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Aj napriek upozorneniam radi fotíte oproti slnku? Rozosmejete ľudí pri fotení aj bez
slovíčka „syyyr“? To sú znamenia, že už môžete postúpiť na vyššiu úroveň. Že ste
pripravení na náš 10-megapixelový senzor CCD s ochranou proti prachu pre dokonalý
detail, na širokú škálu vymeniteľných objektívov a Super SteadyShot vstavaný do tela
fotoaparátu pre ostrejšie fotografie bez akéhokoľvek rozmazania. A to je len začiatok.
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Milí čitatelia!
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ďaka vašej dôvere sa nám za doterajšie obdobie tohto roka podarilo
na Slovensku zvýšiť počet predaných
osobných a malých úžitkových áut
Mercedes-Benz takmer o polovicu
a v súhrne všetkých kategórií úžitkových vozidiel zaujímame vedúce
miesto. Priaznivý vývoj sme zaznamenali aj v prípade ďalších značiek našej
spoločnosti. Tento výsledok je aj odrazom našich stámiliónových investícií
do rozvoja obchodnej siete a služieb
pre vás. V Bratislave-Lamači spúšťame
prevádzku nového predajného a servisného centra. Pre nákladné vozidlá
pribudlo nové servisné centrum v Žiline a do konca roka otvoríme servisné
pracoviská pre nákladné mercedesy
v Trenčíne, Poprade, Košiciach
a Bardejove. V bratislavskom Mercedes centre zasa sprevádzkujeme
nové lakovacie a karosárske centrum
na rozlohe vyše 3-tisíc štvorcových
metrov.
Počas nášho vyše pätnásťročného
pôsobenia nám nikdy nešlo o predaj
samotných automobilov, ale o poskytnutie služby, t. j. mobility pre vás na
úrovni, ktorú očakávate od značky
Mercedes-Benz. Preto, aby ste boli mo-

bilní v pravom zmysle slova, staviame
na službách v troch oblastiach.
Prvou je bezpečnosť a zabezpečenie
vozidiel. Značka Mercedes-Benz a dnes
už i ostatné značky koncernu DaimlerChrysler sú priekopníkmi v bezpečnostných systémoch zavádzaných
nielen do osobných, ale i nákladných
vozidiel. Spomeňme len pár príkladov
bezpečnostných systémov, ktoré sa
inštalovali po prvýkrát na svete práve
do našich vozidiel – ASB, ESP, aktívny
tempomat, Pre-Safe a mnohé ďalšie.
Rovnako v oblasti zabezpečenia proti
krádeži spĺňajú automobily, ktoré
predávame, najvyšší štandard. Bezpečnostný systém vo vozidlách, ktoré sa
predali na Slovensku, sa zatiaľ nikomu
nepodarilo prekonať. A to je vec nielen
technológie, ale celej filozofie zabezpečenia.
Druhá oblasť súvisí s mobilitou. Dnes
je väčšina ľudí odkázaná na svoj automobil. My sme sa snažili riešiť ich mobilitu, aj keď majú so svojím vozidlom
prípadné problémy. Poskytujeme službu Mobilo, v rámci ktorej v prípade
poruchy automobilu našim klientom
poskytujeme náhradné vozidlo, prípadne im na čas opravy zabezpečíme

požičanie automobilu z požičovne.
Treťou oblasťou je samotná prevádzka
vozidla. Predajom vozidla sa jeho
životný cyklus len začína. Počas jeho
používania potrebujete servis a potom
ho zase odpredáte. Vďaka vysokej
zostatkovej hodnote vozidiel Mercedes-Benz vás v konečnom dôsledku
vozidlo nevyjde drahšie ako omnoho
lacnejšie modely iných značiek. A navyše vďaka bezplatnému šesťročnému
servisu alebo jeho alternatíve do
najazdenia 160-tisíc kilometrov vás
prevádzka prakticky nič nestojí. Získavate výhodu, že nemusíte platiť nič,
čo je v servisnej knižke predpísané na
výmenu, vrátane olejov, filtrov, náplní
a práce.
Vzostup odbytu našich automobilov
ukazuje, že slovenská ekonomika sa
zlepšuje. Myslím, že autá našich značiek len na prepravu nemusíte mať.
Zastávam však názor, že človek by sa
mal aj odmeniť a vybrať si taký automobil, v ktorom mu cestovanie bude
robiť aj radosť.

Andrej Glatz
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Na autosalóne v Ženeve v marci 1993 prezentovala stuttgartská automobilka štúdiu kupé, ktorá sa svojimi tvarmi výrazne odlišovala od
dovtedy vyrábaných modelov s hviezdou na kapote. Namiesto bežných pravouhlých reflektorov a dominantnej pochrómovanej masky
ozdobovali prednú časť kupé štyri oválne svetlomety, zvlnené blatníky a maska chladiča harmonicky integrovaná do kapoty. Boli to prvé
signály novej éry v dizajne.

Päťmetrové luxusné kupé, ktoré vlastne vzniklo ako klon triedy S,
vzbudzuje úctu a úžas. Úctu k práci technikov a úžas nad tým,
ako ju dizajnéri dokázali zabaliť do nádherných šiat. Nové kupé CL
hovorí o ušľachtilosti, vyberaných lahôdkach, živote v rajskej záhrade.
Ak majú v nebi diaľnice, v CL sa môžu voziť anjeli.
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ktorý neprestával variť, prijali stále plnú palivovú nádrž.
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Automobilka Dodge predstavila svetu svoj nový model, ktorý by mal
podobne ako Caliber osloviť nielen amerického, ale aj európskeho
zákazníka – Dodge Nitro.
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Automobilka Mercedes-Benz je lídrom v bezpečnosti. Dôkazom toho
bol aj vôbec prvý systém na svete, ktorý aktívne chránil posádku:
Pre-Safe. Aj ten sa však vyvíja a dnes je k dispozícii jeho ďalšia generácia obohatená o nový prvok menom Pre-Safe brake.
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Predstavujeme

Dizajn ako poznávacie znamenie

32

Predstavujeme

Skrátka Patriot!
Najstaršia offroadová automobilka rozširuje paletu svojich modelov
nielen smerom hore, ale aj na jej dolnom okraji.

4

5

50

24

58

Ľudia
34

44

Interview

Keby sa mal natáčať film o domovine mimozemšťanov, Island by mohol byť lepším miestom ako Mars. Kilometre lávových polí, stúpajúci
dym zo sírnych jazierok a rýchlo letiace nízke mraky pripomínajú vyprahnutú planétu. Ako prieskumné vozidlo nám slúži nový Mercedes
Benz GL.

Bola to cesta, ktorú ozvláštnili hneď dve hviezdy: príťažlivá, sympatická čiernovláska Judita Hrubyová z Bardejova a šláger amerických
a najnovšie aj slovenských ciest – americký Dodge Caliber.
37

Kto sa o vás stará

Peter Wagner, vedúci popredajných služieb osobných
vozidiel DaimlerChrysler Automotive Slovakia, s. r. o.
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Vlastniť vozidlo značky Jeep neznamená len mať doma off-road.
Znamená to aj vlastniť kus automobilovej histórie, na čo sú majitelia
týchto vozidiel patrične hrdí a čo ich zvláštnym spôsobom spája.
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MercedesTrophy
Značka, ktorá je staršia ako sto rokov, v súčasnosti využíva ako súčasť
svojej komunikačnej stratégie aj rad golfových podujatí.
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Keď sa v roku 1907 konala v záhrade pivárne Beller’s v meste
Detroit prvá automobilová výstava, nikto netušil, aké rozmery
dosiahne. Takmer o sto rokov to je však už pojem.
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Golfové súťaže a hry
Prvý dochovaný golfový artefakt sa na Britských ostrovoch objavil na
začiatku 16. storočia. Je to doklad o tom, že Jakub IV. si objednal
výrobu golfových palíc u istého remeselníka, ktorý dovtedy vyrábal
najmä luky a šípy.
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Drevo, chróm a koža
Boh stvoril svet nedokonalý, dizajnéri ho vylepšujú.
Dôkazom je nový Mercedes-Benz CL.
Text: Martin Kasarda
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P

äťmetrové luxusné kupé, ktoré
vlastne vzniklo ako klon triedy S,
vzbudzuje úctu a úžas. Úctu k práci
technikov a úžas nad tým, ako to dizajnéri dokázali zabaliť do nádherných
šiat. Nové kupé CL hovorí o ušľachtilosti, vyberaných lahôdkach, živote
v rajskej záhrade. Ak majú v nebi
diaľnice, v CL sa môžu voziť anjeli.
Pán stroj
Kupé Mercedes-Benz CL vyrástlo na
základoch triedy S. Je to synonymum
automobilovej dokonalosti. Vnútri
čaká pasažierov atmosféra luxusného
klubu, počnúc jemným a prevzdušneným koženým čalúnením cez sedačky
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s masážnymi funkciami až po doplnky
z vysoko lešteného dreva a chrómu.
Štvorzónová klimatizácia vás osvieži,
pasažieri vzadu môžu pohodlne pozerať filmy z DVD a šofér vďaka systému
Command s plnofarebnou obrazovkou
nezablúdi. Dokonca môže v noci využiť
systém NightView uľahčujúci nočné
videnie. Nechýba aktívny podvozok,
ktorý upravuje svetlú výšku podľa
rýchlosti, systém inteligentného osvetlenia ILS, komplexný bezpečnostný
systém Pre-Safe, ktorý v sebe kombinuje brzdového asistenta, aktívnu
prípravu pred kolíziou či aktívny
tempomat, ktorý dokáže vozidlo v prípade potreby aj zastaviť.
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Filozofiou značky nie je šokovať módnymi dizajnovými výstrelkami, ale pokračovať v tradícii. Kvalitné materiály dopĺňajú špičkové
technológie, dobrý zvuk a ostrý obraz.

Socha
Nové CL pretŕča cez hranicu piatich
metrov o šesť centimetrov. Na dvojdverové kupé je to obdivuhodný rozmer.
Napriek svojej dĺžke však pôsobí
kompaktne a elegantne. Splývavé línie
korešpondujú s úspešným štvordverovým bratrancom CLS, ale predná
maska, proporcie a elegantná silueta
nezakrývajú príbuznosť s limuzínou
triedy S. Auto zároveň dodržiava di-
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zajnérske pravidlá pre luxusné kupé.
Mohutná dlhá predná časť, ktorá tvorí
prvú tretinu vozidla, pretiahnuté línie
čelného skla a pozvoľna klesajúca
zadná časť dávajú automobilu pocit
dynamiky a elegancie pohybu.
Motory
Kupé nie je iba o kráse karosérie či
o luxuse interiéru, ale aj o špičkových
výkonoch. Model CL 500 pod kapotou

Vo väčšine kupé sú miesta vzadu skôr núdzovým priestorom. Nové CL
však ponúka aj pre dvoch spolucestujúcich na zadných sedadlách takmer
kráľovské pohodlie.
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Pri spustení okienok zmizne stredový stĺpik a vynikne tak priam
architektonicky riešený oblúk dominujúci bočnej línii auta. Akoby sa
nad CL klenul veľkolepý most.

9

Dizajn nového CL vychádza z bohatej histórie kupé z dielne Mercedes-Benz
a zároveň rozvíja štylistické prvky luxusnej triedy S.
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V roku 1952 vyštartovalo kupé Mercedes-Benz 300,
vyrábalo sa do roku 1958. Tristovka mala pod kapotou
150 koní (S) alebo 175 koní (Sc). Na cesty sa dostalo
314 kusov.

V rokoch 1956 až 1960 sa vyrábalo kupé s označením
Mercedes-Benz 220 S a 220 SE. Základná verzia mala
100 koní, najsilnejšia 120. Produkcia sa zastavila na čísle
2 081.

Od roku 1961 brázdili cesty vozidlá Mercedes-Benz
220 SEb druhej generácie s celkom novým dizajnom
a novým patentom na bezpečnostnú karosériu. Do
tohto kabáta sa postupne obliekli nové motory 250 SE,
280 SE, 300 SE a 280 SE 3,5, ktorý bol najsilnejším modelom generácie. Pod kapotou mal osemvalec s výkonom
200 koní. Do roku 1971 sa ich vyrobilo 28 918 kusov.

Po desaťročnej pauze sa na svet dostala nová generácia
kupé v roku 1981. Boli to autá s podstatne výkonnejšími
motormi, najsilnejšie v generácii bolo tristokoňové kupé
560 SEC s osemvalcovým motorom. Do roku 1991 sa ho
vyrobilo 74 060 kusov, čo je dosiaľ najviac z predchodcov kupé Mercedes-Benz CL.

Prvý dvanásťvalec v kupé mal premiéru v roku 1992
v modeli 600 SEC a mal výkon 394 koní. V roku 1996
získali kupé tejto generácie kódové označenie CL. Do
roku 1998 sa ich vyrobilo 26 022.

Premiéra predchádzajúcej generácie triedy CL sa odohrala v roku 1999. V rámci generácie vzniklo v dielňach
AMG aj kupé s famóznym výkonom 612 koní (CL 65
AMG). Ostatnej generácie CL sa vyrobilo 46 800 kusov.
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skrýva osemvalec s objemom 5,5 litra
a výkonom 285 kW/388 k. Stovku
dosiahne za 5,4 sekundy. Silnejší
dvanásťvalcový motor s výkonom
380 kW/517 k a obrovským krútiacim
momentom 830 Nm nájdete pod označením CL 600. Stovka za 4,6 sekundy
je skvelý výkon. V obidvoch prípadoch
zasiahne obmedzovač pri rýchlosti
250 km/h. Po týchto dvoch supermotoroch má nasledovať ďalšia séria, ktorú
Mercedes-Benz vyvíja v spolupráci
s AMG. Takže niektoré výkonnostné
čísla sa budú meniť.

11

Láska
Kupé nie je auto, v ktorom by ste sa
vozili na nákupy či do každodennej
práce. Kupé, akým je Mercedes-Benz CL, je sviatok na cestách. Jeho
elegancia z neho robí výnimočného
spoločníka na mimoriadne príležitosti.
Symbolizuje vybraný vkus, nielen
motoristický, ale aj umelecký. Nové CL
je totiž jemné, decentné, kultivované
vo svojom zjave, a pritom ponúka to
najlepšie, čo dnešný svet na štyroch
kolesách môže ponúknuť.
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Zelená energia
Motoristi by isto radšej ako povestný rozprávkový hrnček,
ktorý neprestával variť, prijali stále plnú palivovú nádrž.
Text: Martin Kasarda
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Citaro je názov projektu ekologických autobusov, ktoré jazdia na palivové články na
báze spracovania vodíka. Momentálne ich jazdí už vyše tridsať vo viacerých európskych
mestách, v Austrálii a Číne.

C

ieľom technologického vývoja
je nájsť také riešenia, ktoré dostatočne nasýtia náš hlad po energii,
zároveň budú ekologicky akceptovateľné a nepochybne aj ekonomicky prijateľnejšie než súčasné rekordné ceny
fosílnych palív. Spoločnosť DaimlerChrysler má vo svojich výskumných
centrách rozpracované štyri varianty,
ako riešiť tento problém. Nie sú to
riešenia konkurenčné a odporujúce
si, ale skôr smerujúce k špecializácii
automobilovej dopravy a optimalizácii
jej zložiek.
Spaľovacie motory
Klasické spaľovacie motory nevymiznú tak rýchlo, ako by si priali ekologic-

kí aktivisti. Technológie spracovania
fosílnych palív a nasledujúce použitie
benzínu a nafty sú stále najefektívnejším spôsobom výroby. Proti klasickým
motorom hovorí na jednej strane
ekológia, pretože napriek znižovaniu
emisií sú stále dôležitým zdrojom
skleníkových plynov, na strane druhej
zvyšujúce sa ceny ropy a stavy využiteľných zásob, ktoré vedci odhadujú od
pesimistických tridsať do optimistických sto rokov. DaimlerChrysler rieši
v tejto oblasti obidva problémové body
– na jednej strane emisie, na druhej
strane spotrebu. V roku 1986 ako prvý
zaviedol vo všetkých vozidlách Mercedes-Benz ako štandard katalyzátor, od
roku 1997 využívajú dieselové motory

technológiu Common Rail, ktorá ekonomizuje spotrebu. Najnovšia generácia ekologických motorov Bluetec,
ktorej prvým zástupcom bol trojlitrový
diesel V6 uvedený v uplynulom roku,
je technologicky najčistejším dieselovým motorom. Komerčne sa Mercedes-Benz E 320 Bluetec uviedol na trh
v USA, do Európy sa táto technológia
bude zavádzať postupne do dvoch
rokov. V rámci benzínových motorov
nastupuje druhá generácia motorov
s priamym vstrekovaním, ktorá až
o desať percent úspornejšie spracúva
palivo, pričom má lepší výkon.
Hybridné motory
Kinetická energia automobilu, ktorá

Technológiu Bluetec si ako prví budú môcť vyskúšať americkí šoféri v modeli Mercedes-Benz E 320 Bluetec. Vďaka tejto technológii bude Mercedes-Benz ponúkať najčistejší
dieselový motor súčasnosti.
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Mercedes-Benz F 600 Hygenius sa predstavil ako koncept už minulý rok, funguje na
palivové články, má 115 koní a dojazd 400 km.

pomáha dobíjať elektromotory a túto
energiu spätne využíva na pohon, sa
komerčne využíva už v súčasnosti.
DaimlerChrysler testuje hybridné
motory už viac než dve desaťročia,
prvým výskumným vozidlom bol
model Mercedes-Benz C Hybrid predstavený v roku 1993. Minulý rok sa
predstavil kombinovaný výskumný
projekt úsporných motorov Bluetec
v kombinácii s hybridnou jednotkou
v modeli CLK 500. Pri vývoji hybridných technológií vznikla v tomto roku
dokonca kooperácia medzi General
Motors, BMW a Daimler Chrysler,
ktorej cieľom je vytvoriť komplexný
hybridný systém, v ktorom by sa
podarilo odstrániť nevýhody súčasných hybridov, teda vyššiu hmotnosť
a nespoľahlivú kooperáciu klasických
a elektrických jednotiek. Výsledkom
kooperácie by mal byť prvý hybrid
spoločnosti DaimlerChrysler Dodge
Durango v roku 2008.
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Alternatívna ropa
Najekologickejším modelom súčasnosti sú motory spaľujúce biopalivá.
Ropa je produkt prírody, ale dnešné
technológie ponúkajú možnosti
spracúvať biologické látky tak, aby
bol výsledkom produkt poháňajúci
klasické, alebo len mierne upravené
motory. Je to cesta, pri ktorej sa hľadá
skôr náhrada za ropu, než priamo
technologické riešenie motora. Pred
troma rokmi Mercedes-Benza Choren
Industries spoločne vyrobili Sun
Diesel, palivo vytvorené syntetickým
spôsobom z biomasy. Rozvoj tejto
cesty je perspektívny, problémom sa
môže stať skôr energetická náročnosť
spracovania biomasy.
Palivové články
Pohon automobilov založený na
elektrolýze vodíka patrí k dlhodobým
cieľom automobiliek. Najväčším
problémom takýchto vodíkových

elektromobilov je to, že energetické
pohonné jednotky majú relatívne
vysokú hmotnosť. V princípe tieto
autá jazdia podobne ako hybridy,
pri nízkych rýchlostiach a výkonoch
na elektromotor, pri väčšej námahe
sa do práce zapoja palivové články,
ktoré dodajú energiu autu a dobíjajú
aj elektročlánky. Autá s elektrickými
a palivovými článkami sú však ekologicky čisté, tiché, ideálne do mestskej
premávky. Napríklad v roku 2005
sa na autosalóne v Tokiu predstavil
model F 600 Hygenius, ktorý bol
vlastne elektrickou verziou triedy B.
Mercedes-Benz svoje snahy o vozidlá
na elektriku pretavil v súčasnosti do
podoby ekologických autobusov, ktoré
už brázdia cesty vo viacerých mestách
Európy. Palivové články by sa mali
stať súčasťou cestnej premávky do piatich rokov. Pravdepodobne však pôjde
o špecializované autá určené skôr do
mestských aglomerácií.
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Ponuka pre každého
Napriek tomu, že sa vyrába už štyri roky,
ešte stále má čo ponúknuť. Reč je o vozidle
Mercedes-Benz Viano, ktoré do nového roka
prichádza s ešte bohatšou ponukou.
Text: SCG

Z

ákladom novej ponuky sa stáva
pohonná jednotka 3.0 CDI. Vďaka modernému agregátu teraz Viano
ponúka päticu pohonných jednotiek
s výkonovým spektrom od 80 kW
(109 k) až do 170 kW (231 k).
Nová high-tech pohonná jednotka
pritom poskytuje výkon 150 kW
(204 k), čím dosahuje nový rekord
v kategórii MPV. O ten sa stará aj
hodnota krútiaceho momentu s maximom 440 Nm. Vďaka týmto parametrom dokáže Viano zrýchliť z nuly
na 100 km/h za 9,2 sekundy a jeho
maximálna rýchlosť má hodnotu
198 km/h.
Nový šesťvalcový turbodiesel
s radmi valcov do V však nie je len
výkonný, ale aj úsporný. Disponuje
totiž technikou priameho vstrekovania paliva do valcov systémom
common-rail s tlakom 1 600 barov
a piezoelektrickými vstrekovačmi,
ktorých reakcie sú mimoriadne
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rýchle. Vďaka tomu a vďaka sofistikovanému systému prepĺňania spotrebuje Viano pri mestskej premávke
11,9 l/100 km, mimo mesta len
7,5 litra a priemer dosahuje vynikajúcu hodnotu 9,2 l/100 km.
Viano však nie je len o novej pohonnej jednotke. Výrazným zlepšením
prešlo aj odhlučnenie interiéru,
čo ďalej zlepšilo už aj tak výborný
komfort cestovania.
Silnou stránkou tohto vozidla je
aj široká paleta verzií, ktoré môže
ponúknuť. K dispozícii je totiž už
spomínaných päť motorov, ktoré
sa môžu kombinovať s manuálnou
alebo s automatickou prevodovkou,
ďalej si možno vybrať tri dĺžkové
varianty a dve dĺžky rázvoru. Zákazník môže variovať aj výbavové verzie
Trend a Ambiente či turistické
varianty Fun a Marco Polo, ktorý je
tým pravým autom na kempovanie.
Ak k tomuto všetkému prirátate ešte

možnosť vybrať si medzi príslušenstvom Bike, Business a Life, Viano je
skutočne vozidlo pre každého.
Okrem širokej ponuky verzií zaujme
Viano aj svojím mimoriadne variabilným interiérom, v ktorom možno
sedadlá vďaka súvislým vodiacim
koľajniciam v podlahe jednoducho
posúvať a prestavovať.
Samozrejmosťou vozidiel Mercedes-Benz je aj špičková bezpečnosť.
Tú okrem excelentných jazdných
vlastností, čerpajúcich zo skúseností
značky so zadným pohonom, zabezpečuje aj skelet výborne pohlcujúci
energiu nárazov či množstvo elektronických pomocníkov, ako je protiblokovací systém ABS s elektronickým
rozdeľovaním brzdnej sily na jednotlivé kolesá (EBD), s protipreklzovým
systémom (ASR) či s najnovšou
generáciou elektronického stabilizačného systému ESP.
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Na turistiku, obchod či do mesta - ponuka modelov Viano splní želanie naozaj každému.
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Brzdy Pre-Safe
ako ochrana
Automobilka Mercedes-Benz je lídrom v bezpečnosti.
Dôkazom toho bol aj vôbec prvý systém na svete, ktorý aktívne chránil
posádku: Pre-Safe. Aj ten sa však vyvíja a dnes je k dispozícii jeho ďalšia
generácia obohatená o nový prvok menom Pre-Safe brake.
Text: SCG

Š

tatistiky vravia, že mnoho nehôd
a zranení pri nich, často s fatálnymi následkami, má na svedomí
nezvládnutie vozidla. Napriek tomu,
že hranice, ktoré dokážu zvládnuť
podvozky vozidiel Mercedes-Benz, sú
mimoriadne vysoké, fyziku oklamať
nemožno.
Aj preto v Mercedese vyvinuli systém
Pre-Safe, ktorého úlohou je odvrátiť,
prípadne minimalizovať následky
nevyhnutnej nehody. S najnovšou
generáciou tohto systému v sériovej
výbave prichádza na trh novinka
Mercedes-Benz CL. Nový systém je
prvýkrát schopný synergie medzi

aktívnou a pasívnou bezpečnosťou.
Na základe informácií zo senzorov
aktívnej bezpečnosti (ABS, ESP), ktoré
zaregistrujú nebezpečenstvo šmyku
alebo veľmi silného brzdenia, Pre-Safe
prispôsobí interiér tak, aby v čo najväčšej miere minimalizoval následky
možnej kolízie. To znamená, že vozidlo
zavrie bočné a strešné okno, nastaví
sedadlo predného spolujazdca tak, aby
bol v čo najlepšej pozícii k airbagu,
pritiahne vodičov aj spolujazdcov
airbag a pomocou vzduchových vankúšov v sedadle stabilizuje polohu oboch
predných pasažierov.
Nový Pre-Safe vybavený systémom

Pre-Safe brake však posúva ochranu
pasažierov ešte ďalej. V spolupráci
s brzdovým asistentom (BAS Plus)
totiž dokáže výrazne eliminovať prípadné kolízie. Ak totiž systém vyhodnotí hroziace nebezpečenstvo, začne
vizuálne aj zvukovo upozorňovať
vodiča na blížiacu sa prekážku a v tom
istom momente aktivuje systém BAS
Plus v brzdovom okruhu maximálnu
brzdnú silu. Ak ani po zvukových
a vizuálnych signáloch vodič nestúpi
na brzdu, začne systém brzdiť sám,
a to s hodnotou spomalenia 0,4 g, čo je
približne 4 m/s2. Táto hodnota zodpovedá štyridsiatim percentám plného

Brzdy Pre-Safe: automatické čiastočné brzdenie pri potenciálnej nehode

Automatické čiastočné brzdenie dokáže
výrazne redukovať tvrdosť nárazu.
Ak vodič stlačí brzdový pedál, pomocou
systému Brake Assist Plus sa podľa
situácie môže úplne vyhnúť nehode.
Systém založený na snímaní radarom vyšle
vizuálne a akustické varovanie pri riziku
blížiacej sa nehody.
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Ak vodič nereaguje na varovania,
systém automaticky začne brzdiť.

18

brzdenia. Ak v tomto momente vodič
zareaguje stlačením brzdového pedálu,
bude mať k dispozícii plnú brzdnú
silu, vopred pripravenú systémom
BAS Plus.
V danom okamihu bude už v plnom
nasadení aj systém Pre-Safe, ktorý,
ako sme opísali vyššie, zaistí pasažierom čo najlepšiu pasívnu ochranu.
Výhodou nového systému je aj využívanie služieb dvojice radarov. Prvý
krátkovlnný totiž monitoruje situáciu
vo vzdialenosti 30 metrov pred vozidlom v uhle 80°. Druhý radar má výrazne dlhší dosah a dokáže rozpoznať
prekážku až do vzdialenosti 150 metrov pred vozidlom.
Vďaka týmto radarom sa stáva výrazne bezpečnejšou aj jazda po diaľnici.
Rozoznajú totiž nielen individuálne
brzdenie vozidla idúceho vpredu, ale aj
väčšieho počtu vozidiel v rade, čím výrazne znižujú riziko častých hromadných nehôd pri brzdení na diaľnici.
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Nový systém bŕzd Pre-Safe je dostupný v novej triede S a CL kupé od jesene 2006.
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Dizajn ako
poznávacie znamenie

Na autosalóne v Ženeve v marci 1993 prezentovala stuttgartská automobilka štúdiu kupé,
ktorá sa svojimi tvarmi výrazne odlišovala od dovtedy vyrábaných modelov s hviezdou na
kapote. Namiesto bežných pravouhlých reflektorov a dominantnej pochrómovanej masky
ozdobovali prednú časť kupé štyri oválne svetlomety, zvlnené blatníky a maska chladiča
harmonicky integrovaná do kapoty. Boli to prvé signály novej éry v dizajne.
Text: SCG
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ž o dva roky neskôr sa zo štvorokej tváre stala realita. Uprostred
roka 1995 sa začala sériovo vyrábať
trieda E. Rovnako atraktívne a dynamicky ako limuzína sa mal vyvíjať aj
celkový imidž stuttgartskej automobilky. Vtedajší slogan „Pozrite sa na
Mercedes novými očami“ neskrýval
svoju dvojzmyselnosť. Mercedes-Benz
sa vyšvihol zo špecialistu na automobily vyššej triedy na exkluzívneho
dodávateľa všetkých línií prémiových
vozidiel pre mnohé segmenty trhu.
Z piatich modelových radov (tried
C, E, G, S a SL), na ktorých sa na
začiatku deväťdesiatych rokov zakladalo produktové portfólio značky, sa
v priebehu 15 rokov vykľulo vyše 110
modelových variantov.
Pre Mercedes-Benz má však dizajn
ešte väčší význam: je doslova poznávacím znamením. Dizajn totiž určuje
imidž značky s hviezdou, vizualizuje
typické atribúty Mercedesu, akými
sú suverénnosť, dynamika, elegancia,
inovácia, ale i bezpečnosť, solídnosť
a kvalita. Dizajn má však vzbudzovať
i vášeň. Láska na prvý pohľad je
v automobilovom remesle už dlho sloganom, ktorý úzko súvisí s realitou.
Dizajn musí lásku nielen prebúdzať,
ale aj po dlhý čas udržiavať sviežu.
Psychologický oblúk prechádza od
rozpoznania cez opätovné spoznanie
až po povedomie značky. Nejde teda
iba o vytvorenie tvarovo príťažlivých
a funkčných produktov, ale o vybudovanie identity značky. A to si
vyžaduje dlhodobo určenú stratégiu
a koncepčnú kontinuitu.
Dobrým príkladom je tradičná maska
chladiča – atribút, ktorým sa automobily s hviezdou vyznačujú už 105
rokov a ktorý ich robí nezameniteľnými. Počas tohto dlhého obdobia
sa maska chladiča z času na čas formálne dotvárala. Dizajnéri sa snažili
tento rozlišovací prvok neustále nanovo interpretovať jednak v jeho základných proporciách, ale aj v stvárňovaní
detailov, pričom chceli zakaždým
vytvoriť svieži, moderný výzor.
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Trendy s medzinárodným
rozmerom
Rozpoznávať a určovať trendy patrí
k dôležitým úlohám dizajnérov áut.
Žijú v prítomnosti, ale ich pracovnou oblasťou je budúcnosť. To si
vyžaduje citlivý zmysel pre zmeny
v životných návykoch zákazníkov,
pre nové prístupy k stereotypu a pre
formálne alebo farebné tendencie
z iných oblastí života – napríklad
z nábytkového priemyslu alebo
elektronickej oblasti. Ale rovnako aj
z iných kultúr. Dizajnéri Mercedesu

žiť odlišným spôsobom, cítiť sa dobre
a tešiť sa z pekných vecí. A to aj
v aute. Zmyslové vnímanie produktu
preto zohráva dôležitú úlohu viac
než kedykoľvek predtým. Dokazuje
to aj celosvetový úspech triedy CLS
a ostatných osobných vozidiel značky Mercedes, ktoré takéto očakávania zákazníkov napĺňajú.

preto nepracujú iba v Nemecku, ale
aj v Taliansku, Japonsku a v USA. Na
každom stanovišti založila automobilka štúdiá progresívneho dizajnu,
ktoré zaznamenávajú, analyzujú
a kreatívne transformujú medzinárodné signály na mieste ich pôvodu.

vriete dvere a okamžite sa cítite ako
doma. Obklopujú vás príjemné tvary,
hľadíte na hodnotné, zručne spracované doplnky z ušľachtilého dreva,
pocítite jemnú kožu na povrchu sedadiel a potešia vás aj príjemné, teplé
tóny farieb.
Povrchy jednotlivých súčastí interiéru sa precízne spracúvajú, pričom
sa vyrábajú z najvyberanejších materiálov. Patria medzi ne najmä koža
a drevo – už odnepamäti najdôležitejšie materiály interiéru vo vozidlách
Mercedes-Benz. Dodávajú mu totiž
výnimočnú eleganciu a hodnotnosť.
Podobne ako pri jemnej koži alebo
ušľachtilom dreve využíva Mercedes-Benz ako stvárňovací prvok v interiéri osobných áut aj svetlo. S jeho

Vnímanie cez zmysly
Jazdiť na aute dnes už neznamená
iba pohodlne sa dostať z bodu A do
bodu B. Ide o to, aby sa takáto jazda
stala zážitkom – aby si ju človek
mohol vychutnať, zatiaľ čo sa príjemne cíti v aute, ktoré korešponduje
s jeho osobným životným štýlom.
Hľadanie uvoľnenia, istoty, wellness
a estetiky je súčasťou špecifického
životného štýlu. Čoraz viac ľudí chce

Zážitok a pôžitok v interiéri
Cieľ tvorby dizajnu interiéru vozidiel
Mercedes-Benz sa dá ľahko zhrnúť
niekoľkými slovami: nastúpite, za-
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pomocou dokáže zvýrazniť tvarovú
koncepciu interiéru a zároveň cestujúcim ponúknuť ešte príjemnejší pobyt na palube osobného automobilu.
Skutočné svetlo výrazne prispieva aj
k bezpečnosti jazdy, pretože neslúži
iba na osvetlenie, ale dokáže človeka
psychologicky a biologicky stimulovať a zvýšiť tak jeho výkonnosť.
Súlad formy a funkcie
Dizajnéri automobilov nie sú iba
obyčajnými obalovými umelcami. Už
od začiatku sa podieľajú na koncepcii a aj na technickom vývoji nových
modelov. V tíme musia dizajnéri
a konštruktéri pristupovať na rozmanité kompromisy, ak chcú nájsť
únosné riešenia, ktoré budú spĺňať
všetky nároky. Dizajnéri automobilov tak stoja pred oveľa náročnejšími
úlohami než ich kolegovia z iných
priemyselných oblastí.
Vízie ako výzvy
Automobilové štúdie sa vyvíjajú tak,
aby pohli automobilové vízie smerom
dopredu, otestovali nové koncepcie
a technológie, zintenzívnili dialóg
so zákazníkmi a analyzovali reakcie
publika na prezentované nápady
z oblasti automobilizmu. Pohľad do
najmladšej minulosti značky Mercedes-Benz ukazuje, že z takýchto
autovízií sa pomerne rýchlo môžu
vyprofilovať sériové projekty. Vo-
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zidlám triedy CLS, R a aj SLR McLaren predchádzalo veľa sledovaných
štúdií, ktoré inovovali najmä dizajn
a tak vydláždili cestu pre nové modelové rady.
Do ešte vzdialenejšej budúcnosti nazerajú dizajnéri výskumnými vozidlami radu F (z nemeckého Forschung
– výskum). Tieto projekty predstavujú nové technológie a umožňujú
tak nahliadnuť na automobilový svet
zajtrajška. Dať týmto inováciám futuristickú a zároveň oslovujúcu formu
je v prípade výskumných vozidiel pre
tím dizajnérov vzrušujúcou výzvou.
Ide totiž o vytvorenie harmonickej
kompozície: trojitý súzvuk medzi
výrazným tvarom, novou koncepciou
vozidla a jedinečnou technológiou.
Dizajnérske centrum Severné Porýnie
a Westfálsko ocenilo koncom júna
triedu R najvyšším ohodnotením,
cenou Red dot design award – best of
the best za výnimočný dizajn.
Touto medzinárodne uznávanou
cenou odmenila porota vydarený
dizajn triedy R, ktorá ponúka až šiestim pasažierom komfort prvej triedy.

Či už ide o výskumné vozidlo, alebo
sériový produkt – automobil vždy
vnímame zmyslami. Citovému
vnímaniu sa nikto nedokáže vyhnúť.
Dlho predtým, než sa človek dozvie
o technických údajoch alebo
inováciách, vyvolá uňho túžbu
vzhľad – teda dizajn.
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Po zúžení počtu exteriérových návrhov modelári prevedú počítačové zobrazenia do
skutočných, trojdimenzionálnych modelov v mierke 1 : 4.

Skicár a ceruzka síce počas „emocionálnej fázy“ dizajnérskeho procesu
zostávajú aj naďalej obľúbenými pomôckami, ale čoraz častejšie dizajnéri
siahajú po elektronickej ceruzke a kresliacej doske. Počítače spôsobili
revolúciu aj v možnostiach automobilového dizajnu. Moderná technika
umožňuje vytvoriť niekoľko variantov nového auta, upravovať ich bez
väčšej námahy a výsledky promptne porovnávať s predlohou koncepčných
podmienok.
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Po prvýkrát
Automobilka Dodge predstavila svetu svoj nový model,
ktorý by mal podobne ako Caliber osloviť nielen
amerického, ale aj európskeho zákazníka – Dodge Nitro.
Text: SCG

Hviezdy ciest 03.2006

24

R

ovnako ako v prípade modelu
Caliber, aj v prípade modelu
Nitro ponúka Dodge dizajnovú alternatívu súčasného hlavného zaobľovacieho prúdu v daných kategóriách.
Novinka patrí do kategórie strednej
triedy vozidiel SUV. Nemala by však
ponúkať len expresívny „muscle“
dizajn, ale aj mnohé ďalšie, doteraz
tejto kategórii vozidiel neznám
prvky.
„Dodge Nitro ponúka mnoho výbav,
ktoré nie sú typické pre strednú
triedu kategórie SUV, napríklad
dvojicu motorov V6, dvadsaťpalcové
pneumatiky, chrómované disky
kolies či športové pruženie,“ vraví
George Murphy, viceprezident Global Marketingu.
Model Nitro je vlastne prvým vozidlom SUV značky Dodge, ktoré rozširuje mimoriadne bohaté portfólio
modelov zahŕňajúcich kategórie od
klasických osobných vozidiel nižšej
strednej triedy až po takzvané „full-size“ SUV.
„Ako prvé stredné SUV tejto značky
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Dodge Nitro stelesňuje smelý, mocný
a inteligentný postoj značky Dodge,“
vraví Murphy. „Vo svete cukríkových SUV má Dodge Nitro dizajn,
konštrukciu a výkon, ktoré zaujmú
zákazníka a rozčeria hladinu v kategórii stredných SUV.“
Napriek svojim svalnatým tvarom sú
vonkajšie rozmery novinky príjemne
kompaktné. Celková dĺžka len minimálne presahuje hodnotu 4,4 metra
a priemer otáčania tak dosahuje
dobrú hodnotu 11,1 metra.
Z pohľadu posádky sú však podstatnejšie vnútorné rozmery. No
a tie svoje milimetre čerpajú z nadpriemerného rázvoru s hodnotou
2 763 mm a zo šírky 1 857 mm.
Vďaka tomu sa podarilo vytvoriť
bohato dimenzovaný interiér, ktorý
bude navyše nadštandardne vybavený. K dispozícii totiž bude nielen
výkonný audiosystém s prehrávaním
CD a MP, ale aj s možnosťou prehrávať DVD formát, pričom displeje
budú umiestnené aj v predných
sedadlách smerom k zadným pasa-
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žierom. V ponuke je, samozrejme, aj
navigačný systém, elektrické ovládanie
okien, výkonná klimatizácia a mnoho
ďalšieho.
Zaujímavým prvkom výbavy je aj
Stow’n Go systém, ktorý umožňuje
sklopiť druhý rad sedadiel do podlahy,
čím sa s podlahou batožinového
priestoru vytvorí rovná plocha.
Aj podlaha batožinového priestoru
však ponúka netradičné riešenie
s označením Load’n Go. Podlaha je
totiž výsuvná, takže predmety sa na
ňu jednoducho uložia a ona sa celá
zasunie späť. Vyhnete sa tak naťahovaniu s ťažkými predmetmi, aby ste ich
uložili tesne za zadné sedadlá. Navyše
táto posuvná podlaha je vyrobená
z odolného plastu, ktorý možno jednoducho očistiť.
Ako zástupca kategórie SUV je aj
Dodge Nitro vybavený nielen na jazdu
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po asfalte, ale aj po nespevnených
plochách. Tu mu bude pomáhať stály
systém pohonu 4 x 4 s medzinápravovou spojkou, prerozdeľujúcou výkon
motorov na nápravy v pomere 48 : 52.
Celkové rozmery a previsy pritom dovoľujú aj zdolávanie väčších terénnych
nerovností. Pri nájazde na ne zvládne
Nitro uhol 25,6°, zadná časť sa zase
vyrovná so zjazdovým uhlom 26,7°, no
a prejazdový uhol aj napriek veľkému
rázvoru dosahuje hodnotu 22,0°.
Ako sme už naznačili, Dodge Nitro je
určený aj na komfortnú či športovú
jazdu po asfalte. Jazdné vlastnosti na
úrovni osobných vozidiel mu zabezpečujú sofistikované zavesenia kolies,
vysokú aktívnu bezpečnosť má na
starosti ABS (protiblokovací brzdový
systém), elektronický stabilizačný
systém ESP či bohato dimenzovaná
brzdová sústava.

Tá je nakoniec potrebná aj vzhľadom
na použité pohonné jednotky.
V oboch prípadoch ide o moderné
benzínové šesťvalce. Tým menším je
agregát 3.7 V6 s výkonom 157 kW
(210 k) pri 5 200 ot./min. a s krútiacim
momentom 319 Nm pri 4 000 ot./min.
Tento agregát sa kombinuje so šesťstupňovou manuálnou alebo so štvorstupňovou automatickou prevodovkou.
Alternatívnou pohonnou jednotkou je
štvorlitrový šesťvalec s radmi valcov
do V, ktorý produkuje výkon 190 kW
(255 k) pri 5 800 ot./min. a krútiaci
moment s hodnotou 360 Nm pri 4 000
ot./min. Táto pohonná jednotka sa
dodáva v spojení s modernou päťstupňovou automatickou prevodovkou.
Vďaka týmto silným agregátom, bohatej výbave a aj celkovému konštrukčnému riešeniu posúva Dodge Nitro
hranice triedy stredných SUV.
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Zaujímavým prvkom výbavy je aj Stow'n Go systém, ktorý umožňuje sklopiť druhý rad sedadiel do
podlahy, čím sa s podlahou batožinového priestoru vytvorí rovná plocha.

Interiér s príjemnými dimenziami bude navyše nadštandardne vybavený.
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Ukazuje smer
Nie náhodou dal Jeep svojmu novému modelu meno Compass.
Novinka totiž ukazuje smer kategórie kompaktných SUV.
Text: SCG
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Sedadlá s označením YES Essentials
majú povrch, ktorý doslova odpudzuje aj
mechanickú špinu.

J

eden z najlepšie sa rozvíjajúcich
trhov posledného obdobia – SUV
– neostal nepovšimnutý ani v značke
Jeep. Tu dokonca padlo rozhodnutie
nasadiť do boja dve nové zbrane: zatiaľ
čo model Patriot si dáva za cieľ osloviť
najmä znalcov terénnych vozidiel, pre
ktorých je priechodnosť nespevneným
povrchom rovnako dôležitá ako bezpečná a komfortná jazda po asfalte,
Jeep Compass sa chce zamerať na
klientelu, ktorá ešte nemá skúsenosti
s vozidlami značky Jeep a preferuje
najmä komfort, jazdné vlastnosti na
spevnenej ceste a variabilitu.
„S modelom Compass pokračuje Jeep
v globálnej expanzii ponukou radosti
z jazdy, ekonomickej prevádzky a prijateľnej ceny vozidla navrhnutého pre

mladých spotrebiteľov, ktorí nemajú
predchádzajúce skúsenosti so značkou,“ vraví George Murphy, starší
viceprezident globálneho marketingu
Chrysler Group. „Compass je novým
typom značky Jeep, nie je určený pre
jej tradičných zákazníkov. To dovoľuje
značke konkurovať v rýchlo rastúcom
segmente vozidiel SUV, kde je rastúci
trh podmienený ekonomickou prevádzkou, jazdným komfortom a cenou.“
Snahe osloviť nových zákazníkov sa
prispôsobil aj dizajn, ktorý je istým
druhom revolúcie kriviek vozidiel
značky Jeep. Moderne riešený exteriér
aj interiér však stále vyžarujú silu,
charakteristickú pre túto značku, a to
najmä zachovaním typickej čelnej
masky či lemov blatníkov.

„Jeep Compass je úplne novým dizajnovým úkazom pre Jeep,“ vraví Trevor
Creed, starší viceprezident Chrysler
Group pre dizajn. „Compass spĺňa
požiadavky zákazníkov, ktorí chcú,
aby bolo vozidlo značky Jeep moderné,
štýlové a uhladené, ale aby stále ponúkalo kredibilitu a charakteristické
asociácie značky Jeep.“
Podobne ako jeho súrodenec Patriot aj
Compass má pri kompaktných vonkajších rozmeroch (dĺžka 4 404 mm, šírka
1 760 mm, výška 1 631 mm a rázvor
2 635 mm) excelentný priestor interiéru, ktorý navyše vďaka asymetricky
delenému a sklopnému zadnému
sedadlu ponúka aj výbornú variabilitu.
Interiér Compassu ponúka nielen
dostatok priestoru, ale aj moderné

Compass: nový typ značky s dizajnom, ktorý je istým druhom revolúcie kriviek vozidiel značky Jeep.
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Toto vozidlo je kombináciou klasického terénneho vozidla a európskeho športového dizajnu, známeho zo súťažných automobilov.

a komfortné sedadlá. Tie nielen spríjemňujú cesty svojím tvarom a výplňou, ale vďaka antimikrobiálnemu
textilu zabezpečujú aj vysokú hygienu.
Povrch sedadiel s označením YES
Essentials doslova odpudzuje aj mechanickú špinu.
Vo výbavových prvkoch nájdete aj
navigačný systém, výkonné audio
s MP3 prehrávačom a prehrávačom či
meničom CD, elektricky ovládané bočné okná a spätné zrkadlá, automatickú
klimatizáciu, vyhrievanie sedadiel
a mnohé iné príjemné drobnosti.
K vonkajším prvkom výbavy patria
štandardné zliatinové disky kolies
s rozmerom sedemnásť palcov, verzia
Compass Limited bude jazdiť na sériových osemnásťpalcových diskoch.
Ku komfortu a jazdným vlastnostiam
klasických osobných vozidiel okrem
nižšieho ťažiska Compass výraznejšie posunulo aj použitie nezávislého
zavesenia kolies na oboch nápravách.
Samozrejmosťou bezpečnostnej výbavy
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Vďaka asymetricky delenému a sklopnému zadnému sedadlu
ponúka zadný priestor interiéru aj výbornú variabilitu.
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sú čelné, bočné a záclonové (hlavové)
airbagy, stabilizačný systém ESP,
brzdový asistent či ABS.
Na vynikajúcich jazdných vlastnostiach, samozrejme, participuje aj pohon 4 x 4. Stále prerozdeľovanie výkonu na prednú a zadnú nápravu pomocou medzinápravovej spojky prináša
vynikajúcu trakciu a stabilitu, možnosť
uzamknúť spojku a napevno rozdeliť
výkon motora medzi nápravy zase
pomáha zdolávať hlbší sneh či blato.
No a napriek tomu, že Compass si na
rozdiel od modelu Patriot nebrúsi zuby
na ťažší terén, vďaka nájazdovému
uhlu 20,6°, zjazdovému uhlu 32°(!)
a prejazdovému uhlu 21° sa nezľakne
ani väčšieho terénneho výmoľa.
Pohon novinky bude spočiatku zabezpečovať jediný motor – štvorvalec
s objemom 2,4 litra. Jeho moderná
konštrukcia, zahŕňajúca okrem iného
variabilné časovanie ventilov, mu
poskytuje dostatočné výkonové parametre (126 kW/172 k) na dynamickú
jazdu s vynikajúcou ekonomikou

prevádzky. K nej sa v nemalej miere
pridáva aj nová prevodovka s plynulo
meniteľným prevodovým pomerom
CVT, ktorá dosahuje výrazne vyššiu
efektivitu (o 6 až 8 percent) ako klasická automatická prevodovka. K dispozícii je aj manuálne sekvenčné radenie
či klasická manuálna päťstupňová
prevodovka.
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Pohon novinky bude spočiatku
zabezpečovať jediný motor – štvorvalec s objemom 2,4 litra.

Jeep Compass: spoľahlivý spoločník do každého terénu.
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Skrátka Patriot!
Najstaršia offroadová automobilka rozširuje paletu svojich modelov nielen smerom
hore, ale aj na jej dolnom okraji. Najnovší prírastok má meno Jeep Patriot.
Text: SCG

P

odobne ako pri vyšších kategóriách, aj v prípade tohto vozidla,
ktoré smeruje do segmentu kompaktných SUV, si konštruktéri stanovili
jasné ciele – posunúť latku o čosi
vyššie. Patriot sa už svojimi tvarmi
jasne hlási k svojej značke a v čase,
keď sa vozidlá tejto kategórie až príliš
zaokrúhľujú, ponúka offroadovejšie
pôsobiaci zovňajšok. No výsledkom
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takýchto vonkajších línií nie je len drsnejší vzhľad, ale aj obrovský vnútorný
priestor, ktorým sa Patriot zaradí na
čelo svojho segmentu. Pri svojej kompaktnej celkovej dĺžke 4 410 mm, šírke
1 755,8 mm a výške 1 636,6 mm bude
interiér ponúkať dostatok priestoru
na komfortné cestovanie piatich osôb,
pričom za ich chrbtami by sa malo dať
odviezť ešte viac ako 600 dm3 batoži-

ny. Samozrejmosťou bude asymetricky
delené a sklopné zadné sedadlo, vďaka
ktorému bude interiér dostatočne
variabilný. Pri jeho celkovom zložení
odvezie Patriot až 1 535 dm3 batožín.
Posádku okrem dostatku priestoru
a kvalitných sedadiel bude rozmaznávať aj veľké množstvo komfortnej
výbavy. Samozrejmosťou bude klimatizácia, k dispozícii bude aj výkonný
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Hranatá robustná karoséria , plnohodnotný výkon v teréne ak tomu nezameniteľný dizajn – to je Jeep Patriot.

audiosystém s prehrávačom CD a formátu MP3, menič šiestich CD, navigačný systém, palubný počítač, elektrické
okná a spätné zrkadlá, tempomat
a mnoho ďalšieho. Zaujímavosťou bude
aj špeciálna podlaha batožinového
priestoru, ktorú bude možné jednoducho očistiť prúdom vody.
Aj napriek tomu, že Patriot sa poskytovaným komfortom dostal na úroveň
limuzín, pre Jeep charakteristická
schopnosť zdolávať terén mu ostane.
Špeciálne pre tento model vyvinuli
konštruktéri nové verzie pohonu
4 x 4, ktoré označili ako Freedom
Drive I a Freedom Drive II. V oboch
prípadoch sú poháňané kolesá prednej
aj zadnej nápravy, pričom distribúciu
riadi medzinápravová spojka. Tú možno v prípade, že sa rozhodnete opustiť
spevnené povrchy, a zamierite do
blatistejšieho terénu, uzamknúť.
Druhý zo spomínaných systémov pohonu 4 x 4 vďaka prídavnej redukčnej
prevodovke už dokáže zdolať aj výraznejšie terénne nerovnosti.
Nakoniec tomu je prispôsobená aj
karoséria. Jeep Patriot zvládne nájazdový uhol 29°, zjazdový uhol 33°
a jeho prejazdový uhol má hodnotu
23°, navyše všetky časti podvozka sú
dokonale chránené pred poškodením.
Okrem vyspelého systému pohonu
prispieva k dobrým terénnym schopnostiam aj elektronický systém pomoci
pri zjazde z kopca, ktorý zabezpečuje,
aby bolo auto v každej chvíli ovládateľné. Príspevkom je aj trojstupňové
ESP, ktoré pribrzďovaním jednotlivých
kolies supluje úlohu uzávierok diferenciálov.
Pohon vozidla budú spočiatku zaobstarávať dve pohonné jednotky – vysokomoderný benzínový štvorvalcový
agregát s objemom 2,4 litra a výkonom
126 kW (172 k), ku ktorému by sa mal
neskôr dodávať aj turbodiesel s objemom dva litre a výkonom nad 100 kW
(136 k).
Benzínový agregát sa bude dať
kombinovať s klasickou manuálnou
prevodovkou alebo s úplne novou
prevodovkou s plynulo meniteľným
prevodovým pomerom CVT.
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Cesta s dvoma
hviezdami
Miss Universe Slovenskej republiky a zároveň Miss médiá, Miss Tip
a Miss Mary Kay – externá študentka 2. ročníka na vysokej škole zdravotníctva
a sociálnej práce Judita Hrubyová – v losangeleskom finále korunku víťazky
s 800 diamantmi a 120 perlami v hodnote 7,5 milióna korún nezískala.
Uspela však v medzinárodnom internetovom hlasovaní, kde v konkurencii
86 finalistiek skončila ako štvrtá najkrajšia na svete. Umiestnila sa v ňom
tak lepšie ako oficiálna víťazka. Hviezdam ciest poskytla Judita Hrubyová
nasledujúci rozhovor, pričom nás aj sama povozila na novučičkom vozidle
Dodge Caliber. Bola to cesta, ktorú tak ozvláštnili hneď dve hviezdy: príťažlivá,
sympatická čiernovláska Judita Hrubyová z Bardejova a šláger amerických
a najnovšie aj slovenských ciest – nezameniteľný americký Dodge Caliber.
Text a foto: Peter Kresánek

S

trieborný model Caliber 1,8 SXT
(110 kW) značky Dodge, ktorá sa
práve začína prvýkrát v histórii dodávať aj na Slovensko, ste dostali ako
tohtoročná Miss Universe SR. Teší vás,
že pre miss vybrali práve toto imidžové vozidlo, alebo by ste chceli iný
model či značku?

– O kvalite a prestíži amerických vozidiel som čo-to počula už aj
predtým, moja mamička niekoľko
rokov v tejto krajine pracovala. Dodge
Caliber si získal, ako sa vraví, už na
prvý pohľad nielen mňa. Zvonku aj
zvnútra uchvátil aj iných. I dámu
s vycibreným vkusom a náročnú šoférku, akou je riaditeľka národnej súťaže
Miss Universe SR Silvia Lakatošová.
Toto vozidlo má impozantnú prednú
časť s nezameniteľnou, charakteristic-
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kou maskou a zaujímavé línie zboku.
Zadná časť vhodne uzatvára celkový
dojem. Vnútri má veľmi príjemné
tvary a prívetivo pôsobiace pastelové
farby. Od začiatku som veľmi rada, že
mi pripadlo práve toto vozidlo.
Čo o modeli Dodge Caliber hovoríte
teraz, keď od jeho prevzatia uplynulo
niekoľko týždňov a na jeho tachometri pribudlo kilometrov?

– Už by som ho nevymenila. Zistila
som, že aj dnes dokáže toto vozidlo na
cestách spôsobiť rozruch. Je nielen príťažlivé, ale aj robustné. Aj pri mojich
178 centimetroch výšky je nesmierne
pohodlné. Niet sa čomu diviť. Len som
si to potvrdila, keď som sa dočítala, že
spomedzi iných vo svojej kategórii sa
vymyká už samotnými nadštandardný-
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mi rozmermi. Nielen na moje potreby
má vynikajúci kufor, kam sa zmestí až
520 litrov. Presvedčila som sa, že tak
ako sa na americké auto patrí, Caliber
nezabúda ani na odkladacie priestory.
Len do klimatizovanej schránky pred
spolujazdcom sa mi zmestili štyri pollitrové fľaše a ďalšie dve majú miesto
v osvetlených prelisoch v stredovom
tuneli.
Aké pocity máte teraz, keď motor
beží, kolesá sa točia, vy držíte volant
a máte pod svojou kontrolou Caliber
s hmotnosťou približne jeden a štvrť
tony, poháňaný štvorvalcom 1,8 WT
s nezvyčajne vysokým výkonom až
110 kW?

– Oceňujem kontrasty. V tomto
prípade to, že napriek uvedeným parametrom a športovým vlastnostiam je to
zároveň jemné auto, má tichý hladký
chod, pričom motor vôbec nepočuť.
Nemala by som sa k tomu priznávať,
ale trasu Bratislava – Bardejov s ním
zvládnem tak za štyri hodiny.
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Ako motoristka nie ste nijaká začiatočníčka. Dobrú školu vám dal
skúsený vodič – váš otecko. Čo vás na
vašom novom aute potešilo?

– Mám rada hudbu. Fantastická
v tomto vozidle je 9-reproduktorová
sústava MusicGate Power od Boston
Acustic so subwooferom a s dvojicou
výklopných reproduktorov v zadnom
veku, ktorá v ňom má svoju premiéru.
Oceňujem aj niektoré praktické americké špeciality, napríklad samodobíjaciu batériu v batožinovom priestore,
ktorá slúži nielen na jeho osvetlenie,
ale aj ako praktický samostatný zdroj
svetla mimo vozidla. Môže sa zísť aj
v situácii, do akej som sa v minulosti
dostala s iným autom, keď som nechala svietiť svetlá a akumulátor vo
vozidle sa mi vybil.
Prezradíte nám aj svoj najväčší – pochopiteľne, motoristický – sen?

– Povoziť sa na americkom
veteránovi.

Chceli by ste na automobile Dodge
Caliber ešte niečo vylepšiť?

– No, viete, nedalo by sa v ňom
niečo robiť s bezpečnostnými pásmi?
Stále mi pípajú, až kým sa nimi
nepripútam...
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Štvrť miliardy na nákladné mercedesy
Ing. Peter Wagner, vedúci popredajných služieb DaimlerChrysler
Automotive Slovakia, s. r. o.
Text a foto: Peter Kresánek

Čo nové prinesiete svojim klientom v blízkej budúcnosti?
– Riadime sa zásadou zakladateľa
našej spoločnosti: predajom vozidla
sa starostlivosť o nášho zákazníka
iba začína! Nákladné mercedesy dlhodobo patria medzi najžiadanejšie aj
v Slovenskej republike. Dokonca spolu
s úžitkovými a malými nákladnými
vozidlami kategórie N1 najčastejšie
zaujímame na trhu vedúcu pozíciu.
S rastom odbytu vozidiel súvisí očakávaný zvýšený záujem o servisné
služby. Ešte v tomto roku preto naša
spoločnosť ukončí druhú najväčšiu
investíciu do nákladných vozidiel od
svojho založenia vo výške takmer
štvrť miliardy korún. Pre domácich
a prípadne aj zahraničných majiteľov
nákladných mercedesov sme vďaka
týmto prostriedkom otvorili nové servisné centrum v Žiline a do konca roka
sa chystáme otvoriť dielne v mestách
Trenčín, Poprad, Košice a Bardejov.
V bratislavskom Mercedes centre, kde
funguje aj jedna z mála slovenských
špeciálnych vyrovnávacích stolíc
v miliónovej hodnote, zasa pribudne
celý nový lakovaco-karosársky areál
s rozlohou 3 096 štvorcových metrov.
Počet pracovísk pre nákladné mercedesy v SR sa tak do konca tohto
roka zo súčasných 42 zvýši o rovných
dvadsať.

Čo robíte pre to, aby prepravca
nemusel na údržbu či opravu ani
počas nich dlho čakať?
– Vlani prešlo slovenskou sieťou
servisov 22 896 nákladných vozidiel,
na ktoré bolo treba vynaložiť 122 304
hodín práce. Prevažnú väčšinu vozidiel
sme vybavili do 48 hodín pri minimálnom počte reklamácií. Premyslený
elektronicky riadený systém nám
umožňuje zabezpečiť 87,23 percenta
náhradných dielcov na bežnú údržbu
do 24 hodín a ďalších 10,20 percenta
do 72 hodín. Dlhšie sa čaká iba na
niektoré špeciálne dielce, ktoré predstavujú 2,57 percenta. Bežnú údržbu
či opravu si zákazník u nás už môže
objednať nielen osobne či telefonicky, ale aj prostredníctvom internetu
na adrese: info@mercedes-benz.sk.
Samozrejmosťou je jeho účasť aj pri
samotnom úkone v servise.
Spokojnosť zákazníka zvyšujú aj
viaceré naše služby. K dispozícii má
rozšírený záručný, ale aj pozáručný
servis podľa typu vozidla, či už ide
o Atego, Axor, alebo Actros. Pri oprave
dlhšej ako dve hodiny má klient možnosť využiť bezplatne vozidlo značky
Smart. Doplniť musí iba spotrebované
pohonné látky. Pri záručnej oprave
a imobilite vozidla ponúkame od 24
hodín „bolestné“ vo výške 180 eur za
každý deň strávený v opravovni.

Aj modernú, špičkovú technológiu
a techniku v konečnom dôsledku
používajú samotní ľudia, od nich
závisí kvalita jej uplatnenia aj
konečný výsledok.
– Náš zhruba tristočlenný pracovný
tím má podmienky na to, aby u nás
boli naši odborníci spokojní. Iba spokojní zamestnanci, prepojení v servisoch v tímovej práci, prinášajú pozitívne výsledky a spokojnosť zákazníkov.
Fluktuáciou netrpíme. Stály tím tvoria
zamestnanci, ktorí u nás pracujú
v priemere sedem rokov. Zdokonaľujú
sa na školeniach v našom vlastnom
stredisku a v dvojnásobne dlhšom
časovom rozsahu, než vyžaduje výrobca. V súčasnosti máme pracovníkov
s certifikátmi blokovej výnimky EÚ
spôsobilých a oprávnených vykonávať
aj tie najnáročnejšie úkony vrátane
generálnych opráv a rozsiahlych opráv
agregátov.

Jedna z mála slovenských špeciálnych
vyrovnávacích stolíc v miliónovej hodnote v Mercedes centre na Tuhovskej ulici
v Bratislave, na ktorej pracujú (zľava)
Arpád Németh, v spoločnosti zamestnaný
sedem rokov, a Pavol Krajčovič s deväťročnou praxou v spoločnosti. Uprostred
ich postup sleduje vedúci popredajných
služieb nákladných vozidiel tohto centra
Rudolf Pavlík.
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MercedesTrophy
Je celkom prirodzené, že táto značka, ktorá je staršia ako sto rokov,
v súčasnosti využíva ako súčasť svojej komunikačnej stratégie aj rad
golfových podujatí.
Text: Martin Pavlík, Golf revue Foto: archív

M

ercedes-Benz v rámci svojich
marketingových aktivít svojho
času hľadal – popri tenise – ďalšie
športové odvetvie, v ktorom by mohol
rozvinúť starostlivosť o zákazníka.
Jedným z hlavných kritérií bola popularita a široká medzinárodná základňa.
Golf spĺňa predstavy predstaviteľov
značky Mercedes-Benz optimálne.
Reprezentuje koncepciu emotívnej
podpory a starostlivosti o zákazníka.
Rovnaké cieľové skupiny
Tak sa pred šestnástimi rokmi zrodil
projekt MercedesTrophy, čo je séria
turnajov zaradená do konceptu športového marketingu firmy Mercedes-Benz.
Základom série, ktorej golfové podujatia sa organizujú po celom svete, sú tzv.
pozývacie turnaje. Napríklad len v roku
2004 na nich hralo viac ako 56 000
klientov zo 42 krajín. To jasne dokumentuje ohromnú emotívnu väzbu
zákazníkov k značke Mercedes-Benz.

Navyše golf ako šport oslovuje rovnaké
cieľové skupiny ako Mercedes-Benz.
A preto má séria spomínaných golfových turnajov v marketingovej koncepcii firmy mimoriadne dôležitú úlohu.
Predovšetkým formuje exkluzívnu platformu na dlhodobý vzťah medzi značkou a klientom. Má jasne ukázať svetu,
aká je táto séria medzinárodná a zároveň jednotná.

Kvalifikovať sa do svetového finále sa
každoročne snaží viac ako 50 000 hráčov z vyše štyridsiatich krajín. To znamená okolo 540 turnajov po celom svete.

Prvotná myšlienka
V roku 1989 usporiadal Mercedes-Benz
sériu turnajov na národnej úrovni pre
amatérskych hráčov Nemeckej golfovej
asociácie. Nazvali ju Mercedes Wanderpokal. V roku 1991 pozmenili názov aj
štruktúru turnajov a vznikla prvá MercedesTrophy pre zákazníkov a priateľov značky. Na prvom svetovom finále
sa zúčastnilo 14 družstiev z rovnakého
počtu krajín. Finále sa tradične hráva
v Stuttgarte, sídle firmy. Do dnešného
dňa sa túra poriadne rozrástla.
Ako sa kvalifikovať
Celý proces sa začína lokálnymi turnajmi. Ich víťazi postupujú ďalej do národných, alebo dokonca regionálnych turnajov. Pre obrovský počet záujemcov,
ktorý svedčí o nesmiernej popularite
turnajov, boli vytvorené skupiny ako
napríklad severná Ázia, južná Ázia,
Latinská Amerika, severské štáty a podobne. Takže cesta na svetové finále je
dlhá a náročná. Za víťazov sa považujú
všetci, ktorí sa prebojujú do
Stuttgartu. Musia totiž uspieť vo veľmi
silnej medzinárodnej súťaži.

MercedesTrophy zdobia
aj štvorkolesové hviezdy
Hviezdy ciest 03.2006
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Podmienky účasti
Základom MercedesTrophy sú turnaje,
na ktoré organizátori jednotlivých
národných či regionálnych podujatí
hráčov pozývajú. Podmienkou a základným kritériom je, že hostia a účastníci
korešpondujú s cieľovou skupinou
značky Mercedes-Benz. Hlavní organizátori odporúčajú, aby sa turnaje hrali
podľa oficiálnych pravidiel národnej
golfovej asociácie. Každé družstvo,
ktoré sa zúčastní na svetovom finále,
pozostáva z troch hráčov, ktorí prejdú
kvalifikáciou národných a regionálnych
turnajov. Doplní ich kapitán, reprezentant značky Mercedes-Benz. Svetové finále sa zvyčajne koná v polovici
septembra. Pre zaručenie rovnakých
podmienok kvalifikácie do svetového
finále je dovolené hrať podľa jedného
z nasledujúcich dvoch systémov:
Traja netto víťazi (A), alebo jeden brutto
a dvaja netto víťazi(B).
A. Traja netto víťazi:
– Class A (0 – 13,0),
– Class B (13,1 – 24,0),
– Class C (24,1 – 36,0).
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Na turnaji sa zúčastňujú aj hviezdy svetového športu

Základné všeobecné podmienky
svetového finále:
Sprievod hráčov a kapitána družstva je
limitovaný na jednu osobu pre každého
účastníka. Náklady hráčov spojené so
svetovým finále počas oficiálneho turnaja hradí spoločnosť
DaimlerChrysler AG.
Náklady spojené
s cestovaním

a nocľahom nad oficiálny limit si musia
účastníci hradiť sami. Každý účastník
je sám zodpovedný za svoje súkromné
výdavky, ako sú napríklad minibar,
telefón a pod. V záujme zaručenia
vysokej úrovne kvality, spojenej so
svetovým finále, bude jasne definované
množstvo účastníkov. Vzhľadom na
počet prihlášok si spoločnosť vyhradzuje právo na zmeny.

B. Jeden brutto a dvaja netto víťazi:
– Brutto,
– Class A (0 – 15,0),
– Class B (15,1 – 36,0).
Účastníci musia mať viac ako18 rokov.
Zamestnanci spoločnosti DaimlerChrysler AG alebo jej marketingových partnerov a ich rodinní príslušníci nemusia
dostať súťažný štatút. Na turnajoch sa
môžu zúčastniť len mimo súťaže. Každý účastník môže na kvalifikáciu využiť
len jeden turnaj MercedesTrophy v sezóne. Hráč sa môže kvalifikovať do svetového finále len raz.
Odporúčané pravidlá kvalifikácie:
Hráč, ktorý sa už zúčastnil na svetovom finále, sa v ďalších ročníkoch
nesmie kvalifikovať do národného alebo do regionálneho finále. Ak by takýto
hráč vyhral, získa upomienkovú cenu
a pozvanie na národné alebo regionálne
finále dostane hráč, ktorý sa umiestnil za ním.
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Golfové
súťaže a hry

Text: Michal Ivanský Foto: archív

Prvý dochovaný golfový artefakt sa na Britských ostrovoch objavil na začiatku
16. storočia. Je to doklad o tom, že Jakub IV. si objednal výrobu golfových palíc
u istého remeselníka, ktorý dovtedy vyrábal najmä luky a šípy.

V

raných časoch golfu sa pravidlá
hry určovali podľa miestnych dohovorov a zvyklostí, pričom základom
vtedy najčastejšie používaného herného systému bola hra na jamky. A hoci
odvtedy prešlo viac ako päťsto rokov,
dodnes majú najmä menej skúsení golfisti problém rozoznať, aké sú rozdiely
medzi jamkovou hrou a hrou na rany.
Až do roku 1759 (vtedy sa začalo používať označenie stroke play pre hru na
rany) sa golf vo svojej súťažnej forme
realizoval len ako jamková hra. Vzhľadom na pomerne nízky počet hráčov
a vtedajšie veľmi neštandardné hracie
podmienky je to celkom pochopiteľné.
Akékoľvek súťaženie bolo teda založené na vyzvaní primeraného či vhodného partnera na priamy zápas na dohodnutý počet jamiek. Počet jamiek
bol dohodnutý aj preto, lebo až v roku 1764 Royal and Ancient Golf Club
of St. Andrews – ako riadiaci orgán pre
golfovú hru – ustanovil golfové kolo
s osemnástimi hranými jamkami.
Jamková hra (match play)
Jamková hra má celkom odlišný charakter a hráčsky náboj ako iné súťaže, pretože sa nehrá „proti ihrisku“,
ale proti konkrétnemu protihráčovi.
Preto neexistuje ani celkové hodnotenie kola a okamžite po každej jamke
sa hodnotí stav zápasu s protihráčom.
Na každej jamke sa musí vždy rozhodnúť, nakoniec je však len jeden víťaz.
Aj pre mnohé iné dôvody ostáva jamková hra stále formou zápolenia pri
najprestížnejších vzájomných stretnutiach golfových veľmocí (napríklad
Ryder Cup a veľa ďalších) a aj na rozhodujúcich medzinárodných stretnutiach. Hrá sa podľa oficiálnych praviHviezdy ciest 03.2006

diel jamkovej hry, ktoré sa odlišujú od
pravidiel hry na rany. Hlavný rozdiel
je v uplatňovaní trestov za porušenie
pravidiel. Pri hre na rany sa trestné
rany pripočítavajú ku skóre, pri jamkovej hre znamená porušenie pravidiel
stratu jamky.
Výhody poznania pravidiel
Je však niekoľko ďalších rozdielov
v golfových pravidlách jamkovej hry
a hry na rany, ktoré, naopak, môžu
hráčovi, ak ich pozná, pomôcť. Pri hre
na rany napríklad dostanete dve trestné rany, ak pri patovaní na jamkovisku trafíte loptu spoluhráča. Pri jamkovej hre však môžete beztrestne využiť
loptičku súpera ležiacu za jamkou ako
brzdu, čo je skutočne niekedy veľká
výhoda (povedzme pri patovaní dolu
svahom). Nemusíte súpera požiadať
o zdvihnutie loptičky, ale, naopak, o jej
ponechanie na jamkovisku, čo však,
samozrejme, hráč nemusí akceptovať.
V konečnom znení hráč musí loptičku
na jamkovisku po označení dvíhať len
na výslovné požiadanie. Rozdiel je aj
v paragrafe, podľa ktorého pri hre na
rany musia hráči svoj úder hrať v poradí určenom pravidlami. Napríklad
pri jamkovej štvorhre (so štyrmi loptičkami) môže partner zahrať úder skôr
aj napriek tomu, že jeho loptička je
bližšie k jamke. Takto beztrestne môže
spoluhráčovi pomôcť ukázaním línie
patu, prípadne poukázať na stav jamkoviska. A ešte jeden, najpodstatnejší
rozdiel: pri jamkovej hre môže protihráč či strana protihráča darovať jamku
alebo aj celú hru, napríklad ak je jasné, že už nie je možnosť vyhrať ju. Pri
hre na rany musíte vždy dohrať jamku
zapatovaním a na klasifikovanie v sú-

ťaži musíte dohrať celé kolo. Znova
sa potvrdzuje, že ovládanie pravidiel
je dôležitou podmienkou golfovej hry
a ich dobré zvládnutie môže v mnohých prípadoch pomôcť k víťazstvu.
Dôležitý zápis
V sčítacom lístku (skórkarte) sa pri
jamkovej hre uvádza v kolónke pri víťazstve na jamke znamienko plus
(+),pri nerozhodnom výsledku nula (0)
a pri prehre mínus (–). Písanie počtu
úderov má pre hráčov hodnotu len vo
forme štatistiky. Napriek tomu, že jamková hra nemá vplyv na úpravu hendikepov, tento priamy súboj golfistov
sa hráva aj s vyrovnaním. Pri dvojhre
hráč s vyšším hendikepom dostane navyše plný rozdiel hendikepov oboch
hráčov, pri štvorhre foursome strana s vyšším súčtom hendikepov dostane navyše 50 percent hodnoty rozdielu súčtov hendikepov oboch strán. Pri
iných štvorhrách (fourball-better ball,
greensome, mix fourball) je to trocha
komplikovanejšie a správny postup
nájdete v opise používaného hendikepového systému. Jamku teda v zápase
možno vyhrať, prehrať alebo deliť. Zápas okamžite vyhráva hráč, ktorý vedie o viac jamiek, ako ostáva dohrať
v stanovenom kole.
Rozhodovanie
Ak sú na tom v priebehu zápasu obaja hráči alebo družstvá rovnako, používa sa výraz „all square“. Výraz „dormie“ sa používa vtedy, keď hráč vedie
o rovnaký počet jamiek, ako ostáva dohrať do konca stanoveného kola. V tejto situácii hráč nemôže v stanovenom
kole už ani teoreticky prehrať, len remizovať. Ak teda po predpísanom sú-
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ťažnom kole nie je jednoznačný víťaz,
hrá sa za rovnakých podmienok ďalej
(ak sa štartovalo na prvej jamke, potom sa musí pokračovať v zápase na
prvej jamke). Hra pokračuje až po prvé
víťazstvo prakticky systémom známej
rozohrávky (náhla smrť a pod.). Pri hre
družstiev sa nemusí zápas v akejkoľvek forme jamkovej hry skončiť nevyhnutne len víťazstvom, môže sa uplatniť aj remíza, za ktorú družstvo napríklad v prípade, že za víťazstvo
sa udeľuje bod, dostane pol bodu.
Hra na rany
(stroke play, medal play)
Súťaž na rany sa riadi golfovými pravidlami hry na rany s uplatnením plného hendikepu. Počet úderov sa zapisuje
po každej jamke, na konci kola sa položky skórkarty spočítajú a tak sa získa
brutto výsledok hráča. Netto výsledok
sa vyráta odpočítaním hodnoty hráčovho presného hendikepu zaokrúhleného na celé číslo (číslovka 5 zaokrúhľuje hodnotu smerom hore). Víťazom
sa stáva hráč s najnižším výsledkom
brutto alebo netto podľa toho, aká súťaž bola vypísaná. Forma súťaže hrou
na rany sa dnes používa výhradne pri
majstrovských súťažiach, na bežných
turnajoch sa jednoznačne preferuje
hra systémom stableford. Je to dané aj
tým, že na účely hendikepovania sa na
stablefordové body musia prepočítať
všetky výsledky súťaží na rany.
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veľa účastníkov súťaže. Systémom
stableford sa hrá podľa golfových pravidiel hry na rany s uplatnením plnej
výšky hendikepu. Základom je prepočet výsledkov na jamke na stablefordové body:
dve rany nad par a viac
(doublebogey) = 0 bodov
jedna rana nad par (bogey) = 1 bod
par = 2 body
jedna rana pod par (birdie) = 3 body
dve rany pod par (eagle) = 4 body atď.

Systém súťaže stableford
Meno nesie po Dr. Stablefordovi (Anglicko, 1931). V histórii sa uvádza, že
pán doktor sa ťažko vyrovnával s hrou
svojej manželky, ktorej trvalo celú večnosť, kým odohrala golfové kolo. Vymyslel teda bodovací systém, podľa ktorého ona a jej podobní hráči boli
pri hre na rany schopní dosiahnuť veľmi dobrý výsledok. Niektoré úplne pokazené jamky mohli jednoducho škrtnúť a loptu bez dohratia zdvihnúť. Ako
sa dalo očakávať, systém si rýchlo získal obľubu a v roku 1968 bol zapracovaný do oficiálnych golfových pravidiel. Dnes je pevným základom EGA
hendikepového systému. Jeho prednosťou je nepopierateľný prínos pre plynulosť hry, najmä ak je prihlásených

Uvedené bodovanie sa používa pri
brutto aj pri netto hodnotení, preto sa
aj tu rozlišujú získané brutto a netto
výsledky. Víťazom (brutto alebo netto) sa stáva hráč s najvyšším bodovým ziskom. Do skórkarty zapisovateľ zaznačuje len brutto počet rán, nie
body. Tie vypočítava súťažný výbor po
odovzdaní sčítacieho lístka a zapisuje
do určenej kolónky. Ak hráč už na hranej jamke dosiahol počet rán, za ktorý mu neprislúcha nijaký bod, zdvihne
loptu a zodpovedajúce miesto v skórkarte preškrtne. Ako sme spomínali
na začiatku, výhodou uvedeného systému je plynulosť hry podložená zdvíhaním loptičky, ak už hráč nemôže získať na hranej jamke ani jeden bod. Ani
po celkom pokazenej (škrtnutej) jamke nie je ešte všetko stratené, ako zvyčajne pri hre na rany keď to skutočne
znamená katastrofu pre celkové skóre
v súťaži.
03.2006 Hviezdy ciest

MERCEDES COLLECTION
Predstavujeme vám časť našej kolekcie Drivers Line na obdobie jeseň/zima.
Máte možnosť zakúpiť ju u každého zmluvného partnera Mercedes-Benz.

Jeseň / zima

B6 787 2819-25 (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL)
Páperová unisex bunda s odnímateľnou kapucňou pre dámy aj pánov. Chráni pred vetrom a vodou a zabezpečuje, že pot sa vyparuje smerom
von. Vodný stĺpec: 3 000 mm. Čierna farba.
Cena v Sk s DPH: 6.522,–

B6 787 2833-39 (XS-XXXL)
Štrikovaný pulóver v antracitovej farbe
so zipsom. Zloženie: 50 % bavlna
a 50 % polyakryl.
Cena v Sk s DPH: 2.144,– Sk
B6 787 2862-63
Štrikovaný šál a štrikovaná čapica
v sivo-čiernej farbe.
Šál: B6 787 2862
Cena v Sk s DPH: 386,–
Čapica: B6 787 2863
Cena v Sk s DPH: 386,–

B6 787 2826-32(XS-XXXL)
Unisex vesta s koženými ramenami dostupná vo
veľkostiach XS až XXXL pre dámy aj pánov.
Zloženie: 65% polyamid, 35% bavlna
Cena v Sk s DPH: 4.903,–

B6 787 2921
Hodinky s chronografom, obsahujú miyota
quarz strojček, vodotesné do 10 ATM
s oceľovým remienkom, minerálne sklo.
Cena v Sk s DPH: 4.720,–

Dámske hodinky
dostupné v dvoch farebných vyhotoveniach
s koženým náramkom, vodotesné do 3 ATM.
Čierne vyhotovenie: B6 787 2919,
Cena v Sk s DPH: 2.585,–
Biele vyhotovenie: B6 787 2916,
Cena v Sk s DPH: 2.585,–
Hviezdy ciest 03.2006
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B6 787 2547
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Cerutti súprava pier obsahujúca guľôčkové
pero a atramentové pero. Dostupná
v atraktívnom koženom puzdre.
Cena v Sk s DPH: 1.925,–

B6 787 2925
Puzdro na vizitky s vysoko kvalitnej ocele.
Obsahuje vnútorné zrkadielko.
Rozmery cca: 93 x 59 x 10,5 mm
Cena v Sk s DPH: 502,–

B6 787 3030-31
Dámska peňaženka v čiernej
alebo červenej koži. Veľký priestor
na mince, 9 slotov na kreditné karty.
Veľkosť 100 x 135mm
Čierne vyhotovenie: B6 787 3030, cena v Sk s DPH: 1.925,–Červené vyhotovenie: B6
787 3031, cena v Sk s DPH: 1.925,–

Glashütte Original
história manufaktúry
V

ýroba vysoko komplikovaných
hodiniek v najjemnejšom prevedení má v manufaktúre Glashütte
Original viac ako 150–ročnú tradíciu.
Prvú dielňu na výrobu hodín založil
v decembri roku 1845 dvorný hodinár
F. A. Lange. Odvtedy sa mestečko
ležiace v malebnom údolí na juh
od Drážďan rozvíjalo, až sa stalo
centrom nemeckého hodinárstva.
Precízne hodinky od Assmanna,
Langeho alebo Helwiga preslávili
hodinárske závody v Glashütte
ďaleko za hranicami Nemecka. Ich
kvalita, presnosť a funkčnosť
sú meradlom jemnej nemeckej
hodinárskej mechaniky, ktorá žije
v hodinárskych dielňach v Glashütte
Original. Pôsobivou kvalitou výroby
táto manufaktúra bohatá na tradíciu
k vysokým nárokom na značku Made
in Germany obzvlášť prispieva. Tu vo
vlastnej manufaktúre hodinky sami
nielen vyvíjajú a konštruujú, ale aj
vyrábajú, a to od najmenšej skrutky až
po komplikované hodinové strojčeky.

Tam, kde ide o presnosť a funkčnosť
používajú sa najmodernejšie technológie. Úplne v duchu tradície sú drobné časti dokončené a vyzdobené najjemnejšou ručnou prácou. Aj svojím
vonkajším vzhľadom a pôvabom
komunikujú tieto merače času ako
„funkčný luxus“. Z týchto tradičných
základov vznikajú moderné hodinky
modelových radov Pano-Matic
a Senator.

PanoMaticChrono
– hodinky roka 2005
Momentálnym vrcholom kolekcie
Pano-Date sú hodinky PanoMaticChrono, kaliber 95, s automatickým
strojčekom, funkciou fly-back a rezervou chodu 42 hodín, hodinársky
majstrovský kus, ktorého patentované
stupňovité súkolie sa prispôsobí
pohybom osoby, ktorá hodinky nosí.
Pre dizajn PanoMaticChrono je typický
výrazný číselník, ktorého lepšia čitateľnosť je zabezpečená novým usporia
daním ručičiek chronografu. Na pozícii

čísla 2 sa nachádza 30–minútový
sčítavač a na pozícii čísla 10 je malá
sekundová ručička. Jednotným
znakom pre celú kolekciu je panoramatický dátum. Táto limitovaná séria
200 ks je v platinovom vyhotovení.
ÅÁ¶ÉºÃ¾ÃÏºÇ¸¾¶
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Na inej planéte
Keby sa mal natáčať film o domovine mimozemšťanov, Island by mohol
byť lepším miestom ako Mars. Kilometre lávových polí, stúpajúci dym zo
sírnych jazierok a rýchlo letiace nízke mraky pripomínajú vyprahnutú
planétu. Ako prieskumné vozidlo nám slúži nový Mercedes Benz GL.

Text: Martin Kasarda Foto: autor a DaimlerChrysler
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V

nedeľu o pol piatej ráno – slnko
sa nestihlo omočiť v mori ani dve
hodinky a už znova svieti – sa ulice
hlavného mesta Islandu Reykjavíku
podobajú na dobre rozbehnutú párty.
Tma bude najbližšie tak o mesiac,
hovorí nám domorodec. Ľudia tu prosto oslavujú, že je aspoň chvíľku leto.
Je koniec júna. Dvanásť stupňov sa mi
zdá trocha málo, ale miestne dievčatá
chodia po uliciach v sandálikoch na
boso a krátkych tričkách. Pod sochou
Leifura Eirikssona, prvého vikinského
objaviteľa Ľadovej zeme, sa rozprestiera prístav plný lákavých lodí putujúcich za veľrybami či na pravidelných
trasách medzi Európou a Amerikou.
Naša výprava sa chystá do drsnejších
končín vnútrozemia, čaká nás ostrov
ohňa a ľadu.

Láva a zasa láva
Islandské cesty majú asfalt pár stovák
kilometrov okolo Reykjavíku, ďalej
sú to už len spevnené cesty, na ktoré
potrebujete auto do terénu. Sadám si
do Mercedesu Benz GL s mohutným
dieselovým motorom s kódovým označením 420 CDI. Pohľad na Island cez
predné sklo tohto obra nie je vôbec zlý.
Pár kilometrov za hlavným mestom,
ktoré skôr pripomína rozťahanú dedinu, sa pestovaná zeleň vytráca, drsné
severské podmienky vyhovujú iba
lišajníkom. Pri ceste vyprahnutými sopečnými pláňami občas vidieť zo zeme
stúpať dym. Neklamný znak sírnych
prameňov. Na Islande je vyše dvadsať
činných sopiek a nespočetné množstvo
miest, kde horúca voda smrdiaca sírou
vyviera z hlbín zeme. Tieto miesta
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pôsobia, akoby sa peklo cvičilo na čas,
keď prevezme vládu na zemi. Island
má len niekoľko miliónov sopečných
rokov. Nevľúdna celoročná zima neženie prírodu do bujného rastu. Nájsť tu
lesík je viac než hrdinský výkon, a aj
to listnaté stromy pripomínajú našu
kosodrevinu.
Snežné letné skútre
Druhý najväčší ľadovec s rozlohou
temer 1 000 km2 sa volá Langjökull.
Blížime sa k nemu po šedočiernom
lávovom poli. Úzka prašná cesta, na
ktorej sa dve autá ledva vyhnú, je plná
výmoľov, nerovností a slepých uhlov.
Nášmu novému GL 420 CDI sme na
začiatku cesty nastavili podvozok na
podmienky off-roadu. Hoci GL sa tvári
ako luxusné SUV, drsných ciest sa
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Tieto nádherné vodopády majú svoj zdroj v neďalekom ľadovci Langjokull, druhom najväčšom na Islande.

nebojí. Ponúka viacero režimov jazdy,
o ktoré sa stará elektronika. Komfortné
pruženie ma chráni ako perinka.
Vďaka tomu si môžem vychutnávať
prízračnú krajinu. Sopečná činnosť
akoby tu prestala len pred pár dňami.
Ozrutná masa ľadu, ku ktorej sa blížime, však nie je pustá. Je koniec júna
a na ľadovci sa preháňajú chlapci na
snežných skútroch. Aj keď podmienky
vo výške asi tisíc metrov nad morom
nie sú ideálne, veď je nad nulou a sneh
sa trocha topí.
Veľryby neprišli
Voda je azda jediná vec, ktorá na
Islande nechýba. Od ľadovca sa vezieme do údolia popri kaňone s bielo spenenou riekou. Farbu podobnú mútnej
Pokiaľ vám pri golfe neprekáža ostrý severský vzduch a fakt, že počas 18 jamiek
môžete zažiť sneh, dážď i slnko, budú vás
golfové ihriská obdarúvať nádhernými zážitkami. Mimochodom, tráva tu rastie pomaly.
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mydlovej vode dodávajú lávové kamene. Pri Borgarnes schádzame k nádhernej sústave vodopádov. Hučiaca
spenená rieka nás sprevádza pri našej
ceste k Hvalfjörduru, veľkému fjordu,
kam sa chodia páriť veľryby. Výpravy
za veľrybami patria k populárnym
turistickým cieľom. Tentoraz sme však

nemali šťastie, a tak sme namiesto
veľrybej lásky mohli sledovať úchvatné divadlo letnej svetlej noci. Island je
v tomto smere vynikajúcim miestom
na aktívnu turistiku. Horské bicykle či
kajaky, pešia turistika kombinovaná
s polárnym dobrodružstvom na ľadoch, kone, ale aj priaznivé podmienky
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Prvá osada, ktorú zbadáte po tom, čo vyrazíte z lietadla, je pôvodne rybárska osada
Keflavík usadená v zálive. Rybolov je pre
Island najväčším zdrojom ziskov.

na jazdu v teréne na automobiloch. To
si myslíme, kým nás neupozornia, že
off-road je na Islande zakázanou zábavou. Ani nie tak preto, že by ste zničili
krehkú flóru, ako skôr preto, že stratiť
sa v lávovej púšti stovky kilometrov od
najbližšieho domčeka obitého plechom
znamená vážne problémy. Na druhej
strane, len spevnené štrkové cesty
nechávajú pracovať tlmiče nášho vyše

päťmetrového obra naplno. To, čo je na
Islande bežná spojnica medzi obydliami, by v takom Nemecku pôsobilo ako
ostrá offroadová cesta.
Bjork tu má chatu
Pingvellir je jedným z najdôležitejších
miest islandskej histórie, ale aj spoločenského života. Na tomto mieste sa
stretáva americká a euro-ázijská tekto-

nická platňa, pozdĺž ktorej je čulá geologická aktivita. Navyše tu islandskí
predkovia v roku 930 založili prvý
parlament na svete nazvaný Albingi,
ktorý rozhodoval ako súd a zároveň
vydával zákony platné pre všetkých
osadníkov na ostrove. Vikinskí bojovníci boli vždy hrdí na rovnoprávnosť
všetkých ľudí, svoju vlasť považujú
Islanďania za kolísku demokracie.
Dnes je prírodný amfiteáter kultúrnou
pamiatkou UNESCO. Na brehu neďalekého jazera Pingvallavatn, najväčšieho na Islande, sa dnes nachádzajú
desiatky rekreačných chát islandskej
smotánky. Svoj dom tu majú napríklad
Bjork či islandský premiér. A pozor,
nečakajte nijaké okázalé paláce, ale
typické severské drevené chaty obité
vlnitým plechom. A keď tu nemáte
chatu, môžete si rozložiť stan a vychutnávať prírodu.

Teplota nad 40 stupňov pôsobí blahodarne na kĺby, sírne výpary ani necítiť. Kúpeľný komplex ponúka rozkoš po celý rok, teplota vzduchu sa nikdy ani
zďaleka nepriblíži teplote vody.
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Neprekonateľný spoločník na cesty, Mercedes-Benz GL, nemal problém s nijakým terénom. Tu sa vypína nad zálivom Hvalfjordur.

Reykjavík
Islandské hlavné mesto vyzerá naozaj
ako jedna väčšia dedina. Najvyššie
budovy tu majú päť-šesť poschodí:
Reykjavík je rozťahaný okolo zálivu,
do ktorého sa zmestia aj tie najväčšie
zaoceánske lode. Mesto nemá nijaké
výrazné historické budovy, sychravé
počasie je dosť nevľúdne na to, aby
stavby vydržali dlhé storočia. Zato
ľudia dokážu centrum mesta premeniť
na zdanlivo nekončiacu sa procesiu.
Chodí sa od krčmičky ku krčmičke.
Hoci miestne ceny sú v prepočte na
naše koruny závratné – pivo za 250
korún, obyčajná káva za stovku, miest-

na „voda života“ pripomínajúca vodku,
zvaná brannvin, za rovnakú cenu ako
pivo – alkohol tu cez víkend tečie
skutočne potokom. Nakoniec, Island
bol storočia dánskou kolóniou, takže
zvyk piť ako Dáni tu pretrval.

chcete zažiť dobrodružstvo nie vzdialené od pobytu na inej planéte, vyberte
sa práve na ostrov, ktorý sa chváli prvým parlamentom na svete, gejzírmi,
sopkami a ľuďmi, ktorí sa stále tešia,
keď vidia nové tváre.

Modrá lagúna
Naša cesta po ostrove sa končí v teplej
sírnej vode. Modrá lagúna pripomína
opäť jedno z mimozemských miest.
Okolo jazierka bielo-modrej vody,
ktorá má vyše štyridsať stupňov, sa
vypínajú čierne lávové kamene. Kúpeľ
nás osviežuje aj upokojuje. Hoci Island
nie je miesto, kde sa dá leňošiť. Pokiaľ

GL naživo
O osem centimetrov prekračuje päť
metrov, pohodlne sa doň zmestí sedem
ľudí, s eleganciou zvláda aj ťažké terény a vezie vás ako vo vatičke. Vozidlá
Mercedes-Benz GL prichádzajú sa
ponúkajú s dvoma benzínovými osemvalcami a dvoma dieselovými motormi.
Najsilnejší benzínový GL 500 má 285
kW, slabší GL 450 ponúka 250 kW.
Skvelý mohutný diesel GL 420 ponúka
225 kW pri krútiacom momente 700
nM/2 200 – 2 600 ot./min. Druhým
dieselom je GL 320 s výkonom 165
kW. Jazda s GL 420 je v terénnych
podmienkach mimoriadne komfortná.
Vozidlo je dobre odhlučnené, možnosť
elektronického nastavovania režimu

Island
Rozloha:
Počet obyvateľov:
Hlavné mesto:
Mena:
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103-tisíc km2
297-tisíc
Reykjavík (160-tisíc obyvateľov)
islandská koruna (100 Ikr = 40,86 Sk, 1 Sk = 2,44 Ikr)
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jazdy nielenže technicky zvyšuje
svetlú výšku automobilu – maximum
je 307 mm –, ale prispôsobuje aj prácu
celého ústrojenstva náprav a tlmenia.
Ani na nepríjemne kamenistej ceste
nie je problém viezť sa komfortne.
Môže za to štandardne montovaný systém vzduchového pruženia Airmatic.
O bezpečnosť sa stará komplexný
balík Pre-safe, ktorý spája aktívne
a pasívne bezpečnostné prvky do
vzájomne prepojeného celku tak,
aby sa v prípade ohrozenia dostalo
posádke čo najviac ochrany. Našťastie,
všetky výhody systému Pre-safe sme
na drsných cestách nemuseli otestovať
na vlastnej koži.
GL ponúka maximálne skúsenosti
s jazdou v teréne spojené s luxusom
a pohodlím. Veľkosť auta prekvapujúco nebráni dobrej priechodnosti
a pohyblivosti mimo obyčajných asfaltiek, na cestách zasa auto pôsobí ako
krížnik, ktorý dokáže svojho vodiča
rozmaznávať, ale aj chrániť a podržať.
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Ako sa tam dostať:
Letecky:
Pravidelné letecké spojenie na Island zabezpečuje z Európy výhradne letecká spoločnosť Icelandair.
Spiatočné letenky na Island sa dajú kúpiť s dostatočným predstihom za cenu od 20-tisíc Sk. Let trvá
približne päť a pol až šesť hodín s medzipristátím v Kodani, Osle, vo Frankfurte či v Zürichu. Všetky
medzinárodné lety sa končia na jedinom medzinárodnom letisku v mestečku Keaflvík, 50 kilometrov
od Reykjavíku.
Loďou:
Trajekty na Island odchádzajú z viacerých miest na pobreží Nórska, Dánska a Švédska, plavba loďou
spoločnosti Smyril-line trvá asi 30 hodín. Trajekty však od októbra do mája premávajú len obmedzene. Cena za auto a dvojčlennú posádku na jeden prevoz sa vyšplhá cez 15-tisíc korún. Podrobný
rozpis trajektov nájdete na www.smyril-line.is.
Ubytovanie:
V Reykjavíku je mnoho hotelov a penziónov, ceny sa pohybujú od drahých hotelov (približne 8-tisíc
Sk za osobu na noc) po prijateľné penzióny, kde sa dá bývať za tisícku. Islanďania sú seversky čistotní, ale aj jednoduchí a účelní. Takže ani v drahších hoteloch nečakajte luxus a okázalosť. Vhodné je
vopred si ubytovanie dohodnúť, v tomto smere je vyčerpávajúca stránka www.icetourist.is.
Počasie:
Typické islandské počasie je skôr sychravé a daždivé. Priemerná júlová teplota je 12 stupňov,
januárové mrazy sa však pohybujú len okolo mínus päť stupňov. Pre Island je premenlivosť
typická, môžete zažiť ťažké mraky ráno, slnečný obed, fujavicu popoludní, vlahý večer
a jasnú bielu noc.
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Legenda spája
Vlastniť vozidlo značky Jeep neznamená len mať doma off-road. Znamená
to aj vlastniť kus automobilovej histórie, na čo sú majitelia týchto vozidiel
patrične hrdí a čo ich zvláštnym spôsobom spája.
Text a foto: SCG

P

resvedčiť sa o tomto tvrdení sme
mali možnosť v Chorvátsku na
podujatí Euro Camp Jeep 2006. Automobilka totiž už šiestykrát zorganizovala pre svojich zákazníkov unikátne
podujatie. No a v roku šesťdesiateho
piateho výročia vzniku tejto značky
sa na ňom prvýkrát zúčastnilo aj
Slovensko. Šesť slovenských vozidiel
značky Jeep – tri Grand Cherokee,
jeden Cherokee, jeden Commander
a jeden špeciálne upravený Wrangler
– tak doplnilo „skupinku“ viac než
500 vozidiel z 23 európskych krajín,
ktoré do Chorvátska dopravili vyše
1 200 jeepistov! V záplave vozidiel sa
okrem nových nablýskaných kúskov
našlo mnoho historických skvostov.
V istom momente mal človek z množstva prvých vojenských Willysov pocit,
že sa na brehoch Chorvátska vylodili
spojenci... Unikátne sanitné či pechotné Willysy dopĺňali aj ďalšie vozidlá
poskytujúce krásny prierez históriou
tejto najstaršej offroadovej značky.
Tak napríklad z Francúzska dorazil
Jeep Gladiator z roku 1963. Toto mohutné vozidlo je zástupcom dnes už
neexistujúcej línie vozidiel typu pick-up. Jeho majiteľ ho navyše postavil
na poriadne balóny, s ktorými však
motor s objemom 3,8 litra a so šiestimi
valcami nemal najmenší problém. Jeho
výkon bol síce na dnešné časy trochu
nízky, ale kedysi bolo 140 koní (103
kW) viac než dosť. Medzi zúčastnenými vozidlami bolo okrem upraveného
slovenského Wranglera aj mnoho jeho
špeciálnych súkmeňovcov, prispôsobených na prekonávanie tých najväčších
terénnych prekážok. Pre účastníkov
podujatia Euro Cam Jeep 2006 uspo-
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Unikátny Jeep Gladiator z roku 1963. Toto mohutné vozidlo je zástupcom
dnes už neexistujúcej línie vozidiel typu pick-up.

Toto je tzv. ľahší typ off-roadu...

... a toto jeho adrenalínovejšia verzia.
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riadatelia pripravili tri dni nabité programom.
V skupinkách si mohli posádky zmerať sily pri
bicyklovaní, potápaní, orientačnom behu a podobných disciplínach mučiacich telo. Naopak,
relaxovať mohli pri jazde po špeciálne vybratých
trasách cez hory a po pobreží. Lahôdkou bola
etapa vedúca po starej železničnej trase.
Pre tých, ktorí svoj jeep používajú skôr na spevnených povrchoch, bola v kempe prichystaná
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inštruktáž offroadovej jazdy, kde sa majitelia
mohli „nanečisto“ presvedčiť, čo všetko ich
miláčikovia dokážu. No a potom sa šlo naostro.
Usporiadatelia totiž pripravili aj originálnu
offroadovú vložku, ktorú rozhodne nezdolá
každé SUV. Veľké stúpania či, naopak, klesania,
prudké „obracáky“ s veľkým náklonom a mnoho
ďalších terénnych nerovností ukázalo už naostro, že jeep nie je len vozidlo do divadla.

Aj slovenské vozidlá sa s trasou popasovali
bezproblémovo, a pritom všetky okrem špeciálu
mali obuté klasické asfaltové pneumatiky. No
a špeciálne upravený Wrangler zhltol pripravené prekážky ako malinu! Cieľom podujatia
bolo nielen ukázať, čo všetko dokážu vozidlá
značky Jeep aj mimo terénu, ale najmä upevniť
už tak dosť výraznú hrdosť majiteľov na svoju
značku.
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Pozvánka do
Detroitu

Keď sa v roku 1907 konala v záhrade pivárne Beller’s v meste Detroit prvá
automobilová výstava, nikto netušil, aké rozmery dosiahne. Takmer o sto
rokov to je však už pojem – detroitský autosalón sa radí medzi najväčšie
medzinárodné podujatia spolu s autosalónmi vo Frankfurte, v Ženeve,
Paríži či v Tokiu. Ponúkame vám prechádzku po zákulisí týchto autosalónov
a ich hostiteľských mestách. Najbližší autosalón v Detroite sa koná
13. až 21. januára 2007.
Text: Martina Guzová Foto: Flickr, DaimlerChrysler
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Historické medzníky North
American International Auto Show:
1907:
Prvá Detroit Auto Show sa konala
v záhrade istej pivárne v Detroite.
17 vystavovateľov tu predviedlo
33 automobilov. Šou sa stala obľúbenou akciou a konala sa pravidelne
každý rok až do roku 1942. Vojna
zasiahla i automobilový priemysel.
1957:
Prvýkrát sa na autosalóne zúčastnili
medzinárodní výrobcovia áut, medzi
nimi aj Mercedes-Benz.
1965:
Dejiskom Detroit Auto Show sa stalo
jej dnešné sídlo – Cobo Center v centre Detroitu.
1987 – 1988:
Keď sa manažment autosalónu dozvedel, že Cobo Center sa plánuje
dvojnásobne rozšíriť, rozhodol sa
zmeniť aj autosalón na svetovú udalosť. Po rokovaniach s dôležitými
hráčmi na svetovom automobilovom
trhu sa mu to podarilo. Mesto Detroit
muselo začať pripravovať svoju
infraštruktúru na príchod tisícov
návštevníkov i médií.

1989:
Názov autosalónu sa zmenil na North
American International Auto Show
(NAIAS).
Autosalón navštívilo 850 žurnalistov,
60 z nich bolo medzinárodných.
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1992:
Chrysler sa dostal na titulné strany
jedinečnou udalosťou. Prezident
Chrysleru Bob Lutz „vrazil“ Jeepom
Cherokee do Cobo Center cez špeciálne sklo.

pravu celej šou treba 10 týždňov.
Exponáty, osvetlenie a zvuk spotrebujú toľko elektriny, koľko by
spotrebovalo 180 domácností počas
jedného roka.
Informácie o lístkoch a otváracích
hodinách nájdete na www.naias.com.

2004:
Bol dosiahnutý rekord automobilových premiér – 79. 55 z nich bolo
svetových.
Autosalón sa tradične začína novinárskymi dňami, dňami pre firmy

Navštívte Detroit
Mesto automobilov, mesto nakrúcania komédie Policajt z Beverly
Hills, domov Arethy Franklinovej
a Diany Rossovej. Detroit je najväčšie mesto štátu Michigan a desiate
najväčšie americké mesto. Má jeden
milión obyvateľov. Mesto leží na
rovnomennej rieke, ktorá súčasne
tvorí hranicu s Kanadou. Tamojšie
podnebie ovplyvňujú neďaleké Veľké
kanadské jazerá.
Detroit, založený v roku 1701, patrí
k najpriemyselnejším americkým
mestám, najväčšie zastúpenie v ňom
má automobilový priemysel. Pôsobia
tu tri veľké automobilky, medzi nimi
aj DaimlerChrysler. Ten sídli v neďalekom meste Auburn Hills.
V Detroite majú svojich zástupcov
všetky štyri hlavné profesionálne
športové súťaže USA: basketbalová
NBA – Pistons (hrajú v predmestskom Auburn Hills), hokejová NHL
– Red Wings, baseballová MLB – Tigers, americký futbal – Lions. Detroit
je známy svojimi fanúšikmi, ktorí
ženú svojich hrdinov k víťazstvu
(hlavne v basketbale a hokeji).

a charitatívnym podujatím, ktoré
organizuje zbierku pre lokálne detské charitatívne organizácie. V roku
2004 a 2005 sa vyzbieralo spolu
sedem miliónov dolárov a začiatkom
tohto roka až šesť miliónov. Na prí-
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Dejiskom Detroit Auto Show je od roku 1965
Cobo Center v centre Detroitu.

Čo možno vidieť:
Múzeum Henryho Forda: pri návšteve

Detroitu ho nesporne nesmiete vynechať. Je to prechádzka americkou
históriou s jej autentickými predmetmi. Môžete tu vidieť limuzínu
J. F. Kennedyho či kreslo Ambrahama Lincolna. Špeciálnu sekciu tvorí
aj história automobilov. Otvorené
každý deň od 9.30 do 17.00. Viac
informácií nájdete na stránke:
www.henryford.org.
Múzeum afroamerickej histórie Charlesa H. Wrighta: ponúka zaujímavý

prehľad africkej kultúry pred vstupom na americký kontinent aj po
ňom. Nedajte si ujsť jedinečné ukážky afrického umenia. Viac informácií
nájdete na stránke:
www.maah-detroit.org.
Detroitský umelecký inštitút:

ak máte radi umenie, jednu z najväčších umeleckých zbierok malieb
i grafík môžete nájsť práve v Detroite. Tamojšie kolekcie zahŕňajú európske, americké, africké, islamské
aj ázijské diela. Nájdete v nich z každého niečo: historické i moderné

Hviezdy ciest 03.2006

Detroitský autosalón zaberá plochu takmer stotisíc metrov
štvorcových.

exponáty. Inštitút má otvorené každý
deň okrem pondelka, viac informácií
nájdete na stránke: www.dia.org.
Príjemný pohľad na mesto sa vám
naskytne pri plavbe loďou, odkiaľ
si budete môcť vychutnať pohľad na
panorámu Detroitu. Dvojhodinovú
plavbu dopĺňa výklad. Vyskúšajte
napríklad Diamond Jack’s River Tours:
www.diamondjack.com.
Ďalšie tipy na výlety, reštaurácie či
hotely obsahuje stránka:
www.visitdetroit.com.
Náš tip:
Nové detroitské centrum vedy: toto

vedecko-zábavné centrum je vynikajúcim tipom na návštevu s deťmi.
Ponúka mnoho interaktívnych
exponátov, na ktorých sa vedecké
zákony vysvetľujú hravou formou,
planetárium a obľúbené 3D kino.
Deti si môžu jednotlivé experimenty
či roboty samy vyskúšať. Informácie
nájdete na adrese: www.sciencedetroit.org. Všetky spomenuté atrakcie
sa nachádzajú veľmi blízko seba,
takže ich obídete za jeden deň.
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Budovy mesta reprezentujú rôzne štýly – od art deca
dvadsiatych rokov až po modernú
architektúru mrakodrapov.

Z Detroitu pochádza svetoznámy režisér Francis Ford
Coppola, herec Tom Selleck či raper Eminem.

Múzeum Waltera P. Chryslera v neďalekom mestečku
Auburn Hills: zastávka, ktorá stojí za to.

New Detroit Science Center ponúka (nielen)
pre deti mnoho prekvapení a objavov.

03.2006 Hviezdy ciest

Francúzska zimná elegancia

MÓDA

Hviezdy ciest 03.2006

Počas blížiacej sa zimy sa opäť budú nosiť kožušiny. Doprajte si ich ako
lem na kabáte, saku či bunde alebo nimi nahraďte šál, štólu či pončo.
Objavujú sa aj ako nápadný detail na čižmách a kabelkách. Nosia sa cez
deň i na spoločenské príležitosti.
Inšpirujte sa aktuálnou kolekciou jeseň/zima 2006 od Jeana-Paula
Gaultiera.
Text: Martina Guzová Foto: Saga Furs
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MercedesCard

MercedesCard
Teraz špeciálne pre všetkých držiteľov MercedesCard je tu možnosť navštíviť až do konca roka 2006 novootvorené
Mercedes-Benz múzeum v Štutgarte zdarma. Stačí, ak sa pri vstupe do múzea preukážete svojou MercedesCard
a môžete vstúpiť do histórie i súčasnosti očarujúceho automobilového sveta.
Ponuka je platná do 31.12.2006 a netýka sa žiadnych ďaľších spoplatnených služieb (napr. prehliadka so sprievodcom a pod.).
Klient nemá nárok na dodatočné vrátenie už zaplateného vstupného.
*

Karta s ktorou
sa všade radi
pochválite

K

u každému novému vozidlu Mercedes neodmysliteľne patrí MercedesCard – exkluzívna kreditná karta s exkluzívnymi podmienkami. Napriek
nespočetnému množstvu kariet si medzi majiteľmi vozidiel značky Mercedes-Benz našla svoje pevné a výsadné miesto. Ak k jej držiteľom ešte
nepatríte, možno je čas presvedčiť sa o jej výnimočnosti:
úverový limit 50 000, a to bez dokladov o solventnosti,
bezúročné čerpanie finančných prostriedkov až na 40 dní,
možnosť vyčerpať úverový rámec aj jednorazovo v plnej výške,
v prvom roku karta úplne zdarma,

S MercedesCard môžete komfortne platiť na
viac ako 31 miliónoch miest na celom svete,
či už za tovar, služby, servis, alebo za náhradné dielce do vášho auta. Tovar si vezmete so sebou hneď, ale vďaka bezúročnému
čerpaniu môžete získať až 40 dní na úhradu
dlhovanej sumy bez akéhokoľvek zvýšenia.

vernostný program, vďaka ktorému môžete aj v ďalších
rokoch využívať kartu bezplatne,
zvýhodnený ročný štandardný úrok pri splácaní vašich
splátok len 11,9 % (mesačne 0,99 %),
bezplatné elektronické služby.

Pri platbe MercedesCard získavate zároveň
mnoho ďalších výhod, bonusov a zliav:
E bezplatné vstupenky na slovenské autosalóny,
E zvýšenie úverového rámca v prípade poruchy
vozidla v zahraničí,
E zľavy na ubytovanie v sieti Tulip Tours,

E zľavy na darčekové predmety zn. Mercedes-Benz,
E cenové zvýhodnenie na požičanie vozidiel
v sieti AVIS na Slovensku,
E zľavy na prenájom áut zo siete Tulip Tours
v zahraničí,
E zľavy v stredisku Jasná – Nízke Tatry, a. s.

MercedesCard – s naším najlepším odporúčaním
Podmienky a bližšie informácie nájdete na www.mercedes-benz.sk/Mercedescard alebo vám radi poradíme na tel. čísle: 02/4929 4418.
Hviezdy ciest 03.2006
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Prečo sa stať členom
Mercedes-Benz klubu?
Videli sme...
Návšteva technického múzea
v Sinsheime
Prehliadka s neopakovateľným výkladom
sprievodcu, ktorý vysokoprofesionálnym
sprievodným slovom len potvrdzoval svoje
nadšenie pre históriu techniky, bola naozaj
vzrušujúcim zážitkom. Zaujímavé fotografie
aj video nájdete na internetovej stránke
www.mercedes-benz-klub.sk.

17. októbra 2005 navštívil Mercedes-Benz
klub Slovensko technické múzeum v nemeckom Sinsheime, ktoré na ploche 30 000 m2
ponúka svojim návštevníkom viac ako 3 000
exkluzívnych exponátov. Členovia klubu
mali možnosť pozrieť si zblízka rozmanité
vozidlá, motorky, lietadlá, vrtuľníky, parné
lokomotívy, formuly, bicykle, poľnohospodárske a vojenské stroje a pod., ktorých výroba
sa datuje už od 18. storočia. Fascinujúca bola
prehliadka nadzvukových lietadiel Concord
a Tupolev TU-144, do ktorých kokpitu mohli
členovia Mercedes-Benz klubu Slovensko
– na rozdiel od bežných návštevníkov – výnimočne aj vstúpiť.

Plánované akcie:
Navštívte Múzeum Mercedes-Benz
v Stuttgarte!
Nové sídlo dedičstva s trojcípou hviezdou
dokazuje, že človek by nikdy nemal prestať
snívať. Návšteva Múzea Mercedes-Benz je
jedinečným zážitkom, je to snívanie „s otvo-

renými očami“. Príďte si s Mercedes-Benz
klubom Slovensko pozrieť prierez
históriou trojcípej hviezdy v krásnom
zelenom meste – Stuttgarte.
Termín: 16. – 18. 10. 2006

Súčasťou týchto unikátnych kúskov boli aj
rozličné kuriozity, napríklad obrovské hracie
skrinky s dobovými melódiami či maketa
nemeckého mestečka v mierke 1 : 22,5, po
ktorej neúnavne jazdili lokomotívy ťahajúce
vozne – autentické kópie modelov vystavovaných v múzeu.

Škola šmyku
Jednou z plánovaných akcií pre členov Mercedes-Benz klubu Slovensko je tzv. škola
šmyku, ktorá sa bude konať 11. novembra
tohto roka v rakúskom Pachfurthe vzdialenom necelých 40 km od Bratislavy. Nedávno
vybudované tréningové centrum je vybavené
najnovšou technikou a určite sa môže zaradiť
medzi popredné centrá svojho druhu v Európe. Na jednej ploche s rozlohou 165 000
m2, čo zodpovedá veľkosti asi 20 futbalových
ihrísk, poskytuje vynikajúce a jedinečné
tréningové a školiace možnosti na dynamických a šmykových plochách, hydraulických
platniach, kruhových dráhach, dráhach
s možnosťou aquaplaningu, horských cestách, cestách s vysokým klesaním, dráhach
na testovanie ABS a aj v teréne na off-road.
Manuálne alebo počítačom riadené vodné
prekážky, nastaviteľný aquaplaning, brodivé
bazény, tzv. „rolety“, vodopády atď. garantujú všetkým účastníkom vynikajúci, praktický
a rôznorodý tréning pre motorky, osobné,
nákladné alebo terénne vozidlá.

Cieľom tréningu je pripraviť sa na nepredvídateľné udalosti a extrémne podmienky na
cestách. Väčšinu z nich možno suverénne
zvládnuť, musíte však vedieť ako. Skúste
otestovať modernú technológiu a zvládnuť
modernú techniku jazdy, predvídať nebezpečenstvo a naučiť sa správne reagovať.
Termín: 11. november 2006
Viac informácií nájdete na
www.mercedes-benz-klub.sk

Stranu pripravil: MB klub, Foto: MB klub, DaimlerChrysler
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Fantastické preteky a iné
lahôdky pre milovníkov koní
Grand Prix Bratislava: 8 súťaží, 74 jazdcov zo 16 krajín a vyše 150 koní
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Patronát nad tohtoročnými pretekmi prevzal prezident SR Ivan Gašparovič,
ktorý dekoroval najúspešnejšieho slovenského jazdca Juraja Hanulaya.
Preteky so 41-ročnou tradíciou majú podľa prezidenta vynikajúcu povesť
a sú výbornou vizitkou pre Slovensko a ich usporiadateľov.

Predseda Predstavenstva spoločnosti Zentiva SK Alexander Černák odovzdáva
pohár víťazovi súťaže Little Prix Bratislava o cenu Zentivy.

Predseda Predstavenstva Aegonu, d. s. s., a. s.,
Peter Brudňák po dekorácii šéfa víťaznej ekipy
v Pohári národov.
Juraj Hanulay a jeho jedenásťročný holštajnský valach Lou Bega patrili aj v tomto
roku medzi najúspešnejších spomedzi slovenských reprezentantov napriek tomu,
že tak ako vlani jednu z hlavných súťaží nevyhrali. Objavili sa aj názory, že ich
zradili prehánky pred pretekmi. Jazdec totiž už pred súťažou prezradil,
že jeho kôň nemá rád hlbokú mokrú pôdu.
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„Ďakujeme za fantastické, absolútne
perfektné preteky, nikde nie je lepšia
pôda na jazdectvo ako v Bratislave,“
povedal účastník olympiád a svetových
šampionátov Angličan Geoff Billington po
víťazstve svojho družstva v súťaži o Pohár
národov na tohtoročných 41. jazdeckých
pretekoch, ktoré sa uskutočnili pod novým
názvom: Aegon Mercedes Grand Prix
Bratislava CSIO-W****. Druhý raz na
nich vrcholil aj Slovenský skokový pohár
– Aegon cup. Miestom konania pretekov
bol opäť atraktívny areál Jazdeckého klubu
TJ Slávia STU Bratislava. Zúčastnili sa na
nich jazdci a kone zo šestnástich krajín:
z Anglicka, Belgicka, Česka, Grécka,
Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Nórska,
Poľska, Rakúska, zo Slovenska, Slovinska,
Švajčiarska, Švédska, z Talianska a Ukra-

S celou rodinou prišiel aj finančný riaditeľ spoločnosti
DaimlerChrysler Automotive Slovakia Mike Nolte.
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S manželom prišla aj šéfka Slovenskej sporiteľne Regina Ovesná-Straková.
Niekoľko tisíc divákov sledovalo triumf, ktorý dosiahla víťazka Aegon Mercedes Grand Prix Bratislava
Švédka Erika Lickhammerová. Na koni Irco Mac najlepšie zvládla úrovni pretekov primerane náročný parkúr,
ktorý aj tento ročník pripravil Poliak Krzysztof Koziarowski. Po tomto úspechu sa dvadsaťtriročná pretekárka
vyznala zo svojich pocitov: „Som prešťastná. Sľubujem, že na Bratislavu nikdy nezabudnem.“

Takto skáču lipicany zo Štátneho žrebčína Topoľčianky, ktoré vystupovali cez prestávky pretekov.

Hviezdy ciest 03.2006

76

77

Prvýkrát sa na pretekoch Grand Prix Bratislava v súťaži so stupňovanou náročnosťou bojovalo o cenu spoločnosti Grafobal – obalového a tlačiarenského producenta európskeho formátu. Súťaž obsahovala zdoláv˝
Rutschi s francúzskym koňom Felix Daviere.

jiny. Na Slovensku počet milovníkov koní
tiež rastie. Aj vďaka Grand Prix Bratislava,
ktorému už štrnásty raz predchádzalo
tradičné Konské popoludnie v rovnakom
areáli. Tieto podujatia sa tešia záujmu
návštevníkov, účasti známych tvárí šoubiznisu, umenia, podnikania či špičkového
manažmentu. V tomto roku na Grand
Prix Bratislava opäť zavítal aj slovenský
prezident a nechýbala ani reprezentácia
vládneho kabinetu. Ako je známe, leví
podiel na týchto pretekoch, popoludniach
a iných lahôdkach pre milovníkov koní
má predseda organizačného výboru Grand
Prix Bratislava Andrej Glatz a jeho spolupracovníci vrátane manželky. Patrí medzi
piatich slovenských víťazov za vyše štyri
desaťročia tejto súťaže, v ktorej štartoval

36-krát. Šéfuje nielen živým štvornohým
koňom, ale aj tým pod kapotou automobilov. Vďaka tomu sú na konských podujatiach lákadlami tiež také čistokrvníky ako vystavené vozidlá značiek
Mercedes--Benz, Smart, Chrysler, Jeep
a Dodge. Prestíž bratislavského Grand
Prix už roky umocňuje pozornosť a podpora, ktorú mu venujú médiá.
Vďaka patrí aj predstaviteľom spoločností Aegon, Allianz-Slovenská poisťovňa,
DaimlerChryser Automotive Slovakia,
Grafobal, Rhapis, Slovrest, Tatra banka,
Zentiva a mnohých ďalších subjektov
vrátane štátnych inštitúcií. Bez ich pochopenia a podpory by sa také náročné,
divákmi aj športovcami vyhľadávané
a úspešné podujatie nekonalo.
-PK-

Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa ako člen čestného predsedníctva a hosť jazdeckých pretekov spomenul,
že navštíviť ich je mimoriadny zážitok. V jazdeckom športe
sa podľa neho snúbi ľudský duch s krásou a eleganciou
koňa ako dokonalého zvieraťa.
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Amerika pri Zlatých pieskoch
V

novom predajno-servisnom centre
na Tuhovskej ulici v Bratislave oproti
Zlatým pieskom sa uskutočnilo ďalšie
Stretnutie s Amerikou. Ako návštevníci
vedia, je to vlastne bližšie spoznávanie
a testovanie vozidiel amerických značiek
z produkcie spoločnosti DaimlerChrysler.
Podujatie napriek nepriazni počasia
prilákalo všetky generácie, prišli aj naslovovzatí odborníci z médií, no a nechýbali
ani známe osobnosti ako Judita Hrubyová,
Peťo Cmorik či Laco Lučenič. Nik z nich
neľutoval čas a všetci ocenili exkluzívnu
možnosť – v niektorých prípadoch prvý
raz na Slovensku vôbec – odskúšať si
unikátne vozidlá.
Zaujali okrem iných najmä nové modely značky Jeep: Commander a Grand
Cherokee. Ťažko sa dalo odolať aj možnosti
zajazdiť si napríklad na Chrysleri 300 C
s najsilnejším osemvalcovým benzínovým

Najodolnejší je
Mercedes-Benz
triedy S

motorom s objemom 5,7 litra a výkonom
240 kW pri 5 000 ot./min. a krútiacim
momentom 525 Nm pri 4 000 ot./min. či
odskúšať jeden z neoficiálnych symbolov
Ameriky – Jeep Wrangler. Zvýšenej pozornosti sa, pochopiteľne, tešila novinka na
slovenskom trhu nielen medzi vozidlami,
ale aj v oblasti značiek – teda Dodge
Caliber. A tu sú niektoré hodnotenia
spomenutej novinky z úst zúčastnených:
„Dodge Caliber ma oslovil.“, „Už na prvý
pohľad pôsobí Caliber robustným dojmom,
má veľký vnútorný priestor.“, „Je to automobil, o ktorý by mal byť najväčší záujem
na európskom trhu.“, „Ukazuje sa, že už
výkon slabšej motorizácie 103 kW/140 k
pri 4 000 otáčkach za minútu a dostatočná
úroveň maximálneho krútiaceho momentu
310 Nm dosahovaná v spektre 1 750 až
2 500 otáčok za minútu robia tento automobil príjemne ovládateľným a poskytujú

mu dostatočnú dynamiku.“, „Na automobil
sa dá veľmi rýchlo zvyknúť.“, „Aj úroveň
spotreby má európsku, v meste je to 7,9
a v zmiešanej prevádzke 6,1 litra nafty na
sto kilometrov.“
-PKZa volantom vozidla Dodge Caliber si jazdu
vychutnal aj Peter Cmorik.

Buď šikovný, získaš smart

R

enomovaná britská agentúra
Thatcham pravidelne preveruje
odolnosť vozidiel proti ukradnutiu a vylúpeniu a potom vyhodnocuje automobily, ktoré kladú zlodejom najväčší odpor.
V kategórii najdrahších vozidiel dosiahol najlepší výsledok Mercedes-Benz
kráľovskej triedy S, ktorý preukázal
najvyšší stupeň odolnosti proti zlodejom. Medzi menšími terénnymi autami
s pohonom všetkých kolies zabodoval
Jeep Cherokee, ktorý sa dostal medzi
najlepšie hodnotené vozidlá.
-PK-

Tohtoroční víťazi súťaže (s cenami) a členovia poroty.

K

ultové vozidlo smart sa už tretíkrát stalo predmetom záujmu študentov vybraných
vysokých škôl so zameraním na manažment a ekonómiu, ktorí sa zapojili do súťaže
Be Smart Win a smart (Buď šikovný a vyhraj smart). Súťaž vyhlásila Vysoká škola manažmentu/City University v spolupráci so spoločnosťou DaimlerChrysler Automotive Slovakia
za podpory ČSOB, týždenníka Trend a ďalších. Cieľom súťaže bolo navrhnúť reklamnú
kampaň značky Smart. Do aktuálneho ročníka súťaže zameranej na podporu kreativity,
schopnosti inovácií a rozšírenia rozhľadu sa zapojilo 80 študentov, z ktorých približne jednu tretinu tvorili ženy. Viac informácií nájdete na stránke www.vsm.sk. V súťaži zvíťazili
Michal Pastier, Michal Bagin a Marián Kvet.
-PK-
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Nižšia záťaž vodiča triedy R
A

utomobil s novou koncepciou – Mercedes-Benz triedy R – znižuje
najmä na dlhých trasách záťaž vodiča, čo sa prejavuje aj na tepe
srdca. Potvrdili to výsledky 15 testovaných vodičov na päťhodinovej trase
Berlín – Lipsko – Drážďany – Berlín. Pri jazdách v triede R sa vodiči cítili
subjektívne lepšie než v porovnávaných vozidlách a mali priemerne o 1,6
úderu srdca za minútu menej. Podľa odborníkov to potvrdzuje, že na vodiča v automobile Mercedes-Benz triedy R počas dlhých jázd pôsobí menšia
fyzická a psychická záťaž než v iných vozidlách tejto triedy. Priestranná
koncepcia a moderná technika tohto cestného SUV človeka odbremeňujú, predchádzajú stresu a celkovo tak pozitívne vplývajú na kondíciu.
Pohodlie vozidla Mercedes-Benz triedy R nezvyšuje iba osobný komfort,
ale aj bezpečnosť. Vodič sa môže lepšie sústrediť na vozovku a šetriť tak
sily na prípadné kritické situácie, ktoré dokáže zvládnuť suverénnejšie
a bezpečnejšie. -PK-

Tri milióny vyrobených nákladných
mercedesov by vytvorili rad okolo zemegule

W

örthský montážny závod dodal
koncom júla trojmiliónty nákladný
Mercedes-Benz, ktorým sa stal Actros 1841
LS s úspornou a ekologickou technológiou
BlueTec 5. „Ak by tri milióny dosiaľ vyrobe-

ných kamiónov zaparkovali za sebou, vytvorili by rad okolo celej zemegule,“ povedal pri
odovzdávaní tohto jubilejného vozidla
francúzskej spoločnosti Transport Alloin
vedúci divízie nákladných automobilov

Mercedes-Benz Hubertus Troska.
Prvý nákladný automobil zišiel z výrobných
liniek wörthského závodu v roku 1965.
Okrem modelov LP, NG, LK a SK tu už vyhotovili vyše 400 000 Actrosov, 100 000 Axorov
a 200 000 vozidiel Atego. Od roku 2002
dodáva závod aj vozidlo Unimog a od roku
2003 Econic. V súčasnosti wörthský závod
produkuje denne v priemere 400 vozidiel.
Využíva inovatívne výrobné techniky vrátane flexibilnej konštrukcie budov. S 10 000
zamestnancami je najväčší svojho druhu na
svete. Transport Alloin, dnes súčasť Alloin
Groupe, patrí medzi prvé francúzske prepravné spoločnosti. Má 1 900 vozidiel, z ktorých
85 percent tvoria mercedesy. „Mercedes-Benz
Actros ponúka nízku spotrebu, je robustný,
pohodlný a bezpečný, čo oceňujú najmä naši
vodiči. Okrem toho vždy hľadáme čo najekologickejšie ťahače. -PK-

Slávnostné odovzdanie trojmiliónteho nákladného
automobilu vo Wörthe: vedúci divízie nákladných
vozidiel značky Mercedes-Benz Hubertus Troska
(vľavo), predseda Alloin Groupe Jean-Louis Alloin
a vedúci závodu koncernu DaimlerChrysler vo
Wörthe Martin Daum pred jubilejným vozidlom
Actros 1841 LS a prvým nákladným vozidlom vyrobeným vo Wörthe, typom LP 608 z roku 1965.
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15 rokov Galérie Ardan
V súčasnosti v galérii prezentujú svoje diela dvaja mladí umelci: Slávka Brezinová
grafiky a Andrej Čertezni plastiky. Slávka Brezinová sa venuje grafickým technikám,
jej diela sú expresívnym, v grafickej skratke zachyteným a umelecky spracovaným
reality všedného dňa. Andrej Čertezni je sochárom, ktorého priestorové plastiky čerpajú
námety najmä z mytológie, pričom celkové spracovanie diel vyznieva impresívno–realisticky. 24. novembra 2006 otvoria 8. zimný salón galérie Ardan, ktorý bude venovaný
15. výročiu založenia a otvorenia galérie. Galéria Ardan je jednou z najstarších súkromných galérii na Slovensku. Za uplynulých 15 rokov pripravila a zrealizovala bezmála
90 autorských a kolektívnych výstav, a tak predstavila verejnosti diela desiatok domácich aj zahraničných profesionálnych výtvarníkov. Na 8. zimnom salóne sa so svojimi
dielami predstavia umelci, s ktorými galéria pravidelne spolupracuje, ale aj tí umelci,
ktorí mali v galérii svoje autorské výstavy. Návštevníci galérie si budú môcť pozrieť,
ale aj zakúpiť diela z oblasti maľby, kresby, grafiky, plastiky, sklenených objektov
a úžitkového umenia až do konca januára 2007. (mag)

Benátky vo Viedni

Impresie v Londýne
Znovuotvorený pavilón Sainsbury predstavuje od konca septembra
do začiatku mája výstavu pod názvom Od Maneta po Picassa. Nájdete
tu impresionistické veľdiela Moneta a Renoira, ikonické maľby
van Gogha a Cézanna a mnoho iných. (mag)
www.nationalgallery.org.uk

14. výstava umenia, ktoré lieči
Na hodvábe maľované obrazy i fotografie svojich modelov
odevov a doplnkov vystavuje textilná a odevná výtvarníčka
a publicistka Zuzana Šujanová v areáli preventívneho
centra Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA). Táto
v poradí už 14. výstava, konaná v netradičnom nemocničnom prostredí, pokračuje vo voľne nadväzujúcom cykle
Umenie, ktoré lieči. Umelkyňa svoje diela doteraz prezentovala na vyše 30 výstavách, medzi nimi aj v Belgicku,
ČR, Holandsku, Nemecku, Spojených štátoch, Taliansku,
Poľsku a Rakúsku. Priaznivé ohlasy vyvolali tiež jej maľované textílie pre Stadt-Theater vo švajčiarskom St. Gallene.
Doma upútala pozornosť aj jej kolekcia modelov v relácii
Teleflash móda pre STV či Trik-trač pre televíziu Markíza.
Je členkou Slovenskej výtvarnej únie a okrem výtvarnej
tvorby pravidelne píše články o móde, štýle a umení
do novín a časopisov. V OÚSA už vystavovali svoje diela
akademickí maliari Stano Trepač, Jitka Bezúrová, Paľo
Macho, Anna a Anton Galkovci, fotografi Rolf Rock a Jana
Hojstričová, insitná maliarka Vilma Široká-Rejmanová
či priemyselná výtvarníčka Ildikó Dobešová, ale aj onkologické pacientky klubu Venuša. „Zámerom tohto nášho
netradičného otvoreného cyklu výstav je nielen ozvláštniť
a spríjemniť prostredie. Umelecké artefakty v prostredí
ústavu prezentujeme aj na základe poznania, že choroba
je svojím spôsobom disharmónia. A umenie, ktoré prináša
harmóniu, tak môže sprostredkovane liečiť,“ dodáva riaditeľ OÚSA profesor MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
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Vo viedenskom umelecko-historickom
múzeu bude od 17. októbra do 7. januára
2007 benátska atmosféra. Prinesú ju
takí majstri štetca, ako boli Bellini,
Giorgione alebo Tizian. Benátska škola
revolucionalizovala vtedajšie maliarstvo
a priniesla mnoho nových pohľadov na
náboženské či svetské javy. (mag)
www.khm.at

Cestujte v múzeu
Koncom júna bolo v Paríži otvorené novéé múzeum.
ú
V názve má iba nábrežie, na ktorom sa nachádza,
v jeho útrobách však nájdete oveľa viac. Francúzi opäť
vymysleli niečo nové, toto múzeum je vlastne geografickým itinerárom obsahujúcim vyše 3 500 artefaktov
zo všetkých štyroch kútov sveta. Masky z Oceánie,
hudobné nástroje z Afriky či tradičné odevy z Ázie, to
všetko a mnoho ďalšieho môžete objaviť v tomto unikátnom múzeu. (mag) www.quaibranly.fr

