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Úvod

Milí čitatelia!

vstúpili sme do roku 2004, ktorý v máji prinesie významný okamih pre Slovensko. 

Rok 2004 sa bude oslavovať ako rok naplnenia integračných ambícií našej krajiny. 

V predchádzajúcom období bolo počuť niekedy chválu a optimizmus, inokedy 

opatrné predpovede a často aj príliš čierne vízie. Ja vnímam vstup do Európskej únie 

ako vytvorenie ozajstných mostov k ostatným členským krajinám týchto organizácií.

Mostov ekonomických, kultúrnych, osobných i pracovných.

Andrej Glatz

Ako človek pracujúci v oblasti auto-
mobilového priemyslu si často

kladiem otázku, ako sa bude vyvíjať náš
automobilový trh po vstupe do únie.
Dnešný stav je na zamyslenie. Slovensko
dosahuje najnižší stupeň motorizácie zo
všetkých kandidátskych krajín EÚ.

V Nemecku sa dá kúpiť auto nižšej
triedy za štyri mesačné platy, bežný
občan SR si musí na rovnaké auto odlo-
žiť až 28 priemerných platov.

Z údajov Združenia automobilo-
vého priemyslu SR vyplýva aj iné veľa-
vravné zistenie - kým na Slovensku je
dnes zaregistrovaných približne 1,33
milióna osobných automobilov, v sused-
nej Českej republike, s dvojnásobným

počtom obyvateľov, je ich vyše trikrát
viac, približne 4,3 milióna. Priemerný
vek áut jazdiacich po našich cestách je
okolo 15 rokov, čo je dvojnásobok opti-
málneho stavu. Ak zoberieme do úvahy
predajné čísla za rok 2003, keď sa na
Slovensku predalo 57 513 osobných áut,
dospejeme k záveru, že ich priemerný
vek sa zvýši na dvadsať rokov. Na po-
rovnanie: v Českej republike sa predalo
takmer 150-tisíc a v Maďarsku viac ako
208-tisíc nových automobilov. Len tieto
dva fakty zaraďujú Slovensko na koniec
rebríčka kandidátskych krajín. Vysoké
náklady na prevádzku vozidiel ako 
poistné, ceny pohonných látok a diaľ-
ničné poplatky sú tiež príčinou, prečo

ľudia zvažujú kúpu automobilu.
Na druhej strane práve nádej, že ten-

to stav nemôže trvať večne, nás neustále
nabáda na ďalšie investície do našich 
činností, či sú to nové prevádzky, alebo 
ponuka služieb. Nie som si istý časovým
horizontom, ale som si istý obsahom - na
Slovensku sa bude predávať minimálne
dvakrát viac áut ako dnes!

Viem, že to nebude rýchly proces,
ale verím, že po zaradení sa do európ-
skej rodiny spoločne nájdeme riešenia,
ktoré pomôžu občanom tejto krajiny
v každej sfére hospodárstva.

Prajem vám krásnu jar a teším 
sa na stretnutie na autosalóne 2004
v Inchebe.
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Aktuality

Miliónty Sprinter
Najbezpečnejšie úžitkové vozidlo
Text: PK

Miliónty Mercedes-Benz Sprinter zišiel
koncom uplynulého roku z výrobných pásov
nemeckej automobilky v Düsseldorfe.
Pôvodný model tohto viacúčelového trans-
portéra začala automobilka dodávať v roku
1995. V súčasnosti denne vyrobí okolo 570
kusov najnovších Sprinterov. Od roku 2002
majú Sprintery vo výbave ako prvé transpor-
téry na svete aj elektronický stabilizačný
program (ESP) vrátane protipreklzového za-
riadenia, antiblokovacieho systému (ABS)
a asistenta brzdenia (BSA). Testovacia orga-
nizácia Dekra rovnako ako čitatelia nemec-
kého nakladateľstva ETM a motoristických
časopisov v Belgicku, Taliansku, Holandsku,
Rakúsku, Španielsku a vo Švajčiarsku
označila mercedes Sprinter za najbezpečnej-
ší automobil v jeho kategórii. Najmä vďaka
tomuto vozidlu si koncern DaimlerChrysler
udržuje prvenstvo na západoeurópskom trhu
stredných a veľkých transportérov. ❙

Čo dokážu mercedesy
Text a foto: PK

Svoje možnosti, zdanlivo popierajúce
a prekračujúce hranice fyzikálnych zákonov,
predviedli mercedesy Actros, Axor a Atego,
určené najmä pre stavebníctvo, a osobné trie-
dy A, C, E, ML a G počas testovacích jázd pre-
dovšetkým pre Doprastav, a. s., Bratislava
v teréne kameňolomu Ladce. Spomedzi

účastníkov testov to potvrdil okrem iných aj
generálny riaditeľ spoločnosti Univerzálna
nákladná doprava – 03, a. s., Košice, Juraj
Pavlík. „Sme veľmi radi, že v Mercedese
Actros sme našli nákladný automobil, ktorý
je ľahký, cenovo výhodný a napriek tomu
niečo vydrží,“ povedal.  ❙

Mercedesy vo svete vedú
Trojcípa hviezda si získala
Američanov
Text: PK, AI

Vlani sa predalo vo svete vyše 1,09 mi-
lióna mercedesov, čo vozidlám označeným
trojcípou hviezdou opäť zabezpečilo vedúcu
pozíciu medzi luxusnými vozidlami. Odbyt
218,6 tisíca mercedesov je pritom rekordný
na trhu Spojených štátov.

Počas roka 2003 sa na celom svete pre-
dalo 67,5 tisíca mercedesov triedy S, teda
o dve percentá viac ako v roku 2002.
Mercedesy S dosiahli 40-percentný podiel vo
svojej triede. Vlani sa umiestnilo na sveto-
vých trhoch 305-tisíc mercedesov E, čo je 
36-percentný medziročný nárast odbytu,
a 33,3 tisíca mercedesov SL, čo znamená 
vyše 60-percentné zvýšenie predaja oproti 
roku 2002. V roku 2004 uvedie značka
Mercedes-Benz na trh okrem iného nové mo-
dely SLK, A a CLS. ❙

DaimlerChrysler dodá bulhar-
kej armáde 12 900 vozidiel
Vyše päť miliárd eur na modernizáciu
Text: PK

Koncern DaimlerChrysler vybrali kon-
com roku 2003 za dodávateľa 12 900 nových
nákladných áut pre bulharskú armádu.
Koncern sa zaviazal, že v horizonte piatich až
ôsmich rokov zmodernizuje vozidlový park
bulharskej armády na úroveň štandardov 
NATO. V rámci ofsetových programov
DaimlerChrysler investuje v Bulharsku až 
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70 percent hodnoty tejto dodávky. Jej predpo-
kladaná cena sa pohybuje od pol do jednej
miliardy leva (približne do 255 miliónov eur).

Bulharsko očakáva prijatie do NATO
v roku 2004. Na nákup novej a modernizáciu
starej vojenskej techniky chce celkovo vyna-
ložiť vyše päť miliárd eur. Bulharské minis-
terstvo obrany rokuje aj o modernizácii svo-
jich vojenských vrtuľníkov s britskou BAE
Systems, európskou EADS a izraelskou sku-
pinou Elbit Systems, ktorá sa o túto objed-
návku uchádza spolu s americkým koncer-
nom Lockheed Martin. ❙

Ekologická autobusová 
doprava na úrovni EÚ
SAD Nitra obnovuje vozidlový park 
Text foto: PK, AI

SAD Nitra, a. s., po predbežnej testovacej
prevádzke prevzala v decembri 2003 devät-
násť nových mestských a prímestských auto-
busov Mercedes-Benz modelu Conecto, z toho
tri mestské typu C a šestnásť prímestských
typu U. Tým sa v jej vozidlovom parku zvýšil
počet autobusov značky Mercedes na 27. Prvý
autobus mercedes, uspôsobený aj na prepra-
vu vozičkárov, nasadili v nitrianskej hromad-
nej doprave koncom roku 2002 s prispením
mesta. Najazdil už vyše 90-tisíc kilometrov.

„Mercedesy v súčasnosti tvoria 7,8 per-
centa zo všetkých autobusov SAD Nitra.
Zabezpečujú vysoký štandard prepravy
a majú ekologické pohonné agregáty, ktoré už
vyhovujú norme Euro 3. Určené sú predo-
všetkým pre linky do Topoľčian, Vrábľov
a Zlatých Moraviec. Cestujúci i vodiči nitrian-
skeho regiónu prijali nové autobusy, ktoré
svojou kvalitou i úrovňou ochrany životného
prostredia zodpovedajú parametrom EÚ,
kladne,“ hodnotí generálny riaditeľ SAD

Nitra a prezident Zväzu autobusovej dopravy
SR Ing. Ján Vrba. O dodávke autobusov
Conecto sa rozhodlo v medzinárodnom výbe-
rovom konaní. Hodnotiacimi kritériami boli
okrem iného technické parametre, cena, 
termín dodávok, platobné, záručné a servisné
podmienky. Priemernú zvýhodnenú jednot-
kovú cenu (bez DPH) dodaných mestských
autobusov stanovili na 5,74 milióna Sk 
a prímestských na 5,44 milióna Sk. V oboch 
prípadoch to zodpovedá priemerným cenám 
porovnateľných autobusov na trhu.

Dodávku i predĺženú záruku autobusov
Conecto pre SAD Nitra zabezpečila spoloč-
nosť Motor-Car Wiesenthal & Co. (MCW)
Bratislava. SAD Nitra a MCW Bratislava za-
čali pre tieto autobusy pripravovať v regióne
aj samostatné servisné stredisko.

Obnova autobusového parku sa začala
najmä po privatizácii SAD Nitra a získaní 
49-percentného akciového podielu v nej 
súkromnou spoločnosťou KMV Bus, s. r. o.,

Bratislava v novembri 2002. KMV Bus dosiaľ
investovala do SAD Nitra vyše 112 miliónov Sk.

„V uplynulom roku zabezpečila SAD
Nitra prostredníctvom svojich 782 zamest-
nancov dopravu pre vyše 44,2 milióna osôb.
Pritom jej 353 autobusov odjazdilo spolu
18,67 milióna kilometrov. SAD Nitra dosiahla
v uplynulom roku obrat 498,14 milióna Sk
a zisk 3,618 milióna Sk. Napriek očakávané-
mu nižšiemu počtu prepravených osôb ráta-
me aj v tomto roku s priaznivým hospodár-
skym výsledkom,“ uzatvára J. Vrba.  ❙

Mercedesy bodovali
DaimlerChrysler na trhu SR 
Text: PK, AI

Značky Mercedes-Benz, Smart, Chrysler
a Jeep skupiny DaimlerChrysler dosiahli 
vlani na Slovensku celkový odbyt 2299 no-
vých vozidiel, čo je zhruba na úrovni rekord-
ného predaja v roku 2002. Medzi desiatimi
najpredávanejšími značkami osobných 
a iných áut s hmotnosťou do 3,5 tony sa 
pritom s podielom na trhu 2,47 % umiestnili
mercedesy, ktorých sa predalo 1009, čo je
takmer toľko, čo umiestnila na slovenskom 
trhu ich priama konkurencia dohromady.

V roku 2003 sa na slovenskom trhu 
predalo 766 mercedesov transportérov, 302
ťažkých nákladných vozidiel a 38 autobusov.
Tým sa tieto typy vozidiel dostali v uplynu-
lom roku vo svojich kategóriách medzi najžia-
danejšie. Zvýšenie podielu na slovenskom 
trhu v medziročnom porovnaní dosiahli podľa
oficiálneho hodnotenia Združenia automobi-
lového priemyslu SR aj ďalšie značky skupi-
ny – Smart, Chrysler a Jeep. ❙
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Etalón ešte lepší
Nová generácia triedy C

Filozofiou automobilky Mercedes-Benz je ponúkať svojim zákazníkom to najlepšie. 

Tak to bolo aj v roku 2000, keď sa prezentovala nová generácia triedy C, a tak je to aj 

v tomto roku, keď sa na vozidle objavilo množstvo zlepšení, ktoré zákazníci určite ocenia.
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Novinky
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Hneď po svojom nástupe sa stal 
Mercedes-Benz triedy C etaló-

nom medzi vozidlami strednej triedy.
Nadčasový dizajn, použitie vyspelých
technológií, vynikajúce jazdné vlast-
nosti umne skombinované s cestovným

komfortom a široká paleta dynamic-
kých a úsporných agregátov oslovili
viac než 1,26 milióna zákazníkov!
Trieda C v rámci automobilky dosiahla
predajný rekord, pretože doteraz sa 
v takom krátkom čase nepredalo toľko

vozidiel Mercedes-Benz jedného radu.
O tento rekord sa pričinili všetky tri va-
rianty karosérií – sedan, model T (kom-
bi) aj Sportcoupé.

Aby sa Mercedes-Benz triedy C
udržal aj naďalej na tróne svojej kate-
górie vozidiel a aby sa dodržala filozo-
fia značky, objavil sa začiatkom tohto
roku modernizovaný model.

V exteriéri vozidla, ktorý dizajnéri
obdarili elegantnými líniami už v roku
2000, sa spravili len mierne zásahy 
v prednej časti, kde sa zväčšil otvor na
prúdenie chladiaceho vzduchu v pred-
nom nárazníku. Predné aj zadné svet-
lomety si zachovali pôvodný tvar, pred-
né majú číre krycie sklo, iná je aj
povrchová úprava krycieho materiálu
zadných svetiel, smerové ukazovatele 
v spätných zrkadlách sú väčšie.

Výraznými zmenami prešiel inte-
riér vozidla. Základný tvar palubnej
dosky sa zachoval, zmeny nastali naj-
mä na stredovej konzole a prístrojovom
paneli. Na stredovú konzolu sa dostali
nové ovládače, ktoré posúvajú už tak 

Nové ovládače 
posúvajú pôvodnú 
vynikajúcu ergonómiu
ešte dopredu
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vynikajúcu ergonómiu zasa o čosi do-
predu a viac korešpondujú s vozidlami
Mercedes-Benz vyšších tried.

Zlepšila sa aj prehľadnosť prístro-
jového panela, kde si našli miesto
okrúhle ukazovatele typické pre luxus-
nejšie vozidlá s hviezdou na kapote.
Celkovo sú štyri (zľava doprava) – tep-
lomer chladiacej kvapaliny, rýchlomer,
otáčkomer a ukazovateľ stavu paliva.
Pravú a ľavú dvojicu oddeľuje pozdĺžne
umiestnený digitálny displej, na kto-
rom sa zobrazujú informácie o vozidle
a informácie palubného počítača.

Zachoval sa vynikajúco tvarovaný
multifunkčný volant, ktorý však má vo
verzii Sportcoupé menší športovejší
priemer a len tri priečky.

Prepracovali sa aj sedadlá – zlepšilo
sa ich tvarovanie a výplň, takže teraz
ponúkajú ešte vyšší komfort cestovania
aj pri niekoľkohodinových výletoch, na-
vyše vďaka výraznejšiemu tvarovaniu
poskytujú telu vynikajúcu oporu aj pri
razantnejšom štýle jazdy.

Mimoriadna pozornosť pri vylepšo-
vaní tohto vozidla sa venovala podvozku.
Má prepracované zavesenia, zlepšené

riadenie a radenie manuálnej šesťstup-
ňovej prevodovky, čo spolu vytvára
Direct Control. Ako naznačuje označe-
nie týchto úprav, hlavným cieľom bolo
dosiahnuť presnejšie ovládanie vozidla.

Prepracovaná predná náprava dos-
tala okrem zväčšeného rozchodu kolies
aj naladenie, ktoré by malo prispieť 
k lepšiemu jazdnému komfortu. Úpra-
vám sa nevyhla ani viacprvková zadná
náprava, na ktorej sa tiež zväčšil roz-
chod kolies. Prevodovka riadenia má 
teraz o sedem percent ostrejší pomer,
čo zaručuje okamžitú reakciu na pohyb
volantom. V prípade šesťstupňového
manuálu je chod riadiacej páky kratší 
a presnejší, takže radenie sa stáva sku-
točnou radosťou. Pre priaznivcov auto-
matických prevodoviek je, samozrejme,
k dispozícii vynikajúco radiaci päťstup-
ňový automat s možnosťou sekvenč-
ného radenia, teraz aj s ovládaním na
volante.

Pre tých, ktorí túžia po vyslovene
športovom naladení podvozka, sú urče-
né športové zavesenia, ktoré znížia 
vozidlo na oboch nápravách až o 15 mm, 
v prípade modelu Sportcoupé sa zadná
náprava znížila o 5 mm.

Inovovaný Mercedes-Benz triedy C
je aj ukážkou nových vyspelých technic-
kých riešení. Jeho predné svetlomety
majú funkciu natáčania sa do zákrut,
čím sa výrazne zlepšila prehľadnosť 

Inovovaný  Mercedes-Benz triedy C je aj ukážkou 
nových vyspelých technických riešení

Predné svetlomety 
majú číre krycie sklo

Prepracované sú aj sedadlá 
- v prospech komfortu a opory
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a bezpečnosť, karoséria je lakovaná mi-
moriadne odolným lakom, pneumatiky
môžu mať pri defekte dojazd 30 až 50 km
maximálnou rýchlosťou 80 km/h, benzí-
nové agregáty sú vybavené technológiu
Twinpulse, šetriacou palivo a zvyšujú-
cou výkon, dieselové jednotky majú 
zasa kvôli nižším emisiám bezúdržbové 
filtre pevných častíc, takže plnia emisnú 
normu Euro 4. Trieda C sa môže pochvá-
liť aj navigačným systémom Comand
APS, zobrazujúcim údaje na 6,9-palcovej
farebnej obrazovke s technológiou TFT
(formát obrazu 16 : 9), štyrmi 50-watto-
vými reproduktormi s možnosťou odo-
sielania e-mailu a SMS. Celý systém na-
vyše možno ovládať hlasovou funkciou
Linguatronic.

Zmeny nastali aj pod kapotou vo-
zidla, kde pribudli nové štvorvalce 
a osemvalcový motor určený pre verziu
AMG. V prvom prípade ide o verziu 
C 230 Kompressor, ktorý vyvíja výkon
141 kW (192 k) a krútiaci moment 

260 Nm, takže dokáže popohnať céčko
k rýchlosti 240 km/h a z 0 na 100 km/h
zrýchli za 8,1 sekundy, pričom jeho
spotreba je v priemere len 8,9 l/100 km.
Väčšou silou sa teraz môže pochváliť 
aj verzia C 220 CDI, ktorá dosahuje 
výkon 110 kW (150 k) a krútiaci mo-
ment 340 Nm. Maximálna rýchlosť 
je teraz 224 km/h, zrýchlenie sa zníži-
lo o 0,2 sekundy na hodnotu 10,1 a spo-
treba si udržala hodnotu 6,1 l/100 km.
Novým motorom je už aj spomínaný
osemvalec v C 55 AMG, ktorý dosahuje
výkon 270 kW (367 k) a krútiaci mo-
ment 510 Nm, čo mu stačí na raketovú
akceleráciu (na 100 km/h za 5,2 se-
kundy) a maximálnu rýchlosť obme-
dzenú na 250 km/h.

Mercedes-Benz triedy C znova 
ponúka paletu výbav, karosárskych 
vyhotovení a motorov, ktoré dokážu
uspokojiť chúťky každého motoristu, 
a tak doterajší predajný rekord môže
byť čoskoro prekonaný. ❙

Nadčasový dizajn, použitie vyspelých 
technológií, vynikajúce jazdné vlastnosti
– doterajší predajný rekord môže byť
čoskoro prekonaný

Nová generácia triedy C-Sportcoupé

Nová generácia triedy C-model T
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Pohladenie vetrom
Keď silu a krásu spája súlad

Keď sa v roku 1996 objavil nový Mercedes-Benz SLK, srdce nejedného automobilového 

labužníka zaplesalo. A hoci táto automobilová lahôdka odchádza na zaslúžený odpočinok, 

nikto z jej stúpencov nemusí smútiť. Na scénu totiž prichádza nová generácia, ktorá znova 

určuje meradlá svojho segmentu.
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Novinky
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Radosť a zvýšenie tepu spôsobí už
samotný pohľad na novinku. Dlhá

predná kapota, ktorej prelis sa končí 
v prednej maske, evokuje najprestížnej-
šiu motoristickú disciplínu – formulu 1.
Klinovitý bočný profil zakončený ele-
gantnou zadnou časťou vyžarujúcou
športovosť sľubuje, že jazda v tomto 

vozidle bude niečím výnimočným! 
Je pritom jedno, či je SLK „hore bez“,
alebo nie, krása dizajnu vynikne napl-
no v oboch alternatívach.

Oproti predošlej verzii dostal nový
look aj interiér, ktorý teraz ponúka eš-
te viac športového komfortu a priestoru
pre dvoch cestujúcich. Najkvalitnejšie

materiály sa snúbia s absolútne pre-
cíznym vypracovaním. Nové pôžitky 
z cestovania prináša aj bohatá výbava, 
v ktorej nechýba kožené čalúnenie 
v šiestich farebných variantoch, elek-
trické ovládanie vynikajúco tvarova-
ných sedadiel, automatická inteligentná
klimatizácia Thermotronic, navigačný

Interiér je prísľubom športového komfortu ..a priestoru pre dvoch

Prelis na prednej
maske evokuje 
príbuznosť 
s monopostom F1
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systém Comand APS s veľkou farebnou
obrazovkou, ktorý je kombinovaný 
s výkonným audiosystémom. Ten v sebe
spája DVD a CD prehrávač a jeho zvuk
sa silou 380 wattov šíri z jedenástich 

reproduktorov. SLK navyše ponúka ab-
solútnu novinku – systém Airscarf, kto-
rý po stlačení pustí z hlavových opierok
na šiju pasažierov teplý vzduch!

Mercedes-Benz SLK však nie je len

o fascinujúcej hre línií -– automobilka 
s hviezdou v znaku tradične vytvorila
majstrovské dielo aj z technickej strán-
ky. „Staré“ SLK dalo svetu pevnú skla-
dateľnú strechu, to nové ju posunulo 
ešte ďalej. Jej zavretie teraz trvá len 22
sekúnd a navyše ju možno diaľkovo
ovládať. Nová strecha redukuje aj pries-
torové požiadavky. So zavretou strechou
odveziete 300 dm3 batožiny, po jej otvo-
rení vám ešte stále ostane 208 dm3.

Nová karoséria znamená výrazný
pokrok aj v oblasti bezpečnosti a jazd-
ných vlastností. Prepracovaná štruktú-
ra má ešte lepšie navrhnuté deformač-
né zóny a vyššiu tuhosť v krute vďaka
použitiu vysokopevnostnej ocele. Na
zvýšení bezpečnosti sa podieľa aj štvo-
rica airbagov. Čelné sú prvýkrát v tom-
to segmente dvojstupňové, bočné zasa
chránia hruď, krk a hlavu.

Na fascinujúcich jazdných vlastnos-
tiach sa podieľa aj vylepšený podvozok,
ktorý znesie tie najprísnejšie kritériá 
na športové vozidlo, a pritom poskytuje 
stále dostatok komfortu.

Zmeny v prípade nového SLK nas-
tali aj pod kapotou, kde pribudli nové
agregáty. Prvým z nich je 200 Kom-
pressor, ktorý odvádza výkon 120 kW
(163 k). Systém prepĺňania Twinpulse

Na fascinujúcich jazdných vlastnostiach 
sa podieľa aj vylepšený podvozok

Športovo ladená bohatá 
výbava prináša nové pôžitky

Zavretie pevnej 
skladateľnej strechy
„trvá“ 22 sekúnd
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mu navyše dáva vynikajúcu priemernú
spotrebu 8,7 l/100 km.

Úplne nový motor je aj v modeli
SLK 350. Jeho šesť valcov disponuje va-
riabilným časovaním ventilov a variabil-
nou dĺžkou nasávacieho potrubia, takže
vyvinie výkon rovných 200 kW (272 k)

a krútiaci moment až 350 Nm. SLK 
s ním zrýchli na stovku za 5,5 sekundy,
jeho spotreba je pritom len 9,9 l/100 km.
Tento motor drží aj ďalší primát, je totiž
kombinovaný s jedinečnou a zatiaľ na
svete jedinou sedemstupňovou automa-
tickou prevodovou 7G-Tronic.

Čerešničkou na torte ponuky je ver-
zia SLK 55 AMG, ktorej pod kapotou
tlčie osemvalcové srdce so silou stáda
360 koní (265 kW). Tie dokážu vozidlo
potiahnuť svojimi 510 newtonmetrami!
Akcelerácia tohto modelu je priam rake-
tová, na stovku zrýchli za 4,9 sekundy!  ❙

Nová karoséria 
prináša výrazný 
pokrok aj v oblasti
bezpečnosti 
a jazdných 
vlastností
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Mám spoľahlivého
partnera

Michal Gučík stvárnil na divadelných doskách niekoľko postáv, dnes zostáva v jedinej, 

no intenzívnej role – podnikateľa. Je spolumajiteľom reklamnej agentúry Roko a vedie 

elegantnú reštauráciu v Bratislave. Tajomstvo úspechu vidí v každodennej tvrdej práci.

Napriek tomu si vie vychutnať životné okamihy, ktoré sa nedajú kúpiť. Tie si váži najviac.

FOTO: archív M. G.

Interview

Začínali ste v divadle Ludus. Aké
máte spomienky na toto obdobie?
- V Luduse som prežil krásne det-
stvo. Chodil som tam od svojich
siedmich rokov. Vďaka tomuto di-
vadlu som sa aj osamostatnil, zažil
som nielen slobodu a voľnosť, ale aj
tvrdú prácu. Každý rok sme pripra-
vovali jedno predstavenie a to sme
počas roka skúšali. S Ludusom som
teda žil päťkrát do týždňa. Bola to
pre mňa tá najlepšia škola.

Ktoré postavy vo vás zanechali naj-
výraznejší dojem? Stalo sa vám, že
ste sa s nejakou úlohou úplne zžili?
- Nemyslím si, že postavy dotvárajú
človeka, je to skôr naopak. Nezáleží
na tom, akú postavu človek hrá. To,
čo človek zažije, dáva do postáv,
ktoré stvárňuje. Pre herectvo je
dôležité, čo človek vie, čo spozná,
skúsi. Ako sa hovorí, čo je ľahké, to
voda odnesie, čo je ťažké, ostáva na
dne. To ťažké teda zostáva v člove-
ku, a ak má talent, môže to ukázať
na javisku či filmovom plátne.
Snažil som sa vždy oddeľovať prácu
od súkromia, hoci pri herectve sa
často hovorí o opaku. Ja som to
však nikdy nepoznal, to prizná-
vam. Možno to bol dôvod môjho od-
chodu od herectva. Nebolo to však
preto, že by ma nebavilo. Človek

však musí poznávať život sám, ne-
žiť v ilúziách. Je nebezpečné, keď si
človek vytvorí akési bubliny, v kto-
rých pláva. Samozrejme, je krásne
na chvíľu si polietať, ale potom je
veľmi dôležité pristáť na zemi.

Prečo ste si za oblasť svojho pôso-
benia po divadle vybrali reklamu?
- V tejto súvislosti si spomínam na
svojho veľmi dobrého priateľa Milo-
ša Pietora, ktorého som si veľmi
vážil. Raz mi povedal: „Ak by sa tu
náhodou zmenil politický systém,

utekaj od herectva!“ Vtedy som to-
mu vôbec nerozumel a bral som tú-
to vetu ako úder pod pás. No onedl-
ho prišiel rok 1989 a ja som si na to
spomenul. Keďže som od malička
nespokojný, nechcel som aj tak celý
život zotrvať pri jednej profesii.
Napokon, reklama nie je veľmi
vzdialená od herectva, majú niečo
spoločné, no princíp je odlišný.

Našli ste sa v reklame?
- Herec čaká na ponúknutú rolu,
človek z reklamnej brandže je tiež
závislý od klientov, ale tu zohráva

rolu aj ekonomika, spôsob prezen-
tácie. Táto práca je pre mňa príjem-
nejšia.

Podnikáte aj v gastronómii. Vaša 
reštaurácia nesie názov Pohoda.
Čo pre vás symbolizuje toto slovo?
- Pohoda je pre mňa moment, keď si
môžem sadnúť a zastaví sa čas. Je
pravda, že takých chvíľ si v súčas-
nosti veľa neužijem, pretože môj
pracovný deň sa začína o deviatej
ráno a končí o desiatej večer, mini-
málne šesť dní v týždni. Keď som sa

rozhodol otvoriť reštauráciu, netušil
som, do čoho sa ženiem. Podnikanie
v gastronómii je jednou z najťažších
oblastí, čo ťažko pochopí ten, kto ne-
viedol reštauráciu. Je to súhra viace-
rých faktorov, ktoré musia fungovať.
Ďalej tam musí existovať nadhodno-
ta, ktorá sa predáva.

Máte vzťah ku koňom, aj k tým
pod kapotou. Čo je pre vás väčší
adrenalín?
- Jedno aj druhé majú niečo spoloč-
né. Človek využíva ich silu, aby mo-
hol letieť. Čím je kôň lepší, vytrva-

„Pohoda je pre mňa moment, keď 
si môžem sadnúť a zastaví sa čas.“ 
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lejší, tým sa človek cíti lepšie.
Podobne je to aj s autom. Rozdiel je
len v tom, že na koni musíte aj vy
vynaložiť istú fyzickú energiu, pri
šoférovaní to nie je potrebné, ale
pocit mám z toho rovnaký.

V akom type auta sa cítite dobre?
Čo musí spĺňať auto vašich snov?
- Musím sa priznať, že nie som tech-
nický typ. Nikdy som si nemyslel,
že si potrpím na nejakú značku.
Najdôležitejšia je pre mňa spoľahli-
vosť. S koňom som spokojný, keď
ho už poznám a viem, čo môžem od
neho čakať. Zistil som, že to platí aj
pre automobily. Je pre mňa dôležité,
že dokážem predvídať, ako sa auto
bude správať na snehu, v zákru-
tách. Som rád, že som také auto

našiel. Trieda E, ktorú používam,
spĺňa moje požiadavky a navyše aj
nádherne vyzerá.

Aký ste šofér? Spomínate si 
na svoje začiatky za volantom?
- Čím som starší a mám lepšie auto,
tým jazdím pomalšie. Nepotrebu-
jem nutne vysoké rýchlosti, viem si
vychutnať jazdu aj pri osemdesiatke.
Moje začiatky za volantom boli zá-
bavné. Keďže v technike sa veľmi
nevyznám, prihováral som sa autu
ako partnerovi. Pamätám si, ako
som na starej škodovke mal ísť do
Paríža, tak som ju najprv poprosil,
aby ma tam odviezla, a zabralo to.
No keď som sa vrátil, na druhý deň
už nenaštartovala. Mercedes prosiť
nemusím a to mi vyhovuje.

Čím si spríjemňujete jazdu 
na dlhých cestách?
- Jazda je pre mňa príjemnejšia, 
ak sú v aute ľudia. Ak ma nikto ne-
sprevádza, vezmem aj stopárov.
Považujem ich za akýchsi poslov
slobody. Mám rád rozhovory s nimi.
Raz som zobral jedného vojaka, 
ktorý sa súrne potreboval dostať do
nemocnice za manželkou, ktorá 
práve rodila. Bol som teda prvý, kto
mu zablahoželal.

Čo je pre vás najlepším relaxom?
- Pred šiestimi rokmi som sa pre-
sťahoval z mesta na dedinu. V po-
kojnom prostredí zažívam najväčší
relax, tam zabúdam, že mesto exis-
tuje. Relaxom je pre mňa aj pohľad
na mojich rodičov, ktorí sú napriek
pokročilému veku svieži, plní 
energie a nadšenia zo života. Rela-
xom je pre mňa moja priateľka. Nie 
je nič príjemnejšie ako prechádzka 
s mojimi dvoma vlčiakmi. Podľa 
mňa je dôležité vedieť si vychut-
návať aj maličkosti, tešiť sa z kaž-
dého pekného dňa. ❙

„Trieda E, ktorú používam, spĺňa moje požiadavky 
a navyše nádherne vyzerá.“ 
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Kľúčovou víziou výskumu a vývoja je 
jazda bez nehôd, čo zahŕňa nielen bez-

pečnosť vozidla a vodiča, ale aj každého na
ceste. Podstatou tejto teórie je aktívny zásah
automobilu v prípade chyby vodiča, spôsobe-
nej napríklad nepozornosťou, roztržitosťou
alebo únavou. Cieľom je znížiť dosah nehody
alebo, ak je to možné, nehode predísť.

„Veríme, že o desať až dvadsať rokov 
dokážeme vo veľkej miere zredukovať 
počet dopravných nehôd spôsobených vozid-
lami. Päťdesiat percent všetkých nehôd 
možno predvídať a tak im predísť,“ hovorí 
Dr. Eckhard Cordes, člen Predstavenstva 
DaimlerChrysler AG a vedúci sekcie úžitko-
vých vozidiel.

Doprava tovaru je dôležitou súčasťou kaž-
dej ekonomiky. Stodvadsaťkilogramový ná-
klad sa napríklad v Nemecku každodenne

preváža v priemere po trase 90 km. Autobusy
zasa zohrávajú dominantnú rolu vo verejnej
doprave. Občan EÚ precestuje ročne autobu-
som priemerne tisíc kilometrov. A práve 
vodiči nákladných vozidiel a autobusov sú 
vystavovaní zväčšujúcemu sa tlaku zo stále
narastajúcej dopravy, z nevyhovujúcej infra-
štruktúry alebo nedisciplinovaných vodičov.

Systém regulácie dynamiky a štan-
dardne zavedený posilňovač bŕzd sa ne-
dávno zaviedli aj do autobusov. Prvý systém
značne redukuje riziko šmyku pri zákrutách
alebo vyhýbaní sa prekážkam. Ak napríklad
autobus vychádza z diaľnice v zákrute, rých-
losť vozidla sa automaticky redukuje, až kým
sa neobnoví stabilita riadenia. Systém regu-
lácie dynamiky je ekvivalentom systému
ESP v osobných automobiloch alebo systému

ovládania stability Telligent v nákladných
automobiloch. V dynamicky kritickej situá-
cii, keď sa vozidlo v zákrute dostane do stavu
pretáčavosti alebo nedotáčavosti, Telligent
uvedie do činnosti brzdenie pôsobiace indivi-
duálne na každé koleso zvlášť, pričom sa au-
tomaticky zredukuje výkon motora. Citlivým
pribrzdením návesu sa zabráni zalomeniu
návesu oproti trucku i v prípade, že je vyba-
vený konvenčným pneumatickým systé-
mom. Systém spozná, či hrozí prevrátenie
návesu. Ak stabilita návesu dosiahne svoj vr-
chol bez toho, aby si vodič túto situáciu v zá-
krute uvedomil, napríklad na výjazde z diaľ-
nice alebo pri rýchlej zmene jazdných
pruhov, systém okamžite zníži rýchlosť jaz-
dy, kým sa súprava opäť nedostane do stabil-
nej situácie. Systém rozozná fyzikálne limity
a zníži tak riziko prevrátenia návesu.

Posilňovač bŕzd zasa pomocou elektro-
nických impulzov zistí nebezpečnú situáciu
súvisiacu s rýchlosťou a zabezpečí okamžité
brzdenie.

Asistencia proti vybočeniu z jazde-
ného pruhu varuje vodiča, ak sa vyskytne
nebezpečenstvo vybočenia. Väčšinou je
príčinou pokles koncentrácie vodiča pri lade-
ní rádia alebo telefonovaní. Kamera umiest-
nená za predným oknom monitoruje úsek
cesty priamo pred vozidlom. Ak vozidlo zač-
ne vybočovať zo svojho pruhu, z reprodukto-
rov zaznie varovný signál, ktorý upozorní vo-
diča, aby sa vrátil do svojho pruhu.

Systém Telligent na udržiavanie
vzdialenosti zabezpečuje udržanie bezpeč-
nej vzdialenosti od vozidla idúceho vpredu.
Vodiči si v rámci určitého limitu môžu túto

Bezpečnosť

Bezpečná voľba: asistenčné systémy 
v nákladných automobiloch a autobusoch

„Ľudia nie vždy vedia predvídať nehodu. Ich autá áno,“ znie reklamný slogan spoločnosti 

DaimlerChrysler. Segment úžitkových vozidiel Mercedes-Benz je lídrom v technológii bezpečnost-

ných systémov, čo dokazuje aj objem investícií do výskumu a vývoja vo výške 1 miliardy eur ročne.
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vzdialenosť nastaviť aj sami. Vždy sa však
ako minimum berie vzdialenosť 50 metrov.
Systém v prípade nedodržania bezpečnej
vzdialenosti aktivuje retardér alebo servisnú
brzdu, napríklad v situáciách, keď sa pred
vozidlom zrazu ocitne iné vozidlo.

Dopyt po asistenčných systémoch sa
v roku 2003 takmer zdvojnásobil. Viac ako
2100 nákladných vozidiel Mercedes-Benz 
bolo vybavených stabilizačným systémom
Telligent, čo je dvakrát viac ako v roku 2002.
Dopyt po systéme na udržanie vzdialenosti
Telligent sa zvýšil zo 700 na 1800 systémov.
„Účinok týchto asistenčných systémov je 
nepochybne pozitívny, no počet nákladných 
automobilov nimi vybavených je stále nízky.

Dopravných nehôd by mohlo byť oveľa me-
nej, ak by týchto systémov bolo v autách
viac,“ uzatvára Dr. Eckhard Cordes. ❙

Dopyt po asistenčných systémoch 
sa v roku 2003 takmer zdvojnásobil
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Aké je postavenie autobusov s trojcípou
hviezdou na slovenskom  trhu?  
- Napriek tomu, že značka Mercedes-Benz
nie je na Slovensku zastúpená v takej miere
ako napríklad v Nemecku, kde jej podiel
predstavuje až 50 percent trhu, môžeme 
tvrdiť, že sa nám darí. Priemerný vek autobu-
sov na Slovensku je alarmujúci, v SAD je to
12 – 13 rokov, mestské podniky sú na tom ešte
horšie. Našou snahou je dostať čo najviac
našich značiek autobusov Mercedes-Benz 
a Setra na náš trh. Zákazníkov o kvalite 
a ekonomike produktov najlepšie presvedčíte
vlastným otestovaním. Nízkopodlažný troj-
nápravový autobus Mercedes-Benz Citaro
sme požičali  MHD v Bratislave. Tu absol-
voval jednomesačný test bez problémov, 
a ako sme očakávali, s nižšou spotrebou 
pohonných látok ako používané autobusy.
Ďalej  nasledovalo testovanie v Žiline, Nitre,
Bardejove. V súčasnosti už jazdí prvé „slo-
venské“ Citaro v mestskej doprave v Nitre.
Teší nás, že v rámci Bratislavy sa pripravuje
väčší nákup 130 autobusov na budúci rok.
Ďalšími produktmi v našom portfóliu sú prí-
mestské autobusy, ktoré v najväčšej miere
nájdete v Nitre a Prešove. Čo sa týka zájaz-
dových autobusov, máme veľmi dobrú pozí-

ciu na trhu, nimi sme vlastne začínali. Na
Slovensku jazdí niekoľko desiatok zájazdo-
vých autobusov značky Mercedes-Benz, 
ktoré vlastnia cestovné kancelárie, súkromní
dopravcovia či podniky SAD. Mnohí ich 
vídajú na cestách aj vo farbách Eurolines.  

Už niekoľko rokov je zákazníkom k dispozí-
cii na Tuhovskej ulici v Bratislave servis 
pre nákladné vozidlá i autobusy. Kde ešte
na Slovensku máte pobočky?
- Predaj autobusov sa uskutočňuje z Brati-
slavy, servis poskytujeme okrem Bratislavy
aj v Banskej Bystrici a Prešove, čím vlastne
pokrývame všetky kraje Slovenska. V naj-
bližšom čase by sme radi otvorili ďalšie ser-
visné stredisko v Žiline.  

V októbri minulého roku sa na letisku 
v Piešťanoch uskutočnil výcvik šoférov 
autobusov Mercedes-Benz. Bola to prvá 
akcia tohto druhu. Ako ste ju vyhodnotili?
- Túto akciu sme pripravili s podporou centrá-
ly DaimlerChrysler, ktorá poskytla potrebnú
techniku na prípravu skúšobnej dráhy.
Cieľom akcie bola podpora bezpečnosti ako
služba navyše pre našich zákazníkov. V tur-
nuse piatich dní sa každý deň vystriedalo

dvanásť vodičov. Tí si mohli vyskúšať kritické
situácie pri brzdení či na šmykľavom povr-
chu. Ohlas bol výborný, vodiči zažili aj „adre-
nalín“ a mohli si nacvičiť mnohé zručnosti.

DaimlerChrysler je lídrom v oblasti aktívnej
i pasívnej bezpečnosti a vo svojich vozid-
lách už umiestnil mnoho účinných systé-
mov. Ako by ste zhodnotili bezpečnosť 
segmentu autobusov?
- Povinným štandardom v autobusoch je proti-
šmykový systém ABS, retardér alebo odľahčo-
vacia brzda. Najluxusnejší autobus Travego
má zatiaľ ako jediný autobus sériovo monto-
vaný systém ESP, no v blízkej budúcnosti ho
určite nájdeme aj v iných našich modeloch.

Ako by ste načrtli trend v predajnosti auto-
busov na Slovensku?
- Údaje štatistík sa rôznia, počet registrova-
ných autobusov na Slovensku dosahuje číslo
6– až 8– tisíc, priemerný vek je nad úrovňou
desať rokov. Minulý rok bolo predaných 191
autobusov nad 6 ton celkovej hmotnosti, 
z toho 44 našej značky. Trend predaja je 
u nás napriek všetkému stúpajúci, minulý rok
sme dosiahli najlepšie čísla, ak nerátam rok
2000, keď sme ako víťaz tendra predali 91
prímestských midibusov pre celé Slovensko.

Podvozky Mercedes-Benz sú základom pre
mnohé špeciálne vozidlá, napríklad hasič-
ské alebo záchranné...
- Pod špeciálne vozidlá patrí celý rad vozi-
diel, ktoré slúžia na rôzne účely. Sú to naprí-
klad komunálne vozidlá, ktoré fungujú pri
dennodennej prevádzke, až po špeciálne
záchranárske alebo hasičské vozidlá, ktoré
sú prispôsobené na veľmi špecifické pod-
mienky, ďalej vozidlá Unimog, ktoré musia
pracovať v zložitom teréne. Patria sem aj
pancierované vozidlá so zvýšenou ochranou.
Zabezpečili sme výrobu šiestich špeciálnych
Unimogov pre lesné požiare, ktoré si vyžadu-
jú špecifické funkcie vozidla, i ďalších hasič-
ských špeciálov. Dnes na Slovensku pomáha
vyše 70 našich záchranných vozidiel pri 

Zo zákulisia

Niekoľko otázok pre...
Ing. Robert Osvald, vedúci predaja špeciálnych vozidiel

Motor-Car Wiesenthal & Co., s. r. o.

Divízia  autobusov  existuje v rámci 
spoločnosti  Motor-Car  Wiesenthal 
už sedem rokov. Robert  Osvald stál 
pri jej zrode, pretože, ako hovorí,
„autobusy má v krvi“...

FOTO SCG
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dopravných nehodách, sme partnerom
Armády SR a ďalších špeciálnych zložiek. 

Prečo ste zakotvili práve v tejto oblasti?
- V spoločnosti Motor-Car Wiesenthal pôsobím
od začiatku, čiže najskôr som sa venoval pre-
daju osobných vozidiel. Od roku 1995 som pre-
šiel na oddelenie úžitkových vozidiel, čo bol
vtedy pre nás nový segment. Keď sa objavil 
prvý záujemca o autobus, rád som sa toho ujal,
pretože v rodine máme k autobusom blízko. 
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Nezabudnuteľné 
zážitky

Po obrovskom úspechu, ktorý zaznamenali „klasické“ vozidlá automobilky Smart, si jej 

konštruktéri kládli otázku, aký automobil môže priniesť mimoriadne potešenie z jazdy 

zvýraznenej skvelou dynamikou, jazdnými vlastnosťami a bezkonkurenčným imidžom. 

Odpoveď na túto otázku stelesňuje ich športovo ladený produkt Smart Roadster.

Ten totiž nadväzuje na odkaz, ktorý
zanechali automobily tejto koncep-

cie, mimoriadne obľúbené najmä 
v sedemdesiatych rokoch. Samozrej-
mosťou však sú najmodernejšie hi-tech
prvky, zvýrazňujúce prednosti vozidla
typu roadster.

Základom celého vozidla je mimo-
riadne tuhý samonosný skelet, ktorý
vďaka osvedčenej bezpečnostnej 
koncepcii Tridion ponúka ochranu 
pasažierov na úrovni oveľa väčšieho 
automobilu.

Nevšedné pocity z jazdy si môže
dvojčlenná posádka vychutnávať aj
vďaka nízko uloženému ťažisku, športo-
vo tvrdšie vyladenému pruženiu a kon-
cepcii poháňacej sústavy s motorom
uloženým za zadnými sedadlami a po-
honu zadnej nápravy. Takéto usporiada-
nie umožnilo rozložiť hmotnosť vozidla
v pomere 44 : 56 percent na prednú 
alebo zadnú nápravu. Takéto rozloženie
sa pozitívne odrazilo v kvalitných 
jazdných vlastnostiach, na ktorých sa 
podieľa aj zadná náprava De Dion 

s Wattovým priamovodom zaisťujúcim
ideálne postavenie zadných kolies voči
vozovke pri akomkoľvek prepružení.

Ako pohonná jednotka tohto len
790 kg ťažkého vozidla bol zvolený
trojvalec objemu 698 cm3 ponúkajúci
dva výkonové varianty. Obe verzie sú
prepĺňané, čo umožnilo dostať aj z ma-
lého objemu viac než dostatočný výkon
a krútiaci moment. V prvom prípade sa
na zadné kolesá odvádza 40 kW a 95 Nm,
v druhom je to až 60 kW a 110 Nm, 
čo v kombinácii s nízkou hmotnosťou
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ponúka maximálnu rýchlosť 160 až 175
km/h. Zaujímavé sú pritom aj hodnoty
zrýchlenia. V prvom prípade dosiahne
Smart Roadster rýchlosť 100 km/h za
15,5 sekundy, s výkonnejším motorom
mu to trvá len 10,9 sekundy. Lákavým
údajom určite je aj priemerná spotreba
oboch agregátov, slabší z nich si za svoje
služby vypýta len 4,9 litra a v prípade
motora s väčším výkonom stúpne spo-
treba len o dve desatiny litra na 
5,1 l/100 km. Obe pohonné jednotky sa
samozrejme, dodávajú  so šesťstupňo-
vou robotizovanou prevodovkou, ktorá
ponúka aj mimoriadne zaujímavý spô-
sob radenia, pri využívaní ktorého sa
vodič môže cítiť ako v monoposte F1.

Okrem klasickej radiacej páky umožňu-
júcej sekvenčný spôsob radenia možno
totiž navoliť požadovaný prevodový 
stupeň aj pomocou tlačidiel na volante.

Radosť z jazdy týmto vozidlom má
okrem výnimočnej dynamiky a jazd-
ných vlastností aj ďalší rozmer a tým je
odnímateľná strecha, ktorú v jednom 
z jej vyhotovení možno elektricky zložiť
dokonca aj počas jazdy!

O bezpečnosť sa okrem prepracova-
nej karosérie stará elektronický stabili-
začný systém ESP, protiblokovací sys-
tém ABS, regulácia brzdného tlaku na
jednotlivé kolesá v zákrute CBC či čelné
a bočné airbagy. Komfort cestovania
majú za úlohu zvýšiť autorádio s CD me-
ničom, vyhrievané kožené sedadlá, posil-
ňovač riadenia, tempomat či palubný po-
čítač. Na trh sa navyše najnovšie dostal
špeciálny model pomenovaný ako Smart
Roadster Affection, ktorý disponuje špe-
ciálnou výbavou. V nej sa dajú nájsť
okrem šiestich farieb exteriéru aj zliati-
nové disky s pneumatikami rozmeru
185/55 R15 a strecha typu hardtop. ❙

2901.2004 Hviezdy ciest

Fascinácia

Nevšedné pocity z jazdy si môže dvojčlenná posádka 
vychutnávať aj vďaka nízko uloženému ťažisku
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Cesta za titulom

Každý priaznivec motoristického športu si pri vyslovení názvu Mercedes-Benz 

okamžite vybaví množstvo víťazstiev, ktoré táto automobilka získala od počiatku

automobilovej histórie. Koniec koncov aj samotné meno Mercedes je odvodené 

od víťazstva, na ktorého počesť tak svoje vozidlo Daimler pomenoval pán Jelínek!

Okrem prestížneho seriálu 
DTM, kde žne značka s troj-

cípou hviezdou v znaku úspechy
prostredníctvom modelu CLK, an-
gažuje sa stuttgartská automobilka
už desať rokov aj v najprestížnej-
ších pretekoch na svete – v prete-
koch monopostov formuly 1.

Aby sme boli presní, tých desať
rokov sa spája s dodávkami moto-
rov. Mercedes-Benz totiž v polovici

päťdesiatych rokov vtrhol do F1
s celým svojím monopostom ozna-
čeným W 196 (objem 2,5 litra, šesť
valcov, výkon až 213 kW/290 k).
Ten vďaka svojej vyspelej konštruk-
cii porazil vtedajšiu konkurenciu
a priviedol legendárneho Juana
Manuela Fangia k dvom titulom
majstra sveta (1954 a 1955). Po
týchto úspechoch sa automobilka
Mercedes-Benz stiahla a pôsobila

predovšetkým na okruhových maj-
strovstvách či v skupine C prototy-
pov – samozrejme, úspešne.

Pri svojom návrate do cirkusu
F1 v roku 1994 sa Mercedes-Benz
rozhodol dodávať motory a tie zís-
kali dva tituly majstra sveta (Mika
Häkkinen – 1998 a 1999) a priviedli
monopost McLaren k jednému titu-
lu konštruktérov (1998). Každú
sezónu však patril k horúcim favo-
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Šport

pre jedného jazdca na jeden víkend
nastavil latku obťažnosti skutočne
vysoko. Žiaden motorár nebude 
spokojný s nastavením motorov na
menší výkon ako v roku 2003, ale
v rovnakom čase sme postavení
pred riešenie, ako predĺžiť výkon
motora na dvojnásobok. A práve
skoré a mimoriadne intenzívne tes-

tovanie by nám malo pomôcť vy-
riešiť túto otázku a zdolať nastolenú
výzvu,“ povedal pri prvých testova-
cích jazdách Norbert Haug, vicepre-
zident Mercedes-Benz Motorsport.

Cieľ kombinácie monopostu
McLaren a motora Mercedes-Benz
je teda jasný – zisk oboch titulov
majstra sveta v roku 2004. ❙

David Coulthard a West McLaren 
Mercedes MP4-19 v akcii 

Testovanie F1 vo Valencii: 
Kimi Räikkönen a David Coulthard 

ritom a aj v minulej do posledných
pretekov siahal po titule majstra
sveta jeho jazdec Kimi Raikkonen.

Na túto sezónu sa tím pripravo-
val mimoriadne starostlivo, a tak už
25. novembra 2003 mohol na prvé
testovacie jazdy vyraziť nový mono-
post McLaren MP4-19, ktorý poháňa
desaťvalec Mercedes-Benz s označe-
ním FO110Q. Práve naň sa budú
v sezóne 2004 klásť mimoriadne ná-
roky. Zmena predpisov totiž určila,
že jeden jazdec bude smieť počas
jedného víkendu využívať len služ-
by jediného agregátu. Prípadná 
porucha či výmena agregátu bude
pre jazdca znamenať posun na štar-
tovnom rošte o desať miest dozadu.
Nový agregát preto bude musieť vy-
držať viac než 800 km, zatiaľ čo do-
teraz vystačil so životnosťou približ-
ne 400 km. Aj preto sa nový agregát
prvýkrát rozozvučal už 31. júla
2003. To dalo motorárom dostatoč-
ný priestor na jeho cizelovanie a vý-
sledkom je motor, ktorý napriek
zvýšenej životnosti nestratil nič zo
svojho mimoriadneho výkonu,
skôr naopak, navyše je oproti pred-
chodcovi ľahší, kompaktnejší a má
nižšie uložené ťažisko.

To sa, samozrejme, okamžite
prejavilo aj na dosahovaných ča-
soch kombinácie MP4-19 a FO110Q.
Tá bola v testoch o 1,5 sekundy
rýchlejšia ako minuloročný mono-
post MP4-17D. Pri testovaní na
okruhu Jerez v Španielsku 7. až 11.
januára 2004 dokonca nový mono-
post v priamom súboji porazil nové
williamsy a Kimi Raikkonen vytvo-
ril nový traťový rekord.

„Možnosť testovať nové vozidlo
na sezónu 2004 v roku 2003 nám
dáva väčšie šance na dosiahnutie
našich cieľov. V tejto sezóne bude
formula 1 najtvrdšou výzvou v dote-
rajšej histórii. Jeden dovolený motor
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„Je len jediná cesta, ako prekonať originalitu dizajnu 
vozidla Chrysler PT Cruiser, a to je zobrať mu

strechu,“ povedal Jeff Bell, viceprezident marketingu pre
značky Chrysler a Jeep.

A práve preto na rysovacích doskách vznikol 
PT Cruiser vo verzii kabriolet. Jedinečné retro línie tak
dostali nový zaujímavejší rozmer, rovnako ako jazda
v tomto automobile, keď sa vietor jemne pohráva 
z vašimi vlasmi.

Aby však bol z PT Cruisera dokonalý kabriolet, bolo
treba viac než len fantáziu dizajnérov. Zapracoval aj um

konštruktérov a výsledkom je množstvo riešení jedineč-
ných pre túto kategóriu automobilov.

Základom pri tvorbe tohto automobilu bolo poznanie,
že väčšina cestujúcich v takýchto automobiloch chce ces-
tovať so svojimi rodinami či priateľmi bez toho, aby ich
vzájomná komunikácia bola niečím obmedzovaná. Práve
preto sa najväčšia pozornosť venovala streche vozidla.
Výsledkom je jedinečné riešenie, ktoré chráni šesť paten-
tov. Intenzívnym meraním v aerodynamickom tuneli sa
podarilo dosiahnuť neuveriteľné zníženie hluku vyvola-
ného prúdením vzduchu okolo látkového materiálu.
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S nebom nad hlavou
Nová podoba originality

01/2004

Prekonať originalitu dizajnu, ktorý v roku 2001 ponúkol Chrysler PT Cruiser, 

je takmer nemožné. Dizajnérsky a konštrukčný tím materskej automobilky 

to však dokázal, a tak sa svetu predstavil Chrysler PT Cruiser Convertible.
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S nebom nad hlavou

Pozornosť z hľadiska aerodynamiky však bola sústrede-
ná aj na prípad, keď je strecha otvorená. Práve preto sa
za prednými sedadlami objavil elegantný rám, ktorý 
výrazným spôsobom redukuje turbulencie, znepríjemňu-
júce cestovanie najmä posádke zadných sedadiel. 

Zlepšenie aerodynamiky však nie je jediným posla-
ním tohto doplnku. Jeho umiestnenie totiž výrazne zvy-
šuje torznú tuhosť karosérie, k čomu sa pridáva aj len

dvojdverová karoséria. PT Cruiser tak v tejto oblasti 
výrazne prekonáva svoju konkurenciu, navyše tuhá 
karoséria a v detailoch upravený podvozok zabezpečujú 
vozidlu jedinečné jazdné vlastnosti. Posádka si pritom
môže vychutnávať komfort, ktorý poskytuje pruženie.   

Pasažierom však bola venovaná pozornosť aj pri
tvorbe interiéru, ktorý je teraz štvormiestny, pričom prí-
stup na zadné sedadlá uľahčujú predné sedadlá, ktoré sa

hviezdy ciest 1/04  2.3.2004 20:15  Stránka 34



3501.2004 Hviezdy ciest – Chrysler Jeep

sklopia a posunú vpred, potom sa vďaka zabudovanej 
pamäti vrátia do pasažiermi nastavenej polohy.

Na zadných sedadlách PT Cruiser Convertible ponú-
ka v tejto kategórii jedinečný priestor, navyše v ochran-
nom ráme, ktorý je zo strany kabíny čalúnený, sú umiest-
nené špeciálne svietidlá, vytvárajúce vo vozidle príjemnú
atmosféru. K nej sa pridávajú aj kvalitné materiály 
s možnosťou dvoch farebných vyhotovení, ktoré vkusne 
dopĺňa množstvo chrómových častí.

Aj napriek výraznému prepracovaniu zadnej časti si
ponechal PT Cruiser množstvo z variability svojho
staršieho brata. Zadné sedadlo sa tak delí na dve samo-
statne sa sklápajúce dvojice, čo v prípade obsadenia 
vozidla len dvoma cestujúcimi umožňuje prepravu aj 
dlhších predmetov, napríklad golfových palíc...

Svojich konkurentov nový kabriolet od Chrysleru
prekonáva aj v oblasti pohonu a jazdných vlastností. Pod
prednou kapotou si totiž našli miesto tri výkonné pohon-
né jednotky. Všetky majú rovnaký objem 2,4 litra, dvom
výkonnejším pomáha dýchať turbodúchadlo. Ponuka
konských záprahov sa začína pri hodnote 150 koní 
(110 kW), v prípade verzie Touring pokračuje stádom 
180 koní (132 kW), no a najväčší počet konských síl má
pod kapotou verzia GT. Tej k vynikajúcim dynamickým 
vlastnostiam pomáha celých 220 koní (162 kW)! 
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PT Cruiser výrazne prekonáva
svoju konkurenciu
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Nová podoba fascinácie

„Nový Chrysler Crossfire Roadster je vynikajúci,“
povedal pri prezentácii Jeff Bell, viceprezident

spoločnosti Chrysler. „Dizajn, technológia a ponúkané
výkony uvoľnia adrenalínovú dávku.“

Už tak vydarený dizajn, prekypujúci svalnatými lí-
niami, robiacimi z tohto vozidla pravého „Američana“,
má teraz – po pridaní otvárateľnej strechy – znova čím
potešiť zrak motoristov. „Náš nový Chrysler Crossfire

Roadster nadväzuje svojím duchom na Crossfire kupé,“
povedal Trevor Creed, starší viceprezident koncernu
Chrysler pre dizajn.

Samotná strecha je vyrobená zo špeciálnej, mimo-
riadne odolnej látky. V nej je integrované zadné okno vy-
robené zo skla, ktoré je navyše vyhrievané. „S vozidlom
Chrysler Crossfire Roadster si môže vybrať užívateľ svo-
ju vášeň,“ povedal Jeff Bell. „Aj so strechou, aj bez nej je

So šepotom vetra

Auto, ktoré si po svojom predstavení minulý rok získalo srdcia 

motoristov nielen za veľkou mlákou, dostalo ďalší, ešte zaujímavejší

rozmer. Reč je o vozidle Chrysler Crossfire, ktoré na detroitskom 

autosalóne debutovalo vo verzii Roadster.
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Crossfire výborne vyzerajúcim športovým vozidlom.
Slnečné lúče a čerstvý vzduch sú k dispozícii o krátkych
22 sekúnd.“ Presne toľko totiž trvá elektromechanické
otvorenie aj zatvorenie strechy.

Pod ňou sa ukrýva priestranný interiér určený dvo-
jici vyznávačov športovej jazdy. Kožené čalúnenie kom-
binované s množstvom lešteného hliníka, športovo tvaro-
vaný volant a elektricky nastaviteľné sedadlá, ktoré
podržia telo pri akomkoľvek štýle jazdy, potešia každého.

Najväčšie zmeny, okrem samotnej strechy, zazna-
menala zadná partia, v ktorej sa ukrýva vysúvateľný
spojler (pri rýchlosti 95 km/h) a ktorú krášli aj dvojica
chrómových koncoviek výfuku namontovaných v stred-
nej časti zadného nárazníka.

Športovo elegantné línie exteriéru vynikajúco dotvá-
rajú aj zliatinové disky, ktoré v prípade prednej nápravy
disponujú priemerom osemnásť palcov a obutím s roz-
merom 225/40 ZR. Zadné poháňané kolesá dostali pre
lepšie trakčné vlastnosti priemer devätnásť palcov a roz-
mer pneumatiky 255/35 ZR.

Crossfire Roadster má rovnako ako verzia kupé vy-
nikajúce jazdné vlastnosti. Tie zabezpečuje viacprvkové
lichobežníkové zavesenie predných kolies, ktoré spolu 
s presným riadením dáva istotu aj pri razantnejšom 
tempe. Rovnako sofistikovane je navrhnutá aj zadná po-
háňaná náprava, zabezpečujúca presné vedenie stopy aj
pri prehnanom stlačení pedálu akcelerátora. V takomto
prípade je navyše k dispozícii elektronický stabilizačný
systém ESP. Tomu pri dohľade na čo najbezpečnejšiu
jazdu asistuje najmodernejší ABS, pritláčajúci brzdové

doštičky na mohutné kotúčové brzdy, samozrejme, 
s vnútorným chladením. Okrem prepracovanej štruktúry
karosérie zvyšuje bezpečnosť aj štvorica airbagov – dva
čelné a dva bočné, pričom čelné disponujú dvojstupňo-
vým nafukovaním, ktoré sa aktivuje podľa intenzity 
nárazu. Pri prevrátení vozidla chráni posádku navyše
dvojica masívnych rámov za prednými sedadlami.

Na pohon tohto krásavca spoza veľkej mláky je
určený šesťvalcový agregát s objemom 3,2 litra. Ten cez
šesťstupňovú manuálnu, prípadne päťstupňovú automa-
tickú prevodovku prenáša na kolesá silu dvestopätnás-
tich koní (160 kW) a maximálny krútiaci moment 
s hodnotou 310 Nm, ktorý stačí na to, aby sa jazda 
s vetrom vo vlasoch stala ešte fascinujúcejšou... 
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Dizajn, technológia a ponúkané 
výkony uvoľnia adrenalínovú 
dávku.
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Legenda podrástla

Rodokmeň tejto legendy terénu siaha až do druhej
svetovej vojny, keď jej pradedo Willys MB výrazne

pomáhal spojeneckým vojskám. Aj Wrangler má za 
sebou už niekoľko rokov, ktoré však nič z jeho príťaž-
livosti neubrali, skôr naopak. Čisté línie originálneho
off-roadu aj dnes lákajú oči.

„Z času na čas počujeme znova od našich zákazníkov,
že si neželajú zmeny na vozidlách Jeep. Existuje malá
skupinka zákazníkov značky Jeep, ktorá síce chce zacho-
vať veci, čo na Jeepe Wrangler miluje, potrebuje však viac
miesta pre svoj životný štýl,“ povedal pri predstavení 
vozidla Jeep Wrangler Unlimited Jeff Bell, viceprezident
pre marketing koncernu Chrysler Jeep. „Mali sme 
v úmysle vytvoriť Wrangler s dlhším rázvorom osí kolies,
ktorý by poskytol zákazníkom to, čo naozaj chcú, pritom
by si však zachoval všetky skvelé vlastnosti.“

Od slov nebolo ďaleko k skutočnosti a na svete je
Wrangler s rázvorom dlhým 2575 mm, čo je predĺženie
o 250 mm. Samozrejme, v ponuke naďalej ostáva aj 
klasický Wrangler s kratším rázvorom.

To sa okamžite prejavilo na zlepšení mnohých
vlastností. V prvom rade však išlo o zväčšenie plochy
na batožinu, ktorá má teraz o 325 mm väčšiu dĺžku, čo
znamená dvojnásobné zväčšenie úložného priestoru
oproti Wrangleru s krátkym rázvorom, navyše
Wrangler Unlimited teraz utiahne príves s hmotnosťou
až 1585,5 kg. Klasické heslo Jeepu „choď kdekoľvek,
rob čokoľvek“ sa tak rozšírilo o „privez čokoľvek!“
Konštruktéri však nezabudli ani na pasažierov. 
V druhom rade sedadiel pribudlo pre ich nohy 50 mm.
K zadným sa navyše zlepšil prístup pridaním sklopného
a dopredu posuvného sedadla aj na vodičovej strane.

Konštruktéri si skutočne dali záležať na tom, aby
zväčšením rázvoru Wrangler nestratil nič zo svojich
terénnych schopností. Ich základom je mimoriadne 
tuhý rám, prepracované zavesenie oboch náprav a pohon
4 x 4, ktorý okrem uzavierateľných diferenciálov posky-
tuje aj pomoc redukčnej prevodovky. Silnou stránkou
Wrangleru sú najmä prejazdové a nájazdové uhly a aj
pri dlhšom rázvore sa podarilo zachovať prejazdový
uhol na hodnote 20°.

Jeep Wrangler Unlimited je navyše štandardne 
vybavený 750 mm vysokými pneumatikami obutými 
na pätnásťpalcových diskoch a v najťažšom teréne sa
môže spoľahnúť na navijak umiestnený vpredu.

Pohon Wrangleru Unlimited má na starosti radový
šesťvalec s objemom rovné štyri litre, ktorý cez štvorstup-
ňovú automatickú prevodovku prenáša buď na zadné,
prípadne na všetky štyri kolesá výkon 142 kW (190 k) 
a krútiaci moment 319 Nm.

Wrangler Unlimited však poskytuje aj zlepšenú 
plátennú strechu SunrideTM, ktorá je teraz obohatená 
o „strešné okno“, ktoré po má otvorení rozmery 
1125 x 575 mm a ponúka tak väčší priestor ako ktoré-
koľvek klasické strešné okno. Wrangler Unlimited sa
ponúka aj s pevnou odnímateľnou strechou. Bohatá je 
aj výbava interiéru, kde sa dá nájsť klimatizácia, audio
s CD prehrávačom, posilňovač riadenia, airbagy novej
generácie č volant potiahnutý kožou.

Wrangler, teraz ponúkaný v dvoch rázvorových dĺž-
kach, tak aj naďalej bude zákazníkov tešiť nevšednými
zážitkami na cestách, ale najmä v teréne, kde sa dá 
voľnosť vychutnávať jedinečným spôsobom odstráne-
ním strechy, bočných dverí či sklopením čelného skla.

Medzi pravovernými vyznávačmi vozidiel off-road, 

nie je hádam ani jeden, ktorý by nepoznal meno

Jeep Wrangler. A práve ich poteší správa o predsta-

vení novej verzie Jeep Wrangler Unlimited.  
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Novinka v stánku Jeep upútala každého návštevníka
tohto najprestížnejšieho autosalónu v Severnej

Amerike. Jeho extrémnu veľkosť (šírka 2032 mm, rázvor
osí kolies 3124 mm) a dizajn čerpajúci inšpiráciu 
z bohatej histórie značky si nebolo možné nevšimnúť.
Koncept Jeep Rescue však nie je len pohľadom do minu-
losti, ale jeho dizajn predznamenáva aj to, akým sme-
rom sa budú uberať línie pripravovaných produktov.
Poslanie predstaveného vozidla je zakódované už v jeho
mene. Jeep Rescue je totiž určený na vyhľadávanie
a záchranu v tých najneschodnejších terénoch. Predur-
čuje ho na to už samotná konštrukcia, vychádzajúca rov-
nako ako dizajn z obrovských skúseností konštruktérov
automobilky Jeep. Pre Rescue tak nie je problém dostať
sa do drsných kopcovitých terénov, prebrodiť rozbujne-
né rieky, rozbahnené cesty či prejsť nevľúdnou púšťou.
Na to všetko je toto vozidlo pripravené.

„Jeep Rescue je najlepšie vozidlo na vyhľadávanie
a záchranu, také, aké dokáže vyrobiť jedine Jeep,“ 
povedal Trevor Creed, starší viceprezident koncernu
Chrysler/Jeep pre dizajn.

Na zvládnutie extrémnych podmienok vybavili 
konštruktéri Jeep Rescue mohutným rámom podvozka,
ktorý dokáže vydržať aj maximálne krútenie na terén-
nych nerovnostiach. Predná aj zadná náprava sú, samo-
zrejme, tuhé, takže pri prekonávaní terénnych nástrah
si zachovávajú optimálne postavenie kolies vzhľadom na
vozovku a zabezpečujú tak vozidlu ideálnu trakciu.
Okrem toho ich masívna konštrukcia znesie aj vysokú
rýchlosť na nerovnom podklade bez rizika poškodenia.
V prekonávaní terénnych nerovností výrazne pomáhajú
aj malé previsy karosérie a svetlá výška, ktoré zabez-
pečujú vozidlu veľké nájazdové a prejazdové uhly. Veľkú
svetlú výšku majú na svedomí najmä obrovské terénne
pneumatiky s priemerom 925 mm, ktoré navyše dokážu
jazdiť, aj ak v nich nie je žiaden vzduch, čím sa ušetrila
nutnosť náhradného kolesa. Kvôli lepšej priechodnosti
rozdielnymi povrchmi dostali pneumatiky reguláciu
hustenia, ktorú možno ovládať priamo z interiéru.

Aby sa zabezpečila čo najkomfortnejšia jazda po ne-
rovnostiach, sú obe nápravy odpružené hydropneumatic-
kým pružením, ktoré má navyše možnosť zväčšenia svet-
lej výšky o 101 mm, čím sa výrazne zlepšuje brodivosť
automobilu. Na jazdu neprístupným terénom je vozidlo,
samozrejme, vybavené navijakmi ovládanými z kabíny,
umiestnenými na prednom a zadnom nárazníku.

Paradoxne oproti vonkajším tvarom klasického 
off-roadu pôsobí moderný dizajn interiéru, ktorý je až 

sedemmiestny, pričom posledné dva rady sedadiel sú 
sklápateľné. Na palubnej doske je najmodernejšie vyba-
venie, aké ponúkajú automobily. Na jej stredovej konzole
sa vyníma veľká farebná obrazovka, na ktorej sa vo for-
máte 3 D zobrazujú údaje navigačného a topografického
systému či obrazy kamier umiestnených pod podvozkom,
ktoré slúžia na zachytenie hroziaceho nebezpečenstva.
Jeep Rescue je však vybavený aj ďalšími lahôdkami,
umožňujúcimi ľahšie vyhľadávanie a záchranu – na jeho
palube je elektrický generátor (10 kW), infračervená 
kamera, satelitný telefón, VHF vysielačka, digitálna 
kamera s možnosťou satelitného prenosu či biele LEV 
osvetlenie na vizuálny diaľkový prieskum.

„Jeep Rescue má schopnosti tradičné pre vozidlá
Jeep, vycizelované do maximálnej dokonalosti a nevy-
rovná sa mu žiadne iné vozidlo,“ povedal Trevor Creed.
„V tomto automobile vybavenom na zvládnutie najťaž-
šieho hľadania a zachraňovania je všetko, čo reprezen-
tuje značku Jeep.“

3901.2004 Hviezdy ciest – Chrysler Jeep
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Nový silák z Ameriky
To najlepšie do terénu

Jeep ako najstaršia automobilka zaoberajú-

ca sa vývojom a výrobou špeciálnych vozidiel

dokázala aj na tohtoročnom detroitskom

autosalóne, že jej kompetentnosť v tejto 

oblasti je neprekonateľná. Názornou 

ukážkou bol celý modelový rad vozidiel

Jeep, ale najmä koncept Jeep Rescue.
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Hodnota mercedesov 
klesá veľmi pomaly
Už niekoľko štúdií dokázalo, že osobné automobily značky Mercedes-Benz 

sa na trhu jazdených vozidiel umiestňujú na prvých priečkach 

z hľadiska udržania si hodnoty...

Trieda C
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Trieda C
Tento obľúbený automobil dosiahol 
jeden z najlepších výsledkov. Podľa
Eurotax Schwacke model kombi tejto
triedy si po dvoch rokoch zachováva 78
percent svojej pôvodnej hodnoty. Auto-
-Bild označil triedu C 200 CDI kombi 
titulom šampión hodnoty 2004.

Trieda E a S
Trieda E 220 CDI model T jednoznačne
vyhráva ako najhodnotnejší automobil
vo svojom segmente. Medzi luxusnými
limuzínami zostáva na pozícii šampióna
hádam neprekonateľná trieda S.
Hodnota S 320 CDI predstavuje po
dvoch rokoch 66 percent pôvodnej ceny.

Trieda A
Vysoký dopyt po tomto vozidielku spô-
sobil nárast jeho hodnoty na trhu jazde-
ných vozidiel. Dnes si po dvoch rokoch
dokáže zachovať 70 percent ceny, čím
prekonáva ostatné modely v tejto triede.

Trieda SLK
Zachováva si svoj pôsobivý výkon
i hodnotu, z ktorej po dvoch rokoch
ubudne iba 19 percent. Auto-Bild zara-
dil triedu SLK na prvé miesto, hneď za
ním nasledoval model CLK Cabrio. CLK
kupé tiež predbehlo svojich rivalov,
CLK 270 CDI si zachováva 71 percent
hodnoty, čo je až o 8,5 percenta viac
ako pri ostatných kupé.

4101.2004 Hviezdy ciest

Jazdené automobily

Model kombi triedy C si po dvoch rokoch
zachováva 78 percent svojej pôvodnej hodnoty

Podľa najnovšej štúdie medzinárod-
nej analytickej spoločnosti medzi-

národného trhu Eurotax Schwacke mer-
cedesy triedy A, C, CLK, SLK a S majú až
o 12 percent nižšie zníženie hodnoty ako
priemer ostatných vozidiel. Aj motoris-
tický magazín Auto-Bild zverejnil vý-
sledky súťaže o šampióna hodnoty 2004,
v ktorej mercedesy obsadili prvé priečky
v piatich triedach. Hodnotilo sa celkovo
3946 modelov z dvanástich tried.

Trieda S | SLK
Trieda E | Trieda A

70% 78%

66%

81%
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Čarovné Provensálsko

Slnečné, rozkvitnuté, voňavé, farebné
– také je Provensálsko. Kraj na juhu Francúzska má čarovnú moc -– prinúti vás vychutnávať život, 

zahodiť starosti za hlavu a vnímať rytmus tunajšieho života tak, 

že vám svet i vy sami budete pripadať krajší.

TEXT a FOTO: Martina Guzová, SCG
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Cestovanie

Srdce Provensálska leží na miestach,
kde sa spája more s Alpami. Do

diaľky sa tiahnu viničné a levanduľové
polia s prekrásnou farebnou scenériou
krajiny, ktorá tak učarovala Cézannovi,
Van Goghovi či Chagallovi. Côte d'Azur,
svetoznáma francúzska Riviéra, sa ťahá
od Hyeres po Menton. Mestá a mestečká
na tomto tristokilometrovom pobreží
Stredozemného mora sú plné prvotried-
nych elegantných hotelov, reštaurácií 
a šik butikov, súkromných pláží a luxus-
ných víl. Pobrežie však tvorí aj časť
zvaná Camargue s veľkými prístavmi
Marseille, Toulon a Nice, slúžiacimi ako
brána do Afriky už od staroveku.

Tristo kilometrov dlhé pobrežie 
poskytuje príjemnú klímu po celý rok

Poďme sa pozrieť 
na najväčšie perly
pobrežia, ktoré 
právom nesie názov 
Azúrové pobrežie

V tunajšej prírode odhalíte 
množstvo neporušených zákutí
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Saint Tropez – krásni ľudia
a snobstvo na móle

Kedysi maličká rybárska dedinka je
dnes medzinárodnou turistickou mek-

kou vďaka umelcom a spisovateľom,
ktorí ju „objavili“ v 50. rokoch. Pojem
z nej urobila Brigitte Bardotová, ktorá
si tam v 60. rokoch postavila letné síd-
lo. St. Tropez ponúka prekrásne pláže, 

Na móle v St. Tropez zaručene uvidíte výkriky poslednej módy

určite nevynechajte slnenie na Plage 
Bouillabaisse alebo Caneliers. Keď 
zapadne slnko, je príjemné túlať sa 
malebnými uličkami starého mesta
s množstvom kaviarní a reštaurácií
s melodickou hudbou a často i so spe-
vom krásnych speváčok. 

Najatraktívnejším miestom, kde sa
stretáva smotánka, sú však predsa len
jachty v prístave. Kaviarne na móle za-
sa slúžia na to, aby sa ich návštevníci
ukázali v najnovších výkrikoch módy.
Najobľúbenejším športom je tu totiž 
pozorovanie ľudí.

Sezóna v St. Tropez vrcholí na pre-
lome júla a augusta. Ak dávate prednosť
pokoju a nechcete všade stretávať turis-
tov, príďte v máji, júni alebo septembri.
Spoznáte pravé, pokojné St. Tropez
s očarujúcimi uličkami a alejami.

Sezóna v St. Tropez 
vrcholí na prelome 
júla a augusta

Centrom starého mesta 
je Citadela, ku ktorej sa
dostanete spleťou
malebných uličiek
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a barokom. Anglickej promenáde domi-
nuje secesný hotel Negresco. Na pláži
v Nice je farba mora naozaj azúrová
a neviete sa na ňu vynadívať. Letisko je
blízko prístavu, takže pri pohľade
z pláže máte pocit, akoby lietadlá pri-
stávali priamo na mori. Milovníci ume-
nia môžu navštíviť Múzeum Henriho

Matissa a Marca Chagalla. Pravé Nice
spoznáte v jeho úzkych farebných ulič-
kách, počúvajúc spevavú francúzštinu
(Nicois) a pri ochutnávaní miestnych
špecialít, najmä šalátu Nicoise, tuniako-
vých sendvičov a čiernych olív. Samo-
zrejme, k tomu ružové víno Côte de
Provence, ktoré sa tu vyrába.

45

Pohľad z „Le Chateau“ 
je nezabudnuteľný: 

Nice sa predstaví 
v celej svojej kráse

Svetoznáma
Promenade des
Anglais vo vás 
zanechá pocit 
výnimočnosti

01.2004 Hviezdy ciest

Nice priťahuje turistov 
z celého sveta

Nice – krása azúrových pláží 
a romantických uličiek

Nice priťahuje turistov z celého sve-
ta ako magnet, pretože má všetko, čo
mesto robí príjemným a zaujímavým 
– more, nádhernú promenádu, historické
jadro plné úzkych uličiek, modernú 
časť s obchodnými a vzdelávacími cen-
trami a vysoký kopec s očarujúcou 
vyhliadkou na mesto. Šarm Nice vychá-
dza nielen z jeho krásy, ale aj príjemnej
klímy po celý rok. Jeho architektúra je
inšpirovaná obdobím belle époque 

Hotel Negresco 
ponúka jednu 

z najlepších kuchýň
vo Francúzsku
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Cannes – lesk filmových hviezd
a pláže s najjemnejším pieskom

Keď sa dnes povie Cannes, každý
si predstaví červený koberec a medzi-
národný filmový festival. Opaľovať sa
v Cannes na pláži znamená okrem jem-
ného piesku a príjemného mora aj nád-
herný výhľad na elegantné hotely, kto-
rým dominuje neopakovateľný hotel
Carlton. Prechádzka po promenáde
Croisette vám umožní bližší kontakt
s veľkolepými stavbami, reštauráciami
a so značkovými butikmi. To všetko 
lemujú starostlivo upravené kvitnúce
parky a neodmysliteľné palmy. Zaují-
mavou zastávkou je Starý prístav, kde
nájdete rybárske a iné lode a lodičky
rôznych veľkostí. Samozrejmosťou je
návšteva Festivalového paláca, kde sa
na červenom koberci na chvíľu môžete
cítiť ako filmová hviezda alebo si na
chodníku slávy skúsiť porovnať odtlač-
ky Sophie Lorenovej s vašimi.

V Cannes sa na chvíľu budete 
cítiť ako filmová hviezda

Ak máte radi ruch, pláž pred hotelom Carlton je jednou z najlepších adries Riviéry

Château d'If si navždy
uchová tajomstvo grófa

Monte Crista

Cannes, to je aj starý
prístav. Môžete tu 
obdivovať lode
najrôznejších tvarov
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vám naskytne pohľad na postupne sa
vzďaľujúcu prekrásnu panorámu celého
prístavu, ktorú možno kedysi videl gróf
Monte Cristo. Pevnosť If pôsobí naozaj
hrozivo, a keď sa ocitnete v tmavej
a vlhkej kobke, určite pocítite závan
strachu (najmä pri pôsobivom výklade
šarmantného sprievodcu). Za návštevu
stojí katedrála Notre Dame de la Garde
s patrónom všetkých námorníkov.
V štvrti Canebiere pocítite živú atmosfé-

ru kozmopolitného veľkomesta. Ak vás
prepadne hlad, nezabudnite ochutnať
typickú rybiu polievku – boullabaise.
V starom prístave varia jednu z najlep-
ších na celom pobreží.

Kúsok za Marseille sa nachádza
„poklad“ – Calanques. Kaňony s prie-
zračnou vodou nádhernej farby si vás
podmania už na prospektoch a výlet za
takouto prírodnou čistotou patrí k ne-
zabudnuteľným.

4701.2004 Hviezdy ciest

Marseille – podmaňujúci prí-
stav s dušou rebela

Najstaršie, druhé najväčšie mesto
a najväčší prístav Francúzska za storo-
čia prešiel zaujímavým vývojom.
Marseille sa pýši nádherným starým
prístavom, ktorý vôbec nepôsobí špina-
vo, práve naopak. Pri jeho návšteve 
odporúčame nastúpiť na loď smerujúcu
na ostrov Chateau d'If. Pri plavbe sa 

V katedrále Notre
Dame de la Garde 
sa nachádza množ-
stvo talizmanov
námorníkov 
z celého sveta
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Monako – miesto s eleganciou
a noblesou vo vzduchu 

Rozprávkové kniežatstvo na skale
nad morom je známe svojím kasínom
a bohatstvom svojich obyvateľov, ktorí
neplatia žiadne dane. Mesto má pozoru-
hodnú atmosféru, veľkomestskú a súčas-
ne trochu operetnú. Hustota osídlenia je
porovnateľná s Hongkongom.

Dominantou Monaka a sídlom
Grimaldiovcov je Kniežací palác. Je
dobré vybrať sa tam predpoludním,

o päť minút dvanásť sa koná pôsobivá
výmena stráží. Z nádvoria je prekrásny
výhľad na monackú skalu posiatu zau-
jímavo architektonicky riešenými do-
mami a dolu na prístav plný luxusných
jácht. Keď budete odchádzať z nádvoria
paláca, určite sa zastavte v katedrále
na Rue de l'Eglise, kde je medzi
Grimaldiovcami pochovaná Grace
Kellyová. Samozrejme, byť v Monaku
a nenavštíviť kasíno Monte Carlo by bol
hriech. V budove sa nachádza aj opera
s nádherným foyerom plným fresiek.

Pri výmene stráží 
pred Kniežacím 

palácom máte 
šancu zazrieť 
v okne princa 

Alberta

Kasíno Monte Carlo: 
vo vzduchu tu počujete šum penazí

Naľavo sú miestnosti s ruletou, a pokiaľ
dokážete odtrhnúť oči od točiaceho sa
kolesa, môžete sa pokochať bohato zdo-
beným interiérom. Ak sa rozhodnete po-
kračovať v hráčskej vášni na druhý deň,
stačí sa ubytovať hneď vedľa, v Hotel de
Paris a ráno si dať kávu v Café de Paris
oproti. Skrátka, míňať peniažky
v Monaku je veľmi jednoduché. Milov-
níkom zaujímavých architektonických
prvkov odporúčame potúlať sa v ulič-
kách mesta a určite si nenechať ujsť 
japonské záhrady, ktoré navrhla Grace
Kellyová. Tam zrazu z ruchu vstúpite do
oázy pokoja a japonského štýlu záhrad-
níctva, ktoré pohladí vaše zmysly.

Nice, Cannes, St. Tropez – to sú
hlavné centrá, ktoré navštívi každý tu-
rista. Provensálsko však ponúka nespo-
četné množstvo mestečiek a dediniek.
Ak chcete zažiť pravú atmosféru života
v tomto kúte Francúzska, posaďte sa na
malé námestíčko do tieňa platanov, za-
počúvajte sa do zvuku zurčiacich fontán
a pozorujte chvíľu ruch okolo seba. ❙

Byť v Monte Carle 
a nezahrať si v kasíne 
by bol hriech
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Bežný vodič, ktorý, prirodzene, jazdí po-
malšie,  čo je v nepriaznivých podmien-

kach veľmi vítané, má na ideálnej dráhe v zá-
krute značné rezervy,. Ak sa mu napríklad
stane, že zle odhadne rýchlosť, prípadne 
zákruta je neočakávane ostrá alebo je povrch
vozovky klzký, pri určitých skúsenostiach
stále ešte nemusí zúfať. Využitím pretekár-
skej techniky jazdy sa často môže zachrániť
a prejsť zákrutu i vyššou rýchlosťou bez 
nehody. A práve preto nám bližšie poznanie
techniky športovej jazdy nijako nemôže byť
na škodu. Pravdaže, v záujme bezpečnosti
i dodržania dopravných predpisov sa zame-
riame iba na využitie pravej polovice cesty.

Porovnanie dráh automobilu v ostrej zá-
krute s malým a veľkým polomerom ukazuje
obr. 1. Rozdiel v polomere oblúkov r a R je 
skutočne veľký. V oblúku s polomerom r = 6 m
na suchej asfaltovej ceste bude najväčšia
rýchlosť na hranici šmyku 24 km/h. Tú istú
zákrutu však môžeme v núdzovom prípade
prejsť po väčšom oblúku R = 16 m rýchlosťou
40 km/h. V tomto prípade vozidlo prechádza
teoretickým vrcholovým bodom zákruty T.
Z toho vyplýva, že ak v kritickej situácii vy-
užívame takmer celú pravú polovicu cesty,
naša jazda je omnoho bezpečnejšia.

Ideálna dráha v zákrute

Pri pozornom sledovaní jazdy dobrých
pretekárov zistíme, že ich dráha v zákrute je
trochu iná ako na obr. 1. Usilujú sa jazdiť po
ideálnej dráhe. Ideálnou dráhou sa rozumie
dráha, ktorá umožní prejsť príslušnú zákrutu
alebo kombináciu zákrut v najkratšom čase
a s najvyššou rýchlosťou na výjazde zo zá-
kruty (prípadne z poslednej zákruty pri kom-
binácii zákrut). Možno povedať, že táto dráha

má pre pretekára podstatnú úlohu. Pre bež-
ného vodiča bude ideálna dráha súčasne naj-
bezpečnejšou dráhou v zákrute, pretože mu
umožní bezpečnejšie prejsť zákrutu vyššou
rýchlosťou.

Tvar ideálnej dráhy v bežnej zákrute zná-
zorňuje obr. 2.

Vozidlo sa pohybuje v kruhovom oblúku
len v strednej fáze zákruty z bodu B do bodu
C. Na vjazde do zákruty (A - B) sa polomer
dráhy stále zmenšuje a na výjazde z nej (C -
D) sa zväčšuje. Ideálna dráha je pre všetky
vozidlá rovnaká.

Technika jazdy na ideálnej dráhe 
v zákrute:

• Pred dosiahnutím bodu A, keď sa vozid-
lo pohybuje ešte v priamom smere, inten-
zívne brzdíme a preradíme na primerane
nižší prevodový stupeň, aby sme v prípade
potreby mohli v zákrute lepšie ovládať vo-
zidlo aj plynovým pedálom.

• V prvej fáze zákruty (úsek A – B) už ne-
brzdíme, len plynulým uberaním plynu
postupne znižujeme rýchlosť automobilu.
Pomalým natáčaním volantu zmenšujeme
polomer dráhy a vozidlo nasmerujeme tak,
aby sme sa v ďalšej fáze čo najviac pri-
blížili v pravej zákrute k vnútornému okra-
ju cesty (a v ľavej zákrute k strednej, 
deliacej čiare cesty).

• V druhej fáze zákruty (úsek B – C) sa po-
loha volantu nemení a automobil prechádza
po kruhovej dráhe s konštantným polome-
rom rovnomernou rýchlosťou. V tejto fáze
udržujeme malé, primerané množstvo plynu.
V skutočnom vrcholovom bode S sa vozidlo
priblíži tesne k vnútornému okraju zákruty.
Tento bod je o niečo ďalej ako teoretický

vrcholový bod zákruty T na obr. 1. V tejto
časti jazdy si vlastne zákrutu nadchádzame.

• V tretej fáze zákruty (úsek C – D) môže-
me súčasne s pomalým vyrovnávaním vo-
lantu pridávať plyn. Vzrastajúci polomer
dráhy umožňuje zvýšiť rýchlosť. V tejto fá-
ze jazdy sa vlastne do určitej miery nechá-
me vynášať von zo zákruty. Pritom je vhod-
né začať zľahka pridávať plyn najneskôr po
dosiahnutí skutočného vrcholového bodu
zákruty S alebo ešte trochu pred ním.
Postupne, ako sa zväčšuje polomer dráhy
vozidla, pridávame stále viac plynu – prav-
da, tak, aby sme neprekročili hranicu šmy-
ku. Je prirodzené, že ak nám nezáleží na
maximálnom zrýchlení na úseku C – D, ne-
musíme pridávať plyn, ale môžeme účinne
brzdiť. Je dôležité, aby prechody do jednot-
livých oblúkov boli plynulé a nenásilné.

Ideálna dráha má pre bezpečnosť jazdy v zá-
krutách mimoriadny význam. V tretej fáze
zákruty umožňuje jazdu po najväčšom polo-
mere, čo je výhodné, lebo práve tam vznikajú
kritické situácie. Vďaka veľkej rezerve priľ-
navosti pneumatík môže vodič plynule pri-
spôsobiť rýchlosť vozidla okamžitým pod-
mienkam. Ak treba, stačí, keď vodič nepridá
plyn a rezervu šmykového trenia využije na
obídenie neočakávanej prekážky alebo na
brzdenie. Pri inej, nevhodnej technike jazdy
by musel v strede zákruty prudko zabrzdiť,
čo by mohlo vyvolať haváriu. Okrem toho
v prvej fáze zákruty má vodič lepší prehľad,
môže sa skôr vyhnúť prípadnému rozmerné-
mu vozidlu. Ideálna dráha umožňuje aj vy-
užiť dlhší priamy úsek pred zákrutou na in-
tenzívne brzdenie.

Ideálna dráha v zákrute je rovnaká pre
všetky vozidlá so zadným i s predným poho-

Na cestách

Vyššia technika jazdy v zákrute
Spracoval: doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.

Vyspelí pretekári prechádzajú jednotlivé zákruty po najvýhodnejších, tzv. ideálnych dráhach.

Ideálne dráhy sú zároveň aj najbezpečnejšie, pretože dovoľujú vozidlu prechádzať zákrutu naj-

väčšou možnou rýchlosťou.
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nom. Má tým väčší význam, čím je cesta 
širšia. Nesmieme zabudnúť, že je rozdiel, či
prechádzame tú istú zákrutu jedným, alebo
druhým smerom. Ak prechádzame danú zá-
krutu ako pravú, musíme ísť pomalšie, ako
keď ju prechádzame v opačnom smere. Ak
dve protiidúce vozidlá prechádzajú tou istou
zákrutou po ideálnej dráhe, nemôže prísť ku
kolízii, pretože pri stretávaní v zákrute väčši-

nou nie sú menej vzdialené ako pri klasic-
kom spôsobe jazdy.

Na veľmi úzkych cestách sa výhody 
ideálnej dráhy nedajú dobre využiť. V núdzo-
vom prípade však niekedy pomôže šírka
krajnice. Keď je na ideálnej dráhe klzký 
povrch, je lepšie vyhnúť sa mu a zvoliť si inú
dráhu, ktorá je vďaka lepšej priľnavosti
pneumatík bezpečnejšia. ❙

1 | 2

hviezdy ciest 1/04  2.3.2004 20:19  Stránka 51



52 Hviezdy ciest 01.2004 

Žiadajte viac, žiadajte smart Formore 
Rok 2006 bude znamenať nielen vstup značky Smart na americký trh, ale aj kompletne nový model

pod názvom Smart Formore. Ide už o štvrtý modelový rad tejto značky, určený na všetky cesty a pod-

mienky. Uvedením tohto modelu bude Smart prvýkrát zastúpený na najväčšom automobilovom trhu.

Prvý smart 4 x 4 je na obzore

„Smart Formore v sebe spája typic-
ké charakteristiky tejto značky 

– inováciu, funkčnosť a radosť zo života,“
vysvetľuje Andreas Renschler, prezi-
dent spoločnosti Smart Gmbh. „Smart
Formore bude poskytovať zážitok z jaz-
dy plný adrenalínu, v teréne i na ceste.“

Prvý terénny smart je postavený na
konštrukčnom základe predchádzajú-

ceho modelu Forfour. Názvom Formore
sleduje Smart logiku, ktorú zaviedol 
pri Smarte Forfour. Základom je pome-
novanie, ktoré presne vystihuje použi-
tie vozidla. Preto od roku 2006 Smart
Formore pribudne k radu nových mien
– Smart Fortwo Coupé, Smart Fortwo
Cabrio a Smart Forfour. Smart Roadster
a Smart Roadster Coupé si ponechajú

pôvodné názvy, pretože tie vystihujú
ich charakter.

Výrobu Smartu Frmore spustia na
začiatku roku 2006 v brazílskom závo-
de koncernu DaimlerChrysler v meste
Juiz de Fora. Polovica ročnej produkcie
60-tisíc áut by sa mala vyrábať v USA.
Zvyšných 30-tisíc áut sa bude dodávať
na ďalšie dôležité trhy. ❙
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Na zvýraznenie športového charak-
teru Smart Fortwo Coupé Pulse

a Cabrio Pulse sa budú tieto dva modelo-
vé varianty dodávať s trojramenným 
koženým volantom a riadiacou pákou
v štandardnej výbave. Navyše budú 
modely Pulse vybavené novými dyna-
mickými hliníkovými kolesami s hrubší-
mi pneumatikami (175/55 R 15 vpredu
a 195/50 R 15 vzadu). Smart Fortwo
Passion sa môže popýšiť aj novými kole-
sami a pneumatikami, v štandardnej 
výbave bude mať aj komfortné stierače
s funkciou citlivosti na rýchlosť a cen-

trálny zámok, ktorý sa aktivuje pri 
pohýnaní vozidla. Z hľadiska bezpečnos-
ti spĺňajú všetky modely prísne normy,
v štandardnej výbave sa nachádza 
systém ESP, posilňovač bŕzd, posilňovač 
pohýnania sa do kopca a systém ABS.

Pod kapotou nájdeme trojvalcové mo-
tory s výkonmi 37 kW (50 k) alebo 45 kW
(61 k). Ako lahôdka je v ponuke pri 
modeli Smart Fortwo CDI dieselový 
motor s priamym vstrekovaním common
rail a výkonom 30 kW (41 k), čo je
v súčasnosti najúspešnejšie „trojlitrové“
auto na svete. ❙
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Smart

Novinky Smartu pre dvoch
Na začiatok nového modelového roku 2004 ponúka Smart novú štandardnú 

výbavu a doplnky pre modely Smart Fortwo Coupé a Smart Fortwo Cabrio 

v sérii Pulse a Passion. Súčasne uvedie druhú edíciu úspešného špeciálneho 

modelu Starblue Smart Fortwo Cabrio.
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Slovko Sports symbolizuje dynami-
ku, silu a tiež nevšedný pôžitok

z riadenia vozidla. No a pod slovom
Tourer treba vidieť kvalitu nového typu
automobilu navrhnutého na komfortné
dlhé cestovanie.

Túžbou ľudí je už oddávna spozná-
vať zatiaľ nepoznané. Precestovať ne-
známe krajiny spolu s rodinou či pria-
teľmi čo najpohodlnejšie. A práve to
umožní Vision GST, ktorý v sebe spája
neuveriteľný vnútorný priestor, posky-
tujúci spolu s množstvom jedinečných
riešení neprekonateľný komfort aj na
dlhé cesty. 

Samotný dizajn tohto vozidla je uni-
kátny, pretože sa v ňom snúbi športová

dravosť s elegantnými líniami rodin-
ného vozidla. Očarenie však prichádza
aj po otvorení dverí. Za nimi sa 
totiž nachádza nevídaný priestor. 
Z celkovej dĺžky 5130 mm totiž, aj 
vďaka obrovskému rázvoru 3215 mm, 
tvorí 44 percent priestor pre posádku 
a batožinu. To umožnilo vytvoriť šesť-
miestne usporiadanie, v ktorom každý 
pasažier disponuje samostatným veľ-
koryso tvarovaným sedadlom. Každé
z nich je, samozrejme, nastaviteľné do
takmer akejkoľvek polohy, pričom pre
cestujúcich v druhom rade je priprave-
ných 920 mm priestoru na nohy, ces-
tujúci sediaci v treťom rade majú ešte
stále k dispozícii plných 825 mm.

Budúcnosť sa stáva realitou

Už v samotných troch slovách Grand Sports Tourer sú zakódované 

vlastnosti, ktoré tomuto automobilu dali do vienka konštruktéri. Za slovom 

Grand sa ukrýva priestrannosť, funkčnosť, elegancia a najvyššia možná bezpečnosť
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Interiér pritom ponúka doslova pastvu
pre oči. Jeho moderné línie dopĺňa množ-
stvo tradičných prvkov, ako napríklad
okrúhle budíky prístrojovej dosky, 
vyvolávajúce spomienky na slávne 
pretekárske vozidlá Mercedes-Benz.
Príjemne pôsobia aj použité materiály
drevo a koža. Luxusnú atmosféru dotvá-
ra jedinečné presvetlenie interiéru, do
ktorého sa derú lúče svetla cez obrov-

skú panoramatickú strechu. Interiér
však má ešte čosi navyše. Sú tu totiž
dva zabudované samostatné systémy
na zábavu. Pasažieri druhého radu
môžu sledovať filmy na farebných 
obrazovkách v opierkach hláv, pre tretí
rad je určená jedna farebná obrazovka
v stredovej konzole. Samozrejmosťou
sú teda dva CD-DVD prehrávače.

V technických riešeniach spríje-
mňujúcich cestovanie nepríde skrátka
ani vodič. Jeho pracovisko bolo totiž na-
vrhnuté s ohľadom na čo najmenšie od-
pútavanie pozornosti, a tak sa aj ovlá-
danie prevodovky presťahovalo
kompletne na multifunkčný volant,
z ktorého v podstate vodič ani nemusí
zložiť ruky. 

Vytvorený vnútorný priestor však
okrem jedinečného komfortu poskytuje
aj vynikajúcu variabilitu. Tretí a druhý
rad sedadiel jmožno jednoducho sklo-
piť do podlahy, pričom posúvateľné
stredové konzoly možno jednoducho
z vozidla vybrať. V takomto prípade je
k dispozícii až 2030 dm3 priestoru. 

Jedinečné riešenie ponúka Vision
GST aj v oblasti pohonu. Ten totiž 

zabezpečuje hybridná sústava tvorená
moderným motorom V8 CDI (184
kW/250 k) a elektrickým agregátom
(50 kW/68 k), ktoré spolu tvoria výkon
234 kW (318 k) a navyše generujú krú-
tiaci moment až 860 Nm! Vision GST
tak zrýchli na 100 km/h len za 6,6 se-
kundy a jeho rýchlosť je limitovaná
hodnotou 250 km/h. Pritom vďaka vy-
užívaniu elektromotora v režimoch,
keď by mal klasický agregát neefek-
tívne spaľovanie, dokáže táto sústava
ušetriť až 20 % spotreby paliva, navyše
hravo spĺňa emisnú normu Euro 4. 

Obrovská sila pohonnej sústavy sa
prenáša na všetky štyri kolesá, ktoré
majú nové zavesenie, zabezpečujúce
im spolu s pružením Airmatic DC
a elektronickými pomocníkmi ESP,
ABS a 4ETS jedinečný kontakt z vozov-
kou, takže vodič má nad vozidlom kon-
trolu v akejkoľvek situácii. 

To najkrajšie na koniec: Mercedes-
Benz Vision GST nie je len automobi-
lom, ktorý sa predvedie na autosalónoch
a potom zmizne v depozitoch automobil-
ky. Jeho prerod z vízie na skutočnosť sa
stane realitou v roku 2005. ❙

Štúdia

Okrúhle budíky prístro-
jovej dosky vyvolávajú
spomienky na slávne
pretekárske vozidlá
Mercedes-Benz

Jedinečné riešenie ponúka 
Vision GST aj v oblasti pohonu

Priestorom sa nešetrilo 
ani pre vyšších ľudí. 
Aj napriek dynamicky 
sa zvažujúcej streche 
je v druhom rade až 
1027 mm priestoru 
od sedadla po strop, 
v treťom rade je to 
ešte stále neuveriteľ-
ných 946 mm 
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Benz Velo:
revolučný elegán konca 19. storočia
Dedičstvo trojcípej hviezdy predstavuje bohatú zbierku unikátnych vozidiel, ktoré

majú už pramálo spoločné s dnešnými mercedesmi. Z toho, že pred vyše sto rokmi

prvé vozidlo prešlo maximálne 20 km za hodinu, zatiaľ čo dnes dokážu konštruktéri

vyvinúť vozidlo Mercedes-Benz McLaren SLR s najvyššou fascinujúcou rýchlosťou 

334 km/h, by sa Karlovi Benzovi asi zakrútila hlava...
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História

Vroku 1886 dal Karl Benz vyro-
biť 25 kusov svojho prvého pa-

tentovaného automobilu. Hoci vedel,
že auto so štyrmi kolesami bude
mať vyššiu stabilitu, nechcel pri ďal-
šom vývoji použiť systém riadenia
používaný v kočoch. Sám vymyslel
nový patent – riadenie s dvojitým 
čapom (DRP 73515) – a inštaloval ho
do vozidla modelu Victoria. Benz
však túžil po ľahšom vozidle. Na
Svetovej výstave v Chicagu v roku
1893 konečne predstavil verejnosti
svoj velocipéd – Benz Velo. Toto vo-
zidlo sa malo stať prvým autom na
svete vyrábaným vo veľkom a súčas-
ne prvým malým autom. V rokoch
1894 až 1902 Benz vyrobil viac ako
1200 kusov Benz Vela.

Benzov velocipéd spĺňal všetky
kritériá svojho dizajnéra – bol ľah-
ký, rýchly a nie veľmi drahý. Stál
dvetisíc mariek, čo v tých časoch
nebolo až tak málo.

Maximálna rýchlosť Vela dosa-
hovala 20 km/h. Jeho rám bol z 
dreva v kombinácii so železom.
Prvá verzia z roku 1894 vážila iba
280 kíl. Riadenie sa ovládalo pro-
stredníctvom vertikálneho stĺpika 
v strede auta.

Ďalší vývoj na seba nenechal
dlho čakať. Benz navrhol nový men-
ší motor pre Velo. Bol opäť inšta-
lovaný horizontálne, dosahoval vý-
kon 1,5 k pri 450 otáčkach za mi-
nútu. Valce motora mali objem
1045 cm3. Motor štartoval otáčaním

zotrvačníka, až kým sa nedosiahol
pravidelný rytmus. Palivová nádrž
pod sedadlom mala kapacitu 18 lit-
rov, čo na prvý pohľad vyzeralo 
dosť, ale pri spotrebe 14 litrov na
100 kilometrov to bola v podstate
malá nádrž. Auto malo dva prevo-
dové stupne, ale žiaden spiatočný.
Zaujímavý bol dizajn kolies – drô-
tený výplet v kombinácii s gume-
nými pneumatikami s priemerom
550 mm vpredu a 850 mm vzadu.

V roku 1896 sa objavila nová
verzia Vela – Comfortable – za cenu
2500 mariek. Mala lepšie vybave-
nie v každom smere. Výkon motora
sa zvýšil na 2,75 k pri 600 ot./min.
s nezmenenou spotrebou a štartoval
pomocou otočnej kľuky, čo bola
hlavná zmena oproti predchádzajú-
cemu modelu. Maximálna rýchlosť
sa zvýšila na 30 km/h. Doplnková
výbava zahŕňala napríklad blatníky
a slnečník. V tom istom roku Benz
predstavil prevodovku aj so spiatoč-
ným stupňom, ktorú hneď zaradil
do štandardnej výbavy Vela.

Dokonalejší model s výkonom
motora 3 kone pri 700 ot./min. pri
nezmenenom objeme motora pred-
stavil Benz v roku 1900. O rok ne-
skôr uviedol na trh verziu s výko-
nom 3,5 k.

Vynálezom dosiahol Karl Benz
dva ciele – jednak zjednodušil a
zdokonalil princíp mobility, jednak
Velom otvoril cestu k veľkovýrobe
áut s trojcípou hviezdou. ❙

Vychádzka 
v roku 1895. 

V prvom vozidle, 
Benz Velo, sedia

dcéry Karla Benza
Klara a Thilde.

V druhom aute, Benz
Phaeton, sedí 

jeho syn Richard 
a ďalší príbuzní.

Benz Velo, 
postavené v rokoch
1884 až 1899, bolo 
prvým motorovým 
vozidlom 
produkovaným 
vo veľkom 
– vyrobilo sa ho 
381 kusov..
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Tú konštruktéri pri každom novom
vozidle či pohonnej jednotke posú-

vajú ešte vyššie, ale nezabúdajú ani na
kvalitu farieb, do ktorých sú zaodeté
ich vozidlá. Preto dnes po cestách jaz-
dia vozidlá Mercedes-Benz, ktoré vyze-
rajú podľa kvality laku oveľa mladšie,
ako v skutočnosti sú.

V Stuttgarte sa však rozhodli posu-
núť životnosť laku svojich vozidiel do
zatiaľ futuristickej roviny. Odborníkom
v tejto oblasti sa totiž podarilo vyvinúť
úplne novú technológiu, mimoriadne
odolnú proti všetkým nepriaznivým
vplyvom, ktoré číhajú na lak moder-
ného vozidla. Nový systém lakovania,
označovaný ako nanotechnológia, vyu-
žíva mikroskopické keramické častice
primiešané do laku vozidla, ktoré spolu
vytvárajú nebadateľnú súvislú vrstvu.
Tá slúži ako pancier chrániaci samotný

lak pred odletujúcimi kamienkami či
agresivitou mechanických autoumy-
vární. Tento spôsob lakovania je o 40 %
odolnejší ako doteraz používané typy.

Samozrejme, tak ako všetky výrob-
ky firmy Mercedes-Benz aj nanotech-
nológia sa skúšala v najextrémnejších

podmienkach. Stopäťdesiat automobi-
lov, ktorých karoséria bola nalakovaná
takýmto spôsobom, najazdilo počas
niekoľkých rokov množstvo testovacích
kilometrov vo všetkých ročných obdo-
biach a niekoľkotisíckrát prešlo cez 
autoumyvárne. Výsledok bol viac než
presvedčivý – lak testovaných vozidiel
vyzeral takmer rovnako, ako keď vyšli

z továrenskej linky, pričom autá s kla-
sickým lakom po rovnakom teste bada-
teľne vybledli.

Pomenovanie tejto unikátnej tech-
nológie je odvodené od gréckeho slova
nanos, ktoré v preklade znamená trpas-
lík. Vedci takéto označenie používajú na

opísanie miliardiny jednotky, čo v tomto
prípade znamená, že jeden nanometer
sa rovná jednej miliardine metra.

Samozrejme, Mercedes-Benz túto
technológiu neprezentuje len na koncep-
čných vozidlách, ale dnes ňou už chráni
lak vozidiel triedy E, S, CL, SL, CLK
a modernizovanej triedy C. ❙

Jedným z dôvodov, prečo sú vozidlá Mercedes-Benz špičkou vo svojej triede, je nielen vynikajúca

technika, ktorú využívajú, ale aj bezkonkurenčná kvalita spracovania a z nej plynúca spoľahlivosť

Pomenovanie tejto unikátnej technológie 
je odvodené od gréckeho slova nanos

Nový lak s vysokou hustotou 
sieťovania a nano-časticami

Bežný lak

Mikro-rez laku vozidla:

krycí lak cca 40 µm

základný lak cca 15 µm

podkladový lak cca 25 µm

elektro-lak cca 20 µm

fosfátová vrstva cca 2 µm

plech 
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Technológie

Pre novú triedu SLK bol vyvinutý aj
nový motor, ktorý plne vystihuje

charakter tohto automobilu – je športo-
vý, dynamický a garantuje radosť z jaz-
dy na najvyššej úrovni.

Tento 3,5-litrový šesťvalcový motor
je jedným z najsilnejších vo svojej triede
– ponúka výkon 200 kW (272 k) a krú-
tiaci moment v maxime 350 Nm. Ten 
dosiahne už pri 2500 otáčkach za minú-
tu a ostáva konštantným pri širokom
rýchlostnom rozsahu do 5000 ot./min.,
pričom poskytuje silnú akceleráciu

a rapídne šprinty. Z 0 na 100 km/h
zrýchli za 5,6 sekundy a s prevodovkou
7G-Tronic dokonca za 5,5 sekundy...

Hliníkový motor exceluje unikát-
nymi technickými vlastnosťami. Vo
svetovej premiére sa v šesťvalcovom
motore objavuje variabilné časovanie
nasávacích a výfukových ventilov, kto-
ré zvyšuje výkon a krútiaci moment
a zároveň prispieva k ekonomickej spo-
trebe. Dvojstupňové nasávacie potrubie
s ventilmi so spínačom a účinný termo-
systém sú ďalšími technickými výdo-
bytkami v novom motore.

Dĺžka nasávacieho potrubia variu-
je podľa rýchlosti motora, aby sa dosia-
hol čo najlepší krútiaci moment a vý-
kon. Už pri 1500 ot./min. dosahuje
motor 87 percent svojho maximálneho
krútiaceho momentu 350 Nm.

Vďaka inovatívnym ventilom so
spínačom sa spotreba paliva pri tomto
motore môže znížiť až o 0,2 litra na 100
kilometrov, čo závisí od rýchlosti.

Inžinieri Mercedesu nezabudli ani
na životné prostredie. Nový V6 produ-
kuje emisie na veľmi nízkej úrovni,
spĺňajúcej prísne limity EU 4, ktoré
vstúpia do platnosti v roku 2005.
Okrem klapiek v nasávacom potrubí,
internej recirkulácie výfukového plynu
či sekundárneho vstrekovania vzduchu
sú v blízkosti motora inštalované dva
vzduchové senzory, ktoré strážia úro-
veň exhalátov.

Ďalšou dôležitou úlohou pre exper-
tov z Mercedesu bola akustika motora.
Samozrejme, cieľom bolo dosiahnuť čo
najvyššiu redukciu hluku a zvuk typic-
ký pre športové auto. Preto sa každý
z 210 komponentov motora testoval aj
z akustického hľadiska. Ceľ sa podarilo
splniť aj vďaka špeciálnemu tkanému
nylonu v nasávacích trubiciach, ktorý
výborne absorbuje hluk.

Nová trieda SLK teda neprichádza
sama – pod jej kapotou zákazníkov
určite poteší vitalita, ktorá sa skrýva 
v novom motore V6. ❙

Sila, vitalita a tichý chod
Nový šesťvalcový motor Mercedes-Benz

Nevidíte ho, nepočujete ho, ale cítite jeho silu

5901.2004 Hviezdy ciest
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CLK Cabrio: teplo aj v zime
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Mínus 17 stupňov Celzia a mrazi-
vý vietor. Zima, v ktorej každý

ocení teplo. Trieda CLK Cabrio je vozid-
lo, v ktorom aj v takýchto podmienkach
budete cítiť príjemné teplo.

Dokázal to test vo švajčiarskych
Alpách, na ktorom experti z Mercedesu
spoločne so špecialistami zo Spoloč-
nosti špeciálnych meraní a inžinierstva
pomocou termografickej kamery zisťo-
vali teplotu interiéru v rôznych pod-
mienkach. Pri vonkajšej teplote –17 oC
nastavili teplotu interiéru na 24 oC.
Kamera po nasnímaní interiéru vozidla
zobrazila infračervené žiarenie, ktoré
bežným okom nevidieť. Farby od žltej
po oranžovú signalizovali zóny, ktoré
vyžarujú najviac tepla. Boli medzi nimi
okná, výfukový systém a mriežka chla-
diča. Tmavomodré až čierne miesta 
zasa vyžarovali najmenej tepla – boli to
látková strecha a kapota aj s batožino-

vým priestorom. To znamená, že stre-
cha vozidla stráca veľmi málo tepla.
Výplň používaná v látkovej streche za-
bezpečuje ideálnu izoláciu interiéru
a umožňuje tak vycestovať s CLK
Cabrio hoci aj do vysokohorských 
oblastí s nízkymi teplotami.

Tajomstvom perfektnej izolácie je
25-milimetrová šesťvrstvová špeciálna
výplň vyrobená z netkanej látky, ktorá
pokrýva celý povrch strechy, bočných
stĺpikov a oblasti vedľa zadného okna.
A práve tam vo vozidlách tohto typu
často uniká najviac tepla. Špeciálna 
výplň poskytuje nielen tepelnú izolá-
ciu, ale aj redukuje hluk. Aj doplnok

k špeciálnej výplni strechy – odolná
trojvrstvová pokrývka vo vnútornej 
časti strechy – slúži ako dobrá tepelná
a hluková izolácia. ❙

Technológie

Kabriolet CLK obstál v zimnom teste na jednotku. Poskytuje vynikajúci 

termokomfort, dokonca aj pri extrémne nízkych teplotách.

Tajomstvom perfektnej izolácie je 
25-milimetrová šesťvrstvová špeciálna výplň
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Aktuality

Lucie Bílá v Mercedes centre
Hviezda medzi hviezdami
Text a foto: PK

Populárna česká speváčka Lucie Bílá po-
čas svojho nedávneho koncertovania na
Slovensku navštívila aj Mercedes centrum
v Bratislave. Spevácka hviezda sa medzi auto-
mobilovými hviezdami cítila skutočne dobre.
Ako povedala, na Slovensku vystupuje veľmi
rada. Návštevníci jej koncertov sú tu podľa
nej spontánni, milí a dobrí. Priznala sa, že
mercedesy patria medzi jej lásky. Pozdrav so
srdiečkom poslala aj čitateľom Hviezd ciest. ❙

Veľký kríž peruánskeho 
slnka na Slovensku
Najvyššie ocenenie za rozvoj 
spolupráce Peru a Slovenska
Text a foto: PK

Veľvyslanec Peruánskej republiky na
Slovensku so sídlom v Budapešti Guillermo
Russo Checa odovzdal v Bratislave najvyššie
štátne vyznamenanie svojej krajiny Veľký
kríž Radu peruánskeho slnka Mariánovi
Masarikovi v súvislosti s ukončením jeho 
diplomatickej misie v Peru. M. Masarik pôso-
bil ako kariérny diplomat v Latinskej Amerike
vyše 14 rokov. Vo funkcii československého 

a neskôr slovenského veľvyslanca sa význam-
ne zaslúžil o rozvoj vzájomných vzťahov, 
obchodu a kultúrnej výmeny medzi Sloven-
skom a Peru a ďalšími štátmi tohto regiónu. 
Na slávnostnom odovzdaní vyznamenania 
v Mirbachovom paláci sa zúčastnil honorárny
generálny konzul Peru na Slovensku Ing.
Andrej Glatz, predstavitelia zahraničných 
diplomatických zborov, politického, hospodár-
skeho a kultúrneho života, ako aj peruánskej
komunity, ktorá žije na Slovensku. ❙ Veľvyslanec Peruánskej republiky Guillermo Russo

Checa (vľavo) a diplomat Marián Masarik

hviezdy ciest 1/04  2.3.2004 22:18  Stránka 61



62 Hviezdy ciest 01.2004 

Aktuality

Poznali ste ich kvalitnú prácu?
Text a foto: PK

Priaznivé minuloročné výsledky, ktoré
dosiahla spoločnosť Motor-Car Wiesenthal 
& Co. Bratislava, boli dobrým dôvodom, aby jej
generálny riaditeľ Ing. Andrej Glatz v brati-
slavskom Mercedes centre počas vianočného
stretnutia so zamestnankyňami a zamestnan-
cami osobne ocenil aspoň niektorých z nich.

Pri príležitosti desiatich rokov kvalitnej
práce vo firme to boli Ing. Miloš Sís, Ján
Kurel a Juraj Dubný. Odpracovanú päťro-
čnicu majú za sebou Zlatica Hrušková,
Katarína Méryová, Ivan Janovic, Ing. Viera
Kormančíková, Ingrid Palová, Andrej Štefek,
Juraj Ťahún, Tomáš Melkner, Gabriel Lukáč,
Martin Podhorský, Peter Macháček, Mária Čá-
niová, Lýdia Levárska, Pavol Bednár, Roman

Dugovič, Karol Forró, Radovan Fratrič, Michal
Pánik, Mgr. Marek Fandel, Adriana Slezáko-
vá, Jozef Manczal, Imrich Helembay, Radovan
Bugár, Jozef Drozd a Peter Harčarik.

Podujatie sa konalo už tradične za 
účasti zástupkýň a zástupcov spoločnosti
Wiesenthal & Co. Viedeň vrátane jej riaditeľa
Ing. Adolfa Tripolta. Nechýbal na ňom ani
gróf Patrick Duglas. ❙

Rakúsky Blaguss Reissen 
ponúka v SR investície 
1,49 miliardy Sk
SAD Bratislava: do päť rokov nová
stanica i všetky autobusy
Text a foto: PK

Druhý najväčší rakúsky neštátny autobu-
sový prepravca - spoločnosť Blaguss Reisen

Viedeň ponúka, že v horizonte piatich rokov
zabezpečí pre bratislavský podnik Slovenskej
autobusovej dopravy (SAD) investície v hod-
note vyše 1,49 miliardy Sk, výmenu celého
vozidlového parku a výstavbu novej polyfun-
kčnej budovy autobusovej stanice na Mlyn-
ských Nivách, realizovanú slovenskou firmou.

Súčasťou ponuky, ktorou sa spoločnosť
Blaguss uchádza v druhom verejnom výbero-
vom konaní o privatizáciu 49-percentného 
podielu v SAD Bratislava, je aj prepojenie na
medzinárodnú integrovanú dopravu v Rakús-
ku. Cestujúci by tak napríklad mohol na 
jeden lístok po začatej jazde na Slovensku
prestúpiť a pokračovať v jazde dopravným
prostriedkom na území Rakúska. V ponuke 
firmy nechýba ani aktívny manažment ochra-
ny životného prostredia vrátane výhradného
zavádzania nových autobusov s motormi

Časť ocenených

Manželia Glatzovci pri rozlúčke s grófom Patrickom Douglasom, 
ktorý ukončil svoje pôsobenie v spoločnosti Wiesenthal & Co. Viedeň

Na podujatí nechýbali ani členovia predstavenstva Wiesenthal & Co.
Viedeň: Dr. Alexander Martinowsky (prvý zľava), Ing. Adolf Tripolt
(uprostred) a Ira-Xenia Glatz, riaditeľka marketingu a PR.
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spĺňajúcimi ekologické normy Euro III a IV.
Nová ponuka spoločnosti Blaguss prevy-

šuje v jednotlivých parametroch pôvodnú 
ponuku víťaza prvého tendra na privatizáciu
SAD Bratislava, nadnárodného koncernu
Connex, ktorý však neuzavrel privatizačnú
zmluvu.

Blaguss Reisen je rodinnou firmou s triš-
tvrtestoročnou históriou. V súčasnosti pria-
mo či v dcérskych spoločnostiach zamestná-
va vyše pol tisíca ľudí a disponuje viac než
tristo modernými autobusmi, ktorých prie-
merný vek okolo dvoch rokov je najnižší
v Európe. SAD Bratislava má 288 autobusov,
od ktorých výroby uplynulo v priemere viac
než desať rokov. ❙

Slovenská jazdecká federácia
hodnotila
Text a foto: PK

Výsledky uplynulého roku hodnotila na
spoločenskom stretnutí svojich najvýznam-
nejších predstaviteľov a priaznivcov i Sloven-
ská jazdecká federácia (SJF). V slávnostnej
atmosfére tohto podujatia odovzdávali ocene-
nia tým najlepším a najzaslúžilejším členom
SJF aj predseda Národnej rady SR JUDr.
Pavol Hrušovský (na snímke druhý sprava),
predseda Slovenského olympijského výboru
Ing. František Chmelár (tretí sprava) a pred-
seda SJF a jazdeckého oddielu Slávia STU
Ing. Andrej Glatz (prvý sprava).  ❙

Spoluvlastník spoločnosti Dr. Robert
Blaguss počas prezentácie svojich 
zámerov v Bratislave.

Pripravujeme pre vás....

6. - 7. mája 2004: Predvádzacie jazdy na
nákladných automobiloch Mercedes-Benz
Axor, Actros, Atego v areáli Mercedes Centra
na Tuhovskej ulici v Bratislave

19. - 22. mája 2004: Raňajky s hviezdou.
Tradičné, už dvanáste stretnutie všetkých,
ktorí majú zmysel pre krásu na štyroch 
kolesách s trojcípou hviezdou. Predvádzacie
jazdy na osobných automobiloch značky
Mercedes-Benz a smart v areáli Mercedes
Centra. Informácie na infolinke 

02 / 49 29 49 49
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Vesta
unisex, tmavomodrá, veľkosť XL
Q 787 0096
1.786,- Sk

FOTO: SCG
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Šatka
edícia triedy C, štvorcová, modrá priehľadná
Q 695 4406
1.078,- 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 vrátane DPH.

Osuška
edícia Motorsport, čierno-biela kombinácia
Q 695 5095
1.320,- Sk

Prívesok
kovový, s minimodelom triedy SL
Q 695 2690
1.058,- Sk

Peňaženka
edícia Motorsport, čierna kožená
Q 695 2960
1.768,- Sk

Cestovná taška
kolekcia Trucker, čierno-červená
Q 787 0954
939,- Sk
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Jeep Cherokee

Dlhoročná tradícia v oblasti vývoja a
výroby terénnych vozidiel umož-

ňuje automobilke Jeep ponúknuť to naj-
lepšie, čo si vyznávači jazdy v off-
–roadoch želajú. Takýmto vozidlom je aj
Jeep Cherokee, ktorý navyše ponúka 
dizajn neodmysliteľne spojený s touto
značkou. Cherokee patrí medzi najlep-
šie off-road vozidlá. Samozrejmosťou vo
vozidle tohto typu je systém pohonu
všetkých štyroch kolies. Ten Cherokee
ponúka hneď v dvoch variantoch.
Systém Command-Trac dáva na výber
možnosť pohonu zadných kolies, 4 x 4 a
4 x 4 s redukciou, systém Selec-Trac má
navyše možnosť pohonu 4 x 4 s uzavre-
tým medzinápravovým diferenciálom,
ktorý sa uzatvára aj po zvolení pohonu 
4 x 4 s redukciou. To spolu zo samosvor-
ným zadným diferenciálom Trac-Lok
umožňuje zdolať aj naozaj ťažký terén.

Jeep Cherokee však nie je vozidlo
určené len do terénu. Samonosná karo-
séria UniFrame, vzhľadom na typ vo-
zidla nízko uložené ťažisko a prepraco-
vané zavesenia kolies mu dávajú
jedinečné jazdné vlastnosti aj na spev-
nených povrchoch.

Odpruženie pritom poskytuje vyni-
kajúci komfort cestovania, a to aj na
väčších nerovnostiach, pričom o pohod-
lie pasažierov dbajú aj vynikajúco tvaro-
vané sedadlá a veľkoryso dimenzovaný
interiér. Samozrejmosťou je posilňovač
riadenia, elektricky ovládané bočné 
okná, elektricky ovládané vonkajšie
spätné zrkadlá, kožené čalúnenie seda-
diel a volantu, klimatizácia, výkonné
audio Infinity Gold so zosilňovačom 
výkonu 180 wattov, CD prehrávač s me-
ničom na šesť diskov či multifunkčný

volant so zabudovaným ovládaním au-
diosústavy a tempomatu. 

Na vynikajúcej úrovni je aj výbava
pre bezpečnosť. Cherokee disponuje
čelnými airbagmi, ktoré sa nafukujú
podľa intenzity nárazu, navyše ako 
jeden z prvých off-roadov má aj hlavové
airbagy chrániace pasažierov pri boč-
nom náraze. V oblasti aktívnej bezpeč-
nosti netreba zabúdať na vynikajúce
jazdné vlastnosti a výkonné brzdy, 
ktorým pri krotení vozidla pomáha ABS 
s rozdeľovačom brzdného tlaku EBD.  ❙

Náš tip

Technické údaje Cherokee 2.4 Cherokee 3.7 Cherokee 2.5 CRD Cherokee 2.8 CRD

Rozmery (dĺžka, šírka, výška) 4496, 1819, 1817 4496, 1819, 1817 4496, 1819, 1817 4496, 1819, 1817

Motor 4-valcový benzínový motor 6-valcový benzínový motor 4-valcový naftový motor 4-valcový naftový motor

Výkon 108 kW pri 5200 ot./min. 155 kW pri 5200 ot./min. 105 kW pri 4000 ot./min. 110 kW pri 4000 ot./min.

Najvyšší krútiaci moment 215 Nm pri 4000 ot./min. 315 Nm pri 3800 ot./min. 343 Nm pri 2000 ot./min. 360 Nm pri 1800 - 2600 ot./min.

Prevodovka 5-st. manuálna 5-st. automatická 5-st. manuálna 5-st. automatická

Najvyššia rýchlosť 167 km/h 180 km/h 170 km/h 174 km/h

Spotreba (mesto/mimo mesta) 14,6 l/8,8 l 18,4 l/9,9 l 11,7 l/7,5 l 13,7 l/8,4 l

Objem palivovej nádrže 70 l 70 l 70 l 70 l

Pohotovostná hmotnosť 1817 kg 1941 kg 1992 kg 2031 kg

Cena 1 136 000,- 1 339 000,- 1 299 000,- 1 399 000,-

Odpruženie poskytuje vynikajúci komfort cestovania

Ceny sú vrátane DPH. V cene je zahrnutý bezplatný servis 3 rokov do 100 000 km.
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Nové Vito.
Stvorené na
vaše podnikanie.

Úžitkové vozidlá Mercedes-Benz.

E Teraz ešte všestrannejšie ako 

kedykoľvek predtým – nové Vito ponúka

množstvo verzií: dodávku, mixto alebo

kombi s objemom až 5,68 m3 alebo s mies-

tom pre 9 osôb.  Okrem toho si môžete 

vybrať dva rázvory a tri dĺžky karosérie,

tri dieselové motory CDI a dva benzínové

V6. Samozrejmá je aj bohatá sériová 

výbava vrátane ESP, ABS, ASR, BAS, 

airbagu vodiča...

E Údržba v cene vozidla (materiál a práca)

počas 6 rokov alebo 160 000 km.

E Systém variabilných servisných prehlia-

dok Assyst (od 22 500 do 40 000 km).˘ch

E 24-hodinová servisná služba.

E Záruka 24 mesiacov na celé vozidlo bez

obmedzenia najazdených km.

E Výhodné lízingové podmienky.

infolinka : 02/49 29 49 49, e-mail: info@mercedes-benz.sk, http://www.mercedes-benz.sk
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Žiadam o vydanie:

-  hlavnej Karty (HK)  s celkovým úverovým rámcom (v Sk)*: 

-  dodatkovej Karty (DK) s úverovým rámcom:      100%           50%            25%            10%           celkového úverového rámca

* Skutočná výška celkového úverového rámca bude stanovená na základe výsledku posúdenia Vašej žiadosti  bankou.

MercedesCard bez poistenia                   s individuálnym poistením s rodinným  poistením

HK DK HK DK HK DK
variant A** variant A** 

variant B variant B 

**   poistenie s vyššou hodnotou poistného krytia

Základné údaje o žiadateľovi - držiteľovi celkového úverového rámca  (držiteľovi hlavnej Karty)

Titul, meno a priezvisko (uvedené na karte - max. 24 znakov):

Štátna príslušnosť: Pohlavie:  muž                 žena Dátum narodenia:

Miesto narodenia: Rodné číslo:

Rodinný stav: slobodný/-á             ženatý/vydatá            rozvedený/-á          vdovec/vdova            iné  

Preukaz totožnosti: Platnosť preukazu totožnosti: (deň, mesiac, rok)

Počet vyživovaných osôb: Ukončené vzdelanie: ZŠ                  SŠ               VŠ  

Adresa miesta trvalého / dlhodobého pobytu: PSČ:
(uvedeného v preukaze totožnosti)
Telefón: Mobilný telefón: Fax: 

Vlastnícky vzťah k bývaniu: vlastný               nájomný                  na hypotéku               s rodičmi             iné   

Zamestnávateľ (názov, adresa): PSČ: 

Telefón: Mobilný telefón: Fax: 

Žiadateľ je: zamestnanec                  súkr. podnikateľ                  študent             slobodné povolanie                   iné  

Zamestnanie:   na dobu neurčitú                   na dobu určitú  

U terajšieho zamestnávateľa zamestnaný od: ako: 

E-mailová adresa: domáca firemná 

Údaje o vozidle Mercedes-Benz žiadateľa - držiteľa celkového úverového rámca  (držiteľa hlavnej Karty)

Číslo objednávky vozidla: Číslo karosérie:

Rok výroby vozidla:

Názov a miesto predaja:

Spôsob financovania: hotovosť              leasing                 úver 

Základné údaje o žiadateľovi - držiteľovi dodatkovej Karty

Titul, meno a priezvisko (uvedené na karte - max. 24 znakov):

Štátna príslušnosť:  Pohlavie: muž                  žena                                        Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vzťah k držiteľovi hlavnej Karty: manžel/ka            syn / dcéra           otec / matka                    druh / družka            iné  

Preukaz totožnosti: Platnosť preukazu totožnosti: (deň, mesiac, rok)

Adresa miesta trvalého / dlhodobého pobytu: PSČ:
(uviesť, ak je odlišná od adresy držiteľa celkového úverového rámca)
Telefón domov: Mobilný telefón: 

Zamestnávateľ (názov):   Telefón:

Heslo: (slúži na identifikáciu klienta pri telefonickom kontakte s bankou - max. 16 znakov)

Žiadosť o vydanie súkromnej medzinárodnej kreditnej karty
Eurocard/MasterCard MercedesCard

/

/

Vyplňte, prosím, čitateľne paličkovým písmom, hodiace sa označte x

✄
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Požiadavky žiadateľa - držiteľa celkového úverového rámca  (držiteľa hlavnej Karty)

Korešpondenciu žiadam zasielať na: adresu trvalého / dlhodobého pobytu               firemnú adresu  do pobočky TB: 

na adresu:  

Heslo: (slúži na identifikáciu klienta pri telefonickom kontakte s bankou - max. 16 znakov)

Iné požiadavky:

Potvrdenie o príjme

Potvrdzujeme, že pracovník/-čka:  

je v našej spoločnosti:                                                                                                                                                            zamestnaný/á od: 

a) na dobu neurčitú                       na dobu určitú                           do 

b) priemerný čistý príjem za posledných 12 mesiacov dosahuje výšku Sk  

a poberá pravidelný čistý mesačný príjem po odpočítaní všetkých zrážok vo výške Sk 

c) výplata mesačnej mzdy sa realizuje:    v hotovosti                na účet                  banky, č. účtu 

Zároveň potvrdzujeme, že pracovník/-čka nie je v skúšobnej dobe a nie sme s ním / s ňou v rokovaní o ukončení pracovného pomeru.

………………………………………….. …………………………………………………………………………………
dátum, pečiatka spoločnosti čitateľné meno a podpis pracovníka mzdovej učtárne

Údaje o finančnej situácii žiadateľa - držiteľa celkového úverového rámca  (držiteľa hlavnej Karty)

Čistý mesačný príjem v Sk*: Príjem: pravidelný nepravidelný  

* vypočítaný ako priemerný čistý príjem za posledných 12 mesiacov, Ďalší  príjem v Sk (uveďte vtedy, ak to považujete za dôležité): 
bez uvedenia tohto údaja nemôže byť žiadosť spracovaná !

Účty v iných bankách: nie          áno                  v banke

Typ účtov v iných bankách (bežný, termínovaný,.. ): v sume Sk Výpisy prikladám: 

Platobné karty vydané inými bankami:   v                                                                                                            banke  Druh karty:

Majetok: dom             byt              pozemok            auto              v hodnote Sk 

Mesačné splátky: pôžičky / úvery / leasing               v     banke       v sume Sk 

iné    v sume Sk  

Vyjadrenie žiadateľa -  držiteľa celkového úverového rámca  a žiadateľa - držiteľa dodatkovej Karty

* Vyhlasujem, že pred podpísaním tejto žiadosti som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami Tatra banky, a.s., Obchodnými podmienkami Tatra banky, a.s. 
k medzinárodnej kreditnej karte Eurocard/MasterCard MercedesCard a Sadzobníkom poplatkov Tatra banky, a.s. . V prípade voľby Karty s poistením poistený držiteľ  medzinárod-
nej kreditnej karty Eurocard/MasterCard MercedesCard potvrdzuje svojím podpisom, že všetky ním uvedené údaje v tejto žiadosti zodpovedajú skutočnosti, že nič nezamlčal a bol 
oboznámený s Podmienkami poistenia držiteľov medzinárodných platobných kariet vydávaných Tatra bankou, a.s., poskytovaného Allianz poisťovňou, a.s. a so všeobecnými poistný-
mi podmienkami pre cestovné poistenie. Poistený držiteľ medzinárodenj kreditnej karty Eurocard/MasterCard MercedesCard sa svojím podpisom zaväzuje k tomu, že v prípade 
rodinného poistenia odovzdá potvrdenie o dojednaní poistenia všetkým poisteným osobám a poučí ich o tom, aké práva a povinnosti im z dojednaného poistenia vyplývajú, najmä ako
sa majú správať pri poistnej udalosti.

* Súhlasím s vydaním požadovanej dodatkovej Karty  pre žiadateľa.
* Súhlasím s tým, aby banka poskytla spoločnosti Motor-Car Wiesenthal & Co., spol. s r. o., pre potreby interného spracovania a využitia moje osobné údaje a údaje o mojom vozidle

Mercedes-Benz uvedené v tejto žiadosti.

...................………………….............................. …………………………………………………………...................... ..................……………………………………………………
miesto a dátum podpis žiadateľa - držiteľa celkového úver. rámca podpis žiadateľa - držiteľa dodatkovej Karty

Potvrdenie spoločnosti Motor-Car Wiesenthal & Co., spol. s r.o., Mercedes-Benz

Potvrdzujeme, že žiadateľ o Kartu / Karty je klientom našej spoločnosti

………………………………………………………………
Poznámka: dátum a podpisy oprávnených osôb spoločnosti 

Vyjadrenie banky

Prevzatie žiadosti Súhlasíme s vydaním Karty / Kariet a s poskytnutím
celkového úverového rámca vo výške Sk ……………

……………………………………………… ………………………………………………………………
žiadosť prevzal, údaje skontroloval dátum a podpisy oprávnených osôb banky
pracovník banky (pečiatka pobočky, dátum, podpis)

Poznámka:

Vyjadrením súhlasu banky so Žiadosťou o vydanie medzinárodnej kreditnej karty Eurocard/MasterCard MercedesCard s cestovným poistením vzniká poistný vzťah medzi
držiteľom Karty a Allianz poisťovňou, a.s.

Žiadosť o vydanie súkromnej medzinárodnej kreditnej karty
Eurocard/MasterCard MercedesCard

Pokračovanie Vyplňte, prosím, čitateľne paličkovým písmom, hodiace sa označte x

✄
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