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303.2004 Hviezdy ciest

Úvod

Milí čitatelia!

Keď sa povie jeseň, niekto si predstaví lesy s jedinečnou farebnou fantáziou, šuchotanie 

zlatého lístia pod nohami, zrelé šípky, plné koše jabĺk... jeseň prináša plody v prírode, 

jeseň je často „plodná“ aj na poli automobilovom.

Tohtoročná jeseň sa nesie v znamení šťastnej
hviezdy – novej generácie triedy A. Toto auto

vzdoruje všetkým zažitým konvenciám a robí to
originálnym spôsobom už od svojho vzniku. Tento-
raz prichádza aj v novom vyhotovení ako trojdve-
rové kupé. Objavením novej triedy A objavíte aj
nový pohľad na budúcnosť automobilu.

V týchto dňoch sú to už tri roky, čo sme zme-
nili sídlo a presťahovali sa do Mercedes centra, do
priestorov, ktoré svojím vzhľadom a vybavením
spĺňajú štandard značky Mercedes-Benz. Merce-
des centrum sa rozrástlo na celkových vyše 
45-tisíc štvorcových metrov. Jeho úžitková plocha
je okolo 14-tisíc štvorcových metrov. Predajno-ser-
visná sieť dnes predstavuje desať oblastných 
zastúpení po celom Slovensku. Som rád, že celá
naša sieť splnila náročné kritériá európskej cer-
tifikácie stanovené koncernom DaimlerChrysler.

Uvedomujeme si, že certifikovaný musí byť
nielen „obal“, ale aj „vnútro“ - naši ľudia. Za kaž-
dou činnosťou stojí človek. Snažíme sa, aby naši 
ľudia svojím prístupom a profesionálne vykonanou
prácou spĺňali najvyššie kritériá kvality služieb. 

Ak chcete objaviť niečo nové, nemali by ste sa
na veci okolo seba pozerať stále rovnako. Platí to
v živote a platí to aj o novej triede A. Príďte si ju
vychutnať na skúšobnej jazde  alebo na Autosa-
lón do Nitry v dňoch 14. až 18. októbra 2004. 

Okrem premiéry tohto vozidla si nemôžete 
nechať ujsť novú triedu CLS. Toto štvordverové 
luxuxné kupé je jediné svojho druhu na svete.
Unikátny layout CLS dopĺňa aj mimoriadne vyspe-
lá technika. Trojicu výstavných premiér uzatvára
Smart Forfour.

Milí čitatelia, rád vás v Nitre privítam v spoloč-
nosti mercedesov, chryslerov, jeepov i smartov.

Andrej Glatz
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Aktuality

Smart Forfour CDI
Nový úsporný, výkonný pohon
Text: PK

Päťdverový Smart Forfour v štvor- a päť-
miestnom vyhotovení sa v auguste začal do-
dávať aj s úsporným, ale výkonným dieselo-
vým pohonom cdi. K dispozíciu sú dva
12-ventilové naftové trojvalce, oba s objemom
1499 kubických centimetrov. Prvý má výkon
50 kW, krútiaci moment 160 Nm/1600 ot., na
100 km/h zrýchli za 13,9 s. a dosiahne maxi-
málnu rýchlosť 160 km/h. Druhý má výkon
70 kW, krútiaci moment 210 Nm/1800 ot., na
100 km/h zrýchli za 10,5 s. a dosiahne maxi-
málnu rýchlosť 180 km/h. Oba pohony majú
spotrebu v meste/mimo mesta/kombinovanú
5,8/3,9/4,6 l na 100 km.

Smart Forfour sa výrazne odlišuje od
ostatných vozidiel najmä osobitým koncep-
tom a dizajnom. Ako výnimočný model vo
svojom segmente áut má zároveň viaceré
bezpečnostné a komfortné prvky vyššej trie-
dy. Jeho sériová výbava zahŕňa bezpečnostný
rám karosérie z vystuženej ocele, elektronic-
ký stabilizačný program (ESP), protipreklzo-
vé zariadenia, antiblokovací systém (ABS)
a asistenta brzdenia (BSA). Bezpečnosť po-
sádky zvyšujú štyri kotúčové brzdy. Špičková
výbava a dynamické jazdné vlastnosti sa
v Smarte Forfour snúbia s výhodami malého
vozidla, ako sú napríklad kompaktné rozme-
ry, dobrá manévrovateľnosť a porovnateľne
nízka spotreba a povinné zmluvné poistenie. ❙

Sto ton naraz
Actrosy pomáhajú recyklovať
Text a foto: PK

Spolu vyše sto ton kovového odpadu
uvezú naraz štyri mercedesy Actros, ktoré
v auguste posilnili flotilu špeciálnych vozi-
diel spoločnosti Scholz recycling Bratislava.
Spoločnosť od tohto roka zabezpečuje na
Slovensku zber, kontajnerovú dopravu a ná-
slednú recykláciu železného šrotu. Scholz 
recycling je dcérska firma nemeckej firmy
Scholz AG, Essingen, ktorej pobočky pôsobia
aj v ČR, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku
a Rumunsku.

Scholz AG funguje vyše sto rokov.
Používa celoeurópske databázy ponuky 
a dopytu vo svojom sortimente, ktorými dis-
ponuje, a využíva najmodernejšie ekologické
technológie. V uplynulom roku sa jej konso-

lidovaný obrat priblížil k hodnote 1 miliarda
eur. Scholz AG má spolu s dcérskymi spo-
ločnosťami takmer tritisíc zamestnancov 
a ročne zabezpečí recykláciu približne šesť 
miliónov ton železného šrotu. ❙

„Máme špičkovú techniku,“ potvrdzuje slovami 
aj gestom vodič spoločnosti Scholz recycling
Frank Stiehl.

Nové špeciálne vozidlá Mercedes-Benz Actros
prevzal výkonný riaditeľ spoločnosti Scholz 
recycling Ing. Martin Matějčný (vľavo) 
od predajcu Rudolfa Burgeta.
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Jednoduchá a účinná 
oprava laku
Text a foto: PK

Ani majitelia áut – hviezd ciest nie sú
uchránení pred poškodeniami laku ich mi-
láčikov, či už spôsobenými odlietajúcimi 
kamienkami z vozidla idúceho pred nimi ale-
bo nebodaj vandalmi. Najmä ťažko odstráni-
teľné poškriabania áut či jamky na laku od
kamienkov a pod. opraví farebné korekčné
pero vynájdené na Slovensku, ktoré tento rok
zaregistroval Úrad priemyselného vlastníc-
tva SR (PÚV 0088-2004). Vyrábať sa začína 
po predošlom odskúšaní na čerpacích 
staniciach Slovnaftu. Mikrozávod na korekč-
né perá vybudovali v Bratislave s nákladmi
1,67 milióna Sk a spustili uprostred júla.
Desať pracovníkov závodu v trojzmennej 
prevádzke má plánovanú dennú produkciu
približne 2100 užívateľských korekčných
pier. Perspektívne bude vyrábať aj celé opra-
várenské súpravy. Záujem o tento produkt
prejavili už aj v Belgicku, Českej republike
a Maďarsku. ❙

Kradnúť sa ich neoplatí
Text: PK

Pred násilným vniknutím či krádežou
odtiahnutím nie je úplne chránené nijaké au-
to. Pri mercedesoch so zabezpečením druhej
generácie sa však následné sprevádzkovanie
odcudzeného vozidla už javí ako nevýhodné.
Prekonať nové systémy, ktoré pri výrobe do
mercedesov inštalujú, je totiž nielen zložité,
ale aj nákladné. Mercedesy aj ich dielce, naj-
mä nevyhnutné na opätovné spojazdnenie,
sú označené a prísne evidované. Náhradné
kľúčiky, respektíve spúšťacie zariadenia
k mercedesom, sa pritom v SR vôbec nezho-

tovujú, duplikáty od výrobcu získa iba overe-
ný majiteľ vozidla. Na spojazdnenie odcudze-
ného mercedesu sú zväčša nutné originálne
zariadenia a výmena dielcov v hodnote až
státisícov korún. Zrejme aj preto sa merce-
desy vyrobené po roku 2000 dostali medzi 
autá, o ktorých krádež je malý záujem, čo 
potvrdzuje aj štatistika Policajného zboru SR
za uplynulý rok. ❙

Blahoželáme!
Text foto: PK 

Nový strieborný Mercedes-Benz triedy C
si v Mercedes centre na Zlatých pieskoch 
prevzali manželia Kállayovci. Ako prezradil
Ing. arch. Karol Kállay, on a jeho manželka
sú s touto značkou veľmi spokojní a v ich 
rodine má svoje pevné miesto. ❙
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Nájdi svoju šťastnú hviezdu
Nová generácia triedy A
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Novinky

Automobil superlatívov. Aj tak by sa dal v stručnosti charakterizovať Mercedes-Benz triedy A 

novej generácie. Práve toto vozidlo totiž v súčasnosti najlepšie stelesňuje všetky hodnoty, 

ktoré si zákazníci cenia na vozidlách s trojcípou hviezdou v znaku.
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Už prvá generácia najmenšieho
mercedesu svojou pokrokovou 

konštrukciou zatienila konkurenciu
nielen vo svojej triede. A nová generá-
cia ide ešte ďalej!

Základom koncepcie ostáva rovna-
ko ako v prípade predchodcu takzvaná

sendvičová podlaha, ktorá má najväčšiu
zásluhu na bezkonkurenčnej bezpeč-
nosti vozidla, ale nemalou mierou sa po-
dieľa aj na rozmeroch interiéru, ktoré
môžu áčku závidieť aj mnohé výrazne
väčšie automobily. Nová generácia na-
vyše oproti svojmu predchodcovi výraz-

ne podrástla vo všetkých smeroch, ale
vďaka celkovej dĺžke 3838 mm, šírke
1785 a výške 1590 cm si naďalej zacho-
váva kompaktné vonkajšie rozmery,
ktoré toto vozidlo robia ideálnym aj do
hustých mestských aglomerácií.

Prvýkrát sa trieda A prezentuje
nielen s päť-, ale aj s trojdverovou 
karosériou športového strihu. Zatiaľ čo
dizajn exteriéru zdokonalil tvary pred-
chodcu, čím sa podarilo dosiahnuť níz-
ky koeficient aerodynamického odporu
s hodnotou cx 0,29, interiér má úplne
nový vzhľad. Samozrejme, aj najmenší
člen rodiny využíva najkvalitnejšie 
materiály, o kvalite ich spracovania ani
nehovoriac. Mercedes-Benz sa navyše
venuje intenzívnemu zlepšovaniu 
ergonómie pomocou trojrozmerných 
hologramových animácií, z čoho, samo-
zrejme, ťaží aj nová trieda A. Všetky
ovládacie prvky sú vďaka tomu logicky
rozmiestnené a ich obsluha prebieha
bez nutnosti odvádzania pozornosti 
vodiča od riadenia vozidla.

Trojrozmerná modelová vizualizá-
cia prispieva aj k navrhnutiu čo najpo-

Palubná doska je 
ergonomicky bezchybná 
a to isté sa dá povedať
aj o jej materiáloch 
a spracovaní.
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hodlnejších pozícií sedenia a samotnej
koncepcie interiéru. To sa prejavilo 
najmä na priestore pasažierov, ktorý 
v oblasti ramien podrástol o úctyhod-
ných 97 mm, pasažieri na zadných se-
dadlách majú teraz o 30 mm väčší
priestor na nohy. Vzdialenosť operadla
predného a zadného sedadla 805 mili-
metrov azda ani netreba komentovať!
Na komfort cestovania bude mať určite
vplyv aj mimoriadne široká výbavová
ponuka, v ktorej nechýbajú prvky ako
automatická klimatizácia, parkovací
asistent, výkonný audiosystém s CD–
–prehrávačom a meničom diskov, navi-
gačný systém Comand APS, svetelný 
a dažďový senzor či multifunkčný 
volant, ktorý je štandardnou výbavou.

Mimoriadna pozornosť sa venovala
aj konštrukcii sedadiel, ktoré teraz 
ponúkajú ešte lepší komfort a držanie
tela. Zadné sedadlá majú navyše sys-
tém Easy-Vario-Plus. Ten umožňuje 
jednoduchým spôsobom bez nutnosti
vyberania sedadiel zväčšiť už v základe
nadpriemerný batožinový priestor s ob-
jemom 435 litrov na 1370 litrov. Tým sa
však variabilita interiéru nekončí.

Sedacia časť asymetricky delených 
sedadiel sa dá jednoducho demontovať 
a uložiť pod výškovo nastaviteľné dno
batožinového priestoru. To spolu s mož-
nosťou sklopiť operadlo sedadla pred-
ného pasažiera, prípadne vybrať celé 
jeho sedadlo umožní prepraviť gigan-
tických 1995 litrov batožiny, pričom
najväčšia prepravná dĺžka má hodnotu 
2,75 metra.

Novinka je áčkom aj v oblasti bez-
pečnosti. Už samotná konštrukcia karo-
série so sendvičovou podlahou a  pohon-
ným ústrojenstvom nakloneným vpred
vytvára predpoklady na vynikajúcu
ochranu pasažierov. Pri náraze sa totiž
celý motor aj s prevodovkou vsunie pod
auto, a nie do priestoru pre cestujúcich.
Nárazovú energiu pritom vynikajúco 
odfiltruje premyslená štruktúra karosé-
rie vyrobená z plechov a ocele s rôznou
tuhosťou. Samozrejmosťou je aj vysoký
štandard prvkov pasívnej bezpečnosti.
Dvojica čelných airbagov sa napĺňa 
podľa intenzity nárazu, predpínače bez-
pečnostných pásov majú k dispozícii aj
krajní zadní pasažieri. Úplne nové sú aj
predné bočné airbagy chrániace nielen
trup, ale aj hlavu pasažierov. Samozrej-
mosťou vo vozidlách Mercedes-Benz je
aj štandardné vybavenie systémom ESP,
o ABS ani nehovoriac. Na zvýšení aktív-
nej bezpečnosti počas noci participujú
aj výkonné bixenónové svetlomety 
s možnosťou natáčania do zákrut.

1103.2004 Hviezdy ciest

Nová generácia navyše oproti svojmu predchodcovi
výrazne podrástla vo všetkých smeroch

Variabilita vnútorného priestoru umožňuje
napríklad prepravu i bicyklov.

Predné sedadlá poskytujú výbornú 
bočnú oporu a komfort sedenia.
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Revolúciou v prípade druhej gene-
rácie triedy A prešiel najmä podvozok.
Ten teraz dostal novovyvinuté tlmiče so
selektívnym účinkom. V prípade jazdy
v rodinnom štýle je pruženie komfort-
ne ladené, len čo príde na rad rých-
lejšia jazda zákrutami, aktivuje sa tvrd-
šie ladená charakteristika tlmičov. To
spolu s úplne novou zadnou parabolic-
kou nápravou eliminuje nakláňanie vo-
zidla v zákrutách. Práve zadná náprava
je konštrukčnou lahôdkou nového vo-
zidla. Vďaka nej dostali jazdné vlast-
nosti áčka nový rozmer, ako pri rýchlej
jazde v priamom smere, kde náprava
zabezpečuje vynikajúcu pozdĺžnu sta-
bilitu, tak pri jazde v zákrutách, kde
nastáva už spomínané eliminovanie
nakláňania.

Zmeny nastali aj v rámci motorizá-
cií, kde teraz všetky agregáty plnia
prísnu emisnú normu EU4. Ponuka po-
honných jednotiek sa začína objemom
1,5 litra a výkonom 70 kW (95 k) v mo-
deli A 150. Pre verziu A 170 je urče-

ných 85 kW (115 k) a atmosférický
dvojlitrový štvorvalec vo verzii A 200
ponúka rovných 100 kW (136 k). V prí-
pade dieselových verzií sú na výber tri
výkonové stupne dvojlitrového štvor-
valca. Verzia A 160 CDI dáva k dispozí-
cii 60 kW (82 k), silnejšie A 180 CDI
má 80 kW (109 k) a vrcholom je A 200
CDI so stádom 140 koní (103 kW).
Výhodou nového turbodiesela je nielen
jeho ekologickosť a výkon, ale najmä
krútiaci moment a spotreba. Veď naprí-
klad verzia A 180 CDI poskytuje maxi-
mum krútiaceho momentu 250 Nm 
v rozmedzí 1600 až 2600 ot./min. a ver-
zia A 200 CDI má v rozpätí 1600 až
3000 ot./min. k dispozícii až 300 Nm.
Spotreba dieselových agregátov sa pri-
tom pohybuje od 4,9 až po 5,4 l/100 km,
čo triede A umožňuje dojazd prekraču-
júci 1000 km.

Čerešničkou na torte bude určite 
aj nový prepĺňaný dvojliter vo verzii 
A 200 Turbo. Jeho výkon 142 kW (193 k)
je v tejto kategórii vozidiel rekordný,

Prvýkrát sa trieda A prezentuje nielen 
s päť-, ale aj s trojdverovou karosériou 
športového strihu

Vo výbave možno nájsť množstvo prvkov doteraz vyhradených 
pre luxusnejšie vozidlá, ako je napríklad navigačný systém 
či dvojzónová klimatizácia.

Novinkou v palete vozidiel je trojdverové kupé. 
Pohodlné nastupovanie na zadné sedadlá je možné 
vďaka odklopiteľným predným sedadlám.

Bočná línia variantu s trojdverovou karosériou 
auto opticky predlžuje a vytvára dynamický chrakter.
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pričom maximum krútiaceho momentu
s hodnotou 280 Nm sa podarilo posu-
núť na 1800 ot./min. Akceleráciu na
rýchlosť 100 km/h tak Mercedes-Benz
A 200 Turbo zvládne za osem sekúnd 
a maximálne vyvinie rýchlosť 227 km/h.

K širokej ponuke verzií novej triedy
A prispieva aj trojica prevodoviek.
Mechanické ponúkajú päť a šesť stup-
ňov, automatická zasa využíva plynulo
meniteľný prevodový pomer prostred-
níctvom variátora. Táto prevodovka
označená ako Autotronic dáva slovu
hladkosť radenia nový rozmer, navyše
oproti klasickým automatickým prevo-
dovkám je výrazne šetrnejšia v spotre-
be paliva a k samotnému motoru.

Nový Mercedes-Benz triedy A aj
vďaka týmto technickým lahôdkam, vy-
nikajúcej výbave, nadpriemerne veľké-
mu interiéru a bezkonkurenčnej bez-
pečnosti sa stáva novou hviezdou
automobilového neba. ❙

S novým áčkom môžete robiť čokoľvek: 
vychutnajte si príjemné chvíle so svojou šťastnou hviezdou!
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Je krásne 
hovoriť do tmy

Košická skupina No Name si po siedmich rokoch fungovania stále užíva slávu na Slovensku 

aj v Čechách. Popularita im však do hláv nestúpa, príjemne prekvapujú svojou spontánnosťou,

sviežosťou a nenáročnosťou. 

FOTO: archív NoName

Interview

Začínali ste v Zlatej bráne v roku
1989, o desať rokov ste už zazna-
menali prvé výrazné úspechy 
s No Name. Kde sa vidíte 
o ďalších desať rokov?
– Vidíme sa momentálne tu. A keby náš
úspech rástol ďalej, radi by sme zdolali
ešte nejakú inú republiku, ako je Sloven-
sko alebo Čechy. Uvidíme, kde to bude. 

Nedávno ste skončili letné turné,
ktoré bolo možno trochu špecific-
ké tým, že ste hrali v malých 
slovenských mestečkách.
Ako ho hodnotíte?
– Hrali sme v amfiteátroch po Slovensku,
v menších mestách. Bol to zámerný 
výber, predstavili sme náš posledný 
album Slová do tmy tam, kde sme ešte
neboli. Prvá vlna koncertov bola v mar-
ci a tá zahŕňala veľké mestá, takže teraz
sme prirodzene urobili šnúru po tých
menších. V Zlatých Moravciach sa nám
dokonca stalo, že posledný, kto tam
koncertoval, bolo pred dvoma rokmi 
No Name... Publikum bolo však veľmi
vďačné a z celého letného turné mám
dobrý pocit.

Váš predposledný album niesol
názov Oslávme si život, čo doslo-
va sršalo pozitívnou energiou.
Ten posledný, Slová do tmy,
má akýsi smutnejší podtón.
Čo ste ním chceli vyjadriť?
- Nenazvali by sme to smútkom, vyjad-
riť sme chceli niečo iné. Kľúčový je tu
vzťah muža a ženy a práve moment

prítmia, šera, keď slová „ľúbim ťa“ 
znejú inak, ako keď si ich dvaja pove-
dia napríklad cez deň. Tento moment je
natoľko výnimočný, že sa stal názvom
nášho albumu. Myslíme, že takéto
chvíle by sme si mali vychutnávať 
a pri dnešnom rýchlom životnom tem-
pe si ich viac vážiť.

Pieseň Žily nesporne patrí medzi
vaše najväčšie hity. Minulý rok
vraj po koncerte prišiel za vami
divák a ukázal vám dorezané ruky
od zápästia po lakte. Povedal, že

na túto pieseň čakal celý život 
a je o ňom. Aký je to pocit, keď
zistíte, že svojimi piesňami vlast-
ne spievate príbehy zo života 
ľudí, vašich poslucháčov?
– Je to neuveriteľné zadosťučinenie.
Nevyrovná sa tomu ani predaj platní,
ktorý, samozrejme, človeka poteší. Tiež
sa nám stalo, že sme dostali e-mail od
jednej ženy, ktorá napísala, že pieseň
Večnosť je kusom jej života, pripome-
nula jej obdobie, keď zomrel jej man-
žel. Sme radi, že aj nová platňa je taká,
že si v nej ľudia nachádzajú životné prí-
behy. Je to naozaj nádherný pocit, keď
dokážete napísať príbeh niekoho, koho
ste nikdy v živote nevideli, a ten vám
napíše, ďakujem, že ste to pomenovali.

Témy, o ktorých spievate, súvisia 
s láskou, vzťahmi. Nemali ste 
pocit, že by ste v piesňach chceli
riešiť aj niečo hlbšie?
– Opýtam sa protiotázkou, čo je hlbší
problém? Veď vzťah muža a ženy, to 
dokáže byť také komplikované... Ak
máte na mysli celospoločenské problé-
my, zaradili sme do posledného albu-
mu pieseň Kniha sťažností a prianí. 
No ako sa vyjadril jeden nemenovaný
hudobný kritik, „No Name je kapela,
ktorá sa týmito problémami zaoberať
nemusí. Dnes totiž u niektorých kapiel

či spevákov vyznievajú takéto pokusy
skôr ako póza.“

Okrem spievania píšete k pesnič-
kám aj texty. Kde beriete inšpirá-
ciu?
– Kdekoľvek. Nemám zázračný strom,
pod ktorý sa posadím a píšem. Príde to
samo, nezáleží na priestore ani čase.

V šesťčlennej skupine ste štyria
bratia. Nie je to už „klan“
Timkovcov, nestane sa, že 
prehlasujete ostatných dvoch?
– O Dušanovi sme vedeli už skôr, že sa
stane členom skupiny, bola to len otázka
času. Nijaký klan Timkovcov nehrozí,
Zolo a Vilo sú stálymi členmi skupiny,

„Záleží mi na tom, aby auto bolo pohodlné.“

hviezdy ciest 33/04 final  19.9.2004 21:28  Stránka 15



16 Hviezdy ciest 03.2004 

majú rovnaké práva i podiely z honorá-
rov. Najmladší člen skupiny, Dušan, sa 
k nám pridal, keď mal iba 15 rokov. Po
dvoch rokoch vidíme postup, je veľmi
učenlivý a  berie to na naše prekvapenie
triezvo.

Aký máte vzťah k poslucháčskym
anketám? Už niekoľko rokov zbie-
rate rôzne ocenenia...
– Ankety sú pre skupinu meradlom 
popularity. Je to vlastne ďalšia spätná
väzba, okrem samotného koncertovania,
s fanúšikmi. Sme radi, že sa už štvrtý
rok umiestňujeme na popredných mies-
tach. Čím to je? Odpoveď je jednoduchá
– prácou. Sme aktívni, tvoríme, veľa kon-
certujeme. Tiež je dôležité, že aj v rámci
skupiny sme zohratý tím. Máme vízie,
chceme ísť ďalej, láka nás zahraničie, to
je však, samozrejme, náročnejšie.

V rebríčku MTV World Chart sa
objavilo vaše meno, ale pod 
Českou republikou...
– Paradoxne nie vďaka slovenským, 
ale českým rádiám a televíziám. Je to
vlastne sumár hitparád z krajín Európy,
kde sa prizerá na predaj alebo na hra-
nosť. Sme radi, že s piesňou Lekná sme
na špici hitparády viac ako tri mesiace.
Tomu hovoríme úspech.

Vraj vás už aj prenasledovali 
vaše fanúšičky...
- Áno, priznávam, stáva sa to najmä na
turné. Po nociach napríklad počujeme
spievať naše pesničky pod oknami hote-
lovej izby. Je to prirodzené, príjemné 
a kiežby to nikdy neprestalo. Je to lepšia
stránka popularity.

Pochádzate z Košíc, vyjadrili 
ste sa, že je to pre vás najkrajšie
mesto na svete. Ponúka vám 
dostatok možností, neuvažovali
ste o presune inam?
– Určite nám Košice ponúkajú možnosti.
Vzdialenosť medzi Košicami a Bratisla-
vou je zanedbateľná, lietadlom ste tam
za hodinu, vlakom či autom za päť. To
nie je vzdialenosť, pre ktorú by sa člo-
vek presťahoval. Naši lokálpatrioti sú
neuveriteľne hrdí na to, že sme úspešní
na západnom Slovensku a aj v Čechách.
Toto nám Košice určite nezabudnú.

Čím vás auto upúta – je to dizajn,
technické údaje alebo praktickosť?
– Všetko. Musí mať kompaktný vzhľad,
od výfuku až po svetlá. Uprednostňujem
skôr nenápadné autá, ktoré majú pod
kapotou úplný poklad. Záleží mi na tom,
aby auto bolo pohodlné. Preto sme si ako
skupina kúpili Mercedes-Benz Sprinter,

ktorý je pre nás takým prechodným do-
movom. Aj sme uvažovali, že na Vianoce
ho vyzdobíme vianočným stromčekom,
aby mu nebolo smutno... Je to priestran-
né, veľmi pohodlné auto, ktoré sa navy-
še aj veľmi príjemne šoféruje. Už sme
na ňom najazdili za 2 roky vyše 
150 tisíc kilometrov, čo je tiež dobrá 
vizitka. A bez havárie. Počas turné nás 
ešte sprevádza Viano, ktoré preváža 
techniku, nástroje. Bubeník Ivan sa 
doň zamiloval.

Spievate v aute?
– Áno a koľko! Niekedy spievame, inoke-
dy si len tak popiskujeme. Rozmýšľam,
či sa už v aute zrodil hit, ale zatiaľ nie.
No, uvidíme.

Váš druhý album Počkám si na
zázrak bol zatiaľ najúspešnejší.
Možno to bol pre vás zázrak,
najmä však krásny výsledok 
tvrdej práce. Čo ešte je pre vás
zázrakom?
– Posledný album Slová do tmy  zazna-
menáva výbornú predajnosť. Zdá sa, 
že to bude pokračovať. Čo by bol pre
mňa zázrak? Pozdvihnutie ekonomiky
Slovenska. Nefunguje tu mnoho vecí,
ktoré už len v susedných Čechách sú
omnoho lepšie. ❙

hviezdy ciest 33/04 final  19.9.2004 21:28  Stránka 16



18 Hviezdy ciest 03.2004

Nová výzva
Ste priaznivcami automobilového športu a radi by ste mali v garáži zaparkovaný automobil 

burcujúci v každom okamihu hormóny? V tom prípade vašej pozornosti nesmie uniknúť 

jedinečný Mercedes-Benz CLK DTM AMG.

Nie, nemýľte si toto vozidlo s víťa-
zom minuloročných Deutsche

Tourenwagen Masters. Tento automobil
vznikol na jeho počesť ako sériový 
model. I keď v tomto prípade hovoriť 
o sériovosti je trochu nadsadené.
Výnimočnosť automobilu totiž okrem 
jeho techniky vytvára aj len stokusová
výrobná séria.

Elegantné línie civilného modelu
CLK dostali športové „pancierovanie“ 
v podobe rozšírených blatníkov, vpredu
ukončených otvorom na odvod vzduchu
od bŕzd, vzadu, naopak, začínajúcich sa
otvorom na prívod vzduchu. Toto rozší-

renie si vynútil aj zväčšený rozchod 
kolies, ale najmä samotné pneumatiky.
Predná náprava absolútne neomylne
sleduje pohyb volantu vďaka pneu-
matikám s rozmerom 225/35 R19, 
o vynikajúcu trakciu zadnej poháňanej 
nápravy sa pre zmenu stará rozmer až
285/30 R20. Auto jazdiace rýchlosťami
nad 300 km/h dostalo výrazné aerody-
namické prvky ako predný spojler 
v tradičnom štýle AMG, rozšírené pra-
hové lišty či zadný spojler umiestnený
na veku batožinového priestoru.

Najvýraznejší rozdiel oproti sú-
ťažnej verzii postrehnete v interiéri. 

Ten zdobí dvojica športových sedadiel 
potiahnutých kožou, pričom palubnej
doske nechýba luxus vlastný „civil-
ným“ Mercedesom CLK.

Rovnocenným partnerom fascinu-
júceho vzhľadu je použitá technika.
Päťstupňová automatická prevodovka 
s možnosťou radenia tlačidlami na 
volante je tiež známa z iných verzií vo-
zidiel s trojcípou hviezdou, ale agregát 
prenášajúci cez ňu svoj výkon je výraz-
ne vyladený. No a práve ten je hlavnou
výzvou tohto automobilu. Osem valcov 
s celkovým objemom 5,4 litra ponúka
vďaka prepĺňaniu až 582 koní (428 kW),
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zrýchlenie zatláčajúce posádku do 
sedadiel je však výsledkom gigantic-
kého krútiaceho momentu. Ten už pri
2000 ot./min. dosahuje hodnotu 690 Nm,
o päťsto otáčok vyššie je umiestnených
750 Nm a maximálny ťah pocítite silou
800 Nm pri 3500 otáčkach za minútu!

Ak by ste si teda chceli s takýmto
automobilom zmerať sily, vedzte, že
stokilometrovú rýchlosť ukáže jeho
rýchlomer po 3,9 sekundy a len 10,9
sekundy potrebuje CLK DTM AMG, aby
prekročilo rýchlosť 200 km/h. Ak by

niekomu toto ako dôkaz sily agregátu
nestačilo, pridáme ešte jeden údaj. Ak
potrebujete akcelerovať z rýchlosti 
60 km/h na jej dvojnásobok, pri stlače-
ní plynu na podlahu vám to bude trvať
len 3,8 sekundy!

Výnimkou z pravidla pri kon-
štrukcii Mercedesu CLK DTM AMG bol 
aj elektronický limiter maximálnej 
rýchlosti. Ten nie je nastavený na 
obligátnych 250 km/h, ale koníky pod 
kapotou skrotí až po dosiahnutí rých-
losti 320 km/h. ❙

1903.2004 Hviezdy ciest

Fascinácia

Výnimočnosť automobilu totiž okrem jeho techniky 
vytvára aj len stokusová výrobná séria

Ladenie podvozku prebiehalo v náročých 
podmienkach okruhu Hockenheim.

Interiér prezdrádza
svoju príslušnosť 

k AMG decentnými
ozdobnými prvkami
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Ste jedným z tých, ktorí stáli pri zrode
Motor-Car Wiesenthal na Slovensku.
Ako si spomínate na začiatky budovania
tejto značky?
- Moja cesta k mercedesom bola zaujímavá.
Nebol som totiž ani obchodník, ani technický
odborník, celý život som sa venoval koňom.
V Rakúsku som vybudoval centrum pre 
jazdecké športy. Z tejto oblasti som mal 
kontakty a vzťahy s majiteľmi rakúskeho 
Wiesenthalu. V roku 1990 ma riaditeľ tejto
spoločnosti oslovil s otázkou, či by som vedel
nájsť človeka, ktorý by v Bratislave založil 
zastúpenie Wiesenthalu. Hneď som si spome-
nul na pána Glatza. Ako sa ukázalo, bola to
šťastná voľba. Po nejakom čase sa majiteľ jaz-
deckého strediska, ktoré som vybudoval, do-
stal do finančných problémov, čo, samozrej-
me, postihlo aj mňa. Presne vtedy mi opäť
zatelefonoval šéf Wiesenthalu. Plánoval ďal-
šie aktivity v postkomunistických krajinách
a opäť potreboval pomoc pri výbere. Dohodli
sme sa, že to sám skúsim ako konzultant.

V roku 1995 bola podpísaná s Motor-Car
Wiesenthal zmluva o generálnom zastúpení
a musela sa budovať sieť zastúpení po
Slovensku. Vtedy bolo prijaté rozhodnutie, že
budem pomáhať pri jej budovaní. A odvtedy

moje pôsobisko bolo a stále je v Bratislave. 
Po niekoľkých rokoch budovania siete v spo-
lupráci s pánmi Glatzom, Šabom a inými 
spolupracovníkmi Motor-Car Wiesenthal
v súčasnosti koordinujem celú sieť a jej 
corporate identity. Priebežne zhromažďujem
informácie z jednotlivých pobočiek, filtrujem
ich a posúvam smerom k manažmentu, mar-
ketingu, popredajným službám a naopak.

V súvislosti so vstupom Slovenska do
Európskej únie nastali mnohé zmeny aj vo
vašej sfére pôsobenia...
- Áno, koncern DaimlerChrysler v Stuttgarte
určil štandardy, ktoré sa týkajú najmä sa-
motnej siete. To znamená, že určil, ako bude
vyzerať obchodné zastúpenie, predaj a po-
predajné služy. Mojou najdôležitejšou úlohou
je implementácia týchto štandardov do celej
predajno-servisnej siete na Slovensku.
Koncern audituje plnenie štandardov, ktoré
sú veľmi prísne. Musíme prejsť tzv. certifiká-
ciou siete, potom certifikáciou samotných
predajcov, prijímacích technikov a ďalšieho
odborného personálu. Certifikáciu siete 
máme už za sebou a dnes môžem s hrdosťou
povedať, že v Stuttgarte ju hodnotili veľmi
pozitívne. Na jeseň teda pristúpime k certifi-

kácii predajcov. Tej predchádza rad školení,
po ktorých bude nasledovať samotná certifi-
kácia. Samozrejme, nejde o to, či daný 
predajca urobí testy na jednotku alebo na 
dvojku, ale o to, aby výsledky ukázali jeho
slabiny alebo, naopak, silné stránky a podľa
toho sa potom riadil jeho ďalší rozvoj. Na
tomto mieste by som rád zdôraznil, že štan-
dard síce presne opisuje, ako sa má daná 
činnosť robiť, ale za každou činnosťou stojí 
človek. Ľudí treba formovať.

Samotný predaj sa v jednotlivých zastúpe-
niach líši, čo súvisí aj s ekonomickou silou
jednotlivých regiónov Slovenska. Ako teda
prebieha hodnotenie predaja?
- Oblastné zastúpenia spracúvajú podrobné
podnikateľské plány. V septembri sa budú
opäť aktualizovať. Podľa nich sa potom stra-
tegicky uvažuje, aké opatrenia sú potrebné.
To je základná vec. Odbyt sa plánuje na 
základe presného prehľadu o trhu. Ten sme
predtým nemali a veľmi nám pri našej čin-
nosti pomáha. Sú to vlastne štatistické údaje,
ukazujúce, ktorý zástupca ktoré vozidlá 
kde predáva. Slúžia ako dobrý základ na 
exaktnejšie plánovanie odbytu.

Ako vidíte budúcnosť vývoja predajno-
-servisnej siete na Slovensku?
- V súčasnosti sa snažíme, aby zákazník 
v zastúpení Mercedesu na celom svete získal
rovnaký štandard služieb. V tejto súvislosti
si s úsmevom spomínam na príhodu zo 
začiatkov budovania našej siete. Vtedajší 
riaditeľ jedného zastúpenia mi povedal: „Už

Zo zákulisia

Niekoľko otázok pre...
Františka Strachwitza, koordinátora predajno-servisnej siete

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

František Strachwitz je jedným z tých,
ktorí stáli pri zrode Motor-Car Wiesenthalu
na Slovensku.

FOTO: SCG
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chápem, prečo sú štandardy také dôležité.
Nedávno som bol na dovolenke v Taliansku
a pri tankovaní na jednom benzínovom 
čerpadle som zistil, že vyzerá presne rovna-
ko ako u nás doma. Zrazu som pochopil,
o čom to je.“ Do budúcnosti si želám, aby sme 
úspešne prešli celým procesom certifikácie
a aby sa tieto zmeny premietli do spokojnos-
ti nielen tých, ktorí jednotlivé normy prijí-
majú, ale aj tých, pre ktorých sú v konečnom
dôsledku určené – našich zákazníkov. ❙

2103.2004 Hviezdy ciest
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Jazdecká Grand Prix 2004 na úrovni,
budúcoročné jubilejné ešte sľubnejšie
Areál Jazdeckého klubu TJ Slávia STU Bratislava v Petržalke-Ovsišti, 

jeden z najkrajších v Európe, bol v auguste dejiskom tentoraz už 

XXXIX. medzinárodných jazdeckých pretekov Grand Prix CSIO-W****

Bratislava. Odborníci aj laici sa zhodli v názore, že takú úroveň, 

ako mali tohtoročné preteky, nevideli už dávno. Najvýznamnejším 

slovenským pretekom v skoku aj tento rok predchádzalo tradičné, 

v poradí už dvanáste konské popoludnie.

TEXT a FOTO: Dr. Peter Kresánek

Príťažlivé, čoraz lákavejšie           
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Ani na jednom z príťažlivých podujatí nebola
núdza o hviezdy, či už medzi návštevníkmi

alebo súťažiacimi, či účinkujúcimi. Pochopiteľne,
nechýbali ani hviezdy ciest – vystavené vozidlá
z palety Mercedes-Benz, Smart, Chrysler a Jeep.
Spolu so svojou neopakovateľnou športovou a spo-
ločenskou atmosférou sa aj preto obe podujatia
tešia z roka na rok väčšiemu záujmu účastníkov.

Prestíž tohtoročnej vrcholnej bratislavskej
Grand Prix umocnila pozornosť a podpora, ktorú
jej venovali médiá na Slovensku. Vďaka patrí aj
predstaviteľom spoločností Rhapis, Credit
Suisse, Samsung, Heineken Slovensko, Slovrest,
Allianz–Slovenská poisťovňa, Zentiva SK, 
Motor-Car Wiesenthal & Co. a mnohým ďalším
subjektom vrátane štátnych inštitúcií, bez 
ktorých pochopenia a podpory by sa také nároč-

né a aj v medzinárodnom kontexte úspešné po-
dujatie nemohlo uskutočniť. Nepochybne aj ich
zásluhou sa stalo vyhľadávaným miestom oddy-
chu na úrovni pre každoročne rastúci počet
priaznivcov a návštevníkov.

12. konské popoludnie

Hodnotný športový a kultúrny program, pria-
teľské stretnutia a rozhovory, chutné po-

hostenie a dobrú zábavu svojim hosťom opäť pri-
pravil Jazdecký klub Slávia STU Bratislava
v rámci tradičného konského popoludnia, ktoré
pokračovalo až do večerných hodín. Nechýbali na
ňom zaujímavé vystúpenia jazdnej polície, ukáž-
ky drezúry, westernového jazdenia, voltiže ani
štvorylky. Spokojní boli všetci, aj tí najmenší.
Zúčastnili sa na rôznych súťažiach alebo sa vozi-
li na koníkoch (foto 2), či rovnako ako tí veľkí sa
zoznamovali s vystavenými hviezdami ciest.
Príjemnú atmosféru celého popoludnia umocňo-
vala známa country skupina Arion Vlada Ulricha.

Reportáž

      podujatia na úrovni

| 1
| 2
| 3
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Medzi najvzácnejších hostí popoludnia 
patril JUDr. Pavol Hrušovský s manželkou, ktorý
sa tu okrem iného zoznámil aj s vystavenými
novinkami (foto 1). Ako predseda NR SR opätovne
prevzal aj záštitu nad pretekmi Grand Prix.
Ocenil, „že organizácia Grand Prix Bratislava,
športový areál TJ Slávie STU, úroveň pretekárov
a kulisa divákov majú už tradične nielen európ-
sku, ale aj svetovú úroveň“. Možnosť stretnúť sa
tu so šéfom parlamentu využili aj (na foto 3 zľava)

viceguvernér Národnej banky Slovenska Ing. Ivan
Šramko a predseda Slovenského olympijského
výboru Ing. František Chmelár.

Na popoludnie zavítal aj podpredseda vlády SR
a minister hospodárstva PhDr. Pavol Rusko 
s dcérou, ktorý sa tu prejavil ako starostlivý otec
(foto 4). Opäť sem prišiel honorárny konzul
Seychelskej republiky a generálny riaditeľ Rádia
Twist Andy Hryc s manželkou. Zastavil sa aj
džezmen Peter Lipa (na foto 5 v rozhovore s vedúcim ser-

visnej siete spoločnosti Motor-Car Ing. Petrom Wagnerom).

Medzi zahraničnými návštevníkmi bol aj medzi-
národný expert na golf Američan Skip Malek,
ktorý okrem iných projektoval známe golfové
ihrisko na Táľoch (na foto 6), s reprezentantkou slo-
venského golfu Zuzanou Kamasovou.
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| 4
| 5
| 6

„... organizácia Grand Prix Bratislava, športový

areál TJ Slávie STU, úroveň pretekárov a kulisa

divákov majú už tradične nielen európsku, 

ale aj svetovú úroveň.“
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Štvornohí skokani a ich špičkoví jazdci 
z pätnástich štátov prilákali tisíce divákov 

i celebrít, ktoré zaplnili areál do posledného
miesta. Z Košíc so svojou spoločnosťou pricesto-
val druhý prezident samostatného Slovenska
Rudolf Schuster (foto 7). Spoločne za jedným sto-
lom sa tu stretli (foto 9) podpredseda NR SR Béla
Bugár (ako prezradil, so svojimi spoločníkmi sa
nebavil o politike ani hokeji), 29-ročný útočník
Miroslav Šatan (Buffallo/NHL), ktorý štartoval na
hokejových MS 1994, 1995, 1996, 2000, 2002,

2003, 2004, ZOH 1994, 2002, SP 1996, predseda
predstavenstva spoločnosti Zentiva SK MUDr.
Alexander Černák, CSc., riaditeľ a predseda or-
ganizačného výboru Grand Prix Ing. Andrej
Glatz, hokejista a v súčasnosti manažér Miroslav
Sága, tohtoročný kandidát na Norrisovu trofej
pre najlepšieho obrancu NHL, 204 cm vysoký 
27-ročný Zdeno Chára (Ottawa/NHL), ktorý 
štartoval na MS 1999, 2000, 2001, 2004 a ZOH 
2002, a do tajomstiev jazdeckého umenia ich 
zasväcoval známy slovenský jazdec, riaditeľ

7 | 8
| 9

39. ročník Grand Prix Bratislava CSIO-W****
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Chirurgického centra, a. s., MUDr. Vojtech Lazar.
Stretli sa tu aj dvaja Karolovia: najznámejší slo-
venský fotograf Kállay a vydavateľ spoločnosti 
7 Plus Ing. Bustín (foto 8).

Módne trendy predviedli okrem iných Janka
Hospodárová (foto 10), Oľga Záblacká aj prvá dáma
slovenského humoru Eňa Vacvalová (foto 12)

a Marianna Ďurianová (foto 11).
Medzi najatraktívnejšie súťaže tohtoročných

medzinárodných jazdeckých pretekov Grand Prix
Bratislava CSIO-W patril skok mohutnosti do výšky
cez nepriehľadnú prekážku o cenu firmy Allianz –
Slovenská poisťovňa. Diváci videli unikátne výko-
ny, keď kôň s hmotnosťou vyše pol tony s jazdcom

prekonal výšku dva metre (foto 13). Takýto výkon do-
siahli hneď dvaja jazdci. Pred samotnou Grand Prix
program spestrila skupina Agility Pedigree Brati-
slava, v ktorej svoju šikovnosť predviedli štvornohí
krásavci menších rozmerov.

Hodnotné výsledky sa dosiahli aj v oboch
kľúčových pretekoch, ktorých atraktívnosť zvýši-
la skutočnosť, že sa započítavali do kvalifikácie
na európsky šampionát 2005, respektívne umož-
ňovali získať body na elitnú svetovú súťaž.
Víťazom Grand Prix o cenu Mercedes-Benz sa
stal Belgičan Jan Vinckler (foto 17), ktorý na koni
Energie De Bacon najlepšie zvládol parkúr pri-
merane náročný úrovni pretekov, ktorý pripravil
Poliak Krzysztof Koziarowski. Spomedzi sloven-
ských jazdcov najlepšie siedme miesto získali
Marián Štangel a Juraj Hanulay. Napriek tomu,
že tohto roku sa do Bratislavy vďaka mimoriad-
nemu záujmu prihlásilo dvadsať štátov, v pre-
stížnom Pohári národov v rámci série Samsung
Nations Cup z kapacitných dôvodov akceptovali
iba tucet prihlášok. Víťazstvo z týchto najdôleži-
tejších pretekov si odniesla švédska ekipa (foto 14).
Šarmantná členka víťazného švédskeho družstva
Linda Heedová (foto 16) zhodnotila úroveň pre-
tekov stručne: „Vynikajúce podujatie – špičkovo 
postavený parkúr.“

Tohtoročné medzinárodné jazdecké preteky
Grand Prix Bratislava CSIO-W konané v predve-
čer olympijského zápolenia v Aténach potvrdili
vzostupný trend slovenského jazdectva. Ako na-
písal aktívny nestor slovenskej žurnalistiky Juraj
Gressner, „slovenskí reprezentanti Marián Štan-
gel, Monika Štangelová, Juraj Hanuly, Zdeno
Kuchár, Jozef Wild, Igor Šulek a Ivan Rýdzi so sil-
nými zahraničnými súpermi držali rovnocenne
krok“. A to aj napriek tomu, že dosiaľ nik zo slo-
venských jazdcov nezopakoval víťazstvo v týchto
pretekoch, ktoré dosiahol v roku 1978 s koňom
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„Vynikajúce podujatie – 

špičkovo postavený parkúr.“
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Letkis ich dnešný riaditeľ a predseda organizač-
ného výboru Ing. Andrej Glatz. Dobrou devízou
do budúcnosti a nasledujúceho jubilejného šty-
ridsiateho ročníka pretekov je jeho konštatova-
nie: „Úroveň nášho jazdectva sa stabilizovala, 
takže aj v silnej medzinárodnej konkurencii by
slovenskí pretekári mohli uspieť.“

Súťažiaci a ďalší účastníci Grand Prix sa toh-
to roku opäť stretli aj na spoločenskom podujatí
Credit Suisse, na ktorom ich v reštaurácii Pohoda
privítali hostitelia (foto 15). Pri konzumácii nealko
nápoja sme tu zastihli predsedu brannobezpeč-
nostného výboru NR SR JUDr. Róberta Kaliňáka
(foto 18). Viacerí z prítomných ukázali, že zvládnu
nielen parkúr, ale aj tanečný parket a „pohodový“
večer ozvláštnila aj speváčka Ivana Novotná. ❙

| 14
15 | 16 | 17

| 18
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Nosný pilier modelovej ofenzívy značky Chrysler je
dostupný už aj na našom trhu a priaznivcom kva-

litných automobilov má skutočne čo ponúknuť.
To, že 300C je dôstojným nositeľom tradície svojich

slávnych predchodcov, dokazuje už jeho impozantný
zjav. Obrovská maska s neprehliadnuteľným logom ma-
terskej automobilky, vysoko zodvihnuté boky karosérie,
šírka 1880 mm a dĺžka 5015 mm robia z tohto vozidla

skutočného kráľa ciest. Fascinujúci je aj údaj o vzdiale-
nosti prednej a zadnej nápravy, ktoré od seba delí dlhých
3050 mm! Z týchto rozmerov a masívnosti karosérie ťaží
najmä vnútorný priestor a jazdné vlastnosti.

Práve komfort, ktorý poskytne interiér tohto vozid-
la, je bezkonkurenčný. Veď dĺžka priestoru na nohy
1020 mm je rekordná vo svojej kategórii. Chrysler
300C poráža konkurenciu aj v ďalších interiérových 
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Born in the USA

03/2004

Svalnaté tvary, výkonné pohonné jednotky, luxusný interiér, komfortné pruženie 

a množstvo chrómu – to sú charakteristické prvky amerických krížnikov ciest. Ak po

niečom takom túžite, vaše chuťové bunky nič neuspokojí lepšie ako Chrysler 300C.

hviezdy ciest 33/04 final  19.9.2004 21:31  Stránka 29



30 Hviezdy ciest – Chrysler Jeep 03.2004 

Born in the USA

parametroch, ako je napríklad šírka v oblasti ramien na
predných aj zadných sedadlách. Ak k tomu pripočítate
veľkorozmerné sedadlá s vynikajúcimi tvarmi a v prípade
predných sedadiel aj so širokou škálou možností nastave-
nia, cestovanie v tomto vozidle bude doslova pôžitkom.

Samozrejmosťou je bohatá výbava, v ktorej sa dá
nájsť automatická dvojzónová klimatizácia, tempomat,
vyhrievanie sedadiel, elektrické nastavovanie predných

sedadiel, multifunkčný volant, výkonný audiosystém,
palubný počítač, navigačný systém, autotelefón, elek-
tricky nastaviteľné ovládacie pedále, dažďový a svetelný
senzor, kožené čalúnenie či jedinečný systém ultrazvu-
kového detektora prekážok pred vozidlom.

Chrysler 300C symbolizuje aj návrat ku klasickej
konštrukcii pohonu, teda s motorom umiestneným
vpredu a pohonom zadných kolies. Takéto usporiadanie
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s viacprvkovým zavesením predných aj zadných kolies
umožnilo vtlačiť jazdným vlastnostiam luxusnej limuzí-
ny punc športovosti. Samozrejme, nad bezpečnosťou 
jazdy bdejú aj elektronickí pomocníci ESP, ABS či ASR.
Samotnú pasívnu bezpečnosť zvyšuje šestica airbagov
a prepracované deformačné zóny.

Luxusno-športový naturel nového Chrysleru zdôraz-
ňujú aj pohonné jednotky. Ich ponuka sa začína objemom
2,7 litra a šiestimi valcami do V. Moderný agregát posky-
tuje výkon 142 kW (193 k) a krútiaci moment 257 Nm.
Väčší šesťvalec má objem 3,5 litra, s robustnou limuzí-
nou si hravo poradí jeho 250 koní (183 kW) a krútiaci
moment 340 Nm. Oba tieto motory sú kombinované s in-
teligentnou štvorstupňovou automatickou prevodovkou.

Vrcholom ponuky je slávny osemvalec 5.7 V8 HEMI. Ten
poskytuje vozidlu výkon 250 kW (340 k) a impozantný
krútiaci moment 525 Nm. Objemný agregát pritom 
dokáže aj vďaka systému deaktivácie štvorice valcov pri
čiastočnom zaťažení (systém MDS) a vyspelej päťstup-
ňovej automatickej prevodovke s možnosťou sekvenč-
ného manuálneho radenia jazdiť s neuveriteľnou 
priemernou spotrebou 11,4 l/100 km!

No a komu by sa koní pod kapotou málilo, môže
siahnuť po špičkovom modeli Chrysler 300C SRT-8.
Motor 6.1 V8 HEMI zabudovaný v ňom disponuje 
výkonom až 425 konských síl (313 kW) a krútiacim 
momentom 569 Nm. Akcelerácia z nuly na 100 km/h
mu trvá len 5,5 sekundy.
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Chrysler 300C symbolizuje aj návrat ku klasickej konštrukcii 
pohonu, teda s motorom vpredu a pohonom zadných kolies
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Večne mladý

K jeho neotrasiteľnej pozícii na tróne prispievali aj
inovácie, ktorých sa dočkal počas dvoch desiatok

rokov svojho mimoriadne úspešného pôsobenia.
Jednou z posledných je tá tohtoročná. V rámci nej sa

preštylizoval jeho kabát, ktorý teraz lepšie korešponduje
s dizajnom jeho značkových súrodencov. Príslušnosť
k značke hlása najmä mohutná maska chladiča, na kto-
rej hornej hrane sa vyníma nepriehliadnuteľné okrídlené
logo firmy Chrysler. Vylepšeniam sa nevyhol ani zadný
nárazník a svetlá. Vozidlo tak dostalo k svojmu rodinné-
mu vzhľadu ďalšiu dávku luxusno-športového looku.

Výraznou inováciou prešiel aj rozmerný interiér 
vozidla, ktorý teraz ešte lepšie spĺňa čoraz náročnejšie 
potreby zákazníkov. Úplne nová je koncepcia sedadiel.
Sedadlá druhého a tretieho radu totiž možno bez nutnos-
ti demontáže ukryť v podlahe, čím sa vytvorí jedinečný

rovný povrch. Na rozdiel od konkurencie, ktorá experi-
mentuje s takýmto riešením, sú sedadlá inovovaného
Voyagera dostatočne rozmerné a bohato tvarované, čo 
pasažieri ocenia najmä pri dlhých cestách. Takýto systém
navyše výrazne zvýšil variabilitu interiéru. Sedemmiest-
ny interiér možno kedykoľvek prestavať tak, aby bol za-
bezpečený čo najväčší priestor pre cestujúcich či batožinu.

Zlepšila sa aj pasívna a aktívna bezpečnosť vozidla.
Brzdový systém totiž dostal bohatšie dimenzované pred-
né kotúče. Prvky aktívnej bezpečnosti ďalej rozšíril 
protiblokovací systém ABS, doplnený elektronickým 
rozdeľovačom brzdného účinku, ktorý má za úlohu eli-
minovať riziko šmyku pri brzdnom manévri na povrchu 
s rôznymi adhéznymi vlastnosťami.

V prípade pasívnej bezpečnosti sa ochrana pasažie-
rov zlepšila aj vďaka hlavovým airbagom pre každý rad
sedadiel a kolennému airbagu vodiča.

Pod kapotu Voyagera pribudol aj nový agregát, turbo-
dieselový motor s objemom 2,8 litra. Výkon tohto agregá-
tu je 110 kW (150 k) a maximum krútiaceho momentu má
hodnotu 360 Nm, ktorú na kolesá odvádza inteligentná
štvorstupňová automatická prevodovka. Ďalšou diese-
lovou alternatívou je 2,5-litrový štvorvalec s výkonom 
105 kW (143 k) a krútiacim momentom 320 Nm.

Benzín pod kapotou Chryslera Voyager spaľujú
štvorvalec s objemom 2,4 litra a výkonom 108 kW (218 k)
a šesťvalec do V s objemom 3,3 litra. Výkon tohto motora
je 128 kW (174 k).

Ak sa povie van, každý automobilový znalec vysloví názov Voyager.

Priekopník tejto automobilovej kategórie minulý rok oslávil dvadsiate 

jubileum a aj po tomto čase je stále etalónom svojej triedy.
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Stretnutie s Amerikou –        

Tri dni so značkou Chrysler a Jeep
Paleta devätnástich vozidiel značiek Chrysler a Jeep bola v dňoch 10. až 12. júna 2004 

v plnej paráde pripravená predviesť svoje kvality všetkým, ktorí prepadli vášni 

pre tieto americké vozidlá. 

FOTO: Dr. Peter Kresánek
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Najväčším favoritom bola trojica vozidiel Chrysler
PT Cruiser v letnom cabrio vyhotovení, obľúbený

Chrysler Voyager a Jeep Wrangler Rubicon, známy aj z
filmu Tomb Raider 2, dvíhajúci adrenalín.

Podujatie pripravilo prvé predajno-servisné 
centrum pre americké vozidlá na Slovensku, ktoré sa
nachádza v Petržalke pri najväčšom bratislavskom 
hypermarkete Tesco.

Tohtoročné Dni s Amerikou boli o to zaujímavejšie,
že si návštevníci mohli vyskúšať vozidlá priamo v teré-
ne, v novom Off-road centre. Okrem Jeepu Wrangler sa
tak po náročnejšom povrchu preháňali aj Jeep Cherokee
a Jeep Grand Cherokee.

Pod značkou Chrysler pozornosť právom pútal ele-
gantný Chrysler 300C a športovo naladených priazniv-
cov tejto značky prilákal Chrysler Crossfire.
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        prvýkrát v teréne

Petr Volný, riaditeľ agentúry ARBO media.net Slovakia, s. r. o., úspešne
absolvoval pravú off-road jazdu s Jeepom Wrangler Rubicon.

Marta Černá, predsedníčka Fóra spotrebiteľov,
si pochvaľovala Jeep Cherokee.

Niektoré dámy neodolali a zapózovali si 
pred Chryslerom Crossfire.
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Vykúpte sa do pohody

Jedinečný zážitok pre telo i dušu
Loipersdorf je maličká rakúska dedinka blízko hraníc Burgenlandu, na začiatku Štajerska. 

Až donedávna nebola ničím výnimočná, okrem krásneho prostredia a pravej vidieckej atmosféry 

v oáze pokoja. Ten tu ostal dodnes a oceňujú ho aj návštevníci pozoruhodného kúpeľného 

komplexu, ktorý na tomto mieste vyrástol.

TEXT: SCG, Michaela Eibelová FOTO: VitalResort, Thermalquelle Loipersdorf
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Cestovanie

Bola to vlastne náhoda – pôvodne tu
petrolejárske spoločnosti hľadali

ropu a zemný plyn, ale vrty boli vyhod-
notené ako neúspešné, našla sa iba tep-
lá voda. Vrty uzavreli a prieskum po-
kračoval ďalej. V prvej chvíli to bol
naozaj veľký neúspech a koniec nádejí
na nové šance a príležitosti pre ľudí zo
Štajerska, spojené s novými náleziska-
mi ropy a zemného plynu. Po niekoľ-
kých rokoch sa „neúspešných“ výsled-
kov chytili miestni podnikatelia spolu
so spolkovou vládou Štajerska a miest-
nymi bankami a na pôvodne nežela-
ných výsledkoch geologického priesku-
mu postavili podnikateľský zámer
výstavby geotermálneho kúpeľného
centra. Doslova uprostred polí postavili
jadro kúpeľného komplexu. V roku
1986 ho tvorili saunová a kúpeľná cen-
trálna časť dnešných kúpeľov. Už táto
prvotná investícia mala taký komerčný
úspech, že podnikatelia začali sami 
lobovať, aby mohli postaviť v blízkosti
areálu hotely. Investície mali takú 
veľkú návratnosť, že už sa nerokovalo
o podpore krajinskej vlády, ale podni-
katelia sa začali pretekať, kto dostane
povolenie v tejto lokalite postaviť 
a prevádzkovať ubytovacie zariadenie.
Vďaka tomu stojí v Loipersdorfe aj veľ-
kokapacitné, ale veľmi útulne pôsobia-
ce kongresové centrum, postavené vo
vzácnej symbióze prírodných mate-
riálov, ako sú drevo a sklo, a modernej
architektúry, ktorá neruší v dobrom
zmysle slova vidiecky ráz a atmosféru
celého údolia. Tento spontánny vývoj
určite vítajú všetci dnešní návštevníci
kúpeľov v Loipersdorfe.

Cesta z Bratislavy do Loipersdorfu vám potrvá iba dve a pol hodiny. 
Vo Viedni zamierite smerom na Graz a pri výjazde z diaľnice na dedinku Ilz
prejdete na lokálne cesty. Tie sú trocha užšie ako u nás, ale veľmi kvalitné.

Chvíľu budete presvedčení, že ste odbočili zle a uprostred tých neuveriteľne
precízne obrobených polí môžete nájsť iba ak odparkované traktory, 

a nie moderné geotermálne kúpeľné stredisko. Smerovky vás však 
neomylne dovedú až ku kúpeľom a k hotelu. Treba len sledovať smerové 

tabule na Jännersdorf, čo je, paradoxne, mestečko bližšie ku kúpeľom, 
aj keď sú vybudované v katastri mestečka Loipersdorf. Loipersdorfov 

totiž možno v okruhu niekoľkých kilometrov nájsť hneď niekoľko.

Bola to vlastne náhoda
– pôvodne tu petrolejár-
ske spoločnosti hľadali
ropu a zemný plyn

Uvoľnite sa a všetkými zmyslami vnímajte pokoj a pohodu.
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Pozvánka do hotela VitalResort

Zatiaľ najmladší z hotelov
v Loipersdorfe pôsobí ako v „šírom poli
zámoček“. Okolo neho sa rozprestie-

rajú precízne upravené polia, akoby ich
namaľoval maliar. Toto miesto je ako
stvorené na rodinnú dovolenku či predĺ-
žený víkend v páre. Hotel má vybudo-
vané svoje vlastné kúpele, v ktorých

Bylinkový kúpeľ z čerstvých bylín z vlastnej záhrady hotela dokonale zjemní našu pokožku.

nájdete to najlepšie z kúpeľného centra
Loipersdorf v komornom vyhotovení,
takže sa vám počas pobytu môže stať,
že z hotelového areálu ani nevyjdete.
Paleta kúpeľov a masáží je široká,
môžete vyskúšať bylinkový aromatický
kúpeľ, orientálny Hamam či Serailbad,
fínsku saunu so špeciálne pripravený-
mi prísadami na polievanie. Dámy urči-
te poteší kozmetické poradenstvo, ako
aj špeciálne liftingové masáže, po kto-
rých sa budú cítiť ako znovuzrodené.
Samozrejmosťou je odborné poraden-
stvo a kombinácia procedúr šitá na 
mieru každej zákazníčke. V ponuke sú
relaxačné masáže, rozličné rehabilitač-
né a skrášľujúce masáže aj zložitejšie
procedúry, na ktoré už slovo masáž 
nestačí. Patria medzi ne aj vôňové 
terapie, termoterapie, pri ktorých vám
na senzitívne časti tela položia ohriate
polodrahokamy, východné relaxačné
metódy a množstvo iných. O časti
z nich si môžete prečítať na oficiálnej
webovej stránke hotela VitalResort.

Pred odovzdaním svojho tela do
starostlivosti odborníkom z hotela
VitalResort máte niekoľko možností,
ako svoje telo mierne unaviť a pretiah-
nuť. Cyklisti tu nájdu niekoľko veľmi
zaujímavých cyklistických ciest. Jedna
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nej atmosféry, ktorú zase vzbudzuje po-
loha doslova uprostred polí, lúk a sadov.
Naozaj neviete, či je silnejší pocit abso-
lútneho pokoja alebo estetický zážitok
z pohľadu na bezprostredné okolie ako
z obrázkov insitných umelcov.

Na svoje si tu prídu aj golfisti.
Dvadsaťsedemjamkové ihrisko sa na-
chádza iba päť kilometrov od hotela

VitalResort. Postavili ho tak ako kúpeľ-
né centrum miestni nadšenci. Pod 
pojmom nadšenci si však treba 
predstaviť podnikateľov s nadnárodnou 
pôsobnosťou, ktorým bolo jasné, že 
pre pozdvihnutie regiónu a kúpeľov 
treba ponúknuť návštevníkom kúpeľov 
možnosť stráviť časť pobytu pri svojom
obľúbenom hobby.

Miesto pre maškrtníkov

Ale vráťme sa na chvíľu naspäť do
hotela, ktorý je známy vynikajúcou ku-
chyňou. Raňajkový teplý a studený bu-
fet dopĺňajú krajové špeciality. V rohu
reštaurácie nájdete čerstvé štajerské
pečivo. Slabšie nátury určite neodolajú
hneď vedľa poukladaným koláčikom
a zákuskom, ktoré vyzerajú, akoby ich
práve doniesla niektorá z gazdín z dom-
čekov roztrúsených po okolitých sva-
hoch. Keď pôjdete s tanierom nalože-
ným dobrotami naspäť k svojmu stolu,
natrafíte na drevený stôl plný lokál-
nych produktov zdravej stravy, ako sú
vychýrený štajerský olej či šľahaný
krém z tekvicových semienok, prírodné
mušty z najrozličnejších druhov ovocia

39

La Stone je špeciálna masáž s čiernymi 
a bielymi mramorovými kameňmi. 
Čierne sú teplé, biele zasa ľadovo 

studené. Výsledok: fantastický!

03.2004 Hviezdy ciest

Dvadsaťsedemjamkové ihrisko sa nachádza 
iba päť kilometrov od hotela VitalResort

z nich je výnimočne nebezpečná, preto-
že vedie cez vínnu oblasť a členovia mi-
nipelotónu nájdu na trase veľmi lákavé
občerstvovacie stanice. O jednom výni-
močnom nápoji, ktorý tam ponúkajú,
píšeme o niekoľko riadkov nižšie.

Asi 500 m od hotela sú kryté aj
otvorené tenisové kurty. Je to regulárny
tenisový klub so všetkým, čo k tomu
patrí. Reštaurácia, obchodík s tenisový-
mi potrebami a tenisoví tréneri napove-
dajú o možnostiach pre tenisových nad-
šencov. Po chvíli zistíte, že ten príjemný
pocit navyše vyplýva z celkovej pokoj-

V tunajších viniciach sa 
rodia veľmi chutné vína.
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Nenechajte si ujsť v okolí:
Zámok Herberstein

Vyše päťsto rokov starý renesanč-
ný zámok obýva už 21. generácia rodu
Herbersteinovcov. V zámku sú okrem
historických interiérov aj zaujímavé
záhrady a zoo.

Riegersburg
Zámok tróni na vulkanickom brale

vysokom 482 metrov. Najväčšia baro-
ková pevnosť v krajine ponúka jedineč-
né múzeum čarodejníc, sokoliarsku
šou a mnoho iných atrakcií.

Styrassic Park
To, čo ste videli v Spielbergovom

Jurskom parku, môžete si vyskúšať na
vlastnej koži v Styrassic parku v Bad
Gleichenbergu. Stretnete tu verné 
kópie dinosaurov v životnej veľkosti. ❙

vrátane čiernej bazy a voňavé domáce
syry najrôznejších odtieňov bielej a kré-
movej farby. Akoby toho ešte nebolo 
dosť, hneď vedľa sa na vás usmievajú
príťažlivo servírované nátierky, paštéty
a štajerská prerastaná slanina.

Ak sa vám podarí raňajky vyplávať
alebo vybicyklovať, čaká vás večer 
podobný gastronomický zážitok.

Zahanbiť sa nedajú ani tamojšie
vína. Stojí za to ochutnať u miestnych

vinárov zelený veltlín alebo rulandské.
Sú naozaj výborné. Dosiaľ nepoznané
však nájdete mimo archívu. Špecialitou
tohto kraja je víno opradené rúškom 
tajomstva – Uhudler. Toto víno sa aj
v súčasnosti spracúva z nešľachteného
hrozna technikou starou tristo rokov.
Istý čas bolo zakázané dorábať Uhudler
pre moderné normy. Dnes ho v obchod-
ných sieťach nenájdete, ponúkajú ho
však dedinky v okolí Loipersdorfu aj
samotný hotel VitalResort. Je to veľmi
osviežujúca lahôdka s jemne trpkou
príchuťou a vôňou divého hrozna. Dajte
si pozor, aby ste sa nezabudli a nezača-
li ju piť len tak od smädu.

Kto by chcel ochutnať aj niečo tvrd-
šie, môže zájsť do Schnapps Hotela, 
asi dvadsať minút cesty autom od
VitalResortu. Hotelík s príznačným
názvom ponúka produkty z vlastnej
pálenice.

Na jeseň ponúka táto oblasť pre-
krásne scenérie zrelých viničov, hru 
farieb okolitých lesov a aj pri nepriazni-
vom počasí si v tunajších kúpeľoch za-
ručene zregenerujete telo i dušu. Počas
dní s nepriaznivým počasím bývajú kú-
pele najplnšie. Pri kúpaní v príjemnej
termálnej vode neprekáža ani pochmúr-
ne počasie a v zime dotvorí atmosféru
kúpania biely sneh. Komu by sa vonku
nepáčilo, má dosť možností vnútri v ho-
teli. Výhľad na kopce a polia vzdialené
niekoľko metrov je naozaj nezvyčajný.

40 Hviezdy ciest 03.2004 

Západ slnka nad Štajerskom
nabáda na večernú 
prechádzku v prírode.

Informácie/rezervácie:

Thermensuitenhotel 
VitalResort Loipersdorf
Henndorf-Therme 38
8282 Loipersdorf
Österreich
Tel.: +43 (0) 33 29/48 240
Fax: DW - 48
e-mail: office@vital-resort.at
www.vital-resort.at
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Michaela Eibelová, riaditeľka hote-
la VitalResort, vás pozýva stráviť chví-
le ozajstného oddychu a relaxu v hoteli
plnom príjemných prekvapení. Pre 
čitateľov časopisu Hviezdy ciest pripra-
vila cenu do malej súťaže – víkendový
pobyt, t. j. dve noci v hoteli VitalResort
pre dve osoby s polpenziou. Súťažnú
otázku sme naozaj nevyberali dlho.

Súťaž o víkendový pobyt 
v hoteli VitalResort:

Súťažná otázka: Ako sa volá víno 
typické pre tento región, ktoré bolo 
istý čas zakázané?

Z autorov správnych odpovedí vy-
žrebujeme jedného, ktorý sa môže tešiť
na víkendový pobyt pre dve osoby so šta-
jerskou polpenziou v hoteli Vital-Resort.
Odpovede, prosím, posielajte e-mailom
na adresu: info@mercedes-benz.sk alebo
nám zatelefonujte na bezplatnú info-
linku: 0800 1 MOTOR (166867). Žrebo-
vanie sa uskutoční 15. októbra 2004.

4103.2004 Hviezdy ciest

Pre držiteľov MercedesCard pripra-
vila spoločnosť Tulip Tours spolu 
s hotelom VitalResort zaujímavú zľavu
15 percent na ubytovanie pri kúpe 
pobytu u touroperátora Tulip Tours.

Ponuka pre držiteľov 
MercedesCard:
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Požiarna ochrana pod trojcípov hviezdou

O začiatkoch požiarnych vozidiel 
Mercedes-Benz 1888 – 1905

Požiarne vozidlá súčasnosti zasahujú účinne a rýchlo. Technika, ktorou disponujú,

prešla za sto rokov vývojom, na ktorého začiatku stáli motory poháňané parou.

Predchodcovia dnešných požiar-
nych vozidiel boli v mnohom odliš-

né. Okrem motora poháňaného parou
samotný voz poháňali kone, ktoré dosa-
hovali rýchlosť 3 až 3,5 km/h. Hadice
pracovali pod tlakom kyseliny uhličitej.
Vyššiu rýchlosť dosahovali iba bicykle.

Až šesť požiarnikov šliapalo do pedálov
špeciálnych tricyklov alebo kvadricyk-
lov, až prišli na miesto požiaru úplne
vyčerpaní. Gottlieb Daimler a Karl
Benz boli medzi prvými, ktorí začali
hľadať nové riešenia v tejto oblasti.
Vylepšenia na ich vozidlách čoskoro

presvedčili aj najväčších skeptikov.
Prvé čerpadlo na svete, ktoré po-

háňal benzínový motor, sa v Benzovej
továrni objavilo v roku 1888. 29. júla
získal Karl Benz patent na požiarne
čerpadlo poháňané motorom, ktoré
však ešte bolo napojené na konskú silu.

100 rokov vývoja: požiarne
vozidlo z roku 1892 a súčasný
Actros so špeciálnou 
konštrukciou Rosenbauer.
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História

Jednocylindrový motor s výkonom 1 k
pri 180 ot./min., ktorý zostrojil reno-
movaný výrobca požiarnych čerpa-
diel Heinrich Kurtz zo Stuttgartu,
bol pripojený redukčnou reťazou k pies-
tovému čerpadlu. V tom istom roku 
prezentoval takúto motorizovanú po-
žiarnu jednotku, už s dvojcylindrovým 
motorom a výkonom štyri kone na 
13. nemeckej konferencii požiarnych
posádok v Hannoveri.

Tretí model, opäť s vyšším výko-
nom – šesť koní – zaujal pozornosť 
celého sveta v roku 1892. Tento motor

bol vystavený v Petrohrade, Lipsku,
Mníchove, Florencii a Miláne a nasledu-
júci rok na Svetovej výstave v Chicagu.
Čerpadlo s kapacitou 300 litrov za 
minútu malo tlak tri bary a prvýkrát sa
použilo pri veľkom požiari v roku 1892.
Celých päť hodín čerpalo vodu z hĺbky
päť metrov, ktorá prechádzala 150-met-
rovou hadicou do výšky 20 metrov na
strechu továrne v Cannstate pri Stutt-
garte. V roku 1896 bolo toto čerpadlo
predané za 5610 mariek do Erfurtu, kde
slúžilo dvadsaťpäť rokov. Dnes je vysta-
vené v múzeu Mercedes-Benz.

Gottlieb Daimler sa zaslúžil o hlav-
ný pokrok svojho požiarneho čerpadla
s benzínovým motorom – okamžitú pri-
pravenosť na operáciu. Na porovnanie,
čerpadlá poháňané parou museli pri-
pravovať najmenej pätnásť minút, aby
v nich vytvorili potrebný tlak.

Aj keď už bol vynájdený benzínový
motor, požiarne zbory naďalej používa-
li konskú silu. Postupom času si však
uvedomili, že výdavky spojené s vlast-
nením koní sú príliš vysoké. Kôň v tom
čase stál 1500 mariek a jeho ustajnenie
viac ako 1000 mariek ročne.

Vynález Ferdinanda Porscheho za-
viedol elektrické motory rovno do pred-
ných kolies. Spolupráca s Daimlerom
na seba nenechala dlho čakať. V roku
1905 Porsche skonštruoval akýsi hyb-
rid svojho a Daimlerovho systému - vy-
menil ťažkopádne batérie za benzínový
motor, ktorý zabezpečil potrebnú silu
pre motory kolies prostredníctvom 
dynama, čím sa redukovala hmotnosť
a zvýšil dosah akcie. Prvýkrát si tento
stroj mohol vyskúšať berlínsky požiar-
ny zbor, potom nasledovali požiarnici
v Hamburgu, ktorí si objednali hneď
dvanásť Daimlerových vozidiel, z kto-
rých niektoré vydržali v činnosti až do
tridsiatych rokov.

Nespornou výhodou elektrických
motorov v porovnaní s parnými bol
fakt, že sa nemuseli dlho predhrievať,
a preto boli vlastne stále pripravené na
akciu. Benzínový motor nahradil ťažké
batérie. Na druhej strane však vyvstala
otázka, prečo bol elektrický motor
vlastne potrebný, keď benzínový motor
dokázal poháňať vozidlo. ❙

Jeden motor 
poháňa vozidlo aj
čerpadlo: inšpekcia
Daimlerovho 
motora z roku 1909 
s výkonom 42 k.

Daimlerovo čerpadlo, 
vyrobný model z roku

1892, 2-valcový 
s výkonom 6 koní.

1888: Prvé požiarne čerpadlo s benzíno-
vým motorom na svete pochádzalo 

od Daimlera a malo výkon 1 k.

Kombinácia troch
Benzových požiar-
nych vozidiel
1912 – 1913.
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Technika jazdy kombináciou zákrut je
akýmsi vyvrcholením umenia jazdy

v zákrutách a vyžaduje si dokonalé vedomos-
ti a skúsenosti v prekonávaní jednoduchých
zákrut, ktoré sme opísali v predchádzajúcich
dvoch číslach časopisu. Pritom treba mať na
zreteli, že tieto zákruty sa nedajú rozložiť na
dve alebo niekoľko jednoduchých zákrut, kto-
ré by sa prechádzali ako samostatné zákruty
s konštantným polomerom podľa už uvede-
ných zásad. Pretože jedna zákruta úzko nad-
väzuje na druhú, musí sa technika jazdy
v predchádzajúcej zákrute riadiť podmien-
kou, aby sa vozidlo po jej absolvovaní dosta-
lo do polohy, ktorá je priaznivá pre vjazd do
nasledujúcej zákruty. Na pretekoch sa nekla-
die dôraz na to, aby sa možnosti úvodných
zákrut využili na maximum, ale volí sa taký
spôsob jazdy v predchádzajúcich zákrutách,
ktorý pri výjazde z poslednej zákruty zabez-
pečí čo najväčšiu rýchlosť.

Zákruty v tvare S

Z kombinácií zákrut sú najznámejšie
a pre svoju zaujímavosť aj najobľúbenejšie zá-
kruty v tvare písmena S. Jednu z nich vidíme
na obr. 1. Je vlastne spojením dvoch zákrut
v tvare vlásenky. Vyskytuje sa najčastejšie
v horách, prípadne na cestách, ktoré obchá-
dzajú terénne prekážky. Obrázok je z prete-
kov, kde vodič môže využívať celú šírku cesty.
V bežnej premávke však podobným spôsobom
využívame len pravú polovicu cesty.

Optimálna dráha v takejto zákrute je vy-
značená plnou čiarou na obr. 1. Zákruta sa
začína prechádzať pomerne neskoro tak, aby
sa skutočný vrcholový bod S1 v porovnaní
s teoretickým vrcholovým bodom T1 posunul
o niečo dopredu. Od skutočného vrcholového

bodu S1 sa už začína druhá zákruta. Vozidlo
sa opäť priblíži k vnútornému okraju druhej
zákruty v skutočnom vrcholovom bode S1,
ktorý sa tiež posunie dopredu. Poloha vozid-
la pri výjazde z poslednej zákruty je natoľko
priaznivá, že vďaka vzrastajúcemu polomeru
dráhy umožňuje využiť rezervu šmykového
trenia pneumatík na účinné zrýchlenie.

Keby vodič prechádzal obidvoma zákru-
tami po čiarkovanej dráhe s konštantnými
polomermi oblúkov, v poslednej zákrute by
mal s vozidlom veľké problémy a pravdepo-
dobne by skončil v priekope.

Ďalším príkladom kombinácie zákrut je
pretiahnutá zákruta v tvare S – obr. 2 (na 
obrázku je znázornená len pravá polovica 
cesty). Prvú, ľavú zákrutu si mierne nadchá-
dzame, pričom skutočný vrcholový bod S1

sa posunie o niečo dopredu. Do druhej, 
pravej zákruty vchádzame tiež trochu 
neskôr. Skutočný vrcholový bod S2 je takisto
predsunutý pred teoretickým vrcholovým 
bodom T2. Výjazd z poslednej zákruty možno
takto využiť na prípadné zrýchľovanie 
vozidla. Správna dráha je na obrázku 
vyznačená plnou súvislou čiarou.

Na cestách

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

V kombináciách zákrut sa dá najbezpečnejšie jazdiť po ideálnych dráhach. Ak sa nechtiac 

dostaneme do núdzovej situácie, tieto dráhy nám neraz pomôžu prejsť zákruty aj vyššou

rýchlosťou bez rizika dopravnej nehody.

Ideálna dráha v zákrute v tvare obráteného 
písmena S (plná čiara). Čiarkovaná čiara 

znázorňuje nesprávnu dráhu vozidla.

Ideálna dráha v pretiahnutej zákrute 
v tvare písmena S (plná čiara). Čiarkovaná
čiara znázorňuje nesprávnu dráhu vozidla.

1 | 2
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Príliš „vyrovnávať“ zákruty a pritom ísť
rýchlejšie po čiarkovanej čiare, ktorá v prvej
zákrute prechádza teoretickým vrcholovým
bodom T1, sa nevypláca. Za bodom T1 by 
vodič sotva mohol urobiť dostatočný oblúk na
správny vjazd do druhej zákruty. Pravdepo-
dobne by stihol nasmerovať svoje vozidlo iba
do teoretického vrcholového bodu T2 a na vý-
jazde z poslednej zákruty by asi opustil cestu.

Výraznejšie zmeny smeru jazdy vznikajú
pri kombinácii zákrut – obr. 3 (na obrázku je
znázornená len pravá polovica cesty). Vzdiale-
nosti medzi teoretickým a skutočným vrcho-
lovým bodom sú preto väčšie. Vzhľadom na
túto skutočnosť si vjazd do obidvoch zákrut
vyžaduje dlhšie zotrvávanie na vonkajšej stra-
ne cesty. Najmä v poslednej zákrute sa skutoč-
ný vrcholový bod S2 posúva veľmi dopredu.
I tu platí vo zvýšenej miere zásada, že pri vjaz-
de do zákruty si počíname opatrnejšie a na 
výjazde smelšie. Polomer oblúka skutočnej
dráhy je vždy spočiatku malý a neskôr sa ply-
nulo zväčšuje. Táto technika jazdy je náročná
na rozvahu a disciplinovanosť vodiča. Inak
vznikajú chyby, vyznačené na obr. 4 (na ob-
rázku je znázornená len pravá polovica cesty).

Ako nejazdiť v zákrute

Vodič, ktorý si jednotlivé zákruty nenad-
chádza (čiarkovaná čiara na obr. 4), ale po-
merne rýchlo sa pohybuje po dráhe spájajúcej
obidva teoretické vrcholové body T1 a T2, 
zvyčajne nie je schopný pri tej istej rýchlosti 
prekonať poslednú pretiahnutú zákrutu (pre 
veľkú odstredivú silu) a prejde do protismeru.

Druhý vodič, ktorý sa pohybuje po bodko-
vanej dráhe, má veľkú rýchlosť jazdy, takže
sotva je schopný zvládnuť už prvú zákrutu.
Na protiľahlú stranu cesty sa dostáva príliš 
zavčasu, čo je pre druhú zákrutu veľmi ne-
výhodné. Úspešné prekonanie poslednej 
zákruty je často vopred stratené. Vodič by mu-
sel riadiť vozidlo do ostrého oblúka (kde pôso-
bí veľká odstredivá sila) a v dôsledku toho by
sa nevyhol jeho prevráteniu alebo šmyku.

Keď nesprávne odhadneme rýchlosť pred
kombináciou zákrut, v úseku medzi obidvo-
ma zákrutami na chvíľu vyrovnáme riadenie
(i za cenu prechodného nasmerovania vozidla
do nesprávneho bodu) a pribrzdením prime-
rane znížime rýchlosť vozidla. Takto sa nám
väčšinou podarí zabrániť prípadnej nehode.

Univerzálny návod pre 
kombináciu zákrut neexistuje

Z predchádzajúcich úvah je zrejmé, že
spôsob jazdy v kombinácii zákrut má svoje
špecifiká. V jednotlivých zákrutách sa niekedy
upúšťa od ideálnej dráhy. Pretekári prispôso-
bujú techniku jazdy v kombinácii zákrut tak,
aby poslednú zákrutu mohli opustiť s naj-
väčším možným zrýchlením. Pri výjazde
z kombinácie zákrut potom nevzniknú ani
problémy so stabilitou vozidla, čo je výhodné
z hľadiska bezpečnosti jazdy, pretože miernym
brzdením možno znížiť rýchlosť jazdy. Pre
kombináciu zákrut sa nedajú vždy určiť pres-
né návody, ktoré by univerzálne platili pre
všetky vozidlá. Zatiaľ čo ideálna dráha v jed-
notlivých zákrutách je približne rovnaká pre
každé vozidlo, pri kombinácii zákrut veľa zá-
visí od toho, akú rýchlosť je vozidlo schopné na
danom úseku vyvinúť a ako sú od seba vzdia-
lené obidve časti zákruty. Podľa toho vznikajú
rozdielne odchýlky od ideálnej dráhy.

Pomalé vozidlá prechádzajú sústavou 
zákrut ako niekoľkými samostatnými zákru-
tami. Pri jazde rýchlejšieho a stabilnejšieho
vozidla rovné spájacie úseky medzi zákruta-
mi splývajú a vozidlo prechádza túto sústavu
oblúkov ako kombináciu zákrut. Preto pri
preberaní skúseností z automobilového 
športu v oblasti kombinácií zákrut postupu-
jeme opatrne. ❙

3 | 4

Ideálna  a nesprávna dráha 
v kombinácii zákrut
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Je malý, je milý... je bezpečný!
Jednou z priorít koncernu DaimlerChrysler je aj bezpečnosť, čo koniec koncov dokazujú aj vynikajúce

výsledky dosiahnuté v nárazových testoch Euro NCAP. Z vysokého bezpečnostného štandardu sa, 

samozrejme, nevymyká ani rodinka menom Smart.

Ako v bavlnke

Keď prichádzal dnešný model For
two na trh, ozvalo sa niekoľko ku-

vičích hlasov, ktoré neverili, že vozidlo
s celkovou dĺžkou 2500 mm môže po-
skytnúť posádke dostatočnú bezpeč-
nosť. Po štyroch rokoch a hlavne po
tom, čo všetky vozidlá smart obstáli aj
v najťažších nárazových skúškach, sa
však už nenájde nikto, kto by pochybo-
val o bezpečnosti týchto vozidiel.

V čom sa teda skrýva umenie vozi-
diel smart byť bezpečné? V prvom rade
je to bezpečnostný skelet Tridion, ktorý
sa pri väčšine vozidiel farebne líši od
klasických panelov karosérie. Tento
skelet vyrobený z kombinácie vysoko-
pevnostných výliskov štruktúrovaných
na čo najlepšie odvedenie nárazovej
energie mimo priestoru posádky zabez-
pečuje vysokú ochranu pri akomkoľvek

druhu nárazu. Vozidlá smart tak s pre-
hľadom dokážu odolať nielen čelnému,
ale aj bočnému nárazu, nárazu zozadu
či prevráteniu.

Výhodou v prípade modelu For two
je aj umiestnenie pohonného ústrojen-
stva v zadnej časti automobilu. Vďaka
tomu sa podarilo vytvoriť v pomer-
ne krátkej prednej časti dostatočne 
dlhú deformačnú zónu, ktorá efektívne 
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Smart

absorbuje nárazovú energiu. Pri náraze
zozadu je zasa pohonné ústrojenstvo
nasmerované pod vozidlo mimo pries-
toru posádky, pričom samo slúži ako
absorpčný prvok.

Smart For two vďaka tomu bezprob-
lémovo zvládol čelný náraz na deformo-
vateľnú prekážku s čiastočným prekry-
tím v rýchlosti 65 km/h. Priestor na nohy
sa v tomto prípade skrátil len o 25 mm,
pričom v konkurenčných vozidlách sa
skrátil o 26 až 39 mm. Palubná doska sa
posunula smerom k pasažierom len 
o 13 mm, u konkurencie to bolo o 87 až
140 mm viac! O tuhosti Tridionovej
štruktúry karosérie svedčí aj fakt, že
pokiaľ na otvorenie bočných dverí kon-
kurenčných vozidiel bolo treba vyvinúť
silu viac než 500 Nm, na otvorenie 

dverí smartu stačilo len 226 Nm. Model
Fort wo zvládol na jednotku aj bočný ná-
raz, keď doň v rýchlosti 50 km/h vrazi-
lo čiastočne deformovateľné baranidlo,
simulujúce klasickú limuzínu. Do nára-
zových testov bola zaradená aj zrážka
smartu a Mercedesu-Benz triedy E.
V tomto prípade sa vozidlá stretli v 50 %
prekrytí relatívnou rýchlosťou 100
km/h s jednoznačným výsledkom –
smart v skúške obstál!

Tridionová konštrukcia je typická
nielen pre model For two, ale aj pre 
roadster a Forfour.

K prvkom pasívnej bezpečnosti
treba prirátať aj veľkoobjemové čelné
a bočné airbagy, rovnako ako bezpeč-
nostné pásy s prepínačom a obmedzo-
vačom tlaku.

Vo všetkých modeloch smart je na
špičkovej úrovni nielen pasívna bez-
pečnosť, ale aj jej aktívna zložka. Na
nej najväčšou mierou participujú vyni-
kajúce jazdné vlastnosti všetkých vozi-
diel, vyplývajúce s konštrukčne vyspe-
lo riešených podvozkových skupín.
V základnej výbave vozidiel smart figu-
ruje elektronický stabilizačný systém
ESP, ktorý dokáže korigovať aj prípad-
né jazdecké chyby vodiča, a protibloko-
vací systém ABS, zabezpečujúci zníže-
nie brzdnej dráhy a zvýšenie stability
pri brzdení, najmä na povrchu s nízkou
adhéziou (voda, ľad či sneh).

Okrem príťažlivého dizajnu, boha-
tej výbavy, dynamiky a úspornosti 
je ďalšou doménou vozidiel smart aj 
bezpečnosť, v tejto triede ojedinelá. ❙

Zaťaženie pasažierov pri 
čelnom náraze je vo viac než 

prijateľných hodnotách. 

Základom bezpečnosti vozidiel Smart
je karoséria typu Tridion.

Smart fortwo bez problémov zvládol 
aj crash test s čiastočným prekytím...

... dokonca sa nedal zahanbiť ani pri stretnutí 
s podstatne väčším a ťažším Mercedesom triedy S.
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Prevodovka CVT v novej triede A
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Automatická prevodovka Autotro-
nic, na rozdiel od iných automa-

tických prevodoviek, nemá ozubené 
kolesá, ale namiesto nich má variátor
s kovovým remeňom a dvoma remeni-
cami. Jej súčasťou je aj hydrodynamický
menič krútiaceho momentu, vďaka kto-
rému je jazda s novou triedou A zvlášť
komfortná a plynulá.

Prevodový pomer medzi motorom
a hnacími kolesami sa mení plynulo
bez typických trhnutí pri preraďo-
vaní. Počas jazdy do kopca sa stále volí 
optimálny prevodový pomer. Pri jazde 
dolu kopcom sa zasa využíva plynulé 
brzdenie motorom. Prevodový pomer sa
mení bez prerušenia prenosu hnacej si-
ly, vďaka čomu motor rýchlejšie dosiah-
ne svoj menovitý výkon a stále pracuje
v optimálnom prevádzkovom stave.
Tieto výhody značne zlepšujú dynamiku
vozidla a radosť z jazdy. Voliaca páka
prevodovky má tradičné polohy P, R,

N a D. Okrem toho vodič si môže tlačid-
lom zvoliť dva jazdné programy: C pre
komfortnú jazdu a S pre športovú jazdu.

V programe komfortnej jazdy pre-
vodovka stále drží otáčky motora na čo
najnižšej hranici. Vozidlo pritom mäkšie
zrýchľuje a má nižšiu spotrebu paliva.

V športovom programe jazdy pra-
cuje prevodovka adaptívne - samočinne
spozná individuálny štýl jazdy vodiča
a tomu prispôsobuje stratégiu zmeny
prevodového pomeru. Napríklad pri
športovom spôsobe jazdy prevodovka
zvýšením otáčok motora dáva vodičovi
k dispozícii väčšiu rezervu výkonu 
na zrýchľovanie, zatiaľ čo pri pokoj-
nej, komfortnej jazde primerane zníži 
otáčky motora. V manuálnom jazdnom
programe, ktorý vodič aktivuje vychýle-

ním voliacej páky v priečnom smere,
prevodovka rozdelí celý svoj rozsah pre-
vodových pomerov do siedmich „virtuál-
nych prevodových stupňov“. Na vyšší
alebo nižší prevodový stupeň sa pre-
raďuje krátkym posunutím voliacej pá-
ky. Na displeji prístrojovej dosky sa ob-
javí informácia o práve zaradenom
„prevodovom stupni“. Prevodový pomer
sa môže meniť v rozsahu od 13,27 do
2,07. Hlavnou výhodou novej prevodov-
ky je väčšie pohodlie jazdy, optimalizo-
vaná spotreba paliva, lepšia pružnosť
a rýchlejšia akcelerácia vozidla.

Kompletná prevodovka Autotronic
má dĺžku len 345 mm, takže je najkom-
paktnejšou automatickou prevodovkou
s plynulou zmenou prevodového pome-
ru na svete. ❙

Technológie

Firma DaimlerChrysler začne prvý raz na želanie dodávať ku všetkým motorom novej triedy A novú

automatickú prevodovku vlastnej konštrukcie s plynulou zmenou prevodového pomeru typu

Continous Variable Transmission (CVT).

Hlavnou výhodou novej prevodovky
je väčsie pohodlie jazdy a optimalizovaná spotreba...

Spracoval: doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.
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Stovky obdivovateľov zdolávali 
piesočné terény na mercedesoch a jeepoch

Pravá saharská atmosféra           

Posledná júlová sobota, jazero
Sekule, náročný piesočnatý terén,

kvalitné vozidlá, stovky nadšencov, ad-
renalínová atmosféra... Toto všetko ste
mohli nájsť na medzinárodnom stret-
nutí terénnych vozidiel pod názvom
Slovenská Sahara. Počas celého dňa

a dokonca aj v noci si svoje umenie
a vodičskú šikovnosť vyskúšali stovky
nadšencov off-road automobilov, a to
predovšetkým značiek Mercedes-Benz,
Jeep, Kia a Mitsubishi.

Už druhý ročník týchto atraktív-
nych pretekov usporiadal Slovenský

off-road klub a spoločnosť Motor-Car
Bratislava. Ponuku súťaží tvorili 
pieskové výjazdy, šprinty a trialy 
v piesku. Neboli to však iba preteky 
terénnych a sériových terénnych vozi-
diel, motoriek či štvorkoliek. Niekoľ-
kým tisíckam zvedavých návštevníkov 

FOTO: SCG
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Reportáž

      na Slovensku

a predovšetkým ich vekovo mladšej
časti stúpal adrenalín pri predvádza-
cích jazdách na špeciálnych okruhoch
v automobiloch ako stvorených na spo-
ľahlivé prekonávanie aj tých najťažších

prekážok. Mercedes-Benz triedy G a M,
Jeep Cherokee či Jeep Grand Cherokee,
Jeep Wrangler, Mitsubishi Pajero,
Mitsubishi Outlander, Kia Sorento si
v náročnom pieskovom teréne hravo

poradili so všetkými nástrahami trate.
Komfortný interiér a výkonné motory
dokázali aj z náročnej jazdy v teréne
spraviť úplnú lahôdku. Ďalšie vzrušu-
júce aktivity sa odohrávali vo vzduchu:

Po náročnej jazde dobre padlo 
chutné občerstvenie.

Jeep Cherokee: ani voda, ani blato 
nie je preň prekážkou.

Only in a Jeep: Iba v Jeepe 
zažijete jedinečnú jazdu, na 
ktorú tak skoro nezabudnete.
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návštevníci mali možnosť stráviť desať
minút po boku pilota na vyhliadkovom
lete vrtuľníkom alebo si zaskákať bun-
gee-jumping, či vypočuť si vystúpenia
slovenských kapiel Saltarelo a Dorian
Grey alebo Paľa Drapáka a DJ Ajfela. ❙

Ani trieda ML sa nedala zahanbiť pri zdolávaní prekážok terénu.

Program podujatia prišiel spestriť 
aj Paľo Drapák s manželkou.

Slovenská Sahara bola silným zážitkom pre stovky nadšencov 
off-roadu, ktorí prišli za volantom alebo ako diváci.
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Pravá saharská atmosféra
na Slovensku
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Na medzinárodnom autosalóne
úžitkových vozidiel v Hannoveri

prezentoval koncern DaimlerChrysler
nový rad turbodieselových motorov pre
diaľkové úžitkové vozidlá. Nové pohon-
né jednotky využívajú revolučnú tech-
nológiu BlueTec, ktorá plnením emisnej
normy Euro 5 zaručuje pri cestách do
zahraničia výrazné ušetrenie nákladov.

Nová technológia je určená pre po-
honné jednotky OM 501 LA a OM 502 LA.
V prvom prípade ide o nový špičkový
šesťvalec s objemom 12 litrov určený do
typu Actros 1848, ktorý dosahuje výkon
350 kW (476 k) a jeho maximálny krú-
tiaci moment je 2300 Nm. Druhá po-
honná jednotka s objemom 16 litrov bu-
de k dispozícii od mája 2005 pre verzie
Actros 1851, 1855 a 1860. Výkon tohto
osemvalcového agregátu je v jednotli-
vých verziách 375 kW (510 k), 405 kW
(551 k) a 440 kW (598 k), pričom ponú-
kané maximum krútiaceho momentu je
2400 Nm, 2600 Nm a 2800 Nm.

Cieľom technológie BlueTec bolo
dosiahnuť emisné štandardy Euro 4
a Euro 5, ktoré vstúpia do platnosti 

v rokoch 2006 a 2009. Takýmto spôso-
bom sa oproti vozidlám plniacim len
súčasnú emisnú normu Euro 3 podarilo
zredukovať výdavky pri zahraničných
cestách. Niektoré európske krajiny totiž
určujú pre vozidlá s rozdielnymi emis-
nými normami odlišné poplatky za vy-
užívanie ich cestnej siete. Ročne tak
môže využívanie vozidiel s technológi-
ou BlueTec prepravcovi po prejazdení
100 000 km ušetriť len na emisných po-
platkoch 2000 až 3000 eur, čo je v pre-
počte 80 000 až 120 000 Sk. Ak naprí-
klad vozidlo prejde vzdialenosť medzi
Utrechtom a Bolzanom sedemdesiatpäť-
krát, pričom najazdí 120 000 km, je po-
honná jednotka plniaca normu Euro 5
až o 3600 eur (144 000 km) lacnejšia
ako agregát plniaci len normu Euro 3!

Prepracované pohonné jednotky 
teraz okrem zvýšených výkonov a šet-
renia nákladov prostredníctvom emis-
ných poplatkov poskytujú aj výhodnej-
šie spotreby paliva, čím ďalej znižujú
náklady autodopravcov.

To však nie je všetko, čím môžu 
nové pohonné jednotky prispieť k zvý-

šeniu ziskovosti diaľkovej prepravy.
Technológia BlueTec totiž na rozdiel od
technológií využívajúcich na znižovanie
emisných limitov recirkuláciu výfuko-
vých plynov dokáže eliminovať škodlivé
látky oveľa účinnejšie bez toho, aby to
malo vplyv na skrátenie servisných 
intervalov. K špeciálnej konštrukcii 
motora s vyšším kompresným pome-
rom, prepracovaným prepĺňaním a ďal-
šími technickými vylepšeniami, ktoré
majú za úlohu zefektívniť horenie 
zmesi a tým znížiť spotrebu aj emisie,

sa pridáva technicky vyspelý výfukový
trakt. V ňom dochádza k ďalším che-
mickým reakciám, ktorými sa podarilo
znížiť obsah NOx a pevných častíc na
úroveň, ktorá sa bude požadovať až
v roku 2009! Vďaka tomu sa podarilo
zachovať servisné intervaly na hodnote
100 000 km, z hľadiska nákladov
výhodnej.

Okrem vozidla Mercedes-Benz
Actros budú nové pohonné jednotky
k dispozícii od júla 2005 aj pre model
Axor. ❙

Do Európy čistejšia
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Úžitkové automobily

Novovyvinutý rad pohonných jednotiek BlueTec, ktorý dokáže diaľkovým 

prepravcom poskytnúť nezanedbateľné úspory nákladových položiek.

Cieľom technológie BlueTec bolo 
dosiahnuť emisné štandardy 
Euro 4 a Euro 5
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Aktuality

Mercedes-Benz opäť posúva
vývoj automobiliozmu
Nový modelový rad:
kupé-limuzína CLS
Text: PK

Mercedes-Benz novej triedy CLS, ktorý
prichádza na trh začiatkom októbra, vyvolala
požiadavka vytvoriť vozidlo v ktorom sa snú-
bia elegancia i dynamika kupé s komfortom 
i funkčnosťou limuzíny. Mercedes CLS je
štvordverové tvarmi fascinujúce emotívne
kupé a zároveň priestranná limuzína pre
každodenné použitie. Dodávať sa bude vo vy-
hotoveniach: ako CLS 350 s novým motorom
V6 (200 kW) krútiaci moment 350 Nm už od
2 400/min a CLS 500 s motorom V8 (225 kW)
krútiaci moment 460 Nm, obe so sedemstu-
pňovou automatickou prevodovkou 7G-TRONIC
prvý krát použitou pri osobnom vozidle. Do
tretice k nim pribudne tiež exkluzívny CLS
55 AMG (350 kW).

Inovatívny charakter triedy CLS podčiar-
kuje aj jej technická výbava: popri adaptív-
nych predných airbagoch, bočných a oken-
ných airbagoch má na želanie tiež moderné
asistenčné systémy ako KEYLESS-GO, LIN-
GUATRONIC, COMAND APS, bi-xenónové
svetlomety s aktívnym zákrutovým svetlom 
a jazdno-dynamické multiobrysové sedadlo.
Top-model CLS 500 okrem iného ponúkne
sériové vzduchové pruženie AIRMATIC DC 
a štvorzónovú klimatizáciu THERMOTRONIC,
pričom poskytne komfort luxusnej triedy S. ❙

Mercedesy A, C kombi 
a E kombi aj bez DPH
Text a foto: PK

Smernice Európskej únie číslo 2001/116
o globálnej homologizácii vozidiel a schvále-
nie Vyhláškou Ministerstva dopravy pôšt a te-
lekomunikácií SR číslo 116/1997 Z. z. o pod-
mienkach premávky vozidiel na pozemných
komunikáciách umožňujú zaradiť úžitkový
variant vozidiel Mercedes-Benz triedy A, C -
kombi a E -  kombi do kategórie automobilov
s odpočtom DPH. Podmienkou je, aby sa do vo-
zidiel inštalovala autorizovaná deliaca stena
v bežnom, či posuvnom vyhotovení, bez alebo
s otvorom na lyže. V kontexte s uvedenou vy-
hláškou už je možné v súčasnosti realizovať
uvedenú prestavbu na úžitkovú verziu:

Trieda A, typ 169 s motormi: A 150,
A 180 CDI a počtom štyroch miest na sede-

nie. K dispozícii sú deliace steny: pevná (za
druhým radom sedadiel) a posuvná (možnosť
zväčšiť objem priestoru pre náklad - posunúť
stenu aj za prvý rad sedadiel). 

Trieda C - kombi, typ 203 K s motormi:
C 180 Kompressor, C 200 Kompressor, C 220
CDI, C 270 CDI a počtom štyroch  miest na se-
denie. Deliace steny: pevná, pevná s otvorom
na lyže, posuvná a posuvná s otvorom na lyže.

Od októbra sa očakáva tiež schválenie
úžitkovej verzie vozidiel triedy E - kombi,
typ 211 K s motormi: E 200 Kompressor,
E 220 CDI, E 280 CDI, E 320 CDI a počtom
štyroch miest na sedenie. Deliace steny: pev-
ná, pevná s otvorom na lyže, posuvná a po-
suvná s otvorom na lyže.

Cena autorizovanej deliacej steny
a príslušenstva sa v závislosti od typu pohy-
buje zhruba od 20-tisíc do 25-tisíc Sk (bez
DPH) vrátane inštalácie. ❙
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Aktuality

Medzi prítomnými nechýbala ani veľvyslankyňa Nemecka v SR Uta-Mayer
Schalburgová a Ing. Dušan Pleško, riaditeľ spoločnosti Ruhrgas na Slovensku. Prišiel aj veľvyslanec Českej republiky v SR Rudolf Slánsky.

Rozvoj kultúrnej a obchodnej 
spolupráce Peru a Slovenska
Text a foto: PK

Tradičný peruánsky prípitok: (sprava) mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec Peruánskej republiky na Slovensku so sídlom vo Viedni

Guillermo Russo, pani Russová, pani Danka Glatzová a honorárny 
generálny konzul Peru na Slovensku Ing. Andrej Glatz.

Pri príležitosti dňa Peruánskej republiky
sa v areáli prestížnej bratislavskej reš-

taurácie Pohoda uskutočnilo už tretie repre-
zentačné podujatie. Veľvyslanec Peruánskej
republiky Guillermo Russo vo svojom úvod-
nom vystúpení na tomto podujatí k dňu 
nezávislosti svojej vlasti ocenil rozvoj obcho-

du a kultúrnej výmeny so Slovenskom a naj-
mä podiel Generálneho konzulátu Peru v SR
a ďalších inštitúcií na týchto aktivitách. 
Na stretnutí sa zúčastnili aj predstavitelia 
zahraničných diplomatických zborov, politic-
kého, hospodárskeho a kultúrneho života,
ako aj peruánskej komunity, ktorá žije na
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(zľava) Generálny riaditeľ SPP Ing. Miroslav Lapunik s manželkou 
v rozhovore s riaditeľom Motor-Car Bratislava Ing. Jurajom Klepáčom.

V spoločnosti sa ako ryba vo vode cítil renomovaný advokát JUDr. Ján Havlát,
na snímke s MUDr. Vojtechom Lazarom s manželkou.

Slovensku. Prítomný bol aj Marián Masarik,
ktorý pôsobil ako kariérny diplomat v Latin-
skej Amerike a Peru vyše štrnásť rokov 
a má najvyššie štátne vyznamenanie tejto 
krajiny Veľký kríž Radu peruánskeho slnka.
Predkovia dnešných obyvateľov Peru – bájni

Inkovia – sa považovali za deti slnka. V polo-
vici 16. storočia sa ríše Inkov zmocnili 
Španieli. Boj Peruáncov za nezávislosť sa 
zavŕšil koncom júla roku 1821. Dnes sa Peru
rozvíja ako demokratický štát na princípoch
trhovej ekonomiky. 

Boj Peruáncov za 
nezávislosť sa zavŕšil 

koncom júla roku 1821

Pl
at

en
á 

in
ze

rc
ia
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Aktuality

Nasleduj svoju hviezdu
Text a foto: PK

Osemsto vodičiek a vodičov z 24 štátov
vrátane Slovenska so štyristo vozidlami
Mercedes-Benz novej triedy A dorazilo do ta-
lianskeho Milána. Ich stretnutím 9. septem-
bra vyvrcholila prezentácia tohto nového mo-
delu. Zlatým klincom programu bola  módna
prehliadka Giorgia Armaniho a americká
speváčka Christina Aguillera s jej songom
Hello, exkluzívne skomponovaným a naspie-
vaným pre hviezdnu triedu A, s priliehavým
leitmotívom „Nasleduj svoju hviezdu“.

Prostredníctvom internetu sa do prvej
slovenskej posádky nového áčka, ktoré sa 
vydalo na cestu do Milána, dostal výkonný
riaditeľ a vedúci marketingu Pizza Hut 
a Coffee & Co* v SR Michal Bordean. Na ces-
tu sa tešil, pretože on ani Petra Millerová, 
ktorá ho ako vodička sprevádzala, ešte nijaký
mercedes nešoférovali (foto 1). Už pri štarte
ich na novom áčku zaujal príťažlivý 
zovňajšok, kvalita použitých materiálov 
a priestranný interiér, čo ocenil najmä tak-
mer dvojmetrový Michal (foto 2). Ako prezra-
dil, spoločnosti, ktoré zastupuje, majú na
Slovensku dvadsať a vo svete spolu dvanásť-
tisíc prevádzok. Mercedesy sa v nich tešia
obľube. Triedu E používa aj Michalov šéf.

Originálny variant songu Hello naspie-
vaný aj s vokálmi je dostupný na: 
/www.folge-deinem-eigenen-stern.de/.

Nákladná doprava 
na európskej úrovni
NAD Bratislava obnovuje
a rozširuje vozidlový park
Text a foto: PK

NAD 820 Bratislava, a. s., prevzala druhý
augustový týždeň 21 nových kamiónov
Mercedes-Benz, prevažne najnovšieho mode-
lu Actros. Tým sa jej vozidlový park doplnil
na 86 kamiónov uvedenej značky. Ako infor-
moval jej generálny riaditeľ Ing. František
Pinte, spoločnosť v uplynulom roku dosiahla
celkové výnosy z dopravy a ďalších aktivít
482,02 milióna Sk a zisk 2,77 milióna Sk. Má
364 zamestnancov a spolu okolo 300 vozo-
vých jednotiek, z ktorých je 164 kamiónov, čo
zabezpečuje spoločnosti vedúcu pozíciu me-
dzi zhruba 3600 dopravcami na Slovensku.
Spoločnosť disponuje aj jedným z najväčších
a najmodernejších klimatizovaných skladov
potravín v SR, ktorý má rozlohu jeden hektár.

NAD Bratislava zabezpečuje medziná-
rodnú a vnútroštátnu kamiónovú dopravu,

špedíciu, zasielateľstvo a skladovanie, colné
deklarantstvo, opravárenský servis aj pneu-
servis a ďalšie služby. Spĺňa všetky normatí-
vy na aktivity v rámci Slovenska a Európskej
únie aj Nemecka a má potrebné osvedčenia
vrátane medzinárodného certifikátu kvality
ISO 9001.

NAD 820 Bratislava je pokračovateľom
najmä časti nákladných prepravných aktivít
ČSAD, založenej v roku 1949, známej doma 
i v zahraničí, z ktorej sa transformovala 
počas rokov 1994 a 1995. Číslo 820 v názve 
prevzala z vtedajšej kategorizácie prepravcov.

„Nebojíme sa popasovať aj so zahranič-
nou konkurenciou ako rovnocenní partneri,
máme na to kvalitných ľudí, skúsených 
a vyškolených vodičov, modernú techniku 
i pokrokové technológie, pričom rozsiahle
uplatňujeme elektronizáciu,“ prezrádza
František Pinte. „Vrásky na čelách nielen
nám, ale aj ostatným slovenským dopravcom
v súčasnosti spôsobuje celosvetový rast cien
pohonných látok, najmä nafty, a niektoré
dumpingové ceny prepravných služieb.“

Nové vozidlá pre spoločnosť 
NAD 820 Bratislava.

1 | 2
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Generálny riaditeľ spoločnosti NAD 820
Bratislava Ing. František Pinte (vľavo) 
oficiálne prevzal nové kamióny od vedú-
ceho predaja úžitkových a nákladných 
vozidiel spoločnosti Motor-Car Wiesenthal
Bratislava Ing. Petra Ondiaša.
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Dáždnik F1
v striebornej farbe, s logom 
Mercedes-Benz
Q 695 5113
907,-

FOTO: SCG
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Doplnky
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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 F1
Q 695 2233
1. 214,-

Model F1
1: 18, s nápisom Kimmi
Q 696 2194
2. 954,-

Cestovná taška F1
Q 695 2227
1. 910,-

Vesta F1
veľkosť S - XXL
Q 695 2515
2. 432,-
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Trieda E 4matic

Ak zvažujete kúpu automobilu vyš-
šej strednej triedy a radi by ste

dostali to najlepšie, v prípade vozidla
Mercedes-Benz triedy E ste na správnej
adrese. Elegantné vonkajšie tvary do-
pĺňa priestranný interiér, vyhotovený
z najkvalitnejších materiálov a tým naj-
precíznejším spôsobom. Na vynikajúcej
úrovni sú aj bezpečnostné vlastnosti 
vozidla, čo koniec koncov dokázali aj
nárazové testy agentúry Euro NCAP. Na
vysokej miere bezpečnosti sa podieľajú
aj vynikajúce jazdné vlastnosti či brzdy
využívajúce unikátny systém elektro-
hydraulického brzdného okruhu SBC,
ktorý dokáže výrazne skrátiť brzdnú
dráhu a stabilizovať vozidlo pri brzdení,
čím predchádza krízovým situáciám.
Ak by však jazdecká chyba vodiča bola
príliš veľká, vyspelý systém jazdnej sta-
bility ESP sa postará o jej korekciu.

Hoci by sa mohlo zdať, že na jazd-
ných vlastnostiach triedy E už nie je čo
zlepšovať, opak je pravda. Najmä ak čas-
to jazdíte na povrchu s nízkou adhéziou,
určite je pre vás tým pravým orechovým
verzia E 4matic. Tento model totiž ponú-
ka pohon všetkých štyroch kolies.
Premyslený systém pohonu dokáže za

každých okolností zabezpečiť vozidlu
vynikajúcu trakciu a stabilitu na ceste.
V záujme zachovania tradičných jazd-
ných vlastností na suchom asfalte sa 
výkon motora prerozdeľuje v pomere 
40 : 60 v prospech zadnej nápravy.

Jedinečné vlastnosti vozidlu prepo-
žičiava aj systém 4ETS. Ten je totiž
akousi elektronickou obdobou klasic-
kých mechanických uzavierateľných di-
ferenciálov, ako ich poznáme z vozidiel
off-road. Systém 4ETS zabezpečuje 
2dokonalú trakciu náprav vďaka tomu, 
že dokáže rozoznať nadmerne sa pre-
táčajúce koleso, ktoré pomocou sys-
tému SBC pribrzdí, čím prenesie viac 

výkonu na koleso s lepšou adhéziou.
Okrem klasickej štvordverovej 

limuzíny sa systém 4matic ponúka aj vo
verzii kombi, pričom v oboch prípadoch
spolu s vynikajúcimi jazdnými vlast-
nosťami môžete získať aj mimoriadne 
bohatú výbavu. V ponuke je inteligent-
ná štvorzónová klimatizácia, systém
Distronic, ktorý okrem určenej rýchlosti
na tempomate sleduje aj vzdialenosť 
od vozidla idúceho pred vami, špeciálne 
sedadlá eliminujúce nežiaduci pohyb 
tela v zákrutách, navigačný systém, 
výkonná audiosústava, panoramatická 
strecha a mnohé ďalšie vymoženosti 
spríjemňujúce jazdu týmto vozidlom.  ❙

Náš tip

Technické údaje E 240 4matic E 320 4matic E 500 4matic

Rozmery (dĺžka, šírka, výška)* 4818 mm, 1822 mm, 1452 mm 4818 mm, 1822 mm, 1452 mm 4818 mm, 1822 mm, 1452 mm

Motor 6-valcový benzínový motor 6-valcový benzínový motor 8-valcový naftový motor

Výkon 130 kW pri 5700 ot./min. 165 kW pri 6200 ot./min. 225 kW pri 5600 ot./min.

Najvyšší krútiaci moment 240 Nm pri 4500 ot./min. 315 Nm pri 3000 až 4800 ot./min. 460 Nm pri 2700 až 4250 ot./min.

Prevodovka 5-stupňová prevodovka 5-stupňová prevodovka 5-stupňová prevodovka

Najvyššia rýchlosť 223 km/h 241 km/h 250 km/h

Spotreba (mesto/mimo mesta) 15,1 l/8,2 l 14,9 l/7,8 l 17,7 l/8,8 l

Objem palivovej nádrže 65 l 80 l 80 l

Pohotovostná hmotnosť 1690 kg 1730 kg 1805 kg

Cena 1 853 754,- 2 046 702,- 2 621 934,-

Jedinečné vlastnosti vozidlu prepožičiava aj systém 4ETS

* Údaje verzia sedan. Ceny sú vrátane DPH pri kurze 40,50 Sk/EUR. V cene je zahrnutý bezplatný servis 6 rokov do 160 000 km.
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E Ak chcete objaviť niečo nové, nemali by 

ste sa na veci okolo seba pozerať stále rovnako.

Platí to najmä o novej triede A. Pozývame 

Vás - príďte si ju vychutnať na skúšobnej jazde.

Spoznáte auto, ktoré vzdoruje všetkým 

zažitým konvenciám. A robí to originálnym 

spôsobom už od svojho vzniku. Či už ako 

klasická 5-dverová verzia, alebo ako nové 

3-dverové kupé. Objavte aj vy novú triedu A 

- objavíte pohľad na budúcnosť automobilu.

E Cena je uvedená  pri kurze 40,50 Sk/EUR.

Možnosť odpočtu DPH - platí pre modely A 150 

a A 180 cdi, 4-miestna verzia. Je v nej zahrnutý 

6 rokov bezplatný servis do 160 000 km,

klimatizácia, 6 airbagov, ESP, multifunkčný

volant, servoriadenie a mnohé iné. 

E 2 roky záruka (vzťahuje sa na celé vozidlo)

E 24 hodinový servis

Objav novú triedu A. Už od 565 000,- Sk bez DPH.

Mercedes-Benz

infolinka: 02/49 29 49 49, e-mail: info@mercedes-benz.sk, http://www.mercedes-benz.sk
BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 1MOTOR (166867)

Mercedes-Benz – značka DaimlerChrysler

Nájdi svoju šťastnú hviezdu. 

Budúcnosť automobilu

Nová trieda A - dnes už u všetkých predajcov Mercedes-Benz a od 14. do 18. 10. na autosalóne v Nitre, hala F

Teraz už aj s možnosťou

odpočtu DPH!
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