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Veľmi radi by sme ešte viac 
prispeli k spokojnosti priazniv-

cov našich značiek poskytovanými 
službami, keď tohto roku otvoríme 
nové obchodno-servisné centrum pre 
osobné a úžitkové vozidlá Mercedes-
Benz a Chrysler v Žiline, pre Chrysler 
a Jeep v Banskej Bystrici, či zväčšíme 
o novú lakovňu a klampiarsku dielňu 
centrum na Tuhovskej ulici v Brati-
slave. Na výstavbu nových a rozšíre-
nie stávajúcich centier pre zákazníkov 
vynaložíme v roku 2007 na Slovensku 
vyše 630 miliónov Sk. Ani sedemnásť 
rokov od začiatku tunajšieho pôsobe-
nia skupiny Motor-Car a tri roky od 
vzniku spoločnosti DaimlerChrysler 
Automotive Slovakia nechceme 
poľaviť pri získavaní a udržiavaní 
si trvalej priazne klientov najmä po-
skytovaním kvalitných služieb... Ako 
Vám iste neuniklo, niektoré z nich, 
ako je nadštandardne dlhý bezplatný 
servis či predĺžená záruka, sa stali pre 
viacerých vzorom. Sme hrdí, že sme 
boli prví. Robíme pritom všetko pre to, 
aby nám kvalitné, promptné, dostupné 
a nápadité služby fungovali aj súbežne 

s dynamickým rastom počtu našich 
zamestnancov. Len pre ilustráciu: 
iba sociálne zariadenia v Mercedes 
centre oproti Zlatým pieskom pre 
pracovníkov musíme teraz rozšíriť 
pre 300 mechanikov. Úroveň posky-
tovaných služieb tak už závisí nie od 
každého z desiatok, ale stovák našich 
odborníkov.

O to viac si vážime, že výrazne pre-
važujúcu spokojnosť s ich službami 
i dodávanými produktmi prejavili naši 
zákazníci tiež uplynulý rok. Počas 
neho dosiahol DaimlerChrysler v SR 
doposiaľ najvyšší celkový predaj okolo 
4,2 tisíca vozidiel. Odbyt osobných 
a malých úžitkových vozidiel našich 
značiek sa tak medziročne zvýšil 
o 40,3 percenta. A celkovú vedúcu 
pozíciu si utvrdili tiež nákladné. 
Na Slovensku vlani zároveň predali 
3 569 nových vozidiel Mercedes-Benz, 
čo znamená pre túto našu kľúčovú 
značku medziročný nárast o 40,8 
percenta. Na porovnanie: celosvetovo 
dosiahla zvýšenie o 6,5 percenta. 
Uplynulý rok si u nás tiež výrazne 
polepšil Jeep, a to zlepšením odbytu 

o 98,6 % a Chrysler zaznamenal nárast 
o 9,2 %. Dobrý tohtoročný nástup čaká 
vďaka novým modelom tiež Smart 
a na Slovensku novú, ale už dobre 
zapísanú značku Dodge. 

Úplnou lahôdkou je nová trieda C, 
ktorá bude nesporne bestsellerom. 
Už jej predchodkyňa dosiahla na 
Slovensku najväčší odbyt spomedzi 
Mercedesov: vyše dva tisíce kusov. 
Rovnako aj vo svete pri dvoch preda-
ných miliónoch kusov. Ucelenejšie 
informácie nielen o novom Mercedese 
C, podľa viacerých skutočností opäť 
prelomovom automobile v histórii 
motorizmu, ale aj o ďalších novinkách 
a zaujímavostiach Vám venujeme na 
nasledujúcich stranách prvého tohto-
ročného vydania už siedmeho ročníka 
Hviezd ciest. Tak, aby Vám toto 
šťastné číslo napomohlo pri dobrej 
voľbe a pohodovom využívaní našich 
produktov i služieb.    

Andrej Glatz
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Niekto sa musí obetovať a byť jednoducho najlepší vo svojej  triede. 
Byť najlepší neznamená vedieť najlepšie vyriešiť príklad z matematiky, 
odrecitovať spamäti Shakespeara či streliť desať gólov. Byť najlepší 
znamená mať charakter, ktorý dokáže očariť. 

Text: Martin Kasarda Foto: archív

Charakter 
  a Charizma

Nová Trieda C
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Rýchlosť, to už je dnes azda najme-
nej zaujímavá veličina pri autách. 

Na jednej strane nepustia dopravné 
predpisy, na strane druhej svet sa aj 
tak krúti dosť rýchlo na to, aby sme sa 
ponáhľali pomaly. Ach, tým nechceme 
naznačiť, že by nová trieda C pozerala 
na chrbát svalnatým bežcom, keď 
zatlačíte pedál hoci aj na papierovo 
najslabšom 100 kW/136 k motore 
v aute s kódovým označením 200 
CDI, nebudete mať problém prekročiť 
povolené rýchlostné limity, ale krása 
a účelnosť auta predsa nespočívajú 
v rozpálených pneumatikách, udych-
čanom pohľade šoféra a viac než 
bledých tvárach spolujazdcov. To, čo 
ponúka Mercedes-Benz triedy C, je 
bezpečnosť, kvalita, pohodlie, elegan-
cia, technológie a komfort. Jednoducho 
- charakter auta pre ľudí 21. storočia.

Dizajn
V prvom rade má Mercedes-Benz trie-
dy C svoju vlastnú tvár. Dizajnéri spo-
ločnosti sa pokúsili zakliať do tvarov 
novej triedy C línie vyvolávajúce pocit 
pokoja, solídnosti, harmónie. Trieda C
je prosto charizmatický voz, ktorý zo 
seba vyžaruje zdravé sebavedomie. 
Mercedes-Benz sa však rozhodol ísť 
v dizajne ďalej. Každý zákazník má 
iné túžby a iné požiadavky a chce mať 
svoj model prispôsobený viac svojim 
chutiam. Aj dizajn preto ponúka 
prvky, ktoré sa dajú v troch líniách 
variovať a odrážajú sa dokonca aj na 
celkových tvaroch a prednej maske 
vozidla. Tri dlhé horizontálne lamely 
a veľká, centrálne umiestnená hviezda 
dominujú modelu Avantgarde. Táto 
úroveň zodpovedá športovejšie zame-
raným zákazníkom, ktorí ocenia agili-

tu Mercedesu-Benz triedy C. Športový 
nádych môže ešte umocniť aj športový 
balík AMG, ktorý okrem iného ponú-
ka výrazné predné a zadné spojlery 
či športové prahy. Modely Elegance 
rozoznáte podľa trojdimenzionálnej 
lamelovej masky s vysoko lesklým 
lakom. Zvýrazňujú sa tak ďalšie z atri-
bútov: komfort a luxus. V štýle Classic 
sa nová C-trieda vedome prezentuje 
zdržanlivejšie a konzervatívnejšie. 
Všetky modely však pod maskou skrý-
vajú mimoriadny charakter typický 
pre Mercedes-Benz.

Spoľahlivosť
Najlepšie auto je také, o ktorom nevie-
te, ako funguje, pretože sa naň môžete 
dokonale spoľahnúť. Mercedes-Benz 
venoval prípravám nového modelu 
triedy C extrémne veľa času. Digitálna 
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Auto s charakterom a charizmou triedy C 
má na sebavedomie rozhodne nárok.

Nová trieda C Elegance
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simulovaná príprava a 24 miliónov 
testovacích kilometrov trvalo, kým sa 
trieda C mohla dostať k zákazníkom. 
Takéto enormné záťažové testy nema-
lo zatiaľ žiadne z vozidiel. Výsledkom 
je auto, ktoré vydrží podstatne viac, 
než je bežná niekoľkoročná prevádzka 
obyčajného auta. Cestujúcich čaká 
pohodlie, vylepšený interiér, ešte lep-
šie jazdné vlastnosti s väčším dôrazom 
na dynamické vlastnosti auta, ktoré 
ocenia športovejšie naladení vodiči. 
Súčasťou pohodlia je aj nový systém 
nastavenia podvozka Agility Control, 
ktorý dokáže riadiť nastavenie od 
komfortného mäkkého pruženia pri 
pokojnej jazde až po tvrdší športový 
režim v situácii, keď šofér vedie svoje 
auto dynamickejšie.

Technológie kraľujú
Väčšinu času netrávi šofér sledovaním 
svojho auta zvonku a nakúkaním 
do motora, ale jazdou. Preto patrí 
interiéru v Mercedese-Benz veľmi 
dôležité miesto. Nová trieda C prešla 
výrazným dizajnovým procesom, 
ktorého cieľom je dodať autu ducha 
súčasnosti. Interiér omladol, dostal 
dynamickejší ráz, nestrácajúc pritom 
na komforte ovládania a čitateľnosti 
palubnej dosky. Pracovisko vodiča je 
prehľadné, farebný zasúvateľný dis-
plej (aj po jeho zasunutí audiosústava 
pracuje ďalej – pozn.) na stredovom 
paneli slúži zároveň ako informačné 
centrum, ale aj ako miesto na navigá-
ciu. Samozrejmosťou je pripojiteľnosť 
telefónu pomocou Bluetooth rozhrania.

Ambície
Najpredávanejšou z ponuky Mercedes-
Benz je trieda C. Je to pochopiteľné 
- ponúka špičkovú kvalitu a pritom 
zostáva autom na každodenné jazde-
nie. Stala sa tak symbolom dobrého 
vkusu človeka, ktorý chce maximálny 
komfort, príjemné jazdné vlastnosti, 
kvalitu a pocit, že za auto zaplatil 
primeranú cenu. 
 Doteraz sa predalo z predchá-
dzajúcich dvoch generácií triedy C 
vyše 3,4 milióna kusov. Ambíciou 
novej generácie je pokračovať v tejto 
úspešnej ceste. Auto s charakterom 
a charizmou triedy C má na sebavedo-
mie rozhodne nárok. 

01.2007 Hviezdy ciest

Množstvo technológií, ktoré ponúka trieda C, spôsobuje, 
že sa miesto pre vodiča podobá čoraz viac na 

pilotnú kabínu v lietadle. Je však krajšie.

Zadná časť novej triedy C dizajnovo zmäkla využitím elegantných 
splývavých kriviek. Len tie dva výfuky dávajú tušiť, že táto 

slečna s pekným zadkom vie byť aj riadne rýchla.

Línie nového Mercedesu–Benz triedy C si zachovávajú vyváženosť klasickej limuzíny, 
v ktorej jednu tretinu tvorí predná časť auta. Rad Elegance je určený milovníkom tradície.
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Gombíková vojna? Vodič sa musí skamarátiť s vyše tridsiatimi ovládačmi, 
ktoré má v dosahu na volante a stredovom paneli. Športový charakter 
zdôrazňujú hliníkové pedále a hlava radiacej páky.

Avantgarde má byť na pohľad rýchlejší a vo vnútri vybavený 
možnosťou prechodu na športovejší režim – s tvrdšou charakte-
ristikou podvozka a dynamickejšími vlastnosťami radenia.

Nová trieda C Avantgarde

V Ý K O N .   P R E S T Í Z .   I N O V Á C I A .´́
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Ako urobiť bestseller ešte úspešnejším? Ako upevniť vedúce postavenie? 
To boli otázky, ktoré si kládli konštruktéri nového Mercedesu triedy C. 

Text: Peter Varga  Foto: archív

Skúsenosti 
a novinky v pohybe

Odpoveďou je kombinácia skú-
seností a výsledkov vývoja. 

A nie hocijakého, ale s rozsiahlym 
využitím výpočtovej techniky, ktorá 
prvýkrát v histórii automobilového 
priemyslu umožnila vytvoriť virtuál-
ny model auta a mnohé veci vyladiť 
ešte predtým, než by vznikol prvý 

prototyp. Konštruktéri riešili na digi-
tálnom modeli všetky dôležité časti 
automobilu (bezpečnostnú štruktúru 
karosérie a jej tuhosť, vibrácie, kli-
matizáciu, komfort a mnohé ďalšie) 
a následným spojením týchto „pod-
skupín“ vznikol takmer dokonalý 
virtuálny obraz auta, ktorého veľ-

kosť dosahovala až 2 130 GB. Zároveň 
boli virtuálne aj prvé jazdné skúšky 
–  na vytvorenom vyspelom simulá-
tore Ride-Simulator, do ktorého sa 
naprogramovali charakteristiky rôz-
nych povrchov vozovky a reálnych 
testovacích okruhov. Napriek tomu 
sa reálny testovací program tohto 
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modelu stal najväčším v doterajšej 
histórii stuttgartskej automobilky – 
280 skutočných prototypov najazdilo 
spolu neuveriteľných 24 miliónov 
kilometrov. Trieda C je ťažiskovým 
modelom automobilky, preto je 
celkom pochopiteľné, že do nej boli 
implantované viaceré technológie 
z vlajkovej lode – triedy S. 
 Jednou z nich je napríklad nano-
technológia, zvyšujúca odolnosť laku 
voči poškrabaniu. 

Bezpečnosť 
Definícia bezpečnosti novej triedy C 
nespočíva len v praktickom splnení 
crash testov Euro NCAP, ale v širo-
kom spektre opatrení, ktoré v prvom 
rade zabezpečujú bezpečnú jazdu, 
následne - v prípade hrozby kolízie 
pripravia vozidlo na náraz, počas nej 

chránia posádku a po nej zabránia 
väčšiemu rozsahu poškodenia.

Bezpečná jazda 
Mercedes nenecháva nič na náhodu 
– každé vozidlo je vybavené systé-
mom ABS, brzdovým asistentom, 
stabilizačným programom ESP a tiež 
adaptívnymi brzdami, ktoré pomá-
hajú vodičovi zvládnuť kritickú situ-
áciu. V zmysle stratégie PRO-SAFE 
sú v opcii (prvýkrát v danom seg-
mente) sofistikované svetlomety ILS 
(Intelligent Light System). Ich zákla-
dom sú bixenónové natáčacie svet-
lomety, doplnené ďalšími funkciami 
– prisvietenie križovatky, diaľničné 
osvetlenie a rozšírené hmlové svetlo. 
Novinkou sú aj inteligentné brzdové 
svetlá. Tie pri prudkom brzdení 
alebo pri zásahu brzdového asisten-

ta začnú intenzívne blikať. Vodič 
jazdiaci za vozidlom triedy C je tak 
jasne a zrozumiteľne upozornený na 
kritickú situáciu pred sebou.

Pred nehodou 
Ďalším prvkom, použitým z triedy S, 
je systém PRE-SAFE. Ten pri hrozbe 
kolízie vtiahne vodiča a spolujazdca 
do sedadiel, upraví ich sedadlá tak, 
aby mali lepšiu polohu voči airba-
gom, a pri bočnom šmyku zatvorí 
bočné a strešné okná, čím zabráni 
vymršteniu posádky z vozidla, resp. 
vniknutiu cudzích predmetov dnu.  
Vytiahnuté bočné okná navyše 
poskytnú lepšiu oporu okenným 
airbagom, ktoré sa pri bočnom nára-
ze automaticky rozvinú. PRE-SAFE 
svojou činnosťou pred nárazom 
zároveň pomáha znižovať zaťaženie 
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pasažierov na predných sedadlách 
počas nárazu. Ak sa kolízii podarí 
vyhnúť, všetky prvky sa uvedú do 
pôvodného stavu a systém PRE-SAFE 
bude pripravený zasiahnuť znova.

Počas nehody
Posádka nie je ohrozená ani vo chvíli, 
keď vodič - napriek pomoci všetkých 
asistenčných systémov - nezvládne 
situáciu. V tom okamihu prichádza 
k slovu bezpečnostná štruktúra, 
ktorá programovanou deformáciou 
pohlcuje energiu nárazu a zmierňuje 
spomalenie tiel pasažierov. Extrémne 
tuhá klietka kabíny zároveň zabezpe-
čí zachovanie voľného priestoru na 
prežitie. Činnosť štruktúry karosérie 
dopĺňa široký zoznam zádržných 
systémov. Na palube je sériovo 
sedem airbagov (dva čelné, kolenný 
pri vodičovi, dva bočné na predných 

sedadlách a dva okenné) a v opcii 
možno tento počet obohatiť o bočné 
airbagy na zadných sedadlách. 
Ďalším prvkom je systém NECK-PRO, 
ktorý pri náraze zozadu približuje 
hlavové opierky k hlavám pasažierov 
sediacich v predných sedadlách, čím 
obmedzuje voľný pohyb hlavy vodiča 
a spolujazdca, čo znižuje riziko pora-
nenia ich krčnej chrbtice. 

Po nehode 
Nová trieda C myslí na bezpečnosť 
posádky aj po nehode. Odpájaním 
dodávky paliva a vybraných elek-
trospotrebičov predchádza požiaru, 
zapne výstražné smerovky a pootvo-
rí okná, čím zabezpečí cirkuláciu 
vzduchu v interiéri. Nezabudne ani 
odomknúť dvere, aby sa k posádke 
dostala pomoc bez akýchkoľvek väč-
ších problémov. 

Podvozok 
Dlhší rázvor náprav, širší rozchod 
kolies a motor posunutý dozadu sú 
predpokladom ešte lepších jazdných 
vlastností, ako mal predchodca tejto 
triedy. K tomu sa pridružuje pre-
pracované zavesenie kolies, vďaka 
ktorým sa auto správa neutrálne, 
až mierne nedotáčavo. Novinkou je 
pruženie AGILITY CONTROL. Pri 
bežnej jazde zabezpečuje komfort-
né pruženie, pri rýchlom prejazde 
zákruty alebo prudkom vyhýbacom 
manévri však tlmiče okamžite stvrd-
nú, čím sa zvýši stabilita vozidla. 
V ponuke sa počíta aj so športovým 
podvozkom s kratšími pružinami, 
tuhšími tlmičmi a silnejšími skrut-
nými stabilizátormi. Od jesene bude 
v ponuke aj systém ADVANCED 
AGILITY umožňujúci vodičovi pri-
spôsobiť charakteristiku tlmičov 

TT Mercedes stavia na aktívnu bezpeč-
nosť – každé vozidlo je preto vybavené 

ABS, brzdovým asistentom, stabilizačným 
programom ESP aj adaptívnymi brzdami. 

T Novinkou je multifunkčný otočný 
ovládač na stredovom tuneli. Praktickým 

detailom je ergonomická plôška, na ktorú 
si vodič môže „odložiť“ dlaň. 

TT Prepracovaná bezpečnostná štruktúra 
karosérie zabezpečuje efektívne pohlcova-
nie energie nárazu. 

T Inteligentné brzdové svetlá sa pri prud-
kom brzdení rozblikajú, čím upozornia na 
kritickú situáciu vodičov za Mercedesom 
triedy C. 

TT Systém NECK-PRO pri náraze zozadu 
približuje hlavovú opierku bližšie k hlave 
pasažierov, čím sa znižuje riziko poranenia 
krčnej chrbtice. 

T Každé vozidlo má na palube sedem 
airbagov, vrátane kolenného airbagu vo-
diča. Tento počet však možno zvýšiť o dva 
bočné airbagy na zadných sedadlách.
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v dvoch krokoch – Sport a Comfort. 
Systém bude prepojený s manažmen-
tom motora, a ak je vozidlo vybavené 
automatickou prevodovkou, potom 
aj s jej manažmentom. V športovom 
režime budú preto aj reakcie motora 
na zošliapnutie plynového pedá-
la spontánnejšie a automatická 
prevodovka bude radiť v režime 
Sport. Účinné brzdy dopĺňa systém 
ADAPTIVE BRAKE, ktorý skracuje 
brzdnú dráhu. Stabilizačný program 
ESP má nový manažment, ktorý ešte 
precíznejšie koriguje šmyky a do-
káže stabilizovať aj príves. V opcii 
ponúka Mercedes tzv. run-flatové 
pneumatiky umožňujúce núdzový 
dojazd aj s defektom.

Pohonné jednotky 
Pod kapotou môže byť jeden 
z piatich benzínových alebo troch 

dieselových agregátov. Hoci sú 
oproti predchodcom silnejšie, majú 
nižšiu spotrebu paliva. Vstupnou 
bránou ,,benziniakov“ je C 180 
KOMPRESSOR s výkonom 115 kW 
(+10 kW) a krútiacim momentom 
230 Nm (+10 Nm). Nasleduje C 200 
KOMPRESSOR so 135 kW a 250 Nm. 
Pre náročnejších sú určené šesťvalce 
C 280 (170 kW, 300 Nm), resp. 
C 350 (200 kW, 350 Nm) a od jesene 
aj C 230 (150 kW, 245 Nm). Tieto 
disponujú variabilným časovaním 
ventilov, premenlivou dĺžkou sacie-
ho potrubia a novinkou sú klapky 
v sacích vetvách regulujúce vírenie 
vo valcoch. Samozrejmosťou die-
selových motorov je vstrekovanie 
najnovšej generácie Common Rail 
s piezoelektrickými vstrekovačmi, 
ktoré ešte precíznejšie dávkujú 
palivo a znižujú tak hlučnosť i emi-

sie. Všetky dieselové motory sú 
štandardne vybavené bezúdržbovým 
filtrom pevných častíc, takže za 
novým céčkom už neuvidíte žiad-
nu čiernu dymovú clonu. Oproti 
predchádzajúcim generáciám majú 
znížený kompresný pomer, upravené 
turbodúchadlo, aby mali lepšiu odo-
zvu na stlačenie plynového pedála 
v nízkych otáčkach. Štartovanie pri 
nízkych teplotách uľahčujú keramic-
ké žeraviace sviečky, ktoré vytvárajú 
vyššie teplo ako metalické.  
 S výnimkou modelu C 350 sa
všetky motory kombinujú so šesť-
stupňovými manuálnymi prevo-
dovkami. M-B C350 má štandardne 
sedemstupňový automat 7G-Tronic, 
ktorý je dostupný v opcii aj pre ostat-
né šesťvalcové motory. Štvorvalcové 
vozidlá sa na požiadanie kombinujú 
s päťstupňovým automatom. 

TT Prístroje sú usporiadané logicky 
a elegantne. Uprostred rýchlomera 

je displej palubného počítača. 

T Trendovým štylistickým znakom 
sú smerovky integrované do vonkajších 

zrkadiel vybavené LED diódami. 

TT Naladenie podvozka zabezpečuje 
vozidlu neutrálne až mierne nedotá-

čavé vlastnosti. Na obrázku je 
zavesenie kolesa prednej nápravy.

T Silnejšie nové motory majú nižšiu 
spotrebu paliva a sú ekologickejšie. 

TT S výnimkou verzie C 350 sa všetky 
modely štandardne dodávajú so šesťstup-
ňovými manuálnymi prevodovkami. 

T Absolútna novinka - inteligentné 
svetlomety ILS. Ich základ tvoria 
natáčacie bi-xenónové svetlá.  
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Najväčší z rodu 
kabrioletov
Predovšetkým pre americký trh je 

určená dizajnérska štúdia jedné-
ho z najväčších kabrioletov na svete – 
štvordverového Mercedes-Benz Ocean 
Drive. Ničím neprerušené súvislé dlhé 
bočné okno, interiér z vysoko kvalitnej 
kože, materiály s 3D-efektom, javorové 
drevo či súhra medzi čistými líniami 
a veľkým povrchom auta – to sú cha-
rakteristické rysy  tohto komfortného 

vozidla, po prvý raz vystaveného na 
januárovom detroitskom autosalóne. 
„Lesk“ a najmä pocit pohodlia mu 
dodávajú tiež zaujímavé inovácie 
v podobe vyhrievania oblasti krku 
na všetkých sedadlách – tzv. VZDU-
CHOVÝ ŠÁL (AIRSCARF) či rýchlo sa 
sklápajúca strecha s hladkým chodom. 
Jeho (predné aj zadné) LED diódové 
svetlá, predĺžený podvozok limuzíny 

Mercedes-Benz S 600 s jej dvanásť-
valcovým motorom a tiež všetkými jej 
najnovšími brzdnými a bezpečnost-
nými systémami Brake Assist PLUS 
a systémom PRE-SAFE®, využívajúce 
elektroniku i radar, robia tento kabrio-
let atraktívnym aj z technologického 
hľadiska. Nadštandardné doplnky 
- ako atraktívna spolucestujúca, tieň 
paliem, šum mora či atmosféra západu 
slnka nad oceánom - sú pri takomto 
vozidle neodmysliteľnou samozrej-
mosťou a závisia výlučne od kreatív-
nosti jeho majiteľa... 

Text: SCG  Foto: archív
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Mladý, hravý, zábavný a pritom 
 spoľahlivý a kvalitný ako 

švajčiarske hodinky. Taký je rodo-
kmeň vozidielok, ktoré boli stvorené 
do mestskej divočiny. Vtipné kon-
štrukčné riešenia pritom neobrali 
Smart o bezpečnosť a nepochybne 
skvelé výkony. Nový Smart ForTwo, 
najúspešnejší z rodu Smartov, sa 
navyše tento rok vydá aj za more 
- dobyť Ameriku. Držme mu palce, 
aby sa tam medzi tými obrovskými 
americkými pick-upmi nestratil! 

Priestor hlavne zvnútra
Malé vonkajšie rozmery vôbec nesú-
visia s tým, aký pocit máte za volan-
tom. Konštrukčné riešenie a uspo-
riadanie je také, aby sa cestujúci 
v Smarte cítil komfortne a z jazdy 
mal zážitok. Prvá generácia Smartu 

bola taká ojedinelá a výnimočná, že 
sa dizajnéri toho nového rozhodli 
len pre evolučné zmeny. Nakoniec, 
načo kaziť niečo, čo patrí k ikonám 
ciest? Zásadné črty zostali, menili sa 
len niektoré proporcie. ForTwo má 
nové väčšie „oči“, projektorové halo-
génové svetlá, ktoré sú v tejto triede 
ojedinelým riešením. 
 Rozmerovo Smart ForTwo o pár 
centimetrov narástol – najviac na 
dĺžku – o 195 mm, ale najväčšia 
zábava – priečne parkovanie medzi 
pozdĺžne zaparkovanými autami 
– zostáva esom Smartu v mestskej 
premávke. Jeho dĺžka je na úrovni 
2,65 metra, takže oproti bežnému 
autu, ak rátame aj zrkadielka, bude 
Smart „trčať“ tak dvadsať centi-
metrov na každej strane.  Vďaka 
predĺženiu narástol o päť a pol cen-

timetra aj rázvor, a tak je Smart ešte 
stabilnejší a vo vnútri priestrannejší. 
Pocit vzdušnosti dodáva cestujúcim 
aj nová polykarbonátová nerozbitná 
priehľadná strecha. Od počiatku sa 
však Smart ponúka aj v kabrio verzii 
s elektricky sťahovanou plátennou 
strechou.  A keďže je Smart autom 
pre mladých, nechýba výkonný 
audiosystém s možnosťou rozšírenia 
o subwoofer a MP3 prehrávač.

Ekológia a bezpečnosť
Smart naďalej zostáva pri filozofii 
mestského autíčka, ktoré šetrí 
peňaženku aj životné prostredie. 
Vzadu uložené benzínové trojvalcové 
motory s objemom 999 cm3 dopĺňa 
v ponuke úsporný naftový motor 
s objemom 799 cm3. Najsilnejšie 
vyladenie benzínového trojvalca 

Výnimočný trpaslík

Text: Martin Kasarda 
Foto: archív

PREDSTAVUJEME

Napriek tomu, že Smart je najmenšie komerčne 

produkované vozidlo, na uliciach ho neprehliadnete. 

Po ôsmich rokoch od jeho narodenia prichádza 

druhá generácia modelu Smart ForTwo. 
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doplnené turbom má 62 kw/87 k, 
ale aj tak by kombinovaná spotreba 
nemala presiahnuť 5 litrov. 
 Opäť sú k dispozícii s automati-
zovanou prevodovkou. Motor vlastne 
ani neuvidíte, keďže je uložený nad 
poháňanou zadnou nápravou. Jediné, 
čo sa vám pod kapotou podarí nájsť, 
sú otvory na dopĺňanie vody do 
ostrekovača a ďalších tekutín. 
 Celé technické ústrojenstvo pre-
šlo viacerými vylepšeniami, ktorých 
cieľom bolo v prvom rade spríjemniť 
jazdu. Maximálna rýchlosť sa pohy-
buje na úrovni 145 km/h. 

Keďže nielen móde, ale aj zdravému 
rozumu vládne bezpečnosť, isto vhod 
padnú aj informácie o tom, že Smart 
má ešte vylepšený rám Tridion z vy-
stuženej vysoko pevnej ocele. 
 Predok auta dostal zlepšené 
nárazové zóny s ohľadom na chod-
cov a napríklad aj polykarbonátové 
kryty svetiel, ktoré sa nerozbijú, len 
popraskajú a neporežú tak chodca. 
Malé rozmery Smartu zároveň pred-
pokladajú, že pri nepríjemnom boč-
nom náraze iné auto zákonite trafí 
jednu z náprav, takže aj tie sú upra-
vené na pohlcovanie nárazov. Ochra-

na v trpasličom aute je tak hodná 
obra. Keďže americké bezpečnostné 
testy rátajú aj s nepripútaným vodi-
čom, aj tu Smart urobil niekoľko 
úprav a riešení tak, aby bol vodič čo 
najlepšie chránený veľkoobjemový-
mi prednými a bočnými airbagmi. 

Podčiarknuté a zrátané – nový Smart 
ForTwo, ktorý by sa na naše trhy mal 
dostať v priebehu jari, bude pokračo-
vať v tom najlepšom ťažení na mla-
dého, aktívneho, mestského človeka, 
ktorý chce vtipné auto a k tomu aj 
porciu kvality a bezpečnosti.
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Ušľachtilý dravec
Text: SCG  Foto: archív

Dramatický dizajn s odnímateľ-
nými strešnými panelmi, mar-

kantné proporcie, dynamický tvar 
karosérie a predovšetkým hlavné 
svetlomety, ktoré sú na hornej hra-
ne diagonálne narezané, vytvárajú 
dojem, akoby číhali spod stiahnuté-
ho obočia, čím prepožičiavajú vozid-
lu trúfalý, zlý pohľad, pripomínajú-
ci privreté oči jastraba - to všetko 
sú charakteristické črty najnovšej 
štúdie štvordverového vozidla Jeep 
Trailhawk.
 Technický základ tohto kultivo-
vaného otvoreného terénneho kon-
ceptu vychádza z off roadu Wrangler 

Unlimited, no na rozdiel od neho je 
prispôsobený aj pohodlnej jazde na 
bežnej ceste. Pútavo pôsobiaca zvy-
šujúca sa línia prelisu, krátky previs 
predných a zadných kolies, rázvor 
kolies 2,95 metra, pomerne veľká 
vzdialenosť od prístrojového panela 
k prednej náprave, robustné rozšíre-
nia blatníkov - výrazne prečnievajú-
ce cez karosériu, imponujúce 22-pal-
cové kolesá s 5 lúčmi, s celkovým 

priemerom 86,36 centimetra, moder-
ný, neochvejný, zmysluplný inte-
riér, multidimenzionálne dvojvrst-
vové ukazovatele v palubnej doske, 
vyťahovacie variabilné nakladacie 
zariadenie Load n'Go v batožinovom 
priestore - to je len časť dizajnér-
skych, konštrukčných a technických 
detailov, ktoré dodávajú štúdii Jeep 
Trailhawk ešte väčšiu dynamickosť 
a energickosť. 

inz 210x290.indd 1 9.3.2007 13:25:07
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Actros 8x8 s dvoma riadenými nápravami  
s plným zaťažením zvládne aj najnáročnejšie stúpania. 

Typická ukážka prejazdu výraznej terénnej vlny vozidlom 
Actros, s plným zaťažením a pohonom 8x8.  

Neprekonateľné terénne 
Unimogy v akcii na testovacom 
polygóne DaimlerChrysler vo Wörthe.  

STAVEBNÉ TRUCKY
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Hviezdy
hrboľatých ciest

Koncern DaimlerChrysler má 
  sídlo najväčšieho európskeho 

výrobného podniku, produkujúceho 
desiatky typov a modelov úžitkových 
vozidiel značky Mercedes-Benz a tiež 
skúšobný terénny polygón v nemec-
kom Wörthe. 

Náročná trať

Pri pohľade na veľmi náročné úseky 
terénnych tratí wörthskeho polygónu 
- s prudkými stúpaniami a klesaniami, 
určeného na skúšky a predvádzanie 
terénnych vozidiel značky s trojcípou 
hviezdou na maske chladiča, by neza-
interesovaný človek mohol nadobud-
núť dojem, že z väčšej časti ide o do-
mov, vhodný skôr pre kamzíky, než
na testovanie obrovských i celkom 
malých, plne naložených terénnych 
vozidiel. Pôvodné zákaznícke predvá-
dzacie trate pre terénne automobily 
Unimog sa na základe dobrých skúse-
ností špeciálne rozšírili aj o trate na 
predvádzanie „sklápačov“, kontajne-
rových truckov, nosičov betónových 
mixérov a ďalších typov áut, ktoré 
dokážu každodenne bez akýchkoľvek 
problémov prechádzať tak ľahkým, 
ako aj náročným terénom stavebných 
lokalít. Celkovo až  80 rôznych typov 
a modelov terénnych automobilov 
si ročne pozrie a otestuje až 10-tisíc 
návštevníkov, ktorí „nekupujú mačku 
vo vreci“, ale priamo „na mieru“ si 
osobne vyskúšajú a preveria „svoje“ 
vozidlo, aby následne mohli odchádzať 
so spokojným pocitom správneho 
výberu a dobrej investície.

Králi truckov

Spomínaný špeciálny polygón je urče-

ný zákazníkom zo všetkých krajín EÚ 
na otestovanie vlastností nákladných 
stavebných vozidiel. Túto možnosť 
sme využili a po prvých minútach 
jazdy s obrovskými „sklápačmi“ s po-
honom 8x8 sme zistili, kto sú skutoční 
králi medzi truckmi. 

Niesť na korbe 26 ton štrku či zemi-
ny, prejsť náročné stúpania a klesania, 
na to je potrebné mať za volantom 
oveľa viac odvahy než za volantom 
cestnej návesovej súpravy. 

Technika jazdy

Trucky s pohonom 8x4, 8x6 či 8x8, 
s vidlicovým šesťvalcovým motorom, 
s výkonom 476 koní a s prvými dvoma 
riadenými nápravami, štartovali na 
rovnom úseku na veľkú dvojku. Hoci 
boli plne zaťažené, na svoj rozbeh 
nepotrebovali pridávať plyn. 
Šestnásťstupňová prevodovka Tel-
ligent druhej generácie vyžadovala 
manuálne preraďovanie stupňov 
s predvoľbou. Zastaviť s týmto kolo-
som pri prudkom stúpaní a opätovne 
sa rozbehnúť, si bez systému Hillhol-
der - len na ručnú brzdu - vyžaduje 
skúsenosti. Zvýšený pozor treba dávať 
najmä pri manipulácii so spojkovým 
pedálom. Rozjazd na malý crawler 
(plazivá rýchlosť), bez pridania plynu, 
iba na voľný chod, je značne náročný. 
Truck sa pomaly pohne vpred iba na 
voľnobežné otáčky. Vtedy vozidlo zo 
svahu necúvne, napriek plnému zaťa-
ženiu. Jazda na prudkom klesaní si 
taktiež vyžaduje zručnú manipuláciu 
s pákou prevodovky a manipuláciou 
s plynovým pedálom. Pri jazde na 
malú jednotku stačí zapnúť motoro-
vú dekompresnú brzdu, následkom 

čoho sa vodič nemusí ani len dotknúť 
pedála kolesových bŕzd a truck zíde 
bezpečne a pomaly aj najprudšie kle-
sanie. Oveľa jednoduchšie sa vozidlo 
riadi s plnoautomatizovanou prevo-
dovkou Powershift. Tá preberá celú 
prácu s preraďovaním na seba, vďaka 
čomu sa vodič môže koncentrovať na 
samotnú jazdu. 

Na polygóne si svoje schopnosti 
postupne otestovali aj vozidlá s ra-
dovými šesťvalcovými motormi, 
s výkonom 326 a 428 koní, či  Axory - 
s pohonom 4x4, 6x4 a aj 8x4. Daimler-
Chrysler má v sektore stavebných 
vozidiel zastúpenú širokú plejádu 
modelov a typov. Od najľahších typov 
s pohonom 4x2, ako sú Sprinter 
(109 a 184 koní), Vario (177 koní), 
či Mitsubishi Canter (145 koní), cez 
ľahké Atego 4x4 s výkonom 238 koní 
a s radovým šesťvalcovým motorom, 
ktoré sa v ťažkých terénnych pod-
mienkach vôbec nedalo zahanbiť ťaž-
kými „špeciálmi“, akými sú Actros, 
Axor a Unimog. 

Kráľ terénu

Práve posledne menované univerzálne 
terénne vozidlo dokázalo zdolať aj 
najnepredstaviteľnejšiu prekážku. Bez 
akýchkoľvek problémov sa brodilo 
vo vode hlbokej 1 200 mm, zdolávalo 
110-percentné stúpanie, dosahovalo 
bočný náklon so sklonom 45 stupňov 
(100 %), prekonávalo prekážky vo for-
me obrovských balvanov, či prejazd na 
betónovom podklade, s umelo vytvo-
renými  a nahusto rozmiestnenými 
jamami hlbokými 70 cm! Jednoducho  
- ideálne vozidlo pre správnych 
a tvrdých chlapov. 

Text a foto: Stanislav Cvengroš

Návesové súpravy s veľkými výkonmi motorov sa stali synonymom 
súčasnej cestnej dopravy tovarov. Ich vodiči sa označujú za kráľov diaľnic. 
My sme sa presvedčili, že to nie je celkom pravda.



Storočnica 
HISTÓRIA

Presne pred storočím, v roku 1907, vyrobila automobilka Daimler-Motoren-
Gesellschaft (DMG) prvé vozidlo s náhonom na všetky štyri kolesá. 
Éra hviezdnych „štvorkoliek“ sa tak začala...

štvorkolky

Hviezdy ciest 01.2007 

Prvé vozidlo s pohonom všetkých 
štyroch kolies našlo využitie v ju-

hozápadnej Afrike, dnešnej Namíbii, 
kde preukázalo výbornú zjazdnosť 
terénu. Impozantné vozidlo vážiace 
3,6 tony, so šiestimi miestami na sede-
nie, bolo dlhé 4,90 m, výšku - vrátane 
strechy – dosahovalo 2,70 m a šírku 
stopy 1,42 m. Náhon všetkých kolies 
bol pre zlepšenie obratnosti doplnený 
o natáčanie všetkých kolies. Dielce na  
prenos sily boli chránené aj proti pole-
tujúcemu prachu a piesku. 

Otec štvorkolky
Konštruktér tohto vozidla, ktoré sa 
zapísalo do histórie motorizmu ako 
unikátna štvorkolka - Paul Daimler, sa 

zaoberal vývojom automobilov s po-
honom všetkých štyroch kolies už od 
roku 1903. Počas desaťročí túto tech-
nológiu rozvinula a úspešne uplatnila 
značka Mercedes-Benz v osobných, 
nákladných i špeciálnych vozidlách. 
Niektoré z nich, ako trieda G alebo 
Unimog, majú vo svete legendárnu 
povesť. Náhon všetkých kolies už 
boduje aj počas bežnej premávky, čo 
potvrdzujú limuzíny a SUV modely 
značky Mercedes-Benz vybavené tech-
nológiou 4MATIC.

Predchodcovia
Predchodca dnešných súkrom-
ných terénnych vozidiel s náhonom 
všetkých kolies - Mercedes-Benz G 5,

predstavený na londýnskom autosa-
lóne v roku 1938 ako koloniálne a po-
ľovnícke vozidlo, vyrábali do roku 
1941. V roku 1948 mal vo Frankfurte 
nad Mohanom premiéru univerzálny 
motorový stroj Unimog. Za desaťročia 
sa Unimog osvedčil najmä v poľnohos-
podárstve, na dlhých trasách, v komu-
nálnej prevádzke a v armáde. Medzi 
zachované typické dedičné vlastnosti 
Unimogu patria štyri rovnako veľké 
kolesá, náhon na všetky kolesá s uzá-
vierkou diferenciálu vpredu aj vzadu, 
portálové nápravy do terénu, vývodo-
vé hriadele vpredu aj vzadu, a taktiež 
malá plošina na prepravu nákladu 
a prístrojov. V roku 1979 sa predstavil 
terénny Mercedes-Benz triedy G. Dnes 

Text: Peter Kresánek Foto: archív
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umožňuje nasadenie v najnáročnejšom 
offroadovom teréne. Dosahuje stúpa-
vosť až 80 percent, stabilnú jazdu až do 
54-percentného naklonenia; má svet-
lú výšku 21 cm a nájazdový uhol 36 
(vpredu), respektíve 27 stupňov (vza-
du). Obľúbený je v mnohých štátoch 
tiež ako vozidlo pre políciu a armádu, 
či ako špeciálne ochranné vozidlo 
Guard. Známe sú osobitné vyhotovenia 
na objednávku, akými sú napríklad 
pápežský „papamobil“ alebo auto pre 
kráľovskú rodinu zo Saudskej Arábie.    

4MATIC
Úplne nová technológia 4MATIC debu-
tovala v roku 1987 v E-triede. Spája 
mechanické a elektronické kompo-
nenty na najvyššej technickej úrov-
ni. Poskytuje stály náhon na všetky 
kolesá, ktorý zlepšuje i tak perfektné 
jazdné vlastnosti vozidiel Mercedes-
Benz. Od roku 1999 pod 4MATIC 
spadá aj elektronický trakčný systém 
ETS, ktorý preberá funkciu uzávierok 
diferenciálu. Postupne bolo vybave-
ných technikou 4MATIC všetkých päť 
modelových radov a 32 typov vozidiel 
Mercedes-Benz. Uplatňuje sa v S-triede 
s krátkym aj dlhým rázvorom náprav 
i s dieselovým motorom. A aj šesťval-

cové verzie triedy C sa touto technoló-
giu dostávajú do skupiny štvorkoliek.

Trieda M
V roku 1997 Mercedes-Benz triedy 
M ohlásil vstup značky medzi špor-
tovo-úžitkové vozidlá (Sport Utility 
Vehicle - SUV). M-trieda sa sériovo 
dodáva s náhonom všetkých kolies 
4MATIC. Spája pohodlie a bezpeč-
nú jazdu osobného vozidla s robust-
nosťou a výnimočnou prejazdnosťou 
terénnych vozidiel, ponúka veľkorysý 
priestor a variabilnosť. Od roku 2005 
dostáva M-trieda najmodernejšiu tech-
niku, nové výkonné motory, sériovú 
sedemstupňovú automatickú prevo-
dovku 7G-TRONIC, ešte výkonnejší 
náhon všetkých kolies 4MATIC, vzdu-
chové pruženie AIRMATIC a predví-
dajúci systém ochrany cestujúcich 
PRE-SAFE®. Športový nádych nové-
mu modelu dodáva ploché čelné sklo, 
výrazné blatníky a horná línia stúpa-
júca smerom dozadu.

Trieda R a Viano
V marci 2005 prichádza cestné SUV 
Mercedes-Benz triedy R. Spája pred-
nosti známych kategórií osobných vozi-
diel, ako sú športové limuzíny, kombi, 

vany a tiež Sport Utility Vehicle (SUV), 
do nového, individuálneho charakteru. 
Všetky varianty motorov má sériovo 
vybavené náhonom všetkých kolies 
4MATIC. Bezpečný a suverénny dojazd 
do cieľa aj v prípade nepriaznivých 
podmienok prináša Viano 4MATIC, 
ktoré malo svetovú premiéru v sep-
tembri 2005 na IAA vo Frankfurte nad 
Mohanom. Viano 4MATIC dokáže bez-
pečne odviezť až osem osôb v každo-
dennom nasadení či vo voľnom čase, 
a to aj na ťažko zjazdných cestách 
a v nepriaznivých poveternostných 
podmienkach. Dostupné sú dva varian-
ty dĺžky rázvoru náprav a tri varianty 
dĺžky vozidla, ako aj vyhotovenie výlet-
ného automobilu Marco Polo.

Trieda GL
Po prvý raz sa trieda GL predstavila 
začiatkom roku 2006. Mimoriadne 
robustná a priestranná konštrukcia 
s nízkou hmotnosťou prináša novej 
GL-triede výhody oproti konkurencii 
najmä v oblasti pohodlnej jazdy, dy-
namiky a bezpečnosti. Do jej sériovej 
výbavy patrí stály náhon všetkých 
kolies 4MATIC, ktorý pomáha za kaž-
dých podmienok udržať najlepšiu 
možnú dynamiku jazdy.  

Hore zľava: Trieda ML, 4x4 = 4MATIC, Trieda R
Dole zľava: Trieda G, Trieda GL, Viano
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Luxusný 
futurizmus

Text: SCG  Foto: archív

Plynulý a náročný dizajn, zoštíh-
lený a harmonický výzor, nekon-

venčné poňatie luxusného vozidla, 
prekvapujúci interiér „nadupaný“ 
najmodernejšou elektrotechnikou 
či trojrozmernými displejmi – to je 
najnovšia tohtoročná štúdia Chrysler 
Nassau. Napriek svojmu rázvoru 
kolies 3,05 metra pôsobí Nassau 
opticky kompaktnejšie ako porovna-
teľný Chrysler 300C. Kompaktnosť 
jeho vzhľadu dodávajú krátke previ-
sy vpredu a vzadu, pričom karoséria 
priam prekrýva 22-palcové kolesá 
s 10 lúčmi. Vozidlo je celkovo nižšie 
a tým lepšie prispôsobené na jazdu 
po vozovke. Strešná línia sa síce 
podobá línii coupé, ale v skutočnosti 
je Chrysler Nassau štvordverovým 
vozidlom s pevnou strechou. Novin-
ky neobišli predovšetkým interiér, 
ktorý vo svojom luxusnom prevedení 
plnom futuristických architektonic-
kých prvkov osloví najmä mladšie, 
pokrokové publikum. Stačí sa len 
posadiť do jedného zo štyroch gra-
ciózne tvarovaných škrupinových 

sedadiel potiahnutých kožou krémo-
vej farby v kombinácii s jelenicou, 
svoj pohľad upriamiť pomocou 
dvoch strešných okien Picture View 
na nočnú oblohu a emocionalita 
prostredia si vás úplne podmaní. 
A to ešte zďaleka nie sú všetky zlep-
šenia. Tie pokračujú integrovanými 
obrazovkami v opierkach hlavy na 
predných sedadlách, či v stredovej 
konzole medzi sedadlami, obsahujú-
cej spínače na elektrické ovládanie 
okien a integrované stabilné 
držiaky na nápoje. Práve 
tu sú umiestnené predné 
a zadné ovládacie prvky 
Joystick, ktoré fungujú 
podobne ako myš na 
domácom počítači. 
Aj vďaka týmto 
prvkom predsta-
vuje štúdia Nassau 
novú filozofiu 
Chryslera, ktorý je 
kombináciou kulti-
vovanosti, funkcio-
nality a štýlu. 
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Syčanie 
nekompromisnej zmije

Špecialisti sústrední v závode 
 Conner Avenue v Detroite vedia 

vdýchnuť automobilu nielen dušu, 
ale mu dať aj neopakovateľný pocit 
individuality a jedinečnosti. Presne 

to, čo nový Viper má. Jeho výsledná 
cena sa tak stáva odrazom „povaho-
vých čŕt“ samotného automobilu 
a dokáže ovplyvniť aj povahu jeho 
majiteľa. Srdce tohto nového koncep-

tu amerického športiaka najvyššej 
triedy tvorí nový 8,4-litrový V10 
motor, vyrobený z ľahkej zliatiny. 
Do sedadla vás zatlačí jeho výkon, 
dosahujúci nekompromisnú silu 

Text: SCG  Foto: archív

Dokonalá kombinácia nepredstaviteľnej sily, bezkonkurenčné jazdné 
vlastnosti a dych vyrážajúci výzor – to sú najvýraznejšie charakteristické 
črty v súčasnosti jedného z mála ručne vyrábaných automobilov 
- Dodge Viper SRT 10 model 2008. 



01.2007 Hviezdy ciest

30 31

až 600 koní (450 kW) a maximálny 
krútiaci moment na pozoruhodnej 
úrovni 760 newtonmetrov pri 
5 000 ot/min! Zvýšenie sily motora 
je teda značné – až o 90 konských 
síl, pričom sa premieta aj do samot-
ného zrýchlenia tohto „žihadla“. 
Z 0 na 96,5 km/h zrýchli za menej 
ako 4 sekundy, pričom na prekona-
nie rýchlostného reťazca 0 – 160 – 0 
km/h potrebuje iba niečo vyše 12 
sekúnd! Aby nová zmija dokázala 
zo seba vytlačiť ešte viac „jedu“, jej 
konštruktéri si prizvali na pomoc 
špecialistov z  firiem McLaren Per-
formance Technologies a Ricardo, 
Inc. Výsledkom ich spolupráce sú 
napr. spaľovacie priestory nového 
Dodge Viper SRT 10 formované sys-
témom CNC (počítačovo-numericky 
riadené), výkonu pomáhajú aj väčšie 
ventily s variabilným časovaním 
(VVT - elektronicky riadi otváranie 
a zatváranie ventilov v závislosti od 
otáčok a záťaže, čím motoru umožňu-
je čistejšie a efektívnejšie spaľova-
nie). Medzi ďalšie zaujímavosti, kto-
ré zvyšujú výkon a kvalitu motora, 
patria napríklad platinové sviečky, 
väčšia olejová pumpa, modifikované 

nasávacie potrubie, piesty s čapmi 
so zväčšeným priemerom, či kované 
ojnice zo spekaných práškov.

Dokonalá bezpečnosť
O tom, že táto americká zmija vie byť 
nielen pohotová, ale aj opatrná, sved-
čia aj 14-palcové brzdové kotúče so 
štvorpiestikovými strmeňmi Brembo 
vpredu (44/40) a vzadu (42/38).
V prípade núdzového brzdenia bloko-
vaniu kolies zabráni protiblokovací 
systém. Z rýchlosti 96,5 km/h na 
nulu spomalí Viper SRT 10 na dráhe 
kratšej ako 30,48 m! Okrem brzdné-
ho systému zabezpečuje bezpečnosť 
dômyselný systém technológií, aký-
mi sú napr. elektronicky nastaviteľ-
né pedále, nové viacstupňové predné 
airbagy so senzorom obsadenia 
sedadla, protiblokovací systém ABS,  
vysoko umiestnené tretie brzdové 
svetlo, deformačný stĺpik riadenia 
a mnohé iné vymoženosti, ktoré 
robia z tohto predátora ciest spoľah-
livého partnera pre jeho osadenstvo.  

V koži jazdca
Zažiť pocit jazdca pretekov NASCAR 
umožní vylepšená šesťstupňová 
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manuálna prevodovka Tremec T56, 
známa ako TR6060. Má o 10 %  širšie 
ozubené kolesá, novú synchronizá-
ciu prevodových stupňov, dokáže 
preniesť vyšší krútiaci moment 
a umožňuje rýchlejšie radenie.
 Špičkové pretekárske parametre 
vozidla podčiarkuje závodmi preve-
rený podvozok s nezávislým zavese-
ním kolies, pozdĺžnymi ramenami 
a kĺbovými spojmi z vysokopevnost-
ného hliníka a odľahčenými tlmičmi 
vo vinutých pružinách. 
 V mieste priameho stretu sily 
auta a cesty ostali konštruktéri 
modelu SRT pri osvedčenej zadnej 
náprave Dana M44-4 a kvôli optima-
lizácii trakcie k nej prirobili nový 
samosvorný diferenciál Visco-Lok 
zabezpečujúci lepšiu trakciu pri 
každej rýchlosti a jazdných podmien-
kach. Dodge Viper SRT 10 jazdí na 
18-palcových kolesách z kovaného 
a lešteného hliníka vpredu a 19-pal-
cových vzadu. Čo sa týka dizajnu, 
vyberať si môžete z troch druhov: 5-
lúčového, H-lúčového a úplne nového 
„britvového“ dizajnu s lúčmi v tvare 

U. Všetky kolesá sú obuté do pneu-
matík Michelin® Pilot® Sport PS2.

Drzý dizajn
Vzrušujúcu novú kapotu s väčšími 
a efektívnejšími nasávačmi vzduchu 
a väčšími, funkčnejšími lamelovými 
nasávačmi dostali obe vyhotovenia 
karosérie, Roadster aj Coupé. 
 Zákazníci si budú môcť vyberať 
z ôsmich farieb exteriéru, pričom 
päť zažíva svoju premiéru. Sú to: čer-
vená Venom Red, zelená Snakeskin 
green, fialová Viper Violet, oranžová 
Viper Orange a modrá Bright Blue. 
V bielej, čiernej, striebornej, grafito-
vej, modrej a červenej farbe sú i na-
ďalej dostupné dvojfarebné pretekár-
ske pásy. Medzi verziami Roadster 
a Coupé je viacero rozdielov, ale stá-
le majú toho veľa spoločného. Obe sa 
pýšia hlbokým bočným zaoblením, 
vtiahnutými tlmičmi, zníženou kapo-
tou motora, ako aj krížom na maske. 
Rozdiel je badateľný napr. v tom, že 
Viper SRT 10 Coupé ponúka pres-
ne o 117 litrov viac batožinového 
priestoru než Roadster. Nová štruk-

túra strechy a bezpečnostnej klietky 
ponúka aj viac priestoru pre okolie 
hlavy vodiča.

Pretekársky interiér 
Pretekársky a dych vyrážajúci drzý 
dizajn kokpitu Dodge Vipera SRT 
10 si v oboch verziách ponechal 
typický červený gombík štartovania, 
funkčnú prístrojovú dosku zameranú 
predovšetkým na výkon s prehľadne 
umiestneným otáčkomerom a rých-
lomerom do 350 km/h. V modelovom 
roku 2008 bude interiér dostupný 
v piatich farbách. Stačí si len vybrať 
medzi čiernou a štyrmi novými kom-
bináciami: čierna/červená, čierna/
modrá, čierna/bridlicová a čierna/
prírodná koža. 

Post scriptum...
Jeden známy lovec zveri raz povedal: 
Vždy si na lov veľkej zveri ber so 
sebou dostatok palebnej sily! Zdá sa, 
že pre lovcov športovej jazdy je v po-
dobe nového Dodge Vipera SRT 10 
k dispozícii celkom slušné mobilné 
delostrelectvo... 
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Bezpečnostné technológie v Dodge Viper SRT 10 model 2008

• Nastaviteľné pedále: Poloha brzdového, plynového a spojkového pedála sa  
 dá elektronicky nastaviť. 

• Moderné viacstupňové predné airbagy. 

• Protiblokovací systém ABS: Elektronické senzory zabránia blokovaniu   
 kolies počas núdzového brzdenia alebo brzdných manévrov na klzkom 
 povrchu. 

• BeltAlert: Pravidelne sa opakujúci zvuk spolu s výstražným svetielkom 
 pripomínajú vodičovi i spolujazdcovi nasadenie bezpečnostných pásov. 

• Tretie brzdové svetlo. 

• Obmedzovač napínacej sily pásov.  

• Deformačné zóny: Určité miesta karosérie sa pri náraze deformujú 
 preddefinovaným spôsobom, čím absorbujú energiu nárazu. 

• Ochrana hlavy pred nárazom v interiéri.  

• Opierky kolien: Zabraňujú pohybu cestujúcich pri náraze neželaným 
 smerom a zvyšujú účinnosť airbagov.  

• Remote Keyless Entry: Zamkne a odomkne dvere, zapne vnútorné 
 osvetlenie a aktivuje, prípadne deaktivuje alarm.  

• Trojbodové pásy s napínačom: V prípade kolízie senzory aktivujú napínače  
 predných pásov, následkom čoho pri zrážke dochádza k minimalizácii 
 pohybu hlavy a trupu smerom dopredu.

• Sledovanie tlaku v pneumatikách - Tire Pressure Monitoring (TPM): Tento  
 systém monitoruje tlak v pneumatikách cez tlakové senzory vo ventiloch  
 všetkých štyroch kolies, pričom neustále vysiela rádiové signály do 
 prijímača vo vozidle. V prípade straty tlaku sa rozsvieti výstražné svetlo.
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INTERVIEW

Ako vrcholový manažér má skúsenosti s ekonomikami a systémom 
práce v Nemecku a USA. Na Slovensku je s rodinou tretí rok a aj 
napriek krátkemu času sa tu dokázal ,,udomácniť“. Verí v ďalší 
rast firmy, pre ktorú pracuje, v spokojnosť čoraz väčšieho počtu 
klientov a potenciál jej zamestnancov na Slovensku. Mike Nolte 
- finančný riaditeľ DaimlerChrysler Automotive Slovakia. 

Text a foto: Peter Kresánek

Čomu pripisujete nadštandardné zvý-

šenie obľúbenosti značiek Mercedes-

Benz, Chrysler, Jeep, Dodge a smart 

koncernového portfólia DaimlerChrys-

ler (DCH) na Slovensku?

– Myslím si, že sme sa ako dovozca 
v prvom rade v posledných rokoch bra-

vúrne vyrovnali s výzvou - uspokojo-
vať čoraz vyššie nároky našich zákaz-
níkov ponukou vozidiel prvotriednej 
kvality. Na Slovensku k tomu pribúda 
skutočnosť, že sme dokázali poskytnúť 
našim zákazníkom vysoký štandard 
služieb, čím sme zlepšili ich väzbu na 

náš trh. Tak sa nám podarilo dostať sa 
z už aj tak dosť vysokej úrovne na ešte 
vyššiu a zároveň si ju upevniť. Nie ná-
hodou. Bol to totiž práve Mercedes, čo 
na Slovensku 1. januára 2001 ako prvá 
automobilová značka zaviedol 6-ročný 
bezplatný servis. Táto vysoká kvalita 

Z                 od spokojnosti 
  zákazníkov
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našich služieb zákazníkom a ich spät-
ná spokojnosť nás vyzdvihujú oproti 
konkurencii, a rozhodujúcim spôso-
bom prispeli k nášmu dnešnému úspe-
chu. Svoj podiel na úspechu zohrala
aj skutočnosť, že sme našu ponuku 
servisu značky Mercedes v Bratislave 
z jednej lokality v posledných dvoch 
rokoch rozšírili na tri, čím sme dosiah-
li výrazný pokrok aj v priblížení sa 
k zákazníkom. 

Služby sa však netýkajú len značky 

Mercedes...

– Šesťročný bezplatný servis sme 
rozšírili aj na značky Chrysler, Jeep 
a Dodge. S určitou hrdosťou vám 
môžem povedať, že tento úspešný 
koncept servisu DaimlerChrysler 
Automotive Slovensko sa medziča-

som pokúša  kopírovať nielen naša 
konkurencia na Slovensku, ale pre 
DaimlerChrysler je modelom aj na 
iných európskych trhoch. Prirodzene, 
rozhodujúci kľúč k úspechu je aj 
v dobrej a úspešnej spolupráci s naši-
mi slovenskými zmluvnými partnermi. 
A nakoniec, úspech našich značiek na 
Slovensku by nebol možný bez investí-
cií, vysokého osobného nasadenia, 
ktoré naši zmluvní partneri preukázali  
na rôznych miestach a každý deň 
potvrdzujú znova. S potešením vidím, 
že náš zákazník sa stretne s rovnako 
vysokou úrovňou kvality starostlivosti 
a servisu, bez ohľadu na to, či vstúpi 
do našich predajní v Lamači, Poprade 
alebo Trenčíne. Aj preto má pre našu 
spoločnosť ešte väčší význam pre bu-
dúcnosť zaručiť a ešte zlepšiť vysokú 

kvalitu starostlivosti a servisu pre 
našich súčasných aj potenciálnych 
klientov v našej celej obchodnej sieti.

Ktoré ciele sa vám od vášho meno-

vania do funkcie v DaimlerChrysler 

Automotive Slovakia (DCAS) podarilo 

splniť a ktoré na vás ešte čakajú?

– Veľmi dôležité bolo pre mňa pri-
spieť k mimoriadne úspešnej práci 
Wiesenthal-Gruppe, ako aj pokračovať 
v rámci DCAS. Samozrejmosťou bola 
pritom efektivita práce a na zákazní-
ka orientované pracovné procesy na 
Slovensku. Od toho sa automaticky 
odvíja priame angažovanie sa koncer-
nu DaimlerChrysler na Slovensku, po-
nuka kvalitných výrobkov a zlepšujúci 
sa atraktívnejší servis pre zákazníkov 
tak, aby sa aj na Slovensku dodrža-
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„V Bratislave sme sa dobre aklimatizovali, 

od samého začiatku sa cítime veľmi dobre...“

INTERVIEW
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la globálna sociálna zodpovednosť 
koncernu DaimlerChrysler. Prvou 
lastovičkou už je zaradenie Slovenska 
do medzinárodnej školskej súťaže 
DaimlerChrysler Mondialogo 2006 
a naša podpora otvoreniu Nemeckej 
školy v Bratislave koncom roka 2005.   

Ste občanom Spojených štátov 

amerických a Nemecka, ekonóm 

so skúsenosťami vo vrcholovom 

manažmente v oboch krajinách. 

Ako vnímate z tohto pohľadu súčasnú 

hospodársku situáciu Slovenska 

a aké vidíte jej budúce možnosti?

– Ako ekonóm s medzinárodnými skú-
senosťami si v súčasnosti sotva viem 
predstaviť zaujímavejší trh, než je slo-
venský! Keď si pozrieme ukazovatele 
hospodárskeho rastu za posledné roky 
a súčasné prognózy na roky 2007 až 
2010, pojem „Karpatský tiger“ je pre 
Slovensko úplne výstižný. Slovensko 
má jednu z najsilnejšie rastúcich 
ekonomík v Európe a pri nedávnej 

veľmi zaujímavej diskusii s pánom 
Šramkom, guvernérom Národnej ban-
ky Slovenska, týkajúcej sa opatrení, 
ktorými sa Slovensko pripravuje na 
zavedenie eura v roku 2009, som sa 
presvedčil, že časový plán je v súčas-
nej situácii celkom realistický.

Pri diskusii a v práci pôsobíte 

vyrovnane, napriek tomu, že zastá-

vate náročnú manažérsku pozíciu. 

Je to výsledok tréningu, ale v tom 

hrajú rolu iné faktory...
– Aby som v povolaní mohol byť úspeš-
ný, je pre mňa dôležité, keď doma – 
v kruhu rodiny môžem viesť vyrov-
naný rodinný život. Osobitne to platí, 
keď pracujete v zahraničí, keď už sta-
rí priatelia a rodina nebývajú v sused-
stve. No my s rodinou sme šťastný 
prípad. V Bratislave sme sa dobre akli-
matizovali, od samého začiatku sa cíti-
me veľmi dobre, od prvého dňa sme ne-
mali túžbu po domove, po Nemecku. 
Najlepšie môžem relaxovať s manžel-

kou a našou dcérou Jessicou cez ví-
kend, keď spolu trávime „rodinný 
čas“. Naša dcéra napríklad rada cho-
dí s nami do bratislavskej zoo ale-
bo aj na perfektné detské ihrisko na 
Železnej studničke. Večer si s manžel-
kou radi vychutnáme pohár červeného 
vína, väčšinou slovenského, najlepšie 
Frankovky modrej. Keď mi to čas dovo-
lí, rád počúvam hudbu, klasiku aj pop. 
Mimochodom, nedávno som si obstaral 
CD skupiny Peha, veľmi sa mi páči.

Na Slovensku ste tretí rok. Ako dlho 

tu plánujete zostať?

– Prvého januára 2005 ma vyslali na 
Slovensko na tri roky na operatívny 
štart DCAS. Moja rodina a ja sa tu tiež 
cítime veľmi dobre. V Bratislave sme 
sa medzičasom „udomácnili“. Vedeli 
by sme si teda veľmi dobre predstaviť, 
že by sme na Slovensku zostali aj po 
roku 2007. Ale v takom globálnom 
koncerne, akým je DaimlerChrysler, 
nezávisí rozhodnutie len od nás. 

D  S manželkou a dcérou Jessicou pri triede 
 DaimlerChrysler Automotive Slovakia 
     v bratislavskej Nemecko-slovenskej škole.
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R Mike Nolte s rodinami nových priateľov 
 a známych na Slovensku.
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Africké 
D

          
obrodružstvo 

Text: SCG  Foto: Pavol Majer, archív

Pol roka v extrémne náročných podmienkach západnej Afriky, vystavení 
napospas osudu, cestovateľskému šťastiu a odkázaní len na spoľahlivosť 
a technickú dokonalosť svojho jediného spoločníka – automobilu Jeep 
Commander. To je anabáza, ktorá čaká na dvoch slovenských cestovateľov 
a dobrodruhov – Henricha Krejču a Matúša Sirotu.
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Podľa Biblie žili prví ľudia – Adam 
s Evou v raji, odkiaľ ich vyhnal 

Boh. Archeologické objavy datujú naj-
staršie pozostatky človeka v Afrike, 
odkiaľ sa mali jeho potomkovia rozísť 
na ďalšie miesta sveta. Pokiaľ by sme 
mali urobiť paralelu medzi vierou 
a vedou, potvrdili by sa nám slová ces-
tovateľov, podľa ktorých človeku sta-

čí tento kontinent navštíviť čo len raz, 
aby uveril, že práve Afrika je pomysel-
ným biblickým rajom. So všetkým, čo 
k tomu patrí...

Bude to presne šesťdesiat rokov, čo 
5. mája 1947 českí cestovatelia Hanzel-
ka a Zikmund na automobile Tatra 87 
na pôde afrického Maroka začali svoju 
cestu naprieč týmto kontinentom. Je to 

pár dní, čo sa koncom februára – vyše 
polstoročie po Hanzelkovi so Zikmun-
dom – rozhodli pomocou automobilu 
„dobyť“ tento stratený raj dvaja sloven-
skí dobrodruhovia a cestovatelia. A nie-
len to... Kým iný človek by sa svojho 
postu „držal ako kliešť“, Henrich Krej-
ča s dosiahnutím „Kristových rokov“ 
urobil zásadné rozhodnutie. 
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Prestížny post šéfredaktora spravo-
dajstva TV Markíza prenechal iným, 
a s dlhoročným  priateľom Matúšom 
Sirotom sa rozhodol naplniť svoj det-
ský sen – prejsť africký kontinent zo 
severu až na juh. Takmer 30 000 kilo-
metrov plných nástrah prírody, pod-
nebia, púštneho a pralesového terénu, 
nebezpečenstva malárie či žltej zim-
nice, výkyvov teplôt a nevyspytateľ-
nosti domorodého obyvateľstva, sú títo 
dvaja cestovatelia rozhodnutí úspešne 
absolvovať pomocou špeciálne upra-
veného a vybaveného automobilu Jeep 
Commander, ktorý sa na pol roka sta-
ne ich domovom, laboratóriom, útočis-
kom pred nebezpečenstvom, doprav-
ným prostriedkom a strižňou. 
   Krátko pred odchodom položil maga-
zín Hviezdy ciest niekoľko otázok 
jednému z dvojice cestovateľov 
– Henrichovi Krejčovi...

Šesť mesiacov strávite v aute na expedícii 

naprieč celou Afrikou, ktorá nemá v slo-

venských reáliách obdobu. Ak, tak možno 

s cestou Zikmunda a Hanzelku spred vyše 

polstoročia. A‘propos, čo má spoločné 

vaša expedícia s tou spred 60 rokov?

Nepopieram, že naša expedícia bola 
sčasti inšpirovaná aj cestovateľmi 
Zikmundom a Hanzelkom. V detstve 
som „vyrastal“ nielen na ich cestopi-
soch, ale aj na knihách od Livingstona. 
Inšpirovali ma Marco Polo a Colum-
bus. Cestovanie, spoznávanie a obja-
vovanie iných krajín a kultúr je mojím 
koníčkom, avšak mojím najväčším 
snom bola vždy  Afrika. So všetkým, 
čo k tomuto kontinentu patrí. Podobne 
ako Hanzelka so Zikmundom sme aj 
my - s mojím veľmi dobrým priateľom 
a spolucestovateľom Matúšom Siro-
tom - dvaja, máme spoločné auto Jeep 
Commander, ktoré je na rozdiel od 
TATRY spred polstoročia lepšie upra-

vené a vybavené. Rozdielna je však 
trasa našej a ich cesty. Naša nepove-
die dnes už známejšou, prebádanej-
šou a tak trochu komerčnejšou trasou 
cez východnú Afriku – azda až s vý-
nimkou v súčasnosti problematického 
Sudánu, ale vyberieme sa západnou 
Afrikou cez Maroko - Alžírsko - Mali - 
Burkinu Faso - Benin - Nigériu - Kame-
run - Konžskú republiku - Demokra-
tickú republiku Kongo - Zambiu 
- Tanzániu - Burundi - Rwandu - Ugan-
du - Keňu - Zanzibar - Malawi - Zim-
babwe - Botswanu - Namíbiu, až do 
Juhoafrickej republiky. Trasa je pod-
ľa nás panenskejšia, nedotknutejšia, 
a o to viac dúfame, že sa nám podarí 
zachytiť niečo veľmi vzácne.

Takáto cesta sa neuskutoční 

zo dňa na deň...

Prvé kontúry projektu tejto nároč-
nej expedície sa začali pripravovať už 
pred štyrmi rokmi. 

Náročnosť vašej expedície si vyžaduje silné 

technické zázemie a predovšetkým finanč-

né krytie. Sú na Slovensku tzv. cestovateľ-

skí filantropi, alebo vám táto časť príprav 

na expedíciu spôsobovala komplikácie?

Slovensko je nielen malou, ale aj mla-
dou krajinou. Z tohto pohľadu je to 
projekt finančne náročný a pre našich 

partnerov, sponzorov, či televíziu Mar-
kíza nie vždy ziskový. Pomohlo mi, 
že ma vedenie televízie pozná, vie 
o mojich „cestovateľských chúťkach“, 
má ma v tomto smere odskúšaného, 
a tak sa k celému projektu prikloni-
lo a vytvorilo priestor pre sponzorov 
- za čo som im nesmierne vďačný. 
Obzvlášť sme povďační spoločnosti 
DaimlerChrysler Automotive Slova-
kia, ktorá sa rozhodla poskytnúť nám 
na cestu nielen špeciálne vybavený 
a upravený Jeep Commander, ale pri-
sľúbila aj pokrytie prípadných nákla-
dov spojených s opravou a technickým 
zabezpečením automobilu na africkom 
kontinente. Mimochodom, pokiaľ sme 
spomínali cestu naprieč východnou 
Afrikou spred polstoročia, presne pre 
„rozbitie“ tatrovky museli Zikmund 
a Hanzelka v Afrike mesiac a pol 
čakať na nové auto. Verím však, že 
nám sa nič podobné neprihodí, a keby 
nedajbože aj, zo strany Jeepu je garan-
tované, že k takýmto prestojom v Afri-
ke v žiadnom prípade nedôjde.

Na Slovensku je niekoľko cestovateľov, 

ktorí už Afriku navštívili. Konzultovali ste 

svoju cestu aj s nimi?

Akýmisi tútormi našej expedície sa 
stali Ivan Bulik, Peter Valušiak, Ľubo 
Felner a Tomáš Kušek. Poskytli nám 

Trasa dobrodružstva: 
Maroko - Alžírsko - Mali 
- Burkina Faso - Benin - Nigéria 
- Kamerun - Konžská republika 
- Demokratická republika Kongo 
- Zambia - Tanzánia - Burundi 
- Rwanda - Uganda - Keňa 
- Zanzibar - Malawi - Zimbabwe 
- Botswana - Namíbia
- Juhoafrická republika.
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Kým Henrich Krejča (vľavo) neskrýva pred štartom expedície 
optimizmus, jeho spolucestovateľ - Matúš Sirota sa v predstavách 
už preháňa africkou divočinou.

Prvá fáza cesty sa úspešne skončila vylodením na africkom kontinente.

Prvé kilometre v Maroku.

neskutočné množstvo rád, ako sa sprá-
vať v teréne, ako treba pristupovať 
k ľuďom. Peter Valušiak nám radil 
v oblasti techniky, ako filtrovať vodu, 
aké potraviny a oblečenie si zobrať do 
takýchto extrémnych podmienok. Dok-
tor Halmo nám zostavil zásobu liekov, 
aj keď tvrdí, že najlepšie lieky v prípa-
de nutnosti zoženieme od domorodcov. 
Všetkých, ktorí nám pomohli svojimi 
radami a skúsenosťami, si neuveri-

teľne vážime a presvedčili sme sa, že 
medzi naozajstnými cestovateľmi nie 
je žiadna závisť, práve naopak! Sú to 
osobnosti, ktoré k svetu pristupujú 
nekomerčne, drvivá väčšina našej spo-
ločnosti o nich nič nevie, hoci v sebe 
ukrývajú obrovské bohatstvo.

Krátko pred začiatkom vašej expedície sa 

ukončila cesta redaktora jednej komerčnej 

televízie po časti afrického kontinentu. Je 

v niečom jeho cesta podobná vašej expedí-

cii a radili ste sa aj s ním?

Nie. My sme sa radili s reálnymi cesto-
vateľmi, ktorí svoje cesty nerobia ako 
komerčnú záležitosť „v žiari reflek-
torov“, v konečnom dôsledku podob-
né fakultatívnemu výletu, pri ktorom 
nemusíte ani len vedieť po anglicky. 
S nami nejdú sprievodné vozidlá, my 
do Afriky nejdeme pretekať. Chceme 
priniesť seriózny, čiastočne objavný, 



01.2007 Hviezdy ciest

,,Pre nás sú najdôležitejšie dve veci: dostatok pitnej vody a 
pohonné hmoty,“ vysvetľuje Henrich Krejča (vpravo) krátko 
pred cestou.

 

ale hlavne úprimný pohľad na Afri-
ku - na jej slnko a tiene, bez toho, aby 
sme z toho urobili komerčnú zále-
žitosť a hrali sa pritom na vedcov či 
výskumníkov. Chceme sa priblížiť  
k Tuarégom, horským gorilám, kme-
ňom v Nigérii a všetkému, čo sa nám 
pritrafí do cesty. Na konci by z toho 
mal vzniknúť pútavý cestopis, v kto-
rom Slovákom ukážeme, že raz za 
život sa oplatí ísť spoznať cudzinu nie-
len dovolenkovou cestou, ale aj trošku 
dobrodružnou. Človek tak získa nie-
len úctu jeden k druhému, ale najmä 
pokoru voči sebe a svojmu okoliu. 

Spomínali ste, že budete cestovať sami, 

bez sprievodného alebo technického štá-

bu. Do akej miery ste pripravení na situá-

ciu, ktorá môže nastať v prípade poruchy 

alebo kolízie vášho Jeepu?

Počas celej expedície sme si sami 
lekármi, geografmi, technikmi, kame-
ramanmi a fotografmi. V prvom rade 
sme však cestovateľmi, ktorí na toto  
„dobrodružstvo“ majú chuť a odvahu. 
Máme obrovský rešpekt  a pokoru nie-
len k samotnej Afrike, ale aj k akej-

koľvek nečakanej situácii. Pred ces-
tou sme boli niekoľko dní od rána do 
večera zavretí v garáži, kde sme sa od 
technikov spoločnosti DaimlerChrys-
ler Automotive Slovakia učili techniku 
a servis auta. Osobne som však pre-
svedčený, že čím menej technických 
komponentov berie človek so sebou, 
o to má bližšie k ľuďom a o to viac 
musí vedieť, ako sa zachovať v kto-
rejkoľvek situácii. Môžete mať nové 
mapy, GPS alebo satelitný telefón, ale 
keď vám „odíde“ baterka, musíte sa 
spoľahnúť na vlastnú intuíciu a orien-
tačné schopnosti. Pre nás sú najdôle-
žitejšie dve veci: dostatok pitnej vody 
a pohonné hmoty. Tie ostatné prichá-
dzajú na rad až následne... 

Takáto náročná a dlhá expedícia si vyžadu-

je zohratých ľudí. Ako ste na tom vy dvaja? 
S Matúšom sa poznáme už 12 rokov. 
Boli sme spolu v pralesoch v Thaj-
sku, na expedícii vo Venezuele, či na 
mesačnej ceste po Írsku. Matúš je pre 
mňa vynikajúci priateľ s obrovským 
sociálnym rozmerom. Vzájomne sa tak 
dopĺňame, pretože kým ja som skôr 

akčný typ, on je pokojný a vyrovnáva 
vzájomné „hladiny“. 

Pol roka dokáže človeka zmeniť. Neobáva-

te sa toho, že sa vám po návrate zmenia 

hodnoty a pohľad na vaše doterajšie pôso-

benie natoľko, že pred pôvodnou profe-

siou uprednostníte radšej cestovanie?

Určite už nebude všetko také, aké 
bolo doteraz. Urobíme predovšetkým 
maximum pre to, aby sme sa vrátili 
živí a zdraví. Pokiaľ mám byť úprim-
ný, vždy po mojich už desať rokov 
trvajúcich cestovateľských dobrodruž-
stvách - či išlo o zemetrasenie v Pa-
kistane alebo tsunami v Indonézii - 
sa mi na Slovensku žije veľmi ťažko. 
Napriek tomu, že získam nadhľad, stá-
le nedokážem vstrebávať aroganciu 
a agresivitu našej spoločnosti. Verím 
však, že aj vďaka našim zážitkom 
a skúsenostiam z tejto cesty bude aj 
pre našich ľudí iný svet aspoň určitou 
inšpiráciou. Chcem však zostať novi-
nárom, venovať sa dokumentárnej 
tvorbe a prinášať ľuďom alternatívu 
- aby si mohli vybrať aj niečo iné, než 
sú len reality šou a telenovely. 
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Jeep Commander je iný už sám 
 osebe. Ponúka veľkorysý vnútor-

ný priestor, variabilitu interiéru a vý-
borné jazdné vlastnosti na ceste i v te-
réne. Jedinečný systém pohonu 4x4 
ho predurčuje na zvládnutie takejto 
náročnej výpravy. Sériovo dodávaný 
systém pohonu druhej generácie 4WD 
Quadra-Drive II, ktorý je jedným z naj-
lepších - ak nie najlepší - v tomto seg-
mente. Jeho základom je trojica elek-
tronicky ovládaných samosvorných 
diferenciálov s obmedzenou svornos-

ťou a redukčná prevodovka. Diferen-
ciály rozdeľujú krútiaci moment tak, 
aby bol prenášaný na kolesá s naj-
lepšou trakciou. Teoreticky umožňu-
je dostať 100 % krútiaceho momentu 
na jedno koleso. Pre potreby africkej 
expedície musel sériový Commander 
prejsť viacerými úpravami exterié-
ru i interiéru. Zdvihnutím podvozka 
asi o 10 cm sa zmenila svetlá výška 
vozidla. Jeep dostal väčšie offroadové 
pneumatiky s väčšou nosnosťou pri 
zachovaní pôvodných diskov. Pribudli 

silnejšie tlmiče, prídavné svetlomety, 
offroadový predný nárazník a predný 
navijak s ťažnou silou asi 9,5 tony.
Na zvýšenie brodivosti auta sa nasá-
vanie vzduchu vyviedlo nad úroveň 
strechy a bolo doplnené odstredivým 
filtrom znižujúcim riziko vniknutia 
púštneho prachu do motora. Na stre-
chu bol umiestnený hliníkový strešný 
úložný box, ako aj dve rezervné pneu-
matiky. Na extrémne terény a situácie 
dostalo vozidlo offroadový paket, ktorý 
zahŕňa: vzduchový vak, highlift zdvi-

pre divíziu Jeep výzvou

 

Šesť mesiacov na neudržiavaných cestách, v púšti, pralese, či brodení sa 
cez vodné prekážky čaká na Jeep Commander a jeho posádku. Aké zmeny 
podstúpil tento automobil pred takou náročnou cestou a aké sú jeho hlavné 
technické prednosti, nám poodhalí nasledujúci text. 

Text: SCG  Foto: Pavol Majer, archív

Africká expedícia bola



01.2007 Hviezdy ciest

42 43

1 2

4

hák, sadu pevných lán a kladiek, lopa-
ty, lyžiny na prejazd nespevnených 
povrchov a odolné ochranné kryty 
podvozka. Commander je taktiež vyba-
vený dvoma batériami - hlavnou a zá-
ložnou, ako i elektrocentrálou, ktorá 
zároveň slúži aj ako nabíjačka. Posád-
ka nájde v aute aj dva meniče napá-
jania na 220 V. Aby sa mohol v aute 
vytvoriť aj lôžkový a úložný priestor, 
odstránili za vodičom a spolujazdcom 
päť sedadiel (dva rady). Do interié-
ru sa taktiež umiestnila antikorová 
nádrž na pitnú vodu s objemom 85 lit-
rov, satelitný telefón a GPS navigač-
ný systém. Zmeny sa dotkli aj okien 
a dverí - zadné bočné dvere a zadná 
výklopná stena dostali siete proti hmy-

zu a masívne mreže na ochranu proti 
divej zveri. Všetky sklá - okrem čelné-
ho, boli vybavené aj bezpečnostnými 
fóliami. Bez úpravy neostal nakoniec 
ani motor. Výmenou riadiacej jednot-
ky sa znížil výkon, vďaka čomu bude 
motor schopný spaľovať aj menej kva-
litnú naftu. Pri úpravách sa dbalo i na 
zvýšenú ochranu najviac ohrozených 
káblových zväzkov a elektrických 
častí vozidla. Po bokoch auta pribud-
li masívne nástupné ochranné pra-
hy slúžiace zároveň aj ako zásobníky 
vzduchu na dofukovanie kolies. Tieto 
sú napojené na rozvod tlakového vzdu-
chu s kompresorom. Tlak v pneumati-
kách bude musieť posádka meniť vždy 
podľa aktuálnych cestných podmienok 

a povrchu vozovky. Spojenie tlakové-
ho vzduchu a nádrže na vodu v inte-
riéri dopraje posádke napr. aj komfort 
v podobe rannej sprchy. Vzhľadom na 
riedku sieť čerpacích staníc sa nevyh-
nutnou súčasťou auta stala externá 
antikorová palivová nádrž so samo-
statným čerpadlom, čím sa zväčšil cel-
kový objem až na cca 215 litrov a do-
jazd na 1 500 km. Nádrž slúži zároveň 
aj ako ochranný kryt zadnej časti pod-
vozka, pretože jej dno je vyrobené zo 
4 mm hrubého plechu. Posádke vozid-
la pribudla, okrem vlastnej batožiny, 
aj „povinná výbava“ ako napr. filtre 
bežnej údržby a náplne, jednotka na 
elektronickú diagnostiku vozidla a zá-
kladná súprava náradia. 

2.  Obidvaja cestovatelia museli prejsť náročným školením pri 
 technikoch spoločnosti DaimlerChrysler Automotive Slovakia.

4.  ,,Sýýýýýr“ v podaní technikov Jeepu a obidvoch dobrodruhov 
 krátko pred odchodom zo Slovenska.

3

1.  H. Krejča (vľavo) a M. Sirota (vpravo) si buď kontrolujú svoju 
 vizáž plnú cestovateľského napätia, alebo sa pýtajú spätného 
 zrkadielka na úspešnosť svojej expedície...

3.  Niektoré situácie pri ,,skladaní a rozkladaní“ Jeepu Commander 
 privádzali H. Krejču a M. Sirotu do zúfalstva.
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Drobnosti
AKTÍVNEHO ŽIVOTA
Dochvíľnosť, oddych, relax a bezpečnosť – to sú charakteristické znaky pre 
doplnky, ktoré dozaista nielen obohatia váš šatník, ale aj príjemné chvíle strávené 
v kruhu svojich priateľov na golfovom ihrisku, či s blízkymi počas jazdy autom. 
Nakoniec, aktívne a plnohodnotné prežitie života sa skladá z množstva maličkostí, 
ktorých význam si uvedomujeme až vo chvíľach, keď ich nemáme...

Hviezdy ciest 01.2007 

Text: SCG Foto: archív

R B6 695 1345
Uterák na golf, bavlna - velúr, Made in Europe, 
odolný voči vyblednutiu a zafarbeniu 
Cena s DPH: 816 Sk 

R B6 695 1375
V robustnom golfovom bagu môžete prenášať kom-
pletné športové náradie. Vyznačuje sa mnohými 
inovatívnymi detailmi a rozčlenením, ktoré 
si vyžiadala každodenná prax. Napríklad 
v separátnom oddelení nájdu bezpečné 
miesto aj šperky. Systém so suchý-
mi zipsmi uľahčuje premyslené 
uloženie golfových palíc a za-
isťuje bezpečné uloženie
hodnotného športového 
náčinia. Je tu aj špeciálny
držiak na patovač. 
Cena s DPH: 9 609 Sk 

R B6 695 1384 – 6 (veľkosť 36, 38, 40)
Vysokokvalitná dámska golfová bunda 
Cena s DPH: 9 609 Sk 

R B6 695 1380 – 83 (veľkosť 50, 52, 54, 56)
Inovované nové bundy s vyberateľnými rukávmi pre dámy aj pánov v rôznych 
veľkostiach, obe v modrej farbe. Technológia Aqua Block® Laminated Plus chráni 
perfektne pred vodou a vetrom a okrem toho garantuje, že telesný pot sa môže 
vypariť smerom von. Špeciálna membrána je odolná voči vodnému stĺpcu až 
20 000 mm a svojou jednostrannou priepustnosťou znútra von zabezpečuje, 
že bunda ostáva aktívne vzdušná aj v extrémnom počasí.  
Cena s DPH: 9 609 Sk 



Väčšinou sa nedá 
prekročiť vlastný tieň.

www.mercedes-benz.skwww.dcfs.sk
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D B6 695 6829 – 32 (veľkosť M, L, XL, XXL)
Tričko s motívom Kimi Raikkonen 

v bielo-modrej kombinácii, čistá bavlna
Cena s DPH: 1 109 Sk - ponuka platí 

len do vypredania zásob  

E B6 787 2766
Športové hodinky 
s kompasom a meraním teploty
Cena s DPH: 1 855 Sk 

T B6 686 8217
Detská sedačka DUO plus
Vhodná pre zaťaženie: od 9 do 18 kg
Vek: od 8 mesiacov do 4 rokov
Nezabudnite na povinnosť používať detské 
autosedačky od 1. 6. 2007
Pôvodná cena s DPH: 16 548 Sk - Nová cena: 14 617,- Sk

D B6 695 6860
Náramkové hodiny s digitálnym displejom 
s množstvom funkcií z kolekcie F1. Hodiny 
majú nezameniteľný dizajn, kožený remie-
nok, minerálne sklo, sú odolné voči vode do 
5 ATM, chronograf, alarm.
Cena s DPH: 5 561 Sk  - ponuka platí len do vypredania zásob

T B6 695 6824 – 27 (veľkosť M, L, XL, XXL)
T B6 695 6833 – 37 (veľkosť S, M, L, XL, XXL)
T B6 695 6819 – 22 (veľkosť M, L, XL, XXL)
T B6 695 5384 – 87 (veľkosť M, L, XL, XXL)
Tričká s rôznymi motívmi, čistá bavlna,
Cena s DPH: 1 109 Sk - ponuka platí len do vypredania zásob



Nový Mercedes-Benz Triedy C 
– najmodernejší vo svojej triede.

Prekročil vlastný tieň.

u Nový Mercedes Triedy C je bezpeč-

nejší, priestrannejší, luxusnejší, dynamic-

kejší, spoľahlivejší, výkonnejší, modernejší 

a úspornejší. Ako jediné v strednej triede 

má nové Céčko Pre-Safe* a Intelligent Light 

System** a rovnako si ho môžete vybaviť 

3-zónovou klimatizáciou a 7-stupňovou au-

tomatickou prevodovkou. Vybrať si budete 

môcť zo 6 benzínových a 3 dieselových mo-

torov a 4 z nich budú k dispozícii s pohonom 

4MATIC. Systém Agility Control, adaptívne 

brzdové svetlá, 7 airbagov a Neck Pro už ob-

sahuje každý nový Mercedes Triedy C v zá-

kladnej výbave.

Bezpečnosť. Dynamika. Luxus.

 *  Pre Safe – systém opatrení prispievajúci k zvýšeniu bezpečnosti posádky počas jazdy alebo pri dopravnej nehode.
 **   Intelligent Light System – aktívna funkcia natáčania svetiel, stretávacie svetlá sa prispôsobujú dopravnej situácii.

Kombinovaná spotreba: 6,3–10,0 l/100 km, Emisie CO
2
 (kombinované) 160–240 g/km. Na základe dostupných údajov k 1. 2. 2007.

www.mercedes-benz.skwww.dcfs.sk
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PREDSTAVUJEME

Snívate o poriadnom „svalovcovi“
 na štyroch kolesách, so špičko-

vým výkonom 300 koní, krútiacim 
momentom 352 Nm, zrýchlením z 0 
na 100 km/h približne za 6 sekúnd 
a k tomu ešte s prijateľnou cenou? 
V tom prípade snívate o novom päť-
dverovom športovom kompaktnom 
hatchbacku Dodge Caliber SRT4, 
ktorý je najnovším dielom z divízie 
Street and Race Technology (SRT). 
Jeho zmeny oproti predchádzajú-
cemu modelu sú zjavné: výkon mu 
vzrástol o 63 kW (86 k), má úplne 

nový preplňovaný turbomotor z rodi-
ny tzv. svetových motorov. 
 Zmeny sa dotkli aj novej hlavy 
valcov s upravenými sacími kanál-
mi, vyššieho kompresného pomeru 
a variabilného časovania. A nielen 
to. Zaujme aj svojimi vonkajšími roz-
mermi 4414 x 1747 x 1533 mm, kto-
rými presahuje dimenzie európskej 
nižšej strednej triedy. Novinkou je 
aj o 60 % väčší strešný spojler, ktorý 
vytvára potrebný prítlak pri rýchlej 
jazde. Interiér vynoveného modelu 
Dodge Caliber SRT4 je oživený novou 

grafikou prístrojov, oddeleným uka-
zovateľom plniaceho tlaku, športový-
mi sedadlami, hliníkovým dekorom, 
či strieborným prevedením stredové-
ho panelu prístrojovej dosky. 
 Úplnou samozrejmosťou je stabi-
lizačný systém ESP a ABS kalibrova-
né na športové použitie. A nakoniec 
dobrá správa - hoci toto „tuningové 
auto“ zaznamenáva predajný úspech 
najmä v USA (tu až 25 % jeho nových 
majiteľov malo viac ako 56 rokov!), 
objaví sa v priebehu tohto roka aj na 
európskom trhu. 

„Ostrý“ hatchback 
Text: SCG  Foto: www.dodge.sk
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Nákladné a niektoré špeciálne 
vozidlá Mercedes-Benz, vrátane 

modelových radov Vario, Atego, Axor, 
Actros, Econic a Unimog, už disponu-
jú dieselovým pohonom, obohateným 
o ekologickú technológiu BlueTec, spĺ-
ňajúcu emisnú normu Euro 5, platnú 
pre úžitkové vozidlá od októbra 2009. 
Výrazne šetria životné prostredie a zá-
roveň znižujú prevádzkové náklady. 
DaimlerChrysler začal vyrábať vozid-
lá s technológiou BlueTec už začiat-
kom roku 2005. Technológia BlueTec 
mení selektívnou katalytickou reduk-
ciou (SCR) neželané oxidy dusíka na 
neškodný dusík a vodnú paru pomo-
cou redukčného amoniaku. Roztok 
amoniaku je dostupný pod názvom 
AdBlue na vyše 4-tisíc čerpacích sta-
niciach, vrátane niektorých sloven-
ských. V súčasnosti sú k dispozícii 
úžitkové vozidlá Mercedes-Benz s mo-
tormi BlueTec, nielenže vyhovujúce 
norme Euro 5, ktorej platnosť sa začne 
realizovať už v blízkej budúcnosti, ale 
aj výrazne finančne zvýhodnené v po-
platkoch na európskych diaľniciach. 
 Motory s technológiou BlueTec 
nepotrebujú skrátiť servisné intervaly 

a vyhovuje im aj palivo so zvýšeným 
obsahom síry. Zároveň spotrebujú 
menej pohonných látok ako ich alter-
natívne ekvivalenty. Pri pohonoch 
spĺňajúcich Euro 4 to je menej o päť 
až sedem percent. Nakoniec, praktic-
ký príklad hovorí sám za seba: pokiaľ 
vozidlá Mercedes-Benz Actros či Axor 
najazdia 150 000 kilometrov ročne, 
tak s technológiou BlueTec ušetria 
1 500 až 2 000 litrov paliva.

Najbezpečnejší kamión 
Text: Peter Kresánek

Mercedes-Benz Actros - s prí-
  vlastkom Safety Truck - vyba-

vený všetkou u nás dostupnou bez-
pečnostnou technológiou, žne oce-
nenia ako najbezpečnejší kamión. 
Naposledy mu v polovici januára tohto 
roka udelila najväčšia organizácia 
nemeckých motoristov ADAC oce-
nenie za najvýznamnejšiu inováciu 
v rámci mobility. Za najväčší prínos 
k bezpečnosti vozidiel dosiahnutý 
za uplynulé dva roky udelil tomu-
to vozidlu a jeho výrobcovi prestíž-

nu cenu „Safety Award“ aj belgický 
Zväz novinárov motorových a úžit-
kových vozidiel. „Aktívny brzdový 
asistent je bezpečnostná technika 
v nákladných vozidlách, ktorá dokáže 
zachrániť ľudské životy,“ týmito slo-
vami komentoval ocenenie zavedenia 
nového bezpečnostného systému do 
kamiónov Actros člen predstaven-
stva DaimlerChrysler AG Andreas 
Renschler. Aktívny brzdový asistent 
dokáže varovaním vodiča a samočin-
ným núdzovým brzdením zabrániť 
väčšine nárazov - do vpredu idúce-
ho vozidla. Využíva radarový systém 
regulácie odstupu, ktorý samostatne 
aktivuje naplno brzdenie pri akútnom 
nebezpečenstve čelnej zrážky s vo-
zidlami pomocou troch radarových 
vysielačov vpredu. Zároveň priebežne 
vyhodnocuje rýchlosť vpredu idúce-
ho i predbiehajúceho vozidla a varuje 
vodiča nielen akusticky, ale aj opticky. 
Pri raste rizika kolízie aktivuje brzde-
nie s 30-percentnou účinnosťou. 
 V prípade, že vodič aj napriek 
predchádzajúcim upozorneniam 
nereaguje, systém začne naplno 
brzdiť sám od seba.  

Ekologická technológia 
BlueTecText: Peter Kresánek Foto: archív
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Klikanie 

Č          ínu 
Text: Peter Krč  Foto: Peter Krč, archívcez

Symbolický most, dlhý 14-tisíc kilometrov, ktorý umožnil stretnutie dvoch 
civilizácií a prepojenie dvoch kontinentov, vytvoril Mercedes priamo pod 
kolesami triedy E. My sme si užili jeho veľké finále.

Hviezdy ciest 01.2007 

Celé dobrodružstvo odštartoval 
pred sto rokmi francúzsky den-

ník Le Matin. Inzerátom: „Nájde sa 
niekto, kto by chcel ísť v lete autom 
z Paríža do Pekingu?“ začal v januári 
1907 hľadať odvážnych mužov, kto-
rí by dokázali demonštrovať víťaz-
stvo techniky nad živými konskými 
silami. Nakoniec sa jedenásti odváž-
ni v piatich automobiloch vydali na 
strastiplnú cestu púšťou, horami a ne-
prebádanými územiami. A hoci sa 

preteky pre rozmary počasia začali 
naopak – z Pekingu do Paríža, už po 
62 dňoch po štarte prišiel ako prvý do 
cieľa princ Scipione Borghese. Druhá 
posádka dorazila do Paríža o tri týždne 
neskôr...

Oprášená história
O sto rokov neskôr sa Mercedes roz-
hodol postaviť všetko na hlavu. Štart 
sa nezačne v Pekingu, ale v Paríži 
a dĺžka expedície sa mala skrátiť zo 

62 na 26 dní! A aby toho nebolo málo, 
namiesto piatich áut sa na štart posta-
vilo 23 dieselových Mercedesov E 320 
CDI. „Na takéto logisticky náročné 
i ľudsky vyčerpávajúce podujatie sa 
môže dať iba šialenec,“ povedal som 
si, keď som sa vlani na jar po prvý 
raz dopočul o plánoch automobilky 
Mercedes - oživiť takmer zabudnutú 
históriu. Neoficiálne chýry zo stutt-
gartských kancelárií však postupne 
dostávali čoraz zreteľnejšie kontúry: 
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novodobé dobrodružstvo pod názvom 
E-Class Experience prekoná deväť 
krajín, sneh, ľad, piesok, nízke teplo-
ty a najhoršie cesty sveta. To všetko 
malo zvládnuť vyše tristo ľudí, strieda-
júcich sa počas piatich etáp za volant-
mi flotily éčok. V októbri 2006, hneď 
po skončení parížskeho autosalónu, 
nakoniec prišlo to, čo malo prísť: štart 
najdlhšieho dieselového maratónu his-
tórie - spod Eiffelovej veže v Paríži až 
do Pekingu.
 Pre dvojicu Slovákov sa výprava 
začala v polovici novembra 2006 prí-
letom do najjužnejšieho miesta celej 
výpravy – čínskeho mesta Lan-čou, 
nachádzajúceho sa v hlbokom vnút-
rozemí Ríše stredu. Ako sme sa tam 
dostali? Autora ako zástupcu partne-
ra podujatia - magazínu auto motor 
a šport - sprevádzal výherca čitateľ-
skej súťaže Juraj Šembera, ktorý záro-
veň preukázal najlepšie vodičské 
zručnosti v kvalifikačných dueloch, 
organizovaných Mercedesom na tes-
tovacej dráhe v Malmsheime pri Stutt-

garte. Večer po prílete sme prevzali 
kľúče od áut, aby sme hneď ráno vyra-
zili na poslednú, piatu etapu. Čakalo 
nás päť dní preplnených kilometra-
mi čínskych ciest. „Dvojčaťom“ Jura-
ja Šemberu sa stala rovnako úspešná 
čitateľka nemeckého časopisu auto 
motor und sport - Birgit Kirschová. 
Fyzioterapeutka, plná optimizmu, 
humoru a chuti do života, dokázala 
svojím smiechom ako slniečko osvie-
žiť všetkých účastníkov výpravy. 
Autorovi „prischol“ Američan Edward 
Deppe. Hrdý majiteľ troch Mercedesov 
(dvakrát trieda E a jedno ML) z Minnea-
polisu sa živí ako letecký inštruktor 
a pomocník šerifa. 

Prvý štart – prvý šok
Prvý štart znamenal hneď prvý šok. 
V trojmiliónovom Lan-čou, plnom 
motorizovaných trojkoliek všemož-
ných tvarov, každý zvysoka kašle 
na dopravné predpisy. Videli sme tri 
nehody na troch križovatkách, na kru-
hových objazdoch sa jazdí smerom 

O zážitky Slovákov sa v čínskom Badalingu zaujímal šéf koncernu 
DaimlerChrysler Dieter Zetsche (v strede). „Dr. Z“ potvrdil 

svoju povesť charizmatického a priateľského chlapíka.

Nápravy Mercedesov dostávali riadne zabrať počas celej cesty. 
Piesok púští Taklamakan a Gobi však znamenal najtvrdšiu 
previerku techniky v bojových podmienkach.
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1.  Ako mravce: nezničiteľné čínske traktory 
 i iné dopravné prostriedky vyzerajú, akoby 
 dokázali odviezť dvojnásobok svojej hmotnosti.

2.  Na štyroch nohách: dymiace auto je len pre 
 turistov, ak sa vyberiete hlbšie do púšte Gobi, 
 treba si prenajať ťavu.

3.  Filmové hviezdy: pre deti v odľahlých dedinkách 
 čínskeho vnútrozemia bol prejazd výpravy životným 
 zážitkom. Toľko autogramov sme ešte nerozdali...

4.  Keep smiling: stres ešte do Číny nedorazil, aj výmenu 
 kolesa na rozpadajúcom sa aute dokáže šikmooký 
 chlapík brať s humorom.
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Po 14-tisíc kilometroch konečne v cieli! Najdlhší dieselový 
maratón histórie sa počas celej cesty tešil veľkému záujmu 
médií, v Pekingu však zavládla doslova hystéria.

doľava aj doprava – čo má kto bližšie. 
Samozrejme, silnejší vyhráva. „V Čí-
ne pri nehodách zahynie 300 ľudí 
denne,“ hovorí Ed a ja mu začínam 
veriť. Po výjazde z mesta sme však 
pod kolesá dostali hladučké a úplne 
prázdne diaľnice. Tento špás aj nie-
čo stojí: v prepočte zhruba korunu na 
kilometer. Na rad však zakrátko pri-
šli prepchaté lokálne cesty s dierami 
veľkými ako bazény. Keď sa dostali do 
štádia, že už neboli prejazdné, miestna 
„šikovná“ správa čínskych ciest vyrie-
šila tento problém promptne: jednodu-
cho ich zasypala horou kamenia, vďa-
ka čomu sa jazdilo cez okolitý terén. 
Nápravy éčok dostávali riadne do tela, 
ale prežili to bez menších problémov.
 Eda, policajta z krajiny, o ktorej 
slobode sa bol schopný hádať do krvi, 
mimoriadne dráždili čierne limuzíny 
bez poznávacích značiek, ktoré nás na 
niektorých úsekoch sledovali ako tiene. 

„Tajná polícia,“ znalecky ich ohodnotil 
a hneď vyťahoval kameru. Pri prejaz-
doch dedinkami sme sa však ako filmo-
vé hviezdy cítili my. Davy detí zaplavili 
cestu a doslova sa nám cez okná tlačili 
do áut. Na naše prekvapenie vedeli aj 
niekoľko anglických slov... 

„Seven hundred clicks“
Úplná tragédia však nastala po zotme-
ní. Čierna cesta bez pruhov či vyznače-
ných krajníc a čierno-čierna tma, z kto-
rej sa ako duchovia vynárali čierne 
siluety motocyklov i áut, pre ktoré sú 
svetlá zbytočnou príťažou. Navyše, pre 
nehodu sme sa museli odkloniť z tra-
sy, smer nám naznačovala iba šípka 
kompasu. „Choďte na severovýchod,“ 
znela inštrukcia z vysielačky. A keď sa 
nám pred nosom objavovali neosvetle-
né návesy kamiónov či pomaly sa vle-
čúce traktory, samozrejme bez svetiel, 
oblieval nás studený pot. Neviete si 

predstaviť, ako nám odľahlo, keď sme 
sa vrátili na pevnú pôdu pod kolesami, 
vyznačenú na mape. Adrenalín pokra-
čoval aj počas ďalších dní. Ráno sa 
začínalo klasickou otázkou. „Koľko nás 
toho dnes čaká?“ pýtam sa Eda. „Seven 
hundred clicks,“ odpovedá vysoký muž 
v kanadách vo vojenskej hantírke. Kilo-
metre sú proste kliky, musím si zvy-
kať. Tak sme ich preklikali denne zhru-
ba sedemsto, aby sme skončili v cieli 
pred bránou Jung-tching v Pekingu. 
Konečne - v cieli! Poslednou povinnos-
ťou bolo tankovanie z privezenej cis-
terny Aralu – miestna nafta s 3300-
krát vyšším obsahom síry by moderný 
turbodiesel zabila. „Je to super,“ kričal 
Juraj Šembera. Posledné objatia, výme-
na adries, a hlavne emotívne rozlúče-
nie s Mercedesmi. Týždeň nám boli 
domovom i spoľahlivými kamarátmi. 
A na to sa nezabúda. Ani počas klika-
nia cez Čínu. To si zakliknite za uši...
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Kolekcie na obdobie jar a leto 
  2007, ako aj samotné kolek-

cie na spoločenské príležitosti, boli 
už predstavené v talianskom Ríme 
a Miláne, francúzskom Paríži, ang-
lickom Londýne, americkom New 
Yorku, japonskom Tokiu, či v ázij-
skom Hongkongu. Prehliadku i po-
nuku týchto výnimočných modelov 
na Slovensku zabezpečil renomovaný 
módny dom Alizé. Ako sa počas pre-
hliadky potvrdilo, najnovšie módne 
trendy uchvátia nielen samotné ženy, 
ale vďaka priesvitným a (polo)odhale-

ným živôtikom ulahodia aj nejednému 
pozornému mužskému oku... 

Módny dom Alizé pôsobí už tretí 
rok v centre Bratislavy - na Hurbano-
vom námestí, v bývalej budove Domu 
služieb Baťa z roku 1931. Ponúka tu 
vybranú eleganciu a módu, šaty a do-
plnky z dielní návrhárov svetových 
značiek pre dámy, pánov a deti. 

V tomto priestrannom, zrekonštru-
ovanom historickom objekte, v sused-
stve starobylej Michalskej veže, sa 
nachádza aj štýlová reštaurácia Alizé, 
ktorej dizajn bol ocenený v prestížnej 

súťaži ako interiér s najlepším zmys-
lom pre architektonický detail. Prí-
jemné prostredie reštaurácie na chvíle 
strávené gurmánskym pôžitkom z me-
dzinárodnej kuchyne, so špeciálnym 
obedovým menu, vytvoreným len pre 
biznismenov, je spolu s klubom Alizé 
a kaviarňou Alizé miestom, ktoré vie 
vyčariť originálnu a ničím neopakova-
teľnú atmosféru. 
Kontakt: 
RC Slovakia, s.r.o., Hurbanovo nám. 6, 
811 03 Bratislava, tel. 02/59306041, 
fax 02/59306066, www.alize.sk 

MÓDA

To, po čom túži takmer každá žena: byť osobitá, príťažlivá, 
krásna, ba až fascinujúca – ponúkajú najnovšie tohtoročné 
kolekcie odevov z tvorivej dielne svetovej značky Valentino.  

Valentino 
   lizé

Text a foto: Peter Kresánek
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Ako rozoznať 
ťažké a ľahké 
golfové ihrisko

Text: Michal Ivanský    Foto: archív

Už pri plánovaní golfového ihriska sa musia investori zamýšľať, 
kto bude tvoriť budúcu klientelu.
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Ak sa zamýšľame nad otázkou, 
  komu bude slúžiť budúce ihris-

ko, musíme vychádzať z charakteris-
tických špecifík golfovej hry. K nim 
patrí uplatňovanie systému hráčskych 
hendikepov a neobyčajná variabilita 
hracích podmienok golfového ihriska. 
Aby bolo možné hráčsky hendikep 
uplatniť kdekoľvek na svete, bol 
vymyslený systém hodnotenia obťaž-
nosti ihrísk a tiež spôsob stanovenia 
pomeru uvedeného kritéria k prija-
tému štandardu. Ten je daný číslom 
113 a kritérium relatívnej obťažnosti 
je vymedzené rozsahom 55 (najnižšia 
obťažnosť ihriska) a 155 (najvyššia 
obťažnosť). Obťažnosť konkrétneho 
ihriska sa premieta do prideľovania 
(či odoberania) rán hráčovi pre golfové 
kolo. Pri správnom ohodnotení ihriska 
a uplatňovaní hendikepového systému 
by teoreticky všetky ihriská mali byť 
pre všetkých hráčov rovnako ťažké. 
Iné je to, samozrejme, pri hre bez 
uplatnenia vyrovnania, kde sa sku-
točná náročnosť skórovať na danom 
ihrisku plne prejaví. 

Systém hodnotenia
Spôsob hodnotenia rozhodujúcich 
faktorov obťažnosti a matematické 
výpočty robia hraničné hodnoty vždy 
v určitom zmysle problematickými. 
Mimo nich sa totiž ihrisko stáva 

absolútne nevhodným pre celý systém 
vedenia hendikepov a nad hornou 
hranicou 155 brutálnym a prakticky 
nehrateľným. Takéto ihrisko je pre 
bežných hráčov (a tých je určite viac 
ako 95 percent) totálnym sklamaním, 
pretože ich trestá aj za dobré údery. 
Je to spojené so stratou sebavedomia
a radosť z hry je minimálna. Takýto 
- doslova brutálny golf - možno dvíha 
hladinu adrenalínu (vysoká strata 
loptičiek, neprimeraná únava materiá-
lu, psychiky i fyzického stavu hráča, 
vrátane možnosti vyššieho výskytu 
úrazov) len u veľmi malej skupiny 
golfových fanatikov. Pri tradičnom 
ponímaní golfovej hry však ide skôr 
o vyplavovanie endorfínov...

Základom je hráčska základňa
Každý zámer realizovať výstavbu 
golfového ihriska by mal vychádzať 
aj z posúdenia výkonnosti hráčskej 
základne, ktorá je aj v mnohých gol-
fovo vyspelých krajinách rozmanitá. 
Údaje od našich susedov z Rakúska 
sú dostatočne ilustratívne a podľa nich 
sa na priemernom hráčskom hendi-
kepe 32,1 pre mužov a 37,6 pre ženy 
podieľa 87 434 hráčov a hráčok. Pri-
tom v najvýkonnejšej kategórii 1 (HCP 
0 - 4,4) je aj tu len 313 mužov a 40 
žien, čo predstavuje iba 0,4 percenta. 
Napriek nespornému vývoju golfu u 
nás musíme konštatovať, že ešte neja-
ký čas potrvá, kým dosiahneme počty 
hráčov a výkonnosť našich susedov.

PAR jamky

Podobne hodnota PAR pre jamku uvedená na sčítacom lístku (skórkarte) či 
na popise každej jamky je stanovená predovšetkým v závislosti od jej dĺžky. 
Tu však do hry pristupuje aj hracia obťažnosť danej dráhy. Všeobecne by 
však mala zodpovedať takémuto rozsahu:     

 PAR jamky ŽENY (metre) MUŽI (metre)
   3 0 - 200 0 - 220
   4 180 - 390  200 - 450
   5 360 - a viac 400 - a viac

Súčet hodnôt PAR pre všetky jamky sa nemusí zhodovať s hodnotou course 
ratingu ihriska a hodnota PAR je potrebná na výpočet stablefordových 
bodov a na určovanie hendikepov.
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O normovaní
Na normovanie golfových ihrísk na 
svojom území musí národný zväz zís-
kať písomné povolenie od USGA (Uni-
ted States Golf Asociation). Vytvorená 
hodnotiaca skupina školených znal-
cov je povinná presne dodržať všet-
ky nariadenia a postupy. V našich 
podmienkach hodnotenia ihrísk robí 
komisia Českej golfovej federácie.

Základom hodnotenia a výpočtov 
parametrov noriem, ako je PAR, CR 
(course rating) a SR (slope rating), je 
premeranie ihriska. To má byť urobe-
né podľa plánu alebo návrhu ihriska 
odmeraním vzdialenosti v horizontál-
nej rovine od trvalej značky vzdiale-
nostného bodu každého odpaliska po 
stred zodpovedajúceho jamkoviska. 
Každá jamka sa musí merať vzdušnou 
čiarou v horizontálnej rovine elektro-
nickým meracím zariadením, kovovým 
meracím pásmom alebo podobným 
zariadením tak, že sa meria vzdiale-
nostný bod na každom odpalisku ihris-
ka po stred zodpovedajúceho jamko-
viska. Meranie sa musí robiť po čiare 
v predpokladanom smere hry na jamke 
a robiť ho môže akákoľvek kompetent-
ná osoba, pretože výsledok merania 
s presnosťou jedného metra kontrolu-
je a odsúhlasuje komisia, ktorá ihris-
ku priznáva course rating. Vzdialenos-
ti uvedené na skórkarte musia presne 
zodpovedať tomuto meraniu. 

Jamka s ohybom (dogleg) sa musí 
merať rovnou čiarou z odpaliska stre-
dom dráhy po miesto zlomu, pričom 
meranie potom pokračuje rovnou čia-
rou od tohto bodu po stred jamko-
viska. S meraním ihriska súvisí aj 

to, že každé musí mať najmenej dve 
sady odpalísk (predné a zadné), kto-
ré sú všeobecne označované ako žen-
ské a mužské. Používajú sa aj ďalšie, 
v podstate určené na zväčšenie hra-
cej dĺžky ihriska, aj tu však vždy musí 
byť zreteľne umiestnené označenie 
vzdialenostného bodu.

Náročnosť hodnotenia
Na vysvetlenie systému hodnotenia 
(ratingu) ihriska je potrebné uviesť, 
že efektívna hracia dĺžka je namera-
ná dĺžka golfového ihriska, upravená 
faktormi, ako sú neobvyklé kotúľanie 
lopty, stúpania a klesania terénu jam-
ky, zmeny dĺžky jamky vynúteným 
skrátením rany (napr. dogleg), vplyv 
vetrov a odchýlky v nadmorskej výš-
ke ihriska, ktoré robia dĺžku ihriska 
väčšou alebo menšou vzhľadom na 
skutočne nameranú. Ak napr. vynú-
tené skrátenie rany zvyšuje efektív-
nu dĺžku ihriska pre skreč golfistu, 
hodnotiaci tím musí urobiť korekciu 
v skutočne nameranej dĺžke. Vypočí-
taná efektívna hracia dĺžka sa násled-
ne dosadí do zodpovedajúcich vzorcov 
na výpočet dĺžkovej obťažnosti pre 
skreč a bogey hráča. Dĺžková obťaž-
nosť vyjadruje hraciu obťažnosť ihris-
ka hodnotenú len podľa jeho efektív-
nej dĺžky, pričom faktory obťažnosti 
sú prekážky, celkový prírodný charak-
ter ihriska, vegetácia a všeobecné hra-
cie podmienky na ihrisku, ktoré robia 
hru ťažšou alebo ľahšou, ako je hra na 
štandardnom ihrisku s rovnakou efek-
tívnou dĺžkou. Hodnotiaca skupina 
berie do úvahy desať faktorov obťaž-
nosti a hodnotí ich stupnicou 1 až 10 
po individuálnom posúdení ich vplyvu 
na hru skreč a bogey hráčov na jed-
notlivých dráhach. Po skončení hod-
notiaceho procesu sa čísla pre každý 
faktor spočítajú a vynásobia váženým 
koeficientom. Celková vážená hod-
nota faktora obťažnosti sa použije vo 
výpočtoch pre skreč a bogey hráčov 
a následne sa výsledky prepočítajú 
na rany. Rany, ktoré môžu mať klad-
nú alebo zápornú hodnotu, sa priradia 
k hodnotám dĺžkovej obťažnosti a až 
takto sa získa hodnota course rating 
a bogey course rating. 

Hodnotenie faktorov obťažnosti

Topografia: obťažnosť pri zaujatí 
postoja na dráhe v oblasti dopadu lopty 
a všetky zmeny v sklone dráhy od oblasti 
dopadu po jamkovisko.

Dráha (fervej): účinná šírka dráhy 
v oblasti dopadu lopty, ktorá môže byť 
redukovaná doglegom, stromami alebo 
sklonom dráhy.

Jamkovisko ako cieľ: veľkosť, tvrdosť 
povrchu, tvar a sklon jamkoviska ako 
cieľa v závislosti od dĺžky približujúcej 
sa rany.

Náprava pri hre z rafu: prítomnosť rafu 
ako penalizujúceho faktora v blízkosti 
oblasti dopadu a okolo jamkoviska.

Pieskové prekážky: prítomnosť piesko-
vísk a ich blízkosť k oblasti dopadu lopty 
a v okolí jamkoviska.

Hranica ihriska/extrémny raf: 
prítomnosť hranice ihriska v blízkosti 
oblasti dopadu lopty a v okolí jamko-
viska, prítomnosť extrémne vysokého 
neupravovaného rafu, ktorý má rovnaký 
účinok ako hranica ihriska.

Vodné prekážky: prítomnosť vodnej 
prekážky najmä v blízkosti oblasti 
dopadu lopty a okolo jamkoviska.

Stromy: ich strategická poloha, veľkosť, 
výška a hustota koruny stromu s vplyvom 
na pravdepodobnosť opätovného zahra-
tia lopty do hry.

Povrch jamkoviska: tvar a normálna 
patovacia rýchlosť povrchu.

Psychológia: psychologický účinok na 
hru spôsobený prítomnosťou kombinácie 
faktorov obťažnosti v cieľovej oblasti hry.

Hviezdy ciest 01.2007 
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DÔLEŽITÉ POJMY

Skreč golfista - muž, je amatérsky hráč, ktorého výkonnosť zodpovedá 
hendikepu 0. Dokáže z odpaliska zahrať ranu dlhú 250 yardov (asi 228 m) 
a dosiahnuť 470-yardovú (asi 430-metrovú) jamku na dve rany. 

Skreč golfista - žena, je amatérska hráčka, ktorá dokáže z odpaliska zahrať 
ranu dlhú 210 yardov (192 m) a dosiahnuť 400-yardovú (asi 366-metrovú) 
jamku na dve rany.

Bogey golfista - muž, má EGA presný hendikep medzi 17,5 až 22,4 a dokáže 
v priemere zahrať ranu z odpaliska dlhú 200 (asi 183 m) yardov a dosiahnuť 
370-yardovú (asi 339-metrovú) jamku na dve rany.

Bogey golfista - žena, má hendikep 21,5 až 26,4. Dokáže zahrať ranu 
z odpaliska v priemere dlhú 150 yardov (asi 137 m) a dosiahnuť 280-yardovú 
(asi 256-metrovú) jamku na dve rany.

Absolútna hracia obťažnosť (course rating, CR) je kritérium, ktoré vyjadruje 
ohodnotenie obťažnosti ihriska pre skreč golfistu za dobrého stavu ihriska 
a za normálneho počasia. Hodnota je vyjadrená počtom rán, t. j. číslom, 
ktoré sa udáva na jedno desatinné miesto. Vychádza z efektívnej hracej dĺžky 
a iných faktorov obťažnosti, ktoré možno považovať za také závažné, že môžu 
ovplyvniť schopnosť skreč hráča dosiahnuť predpokladaný výsledok.

Hracia obťažnosť pre bogey hráča (bogey rating) je vyjadrenie stupňa obťaž-
nosti dosiahnuť predpokladaný výsledok bogey hráčom pri hre na ihrisku za 
jeho dobrého stavu a za normálneho počasia.

Relatívna hracia obťažnosť (slope rating, SR) je pomocné kritérium, ktoré 
slúži na stanovenie hracej schopnosti hráča na určitom ihrisku v pomere 
k hracej schopnosti skreč hráča na tom istom ihrisku. Je to miera, v akej bude 
výsledok zodpovedajúci určitému hendikepu nad alebo pod hodnotou zodpove-
dajúcou course ratingu.
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 Ôsmy div 
       veta 

PALMOVÉ OSTROVY 
Dubaj, jedna zo siedmich perál Orien-
tu, profitoval v minulosti z obchodu so 
zlatom, perlami, neskôr z ťažby ropy, 
no a teraz - z prepychu a blahobytu, 
ktoré ponúka celému svetu. Pomocou 
ľudskej nápaditosti a vynaliezavosti 
sa pomaly, ale isto premieňa na jednu 
z najatraktívnejších dovolenkových
 destinácií na tejto planéte. „Mozgom“ 
tejto vízie je sultán bin Sulaj. Čo sa 
pred pár rokmi zdalo nemožné, má 
dnes konkrétnu podobu a právom sa 
označuje za ôsmy div sveta. Palmové 
ostrovy sa stávajú jedným z najväč-
ších umeleckých výtvorov súčasnosti. 
Umelo vytvorené ostrovy zoskupené 
do tvaru troch paliem vyrastajúcich 
z mora navždy zmenia siluetu Dubaja.
Po svojom definitívnom dokončení 
budú viditeľné z vesmíru, vďaka nim 
sa vytvorí 120 km nových pieskových 
pláží a pobrežné pásmo narastie o 520 
km. Úvodná myšlienka síce počítala 
so stavbou iba dvoch paliem: The Palm 

Jumeriah (Palma Džumajrá) a The Palm 
Jebel Ali (Palma Džebei Ali), práce na 
nich postupovali tak dobre, že sa stavi-
telia rozhodli ešte pre jednu, The Palm 
Deira (Palma Dajrá), ktorá bude svoji-
mi rozmermi väčšia ako Paríž. Čo naj-
väčší počet turistov by malo prilákať 
vyše 60 luxusných hotelov, 5 000 rezi-
dencií priamo na pláži, 5 000 prepy-
chových apartmánov, súkromné prí-
stavy svetovej triedy, termálne parky, 
reštaurácie, nákupné strediská so sve-
tovými značkami, športové strediská 
a vychýrené ozdravovne. 
Palma Džumajrá - tvarom pripomína-
júca datľovníkovú palmu so 17 vejáro-
vitými listami je s rozlohou asi 20 km2 
najmenšia z troch paliem. Na jej vytvo-
renie sa z morského dna vyťažilo viac 
ako 90 miliónov metrov kubických 
piesku. Obkolesuje ju vlnolam v tva-
re polmesiacovitého ostrova, ktorý by 
mal odolať vlnám vysokým až 4 m. 
Na tomto ostrove bude vybudovaný 
aj najväčší potápačský park na svete, 

Text: Veronika Harmadyová    
Foto: ESA, UAE, SPACE IMAGING MIDDLE EARTH, NASA

Nádherné rezidenčné paláce, islamské mešity 
a beduínske trhy hýriace všetkými farbami, 
ale aj supermoderné výškové budovy, kasína, 
prepych a bohatstvo v ponímaní súčasného 
sveta. To všetko obklopené horúcou zlatistou 
piesočnou púšťou, exotickou vegetáciou 
a pokojným teplým morom. To sú najnovšie 
atraktívne destinácie tejto planéty, urobené na 
umelých ostrovoch, na ktorých je pravý akurát 
ich návštevník a pocit dokonalej pohody. 
Vitajte v ôsmom dive sveta...

S
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v ktorom návštevníkov čakajú exotické 
ryby, umelo vytvorený koralový útes 
alebo staroveká Atlantída. Rezidencie 
na tomto ostrove boli predané v priebe-
hu troch dní a medzi ich majiteľmi sú 
osobnosti ako manželia Beckhamovci, 
Rod Steward či Michael Jackson.
Palma Džebei Ali – taktiež v tvare 
datľovníkovej palmy, avšak asi o polo-

vicu väčšia a oveľa luxusnejšia bude 
druhá palma. Obklopovať ju budú 
ostrovčeky v tvare arabských veršov. 
Viac ako 1 000 vodných domov bude 
stáť na pilieroch medzi konármi a pol-
mesiacom. Ich obyvatelia sa majú sku-
točne na čo tešiť. Presklené priestory 
pod vodou im umožnia hoci priamo zo 
spálne pozorovať život pod morskou 
hladinou. Podľa tvorcov ostrovov sa na 
tejto, resp. na tretej ostrovnej palme 
uvažuje o vybudovaní haly na lyžova-
nie, čo je pri 40-stupňových teplotách 
celkom exotická predstava. 

Palma Dajrá – bude s dĺžkou 14 km 
a šírkou 8,5 km a plochou 80 km2 naj-
väčšou z trojice ostrovov. Jej „koru-
na“ bude vytvarovaná zo 41 vejárovi-
tých listov a 21-kilometrový polmesiac 
bude najväčší na svete. Na jednotli-
vých listoch sa postaví približne 8 000 
prepychových dvojposchodových 
domov v troch rozdielnych štýloch: 
Premier, Grand a Vista Town, súkrom-
né prístavy, obchodné centrá a promi-
nentné kluby. 
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SVET
Kreativita a vízie v Dubaji nemajú 
konca. Kým vďaka Palmovým ostro-
vom sa Dubaj dostal na mapu sve-
ta, vďaka novému projektu sa celý 
svet fyzicky zobrazí na území Duba-
ja. Názov novej ostrovnej turistic-
kej atrakcie je pritom jednoduchý 
– SVET. Ide pritom o najvzrušujúcej-
ší vznik území a štátov na našej pla-
néte. SVET – to bude 300 umelých 
ostrovov zoskupených do tvarov jed-
notlivých kontinentov a častí našej 
planéty, ktoré budú taktiež viditeľ-
né voľným okom z vesmíru. SVET 
by mal byť dokončený už budúci rok 
a so svojou dĺžkou 9 km, šírkou 7 km 
a plochou viac ako 9 340 000 m2

sa stane najväčším zoskupením 
umelých ostrovov na tejto planéte. 
Na jeho výstavbu sa spotrebuje 326 
miliónov metrov kubických piesku 
a 32 miliónov ton kameniny na stav-
bu vlnolamov. Na ostrovy SVETA 
sa bude možné dopraviť iba letecky 
alebo loďou. Cena jedného ostrova 

SVETA sa pohybuje v rozmedzí od 
10 do 45 miliónov amerických dolá-
rov. Podľa neoficiálnych informácií 
vlastnia už polovicu ostrovov ruskí 
investori. Pokiaľ teda chcete efektív-
ne investovať svoje našetrené milió-
ny, je najvyšší čas...

SENTOSA
Umelý ostrov Sentosa je s rozlohou 
5 km2  štvrtým najväčším ostrovom 
Singapuru. V minulosti plnil obran-
nú funkciu, v 90. rokoch minulého 
storočia bol zabudnutým miestom, 
ktorému „vdýchli život“ mnohé 
atrakcie, vďaka čomu sa dnes nazýva 
aj „ihriskom Singapuru“. Toto najpo-
pulárnejšie ázijské zábavné centrum 
a miesto oddychu a relaxu navštívia 
ročne asi 2 milióny turistov. Do jeho 
rozvoja bolo investovaných vyše 
420 miliónov amerických dolárov 
zo súkromných zdrojov a ďalších 
500 miliónov amerických dolárov 
z vládnych fondov. Ostrov ponúka 
tri pláže – Tanjong, ktorá je určená 

na relaxovanie, Siloho na športové 
aktivity a Palawan, na ktorej sa cez 
visutý most dostanete na ostrovček, 
považovaný za najjužnejší bod kon-
tinentálnej Ázie (miesto, kde je Ázia 
najbližšie k Ekvádoru).  Na Sentose 
sa nachádza aj najvyššia samostatne 
stojaca 110 metrov vysoká vyhliad-
ková veža v Ázii – Claberg, z ktorej 
možno vidieť nielen celý Singapur, 
ale aj časti Malajzie a Indonézie. 
Do výšky sa týči aj 12-poschodový 
symbol Singapuru – socha Merlion. 
V západnej časti ostrova sa nachádza 
Podvodný svet, v ktorom 83-metrový 
pojazdný chodník vedie cez preskle-
ný tunel, cez ktorý vidieť viac ako 
250 druhov morských živočíchov 
z rôznych kútov zeme. Súčasťou oce-
anária je aj Lagúna delfínov so vzác-
nymi ružovými delfínmi. Hudobná 
fontána, Záhrady sentoských orchi-
deí, Motýlí park, pevnosť Siloso, či 
najväčšie a najluxusnejšie kasíno na 
svete, to sú atrakcie, ktoré lákajú na 
Sentosu čoraz viac turistov. 

Arabské krajiny sa stávajú novým 
realitným investičným rajom.
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1.  SVET zahŕňa asi 300 umelých ostrovov 
 v tvare svetových kontinentov za 
 niekoľko miliárd dolárov.

2.  Projekt umelých ostrovov získal za 
 architektonické spracovanie cenu 
 American Corporate Identity Award.

3.  Sentosa – pláže sú určené na relax aj 
 športové aktivity.

4.  Sentosa – visutý most k najjužnejšiemu 
 bodu kontinentálnej Ázie.

5.  Sentosa – miesto najväčších turistických 
 atrakcií v bohatom mestskom štáte.

5
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DIZAJN

ŠTÝLOVÁ ISTOTA
Letmý pohľad na nezhasínajúce hviezdy špičkového svetového dizajnu 
a niekoľko horúcich noviniek.

D PRAVIDLÁ STOLOVANIA
Kultúra stolovania má svoje pravidlá. Svietnik Water Lily 
je novým doplnkom nielen pre slávnostné tabule. Kombi-
nácia tvarov z ušľachtilej ocele a pieskovaného skla  pôso-
bí ako kvet plávajúci na vodnej hladine. Tento kultivovaný 
jav z Dánska sa rýchlo stal nevyhnutnosťou elegantných 
mestských interiérov. Dizajn: Troels Seidenfaden, www.stelton.com

T ARCHITEKTI OBUVNÍCI
Inšpirácia architektúrou sa už objavila vo viacerých kolekciách 
módnych tvorcov. Holandský architekt Rem D. Koolhaas si oddýchol 
od svojho denného poslania a spolu s tvorcom obuvi Galahadom JD 
Clarkom navrhli sériu dámskych topánok s názvom United NudeTM. 
Inšpirovali sa konštrukčnými detailmi, známymi priemyselnými dizaj-
novými archetypmi, ale aj geometrickou Möbiovou slučkou, 
ktorej nekonečnosť už dávno fascinovala napríklad aj M.C. Eschera 
a jeho svetoznáme grafiky. www.unitednude.com

EVERGREEN E 
Dizajnová ikona firmy Walter Knoll, FK 86 pomenovaná 
podľa iniciál dizajnérov a roku svojho prvého objavenia, 

je späť. Vďaka veľkej obľúbenosti sa dočkala čestnej 
reedície pri príležitosti okrúhleho firemného výročia. 

Minimálna forma a maximálny komfort tejto nemeckej 
funkcionalistickej klasiky nikdy nezostarnú. 

Dizajn: Jürgen Kastholm a Preben Fabricius, www.walterknoll.de

R ALTICKÝ CHAT
Lotyšsko sa dynamicky ženie trendom naproti, o čom sved-
čia aj mladé dizajnérske počiny. Miestna spoločnosť Baltic 
Furniture Design Factory si v spolupráci s dánskym dizaj-
nérom Jakobom Wagnerom položila otázky: Čo robia ľudia, 
keď sa stretnú? Čo v nich vyvoláva pozitívne emócie? 
Odpoveďou je elegantná stolička Chat s dyhou zebrano do 
priestorov určených na stretnutia a rozhovory, ktorá mno-
hých pozitívne naladila už na pohľad. Získala 1. miesto 
v súťaži o najlepší dizajn Lotyšska. www.bfdf.lv

D VIBRUJÚCA MODERNA
Niekoľko dezénov hviezdnej vankú-
šovej edície Classic pillow, ktorými sa 
pýši nábytkársky pojem Vitra, navrhol 
veľavážený textilný dizajnér Alexan-
der Girard už v roku 1957. Nadčasová 
karmínová grafika na bielom podkla-
de je dnes reinterpretovaná aktuál-
nou tlačou na bavlnenej obliečke 
plnenej páperím. www.vitra.com

Hviezdy ciest 01.2007 

Text: Petra Boudová 
Foto: archív
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MIKROKLÍMA
Už môžete mať svoju vlastnú 
bublinu, v ktorej sa dá ukryť pred 
hlukom a chaosom okolitého sveta. 
Bunka Oculas je vybavená posledný-
mi technologickými vymoženosťami, 
je navrhnutá na maximálne relaxovanie 
a užívanie si. Hudbu, hry, film alebo typ 
osvetlenia podľa želania stačí naprogra-
movať. Rovnako ako druh masáže pre 
vaše uťahané svalstvo, ktoré vám 
sprostredkuje samotné pohodlné kres-
lo. Dokonalá izolácia vo vlastnom 
svete má len jeden malý nedosta-
tok, ako obvykle cenu. 
www.theoculas.com, 

foto: Benedict Redgrove   



UMENIE

Retrospektívne návraty, odráža-
  júce vo svojom stvárnení nielen 

zlatú epochu 19. storočia inšpirovanú 
impresionistami Manetom, Degasom, 
ale predovšetkým vynálezcami 
a konštruktérmi, akými boli Edison, 
Daimler, Benz, zobrazením dávno 
zabudnutých reálnych či mytologic-
kých postáv a dnes často „prachom 
storočí zapadnutých“ technických 

vynálezov, predstavujúcich predzvesť 
súčasnosti, oživuje v podobe sôch 
a drevených plastík - akademický 
sochár Juraj Čutek. Jeho umelecká 
tvorba odráža aj ďalšie dve polohy - 
polohu inšpiratívneho sveta hudby vo 
všetkých jej variáciách a polohu Com-
medie dell‘arte, s pre ňu typickými 
harlekýnmi, povrazolezcami a žonglér-
mi. Plastiky, figúry a objekty, napriek 
tomu, že sú väčšinou výsledkom kom-
binácie viacerých materiálov (dreva, 
kovu a pod.), či dejových línií (človek, 
mytológia – technika, harlekýn 
– hudobný nástroj), sú vo svojej pod-
state vždy pevne a harmonicky „zras-
tené“. Ide v nich o hľadanie rovnováhy 
medzi dvoma svetmi – groteskným  
a bizarným svetom duše, srdca a idey 
(človekom) a fascinujúcim a zároveň 
záhadným materiálnym svetom (tech-
nika, vynálezy, pokrok, nástroje), čím 
autor vo svojej výpovedi len dokazuje 
úprimnosť, s akou tvorí.  

Hviezdy ciest 01.2007 

Bizarná harmónia 
   

E Daimler & Benz, 2006 

Text: SCG  Foto Juraj Čutek

T Ján Bahýľ, 2006

D J. G. Deburau, 2007 



01.2007 Hviezdy ciest

66 67

Juraj Čutek (1957), akademický sochár. Absolvoval Vysokú 
školu umelecko-priemyslovú v Prahe, kde v rokoch 1977 
- 1983 študoval u profesora Josefa Malejovského. Venoval 
sa interiérovému dizajnu, komornej sochárskej tvorbe. Od 
polovice 90. rokov v jeho tvorbe prevážila voľná sochárska 
tvorba. Kvalitu a renomé jeho tvorby podčiarkujú aj výstavy 
v galériách, účasť na zahraničných a domácich sympóziách, 
či umiestnenia jeho diel v súkromných zbierkach nielen na 
Slovensku, ale predovšetkým v zahraničí.

T Tehotná hudbou, 2006

E Parná veľryba III., 2006

T Sme na jednej lodi II., 2006



Potešenie
 menom 
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HVIEZDNY ZÁSAH

Klenotníctvo Alegra by malo byť naj-

luxusnejším, aké možno na Slovensku 

navštíviť. Čím chcete naplniť a hlavne 

udržať túto odvážnu ambíciu?

- Predovšetkým ponukou nadštandard-
ných služieb, značiek, zastúpených po 
prvý raz na Slovensku, stopercentným 
servisom pre našich klientov a vysoko 
profesionálnym prístupom k zákazní-
kovi, založeným na priamej komuniká-
cii a individuálnom prístupe. A samo-
zrejme - k prestíži nášho klenotníctva 
prispieva aj jeho poloha - priamo na 
lukratívnej pešej zóne v centre mesta. 

Spomínali ste jediné zastúpenie zna-

čiek viacerých výrobcov práve vo va-

šom klenotníctve. O aké značky ide? 
- Naším hlavným sortimentom sú 
hodinky, ku ktorým dodávame aj time 
mover. A tiež šperky. Okrem toho 
ponúkame aj drobnosti vo forme kľú-
čeniek, spôn na peniaze a iných vecí, 
dotvárajúcich celkový imidž nášho 
zákazníka. Máme zastúpenie takých 
značiek, ako BVLGARI, nemecká 
hodinárska manufaktúra Glashütte 
Original, ďalej OMEGA, TAG HEUER, 
RADO, šperky Piero Milano, CHAMPE-

SAN, nemecká klenotnícka firma Cédé, 
spolupracujúca s najlepším brúsičom 
drahých kameňov na svete - Berndom 
Munsteinerom. To, že väčšina z nich 
vyrába alebo dopracováva svoje pro-
dukty ručne, vari ani netreba hovoriť. 
Máme tu najdrahšie pánske hodinky 
od nemeckej manufaktúry Glashütte 
Original. Ide o limitovanú sériu 200 
kusov, pričom jedny stoja takmer 
2 milióny korún. Za nimi však ničím 
nezaostávajú ani dámske hodinky vy-
kladané briliantmi, v bielom zlate s au-
tomatickým strojčekom za 1,1 milióna 

Text: SCG Foto: Peter Mayer, Alegra

Každá žena je pre muža šperkom. Tak ako žena od nepamäti zušľachťuje 
muža, tak zase šperky zvýrazňujú a umocňujú krásu ženy. Aj preto nie je 
náhodné, že presne na Medzinárodný deň „šperkov“, 8. marca, začal biť 
tep priamo v srdci Bratislavy - na Michalskej ulici 14 - novému luxusnému 
klenotníctvu ALEGRA. Pri tejto príležitosti sme položili pár otázok 
riaditeľovi spoločnosti Alegra – Ing. Andrejovi Cesnakovi.

CHAMPESAN
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korún, či briliantová súprava, v ktorej 
sa hodnota každého kameňa pohybuje 
okolo 1,5 milióna korún. Sme jediní, 
ktorí ponúkame napr. nástenné kyvad-
lové hodiny s vysokou presnosťou od 
firmy Erwin Sattler. 

Na základe akých kritérií ste sa riadili 

pri výbere jednotlivých značiek?

- V prvom rade sme mali záujem 
predávať tie najluxusnejšie značky na 
svete. Samozrejme, že svoje kritériá 
– a tie boli veľmi prísne – si kládli aj 
samotné zastúpenia jednotlivých zna-
čiek, od nárokov na dizajn predajne 
počnúc a profesionálne vyškoleným 
personálom končiac. 

ALEGRA - slovo má svoj pôvod v talian-
čine a znamená radosť, veselosť. V Por-
tugalsku je to bežný pozdrav a prianie 
krásneho dňa. Ako názov luxusného 
klenotníctva odráža impresiu zákazní-
kov z krásnych šperkov, hodiniek a po-
zitívnej atmosféry. A, samozrejme, to, 
že sa názov klenotníctva začína na prvé 
písmeno abecedy, len predznamenáva, 
že je jednotkou aj v tomto segmente.

Riaditeľ spoločnosti Alegra 
– Ing. Andrej Cesnak.

So zákazníkmi individuálne 
komunikuje profesionálne 

vyškolený personál.

PIERO MILANO

CHAMPESAN

Kyvadlové hodiny od firmy Erwin-
Sattler môžete získať na Slovensku 

jedine v klenotníctve Alegra.

PanoMatic Lunar
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D ZAKÁZKOVÉ ZAVÍRACÍ NOŽE
Muž bez vreckového noža nie je cel-
kom mužom. Dnes však nestačí mať 
vo vrecku rybičku za pár korún. Podľa 
noža sa totiž spozná aj správny gentle-
man. Aj medzi nožiarmi, rovnako ako 
medzi hodinármi či šperkármi, sú top 
výrobcovia, ktorí si strážia tajomstvá 
svojej výroby. Navyše dizajnéri nožov 
vedia vyčarovať naozaj filigránsky 
nádherné kúsky, ktorých hlavným cie-
ľom je byť ozdobou. I keď diamantom 
brúsené ostrie damaškovej ocele stále 
zostáva chladnou zbraňou. Najkrajšie 
a najvzácnejšie nože súčasnosti pred-
stavuje tento krásny sprievodca.
Slovart, 2007, cena 1 499 Sk

ANDREW KOHUT A BRUCE STOKES:
AMERIKA PROTI SVETU
Aj vám sa zdá, že tí Američania sú 
v ostatných rokoch nejakí veľmi 
panovační? Aj vy si myslíte, že nie 
je v poriadku ich predstava globali-
zácie a demokracie? Aj vy nesúhlasíte 
s medzinárodnou politikou súčasnej 
exekutívy USA? Pokiaľ si len kladiete 
tieto otázky, je to v poriadku. Dvojica 
amerických politológov sa rozhodla 
zistiť, prečo ľudia nemajú Ameriku 
v ostatných rokoch v láske, niektorí 
až tak, že do nej hádžu lietadlá plné 
ľudí. Kniha, s ktorou sa budete hádať, 
ale s mnohými vecami aj súhlasiť.  
Slovart,  cena 399 Sk

Text: Martin Kasarda
Foto: Slovart, EMI Music

E ISLAM: UMENIE A ARCHITEKTÚRA
Niekedy máte zo správ dojem, že svet islamu 

je svetom násilia, bômb a na seba nalepených 
chudobných štvrtí. Opak je však pravou. Dlhé 
stáročia vyrastala islamská kultúra na kráse a 

veľkoleposti architektonických skvostov a bohato 
zdobených interiérov. Kniha Islam je zaujímavým 

sprievodcom kultúrou a históriou od hlbín Ázie 
až po západný okraj saharskej Afriky. Islamská 

architektúra je plná svetelných kontrastov, bom-
bastických riešení, ale aj vznešenosti a úcty. Nád-

herná kniha otvára do tohto sveta dvere a priam 
pozýva na cestu exotickým, múdrym a veľkole-

pým svetom blízkej, ale predsa inej kultúry. 
Slovart, 2006, cena 1 499 Sk

K šálke
kávy



NEŽNÁ KRÁĽOVNÁ 
Hodvábne jemný hlas, mäkké tóny akustic-
kých nástrojov a nostalgia ako pri západe 
slnka na poslednom rande pri mori. Mladá, 
krásna a nežná: Norah Jones.

Keď sa Norah Jones (1979) objaví na 
pódiu, ani ju spoza piana poriadne nevi-
dieť. A pritom ide o úplne výnimočný zjav. 
Keď sa pred piatimi rokmi jej jemný hlá-
sok v tom rachote populárnej hudby obja-
vil, pôsobil ako rozkvitnutá sedmokráska 
uprostred betónovej džungle. A táto nezvy-
čajná muzikantka odrazu predala 18 milió-
nov kusov svojho debutu Come Away With 
Me, odniesla si domov plnú igelitku cien 
Grammy a dokázala, že dobrý jemný džez 
má pod slnkom miesto aj v 21. storočí.

Tretí album Not Too Late pokračuje 
v tom, v čom je Norah Jones presvedčivá 
a dobrá – v jemných hudobných piesňach 
vo vynikajúcom zvukovom kabáte, kde 
počujete cinknúť každú činelku. Jej motýlí 
hlas priťahuje na seba pozornosť ako 
secesná bábika. Muzikanti okolo nej sú 
pozadím, ktoré nevnímate rušivo, ale ako 
balzam pre uši. Po dvanástich pesničkách 
nového albumu máte chuť počúvať ho 
znova. Norah Jones je kráľovnou nežnej 
hudby. Nevnucuje sa, nekričí, len potichu 
hovorí, že svet je krásny. A nikdy nie je 
neskoro uvedomiť si to.

01.2007 Hviezdy ciest

Dovozca do SR: PROTECH group s. r. o. Bratislava
e-mail: protechgroup@protechgroup.sk, tel.: 02/4552 7661, 62
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MercedesCard

Nekonvenčný dizajn 

jedinečné služby
Originalita a jedinečnosť MercedesCard medzi priaznivcami a majiteľmi automobilov značky Mercedes 

neustále rastie, o čom svedčí predovšetkým zvýšený záujem o služby a výhody nielen jej súčasných, ale 

najmä potenciálnych držiteľov karty. Ako zisťujeme aj z vašich reakcií, jej kredit nezvýrazňujú len mož-

nosti výhodných podmienok jej vlastnenia, ale aj sila nášho partnera – Tatra banky.  

Lyžovačka s MercedesCard
Chystáte sa využiť posledné možnosti 
jarnej lyžovačky počas tohtoročnej sezó-
ny,  alebo si plánujete lyžovačku počas 
vianočných sviatkov a budúcej sezóny? 
V tom prípade využite ďalší z bonusov 
pre držiteľov MercedesCard – zľavy na 
skipass, lyžiarsku škôlku, ubytovanie 
a služby v hoteloch Grand a Tri studničky 
v stredisku Jasná – Nízke Tatry a k tomu 
skipass zdarma! A nielen to. Pre držite-
ľov MercedesCard pri ceste do zahraničia 
a strávenia relaxačného pobytu v hoteli  
podľa vášho výberu, či pri prenájme moto-
rového vozidla, vám naša partnerská sieť 
TulipTours poskytne exkluzívnu zľavu 
vo výške 8 %!

Bezplatné autosalóny
Chcete mať prehľad o najaktuálnejších 
novinkách na automobilovom trhu? 
Pre držiteľa MercedesCard to nie je ani 
najmenší problém, pretože automaticky 
v prípade záujmu získa bezplatné vstu-
penky na slovenské autosalóny! Každý 
držiteľ MercedesCard bez toho, aby sledo-
val kalendár usporiadania autosalónov, 
dostane bezplatné vstupenky včas a pria-
mo na svoju doručovaciu adresu.

Finančná výpomoc v zahraničí
Jedine držitelia MercedesCard majú mož-
nosť v prípade náhlej poruchy vozidla 
Mercedes promptného zvýšenia úverové-
ho rámca na pokrytie nákladov na opravu.

Potešujúce drobnosti života
Urobte radosť sebe a svojim blízkym kúpou 
ktoréhokoľvek darčekového predmetu 
Mercedes-Benz so 7 % zľavou.

Všetci držitelia MercedesCard majú aj v roku 2007 zabezpečený bezplatný 
vstup do novootvoreného Mercedes-Benz múzea v Stuttgarte.  Nezaváhajte a využite túto možnosť, keď sa vstupen-kou do histórie i súčasnosti očarujúceho sveta automobilov jedinečnej značky môže stať vaša MercedesCard*.

*Ponuka je platná do 31. 12. 2007 a netýka sa žiadnych ďalších spoplatnených služieb 
(napr.  prehliadka so sprievodcom a pod.). 
Klient nemá nárok na dodatočné vrátenie 
už zaplateného vstupného.

MercedesCard môže získať každý majiteľ vozidla značky Mercedes-Benz oficiálne zakúpeného u ktoréhokoľvek zmluvného 
partnera DaimlerChrysler Automotive Slovakia na Slovensku. S MercedesCard zároveň automaticky získavate:

bez dokladovania príjmu úverový limit 50 000 Sk;

až 40-dňové bezúročné čerpanie finančných 
prostriedkov, a to aj pri výbere v hotovosti;

možnosť vyčerpať úverový rámec na bezhotovostné 
nákupy aj jednorazovo v plnej výške;

bezplatné elektronické služby;

v prvom roku karta úplne zdarma a vďaka 
vernostnému programu možnosť bezplatne 
ju využívať aj naďalej;

zvýhodnený ročný štandardný úrok pri splácaní 
vašich splátok len 11,9 % (mesačne 0,99 %);

31 miliónov obchodných partnerov na celom svete 
pre bezhotovostné úhrady za tovar a služby.

Podmienky a bližšie informácie nájdete na www.mercedes-benz.sk/Mercedescard alebo vám radi poradíme na tel. čísle: 02/4929 4418.
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TRENDY

Plazmový gigant

V závode Kamejama 2, prvej továrni 
na svete na produkciu sklenených 
substrátov ôsmej generácie, vyrobil 
Sharp najväčší LCD televízor na svete. 
Prototyp 108-palcovej LCD obrazovky 
s rozmermi 2386 x 1344 mm a uh-
lopriečkou 2738 mm predstavili na 
výstave 2007 International CES v ame-
rickom Las Vegas. V Európe bude mať 
oficiálnu premiéru na veľtrhu CeBIT 
a predávať by sa mal od augusta 2007 
za dosiaľ nestanovenú cenu.  
Text: SCG    Foto: www.flickr.com

Originálna 
reprosústava

Päť rokov vývoja, viacero prevratných 
objavov správania sa zvuku  v prítom-
nosti rôznych materiálov a ich tvarov. 
„Iba“ toto stačí na vznik originálnych 
reprobední B&W Nautilus, pri ktorých 
každý detail dizajnu prispieva k vý-
slednému špičkovému zvuku. Ten 
môže byť obmedzený alebo zafarbený 
jedine zdrojom, zosilňovačom či kábla-
mi. Každý reproduktor je zhotovený 
ako ozajstný piest a exponenciálne 
zužujúce sa trubice účinne odvádzajú 
zvuk do stratena. Telo každej reprosús-
tavy váži 60 kg a montuje sa s 50 kg 
žulovou základňou. Takto sa eliminuje 
prenos vibrácií do konštrukcie budovy 
a zabezpečuje sa stabilita sústavy. 

Dokonalý zvuk a dizajn v tvare slimá
ka sa premietli, samozrejme, 
do výslednej ceny. Za viac ako 
1 800 000 Sk si kúpite absolútne čistý 
zvuk na hraniciach možností dnešných  
technológií. 
Text: SCG  Foto: www.bwspeakers.com

Manažérska lahôdka 

Prečo je PDA Advantage X7500 jedno 
z najlepších PDA na svete? Keď už nie 
kvôli podpore väčšiny komunikačných 
technológií a plnohodnotnej Qwerty 
klávesnici, pripojiteľnej cez magne-
tický prúžok, tak rozhodne vďaka 
obrovskému 5-palcovému displeju 
s rozlíšením 640x480 bodov. Interná 
operačná pamäť má kapacitu 256 MB 
ROM a 128 MB RAM. 
Celková dostupná 
pamäť zariadenia 
sa môže vyšplhať 
až na 12 GB (8 GB 
harddisc + 4GB 
karta miniSD). 
Pre cestovateľov 
je zabudovaný 
GPS prijímač 
a pre fanúšikov multimediálnej výbavy 
zase trojmegapixelový fotoaparát s au-
tomatickým zaostrovaním a bleskom, 
MP3 prehrávač a videoprehrávač. Celé 
zariadenie sa dá pripojiť k televíz-
nym prijímačom alebo projektorom. 
Bluetooth podporuje aj priamu tlač do-
kumentov na kompatibilných tlačiar-
ňach. Cena tejto vernej manažérskej 
elektronickej sekretárky je symbolická 
a pohybuje sa okolo 900 eur. 
Text: SCG   Foto: www.htc.com
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Compass pre Yxa

Predstaviteľ populárnej skupiny HEX, 
Tomáš Dohňanský – Yxo získal ako 
jeden z prvých na Slovensku nový 
Jeep Compass s mestským vzhľadom 
a s aktívnym pohonom 4x4. Vozidlo 
s turbodieselovým motorom 2.0 CRD 
(103 kW, 310 Nm) a 6-stupňovou 
manuálnou prevodovkou si vybral 
v čiernom farebnom vyhotovení, s tma-
vými sklami. „Takéto auto som ešte 
nemal. Myslím si, že získať Jeep patrí 
k chlapským snom. Veľmi sa mi páči 
jeho dizajn a jazdí sa na ňom vyni-
kajúco. Odskúšal som ho na bežných 
cestách a tiež aj v lesoch pri Banskej 
Štiavnici a povedal som si: To je ono!“  
nešetril spokojnosťou s novým vozid-
lom Jeep Compass. Ako prezradil, nový 
Jeep, ktorý sa práve začal dodávať na 
Slovensko, si vybral aj pre špičkovú 

automobilovú hudobnú aparatúru so 
subwooferom, deviatimi reproduktor-
mi a výkonom 458 W, ktorou je Jeep 
vybavený. 
Text a foto: Peter Kresánek

Škola šmyku 

Overiť si svoje vodičské schopnosti, 
ovládanie motorového vozidla na 
mokrej vozovke, v ostrej zákrute alebo 
pri nepredvídateľnej situácii, brzdenie 
na mokrej vozovke a v zákrute, bez-
problémové prekonávanie vodných 
stien, adrenalínový šmyk vyvolaný 
špeciálnou platňou – zabudovanou vo 
vozovke – to všetko pomocou moder-
nej technológie trenažérov profesionál-
neho centra ponúka tréning bezpečnej 
jazdy, či tzv. Škola šmyku v rakúskom 
Pachfurthe. 

Pokiaľ máte záujem o tréning bez-
pečnej jazdy, môžete sa naň prihlásiť 
prostredníctvom internetovej stránky 
www.mercedes-benz.sk, kde nájdete aj 
termíny a podmienky účasti. Prípadné 
otázky vám budú zodpovedané telefo-
nicky na čísle: 02/4929 4418 
Text a foto: redakcia

Motor-Car Trenčín 
rozšíril svoje služby 

Nové kompletné servisné centrum pre 
nákladné vozidlá, vrátane vyrovnáva-
cej a brzdovej stolice, špecializované 
diagnostické pracovisko a klampiarska 
dielňa rozšírili najnovšie spektrum 
služieb spoločnosti Motor-Car Trenčín. 
„Riadime sa zásadou najprv začať 
poskytovať na vozidlá kvalitné ser-

visné služby, až potom uskutočňovať 
ich predaj,“ vysvetľuje riaditeľ tejto 
spoločnosti Dušan Bezák. Aj preto 
podľa neho rozšírili servisné služby 
osobných a malých úžitkových vo-
zidiel značky Mercedes-Benz - ktoré 
zároveň aj dodávajú - o nákladné 
vozidlá Mercedes-Benz a Mitsubishi 
Fuso i osobné Chrysler, Jeep a Dodge. 
A to napriek tomu, že nákladiaky ani 
tri posledne uvedené značky zatiaľ 
ešte nepredávajú. „To sa však môže 
perspektívne zmeniť,“ priznáva ambi-
ciózne plány D. Bezák. Po doterajších 
celkových investíciách v hodnote 
69,8 milióna Sk zaberá trenčianske 
servisno-obchodné centrum Motor-Car 
plochu s rozlohou takmer 6,5-tisíc m2. 

Priestory v servisnom centre Motor-Car Trenčín pre nákladné vozidlá.

Nový Jeep Compass odovzdal Tomášovi Dohňanskému – Yxovi za divíziu Chrysler Jeep 
Dodge spoločnosti DaimlerChrysler Automotive Slovakia Peter Pecze.



01.2007 Hviezdy ciest

76 77

Zaradilo sa tak medzi jedno z najväč-
ších na Slovensku. Postavili v ňom 
nové a rekonštruovali doterajšie ob-
jekty. Pri predpokladanom ďalšom 
náraste by však radi ešte zväčšili jeho 
plochy až do 14-tisíc m2 a vybudovali 
nové pracoviská. Tak, aby mohli začať 
tiež predaj značiek a kategórií vozidiel, 
pre ktoré zatiaľ vykonávajú iba servis. 
„V súčasnosti poskytuje služby pre 
našich zákazníkov počas pracovných 
dní od 7. do 18. h a v sobotu od 8. do 
13. h spolu 33 odborníkov. Najbližšie 
chceme po doplnení ich stavov zaviesť 
dvojzmennú prevádzku a rozšíriť tak 
i otváracie hodiny.“ Dodáva k aktuál-
nym zámerom spoločnosti Motor-Car 
Trenčín vedúci jej popredajných slu-
žieb Pavol Rehák. 
Text a foto: Peter Kresánek
 

Metrostavácke 
Mercedesy 

Prvú skupinu nových modelov vozidiel 
Mercedes-Benz Axor a Atego s hyd-
raulickými rukami švajčiarskej firmy 
Berger prevzal koncom roka od spo-
ločnosti DaimlerChrysler Automotive 
Slovakia vedúci strediska správy 
hnuteľného majetku akciovej spoloč-
nosti Metrostav SK - Ing. Ivan Fúska. 
„Testovali sme vozidlá viacerých 
značiek, ktoré by mohli byť vhodné 
pre potreby na Slovensku expandu-
júceho Metrostavu SK. Práve značka 
Mercedes-Benz ponúkla špičkové au-

tomobily aj stavebnú techniku, s naj-
lepším pomerom kvality i ceny a v roz-
siahlej základnej výbave,“ uviedol Ivan 
Fúska. Desiatky vozidiel tejto značky 
používa aj ich česká materská spoloč-
nosť Metrostav. Metrostav SK si vybral 
Mercedesy dvoch modelov. Prvý z nich 
Axor 3332 A poháňa vidlicový prepl-
ňovaný šesťvalec 11,946 l (235 kW), 
1 650 Nm/1 080 ot/min s predĺženou 
trojročnou zárukou alebo do najazde-
nia štvrť milióna km. Predĺžená záruka 
platí aj pre mechanickú 16-stupňovú 
synchronizovanú prevodovku so sek-
venčným radením, predvoľbou a počí-
tačovou korekciou, rovnako ako aj pre 
hnaciu nápravu vybavenú stabilizáto-
rom. Vozidlo dostalo aj brzdový systém 
Telligent  s ABS a ASR, ktorý vyhod-
nocuje servisné intervaly, digitálny 
tachograf tiež v norme ADR, oceľový 
nárazník, zosilnený rám, ale napríklad 

aj svetlomety s čírou optikou. Druhý 
model Atego 815 má radový preplňo-
vaný štvorvalec 4,25 l (110 kW), 580 
Nm/1 200 – 1 600 ot/min rovnako 
s predĺženou trojročnou zárukou, alebo 
do najazdenia štvrť milióna km, a to aj 
pre mechanickú 6-stupňovú synchro-
nizovanú prevodovku a pre hnaciu 
nápravu. Prehľad o využití a kontrolu 
spotreby nových Mercedesov má 
uľahčiť aj v budúcnosti pripravovaná 
inštalácia systémov GPS. 
Text a foto: Peter Kresánek

,,Sakramentský“
hasičák používajú
v Sacramente

Hasičský zbor v americkom 
Sacramente používa prvé hasičské 
auto poháňané vodíkom a palivovými 
článkami - Mercedes-Benz F-Cell. 
Uvedený čistý pohon má vysokú 
účinnosť  a nevznikajú pri ňom žiadne 
emisie, má dojazd 160 km a najvyššiu 
rýchlosť 140 km/h. Elektromotor 
poskytuje výkon 65 kW, ktorý umož-
ňuje vozidlu zrýchliť z 0 na 100 km/h 
za 14 sekúnd. Kompletná náhonová 
sústava je v podvozku vozidla. Do 
výskumu a vývoja vozidiel na palivové 
články investoval DaimlerChrysler 
za desaťročie už takmer miliardu eur. 
Celosvetovo zatiaľ nasadil do užívania 
vyše 100 automobilov na vodík – z to-
ho 32 v USA. Vodík používajú aj jeho 
štúdie, osobné automobily, dodávky 
i mestské autobusy Citaro. 
Text: Peter Kresánek

Vedúci strediska správy hnuteľného majetku Metrostavu SK Ing. Ivan Fúska (uprostred)  
preberá nové Mercedesy od zástupcu spoločnosti DaimlerChrysler Automotive Slovakia 
Rudolfa Burgeta v prítomnosti vedúcej  strediska dopravy Metrostavu SK - Ing. Zory 
Martincovej.
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Úspešný Aegon 
jazdecký ples 

Tretí Aegon jazdecký ples sa tohto 
roku konal vo vkusne pripravenej kon-
certnej sieni Slovenskej filharmónie 
bratislavskej Reduty. Po slávnostných 
fanfárach pozvala Hana Rapantová 
na pódium hostiteľov zo spoločnosti 
AEGON Životná poisťovňa, pretekov 
Grand Prix Bratislava a Slovenskej 
jazdeckej federácie. Riaditeľ marke-
tingu a pre korporátnu klientelu spo-
ločnosti AEGON Ladislav Batík a ria-
diteľ Grand Prix Bratislava, predseda 
Slovenskej jazdeckej federácie a zá-

roveň generálny riaditeľ spoločnosti 
DaimlerChrysler Automotive Slovakia 
– Ing. Andrej Glatz,  privítali prítom-
ných hostí a zaželali im, aby sa dobre 
zabavili. To sa v plnej miere na tomto 
vychytenom podujatí, ktoré trvalo až 
do ranných hodín, aj naplnilo. Dámy 
v dlhých večerných toaletách a pánov 
vo frakoch a smokingoch zabávali 
hviezdni umelci ako Mária Eliášová, 
tanečná skupina Uni-Dance, orchester 
Gustáva Broma so svojimi sólistami, 
skupina Margot, Andrea Zimániová, 
Donna Renee, Berco Balogh, Dalibor 
Janda a Sisa Sklovská, ktorá si s hosťa-
mi aj zatancovala. Medzi kuchárskymi 
lahôdkami nechýbali ani „jazdecké“ 
špeciality, pričom dobrú náladu umoc-
ňovalo tiež kabinetné víno z pivníc 
jedného z najznámejších producentov 
tohto kvalitného moku na Slovensku 
– Matyšáka a, samozrejme, hodnotná 
tombola.  
Text a foto: Peter Kresánek

S-trieda a Viano 
sú najstabilnejšie 

Limuzína Mercedes-Benz triedy S
a van Mercedes-Benz Viano boli už 
tretí raz za sebou v polročných inter-
valoch vyhodnotené vo svojich kate-
góriách ako vozidlá, ktoré si spomedzi 
všetkých ostatných značiek a modelov 
s rovnakým výkonom, porovnateľnou 
motorizáciou a výbavou, udržujú aj 
s odstupom času najviac svoju hod-
notu. Podľa troch aktuálnych vydaní 
nemeckého indexu predajnej hodnoty 
jazdených automobilov (F-SAX), ktoré 
zverejňuje Eurotax, sú Mercedes-Benz 
triedy S a Viano hodnotovo najstabil-
nejšie vozidlá vo svojich segmentoch. 
Trieda S si pritom zachováva v eurách 
na nemeckom trhu s automobilmi aj 
po troch rokoch najvyššiu zostatkovú 
hodnotu na úrovni 52,7 percenta a Via-
no tiež po troch rokoch dokonca až na 
úrovni 58 percent. 
Text: Peter Kresánek

Vozidlá AXOR 
pre Trnavčanov

Koncom roka 2006 prevzala a nasa-
dila do prevádzky Správa a údržba 
ciest Trnavského samosprávneho 
kraja (SÚ TTSK) viacúčelové nákladné 
automobily Mercedes-Benz Axor 6 
x 4 so šesťvalcovým motorom (240 
kW), deväťstupňovou prevodovkou 
a protišmykovým systémom ABS - vo 
vyhotovení ako nosiče nadstavieb 
s trojročnou predĺženou zárukou na 
hnacie agregáty. „Som rád, že poslanci 
mali odvahu vyčleniť prostriedky a ko-
misia vybrala tieto kvalitné vozidlá, 
ktoré prispejú k zlepšeniu podmienok 
premávky na cestách nášho kraja pre 
profesionálnych aj bežných vodičov 
a nahradia staré LIAZ-ky, ktoré fun-
govali už len silou vôle,“ vyzdvihol 
okrem iného pri odovzdávaní viac- 
účelových vozidiel Axor podpredseda 
Trnavského samosprávneho kraja 
(TTSK) Bc. Zdenko Čambal. SÚ TTSK 
celkovo udržuje 1 901 kilometrov 
ciest, a preto jej zástupcovia na no-
vých vozidlách oceňujú garantovanú 

spoľahlivosť, dobrú priechodnosť aj 
mimo hlavných komunikácií - v hor-
ských oblastiach, rozmanité možnosti 
využitia na spriechodnenie a opravy 
komunikácií nielen v zimnom, ale aj 
letnom období, ich vybavenie radlica-
mi na odhŕňanie snehu s gumovými 
vyklápacími britmi.   
Text a foto: Peter Kresánek

Nákladné automobily  
- európskym lídrom 

Divízia nákladných automobilov 
DaimlerChrysler dosiahla v uplynu-
lom roku priaznivé výsledky najmä 
vďaka zvýšeniu objemu odbytu a mo-
delovej ponuky. Nákladné vozidlá 
DaimlerChrysler nad šesť ton tvoria 
v súčasnosti 20 percent svetového 
trhu. V Európe si nákladné autá 
Mercedes-Benz vybojovali pozíciu 
lídra. V regióne NAFTA patrí koncernu 
DaimlerChrysler prvenstvo s ťažkými 
nákladnými automobilmi Freightliner, 
Western Star a Sterling. V Japonsku 
je Mitsubishi Fuso na tretej priečke. 
Ďalšie generácie nákladných vozidiel 
rôznych značiek divízie budú používať 
rovnaké súčiastky, dielce a dokon-
ca celé moduly. Ročne sa vyrobí pre 
ťažké nákladné automobily divízie 
najmenej 200 000 motorov, ktoré budú 
mať až 90 percent spoločných dielcov. 
Text: Peter Kresánek

Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 
Bc. Zdenko Čambal (druhý zľava), riaditeľ SÚ TTSK Ing. 
Miroslav Benka, generálny riaditeľ DaimlerChrysler 
Automotive Slovakia (DCAS) Ing. Andrej Glatz, riaditeľ 
spoločnosti Kobit SK Ing. Ján Zajac a vedúci predaja 
špeciálnych vozidiel a autobusov DCAS Ing. Robert Osvald 
pri nových vozidlách AXOR.



Varovanie vozidiel 
pred nebezpečenstvom

Bezdrôtové aktuálne varovanie vozidiel 
pred nebezpečným miestom rieši eu-
rópsky výskumný projekt: Bezdrôtové 
varovanie pred lokálnym nebezpečen-
stvom - Wireless Local Danger Warning 
(Willwarn). Ako prvý - po šesťročnom 
výskume - otestoval uvedený systém 
v praxi DaimlerChrysler. Päť testova-
ných automobilov idúcich za sebou si 
prostredníctvom rádiových vĺn a za 
asistencie svojho bežne inštalovaného 
antiblokovacieho systému (ABS), elek-
tronického stabilizačného programu 
(ESP), senzorov natočenia volantu, 

vonkajšieho teplomera, odovzdávalo 
informácie o kritických situáciách na 
ceste, ako je napríklad - hmla, námra-
za, či nečakaná prekážka na komuni-
kácii, napríklad odstavený automobil. 
Informácie medzi vozidlami prená-
šala technika bezdrôtového prístupu 
na internet Bezdrôtová lokálna sieť 
- Wireless Local Area Network (WLAN). 
Širšie uplatnenie nového systému si 
vyžiada nielen štandardizáciu, ale aj 
medzinárodnú integráciu infraštruk-
túry vozidiel, o ktoré DaimlerChrysler 
dlhodobo usiluje. 
Text: Peter Kresánek

Trieda E v plnej kráse

Vozidlo novej generácie Mercedes-
Benz triedy E, ktorá má vyše dvetisíc 
technických vylepšení, si mohli otes-
tovať v Mercedes centre na Panónskej 

ceste v Bratislave záujemcovia o túto 
limuzínu. Medzi technickými vylepše-
niami zaujali predovšetkým adaptívne 
svetlomety, ktoré sa nielen natáčajú 
podľa volantu, ale zároveň menia podľa 
potreby charakter, dĺžku i tvar svetel-
ného kužeľa, pozornosti klientov neu-
šiel systém indikácie, predchádzajúci 
nehodám a znižujúci ich následky, či 
senzorické  opierky hlavy i bezpečnej-
šie brzdové svetlá, ktoré pri intenzív-
nom brzdení blikajú. Nová limuzína 
triedy E má aj vyšší výkon motorov (až 

o 26 percent!) a krútiacich momentov 
(až o 18 percent) pri zachovaní  dote-
rajšej spotreby.  
Text a foto: Peter Kresánek

Fašiangové jazdy

Tohtoročné prvé predvádzacie jazdy 
sa prvýkrát uskutočnili ako fašian-
gové podujatie v ďalšom predajno-

servisnom centre v Bratislave-Lamači. 
V spojení s príjemnou zábavou, na 
ktorej nechýbala súťaž detí o najlepšiu 
masku, spevácke vystúpenia, odskú-
šanie si tradičných ľudových remesiel 
vrátane práce na hrnčiarskom kruhu, 
si tu rodičia detí mohli odskúšať vo-
zidlá značiek Mercedes-Benz, Smart, 
Chrysler, Jeep, Dodge. Pohodovú sobot-
ňajšiu atmosféru doplnili tiež detské 
workshopy a diskotéka. Vydarené podu-
jatie navštívilo vyše 2 000 spokojných 
hostí.  
Text: Peter Kresánek
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S vtipom sebe vlastným predviedol účast-
níkom predvádzacích jázd veľkosť kufra 
novej triedy E moderátor Richard Vrablec.   

Nová E-trieda natoľko zaujala riaditeľa 
spoločnosti Slovenská Grafia Ing. Martina 
Ilavského, že hneď po jej otestovaní začal 
uvažovať o jej kúpe.

Súčasťou podujatí pre deti bolo aj maľova-
nie na vystavené vozidlá.



 1 Pozvánka

 „Renoirove krajinky 1865 – 1883“ 

 Aj keď Pierre-Auguste Renoir (1841 - 1919) patril k umelcom, ktorí 
sa dožili ocenenia ešte počas svojho života, jeho sláva neutícha ani 
po viac ako 80 rokoch od jeho smrti. Svedčí o tom aj nová výstava, 
ktorú pod názvom „Renoirove krajinky 1865 – 1883“ organizuje 
Národná galéria v Londýne v spolupráci s Kanadskou národnou 
galériou v Ottawe a Filadelfským múzeom umenia. Renoir rád 
maľoval najmä portréty a ženské telá, ale dôležité miesto v jeho 
tvorbe patrí aj krajinkám. Táto výstava je vlastne prvá, ktorá po-
ukazuje na vitálny aspekt v krajinomaľbách tohto svetoznámeho 
maliara, predovšetkým na jeho objavovanie kompozície, práce 
so štetcom a štruktúry obrazu. Pokiaľ sa teda ocitnete pracovne 
alebo rekreačne v Londýne v čase od 21. februára do 20. mája, 
nenechajte si ujsť tento naozaj výnimočný umelecký zážitok.

 2 Pozvánka

 Zberateľská vášeň  

 Niektorí zberatelia si svoje úlovky úzkostlivo strážia, iní ich zase 
s radosťou vystavujú očiam verejnosti. Práve vďaka tým druhým 
pripravila Galéria mesta Bratislava v bratislavskom Mirbachovom 
paláci od 24. januára do 15. apríla netradičnú výstavu s názvom 
Zberateľská vášeň, s podtitulom Slovenské výtvarné umenie 1957 
– 1970. V histórii nášho umenia sú 60. roky azda najvzrušujúcej-
ším obdobím. Veľa diel z tohto zlatého veku moderného umenia 
bolo zakázaných a pritom v mnohých prípadoch ide o významnú 
súčasť slovenského kultúrneho dedičstva. Niektoré z nich budú 
mať pred verejnosťou svoju premiéru. Návštevníci budú môcť 
vidieť diela 19 žijúcich a 20 zosnulých umelcov, napr. diela 
A. Barčíka, K. Barona, M. Čunderlíka, R. Filu, J. Jakobyho, A. Klima, 
J. Kollera, J. Želibskej a mnohých ďalších. Podľa kurátora Ivana 
Jančára sa výstava pripravovala viac ako rok a je poistená na 
30 miliónov korún. Jej súčasťou sú aj zberateľské skvosty pre 
milovníkov prírody – unikátne rastliny Wollemi Pine.

 

 3 Pozvánka

 Jazz pod jabloňami

 Jazzová klaviristka Eliane Elias zaujala hudobnú kritiku najmä 
miešaním tradičného jazzu s rytmami a harmóniami rodnej Brazí-
lie. Klavírnu hru študovala na prestížnej škole Clam Centro Livre 
de Aprendizagem Musical, kde ako už 15-ročná hru na klavír 
vyučovala. Svoju koncertnú kariéru odštartovala so spevákom a 
skladateľom Toquinhom a veľkým básnikom Viníciusom de Mora-
esom. Kvôli štúdiu na Julliard School of Music odišla v roku 1981 
do New Yorku, kde vydala viac ako 15 sólových  platní. Medzi jej 
vrcholné nahrávky patrí platňa duetov s Herbie Hancockom Solos 
& Duets. Európskym fanúšikom sa najbližšie predstaví 3. mája 
vo Veľkej Británii spolu s BBC orchestrom a 12. mája vo francúz-
skom Coutances na koncerte s názvom Jazz sous les Pommiers. 
A‘propos, ktorý „fajnšmeker“ jazzu by nevyužil možnosť navštíviť 
májové francúzske Coutances?

 4 Pozvánka

 Veľkolepá výstava dejín Slovenska

 Vyše 2 500 exponátov z kameňa, kostí, keramiky, kovov i dreva, 
trojrozmerné animácie, rekonštrukcie hrobov, pravekých obydlí, 

stredovekých kachľových pecí, detský sprievodca 
výstavou i dokumentárny film – to všetko obsahuje 

výstava Najstaršie dejiny Slovenska, ktorá pre-
zentuje dejiny nášho územia od najstarších 
dokladov prítomnosti človeka až po bitku pri 
Moháči v r. 1526. Táto veľkolepá expozícia 
je inštalovaná na prvom poschodí nového 

výstavného pavilónu Slovenského národného 
múzea na Žižkovej ulici v Bratislave. Ojedine-
losť výstavy podčiarkuje aj fakt, že v histórii 
slovenskej archeológie ide o dosiaľ najväčší 
výstavný projekt, ktorého cieľom je nielen 
prezentácia našich najstarších dejín z pohľa-
du archeológie, ale aj propagácia práce mno-
hých generácií archeológov na Slovensku. 

Expozícia je prístupná verejnosti od 23. februá-
ra - denne od 9.00 h do 17.00 h (okrem utorka).
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POZVÁNKY

 
Vpravo:

Pierre-Auguste Renoir: 

La jardin de la rue Cortot á Montmartre 

Dole:

Pierre-Auguste Renoir: 

Le Moulin de la Galette

1 2

Text: SCG Foto: www.nationalgallery.org.uk, 
www.gmb.sk, www.elianeelias.com, SNM

3 Hore:

Karol Baron: ZEN č.1, 1969 

zo súkromnej zbierky
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