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NIČ NEOCHRÁNI VÁŠ MOTOR LEPŠIE NEŽ NOVÝ MOBIL 1. 

JEHO REVOLUČNÁ TECHNOLÓGIA SUPERSYN MÁ VIAC NEŽ 20 PATENTOV.

Viete, že teplota a trenie môžu dostať bežný olej

do kritického bodu, kedy dochádza k treniu kovu o kov,

a tým k opotrebovaniu motora? Avšak, čím vyššiemu

tepelnému namáhaniu a treniu je nový Mobil 1 s patentovanou

technológiou SuperSyn proti opotrebovaniu vystavený, tým

vyšší výkon podáva. Tak vám poskytuje neprekonateľnú

ochranu motora. Revolučnú technológiu SuperSyn proti

opotrebovaniu vám nemôže ponúknuť žiaden iný olej.

Ďalšie informácie na telefónnej linke 02/48 270 245.

Nový Mobil 1. Doping pre váš motor.

ČÍM VIAC TOHO VIETE O NOVOM OLEJI

MOBIL 1, TÝM LEPŠIE PRE VÁŠ AUTOMOBIL. ©
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Úvod

Milí čitatelia!

Sladké ničnerobenie, výlety, večierky, športovanie, spoznávanie

nových miest, ľudí, jedál... to všetko sa spája s letom, dovolenkou.

Prichádza čas, o ktorom niektorí snívajú hádam už od Vianoc.

Andrej Glatz

Pomaly odchádzajúca jar bola boha-
tá na pozitívne udalosti. Pri nedáv-

nych, už dvanástych Raňajkách s hviez-
dou v dňoch  19. až 22. mája si mnohí
z vás otestovali prednosti letného mode-
lu SLK, ale aj výnimočnú a súčasne
praktickú triedu C i svižný a dizajnovo
opäť fascinujúci Smart forfour. Chcem
poďakovať všetkým, ktorí prijali naše
pozvanie a strávili s nami i s trojcípou
hviezdou príjemný čas. Raňajky súčas-
ne odštartovali Roadshow po celom
Slovensku.

Pre milovníkov nákladných vozi-
diel boli predvádzacie jazdy Mercedes

Truckworlds výbornou príležitosťou na
vyskúšanie automobilov Actros (Truck
of the Year 2004), Axor a Atego. Konali
sa v bratislavskom Mercedes centre od
13. do 15. mája.

Sme súčasťou Európskej únie, čo
pre našu spoločnosť znamená niekoľko
zmien. Naše priority sa však nemenia:
snažíme sa o vysokú úroveň poskytova-
ných služieb, predaj produktov v seg-
mente premium a maximálnu spokoj-
nosť zákazníka. V súčasnosti prechádza-
me procesom certifikácie a jednotlivých
štandardov, ktoré sú veľmi prísne.
Slúžia na to, aby danú činnosť vykoná-

vali iba tie subjekty, ktoré sú primerane
vybavené. Čaká nás zavedenie nového
systému predaja a popredajných slu-
žieb, ktorý bude platiť po uplynutí 
polročného prechodného obdobia, t.j. 
od 1. novembra 2004. Verím, že sa to
pozitívne odrazí nielen v spokojnosti
tých, ktorí jednotlivé normy určujú, ale
aj tých, pre ktorých sú v konečnom 
dôsledku určené - našich zákazníkov. 

Dovoľte mi zaželať vám v letných
mesiacoch veľa oddychu, uvoľnenia
a šťastného návratu z blízkych i vzdiale-
ných miest - teda „hviezdnu dovolenku.“
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Aktuality

Nové centrum 
v Banskej Bystrici
S rastom odbytu sa rozširujú služby
Text a foto: PK

Od mája 2004 poskytuje svoje služby
predajno-servisné centrum Motor-Car pre 
vozidlá značky Mercedes-Benz. Projekt cen-
tra navrhol architekt Karol Kállay a stavbu
realizovala spoločnosť ZIPP, a. s., Bratislava.
Nové centrum má vyše 40 zamestnancov
a priamu úžitkovú plochu 1050 štvorcových
metrov. Vybudovala ho spoločnosť Motor-Car
s nákladmi 120 miliónov Sk.

Nové banskobystrické centrum poskytu-
je na Zvolenskej ulici 14 servis pre osobné,
úžitkové a nákladné vozidlá uvedenej značky
v pracovných dňoch od 7.30 do 22.00 h a v so-
botu od 7.30 do 14.00 h, pričom pohotovostný 
servis vykonáva nepretržite.

Predajné hodiny sú v pracovných dňoch od
8.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 14.00 h. ❙

Utiahne šesť kamiónov
Užitoční stavebníci
Text a foto: PK

Mercedes-Benz Actros SLT (Schwerlast
Transporter) - transportér pre ťažké náklady
- utiahne 250 ton, teda približne šesť ťažko-
tonážnych kamiónov, v štvornápravovom va-
riante má prípustné zaťaženie sedla 27,5 to-
ny, pričom má milimetrovú presnosť posuvu.
Jeho najsilnejší novovyvinutý hnací agregát
448 kW má krútiaci moment 2400 Nm pri
1080 ot./min. Uvedené parametre dosahova-
né progresívnymi technológiami predurčujú
túto novinku, ktorá mala premiéru na tohto-
ročnom mníchovskom veľtrhu stavebnej

techniky Bauma, okrem iného na uplatnenie
pri preprave nadrozmerných nákladov, na-
príklad pri výstavbe diaľnic.

Užitočnými pomocníkmi najmä v staveb-
níctve sú aj ďalšie vozidlá z rodiny Actros
predstavené na veľtrhu. Patria medzi ne no-
vé vyklápacie automobily, vyklápacie auto-
mobily s trvalým pohonom všetkých kolies,
miešačky na betónovú zmes, ťahače návesov
a špeciálne podvozky vyhotovené ako dvoj-,
troj- a štvornápravové vozidlá v siedmich vý-
konových triedach od 235 kW do 425 kW. ❙

Éčko kráľom tretí rok
Trvalá prestíž dizajnu
Text: IM, PK

Mercedes-Benz triedy E bude kráľom au-
tomobilového dizajnu už tretí rok za sebou.
Vyplýva to z aktuálnej ankety nemeckých
motoristických časopisov o najkvalitnejší 
dizajn vozidla, do ktorej sa zapojilo vyše 
54-tisíc účastníkov. Z nich 59,5 percenta sa 
vyslovilo za prvenstvo mercedesu triedy E. 
V tejto najnovšej ankete o kráľa automobilo-
vého dizajnu súťažilo 290 modelov áut.
Mercedes E zvíťazil aj v dvoch predošlých 
ročníkoch ankety.

Mercedes triedy E si udržiava pozíciu
najžiadanejšieho vozidla vo svojom segmente
vo svete aj na Slovensku. Už pri uvedení na
trh ho označovali za srdce značky. V tvaroch
limuzíny triedy E vynikajú štyri elipsovité
predné svetlá ako fascinujúce oči. Na ne nad-
väzuje kreatívna karoséria s aerodynamic-
kým súčiniteľom odporu vzduchu s hodnotou
len 0,26. Trvalú prestíž si udržiava tiež vnú-
torné stvárnenie tohto auta. ❙

Nové centrum otvorili: (zľava) 
zakladateľ spoločnosti Wiesenthal & Co. 

gróf Patrick Douglas, primátor Banskej 
Bystrice Ing. Ján Králik, CSc., a prednosta 

Krajského úradu B. Bystrica Milan Kepeňa.

Svoje možnosti, zdanlivo popierajúce a prekračujúce hranice fyzikálnych zákonov, 
predviedli nové Mercedesy Actros, určené najmä pre stavebníctvo, počas jázd v teréne 
kameňolomu Ladce. Bol to jeden z ich prvých skupinových testov v Európe.
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Najbezpečnejšie 
ešte bezpečnejšie
Výbavy proti úrazu 
nezabezpečeným nákladom
Text: PK 

Úžitkové mercedesy Sprinter a Vito,
určené najmä pre stavbárov, remeselníkov
a servisných technikov, majú rozšírenú 
základnú a doplnkovú výbavu zvyšujúcu
pasívnu bezpečnosť. Nová výbava zabezpeču-
je nakladanie, vykladanie a najmä účinné
upevnenie rôznych druhov nákladu vo vozid-
le i na jeho streche. Obsahuje okrem iného
rozmanité úchytky, ochranné lišty s otvormi
na ukotvenie, upevňovacie a napínacie po-
pruhy, protišmykovú podlahu a povrchy, ako
aj špeciálne úložné a odkladacie priestory.

Mercedes Sprinter ako prvý transportér
svojho druhu na svete dostal do aktívnej vý-
bavy elektronický stabilizačný program
(ESP) vrátane protipreklzového zariadenia,
antiblokovacieho systému (ABS) a asistenta
brzdenia (BSA). Vďaka tomu získal hodnote-
nie najbezpečnejšie vozidlo svojho druhu.

Zvýšenie pasívnej bezpečnosti Sprintera
i Vita novými výbavami podnietili nemecké
štatistiky, podľa ktorých nezabezpečený ná-
klad vo vozidle pri prudkom brzdení, náhlom
vybočení z dráhy a dopravnej nehode spôso-
buje až v 70 percentách prípadov zranenia
s vážnymi následkami. Na ilustráciu: pri 
čelnom náraze vozidla s rýchlosťou 50 kilo-
metrov za hodinu na pevnú prekážku v ňom 
získa napríklad neuchytená nádoba s farbou
vážiaca 25 kilogramov kinetickú energiu
okolo 900 kilogramov. Vodič ňou zasiahnutý
tak dostane úder, akoby naňho spadla tak-
mer jedna tona. ❙

Nestor slovenskej fotografie
Karol Kállay krstil
Text a foto: PK

Nestor a jedna z najuznávanejších osob-
ností slovenskej fotografie doma i vo svete -
majster Karol Kállay krstil svoju najnovšiu
publikáciu. Toto excelentné dielo je venované
slovenským hradom. Majster, ako sa sám 
priznal, ho tvoril veľmi náročným spôsobom.
Dlho a opakovane pritom vyberal najlepšie
miesto na záber a ročné i denné obdobie 
najvhodnejšie z hľadiska priaznivého prírod-
ného osvetlenia. Publikácia potvrdzuje prav-
divosť vyznania umelca, ktorý pre Hviezdy
ciest povedal: „Dobrá a kvalitná fotografia 
bola pre mňa vždy výzvou.“ Krstným otcom
publikácie sa stal umelec Ladislav Chudík.
Na slávnosti sa zúčastnil minister zahranič-
ných vecí SR Eduard Kukan. Medzi vzácnymi
hosťami bol aj prvý prezident samostatného
Slovenska Michal Kováč s manželkou. ❙
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V najlepších rokoch
Päťdesiat rokov fascinácie

Jedinečný, krásny, fascinujúci – to je len niekoľko prívlastkov, ktoré prídu človeku na um, 

keď jeho zrak zachytí Mercedes-Benz SL. Je takmer neuveriteľné, že písmená SL dokážu 

uchvacovať motoristov na celom svete už päť desaťročí!
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Novinky
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Presne tak dlho totiž trvá kariéra
tohto modelu značky Mercedes-

Benz. Legenda, ktorá sa zrodila v mimo-
riadne ťažkých povojnových časoch,
však pôvodne vôbec nebola určená na
civilnú dopravu. V roku 1951 padlo vo
vedení automobilky rozhodnutie vrátiť
sa na pretekárske dráhy, kde pred voj-
nou strieborné šípy nemali rovno-
cenného súpera. Mercedes-Benz svoju 
pozornosť obrátil najmä na preteky
vzniknutého šampionátu formula 1, 
odkiaľ si v polovici päťdesiatych rokov
priniesol dva tituly majstra sveta.
Neopomenul však ani iné typy motoris-
tického športu. A práve tu sa zrodila
nová hviezda Mercedes-Benz 300 SL -
unikátne vozidlo s priestorovým rúrko-

vým rámom, na ktorý sa prichytávali
vonkajšie panely karosérie vyrobené 
z magnézia. Vpredu uložený radový 
šesťvalec bol svojho času tiež jedineč-
ným technickým dielom. Palivo sa do
jeho valcov dostávalo pomocou priame-
ho mechanického vstrekovania, ktoré
mal Mercedes-Benz vyskúšané z moto-
rov bojových lietadiel.

Vozidlo bolo stvorené na úspech 
a toho sa aj dočkalo. V roku 1952 si 
vybojovalo druhé miesto v náročnom 
podujatí Mille Miglia, prvé a hneď dvo-
jité víťazstvo prišlo ešte v ten istý rok
na Carrera Panamericana.

Úspechy, ktoré tento automobil 
dosiahol, nedali spávať predajcovi vo-
zidiel Mercedes-Benz na americkom 

kontinente Maxovi Hoffmannovi. Ten 
presvedčil vedenie automobilky, aby SL
uzrelo svetlo sveta ako sériový auto-
mobil. Aj preto sa v roku 1954 okolo 
stánku sttutgartskej automobilky na 
autosalóne v New Yorku prechádzali 
labužníci s otvorenými ústami. Na vy-
výšenom pódiu totiž trónil krásavec,
ktorý ešte aj dnes patrí k tomu najlep-
šiemu, čo automobilový dizajn mohol
stvoriť. Hlavným symbolom boli dvere
vyklápajúce sa dohora. Nemej zaujíma-
vé bolo stádo koníkov, ktoré ukrývala
dlhá predná kapota. Do trojlitrovej staj-
ne sa ich vďaka ponechaniu revoluč-
ného priameho vstrekovania podarilo
napchať až 215 (158 kW), takže ľahký
hliníkový kočiar bez problémov dosiahol

Rovnako ako pred 
piatimi desiatkami 
rokov, aj dnes môže byť
Mercedes-Benz 190 SL
synonymom elegancie.
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maximálnu rýchlosť 250 km/h, na vte-
dajšie časy závratnú! Zároveň s týmto
modelom sa objavil aj predchodca dneš-
ného modelu SLK - roadster Mercedes-
Benz 190 SL. Ten disponoval štvorval-
com s výkonom 105 koní (77 kW). Jeho
dizajn však zaujal rovnako ako v prípa-
de jeho väčšieho brata, a tak si americkí
zákazníci bažiaci po poriadnych stro-
jovniach vynútili roadster 300 SL, ktorý
vstúpil na scénu v roku 1957. Dvojica
300 SL Coupé a 300 SL Roadster si na-
koniec počas svojho pôsobenia získala
priazeň 3258 motoristov, čo bolo oveľa
viac, než sľúbil Max Hoffmann.

V Stuttgarte však nezaspali na 
vavrínoch a od roku 1963 bol k dispo-
zícii model 230 SL. V tomto vozidle
Mercedes-Benz naplno uplatnil svoje
obrovské skúsenosti, ktoré získal pri
výskume bezpečnosti vozidiel. Otcom
bezpečnosti vozidiel s trojcípou hviez-
dou bol Béla Barényi, ktorý si dal pa-
tentovať aj strechu nového modelu, po-
dľa ktorej dostalo SL označenie Pagoda.
Jeho stredná časť bola totiž položená
vyššie, čo vyvolávalo asociácie s ázij-
skými stavbami rovnakého mena.
Vozidlo malo navyše ako prvé navrhnu-
té predné aj zadné deformačné zóny,
ktorých úlohou bolo pohltiť čo najviac
nárazovej energie, naopak, kabína bola
mimoriadne tuhá. Napriek tomu, že
pod kapotou vozidla priadol „len“ 2,3-

1102.2004 Hviezdy ciest

Konštrukcia SL vychádzala 
z pretekárskeho vozidla 
a také boli aj jazdné vlastnosti.

Konštrukcia podvozkových skupín
Mercedes-Benz 300 SL si vyžiadala
dohora sa vyklápajúce dvere, ktoré
sa stali symbolom tohto vozidla.

Dvojica 300 SL Coupé a 300 SL Roadster si počas 
svojho pôsobenia získala priazeň 3258 motoristov

K elegantným automobilom
patria aj elegantné pútače.
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litrový šesťvalec s výkonom 150 koní
(110 kW), elegantné línie nového SL si
razili cestu vzduchom maximálnou
rýchlosťou viac než 200 km/h.

Ďalšou novinkou, ktorou sa nová
generácia modelu SL mohla pochváliť,
bola automatická prevodovka, prvýkrát
vo výbave európskeho športového vo-
zidla. Od roku 1967 na zadné kolesá
prenášal výkon 170 koní (125 kW) nový
agregát s objemom 2,8 litra vo verzii
280 SL. Úspech tohto vozidla najlepšie
dokresľuje číslo 48 912. Presne toľko
Pagod si našlo cestu nielen k srdciam,
ale aj garážam motoristov.

Absolútny úspech však model SL
ešte len čakal. Jeho základ položila 
v poradí tretia generácia predstavená 
v roku 1971. V jej prípade už oslovovalo

zákazníkov hneď niekoľko pohonných
jednotiek. Základom sa stal model 
280 SL, vrchol pre zmenu tvoril osem-
valcový motor do V-verzie 560 SL. Na
prianie bolo teda možné mať v záprahu
177 (130 kW) alebo až 245 koní (180 kW),
ktoré dokázali dosiahnuť tempo 225 km/h.
Takejto sile sa prispôsobil aj podvozok.
Ten dostal prepracované zavesenia 
kolies, zadné kolesá boli prichytené 
nezávisle od seba. K tomu sa pridal 
v roku 1980 prvý ABS v rámci modelu
SL či o dva roky neskôr vodičov airbag.
Tretia generácia predstavovala vrchol
automobilovej techniky zo všetkých
stránok - v dynamike, jazdných vlast-
nostiach, pohodlí aj bezpečnosti.

Jej skvelé vlastnosti jej zabezpečili
neuveriteľne dlhý život. Výroba sa totiž

Tretia generácia SL predstavovala vrchol 
automobilovej techniky zo všetkých stránok

skončila až osemnásť rokov od pred-
stavenia. Za tento čas prežila éru 
kvetov aj Gorbačovovu perestrojku, 
zahrala si v obľúbenom seriáli Dallas
(jazdil na nej kladný hrdina Boby
Ewing) a nový domov našla v 237 287
garážach po celom svete!

Z automobilovej 
krásy vozidiel
Mercedes-Benz sa
nestráca nič ani po 
päťdesiatich rokoch.
Navyše v novom 
SLK našla viac než 
dôstojného 
pokračovateľa.
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Nová, krajšia, pohodlnejšia, výkon-
nejšia, bezpečnejšia - presne takto sa
dala charakterizovať v poradí štvrtá 
generácia modelu SL predstavená na
ženevskom autosalóne v roku 1989.

Legendárny Juan Manuel Fangio,
ktorý si dva zo svojich piatich titulov
majstra sveta F1 vybojoval na vozid-
lách Mercedes-Benz, o nej svojho času
povedal: „Pre mňa predstavuje nový
Mercedes-Benz SL spojenie charakte-
ristík športového automobilu a kvality
komfortného roadsteru na najvyššej
úrovni, čím vytvára etalón dnešnej 
automobilovej techniky.“

Automobil nabitý najnovšími tech-
nickými lahôdkami predstavoval to naj-
lepšie, čo táto trieda mohla ponúknuť.
Veď len riešenie sedenia bolo chránené
až dvadsiatimi patentmi!

Z trónu najvýkonnejšieho motora
bol zosadený doterajší osemvalec, kto-
rý nahradil nový panovník - šesťlitrový
dvanásťvalec. Jeho 394 koní (290 kW)
by dokázalo uháňať oveľa rýchlejšie
ako 250 km/h, pri tejto hodnote však 
z bezpečnostných dôvodov zasiahla
elektronika.

Štvrtou generáciou vysoko posta-
vená latka sa zdala neprekonateľná, 
ale len do chvíle, kým sa v roku 2001
na scéne neobjavilo súčasné SL, fasci-
nujúce nielen svojím tvarom, ale aj 
unikátnymi technickými riešeniami,
medzi ktoré nepochybne patrí aj pevná
sklápateľná strecha či dvanásťvalcové
biturbo srdce. ❙

Mercedes-Benz 300 SL Roadster vstúpil na automobilovú scénu v roku 1957.

1302.2004 Hviezdy ciest

Vrcholom modelu SL v rokoch 1989 až 2001 bol šesťlitrový dvanásťvalec so silou 290 kW.

„Pre mňa predstavuje nový Mercedes-Benz SL 
spojenie charakteristík športového automobilu 
a kvality komfortného roadsteru na najvyššej
úrovni...“
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Rada lietam
Už ako dieťa hovorievala, že bude herečkou alebo speváčkou. Milovala divadlo, operu, priťahovalo ju

výtvarné umenie, no nakoniec sa rozhodla pre populárnu hudbu, spev napokon aj študovala. V tom

období absolvovala aj moderátorské skúšky do Slovenskej televízie, ale moderovať začala až po 

narodení prvého syna. Spievanie na pár rokov zavesila na klinec. Oľga Záblacká miluje svoju profesiu,

no v jej živote sú na prvých miestach láska a rodina.

FOTO: archív O. Z.

Interview

S Vašom Patejdlom ste naspievali 
duet Mopedová (Poďme spolu lietať)
k filmu Fontána pre Zuzanu. Čo je to
lietanie vo vašom ponímaní?
- Niekedy sa mi zdá, že som v predchá-
dzajúcom živote musela byť nejaký lie-
tajúci tvor. Keď spím, tak večne lietam.
Už dôverne poznám ten príjemný pocit,
keď vidím svet z výšky, môžem ovplyv-
ňovať rýchlosť svojho letu a môžem 
zaletieť, kam len chcem. Mávam pri
tom priam euforické pocity. Už som si
párkrát zaletela aj na iné planéty.
Vôbec neviem, čo som na nich hľadala,
ale letela som vesmírom len tak a po-
tom som sa vrátila. Zbožňujem preto aj
cesty lietadlom. Keď letíme pomedzi
oblaky, cítim sa ako ryba vo vode.
Neviem, prečo večne niekam letím, ale
mám to rada. Možno potrebujem určitý
pocit slobody.

Celý váš život je o komunikácii.
Začínali ste ako speváčka, moderátor-
ka v rádiu a teraz moderujete vlastnú
reláciu v televízii. V ktorej úlohe ste sa
cítili najlepšie?
- Už v detstve bol problém presvedčiť
ma, aby som robila to, čo mi nie je po
chuti. Vždy som vedela, čo chcem, a po-
stupne som sa k tomu dopracovala.
Túžila som byť speváčkou, tak som nav-
štívila hlasového pedagóga Františka
Tugendlieba a dala sa vyskúšať. Študo-

vala som uňho štyri roky a osvojovala
si jeho doteraz neprekonanú hlasovú
techniku. Potom sme založili s pria-
teľom (terajším manželom) vlastnú sku-
pinu. Keď sa nám začalo dariť, otehot-
nela som a môj život sa zmenil. Bola to
síce neplánovaná, ale nádherná zmena.
Moderovanie v rádiu ma napĺňalo a pri-
znávam, že mi chýba. Rada spomínam
na nočné Koncerty na ležanie alebo
Hudobnú arénu, keď kapely hrávali
u nás v štúdiu na živo a mali sme 
dostatočne veľký priestor na rozhovor.
Nemôžem sa však rozmieňať na drob-

né, preto som okruh svojich profesio-
nálnych záujmov zúžila na hudbu, ale
najmä na televíznu reláciu Na streche.
Zaberá mi veľa času, pretože vymýšľam
témy, píšem scenáre, moderujem a reží-
rujem dokrútky... Na streche sa cítim
výborne aj preto, že máme kvalitný zo-
hratý štáb. Rozumieme si profesionálne
aj ľudsky a na výrobu sa vždy tešíme.

Plánujete niečo nové v speváckej drá-
he? Po vašom debutovom albume UFO
ste mali v pláne koncertné turné...
- S kapelou zatiaľ hrávame na rôznych
akciách v zúženej zostave: gitary, per-

kusie, spev. Veľmi sa nám to tak páči,
ale tešíme sa aj na turné po kluboch vo
väčšej zostave. Na to, aby sa zrealizova-
lo, potrebujeme už len nejakého partne-
ra, ktorý stojí o spoluprácu a reklamu.

Kolegovia vás označujú za akumulátor
pozitívnej energie. Ako ju viete zhro-
maždiť a komu ju potom rozdávate?
- Pozitívne mysliaci človek ľahko zhro-
mažďuje pozitívnu energiu, pretože to
tak jednoducho chce. Má schopnosť 
vidieť veci vždy z toho lepšieho uhla,
dokáže byť spokojný a šťastný. Je to

z väčšej časti dar a z menšej tréning.
Niekto jednoducho nemá talent na to,
aby žil v pohode. Na prvý pohľad egois-
ticky si dožičím to, čo ma teší, ale
v druhom pláne z toho plynie energia
pre mňa aj pre moje okolie. Prejavmi
lásky a náklonnosti nešetrím...

Často meníte účes, jeho farbu, máte 
rada zmenu v obliekaní. Platí to aj
o vašom postoji k životu? Ste liberálna?
- Áno, som. Vďaka vnútornej slobode ne-
mám problém správať sa tak, ako mi to
vyhovuje, a tiež bez problémov akceptu-
jem iných ľudí. Prekáža mi akýkoľvek

„Neviem, prečo večne niekam letím, ale mám to rada.
Možno potrebujem určitý pocit slobody.“
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nátlak, diskriminácia menšín a všetko, čo
je proti pravidlám vyspelej demokracie.

Aktívne sa zúčastňujete na charitatív-
nych akciách, moderovali ste napríklad
akcie na podporu utečencov. Okrem to-
ho ste s Matejom Landlom uvádzali mí-
tingy na záchranu kultúry a Slovenska.
V roku 1996 ste v Bratislave založili
tzv. Hyde park. Nie je veľa umelcov,
ktorí sa takto angažujú, skôr ich môže-
me vidieť na predvolebných mítin-
goch... Prečo je to podľa vás tak?
- Síce len ako mladé dievča, ale predsa
len som zažila predchádzajúci politický
systém a vážim si, že som sa dočkala
demokracie. Treba ju však rozvíjať
a zdokonaľovať. Nebolo mi ľahostajné,
čo sa tu deje, a hoci sme už žili v demo-
kratickej krajine, za vlády Vladimíra
Mečiara mi to tak nepripadalo. Mala

som dojem, že treba podporiť ľudí v tom,
aby slobodne prejavovali svoje názory,
preto som investovala energiu a aj pe-
niaze do Hyde parku. Bratislavčania ma-
li každú stredu k dispozícii ozvučený
„kecpult“ s mikrofónom a mohli sa vy-
rozprávať. Inak sa politikou nijako ne-
mienim zapodievať. Koncert pre utečen-
cov robím pravidelne každý rok, pretože
je to pekná a zmysluplná akcia.

Niektoré slovenské médiá sú plné bul-
váru, ktorý je často pod hranicou prav-
dy a vkusu. Vaša relácia Na streche sa
dá označiť za ľahší bulvár. Ako vníma-
te tento žáner?
- Všetko, čo sa týka súkromia populár-
nych ľudí, je bulvár. V podstate by na 
tom slove nemuselo byť nič zlé, keby si
ho ľudia automaticky nespájali s klam-
stvami a výmyslami novinárov. Preto

nehovorím, že robím bulvárnu reláciu,
ale reláciu o zaujímavostiach zo života
populárnych osobností. Mám pri tom
niekoľko zásadných pravidiel. S hosťom
sa rozprávam o tom, o čom sa on roz-
právať chce, ukazujeme len to, čo on
ukázať chce, a každý môže zostrihaný
materiál autorizovať. Určite sú to dôvo-
dy, pre ktoré máme otvorené dvere
u mnohých vzácnych ľudí.

V jednom rozhovore ste prezradili, že
keď vás niečo nahnevá, ventilujete to
rozprávaním. Kto je vašou bútľavou 
vŕbou?
- Nemám jednu konkrétnu, špeciálnu.
Rozprávam sa s tým, kto je práve doma,
alebo komunikujem so svojimi priateľ-
mi. Myslela som to tak, že ak mám
niečo na srdci, nedusím to v sebe.
Vypustím to von a dýcha sa mi ľahšie.

„Vždy, keď vystúpim a zamknem ho, po niekoľkých krokoch
sa ešte otočím a chvíľu sa naň dívam. Neviem sa ho nabažiť.“ 
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Máte rada poéziu, píšete básne a aj
texty vašich piesní sú podobné lyric-
kým básňam. Kde čerpáte inšpiráciu
pre svoju tvorbu?
- Je to o schopnosti vidieť a chcieť hľa-
dať čarovné veci v tých na pohľad
obyčajných. Prebytok fantázie potrebu-
je svoj priestor. Pripadá mi nádherné
môcť sa hrať so slovíčkami, ukladať ich
vedľa seba a dávať im zmysel. Ešte 
čarovnejšie je, keď to, čo napíšem, má
nejakú spätnú väzbu a urobím tým ra-
dosť niekomu inému.

Pôsobíte energickým a dynamickým
dojmom. Ste taká aj za volantom?
- Zveziem vás, chcete? Mám rada dyna-
mickú aj rýchlu jazdu, určite však zby-
točne neriskujem. Chlapci z kapely si
pochvaľujú, že som spoľahlivý a poho-
tový šofér. Dúfam, že sa nemýlia.

Dávate prednosť spoločnosti v aute ale-
bo si jazdu radšej vychutnávate sama?
- V aute mi samota neprekáža.
Vymýšľam si v ňom počas jazdy pes-
ničky, vyspevujem z plných pľúc a je
mi dobre. Občas síce niekto z vedľajšie-
ho auta na mňa tak zvláštne pozerá, ale
to je jeho problém. Ak mám vo svojom
krásnom novom autíčku spoločnosť, je
tiež dobre!

Chrysler PT Cruiser je nepochybne vo-
zidlom, ktorého dizajn je nevšedný
a na ulici sa za ním vždy otočí niekoľ-
ko hláv. Vyhovuje vám to, myslíte si, že
vás toto auto charakterizuje?
- Takmer každý, kto videl PT, sa začal
usmievať. Všetci vravia: jéj, to je milé,
krásne auto, a ešte hovoria, že mi sved-
čí! Aj mne to tak pripadá. Bola to láska
na prvý pohľad. Jednoducho sme si
padli do oka. Nielenže je originálne na
pohľad, ale má perfektné jazdné vlast-
nosti a výborne vymyslený interiér.
Mám k nemu zvláštny citový vzťah.
Vždy, keď vystúpim a zamknem ho, po
niekoľkých krokoch sa ešte otočím
a chvíľu sa naň dívam. Neviem sa ho
nabažiť.

Volant alebo kormidlo akého doprav-
ného prostriedku by ste si rada vy-
skúšali?
- Už som šoférovala veľa áut, dokonca aj
ťahač kamiónu. Rada by som pilotovala
aspoň malé lietadielko, ale to sa mi sot-
va podarí. Môj známy, letecký kapitán,
povedal, že nič lepšie než pilotovať lie-
tadlo nepozná. ❙

1702.2004 Hviezdy ciest
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Adrenalínová dávka
Minulý rok motoristickej verejnosti doslova vyrazila dych dvojica vozidiel spoločnosti Mercedces

AMG - S 65 AMG a CL 65 AMG. Obdiv, ktorý vozidlá zožali, bol dôvodom, aby sa pridal aj tretí 

mušketier, Mercedes-Benz SL 65 AMG.

Trojica písmen AMG v kombinácii 
s trojcípou hviezdou je už niekoľko

desaťročí zárukou fascinujúcich vozi-
diel. Toto tvrdenie do bodky napĺňa aj
najnovší produkt. Mercedes-Benz SL je
už vo svojej „civilnej“ podobe nekoru-
novaným kráľom roadsterov, ktorého
po predstavení tohto variantu dlho nič
nezosadí z piedestálu.

Elegantné športové línie obohatili
aerodynamické prvky firmy Mercedes-
AMG, pripomínajúce monoposty for-
muly 1. Do celkového dizajnu vozidla
fantasticky zapadajú aj nové zliatinové
disky s priemerom až devätnásť palcov.
Zvýraznený športový naturel vozidla
podčiarkujú aj pneumatiky, na ktorých

brázdi cesty. Predná náprava totiž obú-
va rozmer 255/35 R 19, no a na disky
zadných kolies sa zmestia pneumatiky
285/30 R 19.

Výkon, ktorý sa podarilo dosiahnuť
odborníkom z firmy Mercedes-AMG, si
vynútil aj výraznú úpravu podvozka vo-
zidla. SL 65 AMG je štandardne vyba-
vené systémom Active Body Control
(ABC), ktorý kontroluje bočné naklone-
nie vozidla v zákrute. To sa, samozrej-
me, čo najviac minimalizovalo, takže
vozidlo dokáže prechádzať zákruty ako
po koľajniciach. Zásahu špecialistov sa
nevyhli ani elektronickí pomocníci -
protiblokovací systém ABS, brzdový
asistent, protipreklzový systém ASR 

a, samozrejme, elektronický stabilizačný
systém ESP dostali nové, športovejšie
nastavenie. To umožňuje naplno si vy-
chutnať vynikajúce jazdné vlastnosti 
a poskytovanú dynamiku. Aby bolo mož-
né skrotiť plnokrvníkov pod kapotou,
dostala brzdová sústava ostrejšie zúb-
ky. Tie sa teraz v prípade prednej ná-
pravy môžu „zahryznúť“ do diskov 
s priemerom až 390 mm, vzadu majú
na svoje chúťky priemer 360 mm. Aj 
SL 65 AMG je rovnako ako jeho súro-
denci vyzbrojené jedinečným elektro-
hydraulickým brzdovým systémom
SBCTM (Sensotronic Brake Control), kto-
rý dokáže výrazne skrátiť brzdnú dráhu.

Hovorí sa: „To najlepšie na koniec.“
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V tomto prípade to platí o pohonnej 
jednotke. Disponuje dvoma radmi po
šiestich valcoch, ktorých objem 6 litrov
dostáva „umelé dýchanie“ pomocou
dvojice turbodúchadiel. Prepracovaný
agregát, vychádzajúci z vynikajúceho
modelu SL 600, vďaka množstvu úprav
poskytuje zadnej náprave až 612 žreb-

cov (450 kW). Tie dokážu navyše už pri
1000 ot./min. vyvinúť krútiaci moment
570 Nm, pričom už o 500 ot./min. 
vyššie je to neuveriteľných 830 Nm. 
Maximum ich sily má však hodnotu až
1000 Nm a k dispozícii je v rozpätí
2000 až 4000 ot./min.

Z takejto sily nemôže prameniť 
nič iné, len raketová akcelerácia na
rýchlosť 100 km/h za 4,2 sekundy!
Dvestokilometrovú rýchlosť zvládne SL
za 12,9 sekundy, a nebyť elektronic-
kého obmedzovača, fantastický zvuko-
vý prejav by sa krajinou hnal určite
oveľa vyššou rýchlosťou ako maximál-
nych 250 km/h!  ❙

1902.2004 Hviezdy ciest

Fascinácia

Výkon, ktorý sa podarilo dosiahnuť odborníkom 
z firmy Mercedes-AMG, si vynútil aj výraznú 
úpravu podvozka vozidla

Mercedes-Benz SL65 AMG
vzbudzuje rešpekt nielen 
exteriérovým vzhľadom,
ale aj luxusom interiéru.
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Prvý máj 2004 bol prelomovým dátumom
aj pre spoločnosti fungujúce na automobi-
lovom trhu. Aké zmeny vás čakajú po 
tomto dátume?
- Základnou zmenou je, že nás čaká zavede-
nie nového systému predaja a popredaj-
ných služieb, ktorý bude platiť po uplynutí 
polročného prechodného obdobia, t. j. od 
1. novembra 2004. Podstatou tohto systému
je splnenie príslušných kritérií na výber 
obchodníkov a autorizovaných opravovní. Ak
sú kritériá splnené, daný subjekt môže 
uzavrieť s výrobcom zmluvu buď o servise,
predaji či náhradných dieloch, alebo aj
o všetkých troch zložkách. Potom má právo
distribuovať vozidlá, poskytovať popredajné
služby a distribuovať náhradné diely v člen-
ských štátoch Európskej únie a v súčasných
členských štátoch Európskeho združenia 
voľného obchodu (EFTA).
Čo to pre vás znamená v praxi?
- Zvyšuje sa tým možnosť realizácie jednotli-
vých subjektov aj za hranicami, na druhej
strane sa tým, logicky, zvyšuje aj konkuren-
cia. Na to, aby sme mohli vykonávať predaj-
nú činnosť, popredajné služby a distribúciu
náhradných dielov, musíme prejsť zložitým
procesom certifikácie a jednotlivých štandar-

dov, ktoré sú veľmi prísne. Slúžia na to, aby
danú činnosť vykonávali iba tie subjekty,
ktoré sú primerane vybavené. Štandardy sa
týkajú napríklad vybavenia dielní, showroo-
mov aj samotných pracovníkov.

Zmenili sa aj pravidlá týkajúce sa dane 
z pridanej hodnoty (DPH)...
- Áno, v prípade jazdeného auta sa platí DPH
v krajine, kde bolo auto nadobudnuté. Auto,
ktorého vek je do šesť mesiacov alebo má 
najazdených menej ako šesťtisíc kilometrov,
považuje sa za nové. To znamená, že ak 
takéto auto nadobudnete v zahraničí, DPH
budete platiť v krajine registrácie, čiže na
Slovensku. Čo sa týka úžitkových vozidiel,
pre zákazníkov máme dobrú správu, pretože
aj po 1. máji 2004 bude naďalej existovať 
možnosť vrátenia DPH pri ich kúpe.

Ako sa bude vyvíjať trh s jazdenými vozidla-
mi po vstupe do EÚ?
- Nevylučujem, že bude existovať možnosť kú-
piť jazdené auto výhodnejšie v zahraničí. Na
druhej strane jazdené autá kupované na
Slovensku majú niekoľko výhod. Vieme 
zákazníkovi dokázať ich históriu, v prípade
vozidiel našej značky pre ne platia výhody 
šesťročného servisu, ak sú ešte pod hranicou
tohto veku alebo majú najazdených menej ako
160-tisíc kilometrov. Významným faktorom je
výška poistky - sadzba poistného na jazdené
autá, ktoré boli kúpené v zahraničí, je vyššia
ako na tie, ktoré boli kúpené na Slovensku. Aj
záručné opravy si musí zákazník uplatňovať
v subjekte, od ktorého vozidlo v zahraničí 
kúpil. Zákazník by si preto mal zrátať celkové

náklady, to znamená aj tie, ktoré súvisia s do-
vozom auta, vycestovaním do danej krajiny,
časové náklady pri kúpe vozidla atď.

Ako sa vstupom do EÚ zmení cenová politi-
ka pri predaji vozidiel?
- Normy Európskej únie stanovujú, že prie-
merný rozdiel v cene predávaných automobi-
lov medzi jednotlivými štátmi EÚ nesmie byť
vyšší ako sedem percent. Cenová politika
v jednotlivých štátoch zohľadňuje špecifiká
daných trhov a kúpyschopnosť obyvateľstva.
Nová európska legislatíva v oblasti ekologic-
kej prevádzky a likvidácie automobilov bude
tiež vplývať na vývoj cien nielen na
Slovensku, ale aj v celej únii. Aj po vstupe do
EÚ ponúkame naše vozidlá v atraktívnych
cenách spolu so službami, ktorými chceme 
zákazníkov presvedčiť o výhodnosti kúpy
našich áut. Príkladom je vysoký záujem 
o vozidlá triedy E, A či úspech modelu Smart
Forfour. Vozidlá triedy C sme obohatili v zá-
kladnej výbave, cenovo zvýhodnili niektoré
modely a tiež pripravili výhodné lízingové 
financovanie. Rovnako pokračujeme v komu-
nikácii so zákazníkmi o potrebe spočítania si
celkových nákladov spojených s nákupom
a užívaním vozidla, pretože ich úroveň je pri
vozidlách Mercedes-Benz silnou stránkou.

Čo zohralo úlohu pri vašej voľbe zamestna-
nia?
- V spoločnosti Motor-Car Wiesenthal pracu-
jem od roku 2000, keď som tam nastúpil pria-
mo po skončení vysokej školy ako predajca.
K autám som mal dlhodobo pozitívny vzťah.
Som veľmi rád, že sa v práci môžem venovať
oblasti, ktorá ma zaujíma a zároveň napĺňa.
Od roku 2002 som pracoval na pozícii vedú-
ceho predaja a nedávno, od 1. mája, som sa
stal vedúcim pre predaj, servis a náhradné
dielce spoločnosti Motor-Car Bratislava, s. r. o.

Čo všetko zahŕňa práca vedúceho predaja?
- Je to jednak sledovanie predaja, hodnotenie
predajných výsledkov v porovnaní s plánom,
realizácia samotného predaja, vyhľadávanie

Zo zákulisia

Niekoľko otázok pre...
Ing. Juraja Klepáča, vedúceho predaja a servisu 

spoločnosti Motor-Car Bratislava, s. r. o.

Juraj Klepáč vidí vývoj na trhu 
s automobilmi po 1. máji 2004 
pozitívne.

FOTO: SCG
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nových zákazníkov. Ešte stále aktívne predá-
vam, to znamená, že som v kontakte so zákaz-
níkmi. Snažím sa viac plánovať aktivity pre-
dajcov a zároveň zvyšovať ich kompetencie.
Samozrejme, veľa času mi zaberú operatívne
činnosti - riešenie zákazníckych požiadaviek,
predajné ponuky, riešenie prípadných problé-
mov. Ako vedúci predaja som sa aktívne zúčast-
ňoval aj na výberovom konaní predajcov. 
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Dvanáste raňajky s hviezdou

V dňoch 19. až 22. mája 2004 sa v areáli Mercedes centra oproti Zlatým pieskom v Bratislave usku-

točnil 12. ročník Raňajok s hviezdou. Na tomto tradičnom podujatí sa prezentovala široká škála 

produktov a služieb spoločnosti Motor-Car Wiesenthal, generálneho zastúpenia DaimlerChrysler v SR.

TEXT a FOTO: Dr. Peter Kresánek

V dňoch 19. až 22. mája 2004 sa v
areáli Mercedes centra oproti

Zlatým pieskom v Bratislave uskutočnil
12. ročník Raňajok s hviezdou. Na tom-
to tradičnom podujatí sa prezentovala
široká škála produktov a služieb spoloč-
nosti Motor-Car Wiesenthal, generál-
neho zastúpenia DaimlerChrysler v SR.
Tá sa, ako je známe, neustále rozširuje.
Napríklad práve začali poskytovať svoje
služby nové predajno-servisné centrá 
v Banskej Bystrici a v Poprade. 
A výstavba ďalšieho centra pre značky

Mercedes-Benz a KIA sa bude čoskoro
realizovať v západnej časti Bratislavy.

Tohtoročné Raňajky s hviezdou sa
stali opäť miestom, kde bola pripravená
na otestovanie pestrá paleta vozidiel
značiek Mercedes-Benz a Smart. Ne-
chýbal tu ani nový dvojsedadlový 
kabriolet Mercedes-Benz SLK predsta-
vený v slovenskej premiére na brati-
slavskom autosalóne. Účastníci podu-
jatia sa mohli sami presvedčiť, či zod-
povedajú pravde hodnotenia, podľa 
ktorých je nielen silnejší a športovejší,

ale aj krajší a atraktívnejší, ako bol jeho
úspešný predchodca. K dispozícii bola
aj nová generácia najpredávanejšieho
modelového radu značky Mercedes-
Benz, triedy C. Od svojich tvorcov do-
stala do vienka nielen novú techniku,
ale aj vybavenie a dizajn. Lákadlom 
pre prítomných znalcov a milovníkov
hviezd ciest bol aj nový Smart Forfour 
a ďalšie vozidlá zo širokej ponuky 
spoločnosti Motor-Car Wiesenthal.

Medzi účastníkmi tohtoročných
Raňajok s hviezdou opäť nechýbali 
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Reportáž

Na Dvanástych raňajkách s hviezdou
sa zo slovenskej hokejovej repre-
zentácie na MS 2004 spolu so svojím 
manažérom Miroslavom Ságom zúčast-
nili: Richard Kapuš (Lulea, Švédsko -
striebro z MS 2000 v Petrohrade, bronz
z MS 2003 vo Fínsku), Miroslav Šatan
(Buffalo Sabres, NHL, USA - striebro z
MS 2000 v Petrohrade, zlato z MS 2002

v Göteborgu, bronz z MS 2003 vo
Fínsku), Roman Kukumberg (Dukla
Trenčín, novú sezónu odohrá v Rusku,
kde podpísal kontrakt - majster Sloven-
ska 2003/2004) a Andrej Meszároš
(Dukla Trenčín - majster Slovenska
2003/2004, najmladší, iba 18-ročný
účastník tohtoročných hokejových maj-
strovstiev sveta v ČR). ❙

Miroslav Šatan neodolal 
testovaniu triedy E.

viacerí predstavitelia politického, 
hospodárskeho a kultúrneho života
Slovenska. Ak by sme chceli všetkých
vymenovať, nestačil by nám na to vyme-
dzený priestor. Veríme, že nám ostatní
významní návštevníci odpustia, ak 
spomenieme iba to, že bol medzi nimi 
minister zahraničných vecí SR Eduard
Kukan, predseda predstavenstva a gene-
rálny riaditeľ spoločnosti Incheba JUDr.
Ing. Alexander Rozin, CSc., slovenskí
hokejoví reprezentanti, speváčka Jana
Kirschnerová či spevák Peter Nagy. 
Na Raňajkách bol tento rok rekordný 
počet návštevníkov, viac ako tisíc.

Krásu mercedesov prišli 
obdivovať aj slovenskí hokejisti, 
zľava: manažér hokejistov 
Miroslav Sága, Július Šabo (MCW),
Roman Kukumberg, Miroslav Šatan,
Andrej Glatz (MCW), Richard Kapuš,
Andrej Meszároš

Stráviť príjemný čas do Mercedes centra
prišiel aj Peter Nagy.

Jazda na Smarte Roadster bola pre 
Andreja Meszároša zábavným zážitkom.
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Mercedes Truckworld
Na kľúčové stavby a diaľnice

Predvádzacie jazdy počas akcie
Mercedes Truckword, kde sa dali

naživo vyskúšať nákladné vozidlá
Mercedes-Benz Actros (Truck of the Year
2004), Axor, Atego sa konali v bratislav-
skom Mercedes centre od 13. do 15. má-
ja. Návštevníci tu mali možnosť podeliť
sa o skúsenosti s kolegami z brandže
a zoznámiť sa s novinkami ktoré
Mercedes aktuálne ponúka. Ponuka bola
naozaj široká, veď DaimlerChrysler je
celosvetovo najväčší výrobca náklad-
ných vozidiel a svoje postavenie chce
upevniť aj na slovenskom trhu.

Nákladné vozidlá Mercedes-Benz
s hmotnosťou nad šesť ton dosiahli
v Európe podiel na trhu vyše 21 percent.

V SR sa tohto roku očakáva celkový 
predaj nákladných vozidiel v tejto 
váhovej kategórii okolo 2 200 - 2300 
kusov a Mercedes-Benz  by aj v SR 
chcel dosiahnuť celoeurópsky priemer. 
Zvýšený záujem o nákladné vozidlá
Mercedes-Benz v Európe i na Slovensku
potvrdzuje tradičné vlastnosti náklad-
ných mercedesov akými sú spoľahli-
vosť, nízka nákladovosť, dlhá životnosť,
vysoká zostatková hodnota. Okrem naj-
početnejšieho segmentu, ktorý tvoria 
ťahače návesov hlavne pre medzinárod-
nú dopravu sa v poslednom období aj na
Slovensku pomaly začína modernizovať
aj vozidlový park technologických vozi-
diel. Sem zaraďujeme sklápacie vozidlá

Parametre predurčujú nákladné vozidlá 
Mercedes-Benz na kľúčové stavby a diaľnice
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Reportáž

s pohonom 6x6, 8x6, domiešavače
a pumpy na betón, ťahače nadrozmer-
ných nákladov a iné. Testovanie vozidiel
Mercedes-Benz priamo v prevádzke
u zákazníkov potvrdzuje „papierové 
parametre“ našich vozidiel. Dnešný 
zákazník sa viac ako doteraz musí poze-
rať na prevádzkové parametre, ktoré mu
umožnia znižovať náklady a ponúknuť
na trhu určitú novú kvalitu. V posled-
nom období sú testované a žiadané 
hlavne štvornápravové  sklápače Merce-
des -Benz Actros 8x6. Oproti bežne uží-
vaným vozidlám dosahujú až o polovicu
nižšie náklady na prevádzku a údržbu.
Jeden vodič pritom pri rovnakej spotre-
be prepraví až o 80 percent viac nákla-
du ako doteraz používané bežné techno-
logické vozidlá.

Uvedené parametre dosahované
progresívnymi technológiami predur-
čujú tieto a ďalšie nákladné vozidlá

Mercedes-Benz v siedmich výkonových
triedach od 235 kW do 425 kW na
uplatnenie hlavne v stavebníctve vrá-
tane výstavby diaľnic. Potvrdzujú to

skúsenosti z Nemecka a aj ďalších
krajín, kde sa nákladiaky s trojcípou
hviezdou najväčšou mierou uplatnili aj
v tomto sektore. ❙

hviezdy ciest 2/04  13.6.2004 19:46  Stránka 25



2702.2004 Hviezdy ciest – Chrysler Jeep

Tá si ponechala základné tvary karosérie svojho
predchodcu, ktoré vozidlo jasne definujú ako luxus-

ný off-road. Výraznou zmenou prešiel najmä interiér,
ktorý dostal ešte exkluzívnejšie materiály, novú ergonó-
miu a dizajn. Vyhotovenie interiéru je teraz dvojfarebné,
nové sedadlá s výrazným anatomickým tvarovaním 
vyhovujú požiadavkám na jazdu v akomkoľvek teréne či
jazdnom štýle. Rozšírila sa aj výbava vozidla. K dispozí-
cii je teraz navigačný systém GPS, DVD prehrávač urče-
ný pasažierom na zadných sedadlách, výkonný audio-
systém Boston Acoustic, hands free komunikačný
systém UConnextTM či parkovací asistent.

Nový Grand Cherokee prichádza nielen so zmenou
vonkajšieho a vnútorného dizajnu, ale ponúka aj novú

špičkovú techniku na zvládnutie akéhokoľvek jazdného
režimu. „Zákazníci od Jeepu vždy očakávajú stanovenie
nových štandardov jazdy v teréne a nový Jeep Grand
Cherokee ich určite nesklame. Grand Cherokee však 
bude aj lídrom svojej triedy v rámci jazdy na spevnenom
povrchu,“ povedal pri predstavení Jeff Bell, viceprezi-
dent koncernu Chrysler.

Nový Grand Cherokee má totiž úplne prepracovaný
podvozok. Predné aj zadné zavesenie teraz dovoľujú až
o 13 percent väčšie prepruženie, čo znamená lepší 
komfort cestovania a väčšiu priechodnosť terénom. 
Nové zavesenia kolies v spolupráci s úplne novým 
riadením zabezpečujú na off-road prekvapivo dobré
jazdné vlastnosti aj na spevnenom povrchu. Nad jazdou
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Do terénu s luxusom

02/2004

Vozidlá Jeep patria už od založenia značky k špičke na poli off-roadov. Wrangler

či Cherokee sa stali legendami vo svojich segmentoch. Inak to nebolo ani v prípade

modelu Grand Cherokee, ktorý sa predstavil už vo svojej tretej generácii.

hviezdy ciest 2/04  13.6.2004 19:46  Stránka 27



28 Hviezdy ciest – Chrysler Jeep 02.2004 

Do terénu s luxusom

bdie niekoľko elektronických pomocníkov ako ABS či
ESP, ale aj systém Dynamic Handling Systém (DHS -
systém dynamického riadenia). Jeho súčasťou sú hyd-
raulicky kontrolované priečne skrutné stabilizátory, 
čo umožňuje pri priamej jazde dosiahnuť komfortné 

odpruženie, jazda v zákrute sa, naopak, zaobíde bez
zbytočných bočných naklonení.

Na jazdu mimo asfaltiek vyvinuli konštruktéri tri
celkom nové systémy pohonu 4 x 4. Quadra-Trac® I
poskytuje permanentný pohon všetkých kolies. Quadra-
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Trac® II má navyše k dispozícii redukčnú prevodovku, 
no a najvyspelejší Quadra-Trac® III disponuje aj trojicou
uzavierateľných diferenciálov.

Na pohon novinky sú zatiaľ určené tri benzínové ag-
regáty. Základom je objem 3,7 litra a šestica valcov do V.
Táto pohonná jednotka nahradila starý štvorlitrový 
šesťvalec. Ten mal síce väčší objem, ale novinka ho hra-
vo predstihne vo všetkých požadovaných parametroch. 
Jej maximálny výkon 157 kW (210 k) a krútiaci moment
319 Nm/min. stačia na akýkoľvek druh jazdy.

O liter a dva valce viac má v poradí druhá pohonná
jednotka. Motor 4.7 V8 na kolesá prenáša výkon 172 kW
(230 k) a krútiaci moment až 393 Nm/min. Vrcholom
ponuky sa stal nový osemvalec 5.7 Hemi. Ten sa záslu-
hou mimoriadne modernej konštrukcie môže smelo
označovať ako najvýkonnejší agregát svojej triedy. 
V duchu tradície legendárnych motorov Hemi aj tento
poskytuje vysoký výkon s hodnotou 324 kW (325 k),
pričom krútiaci moment je až 502 Nm/min. pri 3600
otáčkach. Už 90 percent z neho je pripravených vozidlo
potiahnuť, len čo sa ručička otáčkomera dostane na 
hodnotu 2400 ot./min., pričom rovnako intenzívne bude 
ťahať ešte aj pri hodnote 5100 ot./min. Motor 5.7 V8
Hemi však vďaka systému odpájania polovice valcov pri
čiastočnom zaťažení (MDS) výrazne šetrí palivo. No a na
záver ďalšia dobrá správa - do Európy sa nový Grand
Cherokee dostane aj s vynikajúcimi dieselovými agre-
gátmi z produkcie koncernu DaimlerChrysler.
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Na pohon novinky sú zatiaľ 
určené tri benzínové agregáty
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Osemdesiat rokov pokroku

Všetko sa začalo už v roku 1875, presnejšie 2. apríla.
Vtedy sa manželom Chryslerovcom narodil syn,

ktorý dostal meno Walter Percy. Rovnako ako jeho otec,
aj syn sa po skončení štúdií rozhodol zasvätiť život že-
leznici. Vďaka svojej húževnatosti a nesmiernej mecha-
nickej zručnosti, ktorú dopĺňal zmyslom pre precíznosť,
vo veľmi krátkom čase sa vypracoval na vyššie posty.

Do prvého výraznejšieho kontaktu so zázrakom zva-
ným automobil sa dostal v roku 1908 na autosalóne
v Chicagu. Vtedy si Chrysler kúpil automobil značky
Locomobile, ktorý hneď po tom, ako mu ho železnica pri-

viezla takmer až pred dom, rozobral a zisťoval, čo by sa
dalo na vozidle vylepšiť. Skvelé vlastnosti, ktorými
Chrysler vynikal, neostali nepovšimnuté ani v automo-
bilovom biznise, a tak mu vedenie automobilky GM po-
núklo vedúcu pozíciu v Buicku. V roku 1924 sa však
Chrysler, ktorý mal o výrobe automobilov iné predstavy
ako koncern GM, rozhodol založiť vlastnú automobilku,
ktorej automobily sa stali na dlhé desaťročia synony-
mom kvality a technickej vyspelosti.

Hneď jeho prvý model nazvaný B-70, známejší však
ako Chrysler Six, ponúkal vyspelú šesťvalcovú pohonnú

Najväčší rozvoj automobilizmu nastal začiatkom minulého storočia. Vzniklo

množstvo značiek, z ktorých neskôr mnohé zanikli. Niektoré však existujú do

dnešných dní a patria medzi popredných výrobcov. Jednou z nich je Chrysler,

ktorý tohto roku oslávil osemdesiate výročie svojho založenia.
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jednotku, na tie časy pracujúcu s vysokým kompresným
pomerom, s kľukovým hriadeľom sedemkrát ukotveným
v ložiskách, hliníkovými piestami či tlakovým mazaním.
Samotný automobil navyše disponoval hydraulickými
brzdami na všetkých kolesách a tlmičmi pruženia. Aj
vďaka tomu vozidlo hravo zvládlo rýchlosť až 110 km/h.

V trende, ktorý nastolil model Six, pokračovala no-
vá automobilka aj v nasledujúcich rokoch. Už dva roky
po svojom založení použil Chrysler ako prvý automobi-
lový výrobca na svete pružné uchytenie pohonnej jed-
notky, čím výrazne redukoval prenos vibrácií na karosé-
riu a zvýšil tak pohodlie.

V roku 1928 zasa ako prvý výrobca v Amerike od-
stránil vibrácie kľukového hriadeľa a v nižšej cenovej
kategórii zaviedol model Plymouth, prvýkrát vybavený
hydraulickými brzdami na všetkých kolesách. O rok ne-
skôr začal na americkom kontinente ako prvý využívať
služby samospádového karburátora. V rámci zvýšenia
bezpečnosti dostali všetky modely Chrysleru celokovo-
vú karosériu a benzínové čerpadlo, ktoré umožnilo 
odstrániť nádrž umiestnenú v prednej časti nad karbu-
rátorom. Z nej tiekol benzín samospádom, čo bolo naj-
mä pri kolíziách mimoriadne nebezpečné.

Ďalšie svetové prvenstvo priniesol rok 1932, keď za-
čal Chrysler do svojich automobilov montovať posilňo-

vač bŕzd. Od tohto roku boli navyše kovové časti jeho 
automobilov chránené proti korózii.

Doslova revolúciou v aerodynamike automobilov
bol model Chrysler Airflow, predstavený v roku 1934.
Bol to totiž prvý automobil, ktorého tvary vznikli v ae-
rodynamickom tuneli! Automobil mohol byť navyše pr-
výkrát v rámci svojej značky vybavený automatickou
prevodovkou. Téma bezpečnosť rezonovala v koncerne
aj v roku 1937. Vtedy bol model Plymouth vybavený 
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Všetko sa začalo už v roku 1875,
presnejšie 2. apríla 
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Osemdesiat rokov pokroku

interiérom s čalúnením, v ktorom sa odstránili ostré 
hrany či výčnelky a namontovali sklápateľné kľučky
ovládania okien. Ani vo vojnových rokoch neutíchol ruch
v konštrukčných kanceláriách Chrysleru. V roku 1940
práve táto automobilka predstavila prvý automobil snov
pomenovaný Thunderbolt, vybavený množstvom tech-
nických lahôdok.

V roku 1949 sa do ponuky automobilov Chrysler 
dostali kotúčové brzdy Ausco-Lambert. Tým sa stala táto
značka prvou na svete, ktorej sériové autá využívali 
namiesto bubnových bŕzd kotúčové.

Šesť rokov trval vývoj legendárneho motora V8
Hemi, kým ho v roku 1951 Chrysler uviedol do života.
Jeho výkon 180 koní, na tie časy vysoký, ho okamžite ka-
tapultoval na špičku jeho triedy. O tri roky neskôr však
už konštrukčný tím horúčkovito pracoval na automobile,
ktorý bude poháňať spaľovacia turbína.

Ešte pred jej zavedením do výroby predbehol
Chrysler konkurenciu vďaka takým novinkám, ako boli
tempomat, plne automatická prevodovka ovládaná
tlačidlom, autorádio, elektromagnetické zámky dverí či
vstrekovanie paliva.

Presne desať rokov trval vývoj automobilu poháňa-
ného spaľovacou turbínou, ktorý dostal výstižné označe-
nie Turboflite. Stotridsať koní poháňajúcich toto vozidlo
sa však nedočkalo úspechu. Konštrukcia výrazne pred-
behla dobu a ostala nedocenená zákazníkmi.

Od začiatku šesťdesiatych rokov, keď bol koncern
Chrysler na svojom vrchole a zastrešoval značky ako De
Soto, Plymouth či európske Lamborghini, Simca alebo
Roots, sa vývoj zameriaval prevažne na oblasť bezpeč-
nosti a emisií.

Aj preto v roku 1971 táto automobilka ako prvá
v Amerike vybavila svoje automobily akýmsi predchod-
com dnešného systému ABS. Od roku 1976 zasa vďaka
elektronickej regulácii vstrekovanej zmesi výrazne
znížila emisie svojich motorov V8.

Do dejín automobilizmu sa zapísal rok 1983, keď
Chrysler prvýkrát predstavil automobil typu van, dnes
známy pod názvom Voyager.

Logickým vyústením úvah o budúcnosti koncernu
Chrysler bolo uzavretie strategického spojenectva s au-
tomobilkou Mercedes-Benz v polovici deväťdesiatych ro-
kov. Novovytvorený koncern DaimlerChrysler tak spojil
to najlepšie, čo ponúkala Amerika aj Európa. Najlepším
dôkazom toho sú dnes ponúkané produkty.

hviezdy ciest 2/04  13.6.2004 19:48  Stránka 32



34 Hviezdy ciest 02.2004 

Mám rád rýchlosť – na ľade

Už vyše päť rokov pôsobíte v zámorí.
Ako ste si zvykli na tamojší spôsob 
života? Vyhovuje vám?
- Prvý rok som mal problémy so stra-
vou, ale potom mi už začalo chutiť.
Zvykol som si na rôzne kuchyne a bolo
to fajn. V prvom roku som mal predo-
všetkým problém s jazykom. Časom
som sa však prispôsobil a neskôr sa to
už iba zlepšovalo. Vo svojom mladom
veku som si na tamojší spôsob života
zvykal celkom dobre. Mesto Ottawa sa
stalo mojím druhým domovom.

Kto bol v začiatkoch vaším hokejovým
vzorom?
- Vzorom mi boli určite moji rodičia 
a tým hokejovým legendárny Gretzky.

Aký máte vzťah k Miroslavovi Šatanovi
ako kapitánovi nášho tímu, ako hráčovi
i ako osobe?
- Miroslav Šatan je pán hráč, ktorý už
niečo dokázal. Je osobnosťou v našom
národnom tíme a jeho skutočným líd-
rom. Predovšetkým je to však vynikajú-
ci človek, s ktorým si môžem o hocičom
podebatovať. Náš vzťah je priateľský.

Váš otec, kedysi aktívny hráč, dnes 
pôsobí v úlohe trénera slovenskej 
hokejovej reprezentácie. Je to určite
výhoda, byť synom trénera. Ako vás 
v detstve viedol? Bol prísny alebo skôr
zhovievavý?
- Myslím si, že v mojom veku je to
výhoda, mať otca za trénera. Ja som ho
vždy bral ako iných trénerov pred ním,
ktorí ma trénovali. Samozrejme, že sme
vždy prehodili aj pár slov ako otec
a syn. V detstve bol na mňa veľmi prís-

V roku 1995 sa mu otvoril svet veľkého hokeja. Po juniorských majstrovstvách sveta 1997

odišiel Marián Hossa do USA, kde odohral sezónu v juniorskom tíme Portlandu. Po nej nasle-

dovalo šesť sezón v prvom tíme ottawských senátorov, kde sa z Mariána stala hokejová 

megahviezda. Zhoda okolností a taktiež nepríjemné mužstvo Toronta spôsobili, že Ottawa 

vypadla z play off už v prvom kole a jeden z najlepších Slovákov v NHL tak mohol posilniť 

reprezentáciu na majstrovstvách sveta v Ostrave a Prahe.
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Šport

ny, ale s odstupom času môžem pove-
dať, že to bolo len a len dobré. Pozitívne
to obohatilo moju hokejovú kariéru.
Vtedy som mal možno výhodu oproti
ostatným hokejistom, že mi otec mohol
povedať po zápasoch, kde som urobil
chybu a na čom mám ešte zapracovať.

František Hossa sa nominoval do úlohy
obrancu, vy však v jeho šľapajach ne-
kráčate, láka vás viac útok. Prečo?
- Hneď keď som vstúpil na ľad, staval 
som sa dopredu. Lákalo ma útočiť a dávať 
góly. Bol som veľmi hravý typ hráča. 
Bavilo ma neustále skúšať nejaké nové 
kľučky. Pozícia v útoku ma vždy lákala.

Jednoducho, nič iné pre mňa neexistovalo.

Ako by ste porovnali súdržnosť a atmo-
sféru v slovenskom tíme na majstrov-
stvách sveta v Prahe a v tíme klubu
Ottawa Senators?
- To, čo slovenskí fanúšikovia predvádza-
li v Ostrave, bolo fantastické! Atmosféra,
slovenské vlajky - to bola paráda. To, čo
vytvorili slovenskí fanúšikovia, môžem
v NHL porovnať iba s atmosférou v 2. a 3.
kole play off, keď sa hrajú rozhodujúce
zápasy. Súdržnosť v slovenskom národ-
nom tíme je takisto výnimočná. V Ottawe
máme mladý kolektív, výbornú partiu
a kompaktnosť tímu je rovnako silná.

Od majstrovstiev sveta už uplynul 
nejaký čas, vášne ochladli. Ako sa teraz
pozeráte na úroveň tohto šampionátu
a naše umiestnenie?
- Úroveň šampionátu a zúčastnených
mužstiev zo silných hokejových federá-
cií bola vysoká. Na MS štartujú kvalit-
né mužstvá, už tam nie sú ľahké zápa-
sy ako kedysi. Myslím si, že sme hrali
kvalitný hokej, za ktorý sa nemusíme
hanbiť. Na druhej strane ma mrzí, že
sme si domov nedoniesli medailu.

Hovorí sa o vás, že pri hre ste nezasta-
viteľný, predvídavý a rýchlo uvažujete.
Prejavuje sa to aj v iných sférach, akti-
vitách mimo hokeja?
- Tak na to sa musíte opýtať iných.
Zatiaľ je mojou hlavnou aktivitou hokej.
Čo bude neskôr, ukáže až čas. Verím, že
sa v živote nestratím.

Koho favorizujete na prvenstvo vo
Svetovom pohári?
- Kanada bude mať určite kvalitný tím...
Favorizovať dnes niekoho na prvenstvo
je veľmi ťažké. Stretnú sa tam najlepší
hokejisti sveta. Po zápasoch v skupine
bude rozhodovať o postupe ďalej jeden
jediný zápas, ktorý môže vyhrať hoci-
kto. Určite máme veľké šance aj my.
Budeme tam mať kvalitný káder, ktorý
bude mať svoju silu a súdržnosť.
Uvidíme, ako to nakoniec dopadne.

Aký štýl jazdy obľubujete?
- Obľubujem rýchlu jazdu. Auto musí
mať pod kapotou veľa koní. Samozrej-
me, že dbám aj na bezpečnosť svoju aj
ostatných účastníkov cestnej premávky.

Čo musí spĺňať automobil podľa vašich
predstáv? Ste technicky náročný alebo
vás upúta dizajn?
- Auto musí byť rýchle, silné a musí aj
dobre vyzerať. Takéto parametre spĺňa
iba auto s veľkým výkonom. Ak sú 
spojené pod jednou kapotou dizajn
a rýchlosť, auto spĺňa moje predstavy.
Obľubujem športovo upravené autá, 
napríklad AMG. ❙

aj za volantom

„Obľubujem športovo upravené autá, napríklad AMG.“

Kľúče od mercedesu triedy E
Mariánovi Hossovi odovzdala 

dňa 7. 6. 2004 Inge Scholtzová zo 
spoločnosti Motor-Car Wiesenthal.

Hokejová vizitka 
Mariána Hossu:

Narodený:
12. januára 1979 v St. Ľubovni
Hráčska kariéra:
Dukla Trenčín, Portland Winter
Hawks (WHL), Ottawa Senators (NHL)
Draft NHL:
z 12. miesta v roku 1997 klubom
Ottawa Senators
Zápasy v NHL:
467 (ďalších 51 v play off)
Góly v NHL: 188 (13)
Počet štartov v reprezentácii: 31
Počet gólov za Slovensko:
11 (do 26. 4.)
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Doživota vstúpil tento sen na 
tohtoročnom ženevskom auto-

salóne. Tam na pódiu zaujal Mercedes-
Benz triedy CLS - luxusné štvordverové
kupé, jediné svojho druhu na svete.
Unikátny layout tohto vozidla dopĺňa aj
emotívne šitý oblek či mimoriadne vy-
spelá technika ukrytá pod ním.

V duchu príjemných protirečení sa
nesie už samotný štvormiestny inte-
riér. Elegantné, trochu klasicistické
tvary, doplnené o najkvalitnejšie mate-
riály ako koža či drevo, kontrastujú 
s najmodernejšími prvkami bezpečnost-
nej či komfortnej výbavy. Analógové 
bohato zdobené budíky prístrojového
panela tak napríklad dopĺňa veľkoroz-

merná farebná obrazovka systému
Comand APS.

Všetko v interiéri bolo navrhnuté
pre čo najväčšie pohodlie pasažierov.
Začína sa to už samotným poskytnu-
tým priestorom, pokračuje decentným
osvetlením, ktoré si interiér zachováva
aj pri jazde, no a končí mimoriadnou
výbavou. K nej rozhodne patria vyni-
kajúce sedadlá. Predné majú, samozrej-
me, elektrické nastavovanie a možnosť
ukladania nastavených polôh do pamä-
te. Aby to nebolo málo, pridáva sa k to-
mu aj ventilačný a masážny systém za-
budovaný v sedadlách, ktorý aj pri
náročných presunoch udrží telo svieže.
Predné sedadlá môžu byť navyše vyba-

vené špeciálnymi výplňami, ktoré pri
rýchlych prejazdoch zákrut tvarujú se-
dadlo tak, aby telo ostalo v rovine a ne-
bolo vystavené väčšiemu preťaženiu.

O príjemnú atmosféru v interiéri
sa stará nielen už spomínané osvetlenie,
ale aj vyspelá automatická klimatizácia
Thermotronic (od verzie CLS 500). 
Táto štvorzónová klimatizácia umož-
ňuje nastaviť individuálnu teplotu 
pre každého z pasažierov, pričom 
o jej dodržiavanie sa stará množstvo 
senzorov, berúcich do úvahy napríklad 
pozíciu slnka či intenzitu znečis-
tenia vonkajšieho ovzdušia. V prípade
Thermotronicu možno separátne nasta-
vovať aj intenzitu prúdenia vzduchu

Len málokomu sa podarí premeniť svoj sen na realitu. V prípade firmy Mercedes-Benz 

je to už takmer storočná prax. Najnovším zhmotnením snov každého motoristu je nová 

trieda vozidla s trojcípou hviezdou označená trojicou písmen CLS.

Jedinečné štvordverové 
kupé ponúka najmoder-

nejšiu techniku a tradičný
komfort vozidiel 
Mercedes-Benz.

Dokonalosť na tri písmená
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pre vodiča, spolujazdca vpredu a pa-
sažierov vzadu.

V záujme čo najväčšej bezpečnosti
prevádzky vozidla sa Mercedes-Benz už
dlhodobo zaoberá znižovaním stresu
vplývajúceho na vodiča. V tomto úsilí
zohráva najväčšiu úlohu komfort ovlá-
dania. Starajú sa oň vyspelé elektronic-
ké prvky ako Distronic, ktorý zabezpečí
udržiavanie nastavenej rýchlosti bez
nutnosti brzdenia. To obstará radar, kto-
rý dokáže identifikovať prekážku pred
vozidlom a patrične vozidlo spomaliť či
dokonca zastaviť. V spolupráci s brzdo-
vým systémom SBCTM navyše dokáže
pri jazde od 15 km/h do 60 km/h elimi-
novať nutnosť brzdenia, ak je auto v ko-
lóne vozidiel. Vodičovi v tomto prípade
stačí používať len pedál akcelerátora.
Medzi prvky zlepšujúce prehľad o jazde
patrí aj Parktronic, ktorý dokáže pomo-
cou šiestich senzorov v prednom a šty-
roch v zadnom nárazníku navigovať 
vodiča, napríklad pri parkovaní v sties-
nenom priestore. Systém Linguatronic
zasa minimalizuje odpútavanie pozor-
nosti pri ovládaní jednotlivých prvkov
vozidla. Ak je aktivovaný, stačia na túto
činnosť hlasové povely.

Rovnako ako všetky vozidlá
Mercedes-Benz, aj nová trieda CLS do-
káže v prípade potreby vynikajúco
ochrániť pasažierov. Základom ochrany
je prepracovaný skelet karosérie, ktorý
funguje pri nehode trojstupňovo. Do
rýchlosti 4 km/h sa deformujú plastové
časti nárazníkov, ktoré sa neskôr vďaka
svojej pružnosti vrátia do pôvodného
stavu. Ak príde ku kolízii v rýchlosti ne-
presahujúcej 15 km/h, trvalo sa defor-
mujú len predné a zadné priečne členy,
všetky prvky umiestnené za nimi ostá-
vajú nepoškodené. No a pri rýchlostiach
nad 15 km/h sa dostávajú k slovu boha-
té predné i zadné deformačné zóny, po-
hlcujúce nárazovú energiu. Tá sa potom
na tuhú časť karosérie určenú pasažie-
rom prenáša zredukovane, navyše sa 
o jej zvyšky postarajú adaptívne čelné
airbagy (sila nafúknutia závisí od sily
nárazu) či bezpečnostné pásy s predpí-
načom a obmedzovačom tlaku. Samo-
zrejme, okrem čelných sú pripravené
ochrániť posádku aj bočné či hlavové
airbagy. K dispozícii je navyše systém

Pre-Safe, vďaka inteligentným senzo-
rom schopný rozpoznať situáciu, ktorej
vyústením je nehoda. V takomto prípa-
de okamžite upraví pozíciu sedenia do
polohy najvýhodnejšej pre fungovanie
airbagov, napne bezpečnostné pásy 
a zavrie strešné okno.

O to, aby sa prvky pasívnej bez-
pečnosti nedostali k slovu, sa starajú
prvky bezpečnosti aktívnej. Vynikajú-
ce jazdné vlastnosti za každých okolnos-
tí sľubujú viacprvkové zavesenia kolies
a tiež vzduchové pruženie Airmatic DC
v spolupráci s adaptívnym systémom
pruženia ADS II. Charakter podvozka
sa tak môže rýchlo prispôsobiť povrchu
cesty či jazdnému štýlu a eliminovať 
riziko nezvládnutia riadenia.

Pre konkurenciu unikátny, pre
Mercedes-Benz bežný je elektrohyd-
raulický brzdový systém SBCTM, ktorý
funguje bez mechanickej väzby medzi
ovládacím pedálom a samotnými brz-
dami. Vďaka tomu dokonale dávkuje
brzdnú silu na každé koleso zvlášť, čím
eliminuje riziko šmyku a výrazne skra-
cuje brzdnú dráhu.

Fascinujúce vozidlo si zaslúži aj
fascinujúce dynamické vlastnosti. Aj
preto sa pod kapotou objavili pohonné
jednotky 3.5 V6 a 5.0 V8.

V prvom prípade ide o úplne nový
agregát disponujúci množstvom vyni-
kajúcich technických riešení. Maximál-
ny výkon dosahuje rovných 200 kW
(272 k), pričom krútiaci moment nastu-
puje svojím maximálnym ťahom 350 Nm
už pri 2400 otáčkach a pomaly začína
klesať až pri hodnote 5000! Mercedes-
Benz CLS 350 tak dosiahne rýchlosť
100 km/h za sedem sekúnd a jeho ma-
ximálna rýchlosť je elektronicky limi-
tovaná na 250 km/h.

Ešte väčšími hodnotami disponuje
verzia CLS 500. Osem valcov a päť lit-
rov objemu produkuje výkon 225 kW
(306 k) a krútiaci moment až 460 Nm.
Ten je plne využiteľný v rozsahu otáčok
2700 až 4250, čo znamená šprint na
stovku za 6,1 sekundy.

Mimoriadnu technickú vyspelosť
automobilu podčiarkuje využitie jedi-
nej sedemstupňovej automatickej pre-
vodovky pre osobné vozidlá na svete,
vyspelej 7G-Tronic. ❙

Štúdia
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Nadácia Markíza a Motor-Car 
deťom: nový detský rekord!

Trieda C

Koľko detí sa zmestí do Smartu Forfour?
Dňa 4. júna 2004 pripravila spoločnosť Motor-Car spoločne s Nadáciou Markíza jedinečné 

popoludnie pod holým nebom na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. 

TEXT a FOTO: SCG

Do smartu sa zmestilo neuveriteľných 20 detských bytostí. Družstvo, ktoré sa dokázalo potlačiť najviac, sa volalo Skejteri.
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Reportáž

Vľavo: Veľa šťastných 
kilometrov na ceste za 
dobrými skutkami: 
Andrej Glatz odovzdáva
Mercedes-Benz Vaneo 
zástupkyni Nadácie 
Markíza Anete Pariškovej.

Misha svojou prirodzenosťou
ihneď nadviazala kontakt 
s publikom.

No Name. Po ohlásení tejto kapely sa k pódiu nahrnuli stovky 
detí, aby videli svojich obľúbencov čo najviac zblízka.

Oľga Záblacká: „Počujete tú radosť? Víťazné družstvo vytvorilo
detský ustanovujúci slovenský rekord!“ Odmenou za tlačenie im
boli mobilné telefóny od spoločnosti Siemens s kreditom tisíc 
korún od spoločnosti Motor-Car.

Pre deti bol pripravený pestrý prog-
ram, kopa súťaží a koncert pod 

holým nebom. Najväčším ťahákom však
bola - tlačenica, a to nie hocijaká, ale
v Smarte Forfour. Spolu 20 družstiev,
ktoré museli mať po 20 členov, súťažilo
o najpočetnejšiu detskú posádku osob-
ného vozidla Smart Forfour. Úlohou 20
rekordmanov bolo obsadiť toto milé auto
tak, aby sa bočné dvere i kufor dali 

zatvoriť. Víťazné družstvo Skejterov 
sa predviedlo nacvičeným postupom 
a ako jediné to dokázalo pod hranicou 
30 sekúnd. Celou atmosférou súťaženia
sprevádzali moderátori Oľga Záblacká
a Šarkan. Spestrili ju piesne najpo-
pulárnejších slovenských spevákov 
- Jany Kirschnerovej, Ivany Novotnej,
Mishy, Petra Nagya, No Name,
Richarda Müllera a vtipné vstupy 

zabávačov Petra Marcina, Zuzany Šiku-
lovej a Kakaovníkov.

V tento deň spoločnosť Motor-Car
venovala Nadácii Markíza Mercedes
-Benz Vaneo. Riaditeľ spoločnosti Andrej
Glatz zaželal Nadácii Markíza, aby
s týmto autom bola rýchlo vždy nablíz-
ku tým, ktorí to potrebujú. 

Hviezdy ciest prinášajú fotorepor-
táž z atmosféry celého podujatia. ❙

Vľavo: Ady Hajdu súťaží 
v hode mobilom.

Richard Müller oprášil staré
i nové hity a zožal 
obrovský aplauz.
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Slnečné, rozkvitnuté, voňavé, farebné
Dobre nahustené pneumatiky príjemne svištia po asfalte cyklistickej cestičky pomedzi vzorne 

obrobené polia, lesíky, niekedy popri pomaly tečúcej Litave, cez upratané dedinky a mestečká 

lahodiace oku. Voňavý vzduch, spev vtákov, stretnutia s domácimi sa začínajú srdečným Grüss Gott.

Pohoda, pokoj, príjemnosť…

TEXT: František Letovanec FOTO: Burgenland Tourismus

Na skok od hraníc pohostinná náruč Burgenlandu

Vyberať zrnká z rozkoší
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Cestovanie

Aj takto sa môže začínať návšteva
nám najbližšej rakúskej spolko-

vej krajiny Burgenland, regiónu s boha-
tou históriou siahajúcou od rímskej pro-
vincie Pannonia spred dvetisíc rokov
cez mnohé územné, politické a kultúrne
zmeny až po dnešný ekonomicky silný
kraj s multikultúrnou spoločnosťou, 
kde pokojne a v priateľstve nažívajú
Rakúšania, Maďari, Chorváti i Rómovia.

Národný park Neziderské jazero 
- kultúrne dedičtsvo UNESCO

Pohoda, pokoj, 
príjemnosť ...
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Jeho vari najväčším pokladom je však
krásna, charakterom nezvyčajná príroda,
rozmanité možnosti kultúrneho a športo-
vého vyžitia, moderné termálne kúpele 
a kúpaliská, výborné víno a chutné pa-
nónske kulinárske špeciality. Znalci vra-
via, že krása a príťažlivosť Burgenlandu
najviac žiari na jar a v skorom lete.

Šperk v trstinovej ohrade
Aj takto možno nazvať ojedinelú

prírodnú zvláštnosť, najväčšie stepné
jazero v strednej Európe, trošku slané
Neziderské jazero. Rozprestiera sa trid-
sať kilometrov od Bratislavy, na mieste,
kde sa končí panónska pusta a začínajú
sa dvíhať prvé kopčekovité náznaky
Álp. Vyznačuje sa prírodnými krásami
a kultúrnymi klenotmi. Archeologické
pomníky, ako je napríklad Kameňolom
sv. Margaréty alebo historické centrum

Pohľad na známy  "trstinový opasok" okolo Neziderského jazera

mestečka Rust, sú nemými svedkami
pohnutej histórie tohto kraja. Rust vy-
hľadávajú aj milovníci sladkého vína, 
ktorí sa tu môžu tešiť na ďalšiu osobi-
tosť mestečka - množstvo bocianích
hniezd. Národný park Neziderské 
jazero - Seewinkel je jediným stepným
parkom v strednej Európe, kde stretnu-
tie východo- a západoeurópskych dru-
hov zvierat a rastlín vedie k prekvapu-
júcej hojnosti vyše tristo druhov
vzácnych vtákov. Ideálne na ich pozoro-
vanie, hoci aj ďalekohľadom, je okolie
početných menších, pravidelne vysy-
chajúcich jazierok. Najlepším začiat-
kom takýchto výletov je návšteva infor-
mačného centra národného parku s
celoročnou prevádzkou. Tu ponúkajú
od marca do novembra aj exkurzie.

Raj športovcov
Summer Opening začal letnú sezó-

nu v panónskom regióne už v apríli.
Prvým vrcholom sezóny je podujatie
Svetového pohára surferov Spark 7 v
Podersdorfe. Cyklisti si odkrútia prvé
kilometre už 2. mája maratónom
Neusiedler See. Od 20. do 23. mája sa
pri Neziderskom jazere uskutočnia maj-
strovstvá sveta na historických bicyk-
loch. Očakáva sa účasť milovníkov dvoj-
kolesových tátošov z 20 krajín, pričom

Pokladom Burgenlandu je jeho
nezvyčajná príroda
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kúpeľné mesto sa usiluje pripraviť pre
svojich návštevníkov čo najzaujíma-
vejší liečebný program.

Slnečné kúpele Lutzmannsburg-
Frankenau sa prezentujú ako „rodinné
Eldorádo“ od najmenších až po dospe-
lých klientov, kde napríklad nechýba
ani zvláštna kuchyňa a sauna pre do-
jčence. Rímskou saunou sa pýšia kúpe-
le Schwallbraesen, masážnymi dýzami
zasa Bad Tatzmannsdorf. Kúpele v
Stegersbachu sa orientujú na ženy od
40 rokov, naopak, v Bad Sauerbrunne
si ctia a podporujú mužské zdravie.

Od sedliackych dvorov po hrady
Možnosti ubytovania u našich ra-

kúskych susedov sú rozmanité - od sed-
liackych dvorov a rodinných penziónov
až po tajuplné hrady a luxusné hotely.
Aj tu však vývoj diktovaný požiadavka-
mi zákazníkov napreduje. Novinkou je
pri Lutzmannsdorfe detský hotel
Sonnenpark s miestnosťami na dojčen-
skú hygienu, detskou reštauráciou a
klubom. Prívlastkom prvý ekologický
hotel v Rakúsku sa označuje Das
Gogers, štvorhviezdičkový golfový a kú-
peľný hotel. All in Red je výrečný názov
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Kvitnúce čerešne 
- známa cyklistická 
„Čerešňová trasa“

Mestečko Mörbisch,
konajú sa tu známe
operetné letné 
slávnosti

02.2004 Hviezdy ciest

zaujímavé bude aj ich dobové oblečenie.
Ako je zvykom už v celom

Rakúsku, krajina je pretkaná hustou
sieťou kvalitných, veľmi dobre vy-
značených cyklistických cestičiek.
Dovedna je ich 1 800 km. Unavené no-
hy rýchlo pookrejú na mnohých odpočí-
vadlách a v „Gasthofoch“ sú cyklisti ví-
tanými hosťami. Aj tu sa možno
presvedčiť o tom, že najkrajší pohľad
na svet je z konského chrbta - iba v ob-
lasti Seewinkel je pripravených l50 ki-
lometrov jazdeckých trás, v celej oblas-
ti vyše tisíc. Na svoje si prídu aj tí, ktorí
sa najradšej pohybujú po vlastných - v
okolí tradičného kúpeľného mestečka
Tatzmannsdorf je vybudovaná bežecká
a chodecká aréna, sieť chodníkov a trás
pre bežcov a chodcov.

Kúpele zvláštnych chutí
Burgenland je bohatý aj na množ-

stvo horúcich termálnych prameňov,
ktoré sa náležite využívajú, pričom každé

Hrad Forchtenstein,
nádherná dominanta
spolkovej republiky
Burgenland
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hotela, opäť pri Lutzmannsdorfe, ktorý
svoj imidž odvodzuje od údajne fantas-
tického červeného vína z vinárskej ob-
lasti Blaufränkischland. Nové hotely sú,
prirodzene, na začiatku poskytovania
svojich služieb aj cenovo výhodné.

Pulzujúca kultúra
Už svetoznámym fenoménom v ope-

retnom svete je tzv. jazerný festival 
v mestečku Mörbisch, kde v tomto roku
od 15. júla do 29. augusta na grandióz-
nom javisku na vode uvedú Grófku
Maricu. Prírodná scéna v romantickom
Kameňolome sv. Margaréty bude zasa
od 14. júla do 22. augusta miestom 
inscenácie monumentálnej opery Giu-
seppe Verdiho Aida. Obec Raiding si
svojho rodáka, svetoznámeho klaviristu
a skladateľa, uctí od 11. do 13. júna
Lisztovým festivalom s tohtoročným
mottom Franz Liszt a Európa. Mená
Haydn a Bach sú stredobodom 
Medzinárodných Haydnových dní 
v Eisenstadte od 9. do 19. septembra. 
Džez, rock a pop budú kraľovať na 
čoraz populárnejšom hudobnom festi-
vale vo Wiesene. Starobylý hrad
Forchtenstein ponúka svojim návštev-
níkom najväčšiu súkromnú zbierku
zbraní v Európe, ako aj výstavu (23. 4. -
31. 10.) tzv. Uhr-Werke s pozoruhodný-
mi kuriozitami z rodinnej zbierky

Eszterházyovcov. Pár kilometrov od
Bratislavy, na zámku v Kittsee bude od
9. mája do 1. novembra výstava
Keramika - pálená idyla.

Stoly plné pôžitkov
Hoci svojím pôvodom je burgen-

landská kuchyňa jednoduchá, za ostat-
né roky symbiózou tradičných a moder-
ných receptov sa zaradila do európskej
gastronomickej špičky. Veď čo iné môže
vzniknúť z vydarenej zmesi rakúskych,
maďarských a chorvátskych kuchyn-
ských zvyklostí... Na fádnosť sa určite
nik nebude sťažovať.

Bohatstvo chutí a rôznosť zážitkov
ponúkajú aj burgenlandské vína.
Vhodná konfigurácia krajiny, klimatic-
ké podmienky a tradičné majstrovstvo
miestnych vinárskych majstrov pri-
nášajú do pivníc priam tekuté poklady.
Určite sa oddá ochutnať modrú fran-
kovku, Zweigelt, vlašský rizling, vel-
tlínske zelené, biele burgundské.

Multimediálny zážitok z vína v
Pöttelsdorfe od révy až do pohára, vín-
na pivnica Burgenlandu v Neusiedli,
kde je uložených okolo 400 druhov vín
zo 130 najlepších viníc, a vínny kultúr-
ny dom v Golse oprávnene pozývajú na
objavnú cestu do rozprávkového sveta
vín. www.burgenland.at alebo www.
neusiedlersee.com ❙

Bohatstvo chutí a rôznosť zážitkov...

Zámok Eszterházy v meste Eisenstadt

Operetné slávnosti v Mörbisch na Neziderskom jazere 
kde sa tohto roku bude hrať predstavenie Grófka Marica

Vyhrajte víkend pri Neziderskom jazere!

Stačí, ak správne odpoviete na súťažnú otázku, 
ktorej odpoveď nájdete pri pozornom čítaní článku:

Kedy sa pri Neziderskom jazere uskutočnia
majstrovstvá sveta na historických bicykloch?

Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného z vás,
ktorý sa môže tešiť na víkednový pobyt v hoteli
Seehotel Rust (dve noci pre dve osoby s polpenziou). 

Odpovede, prosím, posielajte na email: 
info@mercedes-benz.sk, alebo nám zatelefonujte 
na infolinku: 02/ 49 29 49 49. 
Žrebovanie prebehne dňa 31. 7. 2004.
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Zo zákulisia

V prešovskom zastúpení Mercedesu sa dá dýchať

Veľkorysé predajné 
a servisné priestory v Prešove

V prešovskom zastúpení o priestor nikdy nebola núdza. Areál firmy Automo M. B. je situova-

ný pri diaľničnom privádzači z Košíc a na ploche približne 2 ha sú veľkoryso vyriešené predaj-

né priestory, servis osobných a malých úžitkových vozidiel, ako aj servis nákladných vozidiel

vrátane autobusov. 

Oko nezainteresovaného obyvateľa Pre-
šovského kraja každý rok registrovalo

estetické zmeny pri rekonštrukcii budov
v areáli firmy. Opeknela administratívna bu-
dova s prístavbou autosalónu, kde predajná
plocha dosahuje 410 m2 a je tu dosť miesta 
na vystavenie vozidiel, pre predajcov, ako aj 
oddychové či pracovné časti pre zákazníkov.

V autosalóne sa nachádza aj priestor na
odovzdávanie vozidiel zákazníkom, aby sa
mohli po kúpe s vozidlom pohodlne zoznámiť
za každého počasia. Zákazník, ktorý sa roz-
hodne pre kúpu vozidla, má k dispozícii všet-
ky základné modely značky, pričom v salóne
je väčšinou aj pekná lahôdka v podobe športo-
vých modelov CLK, SL alebo SLK. Predajcovia
sa špecializujú na predaj osobných alebo úžit-

kových vozidiel. Ich odbornosť garantuje znač-
ka Mercedes-Benz certifikáciou.

Prešovské zastúpenie spolupracuje so
všetkými lízingovými spoločnosťami etablo-
vanými na slovenskom trhu. Zakúpenie 
vozidla je už potom odborným obchodným
rokovaním. Navyše je k dispozícii aj predajca
na výkup a predaj jazdených vozidiel
a cieľom pobočky je vytvoriť predajné miesto
na jazdené vozidlá strednej a vyššej triedy.

Po novom aj v servise
Servis osobných a malých úžitkových vo-

zidiel sa uskutočňuje v hale s plochou pri-
bližne 500 m2. Zákazník má možnosť pozo-
rovať prácu mechanikov z celozasklenej
prijímacej kancelárie a v prípade nutnosti aj
priamo v servise pod odborným dohľadom
prijímacích technikov.

Servis nákladných vozidiel a autobusov
vykonávajú na ploche asi 900 m2. Aj tu sa
v poslednom období urobili rozsiahle úpravy,
ktorými sa zväčšil počet montážnych jám,
servisné dvere sa vymenili za automatické,
esteticky sa prekryli steny servisu a v záuj-
me zrýchlenia opravy vozidiel sa zvýšil počet
mechanikov.

Odbornosť našich servisných pracovní-
kov sa neustále zvyšuje odbornými školenia-
mi s využitím najmodernejších techník 
komunikácie, ako je napríklad priamy sate-
litný servisný kanál Akubis. Pri poruchách 
vozidiel je k dispozícii 24-hodinová servisná 
služba s výjazdmi po celom východnom

Slovensku. Ak k tomu pripočítame záručnú
lehotu, šesť rokov servisné prehliadky zdar-
ma, mobilo systém MB Card a ďalšie služby, 
kúpa mercedesu v Prešove je jediným správ-
nym rozhodnutím našich zákazníkov.

Ing. Ján Molnár, riaditeľ spoločnosti
Automo M. B., s. r. o., Prešov:

Ako vnímajú rekonštrukciu autosalónu
vaši zákazníci a zamestnanci? Prejavila
sa v počte predaných automobilov?
- Pri spätnom hodnotení, ktoré naša spoloč-
nosť vykonala, jednoznačne vyšlo, že to malo
veľký zmysel. Zákazníci našu budovu v mi-
nulosti vnímali skôr ako servis, preto sme
nezískavali veľa nových zákazníkov. Po rekon-
štrukcii sme sa jasne definovali ako predajca
mercedesov. Ľudia sem chodia radi, pretože
nové priestory sú útulnejšie, poskytujú dosta-
tok priestoru. Zákazníci Mercedesu sú nároč-
ní, a preto sme im chceli prispôsobiť aj pries-
tory. Prejavilo sa to aj v náraste predaja,
v rámci regionálnych zastúpení sme postúpili
hneď o niekoľko priečok nahor. Výkon v ser-
vise tiež rastie, čo čiastočne súvisí s počtom
predaných vozidiel. Vyššia spokojnosť v ser-
vise ovplyvňuje zasa predaj. Je to uzavretý
kruh. A nakoniec, ale nie v poslednom rade, aj
samotní zamestnanci sa vo vynovených pries-
toroch showroomu a servisu cítia lepšie, sú
viac motivovaní a vytvárajú tak celkovú 
príjemnú atmosféru našej spoločnosti. ❙
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„Zákazníci Mercedesu sú nároční, 
a preto sme im chceli prispôsobiť aj priestory.“

Predajný personál je k dispozícii zákazníkom 
denne od 8. do18. hod. a v sobotu od 8. do 13. hod.
Servisné pracoviská sú k dispozícii zákazníkom
denne od 7. do 18. hod. V najbližšom čase plánuje-
me otvoriť servisné pracoviská aj v sobotu, o čom
budeme našich zákazníkov včas informovať.

Kontakt:
Tel. č. predaj vozidiel: 051/772 44 29
Fax: 051/772 18 87
Tel. č. servis: 051/773 43 77
e-mail: automo@automo.sk
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Kvôli jednoduchosti predstavy budeme
uvažovať len o pravej polovici cesty 

a na obrázkoch budeme kresliť len dráhu
vnútorných kolies vozidla.

Pravouhlé zákruty

Na cestách sa stretávame s rôznymi
druhmi pravouhlých zákrut - s miernymi
i ostrými, s meniacou sa šírkou cesty. Vo
všeobecnosti platí, že čím je zákruta dlhšia,
tým väčší je rozdiel medzi jej skutočným vr-
cholovým bodom S a teoretickým vrcholo-
vým bodom T a tým viac dopredu sa musí po-
sunúť skutočný vrcholový bod od
teoretického. Toto posunutie má tvoriť pri-
bližne jednu pätinu dĺžky stredovej čiary zá-
kruty (obr. 1).

V spomínaných zákrutách sa menej skú-
sený vodič často nechá zviesť k tomu, že si
vopred určí bod, v ktorom sa chce priblížiť
k stredovej čiare cesty. Tento bod sa niekedy
usiluje dosiahnuť i za cenu násilného otáča-
nia volantom. Takéto počínanie môže spôso-

biť šmyk alebo prevrátenie vozidla. V prípa-
de nadmerne vysokej nájazdovej rýchlosti
alebo neskoršej reakcie vodiča sa to môže
stať i vtedy, ak vozidlo má najvyspelejšie
elektronické stabilizačné systémy (jednodu-
cho preto, že vodič porušil fyzikálne zákony).

Pokiaľ to priestorové možnosti dovolia,
v druhej časti zákruty radšej plynulo a mier-
ne vraciame volant naspäť, tak ako si to vo-
zidlo vyžaduje, a necháme sa vynášať k stre-
dovej čiare. Je to lepšie, ako sa za každú cenu
usilovať dosiahnuť určitý vopred zvolený bod
pri stredovej čiare zákruty.

V prípade nečakanej prekážky za zákru-
tou nám spomínaná technika jazdy umožní
využiť zväčšujúci sa polomer dráhy vozidla
na účinné brzdenie.

Niekedy sa v praxi vyskytujú pravouhlé
zákruty, v ktorých sa mení šírka cesty.
Stretávame sa s nimi najmä v uzavretých ob-
ciach, kde sa jedna cesta pripája v kolmom
smere na inú. Vo väčšine prípadov, ak je šír-
ka cesty stále rovnaká, alebo ak prechádza-
me zo širšej cesty na užšiu, riadime sa podľa

obr. 2. Skutočný vrcholový bod zákruty S sa
posúva o niečo dopredu v smere jazdy.

V zákrutách, ktoré sa na výjazde rozši-
rujú (obr. 3), skutočný vrcholový bod S sa do-
siahne o niečo skôr ako teoretický vrcholový
bod T. Je to preto, že v druhej časti zákruty
možno využiť väčšiu šírku cesty na prípadné
brzdenie (alebo pridanie plynu).

Kombinácia dvoch pravouhlých zákrut

Niekedy sa zákruta skladá z dvoch pra-
vouhlých zákrut, ktoré sú spojené krátkym
rovným úsekom (obr. 4). Prakticky ju možno
pokladať za zákrutu v tvare písmena U.
Prekonávame ju tak, že k vnútornému okra-
ju cesty, do skutočného vrcholového bodu S,
sa dostaneme až uprostred druhej pravouhlej
zákruty. Prechádzať po čiarkovanej čiare by
nebolo výhodné, keďže v strednej časti 
zákruty vozidlo opisuje oblúk s malým polo-
merom. Tu je rýchlosť obmedzená pre veľké
odstredivé sily, takže automobil by mohol zo
svojej dráhy ľahko vybočiť.

Na cestách

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

Najbezpečnejšie sa dá jazdiť v zákrutách po ideálnych dráhach. Ak sa nechtiac dostaneme do

núdzovej situácie, tieto dráhy nám neraz pomôžu prejsť zákrutu aj vyššou rýchlosťou bez 

rizika dopravnej nehody.

1 | 2 | 3
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Zákruty v tvare vlásenky

Stretávame sa s nimi najmä na kopcovi-
tých horských cestách (obr. 5). Veľké odstre-
divé sily, ako aj strmé zrázy nútia vodiča
účinnejšie brzdiť a opatrnejšie jazdiť.
Osobitne nepríjemné situácie občas vznikajú
pri jazde dolu svahom, najmä v noci, keď 
vodič nevidí dobre cestu.

Pri správnej technike jazdy sa má vnú-
torný okraj zákruty dosiahnuť v skutočnom
vrcholovom bode S, ktorý je od teoretického
vrcholového bodu T (ležiaceho na osi súmer-
nosti zákruty) posunutý o niekoľko metrov
dopredu. Vzdialenosť medzi skutočným a

teoretickým vrcholovým bodom má byť asi
1/4 dĺžky vnútorného oblúka zákruty. 
V prípade potreby pred zákrutou účinne 
pribrzdíme. Do zákruty vchádzame pomerne 
neskoro. V bode S dosiahneme vnútorný
okraj zákruty a už pred ním, v mieste P,
môžeme pridávať plyn alebo začať brzdiť.
Čiarkovaná čiara znázorňuje dráhu vozidla
pri malej rýchlosti.

Na horských serpentínach s ostrými
ohybmi cesty majú ich vnútorné okraje
väčšie stúpanie a povrch znečistený pies-
kom, prípadne hlinou. Na takomto podklade
je ťažké pridávať plyn alebo účinne brzdiť,
preto sa mu radšej vyhýbame. ❙

4 | 5
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Vyrazte na výlet vo štvorici
Vozidlá z rodiny Smart si svojimi výnimočnými vlastnosťami získali na Slovensku 
už mnoho priaznivcov. O priazeň nášho náročného motoristu sa teraz uchádza 
aj najnovší produkt Forfour.

Ďalší smart na Slovensko

Ten totiž koncom apríla uviedli nie-
len na všetky významné svetové

trhy, ale aj na slovenský trh. Prvý
smart, ktorý je vybavený päticou dverí
a môže odviezť aj rovnaký počet pasa-
žierov, má všetky predpoklady na to,
aby uspel v tvrdej konkurencii malých
vozidiel. Svojich protivníkov totiž dekla-
suje mimoriadnou technickou vyspelos-

ťou, ktorá čerpá podnety v materskom
koncerne DaimlerChrysler.

Už samotný vzhľad dáva vozidlu
osobitý štýl s nádychom športovosti, no
a v rovnakom duchu sa nesie aj atmo-
sféra interiéru. Tu nájdu zákazníci na
túto triedu pre konkurenciu prekva-
pivo kvalitné materiály a spracovanie.
Pomerne veľkoryso navrhnutý rázvor

umožnil vytvoriť veľký vnútorný pries-
tor, ktorého variabilitu zvyšuje aj zadné
sedadlo, pozdĺžne nastaviteľné v rozme-
dzí 150 mm. Samozrejmosťou je jeho 
delenie v pomere 60 : 40 a možnosť
sklápania vpred. Batožinový priestor tak
posunutím sedadiel získa objem zväčše-
ný zo základných 268 dm3 na 330 dm3.
Po sklopení zadných sedadiel dokonca
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možno prevážať až 910 dm3 batožiny.
Interiér však ponúka aj množstvo

ďalších prvkov, ktoré prispievajú k ra-
dosti z cestovania. Jedným z takýchto
prvkov je aj rozmerné strešné okno,
ktorého prvý diel je elektricky otvára-
teľný. O optimálnu teplotu sa postará
automatická klimatizácia, zvukovú 
kulisu zabezpečí CD prehrávač, ktorý
možno obsluhovať aj prostredníctvom
multifunkčného volantu s možnosťou
potiahnutia kožou. Pre tých najnároč-
nejších je pripravený aj navigačný 
systém, ktorý síce ešte na Slovensku

funguje len vo veľmi obmedzenej 
miere, ale pri blúdení po mestách 
mimo našej krajiny sa určite zíde.

Absolútnou jednotkou vo svojej
triede je smart v oblasti bezpečnosti. 
K tomu prispieva nielen samotná bez-
pečnostná karoséria typu Tridion, ale
aj sériovo montované ABS či ESP!
Samozrejmosťou je aj ochrana čelnými
a bočnými airbagmi.

Pri uvedení na trh ponúkal smart
dva benzínové agregáty, ktoré v júni
doplnil tretí. Už základný motor s obje-
mom 1,1 litra (55 kW/75 k) prekvapí

poskytovanou dynamikou a poteší 
najmä zaradením do nižšej kategórie 
povinného zmluvného poistenia. Ešte 
lepšia dynamika nevykúpená vyššou
spotrebou je badateľná v prípade moto-
rov s objemom 1,3 litra (75 kW/95 k) 
a 1,5 litra (80 kW/109 k).

Širokú ponuku výbav, motorov 
a prevodoviek (päťstupňová manuálna
alebo šesťstupňová robotizovaná) od
augusta doplní mimoriadne úsporný
dieselový agregát s objemom 1,5 litra 
v dvoch výkonových variantoch 50 kW
(68 k) a 70 kW (95 k). ❙
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Smart

Motor

Objem v cm3

Max. výkon v kW pri ot./min.

Max. krútiaci moment v Nm pri ot./min.

Max. rýchlosť

Zrýchlenie z 0 – 100 km/h

Spotreba v l/100 km

Servisný interval

Technické údaje

3-valcový 

1 124

55/6000

100/3500

165 km/h 

13,4 s

7,0/4,6/5,5

podľa ukazovateľa

4-valcový 

1 332

70/6000

125/4000

180 km/h 

10,8 s

7,4/4,8/5,8

podľa ukazovateľa

4-valcový  

1 499

80/6000

145/4000

190 km/h 

9,8 s

7,8/5,1/6,1

podľa ukazovateľa

80 kW (109 k)55 kW (75 k) 70 kW (95 k)

3-valcový 

1 499

50/4000

160/1600

160 km/h 

13,9 s

5,8/3,9/4,6

podľa ukazovateľa

50 kW cdi (68 k)

3-valcový 

1 499

70/4000

210/1800

180 km/h 

10,5 s

5,8/3,9/4,6

podľa ukazovateľa

70 kW cdi (95 k)

1) ESP – elektronický stabilizačný program 2) ABS – antiblokovací brzdový systém 3) EBV – elektronické rozdelenie brzdnej sily na nápravy 4) ASR – protipreklzový systém 5) HBA– hydraulický brzdový asistent

Smart Forfour ponúka
niekoľko príjemných 

prekvapení v exteriéri 
aj interiéri: príďte sa 

presvedčiť na 
predvádzaciu jazdu
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Trojité víťazstvo mercedesu v pretekoch 

Targa Florio 
a Coppa Florio 1924

Preteky Targa Florio založil v roku 1906 Vincenzo Florio, syn z bohatej sicílskej rodiny.

Vincenzo sa od detstva zaujímal o cestné preteky, a tak vymyslel Coppa Florio. Tieto

preteky sa začínali v Brescii a končili v Mantue. V roku 1906 mu však napadlo niečo

nezvyčajné - zorganizovať preteky v uliciach Sicílie. Tak sa zrodila Targa Florio.

Preteky Targa Florio a Coppa
Florio patrili v dvadsiatych 

rokoch minulého storočia medzi
najťažšie trate v Európe. Extrémne
úzka cesta plná zákrut pri Palerme
na Sicílii merala 108 kilometrov.
Zdolať Targa Florio znamenalo 
prejsť štyri kolá a Coppa Florio ešte 
jedno, čo bolo celkovo 540 km. Ak 
niekto aj zdolal Targa, už sa mu ne-

podarilo prekonať bez problémov
druhú trať.

Deň 27. apríl 1924 bol pre
Christiana Wernera jeden z naj-
významnejších v jeho živote. S mer-
cedesom vyhral obe kategórie. Jeho
kolegovia Christian Lautenschlager
a Alfred Neubauer sa umiestnili na
2. a 3. mieste. Tím Mercedesu 
vyhral aj Coppa Termini ako najlep-

ší pracovný tím. Súťaž v roku 1924
bola o to ťažšia, že Coppa Florio sa
jazdila súčasne s Targa Florio.
Cesty boli vo veľmi zlom stave, čo
spôsobilo ťažké chvíle nielen jazd-
com, ale aj ich vozidlám, najmä
pneumatikám. Ak si k tomu pred-
stavíte sedemtisíc zákrut...

Christian Werner prešiel Targa
Florio za 6 hodín, 32 minút, 37 se-

Targa Florio a Coppa Florio,
Sicília, 27. apríl 1924. 
Víťaz Christian Werner
vchádza do závodu
v Untertürkheime
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História

kúnd. Coppa Florio sa dočkala no-
vého rekordu - túto trať prešiel za 
8 hodín, 17 minút a 1,4 sekundy.
Jeho mercedes vyhral časom 1 hodi-
na, 35 minút aj súťaž o najrýchlejšie
kolo. Werner sa napriek ohrozeniu
vozidlami značky Alfa Romeo dostal
na čelo už v druhom kole a prvú po-
zíciu si udržal až do konca. Z 37 áut,
ktoré štartovali, iba dvadsaťjeden

dosiahlo cieľ Targa Florio. Coppa
Florio už zvládli len šestnásti.

Motor mercedesu, na ktorom
jazdil Werner, mal výkon 67,5 koňa
bez turbodúchadla. S ním však vý-
kon tohto motora stúpol na 126 ko-
ní pri 4500 otáčkach za minútu.
Bolo dokonca možné, že motor na
krátky čas dosiahol 4800 ot./min.,
ale ak sa toto číslo blížilo k hodnote

5000, už hrozilo poškodenie moto-
ra. Ku koncu roka 1924 dosahovala
posledná verzia tohto motora výkon
až 150 koní.

Christian Werner, narodený
v roku 1892, začal svoju kariéru
v spoločnosti Daimler Motor Com-
pany (DMC) v roku 1911 ako me-
chanik a jazdec, počas vojny praco-
val ako jazdec a na konci vojny sa
stal „jazdcom seniorom“. Jeho pr-
vou súťažou bola Targa Florio v ro-
ku 1922, kde skončil na druhom
mieste. V tom istom roku zvíťazil
na Romanian Touring Car Rally.
V Indianapolise v roku 1923 skončil
až na 11. mieste, ale spomedzi ne-
meckých áut bol druhý a v rámci
európskych značiek tretí. Jeho naj-
väčším triumfom bola jednoznačne
Targa a Coppa Florio.

Na záver malá kuriozita: v tých
časoch bolo bežné, že pretekárske
autá sa na súťaž nedoviezli, ale
prišli na miesto na svojich kolesách,
prispôsobené na transfer. Jazdci,
ktorí najprv odšoférovali celú, ne-
raz dlhú a namáhavú cestu a potom
išli pretekať na Targa Florio, museli
byť naozaj plní entuziazmu...

Vincenzovi sa jeho sen splnil
počas ďalších 67 rokov ešte 57-krát.
Posledná Targa Florio sa konala
v roku 1973, pretože bezpečnostné
kritériá boli čoraz prísnejšie a tento
typ trate ich nikdy nemohol splniť.
Bola to najnáročnejšia trať na svete
s výnimkou Mille Miglia. ❙

Targa Florio so svojimi
sedemtisíc zákrutami
bola druhá najnároč-

nejšia trať na svete

Christian Wener
dosiahol pre 
mnohých nedo-
siahnuteľný ciel
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pri čiastočnom zaťažení dokáže praco-
vať s veľmi chudobnou zmesou, čo, 
samozrejme, znižuje spotrebu. Konštruk-
térom Mercedesu sa navyše podarilo
odbúrať aj problém NOx, ktoré trápia
všetky motory spaľujúce chudobnú
zmes. Zárukou úspechu je zásobníkový
katalyzátor, v ktorom nazbierané NOx
pri fáze spaľovania stocheometrickej
zmesi (ideálny pomer častíc vzduchu a
benzínu vyjadrený hodnotou 14 : 1) bez
zvyškov vyhorí. Pre vyššiu účinnosť 
odbúravania škodlivín z výfukových
plynov má motor aj systém spätnej re-
cirkulácie spalín EGR, ktorých až 35 %
sa môže vrátiť späť do spaľovacích
priestorov. Do vienka dostal nový agre-
gát aj plynulé variabilné časovanie vač-
kového hriadeľa na strane nasávacích
ventilov. Motor tak bez problémov plní

prísnu normu Euro 4, ktorá vstúpi do
platnosti až v roku 2005.

Motor CGI však určite vyhovie aj
ďalším súčasným požiadavkám. Jeho
1796 cm3 objemu disponuje vyšším 
výkonom a nižšou spotrebou ako jeho 
súrodenci s nepriamym vstrekovaním.

Novej triede C poskytuje až 125 kW,
pričom k dispozícii je krútiaci moment
s maximálnou hodnotou 250 Nm. Tá v
rozsahu 3000 až 4500 otáčok neklesá,
čo umožňuje vozidlu vynikajúcu pruž-
nosť na úrovni dieselových agregátov.
Už od 1500 otáčok je totiž k dispozícii
až 75 % maximálneho krútiaceho mo-
mentu. Verzia C 200 CGI sedan tak na-
príklad dosahuje priemernú spotrebu
len 7,8 litra/100 km, čo je až o 19 %
menej ako v prípade jej výkonovo slab-
šieho predchodcu. ❙

Každý nový model s trojcípou hviezdou v znaku je v každom smere dôkazom skúseností, ktoré firma

Mercedes-Benz získava už viac ako jedno storočie. Za tento čas jej technici dokázali vyprodukovať to

najlepšie, čo automobilový priemysel v danom období mohol ponúknuť. V rovnakom duchu sa nieslo

aj predstavenie motorov CGI.

Motor bez problémov plní prísnu normu Euro 4Za touto trojpísmenovou skratkou sa
skrýva označenie pre najvyspelejšie

benzínové agregáty s priamym vstreko-
vaním v súčasnosti. Aj v tejto disciplíne
Mercedes-Benz skúsenosťami výrazne
prekonáva konkurenciu. Už v roku 1954
si pripísal svetové prvenstvo. Jeho mo-
del 300 SL ako prvé vozidlo na svete 
využíval štvortaktný motor s priamym
vstrekovaním benzínu. V tom čase bol
prioritou čo najväčší výkon, dnes sa kla-
die dôraz na hospodárnosť a ekológiu.

Tieto vysoké nároky vynikajúco
spĺňa práve motor Stratified Charged
Gasoline Injection (CGI), vo voľnom pre-
klade vrstvené vstrekovanie benzínu.

Nový agregát v sebe spája hneď
niekoľko zatiaľ nepoužitých technoló-
gií. Je to totiž prvý priamovstrekovací
štvorvalcový benzínový motor prepĺňa-
ný kompresorom, navyše disponu-
júci dvojicou vyvažovacích hriadeľov.
Výhodou tejto pohonnej jednotky je, že
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Technológie

Budú riasy poháňať budúce automo-
bily? Táto otázka nie je taká uto-

pická, ako sa na prvý pohľad zdá.
Určité zelené riasy skutočne môžu vy-
rábať vodík a ten je ekologickým no-
sičom energie budúcnosti. Myšlienka
využitia mikroskopicky malých zele-
ných rias čeľade Chlamydomonas na
získavanie vodíka je čoraz reálnejšia.

V praxi to však nie je také jedno-
duché, pretože vodnaté kultúry rias
uvoľňujú len veľmi málo plynného vo-
díka. Okrem toho tieto riasy vyrábajú
vodík len za anaeróbnych podmienok,
teda v prostredí chudobnom na kyslík,
ktoré môže vzniknúť len v tme, lebo za
denného svetla zelené riasy pomocou
fotosyntézy produkujú kyslík.

Umelci v hladovaní proti svojej vôli

Pre tím okolo mikrobiológa profeso-
ra Tasiosa Melisa z Kalifornskej univer-
zity v Berkeley to však predsa len nie je
dôvod na to, aby sa vzdal myšlienky 
biologickej výroby vodíka. 

Rozhodujúci trik biológov je v tom,
že cieleným nedostatkom potravy zasa-
hujú do látkovej výmeny jednotlivých
rias. Najprv pri bežnom svetle riasy 
pohnoja a rozmnožia. Potom však už
riasy nedostanú žiadnu síru, ktorá je
dôležitá pre fotosyntézu, teda pre pre-
menu oxidu uhličitého na uhľohydráty
a na rastlinné tkanivo. Bez životne
dôležitej potravy - síry - sa zastaví foto-
syntéza zelených rias závislá od svetla
aj výroba kyslíka spojená s ňou. V dô-
sledku toho riasy prestavia svoju látko-
vú výmenu na anaeróbne podmienky.
Pri tomto procese sa okrem iného akti-
vuje špeciálny enzým, ktorý sa odštiepi
a uvoľní od vodných molekúl vodíka.
„Rozhodujúce pritom je,“ hovorí Melis,
„že riasy na výrobu vodíka využívajú
energiu slnečného svetla.“ Efekt zmene-

nej látkovej výmeny je jednoznačný.
Umelo vytvoreným nedostatkom síry je-
den liter riasového roztoku za denného
svetla uvoľní za hodinu niekoľko mililit-
rov vodíkového plynu, čo je jednoznačne
viac ako za bežných podmienok.

Či postup osvedčený v laboratóriu
bude fungovať aj vo veľkom meradle,
a navyše aj hospodárne, je ešte otvore-
nou otázkou. Vedci v Berkeley sú plní dô-
very. Odhadujú, že výroba jedného kilo-
gramu vodíka z riasových kultúr bude
stáť približne 36 amerických centov,
pričom kilogram vodíka zo zemného 
plynu (za jeden americký dolár) je tak-
mer tri razy drahší.

Vodík z cukrovej vody

Výskumníci vkladajú nádeje aj do
ďalšieho projektu, ktorý podporuje
DaimlerChrysler Challenge Fund. Na
univerzite vo Wisconsine tím okolo pro-
fesora Jamesa A. Dumesica vyvinul lac-
ný nikel-cínový katalyzátor, ktorý pre-
mieňa vodný roztok glukózy na vodík.
Dlhodobým cieľom projektu je získavať
z biomasy na palube vozidla s palivový-
mi článkami vodík na jeho pohon.
Vyskúšali už viac ako 300 legúr z kata-
lytických kovov, kým našli optimálnu
kombináciu z niklu, hliníka a napr. cí-
nu. Katalyzátor vyrobený z nej pri 

Mikroorganizmy vyrábajú vodík

5502.2004 Hviezdy ciest

V záujme zlepšenia spolupráce medzi priemyslom a vedou DaimlerChrysler Challenge Fund podporuje

výskum na severoamerických vysokých školách. Niektoré projekty sa zaoberajú vodíkom, vyrábaným

biologickým spôsobom.

pomerne nízkych teplotách okolo 200 oC
premieňa cukrový roztok na vodík
a oxid uhličitý, okrem toho vznikajú
plynné alkány, ktoré obsahujú 50 per-
cent vodíka.

Naučené od pavúkov

Ďalšou veľkou výzvou pri vozidlách
s palivovými článkami je uloženie no-
siča energie - vodíka. Doteraz sa toto pa-
livo väčšinou skladovalo v oceľových
tlakových nádržiach, ktoré sú však ťažké.
Pri hľadaní ľahkých a cenovo výhod-
ných nádrží vedci Michiganskej štátnej
univerzity narazili na pavúky a kozy.
Pavučinové vlákna sa napriek svojej
malej hmotnosti vyznačujú enormnou
pevnosťou v ťahu, ktorá je 20- až 45-krát
väčšia, ako má oceľ. Preto sa pavučinové
vlákna odporúčajú pre kompozitné ma-
teriály na výrobu vodíkových nádrží.
Možnosť výroby vysokopevných a ply-
notesných nádrží teraz skúma tím okolo
prof. Lawrenca T. Drzala. Za podpory
DaimlerChrysler Challenge Fund chcú
výskumníci Michiganskej štátnej uni-
verzity stanoviť odolnosť takýchto ná-
drží proti mechanickým vplyvom
a vplyvom okolia, aby sa jedného dňa
mohli použiť pri stavbe automobilov.

Vlákna pavučín, pozostávajúce
z proteínov, sa vyrábajú pomocou géno-
vých technológií. Molekulárni biológo-
via implantujú do kôz gény, ktoré obsa-
hujú stavebný plán pre vysokopevné
proteínové vlákna. Kozie mlieko teraz
obsahuje pavučinové proteíny, ktoré sa
dajú separovať a spracovať do ťahovo
pevných vlákien.

Spojenie biologických a automobi-
lových technológií je určite jedinečné
a v budúcnosti umožní výrobu automo-
bilov bez škodlivých emisií, ktoré budú
na svoj pohon používať čistý a obnovi-
teľný zdroj energie - vodík. ❙

Zelená produkcia: 
Za určitých pod-
mienok zmenia 

riasy v sklenených
fľašiach svoj meta-

bolizmus a budú
produkovať vodík

pomocou slneč-
ného svetla.
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Vysokovýkonná kosačka,
pracujúca za tri

Trieda C

Unimog dostal nové inovatívne zariadenie
Pre univerzálny nosič náradia Mercedes-Benz Unimog vyvinula nemecká spoločnosť Mulag špeciálnu

trojkombináciu kosačiek. Firma Mulag vyrobila prvý stroj v roku 1953 a pre Unimogy dodáva 

zariadenia od roku 1972.

TEXT a FOTO: Dr. Peter Kresánek
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Trojkombinácia kosačiek montova-
ná na Unimog kosí trávu a porast

na krajniciach ciest, diaľniciach, letis-
kách a iných plochách. Použiť ju možno
aj na nerovnom teréne s prekážkami.
Ramená kosačky sú vybavené zariade-
ním na plynulé nastavenie kontakt-
ného tlaku nástroja na podložie, nástro-
je zasa zariadením na sledovanie
terénnych nerovností. Pomocou neho
sa automaticky, bez zásahu vodiča, me-
ní poloha nástroja a zariadenie kopíru-
je povrch terénu. Pracovné hlavice sú
vybavené elektrohydraulickými doty-
kovými snímačmi, ktoré im umožnia
vyhnúť sa prekážkam.

Mercedes-Benz Unimog: stovky
kombinácií uplatnenia

Nosiče zariadení Unimog konštruk-
čného radu U 300 - U 500 sú maxi-
málne flexibilné samohybné pracovné
jednotky, ktoré na rozdiel od iných špe-
ciálnych strojov prechádzajú na miesto
použitia so všetkými namontovanými
a zavesenými zariadeniami po vlastnej
osi bežnou rýchlosťou do 85 km/h. A to
prípadne aj cez nespevnený terén,
pričom efektívne a hospodárne pracujú
aj v tých najstiesnenejších priestoro-
vých podmienkach. Prácu na nich uľah-
čuje veľký počet variabilných prvkov,

ako sú štyri závesné a nadstavbové
priestory, integrovaná klimatizácia 
kabíny, EPC radenie Telligent, presuvné
ľavo-pravostranné riadenie VarioPilot,
automatická prevodovka Automatic
Shift, tempomat, elektronický ručný
plyn a vysokovýkonné motory spĺňajú-
ce normu Euro 3. Pohon 4 x 4 s uzávier-
kami diferenciálov je súčasťou sério-
vého štandardu. Vozidlá Unimog majú
navyše zariadenie na reguláciu tlaku
v pneumatikách „tirecontrol“. To umož-
ňuje počas jazdy prispôsobiť tlak
v pneumatikách konkrétnym terénnym
a pôdnym podmienkam: pri znížení 
tlaku vzduchu sa zabráni zaboreniu 

5702.2004 Hviezdy ciest

Unimog

Unimog kosí trávu a porast na krajniciach ciest,
diaľniciach, letiskách a iných plochách

Ako uviedol na prezentácii 
v Bratislave riaditeľ firmy
Mulag dipl. Ing. Werner
Wossner, každá z týchto 
troch kosačiek dokáže 
pracovať v inej polohe 
a nezávisle od ostatných 
ju meniť. Pracovať môžu aj
všetky naraz a na ovládanie
stačí vodič a spolujazdec. 
Na jeden prejazd má stroj 
trojnásobný pracovný záber.
Rýchlosť úpravy porastu sa
tak dá až strojnásobiť pri 
úspore jedného pracovníka 
a paliva.

Striedavé riadenie VarioPilot, ktoré možno získať na želanie,
umožňuje vodičovi najlepší výhľad na frézu. Sériová klimatizácia
kabíny zabezpečuje príjemné teploty aj pri nízkych pracovných
rýchlostiach a vysokých pracovných výkonoch.

Nový typový rad troch modelov Mercedes-Benz Unimog, 
ktoré ako nosiče zariadení a podvozky s veľkou priechodnosťou
v teréne spĺňajú náročné požiadavky na uplatnenie nielen ako
nosiče náradia v komunálnom sektore, pri údržbe ciest a zelene,
ale aj vo vojenských podmienkach, na staveniskách, montáži 
v teréne. K Unimogom sa v súčasnosti dodávajú desiatky 
zariadení, ktoré vytvárajú stovky možností ich kombinácií.
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kolies do mäkkej pôdy, zároveň sa zvýši
ťah a zabráni sa uviaznutiu vozidla.

Najvýkonnejší reprezentant typo-
vého radu Unimog U 500 má šesťval-
cový naftový motor turbo OM 906 LA
(205 kW), prípustnú celkovú hmotnosť
15 t a dlhý rázvor náprav 3900 mm.
S elektronicky automatizovanou prevo-
dovkou umožňuje bezpečné a pohodlné
radenie bez manipulácie so spojkou po-
dobne, ako je to pri automatickej prevo-
dovke. Nosič zariadení Unimog môže
byť vybavený žeriavom s pracovným
košom a čelným lanovým navijakom.
Závesné a namontované zariadenia tej-
to pracovnej kombinácie sa využívajú
predovšetkým pri stavbe hál a von-
kajších vedení a v tesárskych prevádz-
kach, montážnych firmách a podobne.

Celý výrobný rad Unimogov U 300
- U 500 ponúka aj množstvo variantov
nadstavieb a nesených zariadení, ako
sú napríklad žeriavy. Základ pre žeria-
vovú nadstavbu tvorí jednoduchý, rovný
vložený rám, ktorý sa namontuje pria-
mo na rám Unimogu. Integrované žeria-
vové opory pritom vojdú do vonkajších

obrysov vozidla. Tak sa ani s namonto-
vaným žeriavom neprekročí celková šír-
ka vozidla 2,15 m/2,30 m.

Pri výkopových prácach s rozličný-
mi typmi bagrov vyniká najmä schop-
nosť rýchlej jazdy vozidiel Unimog
U 300 - U 500 a ich priechodnosť teré-
nom. Zároveň môžu ťahať prívesy a tým
aj potrebné materiály, nástroje alebo 
vyťaženú zeminu.

Pri použití so zrovnávačmi, frézami
na asfalt, strojmi na zametanie a pod.
v rámci stavby komunikácií ponúkajú
vozidlá Unimog U 300 - U 500 medzi
nápravami veľkoryso dimenzovaný
priestor na závesné mechanizmy. Nádrž
sa môže v takom prípade už vo výrob-
nom závode premiestniť na ľavú stranu
vozidla, takže na pravej strane je potom
k dispozícii zväčšený montážny pries-
tor na zavesenie zariadení priamo na
rám vozidla. Vysoký hnací výkon ved-
ľajšieho pohonu motora s hodnotou 
viac ako 100 kW stačí na to, aby po-
háňal hydraulické motory asfaltových

fréz alebo iných zariadení na cestné 
stavebné práce náročných na výkon.
Nízke rýchlosti 150 m/h, ktoré sú pri
tom potrebné, Unimog poľahky zvláda
vďaka svojim plazivým rýchlostiam pri
plnom výkone motora.

Unimog U 400 s dlhým rázvorom
náprav 3600 mm a celkovou prípustnou
hmotnosťou 12,5 t je predstaviteľom
pracovnej kombinácie, ktorej hlavnou
oblasťou použitia sú práve opravy
a údržba komunikácií. Vozidlo má va-
riant šesťvalcového naftového motora
turbo OM 906 LA s výkonom 170 kW/
230 k a je vybavené systémom Auto-
maticShift ovládaným CAN-BUS a strie-
davým riadením Vario-Pilot. Vpredu je
namontovaná krajnicová fréza, na zad-
nej časti vozidla je umiestnený doskový
zhutňovací stroj, na ráme na boku pra-
cuje fréza na asfalt a na valníku možno
viezť ešte nádobu s vodou s objemom do
2-tisíc litrov. Pohon pre frézu na asfalt
a doskový zhutňovací stroj zabezpečuje
špeciálna výkonná hydraulika. ❙

Výrobný rad Unimogov U 300 - U 500 ponúka množstvo 
variantov nadstavieb a nesených zariadení
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Aktuality

Jarný Autosalón Ženeva tohto roku opäť,
už tradične, priniesol viaceré novinky, medzi
ktorými sa zaslúženej pozornosti tešili aj
hviezdy ciest koncernu DaimlerChrysler. Aj
vďaka generálnemu zastúpeniu koncernu
DaimlerChrysler v SR - spoločnosti Motor-
Car Wiesenthal & Co. Bratislava (MCW) -
mohli viaceré svetové premiéry ešte za horú-
ca vidieť aj návštevníci bratislavského auto-

salónu. Už XIV. ročník tohto najstaršieho
výstavného podujatia svojho druhu na
Slovensku prekonal všetky doterajšie autosa-
lóny v Bratislave aj počtom návštevníkov,
prezentovaných značiek áut a premiér.

Tohtoročná expozícia DaimlerChrysler
v Bratislave bola výnimočná aj tým, že širo-
kú paletu vozidiel jeho značiek Mercedes-
Benz, Smart, Chrysler a Jeep prvýkrát

ozvláštnil automobil značky Maybach. Limu-
zína najvyššej triedy obnovenej historickej
značky Maybach tu mala svoju premiéru
v strednej a vo východnej Európe. Príťažlivú
trojicu vytvorili hviezdny maybach, moderá-
torka Markízy Marianna Ďurianová a Saša
Rozin (foto 5).

V slovenskej premiére sa na bratislav-
skom autosalóne predstavil tiež dvojsedadlo-

1 |
2 | 3

Značky DaimlerChrysler dominovali na salónoch áut
Je krajšie sny snívať, ako ich vôbec nemať
Text a foto: PK
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vý kabriolet Mercedes-Benz SLK. Podľa pr-
vých hodnotení zo Ženevy je nielen silnejší
a športovejší, ale aj krajší a atraktívnejší, ako
bol jeho úspešný predchodca. Táto novinka
zaujala aj speváčku Katku Hasprovú (foto 2).
Do tretice sa tu prvý raz v SR prezentovala
nová generácia najpredávanejšieho modelo-
vého radu značky Mercedes-Benz - triedy C.
Nové céčko ocenil aj znalec najpovolanejší,
gróf František Strachwitz (foto 3). Lákadlami

boli aj nový Smart Forfour, premiérový
Chrysler PT Cruiser Cabrio a ďalšie vozidlá
zo širokej škály výstavnej expozície MCW.

Mercedesy a ďalšie vozidlá Daimler-
Chrysler sa však na oboch uvedených auto-
salónoch nestretli iba v samotnej expozícii
značiek tohto koncernu. Vystavovali ich 
aj v ďalších stánkoch v rozličných úpravách.
Najväčším z nich bola na bratislavskom 
autosalóne expozícia spoločnosti Adria, 

ktorá vystavovala aj obytné karavany na 
báze mercedesov.

Expozíciu MCW na Autosalóne Bratisla-
va navštívili viaceré významné osobnosti 
politického, ekonomického a kultúrneho ži-
vota - predseda NR SR JUDr. Pavol Hrušovský
(foto 9) či minister dopravy, pôšt a telekomu-
nikácií Ing. Pavol Prokopovič (foto 4) a mi-
nister hospodárstva PhDr. Pavol Rusko.
Prišiel tiež novozvolený prezident Ing. Ivan
Gašparovič (na foto 1 sa s ním zhovára gene-
rálny riaditeľ a predseda predstavenstva spo-
ločnosti Incheba JUDr. Ing. Alexander Rozin,
CSc., a jej ďalší zástupcovia). Nechýbal ani
svetoznámy spevák Peter Dvorský (na foto 6
je aj jeho manželka a výkonný riaditeľ MCW
Ing. Július Šabo). Medzi najprestížnejšími
prítomnými predstaviteľmi slovenskej eko-
nomiky bol aj generálny riaditeľ SPP Ing.
Miroslav Lapuník, či generálni riaditelia 
komerčných televízií (na foto 8 Vladimír
Repčík, generálny riaditeľ TV Markíza 
a Ľubomír Čechovič, generálny riaditeľ 
televízie TA3) a nadväzovať nové pracovné 
kontakty sem prišiel tiež generálny riadi-
teľ TASR JUDr. Peter Nedavaška (na foto 7). 

4 | 5 
6 
7 | 8
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Aktuality

Aj tento krát sa na podujatí zúčastnila pani
Danka Glatzová, ktorá sa napriek svojej 
fotogenickosti objektívu najradšej vyhýba 
(na foto 10 uprostred s manželmi Tonkou 
a Milanom Maštenovcami).

V expozícii opäť nechýbal ani tradičný
kultúrno-spoločenský program, ladený v duchu
rozprávky, tentoraz s priliehavým mottom:
„Je krajšie sny snívať, ako ich vôbec nemať.“
Obsah programu a symbolický dar pre jeho
účastníkov, malá chalúpka z perníka, ubez-
pečovali: „Vždy na Vás myslíme - aj v roz-
právke. Nechali sme Vám kúsok z nej.“ ❙

9 | 10
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Richar Müller a trieda S 
si okamžite porozumeli

Mercedes triedy S označil urastený 
spevák Richard Müller (46) za prvé auto, do
ktorého sa pohodlne zmestí. Elegantnú 
limuzínu mu požičala spoločnosť Motor-Car
Wiesenthal pri príležitosti predstavenia 
nového albumu s názvom Monogamný vzťah 
v bratislavskom hoteli Carlton. Zástupcovia
vydavateľstva Universal Music mu za tento
album s ohľadom na početné objednávky
odovzdali zlatú platňu. Ide o prvý samostat-
ný autorský album, na ktorom spolupracoval
so známymi americkými hudobníkmi.
Nahrávali ho v New Yorku v štúdiu Monster
Island. Na gitarách hral John Lardieri, na
basgitare Paul Ogunsalu a na bicích Steve
Holley, ktorý účinkoval so skupinou Paula
McCartneyho Wings, s Eltonom Johnom,
Joom Cockerom a Davom Stewartom.

Slovenskému zlatému slávikovi sa tak
splnili hneď dva sny. Prvý bol nahrať cédeč-
ko v Spojených štátoch, druhý voziť sa na
mercedese. Pre svojich fanúšikov teraz pri-
pravuje jesenné turné, ktoré by sa malo odo-
hrávať väčšinou v divadlách. ❙

Dva splnené sny
Richard Müller: Prvé auto, do ktorého sa zmestím
Text a foto: PK

Nové CD vzniklo po 
trojročnej štúdiovej pauze.
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Aktuality

Bezpečnosť za volantom zvyšuje moder-
ná technika a najmä štýl jazdy vodiča. Počas
tohtoročných troch marcových dní, keď 
sa u nás, nezvyčajne na toto obdobie, ešte
udržiaval sneh, presvedčilo sa o tom vyše 
šesťsto účastníkov prvého tréningu bezpeč-
nej jazdy na Pezinskej Babe, ktorý pripravila

spoločnosť Motor-Car Bratislava. Na tréning
mali okolo päťdesiat vozidiel značiek
Mercedes-Benz, Smart, Chrysler, Jeep, a Kia
s najmodernejšími bezpečnostnými techno-
lógiami, špeciálne upravený povrch na 
nácvik šmykov, testovacie dráhy i odborných
školiteľov. Tréning absolvovalo aj viacero

žien. Jedna z nich, Kristína Kuníková, pove-
dala: „Prekvapilo ma, čo dokážu najnovšie
bezpečnostné systémy. Zároveň som sa 
presvedčila, aké dôležité je odskúšať si za 
volantom hraničné jazdné situácie a naučiť
sa pri nich správne reagovať.“ ❙

Prvý tréning bezpečnosti
Jazdné umenie zvyšuje bezpečnosť
Text a foto: PK

Medzi jazdcami mužmi si na 
tréningu dobre počínala Kristína

Kuníková za volantom mercedesu. 

Jazdu v extrémnych podmienkach hravo 
zvládal vďaka moderným technológiám i smart.

V náročnom teréne potvrdil svoje 
špičkové jazdné vlastnosti aj jeep.
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Mercedes-Benz SLK

Vporadí druhá generácia dostala vy-
zývavejšie tvary, zväčšil sa najmä

priestor pre dvojčlennú posádku. Tú
potešia vynikajúce športové sedadlá
s integrovanou svetovou novinkou -
systémom Airscarf. Zabezpečuje prí-
sun teplého vzduchu na šiju pasažierov
a zvyšuje tak komfort cestovania pri
otvorenej streche.

Okrem tvarov bola úplne prekon-
štruovaná aj sklápateľná strecha vozid-
la. Inžinieri pri jej navrhovaní siahli po
technicky náročnej viacnásobnej kine-
matike zadného okna, ktoré sa zasunie
tesne pod strešný panel, čím redukuje
priestorové nároky zavretej strechy.
Tým sa vytára priestor na prepravu
množstva batožiny až o 63 litrov (208
litrov celkovo) väčšieho ako v prípade
predchodcu. Strecha sa ovláda elektric-
ky, na prianie ju možno ovládať aj diaľ-
kovo pomocou kľúča.

Stabilitu vozidla zvýšil rázvor
predĺžený o 30 mm, istotu pri prejazde
zákrut zabezpečujú širšie rozchody ko-
lies, úplne nová predná náprava a mo-
difikovaná viacprvková zadná náprava.
Lahôdkou na vozidle je najmä pohonné

ústrojenstvo. Všetky tri agregáty
spĺňajú požiadavky na dynamickú
a pritom úspornú jazdu. Už základná
verzia SLK 200 Kompressor je ukážkou
perfektného zladenia automobilu a mo-
tora. Úplne nový šesťvalec v SLK 350
ide ešte ďalej, najmä zo stránky dyna-
miky, no a absolútnym vrcholom je
osemvalcová verzia SLK 55 AMG, kto-
rej tristošesťdesiat koní nepotrebuje
komentár! Šesťstupňová mechanická
prevodovka má zlepšenú presnosť ra-
denia, o kvalitách päťstupňovej auto-

matickej, ktorá už presvedčila milióny
zákazníkov, hádam nepochybuje nikto.
No a na vrchole ponuky tróni svetový
unikát - sedemstupňová automatická
prevodovka 7G-Tronic.

Ak k tomuto všetkému prirátate
mimoriadne bohatú výbavu so šiestimi
airbagmi, s automatickou klimatizáci-
ou, vyhrievanými sedadlami, so svetlo-
metmi natáčajúcimi sa do zákrut, 
s výkonnou audiosústavou a mnohými
ďalšími prvkami, bude SLK určite 
hitom vášho leta. ❙

Náš tip

Technické údaje SLK 200 Kompressor SLK 350 SLK 55 AMG

Rozmery (dĺžka, šírka, výška) 4082 mm, 1794 mm, 1296 mm 4082 mm, 1794 mm, 1296 mm 4082 mm, 1794 mm, 1296 mm

Motor 4-valcový benzínový motor 6-valcový benzínový motor 8-valcový benzínový motor

Výkon 125 kW pri 5500 ot./min. 200 kW pri 6000 ot./min. 265 kW pri 5750 ot./min.

Najvyšší krútiaci moment 240 Nm pri 3000 - 4000 ot./min. 350 Nm pri 2400 - 5000 ot./min. 510 Nm pri 4000 ot./min.

Prevodovka 6-stupňová prevodovka 6-stupňová prevodovka 5-stupňová prevodovka

Najvyššia rýchlosť 230 km/h 250 km/h 250 km/h

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h 7,9 s 5,6 s 4,9 s

Spotreba (v meste/mimo mesta) 12,5 l/6,7 l -/- -/-

Objem palivovej nádrže 70 l 70 l 70 l

Pohotovostná hmotnosť 1390 kg 1465 kg 1540 kg

Cena 1 404 540,- Sk 1 814 400,- Sk 2 681 100,- Sk

Lahôdkou na vozidle je najmä pohonné ústrojenstvo

Ceny sú vrátane DPH pri kurze 40,50 Sk/EUR. V cene je zahrnutý bezplatný servis 6 rokov do 160 000 km.
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10
Pristáť.

9
Vystúpiť z lietadla.

8
Zapnúť telefón.

7
Vypočuť odkazy.

6
SMS Zlatici.

5
Vyzdvihnúť batožinu.

4
Úsmev colníkovi.

3
Hľadať kľúče.

2
Nájsť kľúče.

1
Štart.

Nová trieda SLK. Pripravená očariť vás.

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

Budúcnosť automobilu

E dvojročnú záruku na celé auto od výrobcu bez 

obmedzenia najazdených kilometrov

E servis (ošetrenie a údržbu vrátane práce a spo-

trebného materiálu) v cene vozidla, a to počas šiestich 

rokov alebo do 160 tisíc km na všetky osobné a ľahké

úžitkové autá prihlásené na Slovensku

E záruku MOBILITY a 24 hodinový pohotovostný servis

E MercedesCard - systém výhod a zliav

E počas bežného servisu vozidla, trvajúceho viac 

ako 1 hodinu, na požiadanie bezplatné zapožičanie 

náhradného vozidla do 24 hodín, v prípade dlhšieho

času možnosť využiť výhodné sadzby na zapožičanie

Kúpou vozidla Mercedes-Benz získavate:
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MercedesCard

Ako by ste v krátkosti predstavili cestovnú
kanceláriu Tulip Tours?
- Tulip Tours je súčasťou medzinárodného hol-
dingu Go Global Travel Ltd., ktorý pôsobí na 
trhoch strednej a východnej Európy. Špecializu-
je sa na zabezpečenie hotelového ubytovania
všetkých kategórií po celom svete a zároveň je
zástupcom jedného z najväčších svetových 
brokerov Holiday Autos, špecializujúceho sa na
prenájom áut, ktorý zastrešuje známe spoloč-
nosti (Avis, Alamo, Herz atď.).

Vďaka našej nadnárodnej pozícii spolupracuje-
me s najväčšími nezávislými svetovými dodávateľ-
mi produktov v turistickom priemysle. Sme veľko-
odberateľom hotelových kapacít a prenájmu áut.
Našimi klientmi sú cestovné kancelárie, cestovné
agentúry, letecké spoločnosti aj firemní klienti, 
napríklad držitelia MercedesCard.

Aké výhody prinášate majiteľom platobnej
karty MercedesCard?
- Našou konkurenčnou výhodou je cena, ktorú
vieme dosiahnuť ako nadnárodný kontraktor,
operatívnosť a profesionálny servis. Veľko-
obchodný odber kapacít zabezpečuje klientom
výrazné cenové zvýhodnenie, v priemere 20 až
30 percent v porovnaní s pultovou cenou.
Držiteľom MercedesCard poskytujeme zľavu na
naše produkty vo výške 8 percent. Cena ubyto-
vania zahŕňa raňajky (okrem mimoeurópskych
krajín) a všetky miestne dane a poplatky.
Rezerváciu v rámci Európy možno bezplatne
stornovať do dvoch pracovných dní pred pláno-
vaným príchodom. V prípade storna v termíne
kratšom ako dva dni pred príchodom zaplatí 

klient väčšinou len poplatok za jednu noc bez
ohľadu na stornovaný počet nocí.

V prípade kongresu, konferencie alebo iného
podujatia sa podmienky stanovujú individuálne.

Ktoré krajiny a hotely nájdu klienti v ponu-
ke CK Tulip Tours?
- V našej ponuke sú krajiny celého sveta. Čo sa
týka hotelov, k dispozícii máme hotely všetkých
kategórií - od najjednoduchšej kategórie (tourist
class) až po najluxusnejšiu (de luxe class).
Našim klientom ponúkame aj rôzne akcie, ako
sú zvýhodnená cena, štyri noci za cenu troch,
dieťa zdarma a podobne.

Aké ďalšie produkty môžu klienti nájsť vo
vašej ponuke?
- Nedávno sme uviedli novinku pod názvom 
City Breaks. Ide o letecké 3- až 4-dňové pobyty 

v európskych metropolách. V súčasnosti ponú-
kame šesť destinácií: Londýn, Paríž, Rím,
Amsterdam, Barcelonu s odletom z Bratislavy
a Maltu s odletom z Viedne. Základný balík 
tvorí spiatočná letenka a ubytovanie na dve noci
s raňajkami. Pobyt si možno predĺžiť na ľubovol-
ný počet nocí s prihliadnutím na odletové dni.
City Breaks sa dajú využiť viacerými spôsobmi 
- na dovolenku, pracovnú cestu či návštevu rôz-
nych podujatí. Verím, že aj toto je produkt, ktorý
majiteľov MercedesCard poteší. ❙

VŠETKY PODROBNÉ 
INFORMÁCIE ZÍSKATE NA:
Tulip Tours, s. r. o. 
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
tel.: ++421-2-571 049 00, fax: ++421-2-571 049 99
weekend emergency mobil: ++421-905-366 754
email: tuliptours@tuliptours.sk
F.I.T.: reservations@tuliptours.sk
www.goglobal-travel.com

Na všetky ďalšie otázky týkajúce 
sa MercedesCard vám odpovedia 
na infolinke - tel. čísle 02/49 29 49 49. 
Potom už stačí iba vyplniť žiadosť 
(prinášame ju na ďalšej strane) 
a poslať ju k nám na adresu Motor-Car 
Wiesenthal & Co., s. r. o., Tuhovská 5, 
831 07 Bratislava alebo do ktorejkoľvek 
pobočky Tatra banky na Slovensku.

„V našej ponuke sú krajiny celého sveta.“

Cestujte s MercedesCard
Služba MercedesCard ponúka svojim držiteľom mnoho výhod. Spolupráca s touroperátorom Tulip 

Tours priniesla niekoľko zaujímavých noviniek. Na podrobnosti sme sa opýtali Slavomíra Mladého, 

konateľa spoločnosti Tulip Tours.
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Žiadam o vydanie:

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

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

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

MercedesCard bez poistenia                   s individuálnym poistením s rodinným  poistením

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

variant B variant B 

**   poistenie s vyššou hodnotou poistného krytia

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

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

Štátna príslušnosť: Pohlavie:  muž                 žena Dátum narodenia:

Miesto narodenia: Rodné číslo:

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

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

Počet vyživovaných osôb: Ukončené vzdelanie: ZŠ                  SŠ               VŠ  

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

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

Zamestnávateľ (názov, adresa): PSČ: 

Telefón: Mobilný telefón: Fax: 

Žiadateľ je: zamestnanec                  súkr. podnikateľ                  študent             slobodné povolanie                   iné  

Zamestnanie:   na dobu neurčitú                   na dobu určitú  

U terajšieho zamestnávateľa zamestnaný od: ako: 

E-mailová adresa: domáca firemná 

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

Číslo objednávky vozidla: Číslo karosérie:

Rok výroby vozidla:

Názov a miesto predaja:

Spôsob financovania: hotovosť              leasing                 úver 

Základné údaje o žiadateľovi - držiteľovi dodatkovej Karty

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

Štátna príslušnosť:  Pohlavie: muž                  žena                                        Dátum narodenia:

Rodné číslo:

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

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

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

Zamestnávateľ (názov):   Telefón:

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

Žiadosť o vydanie súkromnej medzinárodnej kreditnej karty
Eurocard/MasterCard MercedesCard

/

/

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

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

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

na adresu:  

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

Iné požiadavky:

Potvrdenie o príjme

Potvrdzujeme, že pracovník/-čka:  

je v našej spoločnosti:                                                                                                                                                            zamestnaný/á od: 

a) na dobu neurčitú                       na dobu určitú                           do 

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

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

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

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

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

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

Čistý mesačný príjem v Sk*: Príjem: pravidelný nepravidelný  

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

Účty v iných bankách: nie          áno                  v banke

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

Platobné karty vydané inými bankami:   v                                                                                                            banke  Druh karty:

Majetok: dom             byt              pozemok            auto              v hodnote Sk 

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

iné    v sume Sk  

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

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

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

Mercedes-Benz uvedené v tejto žiadosti.

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

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

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

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

Vyjadrenie banky

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

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

Poznámka:

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

Žiadosť o vydanie súkromnej medzinárodnej kreditnej karty
Eurocard/MasterCard MercedesCard

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

✄
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