinnou výbavou všetkých áut do 3,5 t predávaných v EÚ.

A - čelný vankúš spolujazdca, B - bočné bezpečnostné vankúše vpredu, BB - bočné bezpečnostné vankúše vpredu/vzadu, H - hlavový bezpečnostný vankúš, AK - kolenný bezp. 
vankúš vodiča, K - klimatizácia, C - centrálne zamykanie, E - elektricky ovládané okná, S - kontrola stabilita, P - palubný počítač, 0 - bez posilňovača riadenia, R - rádio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Doplňovačka 
 Osvetľovacie zariadenia automobilov sa stále zlepšujú. Dnes refl ektory dokonalejšie osvetľujú vozovku a vzdialenosť svetelného kužeľa pred vozidlom sa 
predlžuje. Mercedes-Benz v tejto oblasti prichádza s novými technológiami. Už v roku 1991 mali premiéru xenónové refl ektory, potom prišli bixenónové, 
dalej svetová premiéra výkonných refl ektorov s technológiou svietiacich diód. Vlani mali svetovú premiéru refl ektory (tajnička) v novej triede CLS. Inovova-
ný refl ektor v triede CLS má 24 svietiacich diód, ktoré sú samostatne riadené. Táto technológia umožňuje nezávisle riadiť rozptyl svetla refl ektorov a pris-
pôsobiť sa aktuálnej dopravnej situácii. (MOT´or č. 12/ 2014).  1- odborník na opravu strojov, 2- prístroj na meranie uhlov, 3- plast vystužený vláknami, 

4- ťažné motorové vozidlo, 5- mate-
riál, ktorý nevedie elektrický prúd, 
6- jednostopové, dvojkolesové vo-
zidlo poháňané nohami, 7- vysta-
vený automobil, 8- chemický prvok 
značky Sb, 9- penový plastový ma-
teriál, 10- časť motora na uloženie 
a otáčanie kľukového hriadeľa, 11- 
kvapalina jemne rozptýlená v inej 
kvapaline, 12- jednotka intenzity 
akustického tlaku, zn. dB.

Riešenie
Tajnička: Multibeam Led, 1- me-
chanik, 2- uhlomer, 3- laminát, 
4- traktor, 5- izolant, 6- bicykel, 
7- exponát, 8- antimón, 9- molitan, 
10- ložisko, 11- emulzia, 12- deci-
bel.
                                                                                                                                       -jo-
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autor: Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

Brzdná dráha vozidla sb 
sa bežne vypočítava zo 

vzorca   sb   =   v2/(2.mí.g), 
kde v  je rýchlosť vozidla na 
začiatku brzdenia (m/s),  mí  
je  súčiniteľ priľnavosti medzi 
pneumatikami a cestou ( - )  
a  g  je gravitačné zrýchlenie  
9,81 m/s2.              

Teraz sa začneme so spo-
mínanou rovnicou hrať.  

Najprv si rozdelíme  cesty  
podľa šmykľavosti na  5 dru-
hov  a uvedieme si ich hodno-
ty súčiniteľov  priľnavosti  mí:

Suchá čistá asfaltová cesta 
má súčiniteľ  mí  =  0,8,

Mokrá asfaltová cesta  
má súčiniteľ  mí  =  0,4, 

Sneh na ceste má súčiniteľ  
mí  =  0,2,

     Suchý ľad na ceste má súčini-
teľ  mí = 0,1,

Mokrý ľad na ceste má 
súčiniteľ  mí =  0,05.

Potom si na parkovisku so 
suchým a čistým  asfalto-

vým povrchom  odmeriame 
brzdnú dráhu sb v m,  naprí-

II   HRY S FYZIKOU   II  

DAJÚ  SA  ZISTIŤ  BRZDNÉ DRÁHY  
AJ  BEZ  VÝPOČTOV?
Celková vzdialenosť  sc, potrebná na zastavenie vozidla  je rovná 
súčtu reakčnej vzdialenosti  sr  a  brzdnej dráhy  sb,  čiže  sc  =  sr  
+  sb.   Pritom celková vzdialenosť, potrebná na zastavenie vozidla, 
je dráha od spozorovania prekážky po zastavenie vozidla.  Reakčná 
vzdialenosť je  vzdialenosť, ktorú ubehne vozidlo od spozorovania 
prekážky po začiatok účinku bŕzd (teda je v nej zahrnutá reakcia 
človeka aj reakcia bŕzd). 

klad  z  rýchlosti  40  km/h.  Povedz-
me, že nameriame  brzdnú dráhu  8 
m.

       Ďalšie brzdné dráhy z  rovnakej 
rýchlosti na rôznych cestách už ne-
musíme zakaždým merať, ani vypo-
čítavať, ale zistíme ich  jednoducho 
pomocou hry.  Na mokrej ceste bude 
brzdná dráha 2x taká veľká  - teda 
16 m, na snehu  bude  opäť  2x taká 
veľká – teda 32 m,  na suchom ľade 
bude  brzdná dráha tiež 2x taká veľká 
– teda 64 m  a na mokrom ľade bude 
brzdná dráha zasa 2x taká veľká, čiže 
128 m. Všimnime si, že brzdná drá-
ha  sa so zväčšovaním šmykľavosti 
cesty zakaždým zdvojnásobuje. 

Ako sme na to prišli?  

     Ak si pozorne pozrieme rov-
nicu pre výpočet brzdnej drá-

hy, zistíme že v menovateli zlomku 
je  súčiniteľ priľnavosti pneumatík k 
ceste  mí.  Ak pri zväčšovaní šmykľa-
vostu cesty  do spomínaného vzorca 
zakaždým do menovateľa zlomku 
dosadzujeme polovicu z  predchá-
dzajúcej hodnoty mí,  to je niečo 
podobné, ako keby sme zakaždým 
delili polovičným číslom, takže po-
tom nám musí zakaždým vychádzať 
dvojnásobné číslo. 

Rolls-Royce Maharaja Phantom Dro-
phead Coupé je jedinečné vozidlo 
vyrobené v rámci programu Bespoke 
exkluzívne pre klientov v Dubaji. Pri 
koncepčnom návrhu a ručnej výro-
be tohto pútavého modelu sa špeci-
alisti spoločnosti Rolls-Royce v Go-
odwoode inšpirovali zlatým vekom 
radžov, aby si uctili spriaznenosť Indie 
s touto luxusnou značkou. Pred sto 
rokmi stáli indickí princovia a maha-
radžovia spoločne na začiatku toho, čo 
dnes možno označiť za jeden z najdlh-
ších vzťahov s jedným výrobcom auto-
mobilov. V priebehu polstoročia kúpili 
viac ako 840 unikátnych motorových 
vozidiel Rolls-Royce, a tým výrob-
cu „najlepšieho automobilu na svete“ 
posunuli na nevídanú úroveň nielen z 
hľadiska návrhu a konštrukčného vy-
hotovenia, ale aj luxusu. Rolls-Royce 
Motor Cars sa dnes vracia k zlatému 
veku automobilového dedičstva Indie 
v podobe kolekcie vozidiel Bespoke, 
ktorá sa inšpirovala automobilmi ma-
haradžov. Prvým z nich je práve Rolls-
-Royce Maharaja Phantom Drophead 
Coupé. Dubaj je jediný trh na svete, na 
ktorý sa toto vozidlo, Bespoke Phan-
tom Drophead Coupé, dostane. Jeho 
zrod trval dva roky. 
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Model vyzdvihujúci exkluzívnosť a 
jedinečnosť známeho programu Be-
spoke spoločnosti Rolls-Royce Motor 
Cars už vyvolal veľký záujem u miest-
nych automobilových fpriaznivcov v 
Dubaji a aj klientov z radov indickej 
komunity, ktorí vyhľadávajú maximál-
ny luxus a mieru individuality. Tamojší 
klienti požadujú špičkovú kvalitu, ne-
zvyčajnosť a jedinečnosť. Tieto vlast-
nosti sú príznačné pre každý automobil 
Rolls-Royce a na vozidle Rolls-Royce 
Maharaja Phantom Drophead Coupé 
sa nedajú prehliadnuť.

Rolls-Royce Phantom Coupé prešiel 
množstvom malých zmien, aby sa v 
podobe tohto modelu znovu zaskvel 
zlatý vek radžov. Exteriér superluxusu 
na štyroch kolesách inšpirovaný indic-
kými vladármi oslní farbou v odtieni 
bieleho kararského mramoru s em-
blémom páva, indického národného 
vtáka, a smaragdovozelenou coachline.

Po odklopení strechy, ktorá je tiež tma-
vozelená, sa objaví krásny kryt zdobe-
ný motívom páva zapracovaného do 
loga značky – dokonalý doplnok k pá-
vovi na kapote vozidla. Aj interiér sa 
vyznačuje jasnými farbami elegantne 
skombinovanými s kožou v svetlokré-
movom odtieni s výraznými smarag-
dovozelenými prvkami doplnenými 
intarziou - logom značky na prednom 
paneli a na opierkach 
rúk. Precíznejšie vypra-
cované smaragdovoze-
lené a kobaltovomodré 
pávie motívy sú vyšité 
na opierkach hlavy a 
pávie perá sa objavujú 
aj na bočných a stredo-
vých opierkach na ruky. 
Farebné ladenie inte-
riéru dopĺňajú aj ho-
diny Bespoke Mahara-

www.mot.sk

Rolls-Royce Maharaja Phantom Drophead Coupé    II   PREDSTAVUJEME   II

ja Peacock s 
kobaltovo-
modrými 
a jantáro-
vými prv-
kami.

Phantom je 
špičkový model v o -
zidiel Rolls-Royce. Zrodil sa z túžby 
vyrobiť najlepší automobil na svete, a 
preto sa pri jeho návrhu nerobili ni-
jaké kompromisy. Práve táto túžba v 
kombinácii s možnosťou vyhovieť po-
žiadavkám klienta v rámci programu 
Bespoke viedla k vzniku absolútne 
jedinečného automobilu predstavujú-
ceho modernú interpretáciu luxusu a 
špičkový dopravný prostriedok.

-re-

Phantom je 
špičkový model v o -

ja Peacock s 

Rolls pre klientov z Dubaja
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Škoda 1000 MB  bola prvým autom v 
bývalom Československu, ktoré sa vy-
rábalo vo veľkých sériách. Cieľom bolo 
motorizovať občanov vo väčšej miere. 
Tento cieľ sa splnil. V rokoch 1964-
1969 bolo celkom vyrobených 443 
156 vozidiel. Cena bola 44 000,- Kčs, 
priemerná mzda vtedy bola 1400,- Kčs.
Vlani uplynulo 50 rokov od začiatku  výroby tohto typu, a tak Škoda 1000 MB v 

expozícii historických vozidiel na tohtoročnom autosalóne v Nitre nemohla chýbať. Odtiaľ sú aj zábery  predstavovaného 
vozidla. Vzbudila  veľký záujem návštevníkov.
Škoda 1000 MB je vybavená štvorvalcovým motorom so zdvihovým objemom  998 cm3. Výkon motora je 31 kW (42 k) 
pri 4650 ot./min. Najväčšia rýchlosť vozidla je 125 km/h, spotreba benzínu 7 l/100 km.
Majiteľom a renovátorom krásnej „embéčky“ je pán Milan Latečka, člen VCC Nitra, ktorý svoj veterán ochotne poskytol 
na výstavu  k 50-ročnému jubileu začiatku sériovej výroby tohto typu.

Classic  Car Club Bratislava v spo-
lupráci s agentúrou S-TOURS, s.r.o. 
usporiadal 3. októbra  romantickú  
jazdu historických áut z Bratislavy na 
hrad Červený kameň. Akcie sa zúčast-
nilo 14 historických vozidiel a autobus 
Praga RND z roku 1950. Zraz účast-
níkov bol v hoteli Radisson-Carlton, 
kde boli partneri  agentúry S- TOUR, 
s.r.o. ubytovaní. Títo zahraniční part-
neri boli našimi spolujazdcami. Trasa 
viedla z Bratislavy pozdĺž Karpát na 
hrad Červený kameň.. Po zaparkovaní 
v areáli hradu účastníci si pozreli are-
ál hradu aj jeho pivnice. Cestou späť  
bola zastávka v známej vinárskej spo-
ločnosti ELESKO, kde bola degustá-
cia vín. Potom sa účastníci vrátili do 
hotela. Večerný program začal oper-
ným predstavením „Puritáni“ v histo-
rickej budove SND. Bol to príjemne 
strávený záver sezóny, k čomu prispelo 
aj výborné počasie.

Galéria veteránov na Slovensku
ŠKODA 1000 MB, rok výroby 1965

II   HISTORICKÉ VOZIDLÁ   II

Romantický záver
sezóny 2014

Veterány v areáli hradu Červený kameň

Veterány v areáli hradu Červený kameň

Prví dorazili do cieľa  majitelia rýchlych 
amerických áut, páni Vlado Koštiaľ ,
Paľo Arnold a Ivan Roháček

Veterány v areáli hradu Červený kameň

Rubriku vedie: Ing. Konštantín NIKITIN
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    II   HISTORICKÉ VOZIDLÁ   II

Pod názvom London – Brighton sa 
uskutočnila prvá jazda automobi-

lov na trase medzi uvedenými mesta-
mi 14. novembra 1896. Konala sa na 
počesť zrušenia zákona Red Flag Act, 
ktorý nariaďoval, že pred každým vo-
zidlom poháňaným vlastnou motoric-
kou silou musí  kráčať muž s červenou 
vlajkou v ruke. Ten varoval ctihodných 
občanov pred prichádzajúcim „nebez-
pečenstvom“. Je to najstaršia jazda áut, 
ktorá sa na uvedenej  trase a s pôvod-
ným názvom uskutočňuje dodnes. 
Jazda sa nekonala počas svetových 
vojen a v roku 1947 kvôli nedostatku 
benzínu.
Odvtedy sa koná v prvý novembrový 
víkend. Na štart sú pripustené autá vy-
robené do roku 1904. I napriek tomu-
to limitu je o akciu obrovský záujem. 
Každoročne štartuje asi 500 vozidiel, 
čo je počet, ktorý sa dá zvládnuť. Re-
kord bol pri storočnom jubileu v roku 
2006, štartovalo 680 vozidiel.
Tohto roku bol účastníkom tejto veľ-
kolepej akcie aj šéfredaktor časopisu 

veterán VeteránSk pán Ing. Valentín 
Zbyňovský. Štartoval na aute Old-
smobile Curved-Dash z roku 1903 s 
pánom Franzom Hoferom z Rakúska. 
Trasu úspešne zvládli v časovom limi-
te a bez porúch.  Jazda London – Bri-
ghton je považovaná za najvýznam-
nejšie podujatie s historickými autami 
na svete.

Posledné
tohtoročné
testovanie
veteránov

Posledná historicko-technická ko-
misia pre historické vozidlá sa konala   
8. novembra minulého roku v Nitre. 
Bola zvolaná na základe požiadavky 
nitrianskeho klubu HV. 
Testovanie sa uskutočnilo na stani-
ci technickej kontroly v Nitre-Janí-
kovciach. Pristavených bolo 5 áut a 6 
motocyklov.
Autá: Tatra 12,  Porsche 911, Tatra 
603, Praga Baby a Škoda Felicia.
Motocykle: Jawa 250- „perák“, ČZ 
175, JAWA ČZ 175 (rok 1956), Du-
cati a Jawa - Pionier.

Všetky historické vozidlá pristavené 
na testovanie boli veľmi  dobre pri-
pravené, tiež doklady a podklady k 
vozidlám boli v poriadku.
Všetky minuloročné testovania pre-
behli bez problémov, prípadné nedo-
statky  boli majiteľom oznámené. V 
súčasnosti je zriedkavé, aby vozidlá 
prichádzajúce na HTK neboli v po-
žadovanom stave.

-ak-

London- Brighton 2014

Páni Hofer a Zbyňovský dostali číslo 333

Štartovné číslo je na aute, o chvíľu štartujú

Tu sú na súťaži elegancie

Konkurenčný Renault z roku 1902
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Nemci majú na osobných automobiloch naj-
radšej  biely a čierny lak  plus striebornú me-
talízu. Našťastie, pokiaľ ide o ťahače s návesmi, 
tie sú už pestrofarebné! Tak, ako si to želajú 
ich majitelia nielen z Nemecka – aby v tom 
množstve vozidiel na nemeckých i ostatných 
európskych diaľniciach (a zvyšku cestných ko-
munikácií) okamžite upútali pozornosť, a robili 
tak svojmu majiteľovi reklamu aj zadarmo. Je 
jasné, že presne v takých istých farbách a cel-
kovej gra� ke sa ich úžitkové vozidlá objavujú 
aj v mini mierkach 1/87, 1/160 a 1/220 – u 
najväčšieho výrobcu týchto modelov na svete, 
spoločnosti HERPA z bavorského Dietenho-
fenu.  Ktorého náskok pred konkurenciou je 
už roky - bezkonkurenčný. Nečudo, keď svoje 
špičkové modely automobilov vyrába tak pre 

ich zberateľov, pre modelárov všetkých špeci-
alizácií, no aj priamo pre veľkých zákazníkov 
(automobilky i majiteľov vozidiel) – ako účinné 
propagačné predmety! Ktoré potom spoločnosť 
pripomínajú aj na pracovnom stole či vo vitríne 
obdarovaného oveľa dlhšie, ako iné reklamné 
predmety. A tieto hračky sú už dlho „in“ aj pre-
to, že hravosť je každému človeku vrodená, a 
preto živá - bez ohľadu na vek a pohlavie! Po-
vedzme si trochu viac o zelenej vlne HERPA 
anno 2015! Zdá sa, že najzáhadnejším „zele-
ným“ modelom roka 2015 je Volvo FH 16 GI. 
XL známej automobilovej značky VOLVO. 
Nový ťahač špičkovej svetovej kvality, isteže, aj 
so skriňovým sedlovým chladiarenským náve-
som. Lebo skôr ako opustil brány automobilky 
VOLVO, nechali tam svoj nový „Volvo Promo-
tion Truck“ pre účely fotogra� í do prospektov 
(a jeho prvým verejným výjazdom) nastriekať 
podľa vlastného vkusu -  „veľmi kvalitnou ze-

lenou metalízou“... No, asi na severe Európy 
vidia farby inakšie ako my v Strednej Euró-
pe... čo poviete? I preto najpríťažlivejším mo-
delom aktuálnej zelenej vlny HERPA sa javí 
skôr „Wirtz Art Truck“, ergo Mercedes-Benz 
Actros Gigaspace s chladiarenským sedlovým 
návesom – v lipovo-zelenom tóne, s pestrofa-
rebnými obrazmi moderného umenia na ná-
vese. Pritom už pred týmto ťahačom vzbudila 
špeditérska spoločnosť Wirtz  veľkú slávu aj s 
ťahačom značky Scania! Jej téma s moderným 
umením už vtedy vzbudila náramnú pozornosť 
- až tak, že ak sa dnes povie „Wirtz“, mnoho 
ľudí už vie, že ide... o moderné umenie! Ús-
mevné? Ešteže traja ďalší konkurenti Wirtza s 
ich tromi ťahačmi a návesmi (všetci D) majú 
svoju zelenú v iných odtieňoch... „TSU Bode“ 
so svojím najnovším ťahačom Scania R 13 
TL a sedlovým chladiarenským návesom aj 
s kontra čiernym šachovnicovým dizajnom, 
trocha staršia Scania R ´09 s  návesom mla-
dej spoločnosti v K.A.J z Baunatalu pri Kasseli 
(prepravuje chladiarenské výrobky, i sypké to-
vary vo vakoch), či M-B Actros Streamspace 
s plachtovým návesom špedičnej spoločnosti 
O� ergeld Logistic z Würselenu pri Aachene; 
jeho sviežu zelenú akcentuje sýtožltá kontra 
farba. A už predtým tu bol i jej model Scania 
R Highline - s návesom v tvare sila! Skrátka, 
dobrú povesť zadarmo treba pripomínať! A 
máme tu aj vlastne už lanskú „zelenú“ novinku 
s Marylin Monroe – z exkluzívnej série RIS-
TIMAA Legends/Legendy Ristimaa, obra pre 
rovné trate – čuduj sa svet! – len riedko obý-
vaného Fínska, kde sa však na krásny „tirák“ 
dlho nezabúda...  Summa-summarum: Aj keď 
je január, sivé, či bielo bezfarebné obdobie roka, 
prepravcovia tovarov nespia, a do života radšej 
prinášajú vlastné farby - jari i leta!

ZELENÁ VLNA 2015
A  ONESKORENÍ  ANJELI

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

II   SVET V MINIATÚRE   II 

Ako inak nazvať skutočnosť, keď najväčší svetový výrobca najmenších 
modelov automobilov (hlavne v M 1:87)  - ale aj ešte viac zmenšených 
modelov lietadiel – spoločnosť HERPA, štartuje rok 2015 sériou 
ťahačov s návesmi v rôznych odtieňoch zelenej? Ba zelené sú aj jej 
lietadlá - hoci trocha inak... A tí oneskorení anjeli? Prosím, čítajte!

VLASTNÝM  OČIAM NEVERIACA BABINA
-Babi, akú farbu má tento tirák?
-No, v prospekte píšu, že ide o vysokohodnotnú zelenú metalízu... Ale asi zájdem k očné-
mu, aby mi pre istotu skontroloval zrak! 

Na predvedenie verejnosti, i na obrázky v prospektoch, použila automobilka VOLVO svoj nový ťahač Volvo FH 
16 GI. s chladiarenským návesom (Volvo Promotion Truck) „vo vysokodnotnej zelenej metalíze“. (A kto neverí 
vlastným očiam, nech ide rovno za babkou!). Figúrky: PREISER, M 1:87

M-B Actros Gigaspace s chladiarenským sedlovým 
návesom špeditérskej spoločnosti Wirtz - „Wirtz Art 
Truck“ (D)

Scania R 13 s chladiarenským sedlovým skiňovým 
návesom „TSU Bode“ (D)

M-B Actros Streamspace s plachtovým sedlovým 
návesom „O� ergeld“ (D)

Scania R ´09 s chladiarenským návesom spoločnosti 
K.A.J. (D)

ANJELSKÝ DIALÓG

Chápem ťa, Manakel: Ovplyvňuješ spánok a sny, 
a preto ti dali partitúru, a nie len obyčajný noto-
vý zápis – aby si spieval ľuďom najsladšie nebeské 
melódie, ľúbeznejšie, ako celý zbor slávikov – veď 
doba je dnes čudná-prečudná... Ale čo mám robiť ja, 
Harachel? Síce vládnem nad archívmi, knižnicami 
i tlačou, no prečo mi just teraz podstrčili... Marxov 
Kapitál?!
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 Aj prostredníctvom modelov značky HER-
PA... A ako je to s tou zelenou zo série Herpa 
Wings, teda zo sveta modelov  lietadiel? No, 
vo svete civilných lietadiel (osobných i náklad-
ných) sa zelená objavuje, na počudovanie, len 
pomerne zriedka - hoci práve civilné typy li-
etadiel hrajú neraz naozaj pestrými farbami... 
Zato v sérii vojenských lietadiel má zelená 
prím! Síce hlavne v odtieni „khaki“, za čo môže 
vojenská tradícia; nanotechnológie ale spôso-
bia, že už skoro sa všetko toto zmení na čiernu, 
neviditeľnú; vraj, „ako čierna diera vo vesmíre“ 
(!??) Čo narobíš..? Ešte šťastie, že tento typ lie-
tadiel máva občas aj – oveľa pestrofarebnejší šat! 
Pri významných jubileách toho či onoho typu 
stroja, či niektorej vojenskej základne. Dodnes 
ma žerie, že v prípade skromných a zastaraných 
vzdušných síl SR aj nami rešpektovaná spoloč-
nosť HERPA vyrobila iba jeho bežný, farebne 
a dizajnovo fádny variant - MIG-29 AS 1. Stí-

hacej letky na Sliači. Hoci verzia jeho „jubilej-
ného“ šatu  bola už v tom istom čase farebne 
i dizajnovo oveľa atraktívnejšia! Ale viete čo? 
Spomeňte si: Ako deti nás v knižkách i časo-
pisoch viac zaujímali obrázky – text až potom, 
čo náš záujem bol vizuálne oživený. Tak prečo 
sa rovno nepozrieť na nové „zelené“ modely 
lietadiel HERPA aj v tej najmenej atraktívnej 

zelenej - odtieňa khaki? Veď ich predlohy vid-
no zblízka u nás – našťastie - len zriedkakedy. 
Hoci ony sú tu stále, či chceme alebo nie... Po-
zitívny príklad – a existuje vôbec? No, v mini 
mierkach  zaručene! Ako napríklad ten ťažký 
americký bombardér USAF Boeing B-52G z 
vojenskej základne Gri� ss, 416. perute bom-
bardérov v štáte New York, ktorý bol v roku 
1991 prevelený s jemu podobnými mašinami 
na provizórnu základňu v saudskom Jeddahu 
- ako súčasť operácie Desert Storm/Piesočná 
búrka. A následne vyslaný  do jednej škaredej 
vojny, kde, našťastie, just on v nej tra� l – iba 
jedinú malú palmu... Ktorú mal potom nama-
ľovanú aj na ľavej strane trupu. Tak, ako aj jeho 
model-minikópia Herpa Wings v M 1:200 - 
dlhý až 237 mm. I on je zberateľskou novin-
kou roka 2015 by Herpa Wings – a kto by sa 
už pri jeho slávnej histórii aj spokojne neza-
smial? A tí anjeli? Nóóó... do predchádzajúcej 
redakčnej uzávierky to nestihli... Internetové 
obchody sem, ľuďom neviditeľní dobráci tam. 
Možno, že ich dožralo, že ich navzdory ich 
neviditeľnosti chceme v tlači ukázať v plnej 
kráse... Ale potom predsa prišli! Najkrajší na 
svete, iba šesťcentimetroví. Z dielne pána Petra 
Sta�  era – rezbára v GrÖdentali/Val Gardena v 
talianskych Alpách, odkiaľ do nášho sveta pri-
chádzajú všetci svätí (i s anjelmi) už niekoľko 
storočí. Aj preto tá ich takmer nebeská krása...
Veď, len sa prizrite!

www.mot.sk

    II   SVET V MINIATÚRE   II

USAF Northrop Grumman B-2A Spirit, 509.
Bombardovacie krídlo, 393. Peruť bombardérov
„Spirit of Texas“/Duch Texasu – model Herpa Wings
v M 1:200: dĺžka 105 mm, rozpätie krídel 262 mm

Niet pravidla bez výnimky: Novinkou 2015 je aj ten-
to biely „prieskumník“ francúzskeho námorníctva. 
By Herpa Wings v M 1:200 dlhý 88 mm, s rozpätím 
krídel 123 mm; Grumman E-2C Hawkeye/Oko dravca 
(letiaceho), 4. Flotily – 165456/FR-2. Bol koncipovaný 
na nasadenie na lietadlových lodiach amerického ná-
morníctva – to francúzske má tri kusy na lietadlovej 
lodi Charles de Gaule

Tri Herculesy (Lockheed C-130 Hercules) má aj rak-
úsky Bundesheer – na základni Vogler pri Linzi – 
údajne podporujú bojové sily mierových misií OSN 
pri ich humanitárnych nasadeniach. Model Herpa 
Wings v M 1:500 je dlhý len 60 mm – vo vrecku saka či 
nohavíc našťastie neohrozuje nikoho... a hádam nič!

   

Keď tento bojový vrtuľník (Boeing Vertol CH-47C 
Chinook) oslavoval v armáde Talianska
40. narodeniny, aj jeho khaki šat zatraktívnili – tak-
to... (Model Herpa Wings v M 1:200 je dlhý 151 mm)

Keďže americké F-16 doslúžili, aj Kráľovské holand-
ské vzdušné sily ich menia za modernejšie americké 
Lockheedy Martin F-35A Lightning II – F-001. 
Dúfajme, že na Slovensku sa F-16 „v rámci moderni-
zácie“ neobjavia; ak, tak skôr modely Herpa-Wings v 
M 1:200...  (Model Lockheed Martin F-35A Lighting 
II meria iba 78 mm, a neublíži nikomu)

USAF Boeing B-52G Stratofortress zo základne 
Gri�  ss AFB „SAC Time“ v štáte New York, tažký 
americký bombardér, prevelený v roku 1991 na 
provizórnu základňu v saudskom Jeddahu ; vo vojne 
Púštna búrka nad Irakom tra� l – len jednu malú 
palmu. Tá je namaľovaná aj na ľavej strane modelu 
Herpa Wings, M 1:200)

Jeden z najväčších, a navzdory „iba zelenej na bielom“ (podklade) aj najkrajších obrov na cestách Európy dneška 
„na ôsmich osiach“ – s ťahačom Scania R a s chladiarenskou kufrovou skriňou i chladiarenským závesom (i s 
Marilyn Monroe, a „tými najslávnejšími z Holywoodu oných čias“ – a na opačnej strane s ďalšími) a la HERPA, 
M 1:87. Predlohou modelu bola a je aj táto pýcha špeditérskej spoločnosti pána Juha Ristimaa z fínskeho Lapon-
ska, ktorého „� otila“ má len zopár takýchto, ale mimoriadne atraktívnach,  obrov! S dĺžkou 25 m, hmotnosťou 
60 t, a výkonom motora 368 kW! A pri modeli motorizovaného obra nechýbajú ani najkrajší, iba 6 cm veľkí 
anjeli-bodygardi na svete! Od spoločnosti Peter Sta�  er – Grodner Holzschnitzer/Grodnerský drevorezbár... z 
Talianska... (...ale s hlavným stanom vo Viedni!) 

Hoci zelená farba je na civilných lietadlách
vzácnosťou, pri tejto novinke
roka 2015 – Azul Airbus A330-200
„Nacao Azul“/“Brazílska vlajka“ je! No vďaka 
tej krásnej vlajke Brazílie...
(Herpa Wings, M 1:500)
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autor: Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.
foto: archchív autora

Nový rok 2015 nás zastihol pod 
Vysokými Tatrami. Názov Ta-

try podľa profesora Chaloupeckého 
pravdepodobne pochádza ešte od 
predslovenských obyvateľov Slo-
venska.  Prvý raz sa názov pohoria 
vyskytuje v zakladajúcej listine praž-
ského biskupstva z roku 1088 ako  
Titri,  u českého  kronikára  Kosmu  
na  začiatku 12. storočia ako Trytri, 
u uhorského kronikára Anonyma, 
Belae regis notarius, v  Gesta Hun-
garum, na konci 12. storočia, ako 
Tyrtur a Turtur. 

Najstaršou listinou týkajúcou sa oblasti Tatier je darova-
cia listina kráľa Ondreja II. z roku 1209. V listine kra-
kovského vojvodu Boleslava z roku 1255 sa objavuje už 
názov Tatry, v uhorských listinách z roku 1256 ako Tarc-
zal, z roku 1265 ako � archob, z roku 1269 ako Tartur, z 
roku 1273 ako � urthul a z roku 1308 ako Tertoyl. Podľa 
zaužívaného úzusu v staršej nemecko-maďarskej turistic-
kej literatúre meno Tatier je staroslovenského pôvodu zo 
slova trtri, čo znamená skaly, bralá. V najstaršom spise o 
Tatrách, od Dávida Frölicha, Medulla geographia practi-
cae, ktorý vyšiel v Bardejove roku 1639, sa už vyskytuje 
názov Tatry. V tomto období sa v starých mapách pre 
pomenovanie horstva ešte používali aj názvy Kežmarské 
pohorie alebo aj Snežné pohorie, či Schneeberg, Snežný 
vrch. Terajšie pomenovanie Vysoké Tatry sa používa od 
osemdesiatych rokov predminulého storočia.
Otázka, či boli Vysoké Tatry obývané v prehistórii, bý-
vala dávnejšie odbavená vysvetlením, že praveký človek 
mal dosť priestoru v schodnejšom, štedrejšom podhorí. 
Realita však bola iná. Podtatranská oblasť bola už v pra-
veku pomerne husto osídlená. Najďalej do minulosti sia-
hajú nálezy z Gánoviec, kde bola objavená zasintrovaná 
mozgová kôra neandertálskeho jedinca, stará asi 120 000 
rokov. Predpoklad, že od tohto obdobia bola už podta-
transká oblasť kontinuálne osídlená, podčiarkuje práve 
príklad gánovského Hrádku. Táto lokalita bola dokáza-
teľne osídlená v období pred 20 000 rokmi (gravettská 
kultúra), v období mladšej doby kamennej pred 6000 
rokmi (bukovohorská kultúra), ako aj v období otoman-

skej kultúry strednej doby bronzovej (1500 pred n. l.). 
Nálezy keramiky a keltskej mince dosvedčujú, že tunajšie 
osídlenie pokračovalo aj v neskorších dobách rímskeho 
impéria. Stopy prehistorických opevnení sa zachovali aj 
v blízkosti obcí Veľká Lomnica, Veľký Slavkov a Nová 
Lesná, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti územia Vy-
sokých Tatier.
I keď predbežne chýbajú dôkazy, že by už pračlovek 
kamennej doby prenikol na územie Tatier, možno pred-
pokladať, že diluviálny lovec navštevoval jaskyne v Be-
lianskych Tatrách. Našli sa tu totiž mnohé pozostatky 
jaskynných medveďov a losov, najhľadanejších lovných 
zvierat vtedajších poľovníkov. Existuje správa, že pri 
vchode do Belianskej jaskyne bola v minulosti náhodne 
nájdená kamenná sekerka. V posledných rokoch vo Veľ-
kej Studenej doline bol nájdený bronzový sekeromlat. 
Okrem starého vtipu o pôvode názvu Tatier, keď vraj dva-
ja východniari počítali štíty, ta jeden, ta dva, ta tri, existuje 
o Tatrách aj málo známa povesť uverejnená knižne. Podľa 
nej staroslovanský boh Trihlav mal niekoľko synov a dcér. 
Tí mu každý rok nosili dary. Keď prichádzal čas priniesť 
dar, jeho syn Svarog z výšav oblohy opäť hľadal pre otca 
Trihlava dar, nové blesky a oheň. Zastavil sa nad malou 
krajinou s vysokými horami v samotnom strede Euró-
py. Objavil tam krásne ohnivé blesky, navyše v dolinách 
uvidel i najkrajšie devy Zeme. Dievčinu, čo sa Svarogovi 
najviac zapáčila, liečila ľud bylinkami, volali Belanka. Jej 
krása i dobrota bola známa široko-ďaleko. Keď Svarog 
odovzdával svojmu otcovi tatranské blesky, rozprával mu 
o Belanke s takým nadšením, že Trihlav sa rozhodol po-
slať ho za ňou v podobe krásneho mládenca. Už dávno 
myslel na to, že i tento kraj potrebuje svojho ochrancu 
z radov bohov, aby im v nedostupných horách zaobsta-

rával a strážil oheň na prežitie. Svarog nadšene prijal ot-
covo rozhodnutie a vydal sa za Belankou. Zazrel ju, ako 
sa nesie na bielom tátošovi. S búšiacim srdcom vytiahol 
z vreca vzácne dary, ktoré so sebou priniesol, bronzové 
šperky, čaše z brezovej kôry, voňavé masti i zlaté rybky, 
ktoré vpustil do horských bystrín. Belanka bola očarená 
krásnym mládencom. Dary si ani nevšimla, nechala ich 
ležať na lúke pri potoku. Dodnes, počas svätojánskej noci, 
môžeme vraj nachádzať ich zvyšky. 
Keď sa v tatranských dolinách i na skalných štítoch roz-
topil sneh a lúky rozkvitli pestrými kvetmi, Belanka povi-
la syna. Ešte v tú noc ju znova navštívil i krásny mládenec 
a povedal jej: „Som Svarog, boh ohňa a bleskov, otec tvoj-
ho syna. Daj mu meno Titris! 
Po syna si prídu tri víly, Rojenice. Oni ho budú vychová-
vať. Každú noc, keď nastane šero a ticho, víly ti prinesú 
späť Titrisa, aby si ho nakojila a previla. To sa bude opa-
kovať každú noc, ale len do jedného roka synovho života. 
Titris, keď dospeje, bude chrániť tatranské štíty a dobrý 
ľud v dolinách.“
Titris, ako rástol, nechal sa unášať vetrom nebotyčnými 
výšinami, učil sa rozumieť prírode a jej premenám. Moc-
nel a stále lepšie poznával život ľudí. V jeho duši sa rodil 
mocný cit pre spravodlivosť a vôľa pomáhať tým, ktorí 
sú slabí. Chýr o dobrote a spravodlivosti Titrisa, ktorý sa 
v podobe krásneho mládenca nečakane zjavoval obyva-
teľom v tatranských dolinách, sa rýchlo rozletel po celom 
kraji. Ľudia mu začali dôverovať a čoraz hustejšie osídľo-
vali vysoké hory, ktoré nazývali po ňom - Titri. Keď však 
do hôr prišiel nevítaný návštevník za zlatom, pokladmi a 
bohatstvom, zdvihla sa obrovská víchrica, začalo mrzn-
úť a husto snežiť. Každý si v tej chvíli uvedomil ničotu 
bohatstva. Titris tak dával najavo, že nie zlato a drahé 
kamene, ale táto nádherná krajina bude bohatstvom pra-
covitého a statočného ľudu, ktorý v nej žije. Nádherná 
povesť vysvetľujúca nielen pôvod názvu Tatier, ale dávajú-
ca aj vekmi overené múdrosti o pravých ľudských hodno-
tách. Žiaľ, sila Titrisa akoby vyprchala, mocní tohto sveta 
sa riadia inými „múdrosťami“...
Byť pod Vysokými Tatrami a neísť do Tatranskej Lomni-
ce a lyžovať, ak je sneh, pod Lomnickým štítom, by bolo 
hriechom. O ďalšej histórii Vysokých Tatier a samotnej 
Tatranskej Lomnice, si povieme nabudúce. Veľa zdravia, 
šťastia a úspechov v celom roku 2015 priatelia Potuliek.

II   POTULKY PO SLOVENSKU   II  

Majestát
Vysokých Tatier   Panoráma Vysokých Tatier

    Svarog, staroslovanský boh Slnka a ohňa
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NOVÝ SEAT LEON X-PERIENCE
KEĎ UŽ POZNÁTE CESTU, VYSKÚŠAJTE NOVÚ!

Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129  g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a dizajnom off-road. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiu 4Drive má o 27 mm zväčšenú svetlú výšku a je k dispozícii 
aj s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG. Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, 
ochranné obklady prahov dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický a robustný charakter vozidla. Objavte nový SEAT Leon X-PERIENCE a vydajte 
sa tam, kam ste sa doteraz neodvážili.  
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT alebo kliknite na www.mysmeseat.sk.
SEAT – člen skupiny Volkswagen
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Teraz je vaše obľúbené Financovanie na jednotku ešte štedrejšie. Navyše získate záruku 4 roky a príslušenstvo v hodnote 
500 € podľa vlastného výberu alebo zimné kolesá. Príďte sa presvedčiť o možnostiach štedrého financovania vašich obľúbených 
modelov k svojmu autorizovanému predajcovi ŠKODA. Ponuka platí na modely ŠKODA Rapid, Rapid Spaceback, Yeti, Octavia, 
Citigo a Roomster.

www.skoda-auto.sk

Ilustračné foto. Mesačná splátka od 111 € platí pri cene vozidla 11 130 €. Ponuka platí do 31. 1. 2015.
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