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editoriál

Milí čitatelia,
rok ubehol ako voda v rieke a pred
nami sú opäť najkrajšie sviatky roka.
Ku koncu každého obdobia sa zvykne
bilancovať, ale na konečné čísla si musíme ešte chvíľu počkať. Veď nás čakajú predvianočné nákupy a aj my sme
sa na ne dôkladne pripravili. Správne povedané, pripravili sme pre vás
veľa zaujímavých akcií a produktov,
o ktorých sa bližšie dočítate vnútri
tohto čísla. Predsa len sa však v krátkosti vrátim k uplynulému roku. Po
tých „uhorkových“ sa celkový trh konečne oživil a platí to aj pre prémiový segment. Našťastie, v prípade našej značky to platí dvojnásobne. Nové
modely, ktoré prišli na trh prevažne
v druhej polovici roka (Trieda C-kom-

bi, Trieda S kupé, Trieda B, smart
fortwo a forfour), ale aj GLA či limuzína Triedy C si u vás našli veľmi
dobrú odozvu a odbyt aj vďaka nim
– a, samozrejme, aj vám – rástol. Nemôžem zabudnúť ani na naše tradičné
beneﬁty v podobe šesťročného servisu, trojročného poistenia v cene vozidla a možnosti individuálneho nastavenia dĺžky záruky, ktoré robia
našu značku nielen na Slovensku, ale
aj v širšom regióne výnimočnou.
Milí priatelia,
neostáva mi nič iné, len Vám poďakovať za priazeň, ktorú ste nám a našej značke venovali, zaželať v novom
roku Vám i Vašim rodinám všetko
najlepšie, najmä mnoho osobných
a pracovných úspechov, pohody,
zdravia a šťastia, aby ste si oddýchli, užili si svojich blízkych a s novými
silami úspešne vykročili do roku 2015.

S úctou
Andrej Glatz
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predstavujeme

Vychádzajúca

hviezda

Noví členovia elitného klubu Mercedes-AMG nesú označenie C63 a obliekajú
si kabát limuzíny, prípadne praktického kombi... Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG

N

ič nie je náhoda. Postupné uvádzanie nových modelov na trh má presne
určený scenár. Dôvod je
prozaický. Pod kapotou
predchádzajúcich generácií totiž úradoval
kultový, vyše šesťlitrový osemvalec, ktorého zvuková stopa je dnes už hymnou všetkých fanúšikov atmosférických osemvalcov. Spomínaný zvuk nemá žiaden iný
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agregát a vývojári z Affalterbachu už avizovali, že je to jeho labutia pieseň a že ho
nahradí objemovo menší osemvalec, ktorý si pomôže dvoma turbodúchadlami.
Premiéru zažil tento agregát pod kapotou
nového superšportového auta Mercedesu-AMG GT. Modely AMG dostali právo
na sebaurčenie a viac než päťstokoňové
kupé má najlepšie šance spopularizovať
nový osemvalec. Reakcia na nové kupé

prekonala všetky očakávania. Pôda pre
príchod bola pripravená.

NOVÁ KAPITOLA
Privítajte Mercedes-AMG C63. Nastupuje na predchodcom rozbehnutý vlak,
ktorý ho predurčil na popredné miesta
medzi supervýkonnými sedanmi. Vlastne
model C63 je jedným z najvýkonnejších
sedanov strednej triedy, aké si môžete kú-
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piť. A prakticky ihneď po svojom príchode zatienil svojho hlavného konkurenta.
Samozrejme, výkonom, ktorého v porovnaní s ním ponúka prebytok. Nedáva ho
však ostentatívne najavo, identiﬁkačné znaky musíte poznať. Zdvojená lamela masky
chladiča a prítlačné krídlo integrované do
chladiaceho otvoru decentne naznačujú
potenciál pod kapotou. Dva výrazné prelisy signalizujú taktiež kilowattové inferno

pod kapotou. V katalógu zvýraznenia potenciálu nájdete aj súpravu spojlerov, ktoré zvyšujú prítlak auta pri vysokých rýchlostiach. Zozadu sa C63 už na nič nehrá.
Ukáže štvoricu koncoviek výfuku, difúzor
aj bočné odvetrávacie otvory v nárazníku.
Zboku vám kované disky kolies odhalia
mohutné brzdové kotúče, ktoré môžu byť
aj karbónovo-keramické. Exteriérovú predohru dokončí interiér so športovým vo-

lantom s logom AMG, karbónovými intarziami a hliníkovými lištami. Ak si želáte
tesnejší vzťah s autom, príplatkové škrupinové sedadlá vám ho sprostredkujú, pričom však v duchu ﬁlozoﬁe AMG nezabúdajú ani na komfort sedenia.

NUKLEÁRNA SILA
Toto je najpríjemnejšia stránka downsizingu. Zdvihový objem motora C63 síce J

HVIEZDY CIEST 04/2014

C 63 amg.indd 7

7

1. 12. 2014 9:59:31

predstavujeme

J klesol z vyše šiestich na rovné štyri litre, no
vďaka dvom turbodúchadlám produkuje
nie menej ako rovných 350 kW/476 koní
maximálneho výkonu, takže svojho najdôležitejšieho konkurenta prekonáva o solídnych štyridsaťpäť koní. Samozrejme, hovoríme o základnom modeli, takže sa patrí
doplniť aj údaj o úctyhodnom maximálnom krútiacom momente šesťstopäťdesiat newtonmetrov. Pridajte do označenia
jedno S a výsledok bude ešte dynamickejší. Maximálny výkon sa v prípade verzie C 63 S posunie na 375 kW/510 koní,
maximálny krútiaci moment sa posunie
na hranicu rovných 700 Nm. Sedemsto!
V Triede C... Inžinieri z AMG sa pri vašej
nechápavej tvári budú zrejme iba tajomne usmievať. Na to sú však zákazníci AMG
zvyknutí. A v rámci pravidiel sveta Mercedesu-Benz má nový agregát najnižšiu spotrebu v triede superšportových limuzín, či
plnenie najprísnejších emisných oriem.

CONTROLLED EFFICIENCY
JE ZAČIATOK
Nový agregát posiela svoju nukleárnu
silu na zadné kolesá prostredníctvom sedemstupňovej prevodovky AMG Speedshift s rýchlejšími časmi preraďovania
a elektronickým medziplynom.
Okrem toho má vodič k dispozícii aj
rôzne režimy jazdy od ekonomicky orientovaného s označením Controlled Efﬁciency cez športový Sport, ešte športovejší
Sport+ a v prípade, že ste si objednali silnej-
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šiu verziu „S“, nájdete na otočnom ovládači aj režim Race, ktorý je určený na súťažný okruh. Pre dokonalé využitie potenciálu
pre všetkých vodičov poskytuje Mercedes
aj trojstupňový stabilizačný systém, mechanickú, prípadne elektronickú uzávierku diferenciálu. Oba diferenciály už majú aj vektorové rozdeľovanie krútiaceho momentu,
čiže posúvajú hranicu ovládateľnosti ešte
ďalej smerom k súťažným automobilom.
Zoznam prvkov, ktoré sú k dispozícii na želanie ešte dopĺňajú aj športové pneumatiky
s výrazne lepšou priľnavosťou.

POSTOJ
Na to, aby sa tento agregát pod kapotu
zmestil, museli konštruktéri prednú časť
predĺžiť o 5,4 centimetra, zväčšil sa aj rozchod kolies o 1,1 centimetra, zosilnená karoséria si poradí s extrémnou porciou výkonu. A to je jeden z ďalších dôkazov
faktu, že C63 je výrazne odlišný od štandardnej Triedy C. Zvuková stopa v podobe nádherného zvuku výfukov je povinnosť, na ktorú sa vývojoví inžinieri tešia
azda najviac. Práve preto nájdete v ponuke aj výfukovú sústavu Performance, ktorá má prepínateľné režimy. Diskrétny zvuk
alternuje barytónový, ktorý poteší vás aj
motoristicky pozitívne ladené okolie.
Mercedes AMG C63 začína novú éru
v rámci svojej triedy nastavil latku tak vysoko, že ju môže prekonať iba on sám. Inými slovami, už teraz sa môžete tešiť na ďalšie novinky... Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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budúcnosť

Blízky vstup
vodíkovej
technológie
Zavedenie emisných limitov
Euro 1 až Euro 6 nútilo technikov
z oblasti spaľovacích motorov,
ale aj chemických špecialistov
hľadať alternatívne palivá
k produktom z ropy. Teda
nájsť zdroj pohonu bez
akýchkoľvek škodlivých
emisií. To však umožňuje
iba elektrický pohon.
Text: Stano Cvengroš, člen medzinárodných
jury TotY a VotY za SR / Foto: Daimler AG
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K

aždý stroj, ktorý vykonáva prácu, by mal mať čo
najlepšiu účinnosť. Tú
možno vypočítať, ak vydelíme hodnotu energie
získanú z motora množstvom energie,
ktorú do motora dodáme. Výsledkom
je vždy hodnota menšia ako 100 %.
V päťdesiatych rokoch minulého storočia platilo, že účinnosť spaľovacích motorov bola dosť nízka: pri zážihových motoroch asi 25 %, pri vznetových 35 %.
Odvtedy však uplynulo zhruba 60 rokov, motory sa vyvíjali, sú lepšie, kvalitnejšie, majú menšiu spotrebu paliva a ich
účinnosť sa zvýšila na hodnotu 45 až 49 %.
Čo síce svedčí o ich pokroku, no i tak by
mali mať lepšiu účinnosť.

Zo Sankeyovho diagramu však vyplýva, prečo je to tak. Vysvetľuje to tepelná
bilancia zážihového motora, pri ktorom
najväčšie straty spôsobuje teplo unikajúce so spalinami do výfuku. Tvoria až 35 %
z celkovej efektívnej účinnosti motora.
Ďalšie straty s hodnotou až 30 % vznikajú
chladením motora, straty veľkosti 8 % spôsobuje trenie pohyblivých častí motora,
1 % spôsobuje vyžarovanie tepla do okolia
a zhruba 2,3 % sú straty spôsobené nedokonalým spaľovaním paliva.

PRVOPOČIATKY
ELEKTROMOBILOV
Začiatkom minulého storočia mnohí
technici experimentovali s pohonom automobilov elektrickou energiou z akumulá-

torových batérií. Dokonca v roku 1898 Belgičan Camile Jenatzy prekonal rýchlosť
100 km/h na batériami poháňanom elektrickom automobile tvaru torpéda. Dosiahol rýchlosť 105,8 km/h. Dokonca Thomas Alva Edison zatracoval automobily
poháňané spaľovacími motormi, ktoré nazval dymiacimi a hrmotajúcimi príšerami.
V roku 1913 vyhlásil, že do desiatich rokov
zostrojí elektrický automobil, ktorý bude
mať dojazd niekoľko sto km na jedno nabitie akumulátora. Prísľub sa mu nepodarilo splniť.
V USA si jazdu automobilmi osvojili aj
ženy, lenže motory sa museli štartovať kľukou, na čo dámy nestačili. Preto po niekoľko rokov prekvitala výroba automobilov
s elektrickým pohonom.
Lenže s ďalším vývojom a najmä so všeobecnou výstavbou siete čerpacích benzínových staníc a asfaltovaných ciest sa nikto
nepozastavoval nad nedostatkami spaľovacích motorov. Výstavba ďalších čerpacích staníc a servisov spôsobila doslova automobilovú explóziu. Nikomu spočiatku
neprekážalo, čo milióny automobilov ľudstvu spôsobujú. Najmä vo veľkých mestách
– ťažko dýchateľný vzduch. Výfuky automobilov doslova chrlili množstvo jedovatých splodín z nedokonalého spaľovania
ropných palív.
Prišli limity množstiev sadzí, oxidov
dusíka a uhlíka, v Európe vstúpili do platnosti predpisy Euro 1 až Euro 6, došlo
k zlepšeniu spaľovania najmä jeho elektronickým riadením a vysokými vstrekovacími tlakmi paliva, ale ani najprísnejšie predpisy neodstránili z výfukových plynov CO2
a NOx. Preto sa začalo uvažovať o nulovom limite škodlivých emisií.

OPRÁŠENÉ PALIVOVÉ ČLÁNKY

Mercedes-Benz Triedy B F-CELL s palivovými článkami dosiahol s najazdenými
vyše 300 000 km vytrvalostný rekord používania v bežných, každodenných
podmienkach. Aj to je dôkaz, že automobily na palivové články sú aj
pri niekoľkoročnom extrémnom jazdnom zaťažení maximálne spoľahlivé.

Keďže ani súčasné najlepšie akumulátorové batérie – lítium-ionové – neposkytujú kapacitu elektrickej energie elektromobilom na prejdenie niekoľkých sto
kilometrov, technici začali uvažovať o ďalšom alternatívnom palive, ktorým by mohol byť vodík. Vo vesmíre je ho nespotrebovateľné množstvo. Pritom si spomenuli
na dávny vynález palivových článkov Švajčiara Ch. Schönbeina z roku 1838.
Ide o elektrochemické zariadenie, ktoré priamo za chodu mení chemickú energiu paliva na elektrickú. Ak sa použije vodík a nastáva opačný dej, ako je elektrolýza
vody (výroba vodíka elektrickým prúdom),
teda k anóde sa privedie vodík a ku katóde
kyslík zo vzduchu, vzniká na elektródach J

HVIEZDY CIEST 04/2014

vodikove technologie.indd 11

11

28. 11. 2014 11:38:28

budúcnosť

Výrobca automobilov Daimler AG
a plynárenská a inžinierska spoločnosť Linde začali
spoločne – so spoločnosťami TOTAL, OMV, Avia a Hoyer –
zvyšovať počet vodíkových čerpacích staníc v Nemecku.
Obe do ,,vodíkového projektu“ investovali približne 10 miliónov eur.

J elektrické napätie. Teda elektrická energia,
ktorá môže priamo poháňať elektromotor,
a pohon automobilu je na svete.
Vo vesmíre sa s úspechom používajú palivové články už desaťročia na pohon niektorých zariadení Medzinárodnej vesmírnej stanice.
V skutočnosti je to celé oveľa komplikovanejšie, ale divízia Mercedes-Benz skupiny Daimler AG začala experimentovať s palivovými vodíkovými článkami
ešte v začiatkoch deväťdesiatych rokov minulého storočia. Spočiatku išlo o zariadenia, ktoré doslova preplnili objem skrine
dodávky Sprinter. Dnes už má Mercedes-Benz pripravený rodinný automobil B-Class, pričom palivové články vrátane elektromotora a potrebnej elektroniky
sú umiestnené v klasickom motorovom
priestore a nádrž (špeciálny bezpečnostný
zásobník vodíka) je umiestnená v sendvičovej podlahe pod zadnými sedadlami. Potrebná litium-iónová batéria je pod batožinovým priestorom, a teda celý pohonný
mechanizmus nezaberá priestor pre cestujúcich ani pre ich batožinu. Plné natankovanie, ktoré trva len tri minúty, čo v podstate zodpovedá tankovaniu konvenčných
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palív, postačí na dojazd 400 až 500 km. Vodík je v nádrži pod tlakom 700 barov.
Palivové články však majú aj svoje nevýhody. Výroba vodíka elektrolýzou z vody je
ﬁnančne naozaj nákladná. Na výrobu 1 m3
vodíka takýmto spôsobom sa spotrebuje až
4,8 kWh elektrickej energie. Napriek tomu
sa na svete ročne takýmto spôsobom vyrobí asi 45 miliónov ton vodíka. Ak by sa celé
množstvo použilo na pohon automobilov,
stačilo by poháňať 250 miliónov vozidiel.
Toto množstvo však predstavuje iba 1 %
ročnej spotreby energie na svete. Elektrolýzou sa jej vyrobí zhruba 4 %, uhlie pokrýva
18 %, 30 % ropa a 48 % zemný plyn.
Chemický priemysel Európy však ako
nechcený vedľajší produkt (odpad) vyrobí
ročne také množstvo vodíka, ktoré by rok
mohlo poháňať 3,5 milióna automobilov.

ZARYTÍ ODPORCOVIA
VODÍKOVÉHO POHONU
Možno je medzi nimi časť olejárskych
spoločností, ktoré nie sú priaznivo naklonené vodíkovému pohonu. Ani väčšina motoristických novinárov však nepodporuje vodíkový pohon. Vlády mnohých krajín
doslova bojkotujú automobilový pohon vo-

díkom. Nechuť k nemu odôvodňujú veľkými ﬁnančnými nákladmi na výrobu vodíka. Pritom však vodíkový pohon má
dvojnásobnú účinnosť než súčasné spaľovacie motory. Účinnosť palivových článkov je v súčasnosti na úrovni až 85 %, čo je
o 36 % viac, než je účinnosť benzínových
alebo vznetových motorov.
Ešte trochu zrozumiteľnejšie: 1 kg nafty obsahuje 11,8 kWh energie, pričom 1 kg
vodíka ho obsahuje 33,3 kWh, teda medzi
nimi je faktor takmer 3.

V ČOM JE POTOM
VLASTNE PROBLÉM?
Mercedes, Ford, Nissan, Toyota ba
i Hyunday už majú svoje projekty automobilov na vodíkový pohon pripravené. Dokonca automobil B-Class od spoločnosti
Mercedes je už naplno pripravený do sériovej výroby. Lenže načo začať takéto automobily vyrábať už teraz, keď nie je vybudovaná sieť vodíkových čerpacích staníc? Síce
Európska komisia v apríli tohto roku vydala smernicu o budovaní sietí na alternatívne palivá, lenže sa v nej spomínajú najmä
CNG a LPG a až po nich aj vodík.
Niektoré krajiny, ako napríklad Nemec-
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nál možným dodávateľom, politikom a vôbec celému priemyslu, aby povzbudili ďalší
vývoj celosvetovej vodíkovej infraštruktúry.
To znamená urýchlene budovať sieť vodíkových čerpacích staníc. Všetky tri subjekty podpísali vzájomnú dohodu 28. januára
2013 v japonskej Yokohame, aby sa urýchlila komercializácia technológie pohonu
vozidiel vodíkovými palivovými článkami
so skratkou FCEV (Fuel Cells Electric Vehicles). Celkový čas všetkých troch členov
konglomerátu, spotrebovaný pri samostatnom vývoji tohto riešenia dopravy, predstavuje viac než 60 rokov významných skúseností. Pritom automobily s vodíkovým
pohonom najazdili viac než 10 miliónov
testovaných kilometrov vo všetkých oblastiach sveta. Popri testovacích profesionáloch ﬁrmy poskytli vozidlá aj zákazníkom
na bežnú dopravu tovarov v každodennej
praktickej prevádzke.

VYJADRENIE ČLENOV
,,TROJDOHODY“

ko, Švajčiarsko s napojením na Holandsko,
Dánsko, Nórsko a Švédsko už majú vypracovanú štúdiu vzájomného prepojenia siete staníc, aby mohol motorista bez problémov prejsť diaľnicami z juhu Európy až na
jej sever. O projekty staníc už nie je núdza.
Pripravila ich olejárska spoločnosť Shell
a nemecká ﬁrma Linde, ktorá pomáha aj
s ich stavbou.

„Automobily s vodíkovými palivovými
článkami predstavujú iba ďalší krok elektrického pohonu s oveľa dlhším rozsahom
prejdených kilometrov na jednu náplň paliva, než je to pri ich akumulátorovom pohone,“ povedal Mitsuhiko Yamashita, viceprezident spoločnosti Nissan Motor Co.
„Sme presvedčení, že vozidlá na vodíkové palivové články zohrajú najdôležitejšiu
úlohu pre bezemisnú dopravu blízkej budúcnosti. Vďaka vysokej zaangažovanosti
všetkých troch partnerov môžeme posunúť
takúto dopravu na oveľa širšiu základňu,“

uviedol zase prof. Thomas Weber, člen
predstavenstva spoločnosti Daimler AG
zo skupiny Výskumu a vývoja automobilov Mercedes-Benz a dodal: „To znamená, že vzájomnou spoluprácou vytvoríme
podmienky pre túto technológiu tak, aby
bola prístupná pre mnohých zákazníkov
na Zemi.“
A ešte vyjadrenie Raja Nairoba vicprezidenta Global Product Development, Ford
Motor Company: „Naša vzájomná spolupráca pri vývoji vodíkového pohonu prinesie všetkým trom partnerom úžitok, pretože výsledný produkt bude predstavovať
oveľa väčší prínos v tomto vývoji, než aký
by dosiahol každý partner sám.“

SPOLUPRÁCA
Minister dopravy vlády každej z členských krajín EÚ i mimo nej by sa mal podrobne oboznámiť s vodíkovou problematikou a presvedčiť sa o nutnosti krajín už
teraz sa pripravovať na nulové emisie vozidiel v doprave. Alebo, je jednoduchšie sedieť si v ministerskom kresle a nestarať sa
o blízku i ďalekú budúcnosť dopravy? Vodíková technológia palivových článkov je
vyriešená, elektrický pohon už niekoľko rokov spoľahlivo funguje. Teraz sa treba začať intenzívne venovať už iba výstavbe siete vodíkových čerpacích staníc.
Mercedes v tejto oblasti začal spolupracovať s Fordom a Nissanom pri vývoji budúcich generácií systémov palivových článkov a z tejto spolupráce už
vyšli prvé vozidlá, ktoré sa začnú predávať v roku 2017. Ó

KONGLOMERÁT
Na pokračovanie budúcich projektov
vodíkového pohonu Mercedes-Benz začal
spolupracovať s ﬁrmami Ford Motor Co.
a Nissan Motor Co. Všetky tri sú na niektorom zo svetových kontinentov a každý
z nich už niekoľko rokov pracuje samostatne na rozvoji vodíkového pohonu. Podpísali unikátnu „trojdohodu“ o ďalšom spoločnom vývoji systému palivových článkov
a na urýchlené zavedenie nových technológií nulových emisií. Tak sa podstatne znížia vývojové investície.
Od vzájomnej spolupráce troch subjektov sa očakáva realizácia sériovej výroby
automobilov na elektrický pohon vodíkovými palivovými článkami už na začiatku
roku 2017. Aliancia súčasne vyšle jasný sig-
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Setry bližšie
k dokonalosti
Mercedes-Benz, to nie sú len elegantné a technologicky
veľmi dobre vybavené limuzíny, ale aj diaľkové
súpravy 40-tonových ťahačov a navyše
aj stredne ťažké a ťažké rozvážkové
dodávky – vany.
Text: Stanislav Cvengroš / Foto: autor a Daimler AG

V

šetky sa vo svojom čase
technicky priblížili
a približujú k dokonalosti. A rovnako k ním
patria aj zájazdové autobusy, po anglicky označované ako
coaches, čiže autokary.
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PREČO DOKONALOSŤ
AJ V AUTOBUSOCH?
Často sledujeme správy o tragických
haváriách autobusov. Pritom by najmä
cestovné kancelárie mali robiť prísny výber vozidiel pre vzdialené destinácie.
Také by mali mať perfektné a pohodlné

vybavenie, mali by mať podstatné bezpečnostné technológie, ktoré vopred zasahujú do riadenia autobusa, ak sa vodič neprispôsobuje bezpečnej jazde. Ich vývoj
stál obrovské investície, ktoré však zodpovedne môžu zabrániť dopravným nehodám.
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No už prichádza čas, keď ich nové autobusy budú musieť mať. Podobné, akými sú už dnes štandardne vybavované
diaľkové autobusy Setra nemeckého výrobcu Mercedes-Benz. Pred dvoma rokmi Mercedes-Benz uviedol nový rad autokarov s pomenovaním Setra ComforClass
500, ktoré za ich perfektnosť dostali titul Coach of the Year – teda najlepší autokar roku 2014. Bol to už piaty pre znač-

ne dĺžky a výšky týchto autobusov. Teda
o nový stredne veľký decker S 515 MD
a S 516 MD.

S 511 HD
Je menší autokar dlhý 10,465 metra s určením ako luxusný, pre menšie skupiny
VIP cestujúcich. Nahrádza predchádzajúci
veľmi obľúbený model S 411 HD s rázvorom kolies 5 005 mm. Teraz je to veľmi

klad kuchynku, exkluzívne klubové sedenie v zadnej časti, prípadne s inštaláciou
zadného vstupu. Jeho vnútorná výška je
2 100 mm. Polohu sedadiel možno meniť.
Interiér sa osvetľuje svetlami LED. V strede pod podlahou je batožinový priestor
s objemom 5,3 m3 a kabínka WC. V prípade obsadenia 41 cestujúcimi má klasiﬁkáciu troch hviezdičiek, pri počte 32 cestujúcich je to päť hviezičiek. Poháňa ho
motor OM 470 Mercedes-Benz Blue Efﬁciency s výkonom 290 kW (394 k) a krútiacim momentom 1 900 Nm ekologickej triedy Euro 6 s plne automatizovanou
osemstupňovou prevodovkou GO 250-8
Power Shift. Označenie HD znamená, že
ide o autobus s vysokou podlahou (High
Decker). Na jeho vybavenie možno objednať mnohé bezpečnostné technológie.

DIAĽKOVÝ AUTOKAR S 519 HD

ku Setra a desiaty pre autobusy Daimler
AG. Pre tento rok výrobca rozšíril tento rad o ďalšie dva modely, teda na štyri: kompaktný autobus S 511 HD s určením pre menšie skupiny cestujúcich
a modely S 519 HD. Tu ide o modulárny
systém, ktorý umožňuje vyrábať rozdiel-

obratný coach, pretože má priemer otočenia iba 17,5 metra, takže sa s ním ľahko
manévruje. Obzvlášť na horských stúpaniach s ostrými zákrutami, ale aj na úzkych cestách v centrách miest. K tomu pomáhajú kratšie previsy (120 a 625 mm).
Model má variabilné vybavenie, naprí-

Opäť ide o vysoko podlahový Autobus
(High Decker), ktorý je zo všetkých autokarov Setra najdlhší. Meria 14,945 metra.
Pochopiteľne, že má oproti predchádzajúcemu modelom až tri nápravy. Medzi jednopodlahovými autokarmi má najväčší
počet sedadiel. Pritom je to najlepší zájazdový autobus s určením na medzištátnu
diaľkovú turistickú dopravu. Sedadlá vynikajú kvalitou, ktorá je porovnateľná so
sedadlami luxusných limuzín Mercedes-Benz. Majú naozaj prvotriedne čalúnenie
vyhotovené ako Setra Voyage Plus alebo
ešte lepšie – Setra Voyage Supreme. Pri
každom sedadle je dvojbodový bezpečnostný pás, nastaviteľná opierka na nohy
a sklápací stolík.
Počet sedadiel 71 však neznamená, že
sedadlá sú na seba natlačené. Naopak,
majú medzi sebou dostatočne veľké odstupy na pohodlné sedenie. Pritom pod
podlahou je doslova obrovský batožinový
priestor. Bez kabínky WC a odpočinkového kútika pre druhého vodiča, má objem
12,4 m3. Pritom ešte zostáva voľný priestor
za zadnou nápravou. Motor je šesťvalcový radový OM 470, ekologickej triedy
Euro 6 alebo na prianie OM 471 s výkonom 350 kW (476 k) s maximálnym krútiacim momentom 2 300 Nm! Prirodzene,
že tiež spĺňa podmienky predpisu Euro 6.
Treba pripomenúť, že výrobca štandardne poskytuje bezpečnostné asistenčné systémy ako ESP – elektronický stabilizačný systém, protisklzový systém
pretáčania kolies – ASR, brzdový asistent BAS, asistent prejazdu jazdných pruhov, asistent únavy vodiča (AtAs), adap- J
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J tívny tempomat s aktívnym brzdovým
asistentom (BAS PLUS) či funkciou Stop-and-Go s asistentom adaptívneho tempomatu. Navyše ešte prediktívnu kontrolu
výkonu (PPC) a Eco Driver – čiže ovládač
ekonomickej jazdy (EDF) a asistent ochrany proti čelnej zrážke. V podstate ide
o všetky bezpečnostné technológie, ktoré
vyvinuli experti vývoja a výskumu automobilky Mercedes-Benz.

AUTOKARY MD
Označenie MD znamená Middle Decker, teda autobus so stredne vysokou
podlahou. K Setrám tejto triedy patrí model S 515 MD s dĺžkou 12 295 mm a model S 516 MD dlhý 13 115 mm. Obidva
sú vysoké 3 560 mm, no v ničom nezaostávajú za modelmi HD. Sú však určené skôr pre menší počet cestujúcich, na
kratšie, povedzme víkendové cesty s menším počtom batožiny. Sú skôr harmonic-
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Praktické skúšky
po cestách Panónie

kou kombináciou bohatého vybavenia
s nižšou podlahou a s vnútornou výškou
2 100 mm. Možno ich výhodne používať
aj na kyvadlovú, prípadne pravidelnú dopravu. Príručnú drobnú batožinu možno
odložiť do políc pod stropom. Obidva modely možno využívať aj ako zájazdové, pričom sú ekonomicky výhodné.

MODEL S 519 HD
Autokary Setra dlhšie než 12 metrov sú
zvyčajne trojnápravové s ďalšou riadenou
nápravou okrem prvej. Napríklad autobus S 519 HD je dlhý 14 945 mm, vysoký
3 770 mm s rázvorom 7 140 mm s prevismi 2 890 a 3 315 mm. Má však priemer
otáčania až 23 656 mm. Kolesá zadnej nápravy sú elektromechanicky riadené, s vychýlením kolies o menší uhol, než majú
predné riadené kolesá. Tie majú priamejší prevod, ktorý umožňuje presnejšiu charakteristiku riadenia a vyžaduje menej

korektúr volantom. Pre pohodlnejšie vystupovanie možno stranu výstupu po zastavení znížiť o 40 mm.
Pri jazde po diaľnici má tento modelel ektronicky citlivé udržiavanie vozidla
v rovine a pri rýchlosti jazdy 95 km/h sa
celková výška elektronicky zníži o 20 mm,
čím klesne aerodynamický dpor o 20 %
a ušetrí sa až 7 % paliva na 100 km. Koeﬁcient odporu vzduchu je 0,33, čo je najlepšia hodnota v tomto sektore autobusov.
Pre väčšiu bezpečnosť a pohodlie cestujúcich má vozidlo kontrolu tlaku vzduchu
v pneumatikách. Ó

Panónia (lat. Pannonia) bola rímska
provincia medzi stredným Dunajom
a riekou Sava, zriadená za cisára Augusta v rokoch 9 až 6 pred naším letopočtom.
Tento názov sa v strednom Rakúsku
ešte stále používa a Panónia sa stala vyhľadávanou rekreačnou oblasťou.
S krásnou prírodou, romantickým ubytovaním, možnosťou jazdy na koňoch,
cyklistickými trasami...
Do tohto kúta Rakúska nás pozval výrobca autobusov Setra, aby sme sa
presvedčili o ich jazdných vlastnostiach a najmä o pohodlnom cestovaní. Cesty s výborným asfaltovým povrchom boli priam ideálnym prostredím
na odskúšanie vozidiel. Pritom v množstve zákrut so stúpaniami a klesaniami
sme sa presvedčili, že jazdné vlastnosti
by sa dali označiť piatimi hviezdičkami.
Do vnútra takmer vôbec neprenikal
hluk ani z motora, ba ani z odvaľovania
kolies. Obdivovali sme najmä riadenie
najdlhšej z trojnápravových Setier, ktoré bolo ľahké a presné a autobus prísne a spoľahlivo sledoval natočenie kolies volantom v zákrutách, do ktorých
sa bezpečne vmestil bez potreby jazdy
po ľavej polovici cesty.
Vnútri sme našli naozaj pohodlné sedadlá so značným odstupom za sebou, takže cestujúci aj pri dlhej jazde
netrpí únavou, môže si prispôsobovať
polohu nôh. Príručnú drobnú batožinu
možno odložiť do políc pod stropom,
takže cestujúci má na sedadle úplnú
voľnosť. Cesty v okolí Panónie poskytli možnosť jazdy na okruhu až 70 km
dlhom, takže sme si dostatočne užili jazdy v Setrách. Prekvapila nás najmä
spotreba paliva 19,5 litra na 100 km.

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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Tajomstvá ikonickej
Triedy G

Viete si predstaviť tereniak, ktorý by zvládol trasu rovnajúcu sa viac než
dvadsiatim dvom okruhom okolo rovníka? A to s pôvodným
mechanizmom? Takýto neuveriteľný výkon najnovšie zavŕšil Mercedes-Benz
Triedy G. Za jeho volantom absolvoval 26-ročnú jazdu po jednotlivých
štátoch sveta cestovateľ Gunther Holtorf... Text: Peter Kresánek / Foto: Daimler AG

T

riedu G, iba s evolučnými vylepšeniami, vyrába už od roku 1979
fabrika Magna Steyr
v rakúskom Gratzi. Me-

dzi tajomstvá vysokej trvácnosti i priechodnosti terénom patrí klasická
rámová konštrukcia, tri uzávierky diferenciálov, dizajn, ako aj výnimočná precízna ručná manufaktúrna výroba. Tým sa dnes už môže popýšiť
máloktoré vozidlo vydávajúce sa za
offroad. Nie je tak náhoda, že za uplynulých päť rokov sa práve odbyt „géčka“ strojnásobil.

S „GÉČKOM“ NA MESIAC
Gunther Holtorf začal aj s manželkou maratón cez 215 krajín (takmer
všetky jestvujúce) na svojej Triede
G (model 300 GD) v roku 1989. Viedol cez Afriku do Južnej a Severnej
Ameriky, na Aljašku, Austráliu cez
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Áziu vrátane Číny a Severnej Kórey
späť do rodného Nemecka. Za približne 26 rokov pritom najazdila Trieda
G spolu 897 000 kilometrov. Počtom
najazdených kilometrov by tým viac
ako 22-krát obišla zem okolo rovníka. Alebo, pre názornejšiu ilustráciu:
mohla by tak, a to až dvakrát, absolvovať cestu smerom na mesiac a ešte
okolo rovníka. Z toho zhruba štvrť milióna kilometrov (čo zodpovedá záťaži 2,5 milióna kilometrov po bežných
komunikáciách) prešlo vozidlo mimo
spevnených ciest. A to i v ťažkom teréne, pri ukrutnej púštnej páľave,
vlhkosti džungle či treskúcej arktickej zime. „Géčko“ Gunthera Holtorfa sa okrem iného počas cesty vyštve-
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ralo až do základného horolezeckého
tábora pod štítom Mount Everest vo
výške 5 200 kilometrov nad morom.
Naopak, zostúpilo aj do najnižšie položených lokalít, zhruba 150 metrov
pod hladinou mora, ktorými sú Mŕtve more a Dolina smrti. Zvládlo i pokles teploty na -27 stupňov Celzia pri
Irkutsku na Sibíri. A jazdilo i pri extrémnych horúčavách +50 stupňov
Celzia v austrálskom Outbacku. Cestovateľ pritom použil sériový model J
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J Mercedes-Benz 300 GD v dlhej verzii kombi, ktorý poháňal radový päťvalcový dieselový motor 3,005 litra
(65 k/ 88 kW; 170 Nm). Oproti bežnému modelu mal iba zosilnené pružiny
a tlmiče určené pre terén. Je úžasné,
že tento maratón zvládol kompletne
s pôvodným hnacím mechanizmom.
Nielen s motorom, ale aj prevodovkou
a nápravami. Pritom jeho rám a karoséria nevykazovali žiadne znaky únavy materiálu. Napriek tomu, že počas
expedície Trieda G viezla nevyhnutné zásoby a materiály, čím jej zaťaženie prekročilo zhruba o pol tony celkovú prípustnú hmotnosť. Vozidlo
vďaka jeho výkonom zvečnia aj v Guinessovej knihe svetových rekordov.
Ukončenie viac ako štvrťstoročie trvajúcej cesty bolo načasované k 35. výročiu vzniku pôvodnej Triedy G. A model – rekordér 300 GD – získal miesto
v múzeu Mercedes-Benz v Stuttgarte-Untertürkheim. Pred tým, ako deﬁnitívne zakotví v múzeu, odštartuje koncom februára 2015 v Mníchove ešte
na jednu cestu. Počas dvoch rokov
pritom navštívi centrá Mercedes-Benz
a ﬁliálky v Nemecku a Európe. Spolu so sprievodnou putovnou výstavou
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o zaujímavých zastaveniach a pôsobivých zážitkoch počas jeho predošlého
26-ročného putovania.

ČO SĽÚBIL ZETSCHE
Nadšenie nad výkonom cestovateľa (s čistým časom za volantom 3,5 roka) a jeho
Triedy G prejavil tiež Dr. Dieter Zetsche,
predseda predstavenstva koncernu
Daimler AG a riaditeľ divízie Mercedes-Benz Cars. Ako pri prijímaní vozidla do múzea uviedol: „To, že
Trieda G bude aj v budúcnosti, to sľubujem. To, že aj v budúcnosti budú
charakterové typy ako pán Holtorf,
v to dúfam!“ Prvým potvrdením tohto sľubu je aj súbežné predstavenie
mimoriadne exkluzívnych špeciálnych modelov G 350 BlueTEC Edition 35 a G 500 Edition 35. Pri jubilejnom vyhotovení Triedy G: Edition
35 pre modely G 350 BlueTEC a G
500 zaujmú okrem iného 18-palcové
disky z ľahkej zliatiny s päťlúčovým
dizajnom v čiernej lesklej farbe. Ďalej predné a zadné nárazníky, obloženia podbehov kolies, vonkajšie zrkadlo a strecha v obsidiánovej čiernej
metalíze. Kontrastnú kombináciu pri
tejto prvej možnej voľbe vytvára lak

v mystickej bielej designo bright alebo paladiovej striebornej metalíze
Druhý, decentný farebný variant, ponúka lak obsidiánovej čiernej metalízy aj pre karosériu. Súčasťou Edition
35 je okrem iného rozšírenie blatníkov AMG a pri modeli G 500 športová výfuková sústava. Nechýbajú pochrómované vložky v maske chladiča
či chrómový rám okolo krytu ovládača nastavenia sedadla a reproduktora. Interiér dáva na výber dve kvalitné
výbavy z kože. Nadväzujúc na exteriér – dvojfarebnú alebo jednofarebnú. Ich športový charakter zdôrazňujú
kontrastné ozdobné švy. Luxus interiéru podčiarkuje tiež prístrojová doska potiahnutá kožou, volant AMG
Performance a ozdobné prvky designo. Nechýbajú prestaviteľné multiobrysové sedadlá s klimatizáciou. Ó
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Arocs 150 t pre D. A. L.
Unikátny, 150-tonový ťahač návesu Arocs 4163 8x4 SLT
(630 k/460 kW; 3 000 Nm), navrhnutý a vyrobený na prepravu mimoriadne ťažkých a veľkých nákladov, odovzdali v bratislavskom
Mercedes centre spoločnosti D. A. L.
D. A. L. vznikla pred viac než desiatimi rokmi zlúčením dvoch fyzických subjektov pôsobiacich od roku 1995. V súčasnosti využíva okolo šesťdesiat vozidiel vrátane špeciálneho Actorsu, s ktorým sú spokojní tiež vďaka primerane
nízkej spotrebe.
D. A. L. poskytuje služby certiﬁkované podľa: STN ISO 10006, BS OHSAS
18001:2007, ISO 14001:2004 aj ISO 9001:2008. Uskutočňuje, okrem iného, vnútroštátnu nákladnú dopravu (vrátane nadrozmerných nákladov), stavebné činnosti aj zemné práce. Vyrába tiež štrky, štrkopiesky a piesky. Nový
Arocs (s posuvnou točňou), určený pre náves až do hmotnosti 136 ton a príves
100 ton, tak môže byť pre spoločnosť D. A. L. ďalším užitočným pomocníkom
s hviezdou v znaku. Text a foto: Peter Kresánek

Nr. 1 v prémiovej gastronómii
4G?Aô?IMôôBPSFMTôCVIJSXğTLWAFôTğLôXôACJ¹FMôQTCR? ôĀNGĴIMT¹ôIMŮ?IWô?ôPSKW ôNMFěPCô
?ôBCI?LR¹PWô0GCBCJ ôIěT?ô*?T?XX? ôĴMIMJěB?ôKCBCG ôĴ?HCô"?KK?LLô?ôKLMFMôGLģAFôBCJGI?RCQ
,?TĀRğTRCôL?HTvĴĀGSôNPCB?HŮSôTğL?ô?ôBCJGI?RCQôTôQğBJCô!MPLCPôô!M
Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava, Po – Pia: 10:00 – 18:00
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Juraj Klepáč:

O trojnožke,
synchronizácii
a synergii
Hoci by to mohlo evokovať známu legendu o Svätoplukových synoch
a ich prútoch, v prípade troch bratislavských prevádzok, ktoré sú
domovom značky Mercedes-Benz nešlo ani tak o jednotu, ako skôr
o lepšiu synergiu a efektivitu. Obchodný riaditeľ prevádzok Motor-Car
Bratislava Ing. Juraj Klepáč v nasledujúcom rozhovore vysvetlil,
v čom konkrétne... Zhováral sa: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

P

rednedávnom sa – v rámci riadenia prevádzok zastrešujúcich predaj vozidiel
Mercedes-Benz v Bratislave
– uskutočnili určité organizačné zmeny. Môžete ich priblížiť?
- Kvôli zvýšeniu efektivity a vzájomnej
synergie pôsobenia značky v rámci Bratislavy sa od mája dovtedajší model troch
riaditeľov prevádzok na Tuhovskej, v Lamači a na Panónskej v Petržalke zmenil. Prevádzky sa rozdelili podľa činností,
na základe čoho mám na starosti obchod
značky Mercedes-Benz v Motor-Car Bratislava a kolega Juraj Michalík má ako riaditeľ pod palcom popredajné služby všetkých prevádzok Motor-Car Bratislava.
Prejavujú sa v niečom zmeny už
dnes?
- Áno – vo zvýšenej synergii a spolupatričnosti ľudí pracujúcich v jednotlivých prevádzkach. Kolegovia sa cítia
byť súčasťou jedného tímu, ktorý spoločne ťahá povraz za jeden koniec. Aj vďa-
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ka tomu sa nám darí pružne komunikovať
a vďaka synchronizácii riadenia aj efektívne
znižovať nákladové ﬁnančné prostriedky.
V čom vaša synchronizácia spočíva?
- Sme voči zákazníkovi operatívnejší. Keď napríklad potrebujete zabezpečiť
predajné alebo popredajné služby a v jednej z prevádzok nie je voľný termín či
konkrétny model vozidla, vzniknutú situáciu zabezpečíme v ďalšej z prevádzok.
Podobne sa to odráža aj do stanovených cieľov. Tie sú tiež spoločné. Už neplatí stav, že jedna prevádzka ciele plní
a druhá nie. Dnes ich plnia alebo neplnia
všetky rovnako. Jednoducho, sme ,,odsúdení“ na tímovú spoluprácu. (úsmev)
Keď sa na Slovensku povie zefektívnenie činnosti, automaticky si
každý predstaví prepúšťanie zamestnancov...
- My sme pri určitých pozíciách tím práve posilnili. Konkrétne napríklad novými
predajcami. Výraznejšie zintenzívňujeme
našu prítomnosť na rôznych akciách, pre-

zentáciách pre ﬁrmy, golfových turnajoch
a celkovej komunikácii s našou – pomerne širokou databázou klientov. Pretože
pokiaľ má byť zákazník maximálne spokojný, potrebujete na to aj dostatočné informácie a personálne zázemie.
Zachovajú si aj napriek tomu jednotlivé prevádzky svoje špeciﬁká?
- Samozrejme. A my ich v tom podporujeme. Tak ako je Tuhovská pre svoje zázemie vnímaná ako akýsi ,,hlavný
stan“, tak je Petržalka charakteristická
svojou neopakovateľnou rodinnou atmosférou...
Predpokladám, že to nespôsobuje
fakt, že medzi zamestnancami vládne
rodinkárstvo...
- Ani najmenej. (smiech) Tým, že je
menšia, veľmi prakticky a útulne usporiadaná, má svoju špeciﬁckú atmosféru.
Ako je na tom tretia – lamačská?
- Tá ponúka nielen jazdené a nové vozidlá, ale jej špeciﬁkom bude aj malé
AMG centrum.
J
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J Všeobecne sa domnievame, že človek
na dvoch stoličkách sedieť nemôže.
Vo vašom prípade však ide dokonca
až o tri. Absolvovali ste nejakú špeciálnu prípravu, ako ,,obsedieť“ na
troch stoličkách naraz... ?
- V podstate nesedím na troch stoličkách, ale len na jednej – trojnožke. A zrejme mi dáte za pravdu, že na to, aby som
na nej sedel pokojne, musí mať stabilné a pevné všetky tri nohy. Stabilitu mi
pomáhajú budovať kolegovia, s ktorými
priamo alebo nepriamo spolupracujem.
Takže nemusím meniť stoličky, mením
len lokality.
Hovorí sa, že keď nie je kocúr doma,
myši majú raj. Nikdy vám to nenapadlo pri odchode z jednej prevádzky na druhú?
- Priznám sa, že pred pol rokom som
mal obavy, ako tie moje presuny budú
prebiehať. Dnes viem, že ma tento štýl riadenia obohacuje. Zjavne je to spôsobené
aj ľuďmi, s ktorými som na prevádzkach
v kontakte. Napriek tomu, že sú na každej prevádzke iní, vzájomne tvoria veľmi
kompaktný celok, ktorý sa navzájom rešpektuje a dopĺňa. Priznám sa, som veľmi hrdý na to, akým spôsobom dokážu
navzájom spolupracovať, komunikovať
a mám pocit, že si všetci uvedomujú, že to
je ich práca, ich prevádzka a aj ich vizitka.
Vedia, že to, ako sa budú mať, závisí hlavne od nich.
Majú jednotlivé prevádzky aj svoje
,,obľúbené“ modely vozidiel?
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V podstate nesedím na troch
stoličkách, ale len na jednej –
trojnožke.
- Majú. Závisí to vo veľkej miere aj od
konkrétneho predajcu. Od toho, k čomu
inklinuje on sám. Na Tuhovskej máme
kolegu, ktorý je srdcom a dušou priaznivec SUV vozidiel a veľkých limuzín.
Jeho kolega je zase ,,doma“ pri vozidlách
smart. V Petržalke sa darí limuzínam
a najmä Triede E. V Lamači sa úspešne
predávajú najmä drahšie vozidlá, prevažne AMG verzie.
Nájde sa u vás aj nejaký solitér?
- Samozrejme. Trieda ML. Tá sa predáva ako ,,teplé rožky“ všade rovnako...
Vráťme sa ešte k predaju vozidiel
AMG v lamačskej prevádzke. Čo spôsobilo, že bude sústredený práve tam
a nie napr. na Tuhovskú?
- Nový vedúci predaja lamačskej prevádzky pán Hanusek je oﬁciálnym certiﬁkovaným predajcom AMG vozidiel
a spolu s kolegami sú aj veľkými fanúšikmi tejto značky. Svoju úlohu tu zohrala
aj veľkorysá kapacita showroomu. Vďaka tomu tam plánujeme nielen vystavenie
týchto vozidiel ušitých na mieru zákazníka, ale časom rátame aj s vytvorením bázy
pre vznik ,,klubu AMG“, s ktorým by sa

spájali rôzne špeciálne spoločenské eventy
a testovacie akcie.
V prípade vozidiel AMG nejde o najlacnejšiu záležitosť a aj napriek tomu
rastie ich obľúbenosť u zákazníkov...
- Spomínaný rast je spôsobený predovšetkým rozširovaním modelového portfólia vo verziách AMG. V minulosti boli
v AMG prevedení viac-menej len Trieda
E a Trieda S, ktoré neskôr rozšírili Trieda
ML, G a C. Doslova boom v rámci predaja AMG na Slovensku spôsobila veľmi
žiadaná Trieda GLA a naša najmenšia
Trieda A. A nielen to. Zaznamenávame
aj záujem klientov o kombináciu, pri ktorej v danej Triede ponechávajú pôvodný
sériový motor, ale optiku vozidla – jej exteriér a interiér – chcú vo verzii AMG.
Ponúkate okrem AMG verzií aj iné
úpravy mercedesov?
- Áno. V spolupráci s našou dcérskou
spoločnosťou Hošek Motors ponúkame
úpravy vozidiel prostredníctvom produktov značky Brabus, ktoré na Slovensku zažívajú v poslednom období veľkú renesanciu. V súčasnosti evidujeme zvýšený
záujem najmä o čip tuning. Ó

HVIEZDY CIEST 04/2014

klepac rozhovor.indd 24

1. 12. 2014 10:11:40

Viac sexi.
Nepremeškaj príležitosť získať túto sexi ikonu

od 19 999 €

pre Mercedes-Benz A180 (benzín)
a od 20 999 € pre A160 CDI

Navyše v cene vozidla je zahrnuté
ď havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky
od spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
ď bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
Viac informácií získaš u svojho predajcu
alebo na www.mercedes-benz.sk/trieda-a

Značka Daimler AG

Ceny sú uvedené vrátane DPH. Zvýhodnenie platí pre vozidlá
objednané do 31. decembra 2014. Trieda A: Kombinovaná spotreba
paliva 3,6 – 6,0 l/100 km; emisie CO2 92 – 140 g/km. Ilustračné foto.
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Pozitívny

smart
forfour

Predstava motorového vozidla, ktoré možno
transformovať na človeka, je pomerne
zložitá. V prípade auta, ktoré je na jednej
strane malé, na druhej strane však jedinečné,
veselé a charizmatické – presne také, akým je
smart forfour – to až také ťažké nie je...
Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

S

tačí, keď stretnete a spoznáte
Petra Blahovského, špecialistu
na vozidlá značky smart a zároveň predajcu spoločnosti Motor-Car Bratislava. Obchodníka, ktorý nás na stretnutí privítal oblečený
v štýlovej modro-bielej kombinácii – presne takej, ako bol vystavený smart v blízkosti jeho pracovného stola. Dalo by sa
povedať, že táto dvojica je napokon navlas rovnaká. Nebyť faktu, že Peter je – na
rozdiel od jesennej novinky – predsa len
o nejaký ten centimeter vyšší.

MALÉVEĽKÉ AUTO
Stojíme pri najnovšom smarte forfour
a snažíme sa pomenovať to, čím sa toto
malé-veľké auto líši od svojej konkurencie.
,,Svojou individualizáciou je síce podobný
ostatným malým vozidlám, má však svoj
jedinečný a špeciﬁcký charakter. V prípa-
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de smarta forfour je to v prvom rade jeho
adresnosť mladej generácii a ľuďom začínajúcim v segmente vozidiel, túžiacim
vlastniť vozidlo, ktoré je odlišné od všetkých ostatných“ – poznamenáva Peter
Blahovský. Ako ďalej vysvetľuje, uvedenou cieľovou skupinou sa to nekončí. Ide
o auto, ktoré sa musí páčiť. Svojím vzhľadom a konštrukciou. Svojím interiérom.
Pokiaľ vás teda osloví, nezáleží na tom, či
máte osemnásť, dvadsaťpäť, tridsať alebo
štyridsať rokov. ,,Podobne nie je limitované ani výškou. Máme klienta vysokého
dva metre, ktorý si ho nevie vynachváliť“
– dodáva Peter Blahovský.

BEZPEČNÝ POMOCNÍK
Smart je všeobecne vozidlom určeným predovšetkým pre mestskú mobilitu. S určitým nadhľadom možno povedať,
že s ním dokážete zaparkovať všade – do-
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z Smart forfour je oproti konkurencii
výnimočný aj v tom, že požíva viaceré bonusové výhody, ktoré majú vozidlá značky Mercedes-Benz. Pri jeho
kúpe získavate bezplatný 6-ročný servis, 160 000 km a tiež možnosť predĺženia záruky.
z Oproti ostatným malým vozidlám
disponuje smart forfour v základe
asistentom bočného vetra, asistentom núdzového brzdenia a možnosťou prikúpenia zadnej parkovacej kamery, zadných parkovacích senzorov
a asistenta jazdy v pruhoch.

J konca aj na stojane na bicykle... ,,Smat
forfour je zaujímavý svojou konštrukciou,
nielen svojím špeciﬁckým tvarom. S dĺžkou 3,5 metra je veľmi obratný a zároveň – v porovnaní s ostatnými vozidlami
inej značky v danom segmente – je o čosi
kratší. Je neskutočne bezpečný – má pomerne veľkorysú deformačnú zónu a pri
náraze dokáže pohlcovať energiu ostatných vozidiel“ – opisuje DNA vozidla Peter Blahovský. Podľa jeho slov sú najlepším argumentom bezpečnosti crash testy,
v rámci ktorých absolvoval nárazy s vozidlom Mercedes-Benz Triedy S. ,,V týchto testoch obstál úplne skvele, čomu dopomáha aj bezpečnostný rám karosérie
Tridion, ktorý ostatné konkurenčné vozidlá nemajú.

VEĽKORYSÝ KOMFORT
Málokto by si myslel, že aj také –
na prvý pohľad malé – vozidlo, akým
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,,Vieme nastaviť spôsob ﬁnancovania
do tej miery, aby bol smart forfour dostupný
napríklad aj pre brigádujúceho študenta.“
je smart forfour, skrýva vnútri toľko priestoru. Dokonca sa doň pohodlne usadil pomerne ,,veľkoryso stavaný“ (192 cm) autor tohto textu, a to tak
na predných, ako aj na zadných sedadlách. Podľa slov Petra Blahovského:
„Komfort sedenia zabezpečujú najmä
anatomicky tvarované predné sedadlá,
pričom aj v zadnej časti sa dá sedieť pohodlne. Je to podmienené aj na dĺžku
vozidla pomerne veľkým rázvorom kolies 2,5 metra, ktorý je – v porovnaní
s vozidlom Mercedes-Benz Triedy A –
menší len o 20 centimetrov! Prednosti
smarta forfour zvyšuje aj celková individualizácia, variabilnosť interiéru a exteriéru či možnosť kombinácie LED alebo bežného osvetlenia.“ Zároveň našu
pozornosť upriamuje na dvere, ktoré
majú všetky štyri kľučky ťahavé, čo nebýva pri vozidlách v tomto segmente
zvykom. Pre smart je to ďalšie plus – takéto riešenie kľučiek je dôkazom, aký
dôraz kladú výrobcovia smarta forfour
na bezpečnosť v prípade nutnosti potreby otvorenia dverí vozidla.

VESELÝ PARTNER
Hovorí sa, že pes sa podobá na svojho pána. Aký by teda mal byť majiteľ smarta forfour? Peter Blahovský na
túto otázku odpoveď pozná a bez najmenších pochybností nám ju prezradí: ,,V prvom rade veselým človekom.
Nakoniec, dobrú náladu získate už len
pri pohľade naň. Je to netradične veselé auto, ideálne na prežitie rôznych, nepredvídateľných zážitkov. Či už počas
jazdy v meste, alebo aj na dovolenky.
Smart forfour je ideálnym partnerom
pre ľudí, ktorí sú vnútorne slobodní a duchom mladí. Na zrazy majiteľov smartov prichádzajú aj ľudia, ktorí majú výrazne nad 60 rokov a neverili
by ste, koľko je v nich pozitívnej energie
a radosti zo života. A nielen to – na rozdiel od ,harleyákov‘ my smarťáci počas
našich spanilých jázd nenaháňame ľuďom strach, ale, naopak, pozitívnu náladu a úsmev na perách. Je to jednoducho vozidlo, s ktorým zažijete čokoľvek,
lebo má nielen ,emócie‘ ale – ako sa
slangovo hovorí – aj gule“. Ó
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HVIEZDY CIEST
majú už aj multimediálnu tvár!
Vážení čitatelia magazínu HVIEZDY CIEST
a priaznivci striebornej hviezdy, máme
pre vás skvelú správu. Po tom, ako sme
sa rozhodli ,,onlinovej“ generácii ponúkať
pútavé témy na stránke www.eSTAR.sk,
aj v prípade HVIEZD CIEST sme pristúpili
k elektronickej verzii pre zariadenia
s operačnými systémami iOS a Android.
Text: Peter Škorňa

Z

tohto dôvodu od
prvého tohtoročného čísla printového
vydania magazínu
HVIEZDY CIEST
prinášame aj jeho úplne novú
elektronickú verziu.

V ČOM SPOČÍVA?
Elektronická multimediálna
forma má oproti printovému vydaniu atypickejšie zalomený obsah, je výrazne dynamickejšia,
modernejšia a hlavne – vizuálne
atraktívnejšia.
Stačí, ak si do svojich zariadení iOS (tablet a smartfón) alebo
Android (tablet) bezplatne stiah-

nete HVIEZDY CIEST z obchodu iStore alebo Google Play. Pomocou publikačného systému
CoverPage tak ľahko získate pohľad na novú, vizuálne atraktívnu multimediálnu formu vášho
magazínu.
Nebudete v ňom nútení komplikovane listovať jednotlivé strany magazínu, ale v rámci jednotlivých materiálov si budete môcť
scrollovať (posúvať) texty, preklikať sa na webové linky, prehliadať si galérie fotograﬁí, pozerať
videá či počúvať hudbu.
Takže pokiaľ máte vhodné komunikačné zariadenie – do scrollovania, priatelia... Ó

Odkazy
dk
na stiahnutie
i h
i HC
pre operačný systém iOS a Android:

iOS zariadenia

Android zariadenia

http://mb4.me/hc-ios/

http://mb4.me/hc-android/
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Čaro výdrže
Keď sa Mercedes-Benz s kódovým označením W124 objavil
v roku 1984 na trhu, kvalita bola alfou a omegou úspechu.
Auto zo Stuttgartu preto muselo vydržať, presvedčiť
odolnosťou a ukazovať kvality značky aj po
rokoch služby. Dnes z toho môžu majitelia
prvého „éčka“ len vyťažiť. Text: Václav Lipavský / Foto: Daimler AG
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M

ercedes-Benz W124
to nemal v období
svojho príchodu vôbec ľahké. Dnes ho
síce mnohí vnímajú skôr ako konzervatívneho zástupcu
svojej doby, ktorý sa nepúšťal do žiadnych konštrukčných experimentov, no
pravdou je, že v polovici osemdesiatych rokov šlo o jeden z najpokrokovejších Mercedesov vôbec. Samozrejme, bola tu ešte vlajková loď W126,
v niektorých ohľadoch na nové riešenia prichádzajúce v o číslo menšom
Mercedese však nestíhala ani tá. Nejde
pritom o žiadnu náhodu, model W124
mal totiž na trhu nahradiť nesmrteľné „Piano“ (W123). Treba uznať, že vystriedať ikonu nie je nikdy ľahké, tvorcovia novinky tak vedeli, že ju musia
posunúť o poriadny kus ďalej. Nástupca skrátka musel bojovať novými zbraňami, zvoliť iný prístup a ukázať zákazníkom, že sa Mercedesy vyššej strednej
triedy nespoliehajú len na tradície
a dobré meno predchodcov, ale majú
aj dostatočnú odvahu predviesť inovatívne prístupy a zaujať pozíciu technologického lídra. Vývoj auta bolo šia-

leným obdobím, keď sa všetko nové
preverovalo reálnymi skúškami, nič sa
nenechalo na náhodu a za každou súčiastkou stál človek, ktorý za ňu zodpovedal. Automobilka „naliala“ do
vývoja tohto auta neuveriteľné peniaze, výsledok však stojí za to. Po menšom type 190 predstavenom len krátko
pred W124 sa vo výrobe objavil ďalší
Mercedes, ktorý predvádzal takú porciu nových konštrukčných riešení, až
nad tým konzervatívni klienti neveriacky krútili hlavami. Audi bolo mimo
hry, no v BMW pri pohľade na W124
vraštili čelo a nervózne prestupovali z nohu na nohu. Všetkým muselo
byť okamžite jasné, že sa rodí legenda.
Zabúdať nesmieme ani na mimoriad-

ne elegantné tvary, pod ktoré sa podpísal Bruno Sacco, človek zodpovedný aj za menší model 190. Novinka tak
pútala sebavedomými priamymi líniami, ktoré jej nezabezpečovali len rešpekt a dostatočnú úctu okolia, ale aj
mimoriadnu aerodynamickú efektivitu
a schopnosť rozmaznávať posádku aj
na rýchlych diaľničných úsekoch neuveriteľným tichom v kabíne.

POZOR NA UNAVENÉ KUSY
Kvalita konštrukčného návrhu, výroby a výstupných kontrol modelu
W124 prekonávala všetky dovtedajšie
normy. Poctivé materiály, dimenzovanie súčiastok a dôraz na životnosť sa
po rokoch pretavili do ťažko uveriteľ- J
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J nej výdrže týchto modelov, ktoré aj po
prelome milénia okupovali prvé priečky rebríčkov spoľahlivosti. Na svojich
tachometroch pritom mávali natočené násobky toho, čo konkurenti. Spoľahlivosť Mercedesu W124 si totiž ako
prví všimli nemeckí taxikári, ktorí ich
v mnohých prípadoch rýchlo preniesli
cez métu pol milióna najazdených kilometrov a poslali k ďalšiemu majiteľovi,
ktorý bez väčších investícií hnal auto

Za výbornými jazdnými vlastnosťami tohto auta
hľadajte aj jeho viacprvkovú zadnú nápravu
s komfortne naladeným pružením.
v ústrety ďalším státisícom kilometrov.
Ak teda budete zháňať tohto nezmara
čo by ste vzhľadom na jeho konštrukčnú výnimočnosť mali, dajte pozor na

„vyjazdené“ kusy. Na trhu ich je veľa
a často svoje astronomické najazdené kilometre dobre maskujú. Voľte
exempláre s menším počtom kilometrov, život s nimi tak bude sprevádzať
menej starostí s výmenou unavených
komponentov.

SERVISU SA NEBOJTE
Rovnako ako v prípade ostatných
áut, aj pri W124 platí, že najviac vydrží pri starostlivosti značkového servisu. Ak ho už aj nezveríte do rúk odborníkom v montérkach s logom trojcípej
hviezdy, optimálne je používať kvalitné značkové náhradné dielce. Síce to
znie ako obohratá pesnička, no veľké
množstvá dodnes „žijúcich“ Mercedesov W124 donútili k aktivite mnohých
výrobcov náhradných dielcov s pochybnou kvalitou. Na auto tak zoženiete úplne všetko, kvalita jednotlivých komponentov je však často pochybná. Ak teda
túžite ochutnať „nesmrteľnosť“ W124
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S atmosférickým
naftovým motorom vás
prežije

na vlastnej koži, nebuďte „škrob“ a doprajte mu kvalitný servis.

NA CESTE DRŽÍ AJ PO ROKOCH
Za výbornými jazdnými vlastnosťami
tohto auta hľadajte aj jeho viacprvkovú zadnú
nápravu
s komfortne
nalade-

ným pružením.
Na pohľad síce
vyzerá zložito
(s podobnou jazdí
aj Mercedes 190) a na
rozbitých cestách by ste jej nehádali nijak vysokú životnosť, no realita ukazuje, že jej
dobre zvládnutá kinematika a poctivý
konštrukčný návrh robia divy. Náprava
odoláva opotrebovaniu lepšie než nie-

ktoré jednoduchšie riešenia konkurencie a aj s tisíckami kilometrov na krku
udrží zadok Mercedesu na ceste. Pre
pokoj v duši je však dobré dopriať jej
po rokoch dôkladnú kontrolu a vymeniť všetko potrebné. Týka
sa to

najmä prestížnejších šesťvalcových verzií, ktorých výkonový potenciál chcú súčasní majitelia stále využívať naplno.
Nezaškodí ani revízia pružín, časom sa
unavia a v ojedinelých prípadoch praskajú (ak predchádzajúci majiteľ auto
často preťažoval). Ó

Kým v oblasti podvozka (ABS, elektronicky riadený pohon všetkých kolies
4MATIC, viacprvkové nápravy...) a vnútornej výbavy (poloautomatická klimatizácia, elektriﬁkácia lepšie vybavených
verzií...) lámal model W124 zažité štandardy, pri motoroch boli kkonštruktéri spočiatku opatrnejší. Po
Použitie radových čerpadiel pri prvých naftových
motoroch pôsobilo archa
archaicky, prežili však samotný motor, a tto isté platilo aj pri ostatných riešenia
riešeniach. Ak hľadáte spoľahlivého „pracan
„pracanta“, pokojne
voľte atmosférický naftov
naftový šesťvalec
3.0 D. Výkonu má už dosť a vďaka absencii prepĺňania si s vyso
vysokou záťažou
poradí jeho hlava lepšie ako pri verNaftov štvorvalziách 3.0 TD. Naftové
ce sú väčšinou taxíky vo výro
službe, pre rodinné
účely
omno vhodnejsú tak omnoho
neskorši benzínové
šie neskoršie
Mercedesy s označením
E22 Obyčajne
E200 a E220.
na
mávajú najazdené
rop
zumné počty
kilometrov a ich technika nie
serv taká náje na servis
p manažérročná ako pri
šesťvalc
skych šesťvalcových
vern záver, ak
ziách. Tajný tip na
sku
prahnete po skutočnej
zbeos
rateľskej rarite, hľadajte osemvalcovú verziu 500E (neskoršie označenie E
500). Vznikla v spolupráci s automobilkou Porsche a vzhľadom na malý počet vyrobených kusov ich cena z roka
na rok výrazne stúpa.

Prémiový
Mercedes-Benz Club
Mercedes-Benz klub Slovensko je nielen prejavom spolupatričnosti k značke Mercedes-Benz, miestom
stretnutí zaujímavých ľudí na atraktívnych podujatiach, ale aj spôsobom, ako získať zaujímavé beneﬁty.
Každý člen klubu získa zo Stuttgartu Mercedes-Benz Club Card obsahujúcu kód, pomocou ktorého získa
prístup na zaujímavé internetové stránky a informácie zo sveta striebornej hviezdy.
Viac informácií a možnosti prihlásenia: www.mercedes-benz-klub.sk
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Elektroliečba

„béčkom“
Túžite po zážitku z dynamickej jazdy na temperamentnom vozidle,
a to všetko bez akýchkoľvek emisií? Pokiaľ áno, máme pre vás
riešenie: Mercedes-Benz Triedy B Electric Drive.
Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG
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J

ej temperament podčiarkuje
aj samotné intenzívne zrýchlenie – z nuly na 100 km/h potrebuje len 7,9 sekundy. Zároveň si udržuje tichý pohon,
o ktorý sa stará elektromotor s výkonom 132 kW. Práve silný a svižný výkon elektromotora s jazdným dosahom
až 200 km, je výsledkom spolupráce
značky Mercedes-Benz so spoločnosťou TESLA Motors.

s maximálnou rýchlosťou 110 km/h na
rovine. Funkcia kickdown však zabezpečuje, že mu zostáva k dispozícii aj
výkon 132 kW s maximálnou rýchlosťou do 160 km/h. Program Economy
zabezpečuje komfortný spôsob jazdy
s obmedzeným výkonom na 98 kW,
s podobnou funkciou kickdown ako
pri predchádzajúcom programe. Priaznivcom športovej jazdy je určený
program Sport s maximálnym výkonom 132 kW.

JAZDNÉ PROGRAMY
Okrem nulových emisií ponúka elektrické „béčko“ tri jazdné programy:
Program Economy Plus – podporujúci
defenzívny spôsob jazdy, pričom výkon
je v tomto prípade znížený na 65 kW

REKUPERÁCIA
Veľkorysý dojazd vozidla bol dosiahnutý na úkor obmedzenia maximálnej rýchlosti. Vodiča počas jazdy na to,
keď jeho vozidlo rekuperáciou spätne

získava energiu do batérie, upozorňuje
nápaditý indikátor výkonu. Mimoriadne efektívne získavanie energie, a tým
aj zvýšenie jazdného dosahu umožňuje
v elektrickej Triede B aj výbava dodávaná na želanie – radarom podporovaný rekuperačný brzdový systém, ktorý
súčasne podporuje vodiča pri regulácii odstupu a rýchlosti. Systém využíva údaje radarovej senzoriky COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS.
Pokiaľ systém vozidla nerozpozná
žiadne, resp. rozpozná veľmi vzdialené alebo zrýchľujúce vozidlo, auto sa
prepne do úsporného režimu „plachtenia“ bez rekuperácie. Vodič si môže
počas jazdy – pomocou radiacej páky
umiestnenej na volante – vybrať od re- J
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J žimu plachtenia s nulovou rekuperáciou (D+), cez miernu rekuperáciu (D),
rekuperáciu závislú od dopravnej situácie (DAuto), až po vysokú rekuperáciu
so športovou charakteristikou plynového pedála (D-).

MB VÝSTRAHA
Ochranu chodcov a cyklistov až do
rýchlosti 30 km/h zabezpečuje na objednávku dodávaný zvuk typický pre
Mercedes-Benz. Nad uvedenú rýchlosť
je zvuk zabezpečený sériovo bezplatne
– vďaka prirodzenému zvuku vetra počas samotnej jazdy.

RANGE PLUS
Energetické zásobovanie elektrického pohonu zabezpečuje silná lítiovo-iónová batéria, bezpečne a úsporne
umiestnená v podlahe medzi prednou
a zadnou nápravou, v tzv. ENERGY
SPACE. Na samotnú elektrickú batériu poskytuje Mercedes-Benz certiﬁkát,
ktorý zaručuje, že Mercedes-Benz odstráni každú technickú chybnú funkciu
počas obdobia ôsmich rokov od prvej
expedície alebo – registrácie, resp. do
priebežného výkonu 100 000 kilometrov. Nabíjačka batérie sa nachádza
v priestore motora. Plné nabitie batérie
možno dosiahnuť len za tri hodiny (pri
3-fázovej zásuvke, 400 V, 16 A). Na domácej zásuvke (230 V, 1-fázová) sa vozidlo dobije zvyčajne cez noc. Pri istení so 16 A to trvá len 9,1 hod. Zvýšenie
jazdného dosahu až o 30 km umožňuje
na želanie zákazníka dodávaná výbava
RANGE PLUS.

36

TEPELNÝ MANAŽMENT
Maximálnu výkonnosť všetkých
komponentov vozidla zabezpečuje aj
pri dlhších jazdách do kopca alebo vysokých vonkajších teplotách tzv. tepelný manažment. Ten obsahuje klimatizáciu interiéru vozidla, ako aj
chladenie samotného elektrického pohonu. Vysokovoltová batéria je chladená nízkoteplotným okruhom. Pri veľmi
vysokých teplotách môže byť podporovaný chladiacim okruhom klimatizačného zariadenia. V prípade nízkych
teplôt sa vykonáva vyhrievanie batérie. Vyhrievanie a chladenie interiéru
v Triede B Electric Drive zabezpečuje

sériovo dodávaná automatická klimatizáciou THERMOTRONIC, ktorá využíva vysokovoltový ohrievač PTC a vysokovoltový kompresor klimatizácie.
A na záver ešte ,,čerešnička na torte“. Pomocou služby Mercedes connect me si môže vodič – podľa teploty – svoje vozidlo vopred vyhriať alebo
ochladiť. Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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Exkluzívne
dráždenie zmyslov
Ešte väčšia individualita a exkluzivita, luxus a komfort ako pri najnovšej
Triede S – to je Mercedes-Maybach, nová podznačka vytvorená
v proﬁlácii značky Mercedes-AMG. Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG

T

áto úplne ,,čerstvá“ novinka, etablujúca sa v top
segmente luxusných limuzín, rozširuje ponuku sedanov Triedy S
o vozidlo, stanovujúce nové štandardy
v oblasti exkluzivity s tým, že najvyššie
nároky, aké len môže klient mať, spĺňa
aj svojou výbavou. K vlastnostiam, kto-

rými sa odlišuje od sériových modelov,
patria: viac priestoru, mimoriadny systém sedadiel, ako aj náročne reprezentatívne upravené a mnohorako individualizovateľné interiéry.
Po tom, ako priniesol Mercedes-Benz
s novou Triedou S v roku 2013 na trh
najlepší automobil na svete, a následne
ho obohatil o najšportovejšiu Triedu S

všetkých čias, Mercedes-AMG S 63, najhospodárnejší, S 500 PLUG-IN HYBRID (v budúcnosti S 500 e), či najinteligentnejší, S 500 Intelligent Drive, až
po najkrajšiu Triedu S všetkých čias,
Triedu S kupé, je Mercedes-Maybach
najexkluzívnejšou odpoveďou automobilky, ktorá spĺňa priania svojich zákazníkov. Ó
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Mercedes-Benz
čaká rok zmien a výročí
Foto: Bohumil Šálek, Daimler AG

V poslednom čase sa stalo dobrým zvykom, že
Mercedes-Benz každý rok rozširuje modelové portfólio
svojich vozidiel. Súčasné požiadavky zákazníkov sú
čoraz náročnejšie a diverziﬁkovanejšie. Zároveň s tým
chce takmer každý klient svoj jedinečný originál...

A

ktuálnu ponuku Mercedesu tvorí – pred pár
rokmi nemysliteľných
a neuveriteľných – dvadsaťjeden modelov. A pritom, uvedený trend sa nekončí. Naopak.
Už v roku 2015 prídu na trh tri nové modelové rady a jedna nová podznačka. Do
roku 2020 bude v našej ponuke viac ako
tridsať modelových radov!
Aby sa nestratil prehľad v modeloch
a zároveň sa jednotlivé modelové rady dali
jednoducho identiﬁkovať, dochádza v roku
2015 k postupnému premenovaniu časti
modelov.
Týka sa to najmä väčšiny modelov obľúbenej kategórie SUV. Model G alebo pre
znalcov Geländewagen, ako tá pravá esen-

cia značky Mercedes-Benz prepožičiava
označenie celej kategórii vozidiel určených
do terénu.
Už GLA naznačilo, ktorým smerom sa
budeme uberať. Prvé dve písmená budú
označovať príslušnosť auta k danej kategórii a tretie písmeno označí jeho modelovú
príbuznosť, respektíve veľkosť.
Takže: GLK sa takto zmení na GLC.
Zakladateľ kategórie prémiových SUV,
ML, sa zmení na GLE. Jeho športová verzia bude niesť označenie GLE kupé. A kráľ
medzi SUV, Trieda GL, ponesie právom
honosné označenie príslušnosti do tej najvyššej kategórie a bude premenovaná na
GLS.
Podobná zmena sa udeje aj v kategórii
športových roadsterov, kde sa SLK zmení

Nový nomenklatúrny jazdný systém
Súčasné

Stlačený zemný plyn
BlueTEC

Nové

c pre „stlačený zemný plyn“

d pre „diesel“

CDI
PLUG-IN HYBRID

e pre „elektrický“

4MATIC

38
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E 350 d

S 500 e
B 250 e

f pre „palivové články“

HYBRID
BlueTEC HYBRID

B 200 c

GLA 200 d

Elektromobil
Palivové články

Príklad

h pre „hybrid“

B 200 f

S 400 h
E 300 h

4MATIC

E 400 4MATIC

na SLC. Triedy G aj SL si podržia svoje
ikonické označenia. Keďže v jednoduchosti je sila, rozhodli sme sa pri tejto príležitosti sprehľadniť aj označovanie jednotlivých
pohonov. A tak sa všetky vznetové motory vrátia k pôvodnému označeniu malým
písmenom „d“. Čoraz populárnejšie hybridné pohony ponesú označenie „h“ a ich
plug-in a plnoelektrické verzie zas písmeno
„e“. Ďalšie alternatívne pohony tiež nezostanú nepovšimnuté. Fuel-cell technológia
pod kapotou bude označená „f“ a pohon
stlačeným zemným plynom ponesie písmeno „c“.
Samozrejme, nová nomenklatúra modelov a pohonov nie je jedinou novinkou,
ktorá sa objaví v roku 2015. Tento rok
oslávime 30. výročie obľúbeného pohonu
4MATIC. Mimochodom, viete, že prvý
model značky Daimler s pohonom 4x4,
známy pod označením Daimler Dernburg,
vyrazil do terénu už v roku 1907?
Budúci rok príde v takmer celej ponuke
SUV
SU
U k omladeniu a rozšíreniu modelov.
Ako
Ak
k prvý príde na naše cesty model GLE
kupé,
ktorý vo svojej podstate spojí tradíciu
k
ku
off-road
s modernou interpretáciou šporoff
of
tového
SUV kupé. Najobľúbenejšie SUV
tov
to
ov
v našej
ponuke, model ML, nezmení len
n
meno
na GLE, ale zároveň v druhej polom
me
vici
vic roka prejde „faceliftom.“ Ten zatrakvi
tívni
tíívvn
n a rozšíri jeho už teraz skvelé vlastnostii a úžitkovú hodnotu. Zároveň s ním príde
v tom
tto
o čase ku generačnej výmene a triedu
GLK
GL nahradí úplne nová trieda GLC.
GL
Rok 2015 je výnimočným pre MerceR
des
dees aj na Slovensku. Bude to už 25 rokov,
kov čo je značka zastúpená skupinou Moko
kov
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tor-Car a pod taktovkou Andreja Glatza
a jeho spolupracovníkov pomáha plniť aj
vaše sny.
Šťastnou zhodou okolností, ale možno aj
ako ocenenie našej práce, dochádza tohto
roku k reinkarnácii mena Maybach. Mercedes-Maybach, ako označenie top luxusných modelov, tak doplní športovú podznačku Mercedes-AMG a logicky zavŕši
hlavné zmeny roku 2015.
Rok 2015 je rokom tradícií, výročí a zároveň pozitívnych zmien. Motto Gottlieba
Daimlera „Das Beste oder nichts“ tak dostáva nový, moderný rozmer.

Nová nomenklatúra sérií Mercedes-Benz na rok 2015
Off-road/SUV

Hlavné modely

4-dverové kupé

Roadster

Róbert Hatala,
predaja
vvedúci
ve
dúci p
dú
reedaajjaa osobných vozidiel
reda

Daimler Dernburg v Juhozápadnej Afrike (dnešnej
Namíbii) v roku 1908.

Novinka Continental
WinterContact
TS 850 P
Prémiové pneumatiky od spoločnosti Continental podali skvelý výkon. Na
ich čele stojí celkom nová WinterContact TS 850 P pre výkonné osobné
automobily a SUV, ktorú časopis AutoBild sportscars označil ako „príkladnú“. Odborníci ju klasiﬁkovali ako „pôsobivú zimnú pneumatiku s príkladnými jazdnými vlastnosťami na mokrej vozovke, vynikajúcim riadením za mokra i sucha, presnou odozvou a stabilným bočným vedením,
krátkymi brzdnými dráhami na snehom pokrytej aj mokrej vozovke a nízkym valivým odporom“. Text a foto: Continental
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Luxus aj pri
pracovnom
nasadení

Mercedes-Benz Vito je určený najmä pre ľudí, ktorí auto nekupujú
iba ako imidžovú záležitosť, ale nutne ho potrebujú k svojej práci.
Nechcú sa pritom vzdať pohodlia a moderných technológií, ktoré
segment dodávok často obchádzajú. Text: Juraj Hrivnák / foto: Daimler AG

V

španielskom meste Vitoria sme mali možnosť vyskúšať si celkom nové
Vito. Je krajšie, premyslenejšie, lepšie vybavené a úspornejšie, ale je to neúnavný „pra-
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cant“, ktorý je schopný uspokojiť široké
spektrum požiadaviek.

OCHRANNÝ OBLEK
Mercedes-Benz Vito sa vyrába na tej istej linke ako Trieda V, ktorá patrí me-

dzi najluxusnejšie dodávky na trhu. Vito
je však zamerané na podnikanie, čomu
zodpovedajú jeho úžitkové vlastnosti. Lakované nárazníky boli vymenené za obyčajné plastové a vyšperkovaný interiér
„véčka“ vystriedal jednoduchší, odolnejší
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plechovky (pri A-stĺpikoch) a niekoľko
ﬂiaš, ktoré si nájdu miesto vo dverách
či v stredovom tuneli.

OCHRANCOVIA
a viac úžitkovo zameraný kokpit. Drevené obklady a hliníkové dekory tu nemajú
svoje miesto, dôležitá je odolnosť, robustnosť a jednoduchý dizajn. Zvnútra sa teda
„véčko“ a Vito vôbec nepodobajú.

PRIORITA ERGONÓMIE
Vodič úžitkového vozidla má rovnako právo od neho vyžadovať komfort,
prečo by sa oň mal ukrátiť? Mercedes-Benz Vito je príkladom, že aj v karosérii charakteristickej pre úžitkové vozidlá možno dosiahnuť ergonómiu
osobného auta. Sedadlo je pohodlné

a nastaviteľné vo viacerých smeroch.
Volant sa nachádza pekne pred vodičom a je nastaviteľný výškovo aj pozdĺžne. Nájsť si za ním pohodlnú pozíciu je jednoduché. Taktiež nie je
problém odložiť si drobnosti, ktoré môžete mať pri sebe – mobil a peňaženka
sa zmestia do odkladacích priestorov
pod stredovými výduchmi klimatizácie, tablet a dokumenty možno uložiť
do priečinkov na palubnej doske a taška sa zmestí do priestoru medzi predné sedadlá. Nezabudlo sa ani na pitný
režim posádky – je tu priestor na dve

Mercedes-Benz nezabudol ani na kompletnú bezpečnostnú výbavu nového Vita.
Automatické utiahnutie bezpečnostných
pásov, monitorovanie priestoru pred vozidlom, varovanie pred nebezpečne blízkym
vozidlom, asistent mŕtveho uhla, adaptívny tempomat, varovanie pred vybočením
z jazdného pruhu, osem airbagov a inteligentné LED svetlá sa starajú o bezpečnosť
posádky pri rýchlejšej jazde. Parkovací asistent zas ochráni auto pred drobnými nehodami pri jazde krokom. Obsahuje dokonca aj zaujímavý systém, ktorý pomáha pri
navigácii ťažného zariadenia k prívesu pri J
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cúvaní. Vynikajúcim systémom je asistent
pri jazde v bočnom vetre, ktorý poznáme
z osobných mercedesov. V dodávke má
o to väčší význam. Takýto zástup bezpečnostných systémov a asistentov neponúka
zatiaľ žiaden konkurent.

PRE KAŽDÉHO NIEČO
Najdôležitejšou vlastnosťou Vita je ﬂexibilita. Je schopné poslúžiť každému a dá
sa nakonﬁgurovať tak, aby vedel zákazník využiť 100 % z toho, čo kupuje. Veľký
ložný priestor Vita možno rozdeliť vďaka koľajniciam, v ktorých sa dajú ľubovoľne uchytiť kotevné oká. K dispozícii je
viac verzií modelu Vito: klasická dodávka
Panel Van, kombinovaná dodávka Mixto
s miestom až pre piatich členov posádky
a verzia Tourer určená hlavne na prepravu pasažierov. Novinkou je možnosť zvoliť si predný náhon, zadný náhon alebo
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pohon všetkých štyroch kolies. Nové Vito
je vo všetkých verziách o 140 mm dlhšie ako predchodca. Je dostupné s dvoma
rázvormi, troma dĺžkami karosérie a štyrmi rôznymi výškami. Základná výška verzií Tourer Pro a Tourer Select je dokonca znížená na 1 890 mm, aby parkovanie
a manévrovanie v parkovacích domoch
a podzemných garážach nerobilo žiaden
problém. Na pohon Vita slúžia dva vznetové agregáty. Motor 1,6 verzií 109 CDI
a 111 CDI môže poháňať iba predné kolesá a dosahuje výkon 65, resp. 84 kW. Väčší štvorvalec s objemom 2,15 l a dvoma
turbodúchadlami poháňa verziu 114 CDI
(100 kW), 116 CDI (120 kW) a 119 BlueTEC (140 kW).

ŠIROKÝ JEDÁLNY LÍSTOK
Vito do svojich útrob naprace všetko, čo sa od auta tohto druhu očaká-
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s nastaviteľnou chrbtovou
aj lakťovou opierkou. Podlaha tohto modelu je vybavená odolným, nešmykľavým
povrchom s ľahkou údržbou. Pri potrebe prepravy
osôb sú k dispozícii tri verzie: Tourer Base, Tourer
Pro a Tourer Select. Base sa
vyznačuje základnou výbavou za dobrú cenu, určenou
najmä pre ťažkú prácu stavbárov a remeselníkov. Jeho
interiér sa ľahko čistí a ťažko ho poškodiť. Verzia Pro
je určená skôr na školskú
alebo ﬁremnú prepravu.
Obsahuje ďalší rad sedadiel
vzadu, dodatočné odkladacie priestory, rádio a nastaviteľný volant. Okná sú na
tejto verzii zatmavené. Model Select je výkladnou skriňou luxusných prvkov dostupných v modeli Vito. Je
vhodný pre použitie ako
taxi či hotelový shuttle. Je
tu viaczónová klimatizácia,
multifunkčný volant, svetelný a dažďový senzor, LED
čítacie lampičky a luxusné
sedadlá pre vodiča a spolujazdca. Vďaka individuálne vyberateľným sedadlám
možno vnútro auta usporiadať podľa ľubovôle. Dokopy
Vito uvezie až osem ľudí.
va. Rozmery nákladového priestoru
pre dodávku sú oproti predchádzajúcej verzii prakticky nezmenené. Jeho
dĺžka sa v závislosti od verzie pohybuje v rozmedzí 2 433 – 2 908 mm. Popod
predné sedadlo možno prestrčiť ešte
dlhé predmety ako rúry a dosky a vodič tak získava ďalších 153 mm, s ktorými môže pracovať. Šírka nákladového priestoru je všade dostatočná na to,
aby sa doň zmestila europaleta. S maximálnym zaťažením sa netreba trápiť
– už aj základná verzia zvládne takmer
1,3 tony. Rekordmanom je však Vito
so zadným náhonom a hmotnosťou do
3,2 tony, ktoré unesie až 1 369 kg nákladu. Pre tých, ktorí okrem objemného
nákladu prepravujú aj ľudí, je tu verzia
Mixto. Vzadu môže mať buď dve, alebo tri odnímateľné sedadlá. Na želanie
sa dodávajú aj separátne zadné sedadlá

NAJPOHODLNEJŠÍ AUTOBUS
Pre test sme si najprv vzali model Vito
Tourer Select 116 CDI s automatickou
prevodovkou 7G-TRONIC PLUS. Ako
prvé nás prekvapilo vynikajúce odhlučnenie auta a hneď potom plavný a úžasne komfortný podvozok. Takú mieru
komfortu som v podobnom aute ešte
nezažil. Vito si skvelo poradilo s rázmi od cesty, ako aj s tiahlymi diaľničnými zákrutami. Krátke nerovnosti nezostali rezonovať v karosérii a Vito jazdilo
suverénne ako Mercedes-Benz. Vďaka
zadnému náhonu bolo naše Vito veľmi
obratné a v meste nebol problém s ním
manévrovať. Prevodovka radila takmer
nebadateľne a držala agregát v nízkych
otáčkach. To mu však vôbec neprekážalo. Keď sme od auta požadovali výkon, rýchlo podradilo o dva stupne a ani

s predbiehacími manévrami nebol problém. Situácia sa ešte zlepšila, keď sme
sadli do verzie 119 BlueTEC, ktorá v celom otáčkovom spektre ťahala ešte lepšie
a dravejšie. Posledným testom bola verzia Panel Van, ktorá citeľne stratila na
odhlučnení, a zo skrine sa občas ozývalo
známe dodávkové dunenie. To však bolo
na nižšej úrovni ako pri konkurentoch,
a preto sa Vito radí medzi to najlepšie,
čo sa medzi úžitkovými vozidlami danej
kategórie dá zohnať. Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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Dôležité je
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to, čo viete...
Na Slovensku vyrastá množstvo šikovných a talentovaných ľudí, ktorí
sa svojím nadaním a kreativitou dokážu presadiť aj v zahraničí.
Sú skutočnými osobnosťami. Jednou z nich je aj mladý dizajnér
Bystrík Míček, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti
WERKEMOTION, s. r. o., ktorého rukopis nesie aj jeden z modelov
značky Mercedes-Benz... Zhováral sa: Peter Škorňa / Foto: Miro Nôta

A

ko sa taký mladý človek ako vy ocitne v dizajnovom centre značky Mercedes-Benz
a podieľa sa na tvorbe
novej tváre jedného z modelov tejto
prémiovej značky?
- Počas štúdia na vysokej škole som dostal ponuku na deväťmesačnú pracovnú stáž v nemeckom Sindelﬁngene, kde
má svoj ,,stan“ dizajnérske štúdio značky
Mercedes-Benz. Samozrejme, že som nezaváhal a okamžite ju prijal.
Bola niečím špeciﬁcká?
- Týkala sa dizajnového vývoja nového exteriéru pre offroadové, armádne vozidlá, vany a úžitkové vozidla. Aj vďaka
tomu som sa dostal priamo do centra spoločnosti, zaoberajúcej sa vývojom týchto
vozidiel, pričom som sa stal súčasťou viacerých projektov a prác aj pre externé pobočky, ktoré má Mercedes v Indii či Japonsku...
Vieme však, že ste sa podpísali aj pod
model G AMG 6x6...
- Na začiatku sa na projekte Triedy G
AMG 6x6 podieľalo niekoľko dizajnérov priamo z tímu – a ešte jeden dizajnér
z tokijského dizajnérskeho štúdia značky
Mercedes-Benz. V rámci hlavného kick-off sedenia k dizajnu spomínaného „géčka“, sa nakoniec do ﬁnále dostal projekt
Kórejca z Tokijského štúdia Mercedes–
Benz a môj projekt. Následne – po konzultáciách s klientelou a aj manažmentom
Mercedesu, ako ﬁnálne vybrali moje rie- J
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Základná koncepčná
architektúra „géčka“ ostala zachovaná
a bola obohatená o nové prvky, ktoré
stabilizovali samotný produkt.
J šenie koncepcie dizajnovej zmeny Triedy
G AMG 6x6.
V čom spočívala?
- Základná koncepčná architektúra
„géčka“ ostala zachovaná a bola obohatená o nové prvky, ktoré stabilizovali samotný produkt. Či už išlo o mohutnejšie
čierne blatníky, rôzne orámovania, alebo
ostatné úpravy.
Máloktorý laik si vie predstaviť, ako
následne prebieha ďalšia realizácia...
- Na začiatok mi boli pridelení dizajnéri na svetlá a na detaily. Neskôr sa do
projektu zapojil ešte jeden kolega a s ním
sme projekt dokončili...
Človek by si nemyslel, že na zdanlivo
jednoducho vyzerajúcich veciach pracuje toľko ľudí...
- To áno. Len na dizajne exteriéru pracovalo šesť ľudí. Následne pribúdali ľu-
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dia, ktorí riešili detaily, farby, svetlá, materiály, dizajn interiéru a, samozrejme, sa
na tom podieľalo aj viacero inžinierov...
Ja som bol v rámci celého projektu tým,
kto navrhol koncept exteriér dizajnu, čiže
pri projekte som bol prakticky od jeho začiatku až do konca ako jeden z hlavných
členov tímu. Nado mnou bol už len jeden
boss pre špeciálne vozidlá.
Boli ste pri projekte časovo limitovaní?
- Z časového hľadiska išlo podľa mňa
o jeden z najrýchlejších projektov. Normálny dizajnérsky vývoj pri automobile
trvá približne aj dva roky. My sme na to
mali pol roka.
Nemal ste pocit dešpektu pre to, že
ste z krajiny, ktorú mnohí na západe
stále vnímajú ako súčasť východného bloku?

- Nie. Nakoniec, v rámci Mercedesu už
pracuje viacero Slovákov. Jedným zo šéfov interiér dizajnu je aj Peter Balk
Balko, ktorý pracoval napríklad na interiéri n
novej
Triedy S. Ďalším dizajnérom je M
Miroslav
Jaško, ktorý pracoval na novej Triede
Trie S
kupé. Donedávna v Mercedese pôs
pôsobil na
dizajne aj Vojtech Stránsky. Viete, Mercedes je natoľko globálna ﬁrma, že to, odkiaľ pochádzate, tam nehrá úlohu. Dôležité je, čo viete a aký ste.
Čo znamená pre mladého dizajnéra
dizaj
zo Slovenska fakt, že sa podieľal
podieľa nielen na vedení tímu, ale aj to, že práve jeho koncept bol vybraný na realizáciu?
- Veľmi veľa. V prvom rade je to veľmi
Viete, až nedobrá referencia. Viete
dozvedel,
skôr som sa dozv
častým praže nebýva častý
vidlom, aby v ttakýchto veľkých a rrenomovaných ﬁrmách
ako ﬁnálny vvybrali
nováčika.
projekt nováč
vaša spoPokračuje vaš
lupráca s MercedeMerc
som
naďalej?
sso
om aj naďalej
diplomovej
- V rámci diplo
práce – vytvorenia modemi rolu športovej limuzíny – m
bili ľudia z nemeckého Mercedesu supernateraz
vízorov. Tu sa naša spolupráca nat
skončila. Referencie z Mercedesu vvšak ostali, o čom svedčí aj fakt
fakt, že som ná
následne
tali
dostal ponuky aj z iných automobilových
značiek, akými sú napr. Jaguár či VW...
V čom konkrétne spočívala spomínaná spolupráca na vašej diplomovej práci?
- Z Mercedesu som mal prideleného supervízora a aj oponenta z oblastí vývoja dizajnu exteriéru. Vypracoval
som model a dizajnérsky koncept športovej limuzíny mercedesu, ktorý je vlastne zároveň aj kupé. Ide o akúsi víziu päťmetrovej športovej limuzíny neďalekej
budúcnosti, ktorej zadné blatníky by sa
oddeľovali na monocykly pre separátny
pohyb po meste, čím sa zvýši ﬂexibilita
samotného vozidla...
Mohli by ste prezradiť, čo na vás
v rámci vašej práce pre Mercedes najviac zapôsobilo?
- Spôsob a ﬁremná kultúra pri tvorbe dizajnu. Je viac uvoľnená ako inde.
Aspoň ja som mal ten pocit. Nie je taká
striktná, ľudia sú k sebe familiárnejší. Viete, aj keď som tam prišiel ako mladý a ne-
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známy 23-ročný človek, bolo úplne prirodzené, že sme si všetci navzájom tykali.
Dokonca aj s vtedy globálnym šéfom
Mercedesu pre dizajn úžitkových a armádnych vozidiel Kaiom Sieberom.
Vráťme sa však do minulosti – čo bolo
tým impulzom, pre ktorý ste sa rozhodli študovať a špecializovať práve
na transport dizajn?
- Nerád by som bol, aby to vyznelo ako klišé, ale ja – podobne ako mnoho iných detí – som sa od mala zaujímal o autá. Na strednej umeleckej
škole, kde som študoval odbor graﬁckého dizajnu a reklamy, som zistil, že
na VŠVU v Bratislave je v rámci katedry dizajnu aj ateliér Transport dizajn,
kde sa to dá študovať. Išiel som teda na
VŠVU na transport dizajn a od vtedy je
mojou vášňou.
Dá sa v takej krajine, akou je Slovensko, s transport dizajnom uživiť?
- Moje dizajnérske štúdio WERKEMOTION, s. r. o., je na Slovensku jediné svojho druhu, ktoré ponúka práce transport
dizajnu a pokiaľ viem, je jediným aj cel-

kovo v strednej a vo východnej Európe.
Najbližšie ﬁrmy, ponúkajúce transport dizajn, sú smerom na západ – v Rakúsku,
Taliansku či vo Veľkej Británii. A či sa
ním dá uživiť? Pokiaľ ste šikovný a úspešný, máte kvalitné referencie, tak áno, pretože viete osloviť ﬁrmy, ktoré na transport
dizajn nemajú také obrovské objemy ﬁnancií, ako nadnárodné transportné spoločnosti, ktoré si zadávajú prácu u takých
dizajnérskych gigantov, akými sú napr. talianska Pininfarina alebo Italdesign.
V rámci vašej spoločnosti sa všetci venujete len transport dizajnu?
- Sme komplexne vyškolení na transport dizajn a všeobecne priemyselný dizajn produktov. Ja mám okrem toho ešte
špecializáciu aj na graﬁcký dizajn, reklamu, a stratégie produktov, čiže klientom
ponúkame čo najkomplexnejšie služby.
Je transport dizajn priestorom realizácie len mužov alebo si v ňom nachádzajú uplatnenie aj ženy?
- Je to skôr testosterónové prostredie,
aj keď postupne majú automobilky čoraz väčší záujem zamestnávať aj ženy.

Jednoducho – aj tu sa čoraz viac dostáva k slovu žensky pohľad na tvarovanie či farby. Ich styling – na rozdiel od
mužského – je jemnejší, vyváženejší, nebýva až taký agresívny. Dokonca, poznám automobilku, v ktorej na jednom
projekte pracoval čisto žensky tím. Ženy
v ňom boli aj dizajnérky a aj modelárky. Výsledným produktom bolo veľmi
elegantné a zároveň športovo ladené vozidlo... Dizajnérky pracujú aj v Mercedese, hlavne v oblasti dizajnu farieb,
materiálov a dizajnu interiéru.
Na čom teraz pracujete? Plánujete
s Mercedesom v blízkom čase novú
spoluprácu?
- V súčasnosti sa venujeme trom dizajnovým projektom lodí nad 100 m dĺžky
a aj projektom malotraktorov pre zahraničných klientov. Samozrejme, že spoluprácu s takou renomovanou značkou,
akou je Mercedes, nevylučujem a v pomerne blízkom období ju aj plánujem.
Nakoniec, o tom, že ide o moju ,,srdcovku“ svedčí aj fakt, že som si sám kúpil
novú Triedu C s AMG paketom... Ó
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Keď sa zima opýta... alebo
šťastie praje pripraveným
Známa múdrosť hovorí: Ako si kto ustelie, tak si aj ľahne.
S príchodom zimy to platí pre majiteľov motorových vozidiel
dvojnásobne... Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

Z

Vedúci servisu
osobných vozidiel
Motor-Car
Bratislava
na Tuhovskej –
Pavol Ondriaš

meny počasia, najmä
pri cestách
na hory a do
vyššie položených miest nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí
nemožno podceňovať. A to ani v prípade, že máte na svojom vozidle ,,obuté“
zimné pneumatiky, pretože tie sú často
bez pomoci snehových reťazí voči výkyvom počasia úplne bezmocné. Zvlášť
v prípade, ak sa prejazd cestou – vplyvom vytvárania snehových závejov a jazykov či poľadovice skomplikuje z hodiny na hodinu.

POUŽÍVANIE REŤAZÍ
,,Snehové či odborne nazývané aj protisklzové reťaze sa v prípade, že to ne-
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upravuje dopravná značka, používajú
vždy podľa posúdenia danej situácie zo
strany vodiča“ – vysvetľuje vedúci servisu osobných vozidiel Motor-Car Bratislava Pavol Ondriaš a pokračuje: ,,Situácia, keď ich treba mať na kolesách, je
daná príkazovou dopravnou značkou
v rámci označeného úseku, prípadne aj
vymedzeného času, čo sa uvádza najčastejšie na doplňujúcej dodatkovej tabuli. V prípade, že ich nemáte, riskujete nielen kolíziu, ale aj pokutu, ktorá je
v rôznych krajinách rozdielna.“ V SR,
ČR, Poľsku a Maďarsku sa snehové reťaze musia používať vtedy, keď to určuje dopravná značka. V susednom Rakúsku musia mať vodiči snehové reťaze
vo vozidle nad 3,5 t pre minimálne dve
kolesá hnacej nápravy od 1. novembra
až do 15. apríla. Používať sa tu môžu

iba reťaze, ktoré zodpovedajú normám
V5117, resp. V5119. Rovnako je nutné
mať reťaze v prípade, pokiaľ to prikazuje dopravná značka. Takže, je lepšie
mať reťaze v každom prípade so sebou.
Zároveň musia byť snehové, resp. protisklzové reťaze schváleného typu, použité len na vozidlách s rozmermi pneumatík, ktoré sú uvedené v ich návode
na použitie a tiež nemôžu byť poškodené do takej miery, že by to obmedzovalo ich funkčnosť a bezpečnosť.

SPRÁVNY VÝBER
,,Pri kúpe správnych snehových reťazí, ktorých hlavnou úlohou je zlepšiť prenos hnacích síl a smerovej stability medzi kolesom a cestným povrchom,
odporúčame navštíviť niektorý z našich
autorizovaných servisov, kde vám vie-
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me presne poradiť, aké rozmery reťazí
je potrebné na konkrétne vozidlo kúpiť.
Zároveň vám vieme odporučiť aj konkrétny typ reťazí, čím sa vyhnete prípadným komplikáciám, ktoré hrozia pri
kúpe reťazí cez internet alebo pod rukou. Viete, v prípade pokiaľ si nekúpite
poriadne, certiﬁkované reťaze, určené
na veľkosť kolesa vášho vozidla, hrozí, že dôjde k ich roztrhnutiu a tým aj
k možnému poškodeniu tlmičov, brzdových hadíc, podblatníkov, prahov, blatníkov, vzduchového vedenia k tlmičom
a na vozidle môže nastať veľmi vážny
problém“ – vysvetľuje Pavol Ondriaš.
Podľa jeho slov sa reťaze dávajú na
prednú nápravu pri vozidlách Tried A,
B, CLA a GLA, ale aj na všetky tieto vozidlá s pohonom 4x4. Na zadnú nápravu sa dávajú reťaze pri Triedach C, E,
S, ale aj G, GL, GLK a M. Práve pri ťažších SUV vozidlách sa používajú reťaze,
vyrobené z pevnejšieho materiálu. Štandardne sa dávajú reťaze vždy len na dve
kolesá, ale – ako s úsmevom dodáva Pavol Ondriaš: ,,Sami viete, že proti gustu
nie je žiadny dišputát, a tak nevylučujem, že si niekto príliš opatrný dokáže
nasadiť reťaze aj na všetky štyri kolesá...
Títo ľudia by si pokojne obuli aj pneumatiky s nastrelenými hrotmi, tie však
u nás nie sú povolené. V každom prípade, jedna súprava štandardne obsahuje
reťaze na dve kolesá.“

,,REŤAZENIE“
Priznám sa, že hoci som už dosť starý na to, aby som to vedel, doposiaľ
som ešte nikdy snehové reťaze na kolesá nedával. Jednoducho, montáž snehových – či odborne protisklzových – reťazí je pre mňa španielska dedina. A ako
som zistil, aj pre môjho fotografa a ďalších známych (dokonca aj väčšinu kolegov v Mercedese). Aby sme sa nielen
my, ale aj vy – čitatelia – naučili, ako si
v zime v prípade potreby pomôcť, požiadali sme vedúceho servisu osobných
vozidiel Motor-Car Bratislava – Pavla
Ondriaša o názornú ukážku...
,,Vždy sa treba riadiť návodom na
montáž a demontáž a tiež dodržiavať bezpečnostné pokyny týkajúce sa rýchlosti.
Vozidlo s reťazou môže ísť v našom konkrétnom prípade maximálne rýchlosťou
50 km/h a nemalo by sa s reťazami jazdiť po asfaltovej ceste, ale len po snehu“
nezabúda pred tým, než rozbalí reťazovú
súpravu, poznamenať Pavol Ondriaš...

Reťazový set je
skladný, pričom reťaze
sú v ňom bezpečne
uložené.

Na vrchnej
časti kolesa
sa zámok
obruče spojí
a uzamkne.

Súprava
obsahuje
presný návod
na montáž
a demontáž
reťazí.

Obruč po
uzamknutí
vycentrujeme so
zámkom na
stred.

Reťaz
vytiahneme
a cvične si
zatvoríme
zámok
obruče.

Reťaze
pripneme
k navijaku.
Odistíme
napínač
reťazí, ktorý
uvoľní lanko,
vďaka čomu
pospájame
predné strany reťazí.

Detail zámku
obruče.

Obruč
prevlečieme
zo zadnej
vnútornej
časti kolesa.

Keď navíjač
prepneme
do polohy
DRIVE, reťaz
sa jemne
došponuje.
Reťaz sa
následne –
približne po
5 metroch
pomalej
jazdy – došponuje na
100 %.
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Strešný box vs. držiak
na lyže a snoubord
So zimou bezpodmienečne súvisí aj zimná lyžovačka a snoubordovačka.
Aj preto vám prinášame niekoľko rád, ktoré by vám mohli pomôcť pri
rozhodnutí, kam si svoje športové náradie uložíte tak, aby ste ho
aj šťastne dopravili na miesto určenia... Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG

L

yže a snoubordy môžeme
prepravovať na streche vozidla tromi základnými spôsobmi: pomocou magnetických držiakov, strešného
boxu a držiaka na lyže a snoubord.
Kúpa magnetických držiakov sa majiteľom vozidiel Mercedes-Benz neodporúča, keďže vozidlá majú buď hliníkové karosérie, alebo sklené strechy,
kde magnetický strešný nosič nebude
dostatočne pevne držať, čím sa stáva
nedostatočne bezpečným.
Z uvedeného vypláva, že ako použiteľné sú zvyšné dva spôsoby prepravy, pričom ako prvoradé treba zakú-
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piť (v autorizovanom zastúpení značky
Mercedes-Benz) kvalitný základný
strešný nosič (na nadstavby), ktorého cena sa pohybuje do 250 eur.
Na ten možno následne namontovať
dva druhy nadstavby:
Držiak na lyže a snoubord –
je ľahší variant nadstavby. Má menší odpor ako strešný box, je lacnejší.
Má uzamykateľný aj nosič aj náklad.
Nevýhodou je, že odvezie len napr.
2 páry lyží a jeden snoubord a tie sa
môžu zašpiniť, resp. zapadnúť snehom. Nosič si vie namontovať vodič aj
sám doma v garáži. Cena sa pohybuje
od 150 do 250 eur.

Strešný box – poskytujúci väčší priestor na batožinu (lyže od 4 – do
8 párov), zmestia sa doň aj lyžiarky,
prípadne batožina. Veľkosť a nosnosť
boxu je limitovaná veľkosťou a nosnosťou strechy. Box je uzamykateľný, lepšie chránený pred krádežou a aj pred
nepriaznivým počasím, dá sa použiť aj
v lete na dovolenku. Jeho nevýhodou
je jeho skladnosť a to, že montáž si vyžaduje už dvoch ľudí. Cena sa pohybuje od 300 do 600 eur.
Bližšie informácie a odborné
poradenstvo získate v každom
autorizovanom zastúpení a servise značky Mercedes-Benz.
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Dobré rady nad zlato...

Základný strešný nosič

z V kritickej situácii, pokiaľ je šmykľavý a zasnežený povrch a nemáte reťaze, skúste podhustiť pneumatiku (všetky
4 kolesá), napr. o 1 atmosféru. Zväčšíte tým styčnú plochu pneumatík s povrchom, zníži sa tlak pod kolesom, vozidlo sa bude menej zabárať do snehu,
zlepší sa čistenie dezénu a tým sa zároveň dosiahne požadovaný efekt – zlepší
sa záber pneumatiky. Vozidlo sa bude zároveň – pri pomalej jazde bez rezania zákrut – správať stabilnejšie. Po prechode
vozidla na asfalt je potrebné pneumatiky
dofúkať na predpísaný tlak.
z Dobré je myslieť na to, že po príchode vozidlom napr. z lyžovačky, ak sa
používali reťaze, tie by sa mali vodou
prepláchnuť – zbaviť sa soli a vzápätí poriadne vysušiť, prípadne by sa mali
jemne zakonzervovať kvalitným, na to
určeným olejom (ktorý ponúkajú aj autorizované servisy Mercedes-Benz).

Držiak na lyže a snoubord

Strešný box

z Vo vozidle by počas zimných mesiacov vôbec nemala chýbať: škrabka na
sneh (autorizované servisy Mercedes-Benz ponúkajú veľmi praktické a kvalitné škrabky s integrovanou metličkou,
ktoré majú optimálnu mäkkosť, vďaka
čomu nedoškrabú lak), zásobu nemrznúcej zmesi do ostrekovača pre každý
prípad, lopatku na prípadné odhrnutie
snehu, záťažové vrecká v prípade vozidiel so zadným náhonom. (Všetky veci
ponúkajú aj autorizované servisy Mercedes-Benz, pričom pri stredných triedach
vozidiel odporúčajú minimálne 2 vrecká
po 25 kg a pri vyšších triedach aj 4 vrecká po 25 kg...)
z Samozrejmosťou by mali byť aj teplé pracovné rukavice a dobrá nemoknúca pokrývka hlavy – chrániaca pred snehom či mrznúcim dažďom (možno si ich
zakúpiť aj v autorizovaných zastúpeniach
Mercedes-Benz).
z Pred zimou bezpodmienečne využiť
bezplatnú 20-minútovú prehliadku vozidla v autorizovaných servisoch Mercedes-Benz.
z Odporúča sa zakúpenie Špeciálnej
zimnej súpravy Mercedes-Benz, ktorá
obsahuje o. i. silikónový olejček na gumové tesnenia dverí, rozmrazovač na
sklo a rozmrazovač na zámky.
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Obdivovateľ kvality

a precíznosti

Byť lídrom úspešnej ﬁrmy s medzinárodným zázemím si vyžaduje nielen
manažérske schopnosti a obchodného ducha či pomyselné šťastie, ale aj pevnú
základňu. Pre generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti
C. S. CARGO Slovakia, a. s., Mgr. Michala Horáka, MBA, je takou základňou
aj ich viac než 125 vozidiel značky Mercedes-Benz... Zhováral sa: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

V

aša spoločnosť má zastúpenie v Česku, na
Slovensku, v Poľsku
a najnovšie aj v Rusku. Venujete sa tranzitu tovaru len v týchto krajinách alebo sa preprava týka aj Európskej únie
ako takej?
- Ide o zabezpečovanie vnútroštátnej distribúcie tovaru a tiež o medzinárodnú prepravu v rámci celej EÚ, do Ruska a krajín CIS.
Je doprava a tranzit vaším core businessom alebo má vaše podnikateľské
pôsobenie širšie spektrum?
- V prvom rade sa špecializujeme na dopravu a logistiku.
V rámci vašej spoločnosti máte svoj
vozový park centralizovaný?
- Nie. Ten má v každej krajine, v ktorej
má C. S. CARGO zastúpenie, na starosti dané zastúpenie a jeho manažment. Riadenie je v každej krajine samostatné. To
však neznamená, že keď je potrebné, tak
si jednotlivé pobočky navzájom nepomáhajú. V každom prípade, naše lokálne zastúpenie C. S. CARGO Slovakia má svoju bázu a teda aj vozový park alokovaný na
Slovensku.
Môžete nám prezradiť, aký veľký vozový park má vaša spoločnosť a aký
podiel v ňom tvoria vozidlá značky
Mercedes-Benz?
- V súčasnosti máme na Slovensku

takmer 250 vozidiel, z ktorých ťahače Mercedes-Benz tvoria de facto presne polovicu – 125.
Je vami spomínané zastúpenie mercedesov podobné aj v ostatných krajinách, v ktorých pôsobí C. S. CARGO,
alebo ide len špeciﬁkum vášho slovenského?
- Podľa mojich informácií je ten pomer vozidiel Mercedes-Benz oproti autám
iných značiek približne rovnaký aj v iných
zastúpeniach.
Aké typy mercedesov máte vo svojom
vozovom parku?
- Ide o vozidlá Mercedes-Benz, kde dominuje modelový rad Actros, Atego
a Axor. Tieto vozidlá patria do emisných
tried E3, E5, EEV a E6. Ťahače Mercedes-Benz sme začali nakupovať približne
v roku 2004. Vlastne, mohol by som pokojne povedať, že najmä v Českej republike,
ale aj na Slovensku, patria spoločnosť
C. S. CARGO a Mercedes k sebe a viac-menej spolupracujú od založenia našej
spoločnosti.
Na základe čoho? Môžete byť konkrétnejší?
- Uvedená spolupráca bola ovplyvnená
predovšetkým úspešnou expanziou C. S.
CARGO v rámci tranzitu tovaru v stredoeurópskom a vlastne aj európskom priestore. Spolupráca sa týka nielen oblasti pravidelnej obmeny vozidiel, ale aj expanzie
mercedesov nových modelových radov

v rámci nášho autoparku. Máme aj čo ponúknuť, a tak českí kolegovia zaisťujú určité prepravy aj pre niektoré výrobné závody
Daimlera. To však neznamená, že by sme
na Slovensku nemali dobré vzťahy. Práve
naopak...
Ročne svoj vozový park obmieňate,
ale zvyšujete ho aj o nové vozidlá –
medzi nimi aj o mercedesy. O aký počet ide?
- Na Slovensku je to približne 10 – 15 vozidiel. Snažíme sa napredovať nielen v počte, ale najmä v oblasti inovácií a technického vybavenia vozidiel. Aj preto sa ich
snažíme kupovať s najmodernejším technickým vybavením, ako je napr. PPC tempomat, alebo rôzne asistenčné systémy.
Vďaka nim dokážeme nielen zabezpečiť
našim vodičom väčšiu bezpečnosť jazdy,
ale v konečnom dôsledku našej spoločnosti
aj zvýšenie efektivity a zníženie nákladov.
Ekonomika prevádzky je pre takú spoločnosť, akou je aj naša – prvoradá.
Do akej miery dokážete vyhodnotiť, či
je pre vás napr. používanie PPC tempomatu výhodné alebo nie?
- V rámci spoločnosti máme mercedesy,
ktoré ho majú, a aj také, ktoré sú bez neho.
Vďaka tomu si môžeme testovať ich prevádzky a vyhodnocovať, aký je dopad používania vozidiel v reálnej prevádzke a či sa
nám oplatí.
... a výsledok?
- Vozidlá s PPC tempomatom mali niž- J
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Po etape stabilizácie momentálne zaznamenávame postupný rast, čo nie je vždy
jednoduché, pokiaľ si uvedomíte rôzne krízové momenty súčasného ekonomického
vývoja, ktoré sprevádzajú podnikanie. Samozrejme, dôležitým faktorom pre rozvoj
našej spoločnosti je ﬂotila vozidiel, ktorá
na seba viaže najväčšie náklady. Je akousi alfou a omegou toho, ako ten hospodársky výsledok bude vyzerať. Musí byť správne optimalizovaná a maximálne vyťažená.
A, samozrejme, veľmi významný je aj ľudský faktor. Je to vlastne otázka vzájomnej
harmónie a synergie ľudí a techniky...
Koľko má C. S. CARGO Slovakia zamestnancov?
J šiu spotrebu o 5 %, t. j. zaznamenali sme aj
celkové zníženie nákladovosti.
Hovorí sa, že nákladovosť neovplyvňuje len technika, ale predovšetkým
ľudský faktor...
- S tým s vami absolútne súhlasím. Veľkú úlohu hrá aj samotný vodič. Lebo môžete mať vo vozidle najmodernejšie technológie, môžete mať najlepšie auto, môžete
mať akékoľvek možné asistenčné systémy,
môžete optimalizovať náklady, ale pokiaľ
k vozidlu nebude jeho vodič pristupovať
tak, ako by mal, akýkoľvek efekt z inovácií
a nových technológií sa rozplynie. Aj preto
venujeme veľkú pozornosť a energiu tomu,
že sme si vybudovali vlastný systém ich
školení a rozvoja, pričom pravidelne monitorujeme aj telematiku ich jazdy, t. j. či ten-ktorý vodič hospodárne a efektívne jazdí
alebo nie. Zároveň využívame aj školenia,
ktoré nám zabezpečujú dodávatelia vozidiel, teda aj Mercedes-Benz.
V rámci vozového parku si vozidlá servisujete sami?
- Nie. Využívame autorizované servisy dodávateľských ﬁriem. Konkrétne – čo
sa týka Mercedesu si myslím, že naša vzájomná spolupráca je veľmi korektná a dobrá. Zvlášť sme v poslednom čase spokojní
so servisom aj mimo garantovanej záručnej lehoty, najmä s prístupom Mercedesu.
Ako sa však hovorí – vždy je ešte priestor
na zlepšovanie...
Predpokladám, že máte 72-mesačný
interval obmeny vozidla...
- Nie vždy. Presný interval obmeny konkrétneho vozidla závisí od daného projektu, kam vozidlo alokujeme, a tento sa
môže pohybovať v dĺžke trvania až 84 mesiacov. Pokiaľ však máte na mysli typickú
dĺžku trvania lízingu pri novonadobudnutých vozidlách, tak áno. V takomto prípade
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Som veľký prívrženec nemeckých
značiek, pretože nech som mal
akékoľvek vozidlo, vždy mi
najviac imponovala nemecká
precíznosť a kvalita.
uzatvárame lízingové zmluvy väčšinou na
72 mesiacov.
V prípade mercedesov idete cez Mercedes-Benz Financial Services?
- Samozrejme, snažíme sa nájsť také ﬁnancovanie, ktoré je čo najoptimálnejšie
vzhľadom na účel nákupu. Uzatvárame
zmluvy tak s Mercedes-Benz Financial Services, ako aj s inými poskytovateľmi ﬁnančných služieb.
Zaujímalo by ma, v akom pomere
máte aj vozidlá iných značiek – do akej
miery z pohľadu efektívnosti a výhodnosti ste spokojní so ,,striebornou
hviezdou“...
- Viete, my sa na každé vozidlo pozeráme komplexne. Znamená to, že nás interesuje, aké sú možnosti ﬁnancovania, náklady na servis počas jeho prevádzky, koľko
stojí na začiatku, aké sú náklady na kilometer jeho prevádzky a aká veľká je jeho
konečná zostatková hodnota pri ďalšom
odpredaji. Toto sú premenné, podľa ktorých sa riadime. Čo sa týka Mercedesu, tak
v jeho prípade sa nám potvrdzuje, že táto
značka je synonymom spoľahlivosti, komfortu, hospodárnosti a aj bezpečnosti.
Čo je pre vás ako manažéra pre úspešné napredovanie ﬁrmy kľúčové?
- Na svojej súčasnej pozícii som tretí rok.

- Zamestnávame približne päťsto
ľudí, z ktorých je zhruba 400 vodičov,
čo, sami uznáte, je na slovenské pomery
slušné číslo...
Predpokladám, že riaditeľ dopravnej
a tranzitnej spoločnosti má k motorovým vozidlám vzťah. Alebo sa mýlim?
- Som veľký prívrženec nemeckých značiek, pretože nech som mal akékoľvek vozidlo, vždy mi najviac imponovala nemecká precíznosť a kvalita. Aj preto mám
osobnú skúsenosť s trojcípou hviezdou
a pokiaľ by som ju mal charakterizovať,
musel by som ju rozdeliť na dve časti. Prvá
je emócia a športový duch, neskutočný výkon motora a adrenalín, spájajúce sa mi
s troma písmenami AMG. Jazdil som na
takto upravenej Triede E a CLS. Druhou
časťou sú pri mojom každodennom naštartovaní motora a ceste do práce z Moravy
na Slovensko či pracovnými povinnosťami po Slovensku a okolitých krajinách faktory, akými sú bezpečnosť, komfort a spoľahlivosť. Auto totiž vnímam ako svoju
mobilnú kanceláriu a aj preto používam
a jazdím v súčasnosti vo vozidle Mercedes-Benz Triedy M. Toto vozidlo s množstvom asistenčných služieb momentálne
uspokojuje všetky moje vodičské aj osobné
predstavy ideálneho pomocníka. Ó
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Vznik a premeny
striebornej hviezdy
Kto by si myslel, že trojcípu hviezdu majú mercedesy v znaku od svojho
počiatku, mýlil by sa. Podobne ako samotné vozidlo, rovnako aj znak tejto
prémiovej značky prešiel svojím vývojom...
Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG

H

viezda, ako ju poznáme
dnes, sa v znaku objavila
až v roku 1926. Stala sa
vlastne symbolom spoločného koncernu Daimler
– Benz, keď k vavrínovému vencu Benzovej továrne (symbolizujúcemu víťazstvo)
pribudla Daimlerova hviezda s tromi
hrotmi, uzatvorená kruhom. Počet lúčov
hviezdy nebol vôbec náhodný – jej jednotlivé hroty znamenali zem vodu vzduch, čiže oblasti, kde všade sa mali presadiť
jeho motory. To už sa však písala úspešná história...

PRELOMOVÝ ROK 1909
Synovia zakladateľa Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) Paul a Adolf Daimlerovci vedeli, že kým ešte žil ich otec,
navrhoval, aby sa hviezda stala znakom
ich spoločnosti. Nakoniec, potvrdzuje to
aj príhoda, keď raz Gottlieb na pohľadnici označil hviezdu nad svojím domom
a napísal svojej manželke, že práve táto
hviezda bude raz svietiť nad jeho továrňou
a symbolizovať tak jej prosperitu... V roku
1909 si dala spoločnosť DMG patentovať
dva návrhy hviezdy. Jeden s tromi cípmi
a druhý so štyrmi, reálneho používania –
na čele chladiča v prednej časti vozidla sa
však od roku 1910 dočkal nakoniec len ná-

vrh trojcípej hviezdy. V priebehu rokov
prešiel znak menšími úpravami, keď napríklad v roku 1916 boli špičky znaku ohraničené kruhom, v ktorom boli integrované
štyri malé hviezdy a názov Mercedes...

DVADSIATE ROKY
V roku 1923 bola po dvoch rokoch od
podania zaregistrovaná ochranná známka,
na ktorej bola hviezda v trojrozmernom
vyhotovení situovaná v uzatvorenom kruhu. Keďže povojnová ekonomická a hospodárska situácia nebola ani v oblasti automobilizmu najjednoduchšia, došlo v roku
1924 k vytvoreniu vzájomného syndikátu medzi dovtedajšími rivalmi – spoločnosťami DMG a Benz & Cie. Na trhu sa tak
objavila nielen automobilka, ale zároveň
značka, ktorá bola konkurencieschopná
a stala sa postupným lídrom v automobilovom priemysle. Hoci spočiatku dodáva-

li na trh svoje produkty spoločne, každá
automobilka pod svojím vlastným označením, o dva roky neskôr, v roku 1926 po
vzniku Daimler-Benz AG, vytvorili spoločný logotyp, stelesňujúci hlavné prvky charakteristické pre obe spoločnosti.
Znak Mercedes-Benz počas ďalších desaťročí prešiel jemnými zmenami a vylepšeniami až po dnešnú modernú, čistú
a zároveň dynamickú variáciu. V každom
prípade, jedno si zachoval od svojho začiatku až dodnes – je synonymom tradície, inovácie a budúcnosti automobilizmu
a zároveň aj globálnym symbolom kvality
a bezpečnosti.
Nie je preto náhoda, že v rebríčku Best
Global Brands 2014 renomovanej agentúry Interbrand Zintzmeyer & Lux, obsadil Mercedes Benz so svojou trojcípou
hviezdou 10. priečku na svete, čím sa stala
najhodnotnejšou značkou v Európe. Ó

Vedeli ste, že strieborná hviezda je taká
očarujúca, že v roku 1970 inšpirovala
básnika a dramaturga Michaela McClureho
McCllureho
na napísanie piesne s názvom Mercedes
Mercedes
Benz, ktorú naspievala
vala Janis
Janis JJoplin…?
oplin…?

Janis Joplin
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Magická Banská
Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné a historické
zákutia. Na miesta, ktoré treba aspoň raz uzrieť na vlastné oči, miesta, ktorých
sa musíte dotknúť, aby ste tak vďaka priamemu kontaktu pocítili ich
ohromnú, pulzujúcu energiu, ktorá sa v nich skrýva už stáročia. Môžeme byť
pyšní aj na viaceré jedinečné historické, literárne, národopisné, technické
a prírodné bohatstvá, ktoré majú svoj domov a pôvod v srdci Slovenska –
v Banskej Štiavnici a jej okolí. Text: Peter Škorňa / Foto: Peter Škorňa, Silvia Krausová

Pohľad na ,,starú“ Banskú Štiavnicu.
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Hviezdoslavova horáreň,
miesto narodenia Mila Urbana.

Štiavnica B
1. časť

anská Štiavnica je v rámci miest (nezáleží pritom,
či historických alebo súčasných) akýmsi slovenským
solitérom, či skôr endemitom. A to nielen svojou polohou – učupenou v samom centre, zo všetkých
strán chránená pohorím Štiavnických
vrchov, ale aj svojou banskou históriou. Vlastne, môžeme povedať, že toto
Meštianske domy stoja vo svahovitom teréne.

777-ročné ,,kráľovské mesto“ mesto,
nesúce výrazný stredoveký rukopis
svojho ,,zlatého“ banského rozkvetu,
od roku 1993 zapísané do Zoznamu
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, je nasiaknuté akousi neopakovateľnou a neopísateľnou atmosférou, ktorá si vás získa hneď, ako
vstúpite na jeho územie.

DOMINANTA MESTA
Pokiaľ cestujete do Banskej Štiavnice autom, mali by ste jednoznačne absolvovať
trasu zo Žarnovice – cez Hodrušu-Hámre.
Dokonca aj v prípade, že cestujete smerom od Zvolena. V neopakovateľných zákrutách na úzkej ceste, zarezávajúcich
sa do horského masívu sa počas strmého stúpania a ostrých zákrut presvedčíte, aký ste vodič, aké máte vozidlo a aký
žalúdok majú vaši spolucestujúci. :) Zato
po zdolaní kopca a postupnom klesaní
dolu sa vám ponúkne fascinujúci pohľad
na najznámejšiu štiavnickú dominantu –
Kalváriu – komplex sakrálnych stavieb
postupne rozložených na kopci „Scharfenberg“. Štiavnická kalvária pozostáva
z troch úvodných kaplniek, piatich väčších stavieb a kríža, situovaných v osi ce- J
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Starý zámok.

Banícky štiavnický Betlehem.

J lej kompozície zo siedmich staníc, postavených pri chodníku na ľavej strane od
osi a zo siedmich staníc, postavených pri
chodníku napravo od osi. Zo samotného
vrchu máte ako na dlani nielen mesto,
ale aj okolité Štiavnické vrchy, a dokonca aj masív Nízkych Tatier na obzore...

NAJKRAJŠÍ VÝHĽAD
Pokiaľ vám pohľad na Banskú Štiavnicu z Kalvárie nepostačoval, využite
možnosť pozrieť a vyfotiť si ju z najlepšieho miesta – z Penziónu Na kopci,
odkiaľ získate aj najkrajší záber. Nie
náhodou jednotlivé štiavnické stredoveké architektonické dominanty tu pri
pohľade z veľkých presklených okien
budete mať ako na dlani.

58

KROK ZA KROKOM
DO ÚTROB MESTA
Z penziónu Na kopci sa cez Dolnú ulicu popri architektonických výdobytkoch
sladkej socialistickej budúcnosti, dostávame k ,,úpätiu“ historickej časti – na
Kammerhofskú ulicu, ktorou sa postupným stúpaním vyberieme na ulicu Andreja Kmeťa. Práve tu sa nachádza aj
známy štiavnický Trotuár – vyše stometrový vyvýšený chodník vydláždený červenými dlaždicami a lemovaný arkádami obchodíkov a historických budov
(napr. Krečmáryho dom – prvá budova
Banskej akadémie, Mikovínyho dom –
sídlo polyhistora Samuela Mikovínyho
či Flemmingov dom – bývalé sídlo štátnej mincovne...). V centre starého mesta,
po krajoch obkoleseného historickými
budovami bohatých banských mešťanov,
tróni barokové súsošie Svätej Trojice
s Immaculatou a so svätcami – ochrancami pred morovou epidémiou. Neďaleko
jeho spodnej časti sa nachádza Radničné
námestie s budovou radnice a Kostolom
sv. Kataríny. Mimochodom, radnica. Na

jej veži sa nachádza aj jeden zo štiavnických divov – hodiny, na ktorých malá
hodinová ručička ukazuje minúty a veľká hodiny. Apropo, pomysleli by ste si,
že v samotnom historickom jadre Banskej Štiavnice – v mestskej pamiatkovej
rezervácii je až 360 objektov umelecko-historických pamiatok?

ŠTIAVNICKÉ ZÁMKY
Máloktoré mesto sa môže popýšiť
už jedným zámkom. Banská Štiavnica
ich má hneď dva – Starý a Nový. Starý zámok slúžil nielen ako protiturecká
pevnosť, ale okrem kaplnky a kostola
v ňom bola situovaná aj väznica a mučiareň. Na vrchole kopca v blízkosti
cesty na Vindšachtu bola v šestnástom
storočí postavená pevnosť, ktorá mala
chrániť mesto pred vpádmi Turkov.
Neskôr bola prestavaná do súčasnej
podoby – Nového zámku so štyrmi poschodiami a s nárožnými baštami a so
strieľňami. Nový zámok je nazývaný
podľa kopca, na ktorom stojí („Frauenberg“) aj Panenským zámkom. Zvláštnosťou tohto zámku boli tzv. „živé
hodiny“. Pracovali na princípe štvrťhodinového oznamovania času trúbením
a bitím na zvon počas celých hodín.
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Viete, že...
z Dejiny mesta sa začali písať v roku
1238, keď mu udelili privilégiá kráľovského mesta.
z Na konci 16. storočia sa Banská Štiavnica stala sídlom banskej komory a hlavného komorsko-grófskeho úradu, ktorý
spravoval bane, huty a mincovne v celej stredoslovenskej oblasti. V roku 1627
sa v miestnych baniach prvýkrát na svete
použil pušný prach na banský odstrel.
z V 17. storočí Banská Štiavnica prežila
svoje zlaté obdobie. Ťažba zlata a striebra
dosiahla najvyššie hodnoty v roku
1690 (605 kg zlata, 29 000 kg striebra).
z V 18. storočí je Banská Štiavnica tretím najväčším mestom v Uhorsku. Významným medzníkom v histórii mesta
bolo zriadenie Baníckej akadémie v roku
1762. Bola to prvá vysoká škola technického charakteru na svete a Banská Štiavnica sa stala centrom rozvoja banskej vedy
a techniky v Európe.

Nový zámok.

Námestie sv. Trojice

MEDITÁCIA V KLOPAČKE
Mimochodom, cestou od Starého zámku k Novému prejdete popri Klopačke
– dvojposchodovej vežovitej renesančno-barokovej budovy, v ktorej sa v stredoveku klopaním oznamoval baníkom
čas fárania s väzením na prízemí. Každé-

mu návštevníkovi tohto malebného mesta ju odporúčame navštíviť, lebo práve
tu sa v súčasnosti nachádza široko-ďaleko známa a obľúbená meditačná čajovňa
s naozaj skvelým bio materiálom...

ANDREJOVA MARÍNA
A PIARGSKA BRÁNA
Neďaleko Nového zámku, smerom
k vodnej nádrži Klinger, do banského
skanzenu či na Levice sa nachádza posledná z piatich pôvodných štiavnických brán, tvoriacich súčasť mestského
hradbového systému, renesančno – baroková Piargska brána.

BOTANICKÁ ZÁHRADA
Cestou späť – do mesta – sa Novozámockou uličkou a cez radničné námestie dostaneme až k Botanickej záhrade. Tá sa
nachádza na kopci – oproti na druhej strane týčiacemu sa Novému zámku, v areáli historickej Baníckej a lesníckej akadémie, prvej vysokej technickej školy na svete
(1762). Od prvej polovice 19. storočia tu
pre potreby lesníckej výučby vysádzali domáce aj cudzokrajné dreviny, z nich medzi
najzaujímavejšie patria sekvojovce mamutie a céder. Novorenesančné budovy lesníckej a banícko-hutníckej fakulty z prelomu
19. a 20. storočia doplnila pred prvou svetovou vojnou budova moderného chemického laboratória. Ó

Zaujímavé linky:
http://www.banskastiavnica.sk/
http://www.banskastiavnica.org/
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TEST MERCEDES-BENZ CLS 350 BLUETEC 4 MATIC KUPÉ

Výkonné CLS kúpé
Testovať najnovšiu Triedu CLS, ktorej ,,výbavičku“ tvoria takmer všetky
dostupné bezpečnostné a asistenčné systémy známe z Triedy S, je zážitok.
A nielen to... Text a foto: Peter Škorňa

N

ajnovší motor spĺňajúci
emisnú normu Euro 6, inovatívne svetlomety Multibeam Led, deväťstupňovú
automatickú prevodovku
s hydrodynamickým meničom krútiaceho
momentu či dravý a poriadne ,,chlapský“
výkon šesťvalcového motora, vyvolávalo
pri testovaní radosť, ale aj obavy...
Zvlášť stúpal adrenalín a napätie na maximálne hodnoty v momente, keď sme
v pomerne slušnej rýchlosti na serpentínach z Hodruše-Hámrov testovali, ako sa
vozidlo dokáže správať v pomerne prudkom stúpaní na značne neistej a nie práve najkvalitnejšej ceste. Našťastie, tú nám
v danom momente neskrížilo ani oproti
idúce auto a ani lesná zver a tak sme na vrchole kopca mohli spokojne skonštatovať,
že napriek o trochu väčšej nedotáčavosti počas športovej jazdy v zákrutách nielen
my, ale aj vozidlo v skúške obstálo výbor-

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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CLS sa predviedla v celej svojej sile a pone a na asfaltovej ceste v prudkých zákrutvrdila, že ide o sympatické vozidlo schoptách sedelo ako ,,detský zadoček na šerblíku“... Podobné pozitíva možno konštatovať né potešiť svojho vodiča tak na diaľnici,
ako aj na menej kvalitných cestách. Ó
aj pri brzdách, ktoré sa počas celého testu
ukázali dostatočne dimenzované a dobre
dávkovateľné.
Cesta tam:
Počas celého testu pri riadení vozidla
BRATISLAVA – NITRA – NOVÁ BAŇA – ŽARNOVICA – HODRUŠA
veľmi vhodne a účelne nenútene pôsobil
HÁMRE – BANSKÁ ŠTIAVNICA
http://goo.gl/maps/XKabq
nový prepracovaný trojramenný volant,
pričom nielen ladenie rozhlasových staníc,
ale predovšetkým navigáciu uľahčovala
vala novinka v tejto triede – známa z menších
ch nových modelov voľne stojaci displej s osempalcovou uhlopriečkou.
Vyspelosť vozidla určujú predovšetetkým jeho asistenčné systémy. Tých
ŽARNOVICA
BANSKÁ ŠTIAVNICA
má Mercedes-Benz CLS 350 BlueNOVÁ BAŇA
HODRUŠA HÁMRE
TEC 4 Matic kupé až nadmieru. Či
NITRA
už ide o prednárazový systém s auto-- BRATISLAVA
matickým brzdením, dištančný radar,
r,
detekciu chodcov, upozornenie na potreotrebu oddychu a pod. Ich reakcie sa testovali najmä počas monotónnejšej jazdy diaľnicou medzi Bratislavou a Trnavou alebo na
rýchlostnej ceste z Trnavy až po Žarnovicu. Podobne prekvapila na štvorkolku pomerne nízka hodnota priemernej spotreby
paliva, ktorá z počiatočného ukazovateľa
okolo 6 litrov počas stúpania poskočila až
na konečný priemer 7,3 l/100 km.
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Firemné auto za viac ako
48 000? Pripravte sa na zmeny!

Novela zákona o dani z príjmov prináša od januára zmeny
aj v odpisoch pre automobily zaradené do majetku ﬁrmy.
Text: Ing. Martina Zabáková, daňový poradca Consultare, a. s. / Foto: Golej

N

ovela zákona zavádza limitovanú vstupnú cenu
pre osobné autá vo výške
48 000 eur pri uplatňovaní daňových odpisov. Ak
podnikateľ vlastní ﬁremné osobné auto
nad uvedenú cenu, pri kalkulácii dane
z príjmov za rok 2015 sa bude musieť pozrieť, či jeho základ dane je dostatočne vysoký na to, aby si mohol zahrnúť ročný
daňový odpis z tohto auta v plnej výške
do daňových výdavkov. V prípade, že vykáže nižší základ dane, ako je ročný odpis
z limitovanej vstupnej ceny, bude musieť
upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočným ročným daňovým odpisom auta

a odpisom vypočítaným z limitovanej
vstupnej ceny. Ak jeho základ dane bude
vyšší ako 12-tisíc eur, úpravu základu
dane nevykoná, uplatní si ročný daňový
odpis aj z ceny vyššej ako 48-tisíc eur, a to
iba v prípade, ak auto používa na podnikateľské účely.

PRÍKLAD:
Podnikateľ zaradil v januári 2015
osobné auto do majetku ﬁrmy. Vstupná cena je 100 000 eur a je zaradené
v 1. odpisovej skupine s lehotou odpisovania 4 roky. Ročný daňový odpis je
25 000 eur. Pri zostavovaní daňového
priznania za rok 2015 bude musieť pod-

nikateľ posúdiť, či ročný daňový odpis
vo výške 25 000 eur bude v plnej výške jeho daňovým výdavkom. Ak základ
dane bude vyšší ako 12 000 eur, ročný
daňový odpis vo výške 25 000 eur bude
jeho daňovým výdavkom. Ak daňový
základ bude nižší ako 12 000 eur, tak
rozdiel medzi skutočným ročným daňovým odpisom auta (25 000) a ročným
daňovým odpisom auta so vstupnou cenou 48 000 (12 000), v našom prípade
13 000 eur, bude pripočítateľnou položkou k základu dane. To platí iba pre
jedno auto v majetku ﬁrmy. V prípade,
že ich má viac, musí prepočítať výšku
porovnávaného základu dane. Ó
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MB Collections

Byť šik...
Byť elegantná, šarmantná a zároveň
štýlová. To je túžbou každej
sebavedomej ženy, ktorá je
zároveň silnou osobnosťou. Takou,
akou ste aj vy a aká sa nebojí
zvýrazniť nielen svoj pôvab,
ale aj individualitu doplnkami,
ktoré dokážu optimálne,
no zároveň decentne
a nevtieravo zvýrazniť
celkový pozitívny dojem
a imidž. A keďže značka
Mercedes-Benz ponúka
aj v rámci svojej kolekcie
len prémiovú kvalitu,
ponúkame vám pár
inšpirácií, ako byť ženou,
ktorú nikto neprehliadne,
– ako byť chic...
Text: SCG / Foto: Daimler AG
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ŠÁL
„CLASSY
PUNK“
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B66951639

CENA: 115,85 € S DPH

DÁMSKA KABELKA „URBAN CHIC“
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66952295

CENA: 405,76 € S DPH

DÁMSKA KABELKA
„CLASSY PUNK“
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66952290

CENA: 463,75 € S DPH

DÁMSKE
HODINKY
„URBAN CHIC“
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66952443

CENA: 185,44 € S DPH

Ceny sú uvedené s DPH.
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Mercedes-AMG F1

Comeback

Legenda o strieborných šípoch presne osemdesiat rokov po ich
prvom vystúpení ožila. Dominancia, s akou ukoristili titul
konštruktérov, je dôkazom toho, že Mercedes-Benz miluje
otváranie nových kapitol. Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG

V

ráťme sa na začiatok.
Pri návrate strieborných šípov na pole pretekania v F1 boli mnohí
odborníci znechutení, fanúšikovia sklamaní a výsledky
naznačovali, že na špičku Mercedes-AMG Petronas jednoducho nemá.
A nepomohli ani superhviezdy formátu Michael Schumacher, nad ktorého
návratom krútili hlavou takmer všetci
diváci F1. Hoci nevedeli, že Michael
iba splácal svoj dlh Mercedesu-Benz,
ten totiž sponzoroval jeho kariéru v
začiatkoch. A ohlasy predstaviteľov
tímu, že Mercedes sa chystá najmä na
novú éru hybridných motorov. Všetci čakali úspechy hneď na začiatku,
strieborné šípy však svoj návrat na vrchol plánovali starostlivo a nič sa nenechalo na náhodu.
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PRVÉ PRÍZNAKY ÚSPECHU
Takmer hollywoodsky scenár postupného dobýjania vrcholu sa začal v roku
2012. Jediné víťazstvo v sezóne dosiahol
Nico Rosberg na veľkej cene Číny. A sekundoval by mu aj Michael Schumacher
nebyť nešťastnej výmeny kolesa v dvanástom kole. Legenda F1 sa zaskvela aj
v Monaku, kvaliﬁkáciu totiž ovládol strieborný monopost, na prvé miesto sa však
kvôli penalizácii nepostavil. O rok neskôr
sa do strieborného monopostu vedľa Nica
Rosberga posadil majster sveta Lewis Hamilton a konečný rezultát boli tri víťazstvá a návrat tímu Mercedes AMG Petronas na špičku, napokon na konci sezóny
sa umiestnila na druhom mieste v poradí
konštruktérov. Nad ňou sa objavil posledný súper – Red Bull. To však bolo jasné,
že éra osemvalcov so systémom KERS sa
skončila a nastupuje éra plne hybridných

pohonných jednotiek so šesťvalcom, nastupujú nové časy...

SÚPERI NA KOLENÁCH
Prvé testovacie kilometre v španielskom
Jereze naznačili obrovský náskok strieborných monopostov. V kvaliﬁkácii, v pretekoch bola dominancia nepríjemne okatá, čo znechutilo mnoho súperov. Tí sa
sťažovali na zvuk, na nový spôsob jazdy
a ovládania monopostu, ktorý sa stal pretáčavým vzhľadom na menší prítlak na
zadných kolesách. A súboj s tímom Mercedes-AMG postupne vzdávali. Prvý bol
Lotus-Renault, druhým sa zo súboja „odhlásil“ McLaren Mercedes, jedine Red
Bull a Ferrari sa snažili dohnať konkurenciu, reálne sa konkurencia k slovu dostala
až v prípade poruchy či následkov vzájomného súperenia jazdcov Mercedesu-§AMG, ktorí mali povolené medzi sebou bo-
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Strieborné šípy

jovať. Pri každej veľkej cene sa prejavovala
dokonalosť hybridnej pohonnej jednotky
Mercedesu-AMG, hoci poruchy sa nevyhli
jazdcom ani na jednej strane.

TITUL KONŠTRUKTÉROV
Nemohlo sa to skončiť inak, otázna
bola len veľká cena, na ktorej sa to udeje. A bude zrejme prirodzené, že sa tak
udialo prostredníctvom dvojitého víťazstva strieborných šípov. Toto Wolf
sa musel štípať, aby uveril tomu, že tím
Mercedes-AMG Petronas vyhral titul
konštruktérov po prvý raz. Spomínané ocenenie sa totiž udeľuje až od roku
1958. A to už bolo po tragických udalostiach roku 1956, ktoré viedli nemecký tím k tomu, aby sa stiahol z kolotoča
F1. A, samozrejme, v duchu dramatizácie udalostí si všetci fanúšikovia musia
počkať na ﬁnále v Abú Zabí, ktoré odhalí aj meno majstra sveta v kategórii pilotov. Kandidáti majú rovnaký monopost
Mercedes AMG W05 Hybrid. V sprievode západu slnka sa obaja piloti pobijú
o čelo tabuľky. V čase, keď budete čítať
tento článok, víťaz už bude jasný. Vyhral
váš favorit? Predpokladám, že áno, napokon, najdôležitejší je znak na kapotáži –
trojcípa hviezda... Ó

PU106A Hybrid
Motor s objemom tisícšesťsto kubických
centimetrov, je prepĺňaný turbodúchadlom a okrem energie spaľovania využíva
na pohon kolies aj elektrickú energiu, ktorú získa prostredníctvom dvoch jednotiek
na rekuperáciu energie. Prvá z nich využíva na rekuperáciu brzdnej energie zadné
brzdy. Tie tak poháňajú generátor, ktorý
zásobuje dobíjacím prúdom batérie. Takže mechanická väzba je nahradená elektronickou, inými slovami – ide o systém
brake-by-wire. Druhým zdrojom elektrickej energie je teplo, ktoré produkuje turbodúchadlo spolu s motorom. Minimalizácia tepelných strát je opäť oblasť, kde
Mercedes AMG F1 získal svoju výkonovú prevahu. Turbodúchadlo je navyše
umiestnené pred motorom, čo je práve
výsledok odlišného prístupu ku konštrukcii ľudí z iného prostredia ako F1, zato však
h
so skúsenosťami pri využívaní nových
n dotechnológií. Toto prepojenie napokon
lekazuje fakt, že technológie F1 si skôr aleébo neskôr nájdu cestu pod kapotu sénz
riových automobilov a Mercedes-Benz
m
chce v danom smere vyťažiť maximum
pre svoje budúce automobily.

Prvý monopost s týmto označením bol
slávny Mercedes-Benz W25 z roku 1934.
Vlastne aj vtedy sa rysovala nová éra. Za
konštrukciu bol zodpovedný Hans Nibel ako vedúci projektu, Max Wagner mal
na starosti podvozok a Otto Schilling bol
zodpovedný za motor. Veľkým súperom
bola v tých časoch stajňa Alfa Romeo P3
Tipo B, ktorá vyhrala predchádzajúce preteky. Mercedesy neprehrali na trati, z prvých pretekov ich stiahli vzhľadom na to,
že ešte neboli úplne pripravené. Ich debut sa posunul na preteky pri Eifeli. Tam sa
pri technickom preberaní zistilo, že monopost je o jeden kilogram ťažší. Šéf tímu
Alfred Neubauer spolu s jazdcom Manfredom Bauschitzom vymysleli odstránenie bielej farby, ktorá bola typická pre nemecké monoposty. Ráno pred pretekmi
si všetci všimli lesknúci sa Mercedes a po
tom, čo von Bauschitz preteky vyhral, prezývka„strieborné“ šípy bola na svete. Pôvodný výkon 206 kW/280 koní v priebehu rokov vzrástol až na neuveriteľných
363 kW/ 494 koní, pričom maximálna
rýchlosť už vtedy presahoval 300 km/h.
Mimoriadne úspešný model W25 napokon dominoval v celej sezóne a vyhral celkovo 16 pretekov vrátane Grand Prix, ktoré sa zaratúvali do hodnotenia jazdcov
a tímov. Myslím, že po
80 rokoch sa história
opakuje.
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štýl

K hudbe patrí aj masívne drevo a sklo
Všetko okolo nás sa digitalizuje, komprimuje, prenáša cez dátové pakety a do uší sa nám tak dostáva muzika, ktorá je síce kvalitná, ale nie pravá. Aj pre výrazné presýtenie sa digitálnymi nahrávkami zažívajú vinylové platne veľký comeback a sú poslednou baštou audioﬁlov, zarytých nadšencov skutočného zvuku a jedinečnej formy jeho reprodukcie. Práve pre nich a pri príležitosti blížiacich sa sviatkov spoločnosť Audiowood pripravila gramofón Barky
Turntable. Z technickej stránky gramofón využíva vysokokvalitné komponenty Rega, rameno RB303, kartridž Elys
2 a podstavec pre platňu zo solídneho skla. Ústredný dizajnový prvok Barky Turntable spočíva v celistvom pláte dreva, na ktorom sú zreteľné všetky letokruhy a v záujme dosiahnutia čo najväčšej autenticity nechýba ani kôra stromu.
Okrem vyhotovenia s kruhovým plátom dreva nájdete v ponuke Audiowoodu aj koncepcie s použitím rôznych iných
drevených štruktúr a samorastov.

Najtenší a najľahší tablet na svete
Dizajnová triezvosť, celkom zrejmý pojem, vylučuje využívanie gýčových alebo
iných dizajnových prvkov na vrchole aktuálneho trendu. Namiesto okázalých
inovácií je vzhľad tabletu jednoduchý, elegantný, unisex a predovšetkým
funkčný. Je celkom vodotesný a odolný proti vniknutiu prachu, čo ho
predurčuje aj na aktívne používanie v exteriéri. K prémiovému
charakteru tabletu veľkou mierou prispieva aj nízka hmotnosť 270 gramov a hrúbka iba 6,4 milimetra. Mimochodom, zabudli sme vám predstaviť – Sony Xperia Z3
Tablet Compact - najtenší tablet na svete. Technologická vyspelosť je deﬁnovaná 8-palcovým FullHD+ displejom s aktívnym
vylepšovaním obrazu, vysokým výkonom so 4-jadrovým procesorom, pamäťami 3GB
RAM a 16GB ROM
a najnovšou verziou systému Android s prostredím
Timescape. Súčasťou
tabletu sú dve FullHD kamery,
z ktorých zadná zhotovuje fotograﬁe v rozlíšení vian než osem megapixelov.
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Titánová ochrana pre najlepšie smartfóny
Nová generácia smartfónov Apple iPhone sa dočkala celkom nových veľkostí aj dizajnov, čo v praxi znamená, že sú o niečo
odolnejšie proti poškodeniu ako v minulosti. To však nebráni tomu, aby aj naďalej vznikali rôzne atraktívne ochranné riešenia v podobe obalov a krytov. Ochranné riešenie Radius V2 je napriek svojej vizuálnej príťažlivosti v prvom rade o funkčnom
dizajne. Čo všetko môžeme z ochranného obalu odstrániť, aby aj naďalej plnil svoju funkciu? Pravdepodobne takúto otázku si
položil vývojársky tím na začiatku tvorby Radius V2. Výsledok je prekvapujúci, veľa toho skutočne nie je potrebného. Prvoradý je odolný materiál, vystuženie konštrukcie obalu a zakrytie častí telefónu náchylných na poškodenie v dôsledku pádu. Preto má obal konštrukciu písmena X, chráni hrany telefónu a zvýšená pozornosť bola venovaná ochrane rohu s kamerou. Vďaka
použitému titánu je celá konštrukcia vysoko odolná, nekoroduje, nestráca časom na svojej sile a je mimoriadne ľahká.

Absolútna jedinečnosť
Tvar reproduktorov je už po desaťročia rovnaký. Rôznorodá základňa, kreatívne puzdrá, ale vždy kruhový reproduktor ako funkčné centrum každého zvukového zariadenia.
ClearView modelom Clio však deﬁnuje celkom nový prístup k dizajnovaniu zvukových jednotiek. Čo tak vymeniť
kruhový mäkký materiál za dokonale priehľadné hranaté
sklo? Princíp tvorby zvukovej kulisy je pomerne jednoduchý, no videný iba zriedka. Vnútri platformy sa nachádza
dvojpalcový woofer a dvojica dipólových reproduktorov,
ktoré spoločne rozkmitávajú jemne zahnuté akrylátové
sklo. Sklená plocha následne vytvára zvukové vlny šíriace
sa priestorom s rastúcim rozsahom. ClearView Clio je jedinečnosť sama osebe. Koncept atypického reproduktora so
schopnosťou naplniť zvukom nielen kanceláriu a menšiu
miestnosť, ale aj otvorený priestor, je dotiahnutý do produkčnej fázy a ponúka sa v troch farebných vyhotoveniach.

Text: Erik Striž / Foto: Audiowood, Radius, ClearView, Sony
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MB Collections

Mužská
záležitosť
Hoci sa chystáte„len“ na stretnutie s priateľmi – rozhodnúť sa, ako a najmä v
čom prídete tentoraz, dá zabrať aj väčším znalcom módnych trendov, ako
ste vy. Pôsobiť ako neformálny, ale zároveň elegantný, moderný
a dynamický muž, si vyžaduje oveľa viac pozornosti, ako sa na prvý pohľad
môže zdať. Našťastie, páni, máme pre vás pomôcku – v podobe
prémiových, moderných a trendových doplnkov najvyššej kvality.
Samozrejme – vašej značky... Text: SCG / Foto: Daimler AG
68
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PÁNSKE HODINKY „HIGH CLASS“
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66043046

CENA: 463,75 € S DPH

VETROVKA 
ZIMNÁ
VEĽKOSŤ S  XXL
OBJEDNÁVACIE ČÍS
LO: B66952647

CENA:
347,78 € S DPH

VIAZANKA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66951663

CENA: 57,86 € S DPH

OPASOK
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66951350

CENA: 92,65 € S DPH

KOŠEĽA PÁNSKA
100 % BAVLNA, VEĽKOSŤ S  XXL
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66952642

CENA: 75,26 € S DPH

Ceny sú uvedené s DPH.
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štýl
Historický CORUM INGOT
z roku 1977.

Minulosť
sa končí
v budúcnosti

Ak si položíme otázku, čo robí čas zaujímavým,
ujímavým,
správna odpoveď je CORUM. Nevyčerpateľná
erpateľná
kreativita tejto švajčiarskej značky si razila
azila cestu
aj vo vízii „oživiť duchov“ minulosti a vdýchnuť
život ikonickému radu hodiniek Heritage.
Text a foto: A-Briliant

V

eľký tresk.Takto by sa dal
charakterizovať rok 1955,
keď sa špičkový hodinár
Gaston Ries spolu s jeho
(rovnako nadaným) synovcom Reném Bannwartom rozhodli
transformovať skromnú hodinársku dielňu
do medzinárodne renomovaného formátu
luxusných hodiniek. Vychádzajúc z myšlienky, že „hodinky sú pre muža jediným
dovoleným šperkom v spoločnosti“, vybudovali sebavedomú koncepciu značky koncentrovanú na individualitu nositeľa. Na

70

tomto jedinečnom „podhubí“ je vytýčený aj jeden z pilierov spoločnosti,
rad Heritage, ktorého aktuálne, striktne
limitované modely vznikli ako reedície pôvodných skvostov. Historické dedičstvo je
tak zachované a modiﬁkované novými geniálnymi prístupmi!

MANAŽÉRSKA STRATÉGIA
Výnimočne odvážne, 38-milimetrové mechanické majstrovské dielo – Chargé D´affaires – demonštroval svetu v roku
1956 Mr. René Bannwart. Hodinky

CORUM INGOT.
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Grand Precis

dectvo osobitosti značky CORUM. Dobrodružstvo sa začalo v roku 2009, keď sa
v podkroví manufaktúry CORUM našiel
osudový „poklad“ skrývajúci cca 200 setov
strojčekových komponentov pôvodného
modelu z roku 1957. Ďalšie dva roky trvalo, kým ľudstvo šokovala exkluzívna, prísne limitovaná kolekcia s počtom kusov
150 („reinkarnovanie“ ďalších exemplárov nie je možné pre nedostatok
originálnych súčiastok)! Grand Precis, vo voľnom preklade ako „veľká presnosť“, tak symbolizujú kombináciu výnimočného
know-how precíznych dizajnérov a revolučných kriviek.
Táto výnimočnosť je ukrytá
v 38,5-milimetrovom tele hodiniek (prvotný model bol o 2,5 mm
menší). Trvalý zdroj fascinácie stimuluje štýlový remienok z krokodílej kože,
ktorý vnáša elegantný akcent do číselníka
s farbou „champagne“.

SRDCOVKA PREZIDENTOV

COIN WATCH s obľubou nosili
viacerí americkí prezidenti.

pro
provokovali
špeciﬁckým dizajnom (puzdro
oddelené od remienka) a zabudovaným
odd
budíkom, ktorého misiou bolo signalizovať
bud
rozlietaným biznismenom dôležité termírozl
ny. Pohľad do minulosti bol pre CORUM
najlepším sprievodcom do budúcnosti:
najl
znovuzrodenie tohto „vintage“ modelu sa
zno
odohralo v roku 2012! Absolútnou unikátodo
nosťou je srdce hodiniek, originálny hisnos
torický strojček z roku 1956, vkladaný do
tori
takmer identického tela mašinky rukami
takm
hodinárskych majstrov 21. storočia! Doslohod
pôžitkom je zadná strana hodiniek v štýva p
le „„skelet“, ktorá vďaka antireﬂexnému zafírovému sklíčku odhaľuje neuveriteľne
fíro
transparentnú formu s fenomenálnou sútran
hrou detailov hodinárskej alchýmie.
hro

TRIEZVE „OBLEKOVKY“
TR
Ostrým konkurentom je „refreshnuO
tý“ model Grand Precis, ktorý tlmočí sve-

Radikálne odlišný, ikonický kúsok
z roku 1964 – Double Eagle Coin – získal
stupeň prominentnosti spojením s mocnými zápästiami viacerých amerických
prezidentov (L. Johnsona, R. Nixona, J.
Cartera, R. Reagana, G. Busha st., ako aj
najmladšieho prezidenta v dejinách USA –
B. Clintona). Moderná interpretácia, dnes
už svetovo vychýreného modelu s „dvojitým orlom“, excelentne zachytáva čistotu
a emócie originálu. Na výrobu týchto nekonvenčných hodiniek je použitá autentická minca 20 $ z 22-karátového žltého zlata,
do ktorej je priamo integrovaný esenciálny
prvok hodinárstva – ultratenký automatický strojček – „coin watch“. Disponujú tak
hrúbkou iba 6,40 mm! Priečne rozrezaná
minca na dve polovice tvorí číselník a veko
hodiniek (bežní výrobcovia zvyčajne používajú mincu iba ako číselník). Prísľub večnosti dodáva, naopak, osadený diamant
s hmotnosťou 0,17 kt. tróniaci na korunke hodiniek.

INGOT WATCH  „IN
VESTMENT IN TIME“
Ak by sme výrok Filipa II. Macedónskeho – Zlato robí impérium – preložili
do jazyka značky CORUM, znel by: Ingot robí CORUM. V roku 1977, na počesť najuniverzálnejšieho zo vzácnych
kovov – zlata – vytvorili títo švajčiarski
experti hodinky, v ktorých bol hlavným
komunikačným prostriedkom číselník

so zlatou tehličkou
kou (ingot)
dokonale vystihujúci
ujúci atmosféru ťažkého
o luxusu.
Zákulisie tohto aktu je
veľmi špeciﬁcké.. Keďže CORUM nechcel
chcel
„zabiť“ hodnotu
štandardizovaných ingotov, poožiadal Union de
Baugyes Swissess
(Úniu švajčiarskych
ych
bánk) o vytvorenie
nie
mimoriadneho 15-gramového ingotu z 24-karátového zlata s centrálnym otvorom pre
re hriadeľ
ručičiek.

ZLATO NESKLAME
Roky plynú, ale príťažlivosť zlata zostáva rovnako vzrušujúca, a preto sa CORUM rozhodol vzdať hold historickému
modelu zo 70. rokov prostredníctvom zrevidovaného výtvoru s raﬁnovaným „retro“ nádychom – Corum Heritage Ingot Watch. Nepochybujeme, že budete
okamžite presvedčený o hlbokom potenciáli týchto hodiniek. Obvod ingotu s rozmermi 27 x 36 mm má jemne zaoblené
hrany, zatiaľ čo diskrétne značenie hodín
vystupuje z vnútorného rámčeka, aby neskazilo puristický estetický dojem. Autentická tehlička z rýdzeho zlata o hmotnosti
15 g hostí nápis 999,9 indikujúci najvyšší stupeň čistoty vzácneho kovu. Celá táto
znamenitá kompozícia je umiestnená do
rámu s decentným obdĺžnikovým puzdrom z 18-karátového
o žltého zlata. Nepatrné vrúbkovanie na stranách sa odráža na korunke
runke
nesúcej emblém značky
čky
CORUM so skrytým posolstvom „key to beautiful time“.

KĽÚČ OD
ČASU
Nad všetkými týmito tikajúcimi šperkami strávili majstri
svojho remesla tisíce hodín. Svojím nadaním vytvorili nesmrteľné stroje
oje
času, zasvätené rýdzo
o mužskému svetu, kde nekomkompromisne vládne presnosť,
snosť,
funkčnosť a odvaha byť sám
sebou. Ó
Chargé d’Affaires
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predstavujeme

... a bolo svetlo

Technologický náskok konštruktérov a vývojárov značky Mercedes-Benz
je nielen všeobecne známy, ale aj nesporný. Najnovšie sa prejavil
v systéme osvetlenia, keď si práve strieborná hviezda dokonalejšie
a lepšie ,,posvietila“ na budúcnosť... Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG

A

nie hocijako. Jej doterajší 24 LED rastrovaný modul diaľkového svetla vo svetlomete
CLS už čoskoro nahradí až 84 LED modul v každom svetlomete, čím sa zabezpečí vyššie rozlí-
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šenie svetelného obrazu. Vďaka plne
voľne konﬁgurovateľnému rozptylu svetla sa môžu po prvý raz predstaviť všetky funkcie systému Intelligent
Light System v prevádzke zaclonenia
a diaľkového osvetlenia čisto digitálne
a bez mechanickej aktoriky. To umož-

ní množstvo nových adaptívnych funkcií svetla, vďaka ktorým sa stane jazda
v noci pre vodiča, ale aj partnerov
v cestnej premávke znova bezpečnejšia. O zvýšení kvality osvetlenia a tým
aj bezpečnosti počas jazdy tak niet najmenších pochýb, čomu nahráva aj fakt,
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že zo strednodobého hľadiska umožní 1 024 jednotlivo ovládateľných pixelov v každom LED čipe ďalšie zvyšovanie viditeľnosti počas noci, a tým
ďalšiu pridanú hodnotu z hľadiska
bezpečnosti.

NOVÁ DIMENZIA
Technologický náskok značky Mercedes-Benz nie je náhodný. Už v roku
2013 malo v Triede S (po prvý raz pri
sériovo vyrábanom automobile) všetky
funkcie osvetlenia približne 500 LED.
O rok neskôr nasledovali svetlomety
MULTIBEAM LED novej Triedy CLS
so svojimi precíznymi LED rastrovými modulmi. Cieľ týchto zdokonaľovaní je jednoduchý – kontinuálne dopomôcť pri zvýšení bezpečnosti a znížení
smrteľných nehôd najmä počas jazdy
v nočných hodinách. Pomocou novej
osvetľovacej technológie si dokážu vozidlá Mercedes-Benz zabezpečiť optimálnu viditeľnosť vo všetkých jazdných situáciách, ale pritom neoslňovať
oproti idúce vozidlá či chodcov.

Svetlo v súčasnej CLS obsahuje 24 vysokovýkonných LED diód

PODPORA VODIČA
MULTIBEAM LED – na rozdiel od
klasického, zvyčajne statického systému
diaľkového osvetlenia s čiastočne vysokým jazdným dosahom – dokáže podporiť vodiča aj vtedy, ak sa v oblasti osvetlenia svetlometov nachádzajú iné vozidlá.
Umožňuje to plne nezávislé ovládanie jednotlivých LED rastrového svetelného zdroja, ktoré zacloní svetlomet
MUTLTIBEAM LED v zlomku sekundy cielene účastníkov premávky v oblasti
svojho rozptylu svetla a umožňuje dlhodobú aktiváciu diaľkového svetla.

MULTIBEAM LED svetlomet s rastrovým zdrojom svetla 84 LED už čoskoro nahradí svojho predchodcu.

EŠTE VYŠŠIE MÉTY
Už čoskoro plánuje Mercedes-Benz rozšíriť svetlomety so svetelnými diódami o diaľkové svetlo HIGH
RANGE LED, ktoré zabezpečí vďaka moderným vysokovýkonným LED
v jazdných situáciách dosah diaľkového osvetlenia vyše 600 m bez oslňovania protiidúcich účastníkov cestnej premávky alebo vozidiel jazdiacich pre
ním. V protiklade k aktuálnym „laserovým svetlometom“ sa to vďaka technike svetelných diód darí s podstatne
nižšími nákladmi a s porovnateľnou
spotrebou, pričom sa zároveň naplno
využíva v Európe zákonom predpísaná
povolená intenzita osvetlenia. Ó

Budúcnosť bude patriť diaľkovému svetlu HIGH RANGE LED s dosahom diaľkového osvetlenia vyše 600 m.

HVIEZDY CIEST 04/2014

svetla.indd 73

73

29. 11. 2014 11:59:36

rozhovor

Droga menom

„Dakar“

D

akar ste absolvovali už
sedemkrát – či už na
africkom, alebo juhoamerickom kontinente.
Vaša posledná účasť
znamenala famózne 4. miesto v ko-
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nečnom rebríčku. S akými ambíciami odchádzate na Dakar tentoraz?
- Vždy robím pre úspech a čo najlepší
výsledok maximum. Nikdy sa nesnažím
robiť veci na menej ako 100 %. Možno
to teda vyznie trochu samoľúbo, ale aj

napriek problémom a možno aj trochu
nepriazni osudu na Dakar odchádzam
odhodlaný dokázať, že minuloročné
umiestnenie nebolo náhodné.
Spomínate nepriazeň osudu. Čo
tým myslíte konkrétne?
- Tento rok sa mi akosi nedarí dať
veci pred pretekmi dokopy tak, ako by
mali byť. Samotná motorka prišla od výrobcu strašne neskoro a aj v rámci toho
v nej chýbali určité komponenty, bez
ktorých je pôsobenie na takých náročných pretekoch, ako je Dakar, nemysliteľné. Spôsobuje to aj fakt, že ja nie som
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Najúspešnejší slovenský motocyklový pretekár, ktorý sa sa od
svojich siedmich rokov venuje cyklotrialu, je niekoľkonásobný
účastník Šedsťdňovej, majstrovských pretekov v motokrose,
v endure aj cross country, sa tento rok vydáva na svoje ôsme
preteky Rally Dakar. Myjavčan, ktorého srdce bije aj pre
striebornú hviezdu – Ivan Jakeš. Zhováral sa: Peter Škorňa / Foto: Miro Nôta, archív IJ

,,fabrický“ jazdec a výrobcovia takým
svoje originálne motorky neradi dávajú. A ísť na Dakar so sériovo vyrábanou
motorkou nie je len nebezpečné, ale aj
problematické. Ďalšie súčiastky, ktoré
prišli, neboli správne. K tomu všetkému
som musel tesne pred nalodením motorky a sprievodných vozidiel a pred samotnými pretekmi riešiť aj výpadok jedného sponzora. Jednoducho – preteky
sa ešte nezačali a ja už zdolávam prvé,
pomerne extrémne prekážky...
Nový ročník príprav na Dakar sa začína de facto po skončení starého.
Čo spôsobilo vaše problémy? Podcenili ste niečo?
- Komplikácie pri prípravách bývajú
vždy, tento rok sú však obzvlášť veľké.
Hoci sme mali motorku objednanú už
v máji, nastali problémy pri jej homologizácii a podobne. Zrejme je to daň
aj za to, že nie som fabrickým jazdcom,
a tým aj výrobcovia motoriek kladú iný
dôraz na promptnosť... Z mojej strany sme sa snažili urobiť maximum a aj

keď na novej motorke nemáme najazdené potrebné kilometre, do pretekov
pôjdem naplno. V každom prípade,
bude psina, ak sa mi ako nefabrickému
jazdcovi podarí na neodskúšanej motorke zajazdiť lepšie než fabrickým, ktorí nemajú na starosti nič iné – len a len
jazdiť. Potom už asi od nich motorku
nedostanem vôbec...
Nebolo by pre vás lepšie, keby ste
boli fabrickým jazdcom?
- Samozrejme, realita je však taká, že
na Slovensku by to nik nezaplatil. Je to
o veľmi veľkých peniazoch...
Absolvovali ste preteky na africkom
aj na juhoamerickom kontinente.
Ktoré sú podľa vás ťažšie a zaujímavejšie?
- Môjmu srdcu je určite bližšia Južná Amerika. Samotné pretekanie je tu

viac o motorkách, o správnej navigácii.
Je bližšia môjmu naturelu aj tým, že sa
viac podobá tomu, keď som jazdil na
endurách diaľkové preteky. V Afrike sú
kopce len v Maroku a keď prejdete cez
pohorie Atlas, jazdíte viac-menej len po
rovine, bez stopy. Oproti tomu je južná
Amerika oveľa náročnejšia na fyzickú
kondíciu, na kvalitu jazdenia a znalosť
orientácie v teréne.
Absolvovať Dakar, to nie je len jazdenie na motorke, ale súvisí s tým aj
podpora a zabezpečenie...
- Tento rok sa mi podarilo zaobsta- J
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To, čo zažijete na Dakare,
nemôžete zažiť nikde v Európe.
Ťažko sa to vysvetľuje...
J rať si dve vozidlá Mercedes-Benz Sprinter, ktoré budú obsluhovať dvaja členovia môjho tímu – šofér a mechanik.
Zároveň, aby sa mi to podarilo ﬁnančne
zvládnuť, som v rámci sprievodných vozidiel prenajal dve miesta a zobral som
,,pod svoje krídla“ dvoch jazdcov, ktorým budeme zabezpečovať servis. Je to
jeden guatemalský a jeden český jazdec.
Aké konkrétne typy Sprinterov ste
si zabezpečili?
- Obe nové, so zárukou a s ostatnými výhodami, ktoré poskytuje značka svojim
klientom. Karavan je Mercedes-Benz
Sprinter 316 a je určený pre mňa na absolútnu regeneráciu síl po pretekoch
a oddych. Technicko-zabezpečovacím
sprievodným vozidlom sa stane Mercedes-Benz Sprinter 519 s pohonom 4x4.
Okrem náhradných dielcov a náradia
sú v nich aj dve lôžka pre technikov na
ich oddych. Práve toto vozidlo som kupoval priamo v Motor-Car Bratislava.
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Čo hralo úlohu v tom, že ste sa rozhodli práve pre značku Mercedes-Benz?
- Pri pretekoch ako Dakar je kvalitné zázemie veľmi dôležitým faktorom.
Či už pre mňa – aby som po každej etape mohol relaxovať a neriešiť, odkiaľ
zoženieme náhradné diely –, alebo pre
môj tím. Takto po pretekoch odovzdám
technikovi motorku a ostatné je na
ňom. Môžem sa pokojne najesť, osprchovať, zrelaxovať a pripraviť sa na nasledujúci deň. Mercedes je synonymum
kvality a spoľahlivosti, a preto som sa
preň rozhodol. Viete, počas pretekov sa
budú obe vozidlá presúvať cez Andy,
často v ťažkých terénoch a aj preto je
dôležité mať vozidlá, na ktoré sa môžete
na sto percent spoľahnúť. Je dobré mať
vozidlo značky, ktorá má servisné zastúpenie – v prípade nutnej potreby po celom svete. A Mercedes-Benz takou značkou je. A nakoniec – budem osobný

– pre Sprintery som sa rozhodol aj preto, že ja sám mám svoje osobné vozidlo
Mercedes-Benz Triedy E 350.
Možno parafrázovane povedať,
že vo vašom prípade platí, že si
,,hviezda k hviezdam sadá“?
No, to, či som až taká hviezda, neviem, ale v každom prípade viem, že
strieborná hviezda je moja srdcová automobilová značka.
Na Slovensku ste už pomaly jazdeckým dvojkolesovým matadorom. Aký je hlavný dôvod, prečo si
aj tento rok sadáte na motorku, aby
ste absolvovali denne cez piesočné
duny, blato, trávnaté planiny a cez
skalné úseky stovky ,,boľavých“ kilometrov?
- V prvom rade adrenalín a chuť dokázať si – len tak sám sebe, že na to
máte. To, čo zažijete na Dakare, nemôžete zažiť nikde v Európe. Ťažko sa to
vysvetľuje... Skúste si sadnúť na motorku a ísť z Bratislavy až do Frankfurtu
nad Mohanom a nestretnúť pri tom ani
jedného človeka. Partnerom je vám iba
vaša motorka a neskutočne náročný terén. A toto všetko skúste absolvovať do
dvanásť hodín. Pre mňa osobne sa Dakar stal akousi drogou, adrenalínovou
závislosťou a možnosťou siahnuť si na
dno svojich síl. Ó
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Dve prestížne ocenenia
Počas mníchovského medzinárodného veľtrhu materiálových aplikácií, povrchov
ovvrchov
a vývojových noviniek produktov MATERIALICA 2014 neobišli vozidlá Mercedes-Benz naprázdno. Ocenenie Best of Award si odniesli novo vyvinuté oceľové
ľové
piesty pre dieselové motory osobných vozidiel v kombinácii s ľahkými hliníkovými
kovýými
skriňami, pri ktorých sa znížilo trenie o 40 až 50 %, čím zároveň dochádza k zníženiu spotreby a emisií CO2 o 2 – 4 %. Cenu Gold Award vo svojej kategórii získali
extrémne pevné výstuže CFK, ktoré o. i. umožňujú automatickú, nízko odpadovú
adovú
produkciu. Prvýkrát sú tak vhodné, tiež z hľadiska nákladov, pre efektívnu veľkosériovú výrobu. Text: MBSK / Foto: Daimler AG

Amerického
Oskara
vynálezcov
získala
Nanoslide®

Povrchová úprava valcov Nanoslide®, znižujúca trenie v spaľovacích motoroch, získala za rok 2014 ocenenie Oskar vynálezcov (Oscars of Invention) od odborného amerického časopisu R&D Magazine. Nanoslide® ho dostala ako jeden zo 100 špičkových,
vlani uvedených high-tech produktov. Cena je uznaním pre technológiu, ktorá prispela k historicky prvému majstrovskému titulu vo Formule 1 pre konštruktérov značky s hviezdou. Nanoslide® sa v súčasnosti používa vo štvor- a v osemvalcových agregátoch najnovšej generácie Mercedes-AMG. Text: MBSK / Foto: Daimler AG
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Exterriér Dunajská Streda

Nový showroom v Dunajskej strede
a rozšírený v Martine
Predajná sieť vozidiel značky Mercedes-Benz sa zo súčasných 14 prevádzok
autorizovaných partnerov a 7 autorizovaných servisných stredísk
na Slovensku rozrastie o novú – v Dunajskej Strede. Text: Peter Škorňa / Foto: Motor –Car Group

P

ráve tu na Galantskej ceste sa na celkovej ploche pozemku 7 500 m2 bude nachádzať nová prevádzka
spoločnosti Motor-Car Dunajská Streda so showroomom a aj servisnou časťou s rozlohou 848,65 m2.
Pracovné uplatnenie v ňom nájde zozačiatku približne 12 zamestnancov. Samozrejme, k showroomu bude patriť aj
odstavná parkovacia plocha pre 75 vozidiel. Dunajskostredská prevádzka by
mala predaj vozidiel začať už v prvom

Interiér novej predajne v Dunajskej Strede.

Viac zo sveta umenia z hudby z techniky a vízií z moderného
dizajnu zživotného štýlu z profilov úspešných ľudí z
zaujímavosti a exotiky sveta na www.estar.sk

Navštívte
78
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Exterriér Martin

štvrťroku 2015, pričom v showroome, ktorý je postavený v súlade s novoprijatým retailovým formátom predaja vozidiel pre rok 2015 a novými CI
elementmi čiernej farby, bude vystavených minimálne 8 vozidiel značky
Mercedes-Benz. Okrem značky Mercedes-Benz sa v Dunajskej Strede budú
predávať aj vozidlá značky KIA. Vznik
novej autorizovanej prevádzky ovplyvpy
nil nielen dynamický rozvoj centraa Žitného ostrova, ale aj čoraz väčšia zákákladňa súčasných, ale aj potenciálnych
ych
priaznivcov a majiteľov vozidiel so
o
striebornou hviezdou v znaku. Výstavstavbou nového zastúpenia značky Merercedes-Benz v Dunajskej Strede sa spoločnosti Motor-Car Group podarilo
o
zabezpečiť v každom kraji minimálne
álne
jedno servisno-predajné stredisko.

zmenou. Tá sa realizuje nielen s cieľom zmeny prevádzky v súlade s novoprijatým retailovým formátom predaja
vozidiel pre rok 2015 a novými CI elementmi, ale aj z dôvodu rozšírenia doterajších kapacitných priestorov až na
449,47 m², čím spoločnosť Motor-Car
Martin vychádza v ústrety spokojnosti a zvýšeniu komfortu svojich klientov.
Predajj značkyy Mercedes-Benz sa okrem

ľahkých úžitkových vozidiel rozšíri aj
o osobné vozidlá značky. Výraznou modernizáciou prechádza aj servisná časť
martinského zastúpenia, v rámci ktorej boli investované ﬁnančné prostriedky do dokúpenia špeciálneho náradia
a potrebného moderného servisného vybavenia. Po rozšírení martinskej prevádzky v nej nájde uplatnenie približne
20 až 22 zamestnancov. Ó

MARTINSKÉ ROZŠIROVANIE
NIE
Showroom na predaj vozidiel Merercedes-Benz už síce v Martine na uli-ici Francúzskych partizánov bol, aj ten
však v súčasnosti prechádza výraznou
nou

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
www.mercedes-benz.sk
spektrum dunajska mt.indd 79
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pozvánky

1

2

1 ORBIS PRINTUS
NATAŠE FLOREÁNOVEJ
V priestoroch Galérie mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci na Františkánskom námestí sa až do prvého februára
2015 uskutoční výstava výtvarníčky Nataše Floreánovej, pôsobiacej od roku 1968
v Austrálii. Väčšinu jej výstav otváral bývalý austrálsky premiér Don Dunstan,
takmer pätnásť rokov navrhovala plagáty
pre svetoznámu Operu v Sydney a jej diela boli permanentne vystavené v hlavnej
sále Opery. Po londýnskej výstave v Cylinder Gallery vytvorila viacero plagátov
pre New London Theatre vo West Ende.
Floreánová v GMB predstavuje doposiaľ
neznámu časť jej tvorby – konkrétne odtlačky poklopov v rôznych mestách na
celom svete (Bratislava, Rím, Budapešť,
New York, Londýn, Peking či Paríž).

2 TIMRAVIN BÁL 
KOMBINÁCIA HUMORU
A TRAGICKOSTI POSTÁV
Božena Slančíková-Timrava je slovenským fenoménom, ktorý aj vďaka dra-
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3

maturgii Daniela Majlinga a citu režiséra Michala Vajdičku – priniesť
divadelný kus, ktorý pôjde po ruke
očakávaniam divákov – ožil. Dokonca – súdiac podľa nadšených prejavov
publika – sa zdá, že niekedy až tragicky komické panoptikum rôznych lepších či horších charakterov a postáv
v hre Bál – v podaní herecky takých
zvučných mien, akými sú Bárta, Oľhová, Kovár, Pauhofová, Koleník, Kostelný, Mórová, Vajda, Studénková, Geišberg, Discher a Magálová – bude mať
na doskách našej prvej scény dlhú životnosť. V každom prípade, z uvedenej hry sa stáva divadelný hit jesene
a aj preto sa ju oplatí vidieť. Najlepšie
– čím skôr...

3 HUDOBNÁ UDALOSŤ ROKA 
ROBBIE WILLIAMS VYSTÚPI
AJ NA SLOVENSKU!
Stopercentnú šou a nezabudnuteľný

zážitok prežijú všetci, ktorí 18. apríla
na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
v Bratislave navštívia koncert v rámci
turné Let Me Entertain You v podaní svetovej hudobnej extratriedy – Roberta Petra Williamsa, známeho aj pod
menom Robbie Williams! Robbie na
ňom predstaví nielen svoje najväčšie
hity, ale aj tie u nás menej známe.

4 STRAUSSOVA SALOME
V NÁRODNOM DIVADLE
Operný prepis biblického príbehu o Jánovi Krstiteľovi a nevlastnej dcére rozporuplného židovského panovníka hudobným géniom Richardom Straussom
v plnej miere zrkadlí dusnú a dezilúziou
presiaknutú atmosféru ﬁn de sièclu. Je
zúfalým a dekadentne skriveným obrazom sveta, v ktorom lásku nahrádza
egoizmus a materializmus vytláča duchovný rozmer na okraj spoločnosti. Inscenáciu hudobnej drámy v jednom
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4

6

6 NAJDRAHŠIA FOTOGRAFIA
STREDNEJ EURÓPY
V PÁLFFYHO PALÁCI GMB

5

dejstve podľa literárnej predlohy Oscara Wilda prináša Opera SND pri príležitosti 150. výročia narodenia skladateľa v spolupráci s jednou z výrazných
osobností nemeckého divadelníctva, režisérom a dramaturgom Hansom-Joachimom Ruckhäberlem v hudobnom
naštudovaní hudobného riaditeľa Opery SND Friedricha Haidera.

5 POLNOČNÁ OMŠA 
PANOPTIKUM SLOVENSKÝCH
CHARAKTEROV
Najmladší syn partizán, druhý syn gardista, dcéra arizátorka, matka tvrdá ka-

tolíčka, otec – slaboch a zať – komunista. A k tomu dôstojník nemeckej
armády dočasne ubytovaný ,,pod jednou strechou“. A hoci sa dej odohráva
v pomerne dávnej minulosti, charaktery
postáv, ich zmýšľanie a reakcie v hraničných situáciách, ako aj syndróm prezliekania ,,kabátov“ v pravý čas je aktuálny
aj dnes. Aj preto, pokiaľ si chcete pozrieť kvalitne spracovanú hru o slovenskej povahe, o jej morálnej ﬂexibilite
a prispôsobivosti sa akémukoľvek menšiemu zlu – odzrkadľujúcu našu malosť
a zraniteľnosť, je Polnočná omša v Činohre SND tým najlepším riešením.

Nezvyčajnú možnosť prezrieť si najdrahšiu fotograﬁu v strednej Európe majú všetci, ktorí si do 11. januára
2015 nájdu cestu do Galérie mesta Bratislavy, ktorá je prechodným domovom
proﬁlovej výstavy Rudolf Koppitz. V rámci nej je vystavená aj jeho fotograﬁa s názvom Štúdia pohybu z roku 1925, ktorá patrí medzi najslávnejšie fotograﬁe na
svete a s cenou 100 000 eur je najdrahšou fotograﬁou v strednej Európe!
Rudolf Koppitz (1884 – 1936) patrí
medzi najvýznamnejších rakúskych
fotografov. Výstava ukazuje približne
62 fotograﬁí zo všetkých období umelcovej tvorby. Okrem jeho známych
aktov ponúka aj niekoľko raných krajiniek, sériu fotograﬁí, ktorú Koppitz
vytvoril ako prieskumný pilot vzdušných síl počas prvej svetovej vojny.
Ďalšia časť výstavy je venovaná výstave tematicky nazvanej Krajina a ľudia
(Land und Leute).
Text: SCG / Foto: Jozef Barinka,
Collavino, Rudolf Koppitz,
Braňo Konečný, INT,
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Prvý dieselový motor s nanoslide
a piestami z ocele pre osobné autá
Vďaka piestom z ocele a technológii NANOSLIDE® (nanoslide)
sa dosiahne ďalšie zníženie spotreby paliva i emisií.
Prvý sériovo vyrábaný dieselový motor
s piestami z ocele a technológiou nano-

slide (V6; 190 kW/258 k) dostane Mercedes-Benz E 350 BlueTEC, ktorý je
v ponuke od začiatku jesene aj na slovenskom trhu. Vďaka tejto jedinečnej
technológii dosiahne vozidlo pri rovnakom výkone spotrebu len 5,0 litra motorovej nafty na 100 km. Novovyvinu-

tá generácia high-tech piestov z ocele
v kombinácii s inovatívnou technológiou klznej dráhy piestov nanoslide je
dielom výrobcu motorov v nemeckom
Stuttgarte a je určená len pre osobné
automobily značky Mercedes-Benz. Ó
Text: MBSK / Foto: Daimler AG
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