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Úvod

Milí čitatelia!
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rokov. Z pohľadu života je to
dosť na to, aby dieťa vyrástlo,
získalo základné návyky, vedomosti,
prejavili sa jeho silné i slabé stránky,
jeho talent, orientácia do budúcnosti.
V prenesenom významne môžem
povedať, že aj naša firma prešla týmito štádiami vývoja.
Mnohí moji spolupracovníci dnes
spomínajú, že keďže išlo o začiatok na
zelenej lúke, pracovali tak, ako to cítili
srdcom. Ľudia – od mechanikov až po
top manažment – to sú tí, ktorým
chcem predovšetkým vysloviť slová
vďaky. Som rád, že svoju prácu stále
cítia „cez srdce“, pretože 90 percent
tých, ktorí sú na vedúcich pozíciách,
pracuje vo firme trinásť až pätnásť
rokov.

Ľudia tvoria imidž firmy hodnotami,
ktorými žijú a ktoré prenášajú aj do
svojej práce. Od začiatku sme presadzovali filozofiu ponúkať také služby,
aby sa k nám zákazníci radi vrátili.
Spomínam si, ako som počas študentských čias pracoval v bufete, no
nesnažil som sa zarobiť tým, že som
„nedolial“, ale správal som sa tak, aby
zákazníci prišli opäť. Toto sú základné veci, bez ktorých však dlhodobé
úspešné podnikanie nie je možné.
Ako v počasí, kde sú slnečné aj
daždivé dni, aj my vo firme sme mali
počas 15 rokov takéto chvíle. Ale myslím si, že keby som si mal znovu vybrať aj s tým, čo všetko sme za ten čas
prežili, zvolil by som si to opäť.

Sme stále na ceste. Mám stále sny a
plány do budúcnosti, naďalej mám
vieru v ľudí, ktorí firemnú víziu
pochopili a prispievajú tak k splneniu
želaní vás, našich zákazníkov. Dovoľte
mi poďakovať sa vám za dôveru, ktorú
ste k nám po celý čas zachovávali. Na
sklonku roku 2005 vám chcem
zaželať veľa zdravia, šťastia, pracovných i osobných úspechov.
Na torte horelo tohto roku pätnásť
sviečok. Verím, že v budúcich rokoch
so stúpajúcim počtom bude ich
plameň stále rovnako silný.

Andrej Glatz
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R ako revolúcia
Mercedes-Benz patrí od zaãiatku histórie motorizmu k jeho priekopníkom.
Pritom za revoluãn˘mi nápadmi zo Stuttgartu nemusíme chodiÈ ìaleko
do minulosti. Aj najnov‰í prírastok, trieda R, je jedn˘m z tak˘ch
vozidiel, ktoré znova definujú pojem komfort cestovania.
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S

vojimi Sports Tourer sa Mercedes-Benz rozhodol predefinovať
pojem pohodlné cestovanie. Po triede B prichádza na rad jej väčší súrodenec Mercedes-Benz triedy R.
Opísať toto vozidlo ako luxusné
MPV by bolo veľmi zjednodušené.
Jeho dynamické vonkajšie línie odrážajúce posledné dizajnové trendy
trojcípej hviezdy ho posúvajú skôr
k luxusnému kombi variantu.
V interiéri však zistíte, že gény vanu predsa len zohrali pri vývoji
svoju úlohu. Možnosť previezť šesť
pasažierov a variabilita umožňujúca prepraviť až 2 385 litrov nákladu hovoria jasnou rečou. Kvalita
vypracovania, komfort ponúkaný
šiestimi samostatnými sedadlami a
hlavne bohatá výbava však poukazujú na dedičstvo luxusných osob-
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ných vozidiel, ktoré tak preslávili
značku Mercedes-Benz. Inžinieri
zo Stuttgartu sa rozhodli vytvoriť
dve dĺžkové variácie na tému trieda R.
Obe disponujú šesticou samostatných sedadiel, tá kratšia má však

Trieda R priná‰a e‰te vy‰‰í
komfort pri cestovaní
dĺžku 4 922 mm a rázvor osí kolies
2 980 mm, tá dlhšia ponúka dĺžku
celkovo 5 157 mm a gigantický rázvor s hodnotou 3 215 mm!
V oboch prípadoch tieto veľkorysé
rozmery zabezpečujú šestici cestujúcich dostatok priestoru vo všetkých smeroch. Napríklad medzi pr-
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vým a druhým radom sedadiel je
k dispozícii dĺžka 860 mm, respektíve až 920 mm (podľa rázvoru)
a medzi druhým a tretím radom sedadiel ostáva ešte stále slušných
780, resp. 840 mm.
Práve pri navrhovaní interiéru
bol hlavným motívom komfort pasažierov. Aj preto ich obklopujú len
materiály najvyššej kvality a najlepšia výbava. Vodič a spolujazdec
si môžu vybrať z troch typov sedadiel, medzi ktorými sú aj špeciálne
multikontúrové so vzduchovými
vankúšmi zabudovanými vo výplni,
vďaka ktorým sa perfektne prispôsobia každej postave.
Samozrejme, pre taký veľkolepý
interiér treba zabezpečiť aj výkonnú ventiláciu. O tú sa starajú viaczónové automatické klimatizácie.
Vrcholom starostlivosti o teplotný
komfort pasažierov je klimatizácia
Thermotronic. Tá umožňuje samostatne nastaviť teplotu pre vodiča
a pasažiera a pre druhý rad sedadiel. Vo svojej topforme môže byť
vybavená dokonca samostatnou reguláciou aj pre tretí rad sedadiel.
Výhodou tejto klimatizácie je aj to,
že za pomoci deviatich senzorov
monitoruje teplotné zmeny v interiéri a v automatickom režime oka-

mžite zasiahne tak, aby sa zachovala nastavená teplota. Na spríjemnenie cestovania je pripravená
ďalšia výbava – audio a DVD
systém, ktorý umožňuje zadným
pasažierom samostatne si zvoliť, čo
chcú počúvať či pozerať na monitoroch umiestnených v opierkach
hláv predných sedadiel.
Už tradične sa v Mercedese nemyslelo len na komfort, ale aj na
bezpečnosť pasažierov. K aktívnej

znamenajú, že došlo k nárazu do
zadnej časti vozidla, posunú hlavové opierky dopredu, aby nedošlo
k fatálnemu zraneniu krku.
Erko dostalo do vienka aj systém
Pre-Safe, ktorý dokáže rozoznať blížiacu sa kolíziu (na základe informácií zo systému ESP) a okamžite
napne bezpečnostné pásy, sedadlo
predného spolujazdca automaticky
uvedie do polohy najvýhodnejšej
pri kolízii a zavrie strešné okno.

Technické údaje

R 320 CDI

R 350

R 500

motor

6-valcov˘ dieselov˘

6-valcov˘ benzínov˘

8-valcov˘ benzínov˘

v˘kon kW/k

165 kW/ 224 k

200 kW/ 272 k

225 kW/ 306 k

najvy‰‰í krút.moment ot.min-1

510 Nm/ 1600 - 2800

350 Nm/ 2400 - 5000

460 Nm/ 2700 - 4750

najvy‰‰ia r˘chlosÈ

222 km/h

230 km/h

245 km/h

zr˘chlenie z 0 na 100 km/h

8,7 s

8,3 s

6,3 s

spotreba

9,3 l/100 km

11,5 l/100 km

13,3 l/100 km

bezpečnosti sa ešte vrátime, pozrime sa však na tú pasívnu. Jej základom je, samozrejme, sofistikovaný skelet s bohatými deformačnými zónami a interiér doslova
prepchatý airbagmi, tými prednými počínajúc a hlavovými končiac.
Pre sedadlo vodiča a pasažiera bol
navyše vyvinutý systém Neck-Pro,
ktorý chráni krk posádky pri náraze zozadu. Len čo totiž senzory za-

Aby sa systém Pre-Safe vôbec
nemusel uvádzať do pohotovosti,
snažili sa konštruktéri navrhnúť
triede R čo najsuverénnejšie jazdné
vlastnosti. Všetko sa to začína už
pri návrhu aerodynamiky. Tu sa totiž pozornosť venovala nielen znižovaniu odporu, ale aj prúdeniu
vzduchu pod a nad vozidlom, aby
sa podarilo v čo najväčšej miere eliminovať nepriaznivé vztlakové sily.

Trieda R sa vyrába v dvoch dæÏkach a dvoch rázvoroch.
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Interiér spája funkãnosÈ a estetickosÈ v novej dimenzii. Tradiãne sú materiály
a vypracovanie na top úrovni, to isté sa dá povedaÈ aj o v˘bave.
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Vysoko sofistikované nezávislé zavesenia kolies si tak môžu bez problémov robiť svoju prácu. Už v základe je podvozok triedy R vybavený pneumatickým pružením na
zadnej náprave, čo sa, samozrejme,
pozitívne odráža na komforte cestovania, pretože v takomto prípade
charakteristika pruženia nezávisí
od zaťaženia vozidla.
K dispozícii je navyše aj systém
pruženia Airmatic, ktorý necháva
vzduchové pruženia aj na prednej
náprave. Okrem komfortu, ktorý sa
pri takomto systéme výrazne zvyšuje, je tu aj ďalšia výhoda. Pri
rýchlosti 120 km/h sa vozidlo priblíži k zemi, čím sa zníži jeho aerodynamický odpor a zlepší sa smerová stabilita. Naopak, ak treba
prekonať nejakú terénnu prekážku, môžete celé auto zodvihnúť
o 50 mm. Airmatic spolupracuje
v tandeme s aktívnymi tlmičmi
systému ADS. Tie sa vďaka selenoidovým ventilom dokážu veľmi
rýchlo prispôsobiť jazdnej situácii
či povrchu a podľa toho si nastaviť
charakteristiku pruženia.
Oproti väčšine svojich konkurentov
má erko ešte jednu výhodu – pohon
4 x 4. Práve ten ešte ďalej zlepšuje
jazdnú stabilitu a pomáha bez problémov preniesť na vozovku výkon
pohonných jednotiek. Ich sila sa totiž rozdeľuje medzi prednú a zadnú
nápravu v pomerne 50 : 50, v zálohe je navyše aj systém 4ETS, ktorý
na základe pokynov zo snímačov
systému ABS pribrzdením toho-ktorého sedadla supluje funkciu
mechanických uzávierok diferenciálu.
Všetky tieto systémy sú rozhodne
užitočné, najmä ak sa do práce dá
sila skrývaná pod kapotou. Dieselovú rodinu zastupuje moderný, mimoriadne technicky vyspelý šesťvalec tvarovaný do V s označením
320 CDI. Ten poskytuje výkon 165
kW (224 k) a krútiaci moment až
510 Nm pri otáčkach 1 600 – 2 800.
Vďaka tomu dokáže dieselová trieda R zrýchliť z 0 na 100 km/h za
8,7 sekundy a dosiahne maximálnu rýchlosť 222 km/h. Pritom spotreba poteší hodnotou 9,3 l/100 km.
Aj druhý šesťvalec je nový. V R 350
si pradie 272 konských síl (200
kW), ktoré ju poháňajú rýchlosťou
230 km/h a vďaka ktorým zrýchľuje na stovku za 8,3 sekundy. No
a na vrchole radu tróni osemvalcový 306-koňový (225 kW) päťliter.
S ním už akcelerácia trvá len 6,9
sekundy a maximálna rýchlosť
dosahuje hodnotu 245 km/h. ❙
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Vìaka obrovskému vnútornému priestoru,
mnoÏstvu komfortnej v˘bavy a skvelému
pruÏeniu je trieda R ideálnym
spoloãníkom pri cestovaní.
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Jazdu v áãku si
zaãínam vychutnávaÈ
Jej meno si kaÏd˘ spája s prv˘m roãníkom súÈaÏe Slovensko hºadá Superstar. Sympatické mladé
ÏieÀa so zaujímavo zafarben˘m hlasom si získalo mnoh˘ch fanú‰ikov. Aj keì sa v súÈaÏi nedostala
na stupne víÈazov, urãite v nej dokázala, Ïe má talent. Nedávno ho rozvinula do podoby prvého
vlastného albumu. ZároveÀ prv˘krát vstúpila do sveta ‰oférovania – v triede A.
Text: Martina Guzová

Nedávno ste vydali svoj prv˘
album, ste s v˘sledkom
spokojná?
– Album sme dokončili koncom
novembra. Nazýva sa Sunny Day, obsahuje jedenásť piesní. Štýl sa mi
ťažko charakterizuje, ale niektoré
pesničky sú ľahko elektronické.
Jednu pieseň sme naspievali spoločne so speváčkou Tinou. Bola to príjemná práca, uvidím, aké budú reakcie verejnosti.
âo bolo pre vás hlavn˘m impulzom na prihlásenie sa do
Superstar?
– Chcela som to len vyskúšať, nič
som si od toho nesľubovala a myslím,
že som spravila dobre. Je veľmi ťažké
dostať sa prirodzeným spôsobom
medzi ľudí, ktorí sa venujú hudbe.

04.2005 Hviezdy ciest

Foto: Du‰an Kittler

Ako Ïijete s popularitou, je to
predsa zmena...
– Áno, je to obrovská zmena,
ktorá ma svoje plusy aj mínusy. Ja sa
ju pokúšam ignorovať, hoci je to
niekedy veľmi ťažké a vyčerpávajúce.
Ak˘ máte názor na kvalitu
slovenskej populárnej scény?
– Myslím, že vzhľadom na to, aká
sme malá krajinka, je to v poriadku.
Ale mrzí ma, že niektorým umelcom,
ktorí si to zaslúžia, sa venuje príliš
málo pozornosti a naopak.
·tudujete krajinné inÏinierstvo.
Máte v tejto oblasti svoj sen,
ktor˘ by ste rada zrealizovali?
– Mala som istý sen aj predstavu,
ale, bohužiaľ, niekto ma predbehol.
Tam, kde som chcela navrhnúť oddy-

chové centrum, vyrástlo za pár mesiacov obchodné.
Prisudzujú vám imidÏ rebelantky
– ste taká aj v súkromí?
– Sama to môžem posúdiť len
ťažko, ale nemyslím si, že pôsobím
rebelantsky, keď sa o tretej poobede
strapatá konečne vytiahnem z postele. Alebo že by áno?
Rada sa hráte s ohÀom. Ako
vznikli tieto va‰e ohÀové ‰ou?
– Videla som to robiť zopár ľudí
na party, zapáčilo sa mi to a už som
sa toho nezbavila.
Vyhºadávate „oheÀ“ – nebezpeãenstvo a adrenalín – aj v Ïivote?
– Ako kedy, niekedy mam strašnú
chuť riskovať, inokedy radšej volím
istotu.
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Zaujímate sa aj o ezoteriku, aké
miesto má vo va‰om Ïivote?
– Veľmi ma zaujíma, ale,
bohužiaľ, teraz sa jej nemôžem venovať tak, ako by som chcela. Som
naozaj veľmi zvedavá na mnoho ezoterických vecí a veľmi rada sa o nich
bavím s niekým, kto im rozumie.
Stali ste sa krstnou mamou svetového fantasy bestselleru
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Eragon. Máte rada tento druh
literatúry?
– Práve mám túto knižku rozčítanú a celkom sa mi páči, hoci sa
musím priznať, že hrubé knižky
u mňa nemajú veľkú šancu, ale keď
je dobrá, čo mám robiť?

miesta lákajú – exotikou,
históriou, morom?
– Hlavne kultúrou, pôsobia na
mňa naozaj magicky. Keď budem
mať čas, určite sa tam pokúsim dostať a potom vám dám vedieť, či je
lepšia exotika, história alebo more.

Vyjadrili ste sa, Ïe va‰imi vysnívan˘mi miestami sú Egypt,
Maldivy a India. âím vás tieto

Skú‰ky na vodiãsk˘ preukaz ste
zloÏili len nedávno, ako sa cítite
v novej úlohe ‰oférky?
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– Veľmi príjemne, ale zatiaľ som
ešte opatrná. Väčšinou jazdím len
v noci alebo pod dozorom priateľa.
V každom prípade je to fajn pocit,
keď nemusíte čakať na autobus alebo
električku a vaše autíčko vás čaká za
domom.
âím vás oãaril najmen‰í
mercedes – trieda A?
– Musím sa priznať, že pred pár
mesiacmi som sa v autách veľmi
nevyznala, ale keďže som chcela
spoľahlivé a bezpečné auto, rozhodla
som sa pre triedu A. Určite ju však
nevnímam ako malé auto, pre mňa je
obrovské!

Ako by malo vyzeraÈ va‰e auto
snov? âo je pre vás
najdôleÏitej‰ie – je to dizajn,
technické vlastnosti alebo komfort?
– Podľa mňa dokonalé auto by mi
malo vyhovovať zo všetkých stránok,
či už technicky, alebo dizajnovo, ale
keďže som žena, mám ešte jedno
kritérium a to je farba! Páčia sa mi
žiarivé farby, ktorým sa pripisuje aj
nižšia nehodovosť.
âo pre vás znamená auto?
Viete si vychutnaÈ stúpajúcu
ruãiãku tachometra alebo je auto pre vás len prostriedkom na
premiestÀovanie?

– Zatiaľ si na stúpajúcu ručičku
dávam veľký pozor, ale mám pocit, že
už teraz to nie je len o premiestňovaní. Teším sa na deň, keď už nebudem musieť rozmýšľaťo veciach,
ktoré ostatní vodiči robia automaticky.
Ak˘ dopravn˘ prostriedok je
vám najbliÏ‰í? Volant ktorého
by ste si rada vyskú‰ali?
– Keďže lietania sa bojím a lodnou dopravou sa domov nedostanem,
radšej ostanem pri svojom volante,
ale ani taký Mercedes SLR nie je na
zahodenie. ❙

„Triedu A urãite nevnímam ako malé auto“
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·ºachtenie génov
Kone pod kapotou má uÏ niekoºko desiatok rokov v náplni práce firma Brabus. UÏ
základ, ktor˘ ‰ºachtí, je z vynikajúceho rodu – zo stajne Mercedes-Benz. Najnov‰ie
pri‰li na rad kone pod kapotou novej triedy S.

T

entoraz sa však špecialisti Brabusu
nezamerali len na jednu konkrétnu
stajňu. Pod ich drobnohľad sa dostalo
viacero pohonných jednotiek, ktoré robia už zo základnej triedy S kráľa ciest.
No nezostalo len pri motoroch..
„Najslabším“ motorom pod kapotou
nového eska je šesťvalcový turbodiesel
320 CDI s výkonom 165 kW (224 k).
Anabolická kúra od Brabusu mu zväčšila bicepsy na rovných 200 kW (272 k).
Samozrejme, aj krútiaci moment vzrástol z pôvodných 510 na 590 Nm.
Ladenie neobišlo ani základnú ben-
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zínovú pohonnú jednotku. Tou je
šesťvalec tvarovaný do V s označením
350. Preň Brabus ponúka dva výkonové
varianty. V slabšom dostanete k základným 200 kW (272 k) ako bonus
ďalších 11 kW (15 k), v druhom prípade
máte k trom litrom ďalší navyše, čím sa
výkon vyšplhá na 244 kW (332 k)
a krútiaci moment podskočí na 420 Nm.
Priaznivci silných osemvalcov,
ktoré fascinujú svojím typickým
zvukovým prejavom, si ešte chvíľu
budú musieť počkať, páni z Brabusu
však už intenzívne pracujú na verzii

S 500, ktorej objem motora vzrastie na
6,1 litra. No a to najlepšie nakoniec –
motor V 12 biturbo. Najväčší agregát
v ponuke triedy S sa zväčšil na 6 233
cm3, dostal väčšie turbodúchadlá,
výkonnejšie medzichladiče stlačeného
vzduchu, nový výfukový systém
a, samozrejme, výkonnejšiu riadiacu
jednotku. A výsledok? Obrovský výkon
vyjadrený hodnotou 537 kW (730 k)
a astronomický krútiaci moment až
1 320 Nm, ktorý aj po elektronickom
limitovaní na 1 100 Nm predstavuje
absolútnu špičku! Luxusný sedan

Hviezdy ciest 04.2005

Fascinácia

s jeho pomocou akceleruje na rýchlosť
100 km/h za štyri sekundy
a dvestovku zvládne za 11,9 sekundy,
čo je štandardné zrýchlenie bežných
vozidiel na polovičnú rýchlosť! Rovnako ako akcelerácia je aj maximálna
rýchlosť 340 km/h.
Vzhľadom na ich silu sa úprave
nevyhol ani podvozok. Ten dostal
vylepšené pruženie, zníženie svetlej
výšky o 25 mm a nové, až 21-palcové
disky, ktoré obúvajú pneumatiky
s rozmermi 255/30 (vpredu) a 285/30
(vzadu). O krotenie rozbujnených žrebcov sa starajú aj vysokovýkonné brzdy.
Vpredu disponujú kotúčmi s rozmermi
380 x 36 milimetrov a dvanásťpiestikovými strmeňmi, vzadu majú 355 x 28
mm a šesť piestikov, čo krotí prebujnenú silu. ❙

Brabus pridáva k elegancii
triedy S aj obrovskú silu
„Najslab‰í“ motor pod kapotou nového eska má v˘kon 224 k, najsilnej‰í aÏ 730 k.

04.2005 Hviezdy ciest
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Oslavy ako prejav vďaky
za priazeň
15 rokov zastúpenia Mercedes-Benz si v Inchebe pripomenuli tisíce hostí
Text a foto: Peter Kresánek
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Reportáž

Najväã‰í dôvod na radosÈ z úãastníkov
verejn˘ch osláv mal Igor Kardo‰,
víÈaz Ïrebovania o hlavnú cenu - jeden
z vystaven˘ch piatich automobilov
znaãiek spoloãnosti DaimlerChrysler.
Vybral si Chrysler PT Cruiser.

Skvosty z dielne Mercedes-Benz,
smart, Chrysler, Jeep, Honda a Kia
mali možnosť spoznať účastníci celodennej narodeninovej párty pripravenej k 15. jubileu určenej pre
širokú verejnosť, ktorá sa konala
v septembri v Inchebe. Niekoľko tisíc
návštevníkov tejto párty s voľným
vstupom a pohostením pre verejnosť

so zaujatím sledovalo vystúpenia,
ktoré predviedli Zdenka Predná,
Martina Šindlerová, Oľga Záblacká,
Jana Kirschner, Misha a skupiny The
Band, Gladiátor, No Name a Kmeťobend. Organizátori pre nich
pripravili dobrú zábavu, prekvapenia,
adrenalínové atrakcie i autogramiády
viacerých slovenských speváckych

hviezd. Boli tu i rôzne súťaže
s možnosťou vyhrať superbicykel,
klieskové korčule, či počítač alebo
finančnú podporu pre školu. A tiež
vozidlá od malých či väčších modelov
až po jeden z piatich vystavených
reálnych exkluzívnych automobilov
značiek DaimlerChrysler. ❙

Za prejav firemnej kultúry, morálneho a etického prístupu oznaãila prv˘ deÀ osláv urãen˘ pre verejnosÈ viceprezidentka Slovenskej
nadácie Silvie Ga‰paroviãovej Elvíra Chadimová (na fotografii druhá sprava) pri odovzdávaní vozidla Mercedes-Benz Vito do uÏívania
Slovenskému zväzu telesne postihnut˘ch.

04.2005 Hviezdy ciest
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Prezident SR Ivan Ga‰paroviã v sprievode Andreja Glatza, vpravo predseda Predstavenstva Incheby Alexander Rozin a ãlen jej dozornej rady A. Rozin jr.

„Ďakujem vám za to, že týchto symbolických pätnásť sviečok môžem
sfúknuť spolu s vami. Bez vás by
dnešný večer nebol oslavou. Ďakujem
vám, našim klientom, obchodným
partnerom a priateľom za dôveru.
Moja vďaka patrí tiež všetkým
zamestnancom, pretože základom
úspechu je fungujúci a tvorivý tím
ľudí. Verím, že sa v dobrom zdraví
a vzájomnej úcte stretneme na oslave
ďalších, nemenej dôležitých jubileí.
Ešte raz srdečná vďaka vám
všetkým.“
Tieto slová povedal generálny riaditeľ
spoločnosti DaimlerChrysler Automotive Slovakia Andrej Glatz pri vyvrcholení osláv 15. výročia vzniku zastúpenia značky Mercedes-Benz
v Slovenskej republike o mesiac
neskôr. Adresoval ich všetkým priaznivcom značky so symbolom trojcípej hviezdy. Medzi nimi takmer
tisícke
priamych
účastníkov
veľkolepej, štýlovej a pompéznej
oslavy počas októbrového narodeninového večera v Inchebe EXPO
Bratislava. Zlatým klincom celého
večera bolo sfúknutie 15 sviečok na
pódiu v tvare torty kde zaspievalo
15 vynikajúcich slovenských speváčok a spevákov oslávencovi „Happy
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K 15. narodeninám pri‰iel zablahoÏelaÈ aj predseda NR SR
JUDr. Pavol Hru‰ovsk˘ s manÏelkou.

Birthday DaimlerChrysler“. Slávnostný ráz večera ozvláštnil svojou
prítomnosťou prezident SR Ivan
Gašparovič a predseda NR SR Pavol
Hrušovský, viacerí diplomati, pod-

nikatelia, množstvo celebrít a ďalších
hostí. No a pochopiteľne celý priestor
a oslavy dotvárali automobily značiek
Mercedes-Benz, smart, Chrysler
a Jeep. ❙

Na slávnostnom veãere Happy Birthday DaimlerChrysler zborovo zaspievali: Richard Müller, Igor
Timko, Martina ·indlerová, Zdenka Predná, Peter Novák, Pavol Habera, Jana Kirschner, Peter
Dvorsk˘, Pavol Hammel, Sisa Sklovská, Laco Luãeniã, Miko Hladk˘, Peter Lipa, Peter Nagy a Misha. Cel˘ veãer moderoval Martin Nikod˘m.

Hviezdy ciest 04.2005

Reportáž

Spoloãensk˘ veãer poctil svojou prítomnosÈou aj starosta mestskej ãasti
Bratislava-PetrÏalka a jeden z kandidátov na Ïupana Bratislavského
samosprávneho kraja Ing. Vladimír Bajan (vºavo).

Slávnostn˘ veãer nevynechal ani viceprezident Grafobal Group Pavel Horváth
(uprostred vpravo).

Oslavy vrcholia. Na pódiu v tvare torty sú finanãn˘ riaditeº DCAS Mike Nolte (druh˘ sprava) a zástupca DaimlerChrysler AG Wencel Weber( tretí sprava). Nech˘ba ani gróf Franti‰ek Strachwitz (prv˘ sprava), ktor˘ v decembri 1989 navrhol grófovi Patrikovi Douglasovi, aby sa stretol s Andrejom Glatzom a zaãali sa zaoberaÈ predajom mercedesov na Slovensku. Andrej Glatz sa stal hlavn˘m realizátorom tejto my‰lienky a pokraãuje v nej ako generálny riaditeº spoloãnosti DCAS.

04.2005 Hviezdy ciest
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Veºvyslanec Rakúska v SR Dr. Martin Bolldorf s manÏelkou v spoloãnosti grófa
Franti‰ka Strachwitza.

Hviezdnej Helenke Vondráãkovej robil spoloãnosÈ aj Andrej Hryc.

Medzi priaznivcov hviezd ciest
zavítali aj (zºava) generálny riaditeº agentúry SITA Pavol Múdry
a prednosta Kliniky srdcovej
chirurgie v Bratislave profesor
MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS.

Uprostred preplnenej sály na slávnostnom veãere zaujal ãestné miesto prezident SR.
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Dobre sa bavil spolu s ostatn˘mi hosÈami aj generálny riaditeº STV Richard Rybníãek
(na foto uprostred), ktorého vyhlásili tohto roku za najlep‰ieho manaÏéra v SR.

Hviezdy ciest 04.2005

Reportáž

Katka Hasprová zamaskovaná v parochni a Karol Bustín

Iveta Malachovská s prof. MUDr. Pavlom Traubnerom, PhD., a jeho manÏelkou

Predstavitelia podnikateºsk˘ch, vzdelávacích a vedeck˘ch kruhov – predseda Predstavenstva Zentivy Hlohovec MUDr. Alexander âernák, CSc., (druh˘
zºava) a rektor Ekonomickej Univerzity prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc. (druh˘ sprava)

04.2005 Hviezdy ciest
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Off-road
na africk˘ch dunách
Cestovanie. DobrodruÏstvo. Adrenalín. Spoznávanie nového. Prekvapenia. Uvoºnenie.
Testovanie. To v‰etko zaÏijete v ‰kole jazdy na dunách saharskej pú‰te v Tunisku. V spolupráci
s nemeck˘m partnerom sa tento rok koncom novembra uskutoãnila táto akcia prv˘krát aj pre
slovensk˘ch klientov. Poãas ‰iestich dní získali naozaj bohaté záÏitky.
Text: Martina Guzová Foto: archív
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Hotel v Tozeure. Je to najprepychovej‰ia tuniská oáza. Na ploche tisíc
hektárov tu rastie aÏ 200 tisíc datºovníkov.

1. deÀ
Po prílete do Tuniska nasledovalo
zoznámenie s jeho hlavným mestom
Tunis. Zaujímavé bolo vidieť zrúcaniny Kartága, ktoré sa nachádza
neďaleko Tunisu. Mesto, kedysi také
slávne, má viac ako dvetisícročnú
históriu. Večer čakal návštevníkov
ešte jeden let – do mesta Touzer.
2. deÀ
Tu sa už začala jazda off-road. Po pre
vzatí áut (väčšinou trieda G, ale aj M)
a itinerára sa budúci šoféri aj s inštruktorom vybrali po dunách do

Tuniská ãerpacia stanica na kraji pú‰te.

púšte. Už presun po vyschnutom
soľnom jazere Chot El Jerid v mnohých zanechal silné zážitky. Mohli tu
zistiť, ako auto reaguje na prachu,
piesku či blate. Pred vstupom do
púšte účastníkov vítali jej typickí
obyvatelia – ťavy. Práve tu totiž prebiehal ich bazár.

va oázy Ksar Ghilane, ktorá vznikla
okolo kamenného základu. Teplota
vody v jazierku dosahovala príjemných 38 stupňov, preto sa táto
oáza stala veľmi obľúbeným turistickým miestom. Z Ksar Ghilane sa
účastníci nepohli ani v noci, bývali
v exkluzívnom stanovom hoteli.

3. aÏ 5. deÀ
Ďalšie tri dni sa posádky mohli
vyšantiť na dunách, ktoré vytvárali
naozaj rozmanité, menej i viac
náročné terény. Nasledovala návšte-

6. deÀ
Ako vždy, čas letí, keď to človek najmenej chce. Je čas návratu. Desiati
z desiatich zúčastnených sú plní dojmov, desiati z desiatich by si to

Tuniská architektúra ãasto obsahuje prvok dverí
rôznych tvarov a veºkostí

Oáza Douz je povaÏovaná za bránu Sahary. Je obklopená prv˘mi saharsk˘mi piesoãn˘mi dunami a zachovala si zvyky a tradície predkov. KaÏd˘ rok
v decembri mesto oÏije tradiãn˘mi slávnosÈami Saharského festivalu.
Zo v‰etk˘ch kútov pú‰te sa zídu náãelníci, aby sa zúãastnili prehliadok
a dostihov tiav a predviedli svoje bojové a jazdecké umenie.

04.2005 Hviezdy ciest
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V porovnaní s autami in˘ch znaãiek v‰ak mercedesy zvládli jazdu
v pú‰ti na jednotku.

Pre mnoh˘ch bola jazda na piesku nov˘m záÏitkom.

Poãas prestávok si úãastníci vypoãuli cenné rady in‰truktora.
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Tuniská pú‰È je jednou z najkraj‰ích a najrozmanitej‰ích na svete.
Jej nádhernú hru farieb stojí za to vidieÈ.

zopakovali opäť. Toto vzrušujúce dobrodružstvo sa však bude konať aj
v roku 2006. Pouvažujte, či si do
kalendára na budúci rok nezaznačíte
práve tento typ aktívnej dovolenky.
Postrehy úãastníkov Off-road
Tunisko:
Július Šabo, výkonný riaditeľ MotorCar Bratislava
„Bolo zaujímavé sledovať, ako sa zo
dňa na deň zlepšujeme. Vo vozidlách
sme boli dvaja, vpredu vždy šiel
inštruktor, ktorý sa v oblasti
dokonale vyznal. Volil terén, ale
vlastne ten sa vždy menil, pretože vietor piesok presúva.
Pre mňa bolo zaujímavé zistenie, že
púšť má dno. Je to však rozličné, na
niektorých miestach dosahuje piesok
aj šesťdesiatmetrovú hĺbku. Autá boli

štandardne vybavené, iba mali
prispôsobené pneumatiky. Jazdu
v púšti zvládli bez problémov.
Slovenskú skupinu inštruktor
pochválil, veľmi zriedka sme zapadali a mali sme málo problémov.
Eugen Krajčovič, konateľ MB Taxi,
s.r.o.
„Hoci na Slovensku som už mal
skúsenosti s jazdou off-road, púšť
bola úplne novým zážitkom.
Vyžadovalo si to jemnejšiu prácu
s plynovým pedálom. Veľmi sa mi
páčil dvojdňový pobyt v oáze, bolo to
príjemné miesto. Rovnako oceňujem
výbornú organizáciu celej cesty
a výborný kolektív ľudí, ktorých spájal zmysel pre dobrodružstvo. Milo
ma prekvapila trieda M, ktorá si na
púšti skvele poradila.“

Off – road jazda môÏe vyzeraÈ takto...
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B˘vanie v stanoch vám dodá pocit väã‰ej spätosti s pú‰Èou.

Ing. Miloslav Durec, konateľ Immo
Bank Group, s.r.o.
„Na takejto akcii som bol po prvý
krát a dôvodom, prečo som sa
rozhodol vyskúšať to bola najmä
možnosť nielen overiť si jazdné vlastnosti áut v ťažkom teréne, ale aj
možnosť naučiť sa v takomto teréne
jazdiť pod vedením skutočných profesionálov. Zážitky z jazdy v púšti
boli doslova nevídané, pretože takéto
špecifické podmienky na jazdu sa
nedajú nasimulovaľ. Umožnili mi vychutnaťsi nielen nádhernú prírodu,
ale aj všetky technické vymoženosti
áut, čo mi spôsobovalo úprimnú radosť. Najviac mi učarovala tuniská
príroda v kontraste s technickými
možnosľami a komfortom našich
vozidiel, v ktorých sme si výhľad vychutnávali a doslova v nich celý
pobyt absolvovali.“ ❙

..alebo aj takto.
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Z dobrej rodiny
Rok 2006 sa stane rokom, keì na európskych zákazníkov zaútoãí ìal‰ia
znaãka koncernu DaimlerChrysler – Dodge. Práve na tento úãel má
v zásobníku dva ostré náboje menom Caliber a Nitro.

D

oteraz jediným reprezentantom tejto piatej najväčšej automobilovej značky v USA na európskom
kontinente je legendárny Viper. Ten však v ťažení za
sympatiami európskych automobilových labužníkov
rozhodne neostane sám. Ženevský autosalón a neskôr
aj jesenný autosalón vo Frankfurte sa totiž stali miestami, kde sa predstavila už spomínaná dvojica – Dodge
Caliber a Dodge Nitro. Práve tieto dva automobily sú
navrhnuté tak, aby splnili náročné predstavy
Európanov.
Dodge Caliber
Caliber sa zatiaľ predstavil len ako štúdia, ktorá však
nemá ďaleko do sériovej výroby. Päťdverový automobil
v sebe umne kombinuje dizajnové prvky kupé a SUV,
pričom jeho vonkajšie rozmery ho radia na pomedzie

04.2005 Hviezdy ciest – Chrysler Jeep

nižšej strednej a strednej triedy. Podrobnejšie informácie o tomto automobile zatiaľ na verejnosť neprenikli,
Dodge zatiaľ predstavil práve len jeho vonkajšie
rozmery. Tie okrem zaradenia do toho-ktorého segmentu dávajú jasne najavo, že pre posádku a jej batožinu
bude pripravený dostatočný priestor. Rázvor osí kolies
je totiž 2 635 mm a celková dĺžka dosahuje 4 414 mm.
Muskulatúrne tvary zovňajšku skvele podčiarkujú
použité pneumatiky s rozmermi 245/45 R19! Údaje
o motoroch neboli zverejnené vzhľadom na to, že toto
auto pochádza z Ameriky, rozhodne to však nebudú nijaké motorčeky do stieračov, ale ako je to v koncerne
DaimlerChrysler zvykom, budú pohonné jednotky
dostatočne dynamické a úsporné, pričom sa počíta aj
s naftovým variantom.
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Táto ‰túdia nemá
ìaleko do sériovej
v˘roby.

Dodge Nitro
K sériovej produkcii má rovnako blízko aj druhá z predstavovaných noviniek – Dodge Nitro. Navyše tu sú
známe už i pomery, ktoré vládnu v interiéri vozidla.
Tento automobil je zástupcom segmentu kompaktných
SUV, jeho dizajnové stvárnenie však skôr pripomína
vysokovýkonné vozidlo typu off-road. Robustné, ale
pritom veľmi elegantné tvary prevzal aj interiér vozidla, ktorý bude svojej posádke poskytovať tradičný americký komfort. Nakoniec rázvor osí kolies s hodnotou
2 752 milimetrov hovorí sám za seba, podobne ako
celková dĺžka 4 543 mm. Ani v oblasti ramien rozhodne
nebude núdza o priestor. Celková šírka je 1 857 mm
a bočná stena sa smerom hore zužuje len pozvoľna.
Na vysokej úrovni bude aj výbava vozidla, kde nebude
chýbať výkonný audiosystém, automatická klimatizácia
či DVD navigačný systém.

O tom, že tento automobil rozhodne nie je len na parádu na spevnených komunikáciách, vás presvedčí aj
konštrukcia jeho podvozku a pohonného ústrojenstva.
Pre čo najvyššiu torznú tuhosť, potrebnú na bezproblémové prejazdy terénnych nerovností, sa karoséria
spevnila pomocnými rámami. Navyše kombinácia
predných nezávisle zavesených kolies a tuhej zadnej
nápravy je ideálna na jazdu po asfalte aj po teréne. Na
povrchu s nízkou adhéziou (zasnežené asfaltky) či na
nespevnenom povrchu príde rozhodne vhod aj trvalý
pohon všetkých kolies.
Na tie sa prenáša výkon motora 3.7 V6, ktorý má
hodnotu 154 kW (210 k) a disponuje krútiacim momentom 319 Nm. Automobil vážiaci takmer dve tony vďaka
nemu zrýchľuje na stovku už za necelých desať sekúnd
a vyvinie najvyššiu rýchlosť 174 km/h.
Dodge Nitro disponuje
trval˘m pohonom v‰etk˘ch ‰tyroch kolies.
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BatoÏinov˘ priestor Nitra je
objemn˘, praktick˘ a úãeln˘.

Na výlet s Nitrom:
■ To, Ïe tento automobil je urãen˘ na aktívne trávenie voºného ãasu, prezrádza aj jeho batoÏinov˘
priestor potiahnut˘ ºahko um˘vateºn˘m materiálom, ktor˘ navy‰e disponuje aj vysúvateºnou
podlahou pre ão najväã‰ie zjednodu‰enie nakladania. Vìaka tomu odpadá namáhavé vkláÀanie
sa s batoÏinou do interiéru. Staãí naloÏiÈa zasunúÈ. A naloÏiÈ toho do Nitra môÏete skutoãne veºa.
Základn˘ objem batoÏinového priestoru je gigantick˘ch 900 dm3, po sklopení zadného deleného
sedadla sa prepravná kapacita zväã‰í aÏ na 1 900 dm3!
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Dizajnom sa Nitro pribliÏuje
k typu vozidla off-road.
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Luxus s vôňou nafty
Chrysler 300 C je synonymom amerického luxusu. Elegantn˘ automobil dáva uÏ
svojím masívnym vzhºadom najavo silu a komfortnosÈ. Pod jeho dlhou prednou
kapotou teraz navy‰e pribudol aj ìal‰í technicky mimoriadne vyspel˘ agregát.

D

oteraz slúžil na pohon tohto amerického korábu
ciest len benzín. Trojica vyspelých agregátov prepožičiava vozidlu vynikajúcu dynamiku a prijateľnú
spotrebu. Teraz však prichádza nový agregát, ktorý
práve v druhom zo spomínaných parametrov rozhodne
dominuje – motor 3.0 CRD. Trojica písmen za litrovým
označením pohonnej jednotky znamená Chrysler Runs
on Diesel. Presne tak! Pod kapotou Chrysleru 300 C je
najnovším podnájomníkom motor poháňaný naftou.
Nová pohonná jednotka je špičkovým mechanickým
dielcom, v ktorom sa spájajú najnovšie technické
a technologické prvky dostupné v tomto segmente. Pri
jej konštrukcii sa dbalo najmä na čo najväčšie zníženie
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hmotnosti. Tá totiž výrazne ovplyvňuje jazdné vlastnosti vozidla, ale aj celkovú efektivitu prevádzky. Zníženie
hmotnosti pohyblivých častí totiž nielen zvyšuje výkon,
ale aj znižuje spotrebu.
Jej priaznivé hodnoty najmä počas zimných období
blahodarne ovplyvňuje aj špeciálny systém rýchleho
ohrevu chladiacej kvapaliny, takže motor sa výrazne
rýchlejšie zahreje na prevádzkovú teplotu, čo okrem už
spomínaného efektu znižovaniaspotreby pozitívne ovplyvňuje životnosť agregátu, pretože mazacie vlastnosti
oleja sa prejavia za veľmi krátky čas. No a, samozrejme,
podobne rýchlo sa dostaví aj teplý vzduch prúdiaci do
interiéru cez výduchy klimatizácie.
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Niekoľko čísel:
■

■
■
■

Vysok˘ v˘kon motora: 160 kW (218 k) aj krútiaci moment: 510 Nm. E‰te zaujímavej‰ia je hodnota priebehu krútiaceho momentu. Ten je totiÏ k dispozícii uÏ od 1 600 otáãok za minútu a neklesá aÏ do dosiahnutia 2 800 ot./min.
Maximálna r˘chlosÈ: 230 km/h (227 km/h vo verzii kombi)
Zr˘chlenie z nuly na 100 km/h: 7,6 sekundy (kombi: 7,9 sekundy)
Zaujímavá spotreba: v meste spotrebuje len 11,1 l/100 km (kombi: 11,4 l/100 km), mimo mesta
je to 6,7 l/100 km (kombi: 6,8 l/100 km) a v priemere si za svoje sluÏby p˘ta 8,1 litra (kombi: 8,3)
nafty na 100 kilometrov.

04.2005 Hviezdy ciest – Chrysler Jeep

Príloha magazínu Hviezdy ciest

Vysoký výkon, jedinečnú kultúru chodu a nízku spotrebu zaručuje aj systém vstrekovania nafty common-rail.
Jeho posledná generácia od firmy Bosch produkuje
vstrekovací tlak až 1 600 barov, ktorým prúdi nafta do
valcov cez piezoelektrické vstrekovače. Ich výhodou je
minimálny reakčný čas, čo umožnilo naordinovať až
päť vstrekov počas jedného pracovného cyklu. Práve táto vlastnosť výrazne prispela ku kontinuálnemu nárastu tlakov vo valcoch a tým pádom aj k hladkému chodu.
Špeciálnou technickou lahôdkou je aj systém prepĺňania. To má na starosti turbodúchadlo Variable Geometry
Turbocharger (VGT). Aby sa dosiahol čo najväčší účinok, toto zariadenie má variabilnú geometriu lopatiek,
ktorú zabezpečujú elektromotor a vyspelý elektronický
riadiaci systém. To umožňuje oproti klasickým mechanickým systémom výrazne rýchlejšie a precíznejšie
reagovať na zmenu zaťaženia motora .
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Nové teritórium

Znaãka Jeep je jednoznaãn˘m lídrom vo v˘voji a v˘robe vozidiel typu
off-road. Nakoniec, názvy ako Wrangler, Cherokee, Commander ãi Grand
Cherokee netreba znalcom príli‰ predstavovaÈ. Teraz si to v‰ak Jeep zamieril
do triedy ºah‰ích terénnych vozidiel, teda SUV.

N

a frankfurtskom autosalóne sa predstavila dvojica
štúdií, ktoré majú do kategórie SUV priniesť
charakteristické prvky tejto tradičnej off-roadovej
značky. „Koncepty Jeep Compass a Jeep Patriot ukazujú,
že Jeep preskúmava aj nové teritóriá. Obe koncepčné
vozidlá umožňujú Jeepu vybaviť zákazníka kategórie
SUV tým najlepším v triede a robia to s tradičnou
dôveryhodnosťou, ktorú môže poskytnúť len Jeep“,
povedal pri predstavovaní noviniek starší viceprezident
Chrysler Group Designu Trevor Creed.
Obe vozidlá vychádzajú z rovnakej platformy, ale
svojím naturelom sa výrazne líšia. Jeep Patriot už svojím
menom dáva najavo, že pri jeho tvorbe sa čerpalo z dlhej
histórie tejto značky. Jeho exteriérové krivky ho jasne
radia k terénnejším vozidlám, naopak, Jeep Compass
akoby ukazoval nový smer (nakoniec ani jeho meno nie
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je náhodné), ktorým sa možno uberať v kategórii vozidiel SUV. Jeho dizajn výborne charakterizuje slovo dynamický, pričom nemá ďaleko od tvarov súťažných rely
špeciálov a v nejednom motoristovi môže evokovať tvary
športovo strihnutých osobných kombi vozidiel.
Aj celkové rozmery týchto dvojičiek sú veľmi podobné. Obe vozidlá disponujú dostatočne dlhým rázvorom
osí kolies s hodnotou 2 635 mm, čo zaručí päťčlennej
posádke dostatočný vnútorný priestor. Dĺžka a šírka sa
líšia len málo, Patriot dosahuje parametre 4 411 mm, respektíve 1 756 mm, Compass zase 4 405 mm, respektíve
1 761 mm. V prípade výšky je rozdiel o niečo väčší,
Patriot totiž meria 1 667 mm, naopak Compassu
zabezpečuje dynamický look výška 1 607 mm. K tomu
treba v prípade Compassu pripočítať ešte obrovské devätnásťpalcové disky kolies, obúvajúce pneumatiky
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s rozmermi 255/50. Patriot sa v tejto oblasti trochu
uskromňuje a vystačí si so sedemnásťpalcovým
priemerom diskov a s vysokoprofilovými pneumatikami
s rozmermi 235/65 vhodnejšími do terénnu.
Samozrejmosťou v prípade oboch vozidiel bude
vysoko sofistikovaný elektronicky riadený systém pohonu 4 x 4, ktorý im zabezpečí neutrálne jazdné vlastnosti na povrchoch s nízkou adhéziou a pomôže im
prekonávať aj väčšie terénne nerovnosti. Pod kapotou
oboch konceptov sa pravdepodobne budú ukrývať rovnaké pohonné jednotky. Zatiaľ je isté, že to bude moderný benzínový štvorvalec s objemom 2,4 litra
s výkonom 125 kW (170 k), ktorý bude vďaka variabil-

nému časovaniu nasávacích aj výfukových ventilov nielen dostatočne dynamický v celom rozsahu otáčkového
spektra, ale nebude mať ani prehnané nároky na palivo.
Druhým agregátom, ktorý práve v spomínanej kategórii
zaujme nejedného motoristu, bude dvojlitrový turbodiesel s výkonom 100 kW (136 k) a krútiacim momentom 310 Nm. K technickým lahôdkam bude patriť aj
nová vysokoefektívna prevodovka s plynulou zmenou
prevodového pomeru typu CVT, ktorá umožní aj
manuálne radenie. Okrem toho šetrí palivo o 6 až 8 %
efektívnejšie ako klasická štvorstupňová automatika,
pričom komfort radenia sa ešte zlepší.

Príloha magazínu Hviezdy ciest

SledovaÈ stúpajúcu ruãiãku
tachometra v tomto vozidle
bude jedineãn˘ záÏitok.

Jeep Compass – nov˘ smer v˘voja vozidiel SUV.
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Adrenalínové šialenstvo

Napriek tomu, Ïe vozidlá znaãky Dodge sa do Európy e‰te nedováÏajú, táto
znaãka je dostatoãne známa vìaka jedinému menu – Viper.

T

oto vozidlo za relatívne krátky čas získalo na celom
svete vynikajúcu reputáciu, a to nielen vďaka úspechom na pretekárskych tratiach, kde sa mu vo svojej
triede podarilo vyhrať napríklad na legendárnych
pretekoch 24 hodín Le Mans. Nakoniec brutálne tvary,
gigantický motor s objemom 8,0 litra a desiatimi valcami ako doterajšie motory F 1 nemohol nezaujať. Navyše
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strojovňa pod prednou kapotou poskytuje 450 konských
síl (335 kW) a 664 Nm! Pre toho, komu by sa to málilo,
je prichystaná špeciálna verzia s označením SRT 10
odvodeným od spojenia Street and Racing Technology.
Práve táto lahôdka vznikla pre športové využitie Viperu
na základe homologizačnej verzie GTS ACR. Od svojho
vzniku v roku 1999 prešla niekoľkými menšími či
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Dvojmiestny automobil poskytuje dostatok priestoru.

sekundy a maximálna rýchlosť je takmer 310 km/h!
Nemenej zaujímavé sú aj údaje o podvozkovej skupine.
Viper sa totiž nesie na osemnásťpalcových predných
a devätnásťpalcových zadných kolesách, na ktorých sú
obuté pneumatiky s rozmermi 275/35, respektíve
345/30. Za diskmi sa navyše ukrývajú obrovské brzdové
kotúče (355 x 32 vpredu aj vzadu), ktoré vyvinula svetoznáma firma Brembo, pričom aj vpredu, aj vzadu sú
štvorpiestikové strmene.
Jazdné vlastnosti dostatočne charakterizuje jeden
údaj: Viper SRT 10 zvládne prejazd zákrutou pri bočnom
preťažení s hodnotou 1,25 g, čo znamená, že ak je vaša
hmotnosť 80 kilogramov, v zákrute bude vaše telo
tlačené von zo sedadla hmotnosťou rovných 100 kíl.

Príloha magazínu Hviezdy ciest

väčšími zmenami a upravená vstupuje aj do modelového
ročníka 2006. „Dodge Viper SRT 10 Coupe stavia na
úžasnej histórii. Obe verzie kupé aj kabriolet stanovili
nové štandardy nekompromisnej výkonnosti, skvelého
vzhľadu a jemnej vycibrenosti – čo sú kvality, ktoré
definujú charakter Viperu,“ povedal Darryl Jackson, viceprezident marketingu značky Dodge.
O tom, že jeho slová nie sú len povinnou chválou,
presviedča Viper v každom smere. Dizajn hodný
označenie Muscle Car (tradičné označenie
vysokovýkonných amerických automobilov sedemdesiatych rokov), karoséria z kevlarových vlákien, stádo koní
pod kapotou nadopované anabolikami a nekompromisný
športový podvozok sú najlepšími dôkazmi. Pritom tento
dvojmiestny automobil poskytuje aj dostatok pohodlia
pre svoje osadenstvo. Vo výbave nechýbajú prvky ako
automatická klimatizácia, výkonný audiosystém,
elektricky nastaviteľné pedále brzdy, plynu a spojky či
kožené čalúnenie.
To najzaujímavejšie sa však ukrýva v prednej časti
vozidla. Tam totiž pracuje silná pohonná jednotka s netypickým počtom desať valcov usporiadaných do V.
Objem tejto strojovne sa vo verzii SRT 10 zvýšil na 8,3
litra, takže jej výkon je teraz brutálnych 510 konských
síl (380 kW) a krútiaci moment dosahuje ešte úctyhodnejšiu hodnotu 725 Nm, ktorá pri plnom rozjazde
dokáže zadné kolesá poriadne zapiecť do asfaltu! Pri
takejto nádielke sily sa nemožno čudovať, že Viperu
nerobí starosti dosiahnuť rýchlosť 100 km/h za necelé
štyri sekundy, stošesťdesiatku ukáže rýchlomer za 9,2

Chcete vedieÈ, ão je to ísÈ r˘chlosÈou 300 km/h? Vyskú‰ajte Viper...

04.2005 Hviezdy ciest – Chrysler Jeep
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BELLA TOSCANA
Toskánsko patrí k najkraj‰ím talianskym regiónom. Vidiecka krajina so stále zelen˘mi kopcami, s vinicami a olivov˘mi hájmi, medzi ktor˘mi je tu a tam typická kamenná usadlosÈ, vytvára spolu s krásnymi piesoãnat˘mi pláÏami tak˘ pôvabn˘ obrázok,
Ïe si túto krajinu musí zamilovaÈ kaÏd˘. Ponúkame vám niekoºko zastavení po tomto kraji, zastavení pln˘ch emócií a siln˘ch dojmov.
Text: Martina Guzová Foto: autorka, archív

Cestovanie

V galérii Uffizi je jedna sála venovaná Botticellimu. Nech˘ba tam ani jeho Zrodenie Venu‰e.

Florencia
Hlavné mesto Toskánska patrí
k najväčším centrám talianskeho
umenia a kultúry. Oslní vás neuveriteľnou koncentráciou talentu,
ktorý sa tu zrodil a zanechal po sebe posolstvo ohromujúce dodnes.
Umenie sem priniesol rod Mediceijovcov. S Florenciou sa spájajú také
mená ako Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio a Francesco Petrarca.
Mesto hralo hlavnú úlohu aj v rozvoji výtvarného umenia. Znalcom
sa v súvislosti s ním hneď vynoria
v pamäti mená Giotto, Andrea Pisano, Filippo Brunelleschi, Donatello,
Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti a celý
rad ďalších, nemenej znamenitých
umelcov. Najslávnejšou galériou je
Galeria degli Uffizi s obsiahlou
zbierkou diel talianskej renesancie.
Historickému jadru Florencie dominuje renesančná kupola Katedrály Santa Maria del Fiore od architekta Filippa Brunelleschiho, ale
srdce tohto toskánskeho mesta bije
na Námestí della Signoria, kde turisti z celého sveta obdivujú kópiu
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vynikajúcej sochy Michelangelovho Dávida na mieste, kde kedysi
stála tá pravá. Ostražitosť jej strážcov zabezpečila originálu v roku
1882 prístrešie a teraz ho nájdete
v Galérii dell’Accademia. Je naozaj
nádherné stáť Dávidovi zoči-voči
v tej zelenkastej sieni a hľadieť na
jeho žiarivo biele mramorové telo.

Siena
Príjemná zastávka po Florencii preľudnenej turistami. Po jej návšteve
sa určite zhodneme na tom, že toto
mestečko je čarovnejšie, malebnejšie, tichšie. Nájdeme tu podobné
stavby, pretože Siena a Florencia
boli oddávna rivalmi. V Siene je
však jedinečné jej okrúhle námestie – Piazza del Campo. Je to najväčšie renesančné námestie v Európe. Dominuje mu Palazzo
Pubblico, nádherná gotická stavba,
ku ktorej sa v polkruhu obracajú
ostatné budovy, s vežou Torre del
Mangia. Nezabudnite navštíviť
siensky dóm (patrí medzi najkrajšie stredoveké stavby v Taliansku)
s bielou románskogotickou fasádou
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Na vstupenky do galérie Uffizi si aj
mimo sezóny musíte poãkaÈ, oplatí sa
preto rad‰ej si ráno privstaÈ. To, ão na
vás ãaká vo vnútri, je v‰ak rozhodne
hodné aj dvojhodinového ãakania.

·IKMÁ VEÎA V PISE
Hoci ‰ikmá veÏa v talianskej Pise e‰te stojí, v meste sa uÏ chystajú stavaÈ druhú. V novej budú
obchodné priestory, kancelárie a byty. Obe architektonické diela by mali stáÈ pribliÏne päÈ kilometrov od seba. Kon‰trukcia z ocele, betónu a skla bude maÈ 57 metrov, rovnako ako pôvodná
veÏa. Pravda, nová ‰ikmá veÏa by nemala byÈ ‰ikmá naozaj. Dojem krivosti by jej mala dodaÈ aÏ
hra svetla so sklen˘mi tabulami osobitej kon‰trukcie. Nová veÏa je naprojektovaná tak, aby oba
monumenty „hºadeli“ na seba. Projekt by sa mal stavaÈ pribliÏne ‰tyri roky, zaãiatok väã‰ích prác
sa plánuje na budúci rok.

prekladanou červeným a zeleným
mramorom. Sienu obklopuje príjemná kopcovitá krajina s vinicami, v ktorých sa pestujú najlepšie
talianske vína Chianti a Brunello.

Pisa
Tak ako vo Florencii a Siene dominovalo umenie, Pisa bola a je sídlom vedy. Príjemné mestečko je
známe svojou šikmou vežou, ktorej
stavba sa zrodila v roku 1173, po
naklonení sa práce prerušili a veža
sa dostavala v roku 1350. Existuje
niekoľko legiend, prečo je veža šikmá, oficiálne to spôsobujú posuvy
pôdy. Slávnym rodákom z Pisy bol
Galileo Galilei, ktorý na veži robil
svoje pokusy. Šikmú vežu uzavreli
v roku 1990, keď sa začali práce na
zmierňovaní jej nakláňania. Po jedenástich rokoch sa nachýlenie podarilo zmenšiť o 35 centimetrov, čo
je rovnaká úroveň ako pred tristo
rokmi. Pred opravnými prácami
mala odchýlka od kolmice na južnej strane veže šesť stupňov – asi
3,9 metra. Dnes je veža opäť prístupná verejnosti.
Pisa sa nachádza len 12 km od mo-
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Scenérie, ktoré by bol hriech nezachytiÈ ‰tetcom, to je toskánska krajina.

ra. Ak máte chuť okúpať sa v ňom,
Toskánsko vám ponúka príjemné
plážové strediská. Pobyt v nich
môžete skombinovať napríklad aj
s návštevou ostrova Elba.

San Gimignano
Mestečko San Gimignano sa nachádza na polceste medzi Florenciou a Sienou. Svojou krásou a historickým významom patrí k
najväčším svetovým klenotom. Už
z diaľky vás upútajú vysoké veže,
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ktoré tvoria charakteristickú siluetu. Mestečko si zachovalo pôvodnú
stredovekú uličnú štruktúru z kamenných gotických domov a palácov. Na obranu pred nepriateľom
má síce vybudované hradby, ale jeho obyvateľom to nestačilo. Aby sa
cítili ešte bezpečnejšie, postavili si
pri domoch až 50 m vysoké obytné
veže, do ktorých sa uchyľovali v nepokojných časoch vojen. Z celkového počtu 64 veží sa dodnes zachovalo trinásť. Dve z nich sa stali

mimoriadne známymi po tragických udalostiach, ktoré sa stali 11.
septembra 2001 v New Yorku. Architekt, ktorý navrhoval zrútené
dvojičky svetového obchodného
centra sa inšpiroval práve dvojicou
veží zo San Gimignana. A skutočne. Podobnosť je zrejmá na prvý
pohľad. Dnes tu cvakajú fotoaparáty tisícov Američanov, Japoncov a
ďalších turistov z celého sveta, obdivujúc veže, ktoré napriek tomu,
že majú viac ako sedemsto rokov,
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Architektonickou zaujímavosÈou je most Ponte Vecchio, ktor˘ má osobit˘ ráz zásluhou mal˘ch obchodíkov lemujúcich jeho strany.
Pochádzajú zo 16. storoãia, pôvodne patrili mäsiarom, neskôr zlatníkom.

Preão kaÏdoroãne 1,2 milióna turistov cestuje do Florencie, aby videlo sochu tohto nahého muÏa?
âím priÈahuje? Florentsk˘ Dávid, pôvodne urãen˘ pre dóm a po dokonãení umiestnen˘ pred radnicou, stelesÀuje v antickom duchu renesanãnú ideu republikánskych slobôd. Michelangelo ho poÀal
ako nezrelého mladíka v otáãavom nakroãení a hlavn˘ v˘raz sa sústredil do hrozivého pohºadu hrdinu (ostré oãi, povystrãená horná pera). Niektoré ãasti tela nemajú správne disproporcie, napríklad
ruky, ktoré majú symbolizovaÈ odvahu a fyzickú silu. Odborníci na‰li dokonca jeden ch˘bajúci sval
na chrbte, no v archívnych záznamoch Michelangelo túto nedokonalosÈ vysvetlil chybou skladby
mramoru. Socha vznikala dva roky, samotn˘ Michelangelo mal pri jej tvorbe iba 26 rokov...

Tip Hviezd ciest:
Skúste sa vybraÈ na tzv. Gourmet
Tour spojenú s ochutnávkou vína
a náv‰tevou svetoznámych viníc
v oblastiach Chianti (Greve, Radda),
Montalcino, Montepulciano, San
Gimignano. Príjemná „city break“
trvá tri dni, v ponuke je ubytovanie
v luxusnej vile, náv‰teva vinice, kurz
varenia toskánskych ‰pecialít a jazda na koni. ObjednaÈ sa môÏete
on-line napríklad na
www.lebaccanti.com.
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dožili sa dlhšieho veku ako ich novšie a väčšie napodobneniny.
Okrem pamiatok si určite nenechajte ujsť špeciality toskánskej
kuchyne, ako aj miestne vína. Pokiaľ si chcete Toskánsko vychutnať
naozaj všetkými zmyslami, navštívte typickú reštauráciu tratória
či ostéria, kde sa podávajú napríklad šťavnaté kúsky mäsa pripravované na najjemnejších olivových
olejoch, krehká zelenina, jemné ryby, čerstvé šaláty a k tomu znamenité vína – Chianti, Morellino di
Scansano a Brunello di Montalcino.
Vzrušujúcim zážitkom je aj návšteva trhov s čerstvou zeleninou, ovocím či rybami.
Očarujúci kus zeme stále láka
objavovať slávnu históriu. Či už sa
chcete kochať nádhernými scenériami krajiny, umeleckými dielami
v galériách alebo lahodným Chianti, to všetko možno skombinovať
práve v Toskánsku. Najkrajšie je
na jar, ale jeho zeleň si môžete vychutnať až do októbra. ❙

Piazza del Campo v Siene svojím tvarom a polohou pripomína hºadisko antického amfiteátra. Dvakrát roãne b˘va dejiskom slávnosti Il Palio (dostihy medzi jednotliv˘mi ‰tvrÈami mesta). ·tvrÈ, ktorá v dostihoch zvíÈazí, dostane od
magistrátu nemalú finanãnú odmenu a môÏe po cel˘ rok
oslavovaÈ. Sobotu ão sobotu to v uliciach víÈaznej ‰tvrte
môÏete na vlastné oãi vidieÈ – pravá talianska zábava!
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Úzke uliãky v Siene, kde zaspal ãas. Mesto je popretkávané spleÈou tak˘chto
romantick˘ch zákutí.
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Poklady Národného
Ïrebãína Topoºãianky

KôÀ – zdroj ÈaÏnej sily a pohybu, spoloãník ãloveka vo vojnách, v priemysle a poºnohospodárstve.
Symbol majestátnosti a moci, nenahraditeºn˘ spoloãník ãloveka, ktor˘ ho uctieval v obrazoch,
sochách, literatúre, filme, ale i v náboÏenstve. VyuÏitie a v˘znam koÀa sa v priebehu dejín menili
a podliehali mnoh˘m módnym trendom aj v procese ‰ºachtenia.
Text: Martina Guzová Foto: Du‰an Kittler, archív NÎ Topoºãianky
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Relax

04.2005 Hviezdy ciest

47

DeÀ otvoren˘ch dverí zah⁄Àa aj chovateºské ukáÏky plemien.

N

árodný žrebčín je dnes jediným
zariadením v Európe, kde chovajú
štyri plemená: lipican, shagya arab, hucul a slovenský teplokrvník. Jeho vznik
sa datuje do roku 1921. Od Habsburgovcov prevzal jazdiareň, ktorá tvorila
základ chovu koní, a hneď nato začali
v okolí rásť nové objekty. Breziny,
Rybník, Krásny majer či Hostie sú
dodnes miestami, po ktorých sa preháňajú stáda nádherných žrebcov
a kobýl. Neprehliadnuteľným plemenom, ktoré v tomto roku oslávilo

Zapriahanie do koãa pred Hubertovou jazdou
si vyÏaduje slávnostn˘ v˘stroj.

425. výročie svojho vzniku, je lipican.
Hovoria mu kráľ koní i kôň kráľov.
V Topoľčiankach sa chová od vzniku
žrebčína v roku 1921. Stádo tvorí
v priemere štyridsať elitných plemenných kobýl. Lipicany sú učenlivé
a temperamentné. Drvivá väčšina
dospelých jedincov je biela. Arabské
kone sa zúčastnili na výstavbe takmer
všetkých kultúrnych plemien koní
a dodnes sa považujú za najkrajšie plemeno, o čom svedčí aj fakt, že sú najčastejšie portrétovanými a fotografo-

vanými koňmi na svete. Shagya arab
bol obľúbeným plemenom rakúsko-uhorskej monarchie. Chov v Topoľčiankach nadväzuje na jeho chov
v Uhorsku, kde bol zakladateľom tohto
konštitučne silného plemena importovaný originálny arabský plemenník
Shagya. Tento temperamentný a veľmi
odolný kôň sa hodí najmä na vytrvalostné jazdenie s mužom v sedle prejde
za deň aj sto kilometrov.
Jediným konským plemenom, ktoré
má korene na Slovensku, je hucul. Patrí

UkáÏky jazdenia na lipicanoch majú vÏdy veºk˘ úspech v publiku.

Tohto roku sa na pôde Národného Ïrebãína Topoºãianky konal prv˘
medzinárodn˘ ‰ampionát huculsk˘ch koní. Zúãastnil sa na Àom
rekordn˘ poãet (130) ãistokrvn˘ch huculsk˘ch koní zo susedn˘ch krajín.

48

Hviezdy ciest 04.2005

Na tohtoroãnej Hubertovej jazde sa zúãastnil prezident Ivan Ga‰paroviã
s manÏelkou Silviou. Hlava ‰tátu sa viezla na koãiari,
ktor˘ kedysi pouÏíval Tomá‰ Garrigue Masaryk.

k najvýraznejším a najtypickejším
horským plemenám. Pôvodne hucula
chovali v skromných až drsných podmienkach, no dokázal šikovne zliezť
náročné lesné terény, a tak si ho
neobľúbili len horali, ale aj armáda.
Topoľčianske stádo huculov v súčasnosti patrí k najkvalitnejším v Európe.
Rovnako je na tom slovenský teplokrvník, kôň s rodokmeňom predkov
rakúsko-uhorských teplokrvných plemien a koní vyšľachtených z arabského
koňa, anglického plnokrvníka a polo-

krvníka. V Topoľčiankach ho chovajú
pre všetky športové jazdecké disciplíny, v ktorých ho aj prezentujú.
Národný žrebčín vytvára dobré podmienky na realizáciu takmer všetkých
druhov jazdeckého športu: parkúru,
drezúry, vozatajstva, voltiže, vytrvalostného jazdenia i dostihov. Národný
žrebčín Topoľčianky je baštou chovu a
šľachtenia koní na Slovensku a je
atraktívny nielen pre chovateľov, ale aj
pre cestovný ruch. Vlani ho navštívilo
viac ako tridsaťtisíc ľudí, mali tu dvad-

Bonitácia (odborná prehliadka) plemien sa v Topoºãiankach koná dvakrát roãne. Obsahuje aj predv˘ber koní na chovn˘ a ‰portov˘ v˘cvik.
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Hubertova jazda patrí k tradíciám, ktor˘mi sa konãí jazdecká sezóna.
V krásnych farbách jesene sa tu koná symbolick˘ hon na lí‰ku.

sať oficiálnych štátnych návštev, no
prišli aj výsostne odborné exkurzie
z Čiech či z Rakúska.
Ak vás štvornohí krásavci nadchli,
Národný žrebčín Topoľčianky môžete
navštíviť počas dní otvorených dverí,
ktoré organizujú dvakrát ročne. Bohatý
program zahŕňa ukážky parkúrového,
drezúrneho, voltižného a záprahového
jazdenia i ukážky chovateľskej práce.
Najbližší deň otvorených dverí bude
29. decembra. ❙

Národn˘ Ïrebãín vo vianoãnej atmosfére.
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Na cestách

·PECIÁLNA TECHNIKA
JAZDY – POWERSLIDE
Spracoval: doc. Ing. Alexander Ikrinsk˘, PhD.

P

ri sledovaní pohybu pretekárskych
automobilov nás asi upúta to, že
pretekári v každej zákrute využívajú
ideálnu dráhu, ktorá im dovoľuje dosiahnuť najvyššiu rýchlosť pri používaní
špeciálnej techniky jazdy powerslide.
(Ideálnymi dráhami v rozličných zákrutách sme sa podrobne zaoberali v predošlých číslach nášho časopisu). Znalosť
tvaru ideálnych dráh a techniky powerslide má význam aj pre bežných vodičov,
lebo v prípade núdze im umožní bezpečne zvládnuť zákrutu aj vyššou rýchlosťou. Pretekári prechádzajú zákrutu
v charakteristickom šikmom postavení
vozidla. Zvláštne pritom je menšie natočenie predných kolies, ako by zodpovedalo polomeru zákruty. Pravda, to je zatiaľ veľmi jednoduché a povrchné
vysvetlenie. Iste sa nám pritom vynára
mnoho ďalších otázok: Prečo je takýto
spôsob jazdy najrýchlejší? Ako to, že vozidlo zaujíma v zákrute šikmú polohu a
predné kolesá sú natočené menej do zákruty, ako by sme čakali? Nie je to vlastne obyčajný pretáčavý šmyk? Čo robí vodič, aby dosiahol powerslide?
Prvú otázku si môžeme vysvetliť na
základe poznatkov z novej teórie trenia,
podľa ktorej sa najväčšia trecia sila dosiahne pri optimálnom vybočovaní pneumatík (pri ich najvýhodnejšom, najmä
deformačnom bočnom sklze). Inými slovami, pri tomto stave budú pneumatiky
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v zákrute schopné prenášať maximálnu
odstredivú silu, čo vodičovi umožní
prejsť zákrutu najväčšou možnou rýchlosťou.
Powerslide nie je pretáãav˘ ‰myk
Čistý štýl jazdy powerslide nesmieme
zamieňať s obyčajným pretáčavým šmykom, i keď k tomu zvádza nápadne šikmé postavenie vozidla. Prečo? Pri pretáčavom šmyku sa zadné kolesá v pravom
zmysle slova šmýkajú v šikmom smere
s väčším ako optimálnym sklzom.
Okrem toho vodič, aby šmyk vyrovnal,
musí spravidla ubrať plyn. V dôsledku
toho, pochopiteľne, klesne rýchlosť jazdy. Preto by pri obyčajnom pretáčavom
šmyku pretekár v zákrute veľa stratil.
Powerslide je charakteristický práve
tým, že všetky štyri kolesá automobilu
sa pohybujú s miernym, optimálnym
sklzom (približne 15 %). Keby bol sklz
menší alebo väčší ako optimálny, súčiniteľ šmykového trenia pneumatík by postupne klesal a želateľné zvýšenie rýchlosti v zákrute by sa nedosiahlo.
Pretekár by navyše mal viac starostí
s udržiavaním stability vozidla.
Ako vzniká powerslide
Na praktickom príklade si vysvetlíme,
prečo automobil pri powerslide prechádza zákrutu v charakteristickej šikmej
polohe. Po určitom zjednodušení môže-

me pohyb vozidla v zákrute prirovnať
k plavbe motorového člna z jedného brehu rieky na druhý. Predpokladajme, že
rieka tečie zľava doprava. Čln sa má po
najkratšej vzdialenosti dostať z jedného
brehu na druhý. Zo skúseností vieme, že
keby čln smeroval kolmo na druhý breh,
nedostal by sa priamo tam. Voda by ho
unášala vpravo, takže by pristál ďalej,
ako by sme chceli. Ak sa napriek tomu
budeme chcieť dostať najkratšou cestou
priamo na druhý breh, musíme motorový čln natočiť o určitý uhol proti smeru
prúdenia vody. Len takto doplávame
s člnom priamo na druhý breh.
Ak sa teraz vrátime naspäť k pohybu automobilu v zákrute, vidíme, že úlohu
unášavého účinku rieky tu plní účinok
odstredivej sily a ťah lodnej skrutky nahrádzajú hnacie sily na zadných kolesách.
Kedy vyuÏívaÈ powerslide
Špeciálnu techniku jazdy v zákrute powerslide využívajú skúsení vodiči pretekárskych automobilov s nízkou polohou
ťažiska a s veľkým krútiacim momentom motora. Pri vozidlách so slabším
motorom sa vodič môže pokúsiť o powerslide len pri zaradených nižších prevodových stupňoch na veľmi šmykľavých povrchoch, najmä v zákrutách
s malým polomerom. Ak sa automobil
pohybuje v zákrute približne maximál-
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nou rýchlosťou na danom prevodovom
stupni, nemôže využívať powerslide,
pretože už nemá k dispozícii potrebný
prebytok hnacej sily.
Uhol, pod ktorým sa automobil v zákrute počas powerslidu šikmo nastaví,
závisí najmä od súčiniteľa šmykového
trenia medzi pneumatikami a daným povrchom cesty. Je tým väčší, čím menší je
spomínaný súčiniteľ. Teda so zvyšujúcou sa šmykľavosťou cesty sa bude šikmé nastavenie vozidla v zákrute zväčšovať. Možno povedať, že skúsený
pretekár môže jazdiť v powerslide s každým automobilom, ktorý má vzhľadom
na tvar a povrch zákruty dostatočnú re-
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zervu hnacej sily, bez ohľadu na to, či je
vozidlo pretáčavé alebo nedotáčavé, či
má motor vpredu alebo vzadu, prípadne
či má predný alebo zadný pohon.
Technika jazdy v powerslide
Pred vojdením do zákruty pretekár
včas preradí na nižší prevodový stupeň,
aby získal väčší krútiaci moment na zadných hnacích kolesách. Krátko po začatí
prvej fázy zákruty, približne v mieste,
kde sa automobil dostáva na dráhu s
konštantným polomerom, vodič uvedie
vozidlo do powerslidu tým, že predné kolesá primerane natočí do zákruty a súčasne pridá vhodný plyn. Na zadných

kolesách pôsobí zodpovedajúco veľká
hnacia sila. Vozidlo sa v tejto fáze zákruty pohybuje konštantnou rýchlosťou, teda nezrýchľuje. Automobil sa postupne
dostáva do blízkosti hranice stability. Pri
väčších nastavených hnacích silách (ktoré vznikli v dôsledku pridávania plynu)
klesá bočná vodiaca sila zadných pneumatík. To spôsobuje zväčšenie ich bočnej deformácie (uhla smerovej odchýlky). Zvýšená hnacia sila sa spotrebuje
na prekonanie zvýšeného jazdného odporu šikmo sa odvaľujúcich zadných
pneumatík. Automobil v dôsledku toho
zaujme šikmé postavenie a bude smerovať dovnútra zákruty. ❙
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Pravé
bublinky

So ‰ampansk˘m si zaãnite len v prípade, keì si ho budete môcÈ dovoliÈ. Ak si totiÏ zvyknete na jeho
kvalitu a charakter, potom vám uÏ nijaké iné ‰umivé víno nebude dostatoãne dobré.
Text: Eva Horváthová
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V

edeli ste, že v každej fľaši šampanského je 44 miliónov bubliniek? Oveľa známejší je zrejme fakt, že
pravé šampanské pochádza z najsevernejšej francúzskej vinohradníckej
oblasti Champagne a nijaké iné sekty
či šumivé vína sa nesmú predávať pod
týmto názvom. Základ pravého šampanského tvoria odrody Chardonnay,
Pinot noir a Pinot meunier. Nie je
výnimkou, že veľké nápoje tvorí kupáž
hoci aj štyridsiatich vín. Chardonnay
dáva šampanskému jemnosť a trvácnosť, Pinot noir telo a senzorickú bohatosť a Pinot meunier ovocno-kvetinový dôraz pri prvom dojme.
Tajomstvo výroby šampanského
spočíva v druhotnom kvasení vína vo
fľaši,v ktorej sa predáva. Dôležitou fázou je aj jeho striasanie, teda remuage.
Po sekundárnej fermentácii sa fľaše
preložia na zošikmené ťažké
obdĺžnikové stojany so šesťdesiatimi
dierami,z ktorých každá udrží fľašu za
hrdlov ľubovoľnej polohe. Počas striasania sa fľaše krútia, aby sa striasol
sediment a zosunul sa do hrdla fľaše,
kde sa zhromažďuje. Takmer tri
štvrtiny produkcie oblasti Champagne
tvorí šampanské bez uvedenia ročníka- non vintage. Do kupáže sa vtedy
pridáva päť až štyridsať percent rezervného vína pochádzajúceho z dvoch
až siedmich starších ročníkov. Víno potom minimálne rok vyzrieva vo fľaši.
Vintage čiže ročníkové šampanské by
sa malo vyrábať len z najlepších
ročníkov. Predpokladom úspechu je
prísny výber základných vín a aspoň
dvojnásobne dlhšie zretie vo fľaši.
Vrcholom kvality je cuvée de prestige.
Predpokladá sa, že takto označené vína
pochádzajú z vinohradov kategórie
grand cru, pričom tento štatút má len
sedemnásť obcí, a šampanské dozrieva
vo fľaši aspoň päť až sedem rokov.
Ktoré je najlep‰ie?
To, ktoré vám chutí najviac. Keďže
šampanské sa značne líši od sektov a
šumivých vín, na ktoré sme zvyknutí,
mnohých prvé stretnutie s týmto honosným nápojom sklame. Samozrejme,
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či Marilyn Monroová, dnes sa ho nevedia vzdať Dustin Hoffman, Steven
Spielberg, Cameron Diazová či Bono.
Slávny návrhár Karl Lagerfeld, veľký
milovník tohto šampanského, si za tvár
reklamnej kampane na Dom Pérignon
ročník 1998 vybral nemenej známu
supermodelku Helenu Christensenovú.
Dom Pérignon brut je schopné neuveriteľnej jemnosti a prekvapujúco dlho vydrží, aj keď sa väčšina fliaš
skonzumuje skoro a príliš studená.
Ružové sa vyrába v malých
množstvách a je bohaté na červené ovocie. Prekvapujúca kvalita a krémový
charakter ohúria najmä po desiatich,
pätnástich rokoch, hoci správne
skladovaná fľaša dobrého ročníka vydrží aj päťdesiat rokov! V súčasnosti sa
sedmička tohto ročníka predáva za viac
než štyritisíc korún a jeho cena bude
ešte rásť. Značka Dom Pérignon patrí
do stajne firmy Moet & Chandon
nikto vám nezakáže kúpiť si fľašu
Louis Roederer Cristal, ktoré sa považuje za jedno z najlepších šampanských na svete. Výnimočné sú ročníky
1985, 1990, 1994 či Cristal Rosé 1990,
ktorého kvalita sa v priebehu troch
rokov vďaka degoržovaniu neuveriteľne mení. Degoržovanie je odstraňovanie usadeniny nahromadenej v plastovom lôžku korunkového uzáveru.
V dôsledku ponárania hrdla fľaše do
kúpeľa mrazivého roztoku soli usadenina priľne na spodnú časť plastového
lôžka uzáveru, a tak možno fľašu
obrátiť hore hrdlom bez toho, aby sa usadenina porušila. Potom sa korunkový
uzáver odstráni a vnútorný tlak vo fľaši
vystrelí usadeninu von. Začiatky výroby šampanského značky Louis
Roederer sa datujú do roku 1876, keď
Cristal vyrábali pre cára Alexandra II.
Jeho veľkým rivalom je Dom Pérignon.
Názov tohto šampanského je pojem,
symbol najvyššieho luxusu. Toto typické cuvée de prestige neodmysliteľne
patrí do najexkluzívnejších hotelov,
reštaurácií a klu-bov na celom svete.
Milovali ho Marlene Dietrichová, Andy
Warhol, Christian Dior, Grace Kellyová
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víno z oblasti Champagne v zime, keď
už boli francúzski vinári presvedčení,
že kvasenie sa skončilo. Cestou sa
oteplilo, víno sa prebudilo a po stočení
do fliaš začalo opäť kvasiť. To bolo ale
prekvapenie, keď začali korkové zátky
pod tlakom oxidu uhličitého búchať
a z fliaš vytekal chutný šumivý mok!
Anglická šľachta tieto schopnosti šampanského natoľko ocenila, že rozšírila
chýr o vybuchujúcom víne po najlepších európskych dvoroch.

z Epernay, ktorá sa považuje za najväčšieho producenta šampanského.
Tento gigant zastrešuje aj ďalšie známe
esá ako Krug, Ruinart, Pommery,
Veuve Cliquot či Mercier, čo je stále najlepšie predávaná značka vo
Francúzsku. Zaujímavosťou je, že
práve podnik, ktorý založil v roku 1858
Eugene Mercier, pôvodne vlastnil
značku Dom Pérignon, hoci ju nikdy
nepoužíval, a v roku 1930 ju za
zvláštnych okolností predal firme Moet
& Chandon.

UÏite si hneì
V ideálnych skladovacích podmienkach vydrží šampanské hoci aj
tridsať rokov. Ak však nemáte k dispozícii tmavé miesto s konštantnou
teplotou, radšej ho vypite hneď. Môžete
si byť istí, že výrobcovia zo Champagne
ho predávajú, až keď sa hodí na
konzumáciu. Tak prečo si nedopriať
pôžitok z bubliniek, ktoré vraj nikdy
nestúpnu do hlavy? Z dielne rodinného
podniku Taittinger v Champagni
pochádzajú dve z najväčších šampan-

ských: Comtes de Champagne blanc de
blancs a rosé. Ľudia šalejú po ich Art
Collection Champagne v gýčových
plastových obaloch a platia za ne horibilné sumy. Blanc de blancs je elegantné víno, ktoré po desiatich rokoch
ukazuje, aké plné a bohaté dokáže
byť šampanské zo Chardonnay.

Drahá zábava
Pripravte sa na to, že špičkové ročníky
šampanského cuvée de prestige, napríklad 1981, 1982, 1985, 1990 či 1996,
sa predávajú za astronomické sumy.
Najlepší výrobcovia pýtajú za fľašu
ročníka 1996 aj 3 500 korún. Pritom za
vznik šampanského môžeme ďakovať
náhode. Napriek romantickej legende
o benediktínskom mníchovi Dom
Perignonovi, ktorý objavil vý-bušný potenciál vína v dôsledku svojej slepoty,
ozajstné šampanské vzniklo v Anglicku. Angličania dovážali v sudoch
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Mimochodom, označenie blanc de
blancs znamená, že ide o biele víno vyrobené z bieleho hrozna. Ak je šampanské z modrých odrôd, označuje sa
ako blanc de noir. V súčasnosti sa firme
Taittinger mimoriadne darí so šampanským Millésime s kupážou 50 %
Chardonnay a 50 % Pinot noir.
Zasvätení tvrdia, že je to nápoj zvodcov.
PrestíÏ predáva
Claude Taittinger sa rád pochváli aj
tým, že jeho Comtes de Champagne
blanc de blancs bol posledný nápoj,
ktorý pred smrťou pila princezná
Diana. Tak ako hviezdy milujú šampanské, tak šampanské miluje svetlá reflektorov. Napríklad značku Bollinger,
ktorá sa predáva za vysoké ceny, poznajú filmoví maniaci ako šampanské
Jamesa Bonda. K pretekom formuly 1
zasa neodmysliteľne patria šumivé
nápoje značky Mumm. Od sezóny 2000
polievajú víťazi veľkých cien svojich
kolegov a fanúšikov týmto šampanským z fliaš typu magnum. Či už ide
o mondénnu svadbu, party alebo pre-
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miéru, hostia sa môžu tešiť na pohárik
šumivého Ruinartu, Pommery Prestige
Cuvée Louise 1995 alebo Veuve Cliquot
Rich Réserve 1998, ktorého fľaša sa
predáva za 55 eur. Podnik Veuve
Cliquot z Reims si dokázal napriek svojej veľkosti zachovať štatút luxusnej
značky. Vyrába plné a osobité šampanské, ktoré má nielen veľký, ale aj krásny štýl. Nedosahuje ho len selekciou
hrozna, ktorá sa dôrazne vykonáva v
Montagne Pinot a často aj v Bouzy, ale
aj prirodzeným prístupom k výrobe vína. Biele šampanské La Grande Dame
je ľahšie, zrelšie a elegantnejšie s čistou hroznovou chuťou a veľkou jemnosťou. Má šancu zachovať si kvalitu až
neuveriteľných štyridsať rokov!
Vintage Réserve je plnšie s viac
hriankovým ako biskvitovým podtónom. Spoľahlivý ročník z tohto podniku poteší najmä tých, ktorí obľubujú
klasický štýl Champagne s prevahou
odrody Pinot Noir. Oplatí sa však ochutnať aj neročníkové Yellow label.
Krásnym a hodnotným darčekom je
šampanské Belle Époque v slávnej
kvetinovej fľaši, ktorú ešte pred rokom
1890 vytvorila Émile Galléová. Tento
brut z dielne Perrier-Jouet je po
uvoľnení vždy dosť nepoddajný, ale približne po desiatich rokoch sa v ňom
Chardonnay rozvinie do bohatých
chutných vôní. Ďalším veľkým
„hráčom“ je Cattier z Chigny-les-Roses.
Naplno zabodoval ročníkmi 1988, 1989
a 1990, pretože dovtedy sa vysoko hodnotilo len šampanské z jeho samostatného vinohradu Clos du Moulin.
Vychádzajúcou hviezdou v Champagni

je Duval-Leroy z Vertus. Jeho vína prevyšujú väčšinu vín podobného typu
a bodujú ľahkým, elegantným štýlom
a priaznivým pomerom kvality a ceny
šampanského. Samozrejme, v našich
vínotékach nájdete šampanské od
viacerých výrobcov. Ak máte záujem
siahnuť po absolútnej špičke, riaďte sa
zoznamom najlepších značiek: Alfred
Gratien, Billecart-Salmon, Bollinger,
Charles Heidsieck, De Venoge, Henriot,
Gosset, Jacquesson, Ruinart, Salon,
Taittinger, Veuve Clicquot, .Krug,
Lanson, Laurent-Perrier, Moet &
Chandon, Pol Roger, Pommery,
Charbaut, Mumm, Vilmart, Cristal. ❙

Ako servírovaÈ ‰ampanské:
Hoci dne‰ná etiketa diktuje otváranie fºa‰e bez toho, aby zátka
vyletela, mnohí milujú ‰ampanské práve pre túto jeho zábavnú
stránku. Keì sme uÏ pri bontóne, nech vám ani nenapadne
chladiÈ ‰ampanské kúskami ºadu! Správnu teplotu osem stupÀov dosiahnete tak, Ïe fºa‰u na 15 aÏ 20 minút vloÏíte do nádoby so studenou vodou a s kockami ºadu. MôÏete ju daÈ aj do
spodnej ãasti chladniãky a nechaÈ ju tam tri-‰tyri hodiny pred
servírovaním.
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Génius s názvom F 600
Mercedes-Benz pripravil koncept vozidla so spotrebou 2,9 litra
Text: Peter Kresánek

K

oncept rodinného kompaktného
vozidla Mercedes-Benz F 600
Hygenius s premiérou na Tokio Motor
Show má pohon na palivové články,
dosahuje maximálny výkon 85 kW
a jazdí bez škodlivých emisií. V prepočte
spotrebuje priemerne iba 2,9 litra na
100 kilometrov. S jednou nádržou vodí-

ka prejde viac než 400 kilometrov.
Koncept v sebe zahŕňa niekoľko
priekopníckych technológií pre vyššiu
bezpečnosť a komfort. Pri špičkovom
výkone 85 kW dosahuje F 600 Hygenius
maximálny točivý moment 350 newtonmetrov. Stály výkon pohonu na palivové
články predstavuje 60 kW pri točivom

momente 250 newtonmetrov. Keďže
nepoužívaná energia sa ukladá vo
výkonnej lítiovo-iónovej batérii, pracuje
tento systém podobne ako hybridný pohon a pri každej jazdnej situácii
využíva vždy ten najvhodnejší zdroj
energie. Elektromotor sa napríklad pri
zaparkovaní alebo plynulej pomalej
jazde zásobuje prúdom iba z batérie, zatiaľ čo pri zrýchľovaní dodávajú energiu
palivový článok a batéria spoločne. Pri
brzdení slúži elektromotor ako generátor a dobíja batériu. Tým sa opäť získava energia na pohon.
Vozidlo s mobilnou elektrárÀou
Nový koncept vozidla Mercedes-Benz
F 600 Hygenius môže dodávať
energiu aj pre domácnosť a voľný čas.
Jeho palivový článok totiž okrem pohonu tohto výskumného vozidla slúži
podľa potreby aj ako mobilná elektráreň:
priebežný elektrický výkon 66 kW by
napríklad dokázal zásobovať energiou
viacero rodinných domov. Vďaka
palivovému článku v tomto vozidle nie
sú jeho cestujúci ani počas zastávok odkázaní na používanie vonkajšej energetickej siete, pretože energiou palivového
článku priamo z auta sa dajú po príslušnej transformácii kdekoľvek napájať
elektrické prístroje s bežným sieťovým
napätím. Umožňuje to zásuvka inštalovaná vo výklopných dverách vozidla.

F600 je ideálne rodinné auto, sedadlá
sú prispôsobené aj na bezpeãné
pripevnenie detsk˘ch sedaãiek.
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Technológie

F 600 plní okrem funkcie vozidla aj úlohu mobilnej elektrárne.

Koncové svetlá vyuÏívajú
technológiu LED diód.

Kompakt s priestorom luxusn˘ch
limuzín
Aj napriek kompaktnej karosérii, ktorá
je dlhá 4 348 mm, prekračuje ponuka
priestoru v interiéri dimenzie vyššej
triedy. Vzdialenosť medzi prednými a
zadnými sedadlami predstavuje 945
milimetrov a vďaka samostatným posuvným zadným sedadlám sa dá zväčšiť
ešte o 400 milimetrov. Vo vozidle je
inštalované novodobé sedadlo pre
vodiča. Má dvojdielne čalúnenie operadla, ktoré kopíruje pohyby hornej časti
tela a zabezpečuje v každej polohe
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v sede optimálne odľahčenie platničiek
chrbtice. Ak sa napríklad vodič oprie
v sedadle viac dozadu, posunie sa dolná
časť čalúnenia na operadle dopredu
a podoprie panvu.
Videosystém pre bezpeãné
vystupovanie
Kamery v krytoch vonkajších spätných
zrkadiel sledujú dianie počas premávky
vedľa vozidla F 600 Hygenius a za ním,
aj na parkovisku. Ak sa zozadu blíži iné
auto alebo dvojkolesové vozidlo, systém
automaticky na potrebný čas zablokuje
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Ako fungujú palivové ãlánky
Palivové ãlánky vyrábajú elektrick˘ prúd na základe chemickej reakcie
vodíka a kyslíka. Pritom nevznikajú emisie. Táto technológia budúcnosti je v novom koncepte vozidla Mercedes-Benz uÏ znaãne rozvinutá. Palivov˘ ãlánok vozidla F 600 Hygenius je zhruba o 40 percent men‰í ako doteraz pouÏívané, pracuje e‰te efektívnej‰ie a vyznaãuje sa
dobr˘m studen˘m ‰tartom. Zabezpeãujú to inovácie ako nová koncepcia trubíc palivového ãlánku, elektrick˘ turbokompresor a nov˘ zvlhãovací a odvlhãovací systém. Koncept uvedeného vozidla sa povaÏuje za
ìal‰í v˘znamn˘ krok k tomu, aby pohon na palivové ãlánky dozrel pre
trh. Poãíta sa s t˘m v rokoch 2012 aÏ 2015. V budúcnosti sa palivové
ãlánky stanú nov˘m, pre Ïivotné prostredie ne‰kodn˘m spôsobom zásobovania energiou pri cestnej doprave.

Sedadlá kopírujú pohyby chrbtice
a zabezpeãujú tak vy‰‰í komfort.

dvere, aby sa nedali otvoriť a zabráni tak
možnej kolízii. Počas jazdy sleduje tento
videosystém aj takzvaný mŕtvy uhol
oboch vonkajších zrkadiel a pri zmene
jazdného pruhu varuje vodiča, ak sa
zozadu blíži vozidlo.
Nenároãné otváranie dverí
Výklopné dvere vozidla F 600 Hygenius
sú dvojdielne a poskytujú maximálnu
funkčnosť. Pri stiesnených priestorových pomeroch sa počas otvárania
automaticky sklopí spodný prvok
dovnútra, čím sa výklopný priestor
značne zmenší. Zároveň sa zadný
nárazník posunie nadol a vytiahne podlahovú dosku kufra von, čím sa uľahčí
nakladanie.
Nové prvky Pre-Safe®
Ďalšie zdokonalenie dostala v novom
koncepte vozidla aj preventívna ochrana
cestujúcich Pre-Safe® vyvinutá pre
značku Mercedes-Benz. Vo vozidle
F 600 Hygenius jej pribudli dve nové
ochranné funkcie: aktívna ochrana
kolien, ktorá podopiera spolujazdca,
a opierky na hlavu s automaticky vysúvateľnými bočnými ramenami, ktoré
upevňujú hlavu. Tieto a iné opatrenia
Pre-Safe® sa aktivujú už pred hroziacou
nehodou, aby boli cestujúci a vozidlo
pripravení na kolíziu. ❙

Zadné dvere sú dvojdielne a poskytujú
maximálnu praktickosÈ pri manipulácii
s batoÏinov˘m priestorom.
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Nákladné automobily

Pohodlie a bezpeãnosÈ
nadov‰etko
O tom, Ïe Mercedes-Benz je technick˘m lídrom v segmente osobn˘ch vozidiel, pochybuje vari len málokto.
Rovnakú pozíciu v‰ak stuttgartská automobilka zastáva aj v oblasti nákladn˘ch vozidiel a autobusov.
Dôkazom je aj jej najnov‰í produkt menom Tourino.
Text: Peter Kresánek

P

ráve tento autobus sa koncipoval špeciálne pre strednú triedu, teda pre malé spoločnosti zaoberajúce sa prepravou vozidiel.
V jeho útrobách sa môže pohodlne
odviezť až 34 cestujúcich, pričom
svojimi technickými a bezpečnostnými parametrami sa Tourino stáva lídrom svojho segmentu. Tvary
jeho karosérie sa navrhovali nielen
s ohľadom na estetickosť, ale aj
s ohľadom na čo najlepšie aerodynamické parametre zaručujúce zníženie spotreby a aerodynamickej
hlučnosti.
Celkové rozmery (dĺžka 9,35
metra, šírka 2,40 metra a výška
3,30 metra) v súčinnosti s nezávisle zavesenými prednými kolesami
zaručujú mimoriadne dobrú manévrovateľnosť, ktorú charakterizuje priemer otáčania s hodnotou
17,12 metra, pričom rázvor osí kolies je úctyhodných 4,68 metra. Karoséria Tourina je štandardne vybavené dvojicou odsúvateľných dverí,
ktoré sú pre pohodlné nastupovanie umiestnené čo najnižšie nad
vozovkou (predné 388 mm, zadné
324 mm) a po ich otvorení vznikne
nástupný otvor široký 855, respektíve 800 mm. Pohon vozidla zabezpečuje turbodieselový agregát OM
906 LA uložený vzadu. Jeho šesť
valcov usporiadaných v rade poskytuje dva výkonové varianty.
Slabší z nich dosahuje výkon
180 kW (245 k), silnejší až 205 kW
(280 k). Zaujímavé sú aj hodnoty
maximálneho krútiaceho momentu. V prvom prípade je to 900 Nm,
ktoré si motor udržiava v rozpätí
1 200 až 1 600 otáčok za minútu,
v druhom prípade je otáčkové
spektrum rovnaké, maximálna
hodnota je však až 1 100 Nm. Výkon motora prenáša na zadné kole-
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sá šesťstupňová manuálna prevodovka, čo výrazne prispieva
k úspornosti prevádzky. Na tej sa
podieľa aj servisný interval až
60 000 km. Motor pritom spĺňa
emisnú normu Euro 3.
Mercedes-Benz Tourino je však
etalónom aj z bezpečnostnej stránky. Štvorica mimoriadne účinných

variante je to 830 mm, no a pokiaľ
do autobusu nastúpi maximálny
počet pasažierov, ešte stále je to vynikajúcich 770 mm. Sedadlá majú
anatomické tvarovanie a nastaviteľný sklon operadiel. Navyše ich
možno vybaviť opierkami na chodidlá, popolníkom, sklápacími stolčekmi či odkladacou sieťkou.

a odolných kotúčových bŕzd s elektronickým systémom EBS, protiblokovací systém ABS, brzdový asistent BA, protiprešmykový systém
ASR a nakoniec aj elektronický stabilizačný systém ESP hovoria za
všetko. Z hľadiska komfortu cestovania je však asi najpodstatnejšie
vnútro tohto vozidla, ktoré poskytuje až 1,94-metrovú výšku a uličku medzi radmi sedadiel širokú
380 mm. Ak si zvolíte tridsaťmiestny variant, cestujúci budú mať na
nohy až 900 mm. V 32-miestnom

Pasažieri sa pri cestách nemusia uskromňovať, ani čo sa týka batožiny. K dispozícii majú až 4,4 m3
ľahko prístupných odkladacích priestorov. O pohodu pri dlhších
cestách sa stará aj dostatočne priestranná toaleta a kuchynka, do ktorej možno namontovať dokonca aj
mikrovlnnú rúru. Počas teplých dní
zvyšuje tepelný komfort špeciálna klimatizácia s výkonom
22 kW a v zimnom období príde
vhod výkonný vykurovací systém. ❙
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Cross the town
Mestsk˘ off-road so ‰portovou jazdou a úspornou spotrebou

N

a tohtoročnom medzinárodnom
automobilovom veľtrhu IAA vo
Frankfurte malo svetovú premiéru
nové osobné vozidlo Smart Showcar
Crosstown s hybridným pohonom.
Zasúvateľné čelné sklá a ďalšie znaky
dodávajú Smartu Crosstown charakter
off-roadu. Napriek tomu je určený najmä na asfaltované cesty (nielen)
veľkomesta. S rázvorom takmer
1,90 m a krátkymi presahmi (vpredu
40, vzadu necelých 39 cm) celková
dĺžka Smartu Crosstown dosahuje iba
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2,68 m, šírka i výška okolo 1,58 m. Na
porovnanie: Smart Fortwo má dĺžku
2,50 m a rázvor 1,81 m. Šírka vozidla
je 1,51 m, výška 1,55 m. Podstatným
znakom nového vozidla v kontexte
značky Smart je tridionový bezpečnostný rám z vysoko pevnej ocele, upravený vo farbe matného titánu. V spojení s plastovými prvkami karosérie
v matnej zelenej metalíze zvýrazňuje
princíp používania dvoch materiálov
a ich súčasného prezentovania v odlišných farbách. Vozidlo sa stane ešte ná-

padnejším, keď sa po otvorení elektrickej strechy čelné sklo sklopí a celé
schová pod kapotu. Potrebu Smartu
viditeľne prezentovať technické prvky
zdôrazňujú náležite usporiadané
funkčné časti, napríklad vonkajšie
závesy okrem kapoty aj na bočných
dverách. Interiér Smartu Crosstown
obsahuje viacero nových prvkov a napriek tomu vyvoláva dojem dostatku
miesta typický pre túto značku. Jednou
z kľúčových dizajnových častí interiéru je prístrojová doska. Na rozdiel
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Smart

V prístrojovej doske nájdete aj
port pre Personal Digital
Assistant (PDA), ktor˘ obsahuje
uÏitoãn˘ navigaãn˘ systém.

od Smartu Fortwo je veľmi priamočiara
a vybavená grafitmi, ktoré viac zdôrazňujú individualitu vozidla. Ponúka
pohľad na to, ako by mohla vyzerať
prístrojová doska, ktorá spĺňa americké predpisy. Novinkou na prístrojovej
doske je veľký uzamykateľný odkladací priečinok, ktorý siaha od dverí

spolujazdca až do stredu vozidla a do
ktorého veka je integrovaná lišta so
spínačmi. Na ústrednom mieste
prístrojovej dosky sa nachádza ovládacia jednotka s možnosťou pripojenia
pre počítače PDA a pamäťové kľúče
USB. V interiéri možno okrem toho
nájsť aj také výstrednosti, ako sú koža

v štýle opotrebovania, skateroller
a pedálové gumy na spôsob pedálov
horského bicykla. Smart Crosstown
má rovnakú oblasť použitia ako Smart
Fortwo. S tým rozdielom, že vo svojej
puristickej interpretácii koncepcie
vozidlo ponúka počas jazdy dobrodružstvo v džungli veľkomesta. ❙
âelné sklo moÏno úplne sklopiÈ a celé schovaÈ pod kapotu.

04.2005 Hviezdy ciest

61

H
C

VoºnosÈ prenesená do

skla

V jej v˘tvoroch sa odzrkadºuje rodná krajina. Staãí roztaviÈ sklo s tekut˘mi kovmi
a pigmentmi na 800 stupÀov Celzia a o pár dní sa v Àom odráÏa voda Jadranu,
morské Ïivoãíchy plávajúce v modrej, zelenej a tyrkysovej ãi svietiaca slneãná zlatá.

G

ordana Turuk má chorvátske korene, ale už niekoľko rokov žije na
Slovensku. Po štúdiu v Záhrebe absolvovala súkromnú taliansku školu so
špecializáciou na módne návrhárstvo.
Hľadala však materiál, v ktorom by sa
mohla naplno vyjadriť, a tým sa stalo
sklo. „Dalo mi akúsi voľnosť, nespú-
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tanosť a radosť, ktorá ma posúva stále
ďalej,“ vyznáva sa autorka. „Mám rada
prírodné materiály a rada ich kombinujem. Používam aj drevo, žulu, antikoro.
Mnoho ľudí sa čuduje, odkiaľ sa vo mne
berie sila pracovať s materiálom, ktorý
je ťažký, no ja do toho dávam tri veci:
silu, jemnosť a dušu. Pravdupovediac,

nevnímam váhu skla, čím je rozmer
väčší, tým lepšie.“
V ateliéri Gordany Turuk sa rodia rozmanité doplnky či hotové kusy
nábytku. Dizajnérka má vynikajúco
vyvinutý cit pre priestor. Ak si klient
chce vybrať napríklad stôl alebo lampu,
vždy uvažuje, ako ich zakomponuje do
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Štýl

Hokejové ihrisko – Puk, 2 000 x 700 mm/2004 Foto: Kufrik Brothers

priestoru spolu s ostatnými kusmi
nábytku. Diela tvorí ako súčasť interiéru i samého klienta. Každý jeden kus
je originál. Autorka je vďačná za každý
prvotný podnet. „Mám rada, keď počujem určitú predstavu, ktorú potom do
detailov dotvorím.“ Tvorba sklenených
dekorácií či úžitkových predmetov sa
odvíja od farby. „Sklo niekedy pôsobí
studeno, preto sa ho snažím niečím

stepliť. Rozohriate vyzerá úplne inak.
Jedine sklo zachováva intimitu a zároveň prepúšťa svetlo.“ Je mu naklonený
malý aj väčší priestor. „Mám rada šport
a zdravý štýl života,“ prezrádza
Gordana Turuk. „Často sa s manželom
zúčastňujem na športových podujatiach
a na jednom z nich sa zrodila myšlienka vytvoriť trofej pre ATP Tour. Bola to
nová dimenzia, ktorá príjemne obohati-

la moju prácu.“ Medzi klientov firmy
Euboia Glass patria umelci, športovci,
podnikatelia i politici. Čaru umeleckého
skla podľahli napríklad Žigmund Pállfy
či Peter Bondra. Diela Gordany Turuk
už obišli výstavy v Prahe, Budapešti, vo
Varšave a koncom roka bude prezentovať svoju tvorbu na spoločných
výstavách v Paríži, Londýne, Monte
Carle, Dubaji a New Jersey. ❙

Kontakt:
Platinum Cube, 2 300 x 1 100 mm/2004 Foto: Kufrik Brothers

Gordana Turuk, Goran
Ivanisevic a " WINNER BALL "
Foto: euboia
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Platená inzercia.

Euboia Glass, s. r. o.
Breãtanová 1
831 01 Bratislava
Tel./fax:
+421 2 547 93 203
gordana@euboia.sk
www.euboia.sk
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Mercedes-Benz Viano vyniká bezpeãnosÈou
ÚÏitkové Viano má maximálnych päÈ hviezdiãiek osobného auta
Text : PK

Veľkoobjemový Mercedes-Benz Viano
získal v nezávislých crash testoch nemeckého odborného časopisu Firmenauto a skúšobnej organizácie Dekra podľa
kritérií EURO-NCAP najvyššie možné
ohodnotenie päť hviezdičiek. Testy absolvovalo Viano strednej dĺžky, ktoré je
najpredávanejším modelovým variantom. Výsledky crash testov zodpovedajú
aj správaniu iných modelových variantov vozidla Viano, ako aj dodávok Vito
s podobnou konštrukciou.
Celkovo tri crash testy absolvoval veľkoobjemový Mercedes-Benz Viano presne podľa náročných zadaní EURO-NCAP,
ktoré sú oveľa náročnejšie ako bežné požiadavky stanovené zákonom: predný
náraz pri 64 km/h so 40 % prekrytím do
deformovateľnej bariéry, bočný náraz
cez bariéru v pravom uhle k vozidlu

rýchlosťou 50 km/h a bočný náraz do
stĺpa pri 29 km/h. Vo vozidle Viano sedeli podľa kritérií EURO-NCAP figuríny,
pri prednom a bočnom náraze napríklad
dve figuríny dospelých a dve figuríny
detí.
Celkové hodnotenie vozidla Viano na
úrovni piatich hviezdičiek podľa EURO-NCAP zodpovedá výsledkom tých najbezpečnejších osobných vozidiel. Uvedené hodnotenie bezpečnosti zatiaľ nedosiahlo nijaké veľkoobjemové auto triedy,
do ktorej patrí Viano. Mercedes-Benz Viano má už v sériovej výbave
okrem iného airbagy pre vodiča a spolujazdca, trojbodové bezpečnostné pásy
a výškovo nastaviteľné opierky hlavy na
všetkých miestach. Pásy na predných
sedadlách majú pyrotechnické napínače
a obmedzovače sily. Do Viana Ambiente

sa sériovo montujú okenné airbagy a torakálne bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca, ktoré malo vo výbave aj testované vozidlo. Túto výbavu možno
objednať aj pre iné vyhotovenia Viana.
Časové hranice aktivácie airbagov vo
Viane sú variabilné v závislosti od priebehu nehody. Najprv sa môže aktivovať
napínač pásov a potom riadiaci prístroj
po vyhodnotení priebehu kolízie spustí
príslušný airbag.
Viano vyniká objemným priestorom
a flexibilitou, ktoré z neho robia rodinné
vozidlo bezpečné i na prevoz detí. Sedadlá v zadnej časti majú v sériovej výbave upevňovacie systémy Isofix na detské sedačky. Automatický indikátor
detskej sedačky na sedadle spolujazdca
zabezpečuje, aby sa airbag a napínač pásov aktivoval na tomto mieste iba v prí-

pade potreby. Viano i Vito sú konštruované tak, aby sa ich karoséria pri nehode deformovala a tak cielene odbúravala
energiu nárazu a čo najlepšie chránila
pasažierov. Na počítačových simuláciách, ako aj počas praktických testov sa
preto preskúšali a optimalizovali všetky
varianty vyhotovenia týchto vozidiel s
ohľadom na ich odolnosť proti nárazu,
vysokú mieru pevnosti a nepoddajnosť
či
odolnosť
proti
ohýbaniu
a skrúteniu. Počas vývoja týchto vozidiel
sa teoreticky i prakticky simuloval predný, ofsetový, bočný a zadný náraz vrátane pádu na strechu a takzvaného rollweru (pretáčania sa vozidla na strechu
a naspäť).
Ako jediné vozidlá svojej triedy majú
všetky varianty Viana a Vita v sériovej
výbave elektronický stabilizačný programom ESP® a antiblokovací systém
ABS vrátane hydraulického brzdového
asistenta BAS. Elektronický rozdeľovač
brzdnej sily EBV a protipreklzový

systém ASR patria v týchto vozidlách
takisto k štandardu. Bezpečnú jazdu vo
vozidlách Viano a Vito umožňuje aj agilný podvozok s pohonom zadných kolies,
so zadnou nápravou so šikmým záves-

ným ramenom a špirálovými pružinami
a s účinným brzdovým systémom s kotúčovými brzdami komplexne na úrovni
osobných vozidiel. ❙

Aktuality

Frankfurtské premiéry po Bratislave predstavili v Nitre
Kºúãové novinky z palety znaãiek vozidiel DaimlerChrysler, ktoré mali premiéru na Frankfurtskom autosalóne, si prv˘krát na Slovensku odskú‰ali
najmä odborníci z médií najprv v dynamickej prezentácií na Tyr‰ovom nábreÏí v Bratislave. Potom tieto novinky naplno zaÏiarili v expozícii
spoloãnosti DaimlerChrysler Automotive Slovakia (DCAS) v hale M3 na tohtoroãnom Autosalóne v Nitre prístupnom ‰irokej verejnosti. Expozíciu
nav‰tívil aj predseda NR SR Pavol Hru‰ovsk˘ (na foto 1 ho s limuzínou Mercedes-Benz triedy S oboznamuje generálny riaditeº DCAS Andrej Glatz.

Text a foto: PK

Premiérová nová vlajková loď DCAS, limuzína Mercedes-Benz triedy S medzi vystavenými novinkami oprávnene kraľovala
(foto 2). Tešila sa oceneniam odborníkov
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a záujmu laikov, pretože opäť – ako to už pri
tejto jedinej pôvodnej, teda čistokrvnej automobilovej značke býva – svojimi priekopníckymi technológiami posunula míľovými

krokmi dopredu celý vývoj automobilizmu.
Toto vozidlo, považované i vo svojich predchádzajúcich podobách za najlepšie na svete,
sa tu predstavilo ako ešte lepšie. Zároveň sa
v expozícii pri celej škále ďalších vystavených vozidiel prvýkrát širokej
slovenskej motoristickej verejnosti prezentovali tiež limuzíny triedy E s dynamickými
a zároveň ekologickými úspornými dieselovými agregátmi s pohonom 4 x 4 (foto 3).
Slovenskú premiéru tu mala aj americká vlajková loď Chrysler 300 C s výkonným dynamickým dieselovým pohonom – doma
v zámorí netypickým, ale v Európe o to
žiadanejším. Nechýbala ani úplná novinka
ponuky tradične vystavovaných značiek
a vozidiel – užitočný pomocník a vytrvalý
pracant, nákladný automobil Mitsubishi
Fuso Canter – jedno z celosvetovo najúspešnejších nákladných vozidiel vôbec,
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ktoré zaujalo aj slovenských hasičov (foto 4).
No a ako lahôdka tu bol pripravený reprezentant úplne nového segmentu automobilov
Mercedes-Benz triedy R – s vlastnosťami ako
športová limuzína, kombi, van a SUV zároveň
(foto 5). Odborných i bežných návštevníkov
zaujali aj premiéry autobusov Tourino
a Setra. Záujemcovia tu mohli absolvovať
ďalší profesionálny tréning bezpečnej jazdy
na vozidlách Sprinter, Vito a Viano Safety
on Tour pripravený v réžii spoločnosti DCAS
a Mercedes-Benz Fahrprogramme. ❙
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Aktuality
chitektúry vozidiel aj vyrábať osobné
vozidlá,
vozidlá
kategórie
SUV
a pickupy v Európe, Severnej Amerike, Číne
a Južnej Afrike. ❙

Hybridné autobusy si
získavajú Ameriku
Text: PK

Registrácie mercedesov
dlhodobo rastú
Text: PK
Podľa policajných registrácií za desať mesiacov tohto roka pribudlo na Slovensku 1 362
nových osobných a malých úžitkových vozidiel
do hmotnosti 3,5 tony (kategória M 1 a N 1)
značky Mercedes-Benz. Ako ďalej vyplýva
zo štatistiky Združenia automobilového
priemyslu SR, trhový podiel týchto vozidiel
sa od mája 2005 už šiesty mesiac za sebou
zvýšil a v októbri dosiahol 2,35 percenta.
Osobné a malé úžitkové mercedesy v uplynulom roku na Slovensku zaznamenali
zvýšenie svojho trhového podielu aj za každý
z jeho posledných ôsmich mesiacov.
Uvedený dlhodobý rastový trend korešponduje so vstupom SR do Európskej únie
a novým vnímaním tejto prapôvodnej automobilovej značky na svete. Mercedes-Benz
s trhovým podielom 19,67 percenta je na
Slovensku po desiatich mesiacoch vedúcou
značkou v počte registrácií nových nákladných automobilov s hmotnosťou nad
12 ton (kategória N 3). V registrácii nových
nákladných automobilov s hmotnosťou 3,5 až
12 ton (kategória N 2) zaujíma druhé miesto
a trhový podiel 21,91 %. Nákladné mercedesy
vďaka tomu obsadili aj prvé miesto v celkovom odbyte nákladiakov s hmotnosťou
3,5 tony a viac (kategórie N 2 a N 3 spolu). ❙

Trieda S je lídrom
Text: PK
Za prvých desať mesiacov tohto roka predala
skupina Mercedes koncernu Daimler
Chrysler, ktorá združuje značky MercedesBenz, Smart a Maybach, na celom svete
985 100 vozidiel, čo zodpovedá nárastu o 0,8
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percenta. Značke Mercedes-Benz, ktorá tvorí
jadro skupiny Mercedes, zabezpečili nárast
odbytu najmä nové úspešné modely triedy B
a M. Predaj mercedesov sa za prvých desať
mesiacov zvýšil o 0,4 percenta na 868 100
kusov. Výrazný 25-percentný vzostup zaznamenal aj nový Mercedes triedy S, vďaka čomu značka so symbolom trojcípej hviezdy
zaujíma vedúce postavenie v tomto segmente. ❙

Spolupráca DaimlerChrysler a
Mitsubishi Motors pokraãuje
Text: PK
Nemecko-americká spoločnosť Daimler
Chrysler zverejnila predaj celého svojho
12,42-percentného podielu v japonskej partnerskej spoločnosti Mitsubishi Motors. Podľa
informácií zahraničných médií ho údajne
kúpila americká investičná banka Goldman
Sachs. Tá by sa tak stala najväčším akcionárom japonskej firmy. DaimlerChrysler
by mal za akcie Mitsubishi Motors získať približne 500 miliónov eur. Akcie by sa vraj
mali dostať do rúk nových majiteľov ešte do
konca novembra. Podľa údajov Daimler
Chrysler spoločné
projekty a kooperáciu oboch producentov automobilov táto
transakcia nenaruší.
Naopak, plánujú ich
obnoviť a rozšíriť
prebiehajúce projekty, ktoré sú výhodné
pre oboch partnerov.
Ďalej budú spoločne
vyvíjať a vyrábať motory, používať jednotlivé prvky ar-

V americkom New Yorku a San Franciscu
i kanadskom Toronte už jazdí dvesto z doteraz celkovo tisíc objednaných mestských hybridných autobusov Orion. Pol tisíca autobusov modelu Orion VII si v októbri
doobjednali dopravné podniky v New Yorku.
Z toho spoločnosť New York City Transit si
objednala 216 a Metropolitan Transportation
Authority spolu 284 autobusov Orion VII.
Hybridné autobusy Orion spoločnosti
DaimlerChrysler majú oproti bežným
dieselovým výrazne nižší obsah emisií: o 90 %
menej pevných častíc, o 40 % menej oxidov
dusíka a o 30 % menej skleníkových plynov;
o 25 až 30 % nižšiu spotrebu pohonných látok a vyšší výkon. Vďaka tomu dosahujú
lepšie zrýchlenie, nevyžadujú časté radenie
rýchlostí a jazdia pokojnejšie a plynulejšie.
DaimlerChrysler je najväčším výrobcom autobusov s hmotnosťou nad 8 ton vo svete.
Ročne produkuje viac než 32-tisíc kompletných autobusov a podvozkov. Dodáva aj
hybridné pohony pre ľahké nákladné a dopravné vozidlá, ako aj dieselovú technológiu
BlueTec pre stredne ťažké a ťažké nákladné
vozidlá a autobusy značky Mercedes-Benz.
Na Slovensku sú autobusy Mercedes-Benz za
desať mesiacov tohto roka druhou najčastejšie registrovanou značkou. Prvú čerpaciu stanicu s pohonnými látkami pre
dieselovú technológiu BlueTec už otvorili aj
na Slovensku – v Bratislave pri Zlatých
pieskoch, neďaleko Mercedes centra. ❙

Hviezdy ciest 04.2005

SkúsiÈ a zaÏiÈ Setru

Speváãkin prv˘ je Smart

Text a foto: PK

Jana Kirschner zaãala ‰oférovaÈ
Text a foto: PK

Moderné a inovatívne diaľkové autobusy, ktoré denne nadchýnajú tisícky cestujúcich v celej Európe, sa prvýkrát
predstavili na prvej šou firmy Setra
v Strednej Európe v dňoch 7. až 23. septembra. Odborné stretnutia terajších aj
potenciálnych priaznivcov autobusov
Setra sa pritom uskutočnili nielen v Čes-

kej republike a Maďarsku, ale aj na
Slovensku v Bratislave pri historickom
hrade Devín a v Poprade. Účastníci sa tu
mohli oboznámiť s autobusmi Setra
a zároveň si odskúšať špičkové vozidlá
TopClass S 416 HDH a ComfortClass S
415 GT-HD, ako aj ďalšie modely, pričom
v ponuke boli i kvalitné jazdené vozidlá.
Priamo na mieste na stretnutiach vystúpili profesionáli z firmy Setra, finanční
partneri aj predstavitelia spoločnosti
DaimlerChrysler Automotive Slovakia. ❙
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Známa speváčka Jana Kirschner so šoférovaním dlho váhala a za volant si sadnúť odmietala. Nakoniec ju však prehovorila priateľka a Jana získala vodičské
oprávnenie. Šoférovať začína dobre pripravená vďaka poznatkom z autoškoly
i vlastnostiam vozidla – päťmiestneho
Smartu, ktorý si vybrala ako prvé auto.
Priznáva, že najmä preto, lebo automatický režim prevodovky vozidla Smart
(názov z angl. šikovný) uľahčuje šoférovanie. Bezpečnosť v Smarte zvyšujú nielen predné a bočné vzduchové vankúše,
ale tiež elektronické systémy pre vyššiu
stabilitu za jazdy, proti zablokovaniu
a prekĺzavaniu kolies či na účinnejšie
núdzové brzdenie. Grafitovomodrý automobil Smart s panoramatickou sklenenou strechou sympatickej hviezde šoubiznisu imponuje aj celkovým nadčasovým vzhľadom a vnútorným dizajnom. Pochopiteľne, že populárnej speváčke v ňom nemôže chýbať ani špičkové rádio s CD prehrávačom a šesťreproduktorovým soundsystémom so
subwoferom. ❙

Storoãn˘ Grafobal vyrobil
najlep‰í obal na svete

mä s uplynulým desaťročným obdobím,
keď bola 14. decembra 1995 zvolená jeho nová dozorná rada a jej predsedom sa
stal Ivan Kmotrík. Za úspechmi Grafobalu dnes stoja odborne zdatní, erudovaní
a zanietení pracovníci, moderné výrobné
závody so špičkovými technológiami na
svetovej úrovni a kvalitné, dômyselne
vyhotovené produkty, ktoré už získali
celú plejádu domácich i zahraničných
ocenení vrátane toho najvyššieho
– prestížnej WorldStar Packaging
Awards – za najlepší obal na svete. ❙

Stretnutie so slovensk˘mi a zahraniãn˘mi
obchodn˘mi partnermi pri príleÏitosti storoãnice Grafobalu v historickom Dome kultúry
architekta Samuela Jurkoviãa v Skalici oficiálne otvorili podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeº tejto akciovej spoloãnosti Ing. Marián KoÏí‰ek (vºavo) a moderátor
Marek Va‰ut.

Text a foto: PK
Jeden z najvýznamnejších producentov
obalov a polygrafických výrobkov
v strednej a východnej Európe – Grafobal Skalica patrí medzi tie výnimočné
slovenské firmy, ktoré nepretržite fungujú už sto rokov. Vyrábať začal v Skalici 2. novembra 1905 pôvodne ako továreň viedenskej firmy Hammer & Voršak.
Novodobý rozvoj Grafobalu sa spája naj-

Na archívnej snímke:
- Nov˘ Smart si Janka Kirschner prevzala
9. novembra 2005 v spoloãnosti Daimler
Chrysler Automotive Slovakia od zástupkyne tejto firmy a svojej priateºky Inge
Janeãkovej, ktorá ju na ‰oférovanie nahovorila.
- Janka Kirschner za volantom Smartu
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Aktuality

Piaty galaveãer SJF mal ão
oceÀovaÈ
ZaslúÏené vavríny slovenského jazdectva

Text a foto: PK
Piaty galavečer Slovenskej jazdeckej federácie (SJF) sa opäť konal v bratislavskom hoteli
Holiday Inn. Pri tohtoročnom hodnotení najlepších jazdcov a koní sezóny bolo skutočne
čo bilancovať, pretože rok 2005 priniesol
slovenskému jazdectvu zaslúžené plody dlhodobej práce ľudí, ktorí veľkú časť svojho
života venovali koňom a jazdeniu. Jeden
z nich – predseda SJF a jazdeckého oddielu
Slávia STU, mnohonásobný majster
Československa, dlhoročný organizátor a riaditeľ pretekov Grand Prix Bratislava a jeden
z ich piatich slovenských víťazov Andrej
Glatz preto mohol oprávnene a s uspokojením
konštatovať, že ani slovenské jazdectvo už nie
je iba doménou vyvolených, ale spočíva na
širokom základe. Do bodky sa pritom splnila
jeho predpoveď spred roka o tom, že úroveň
nášho jazdectva sa stabilizovala, takže aj
v silnej medzinárodnej konkurencii by mohli
slovenskí pretekári uspieť. Medzi desiatkami
ocenených v jednotlivých kategóriách na tohtoročnom galavečere zažiarilo družstvo TJ
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Slávia SOUP Šaľa, ktoré pre Slovensko
prvýkrát v histórii vybojovalo víťazstvo na
otvorených majstrovstvách Európy vo
voltižnom jazdení (na foto 1). Cenu pre jazdca roka zasa prevzal víťaz Grand Prix Bratislava Juraj Hanulay ml.
zároveň s cenami pre
svoje kone Quito a Castronom (na foto 2 vpravo,
vedľa neho ďalší slovenský reprezentant Jozef
Wild, ktorý získal ocenenie za koňa Acapela).
Ocenenia pre najmladších (na foto 3 sprava
spolu s A. Glatzom, so
šéfredaktorkou časopisu
Jazdectvo a dostihy
Michaelou Hollou a slovenským reprezentantom a organizátorom
Aegon Cupu Robom Pálom, úplne vpravo) zasa potvrdzujú, že slovenskému jazdectvu
vyrastajú aj sľubné nové talenty. Na
galavečere boli vedno priaznivci koní
štvornohých rovnako ako aj koní skrytých
pod kapotami. Pohodu a dobrú náladu okolo
seba šírila humoristka Elena Vacvalová
(foto 4). Program pozorne sledoval (na foto 5

sprava) poslanec NR SR Miroslav Maxon
a s ním Juraj Hanulay, otec tohtoročného
víťaza Grand Prix, ktorý tieto náročné
preteky v minulosti tiež vyhral. SJF združuje
olympijské disciplíny skoky, drezúru a mili-

1I2
3
4I5

tary (všestrannú spôsobilosť), ďalej záprahové súťaže a voltiž, dištančné jazdenie, westernové jazdenie a jazdenie mentálne
a telesne postihnutých. Zaslúženému záujmu
sa teší okrem iného hipoterapia, ktorá
pomáha mentálne postihnutým deťom. ❙
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Kalendár výstav
Jubilejná desiata
umenia, ktoré lieãi

v˘stava

Text a foto: PK
Vyše 30 čiernobielych, farebných a kolorovaných fotografií vystavujú do konca decembra 2005 v rámci jubilejnej desiatej
výstavy voľného cyklu Umenie, ktoré lieči
v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave: Rastislav Blaško, Sofia Farárová, Fero
Hobinka, Tibor Javor, Peter Sekera, Silvia
Senčeková a Peter Stuhl. Vznik cyklu výstav
umenia, ktoré lieči, podnietil riaditeľ
Onkologického ústavu sv. Alžbety doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., so zámerom cielene jednotlivé umelecké artefakty prezentovať aj na základe poznania, že choroba je svojím spôsobom disharmónia. A umenie, ktoré
prináša harmóniu, tak môže sprostredkovane pomôcť liečiť. Svoje poznatky o blahodarnom vplyve umenia na zdravotný stav,
vrátane znižovania krvného tlaku, v týchto
dňoch zverejnila napríklad výskumníčka
Britt-Maj Wikstromová z Univerzity Ersta
Skondala vo Švédsku.
Archívna ãiernobiela fotografia z v˘stavy:
Rastislav Bla‰ko: Rómske dieÈa

Caspar David Friedrich: Mních na pobreÏí

Melanchólia v ParíÏi
Čo je to melanchólia? Keď načrieme
najhlbšie, je to nádej, ktorá sa večne rodí
znovu, a zároveň sa donekonečna sklamáva.
Ale nechýba v nej ani tak veľmi skutočná
túžba po „skutočnom živote“, skôr nemá reálnu potrebu tú túžbu uspokojiť. Zaujímavý
prierez tejto črty vo výtvarnom umení počas
jeho vývoja ponúka výstava Melanchólia

- Génius a šialenstvo Západu v Grand Palais
v Paríži. Uvidíte medzi inými aj diela osobností ako Lucas Cranach, Francisco Goya,
Eugene Delacroix, Vincent van Gogh.
Výstava potrvá do 16. januára.
www.rmn.fr/melancolie
(mag)

Zima v Prahe
Geografická poloha krajiny s pomerne dlhým
zimným obdobím nenechala výtvarných
umelcov nevšímavými a viac ako storočná
história záujmu o zimné motívy priniesla pozoruhodné výsledky, prirodzene, v dobových
premenách. Spomienky na detstvo určite
vyvolá Josef Lada a jeho scény detských
zimných hier, príjemnú atmosféru majú
obrazy Františka Kavana, Antonína Slavíčka,
či Jiřího Trnku. Záber zimných tém na
výstave je široký a zasahuje až do súčasnosti. Prehliadka je doplnená ukážkami etnografického charakteru. Výstavu Zima v Českom múzeu výtvarného umenia v Prahe
môžete navštíviť do 20. februára 2006.
www.cmvu.cz ❙
(mag)

H
C
Trieda E 4matic

P

riaznivci vozidiel s pohonom štyroch kolies a vône nafty, pozor!
Mercedes-Benz totiž vo svojom modeli
triedy E skĺbil tieto dva výhodné systémy pohonu do jedného celku. Doteraz
bol Mercedes-Benz triedy E k dispozícii
ako štvorkolka len s benzínovými
agregátmi. Po príchode nového vysokovyspelého turbodieselového agregátu
3.0 V 6 sa to však zmenilo, takže teraz
verzia triedy E s pohonom 4 x 4 dokáže
splniť nielen najprísnejšie kritériá na
bezpečnosť jazdy najmä v zimnom období, ale navyše k tomu pridáva aj mimoriadne úspornú prevádzku. Samozrejme, ako je to pri trojcípej hviezde už
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zvykom, špičkovú úroveň dosahuje aj
dynamika vozidla. Pohonná jednotka
totiž predstavuje to najlepšie, čo sa
v poslednom období vyvinulo na poli
agregátov poháňaných naftou. Kompaktná konštrukcia do V, ktorá umožnila
zabudovať systém 4 x 4, sa pozitívne
prejavuje aj na celkovom vyvážení
vozidla, pričom jedným z jej hlavných
atribútov pozitívne ovplyvňujúcich jazdné vlastnosti je aj nízka hmotnosť.
Znižovanie hmotnosti motora neobišlo
okrem bloku motora ani pohyblivé časti,
čím sa podarilo nielen zvýšiť výkon, ale
aj dosiahnuť kultúru chodu na úrovni
benzínových agregátov. Tým sa nový

turbodiesel vyrovná aj výkonom, pričom
v oblasti hodnôt krútiaceho momentu
má jasnú prevahu. Zaslúžili sa o to najmodernejšie vstrekovanie systému common-rail a mimoriadne rýchlo reagujúce
piezoelektrické vstrekovače. Tie umožnili vstrekovať pod vysokým tlakom
niekoľko dávok nafty za sebou, čím sa
zjemnil chod motora, zvýšil sa výkon
a klesla spotreba. Nemalou mierou sa na
celkových parametroch motora podieľa
aj prepĺňanie. Turbodúchadlo s variabilnou geometriou lopatiek totiž disponuje
technickou lahôdkou – vozidlo už
neprestavuje lopatky pod tlakom, ale
elektricky na základe pokynov
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Náš tip

vysokovýkonného motormanažmentu.
Reakcie na záťaž motora sú preto oveľa
rýchlejšie a precíznejšie. Práve táto pohonná jednotka dodávaná v dvoch
výkonových variantoch v spolupráci
s pohonom štyroch kolies systémom
4matic predstavuje ideál. Tento systém
pohonu štyroch kolies vie totiž jej
vysoký krútiaci moment bez problémov
preniesť aj na povrchy s nižšou adhéziou. V rámci zachovania tradičných
jazdných vlastností na suchom asfalte
sa výkon motora prerozdeľuje v pomere
40 : 60 v prospech zadnej nápravy.
Jedinečné vlastnosti vozidlu prepožičiava aj systém 4ETS. Je elektronickou obdobou klasických mechanických uzavierateľných diferenciálov, ako ich
poznáme z vozidiel off-road. Systém
4ETS zabezpečuje dokonalú trakciu

náprav vďaka tomu, že dokáže rozoznať
nadmerne sa pretáčajúce koleso, ktoré
pomocou systému SBC pribrzdí, čím
prenesie viac výkonu na koleso s lepšou
adhéziou. Okrem klasickej štvordverovej limuzíny sa systém 4matic
ponúka aj vo verzii kombi, pričom
v oboch prípadoch spolu s vynikajúcimi
jazdnými vlastnosťami môžete získať aj
mimoriadne bohatú výbavu. V ponuke
je inteligentná štvorzónová klimatizácia, systém Distronic, ktorý okrem
stanovenej rýchlosti na tempomate sleduje aj vzdialenosť od vozidla idúceho
pred vami, špeciálne sedadlá eliminujúce nežiaduci pohyb tela v zákrutách,
navigačný systém, výkonnú audiosústavu, panoramatickú strechu a mnohé
ďalšie vymoženosti spríjemňujúce jazdu
v tomto vozidle. ❙

Technické údaje

E 280 CDI

E 320 CDI

Motor

6-valcov˘ naftov˘

6-valcov˘ naftov˘

V˘kon

140 kW/ 4 000 min.–1

165 kW/ 3 800 min.–1

Najvy‰‰í krútiaci moment

440 Nm/ 1 400 – 2 800 min.–1

510 Nm/ 1600 – 2 800 min.–1

Prevodovka

5-stupÀová automatická

6-stupÀová manuálna

Najvy‰‰ia r˘chlosÈ

234 km/h

244 km/h

Spotreba (mesto/mimo mesta/kombi.)

10,4 l/6,3 l/7,8 l

10,5 l/6,4 l/7,9 l

Objem palivovej nádrÏe

65 l

80 l

Pohotovostná hmotnosÈ

1 815 kg

1 835 kg

Cena

1 754 766,- Sk

1 858 389,- Sk

Ceny sú vrátane DPH. V cene je zahrnut˘ bezplatn˘ servis 6 rokov do 160 000 km.

Trieda E s pohonom 4 x 4 dokáÏe
splniÈ najprísnej‰ie kritériá
na bezpeãnosÈ jazdy
i v zimnom období.
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1 Prívesok
Obj. č. B 6956082

Cena: 129,- Sk
2 Sada pier
dve elegantné perá
v striebornej farbe
Obj. č. B 6953955
Cena: 660,- Sk
3 Odznak MB hviezda
1
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2

3

Obj. č. B 6043011

Cena: 31,- Sk
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Doplnky

5

7

4 Tričko - polo
Čierna farba s červeným pásom
na límci a logom Mercedes-Benz
Obj. č. B 7870836
Cena: 372,- Sk

4

5 Bunda
tmavomodrá so svetlomodrým pásom,
z nepremokavého materiálu
Obj. č. B 7870082
Cena: 1.307,- Sk

6

6 Šnúrka na kľúče

Obj. č. B 6952235
Cena: 200,- Sk
7 Dáždnik
čierna farba s popisom krajín, 115 cm
Obj. č. B 6064007
Cena: 881,- Sk

8

8 Šiltovka

čierno-červená, s logom F1 2005 Team
McLaren Mercedes
Obj. č. B 6955556
Cena: 577,- Sk
9
9 Trieda B
model 1:18, čierna farba
Obj. č. B 6962327
Cena: 1.424,- Sk

Uvedené doplnky si môžete zakúpiť v predajni náhradných dielov Mercedes centrum na Tuhovskej 5 v Bratislave alebo v každom oblastnom zastúpení na Slovensku. Ceny sú bez DPH.
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MercedesCard

MercedesCard - aby bola
s Vami po celý rok 2006
Blíži sa koniec roku a my sme radi, že v roku, ktorý nám končí, sa nám podarilo
MercedesCard dať novú tvár, nové rozmery... aj preto veríme, že sa MercedesCard
stane Vašou kartou a bude Vás sprevádzať počas roku 2006, ale i po všetky ďaľšie....

Prichádza k Vám MercedesCard – tentoraz nová, lepšia, výhodnejšia...
- pre nových držiteľov
MercedesCard zvyšujeme úverový
limit na 50.000,- Sk bez potreby
dokladovania solventnosti

- znižujeme pre Vás ročný štandardný úrok pri splácaní Vašich
splátok zo 17,8% na 11,9% ( mesačne 0,99% )

- zjednodušený formulár pre vydanie
MercedesCard do limitu 50.000,-

- bezplatné elektronické služby

- bezúročné čerpanie finančných
prostriedkov do 40 dní

- bez poplatku za kartu na jeden
rok a vďaka novému vernostnému
programu môžete mať svoju hlavnú
MercedesCard bez mesačného
poplatku aj naďalej

Porovnajte s nami:
splatnosť faktúry
splatnosť prostriedkov čerpaných z MercedesCard
to znamená získať bezúročne minimálne 26 dní naviac ....

14 dní
40 dní

MercedesCard Vás exkluzívne
oprávňuje využívať ďalšie bonusy
a výhody:
• bezplatné vstupenky na slovenské
autosalóny a podujatia našej spoločnosti
• okamžité zvýšenie úverového rámca
v prípade poruchy vozidla v zahraničí
• zľavy na darčekové predmety
zn. Mercedes-Benz
• zľavy pri rezervácii ubytovania a prenájmu áut na Slovensku aj v zahraničí
• zľavy pri využití služieb strediska
Jasná – Nízke Tatry, a.s.

Nemôžeme to urobiť za Vás, môžeme Vám ale pomôcť rozhodnúť sa.....
Nové podmienky platia od 1. 10. 2005
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