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Vaše ciele, túžby a očakávania vytvárajú originálny obraz Vašich charakterových
odtieňov a vykresľujú jedinečnú ľudskú osobnosť.
Tatra banka Vám prináša exkluzívnu a vysoko individualizovanú službu
PrivateBanking zameranú na komplexnú starostlivosť o súkromný finančný
majetok klientov s vysokými nárokmi a výnimočným životným štýlom.

PrivateBanking Vám prináša

Tel.: 02/5919 2175 | Fax: 02/5919 1277
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SILNEJŠIA A KRAJŠIA TRIEDA SLK

Pure Performance
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Prečo (ne)platíte v servise vy?
Nerobte kompromisy pri výbere auta a nemusíte ich robiť ani pri servise. Doprajte svojmu vozidlu značkovú
starostlivosť, a neplaťte za ňu. O všetky vozidlá značky Mercedes-Benz je totiž už v základnej výbave
nadštandardne postarané.
6 rokov alebo 160 000 km bezplatný servis v cene vozidla.
Viac benefitov nájdete na www.mercedes-benz.sk

www.mercedes-benz.sk
www.mbfs.sk

Absolute Precision

Koöice, Hlavn· 33, tel.: 055/729 68 21-2, e-mail: maskal@maskal.sk

Chronomat

Automatick˝ chronograf par excellence.
Chronometer s certifik·tom COSC.
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M ilí čitatelia!
P

rvé číslo už ôsmeho ročníka vášho
časopisu Hviezdy ciest prináša
najmä údaje o nových príťažlivých
vozidlách, ktoré sa začínajú dodávať
súbežne so svetovými trhmi aj na Slovensko. Poskytujeme vám tak z prvej ruky
i informácie o opätovnom rozšírení možností vášho výberu tak, aby čo najlepšie
vyhovoval každému a odrážal potreby
a nároky celého okruhu našich klientov.
Medzi viacerými predstavovanými
novinkami priamo zo ženevského autosalónu je tiež kupé Mercedes-Benz triedy
CLC. Mimochodom, je to v poradí už šestnásta spomedzi všetkých tried: A, B, C,
CLC, E, S, R, M, GL, G, SLK, SL, CLK, CL,
SLR a CLS, z ktorých si teraz môžete vyberať pri tejto našej kľúčovej značke.
V tomto magazíne nájdete tiež vynovený kultový modelový rad SLK s nezameniteľným vzhľadom, dizajnom a výkonnejšími agregátmi. Jeho príjazd do showroomov je načasovaný práve teraz na jar.
Ako sa krása súčasných vozidiel snúbi

s ich legendárnymi predchodcami, približuje článok o najnovšom roadsteri SL
v nadväznosti na interview s jedným z vrcholových slovenských manažérov a zároveň zberateľom veteránov - inžinierom
Pavlom Jakubcom. Jeho unikátna kolekcia
najkrajších historických kabrioletov SL
sa teší pozornosti doma i v zahraničí rovnako ako najnovšie predstavený model
tejto triedy.
Určite zaujme aj rozhovor so športovou
hviezdou Michalom Martikánom, ktorému
učarila obdobne ako viacerým osobnostiam
trojcípa hviezda na kapote jeho auta.
V tomto čísle vás informujeme i o rozmanitých, obľúbených a pútavých spoločenských podujatiach a prezentáciách, na
ktorých sa podieľala spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia. Sme radi, že napríklad
testovanie našich mestských autobusov
vyvolalo veľký záujem a priaznivý ohlas
médií i verejnosti.
Prihovára sa vám tu tiež inžinier Július
Šabo, s ktorým sme začínali a dnes by

bolo ťažko si bez neho fungovanie celej
slovenskej obchodno-predajnej siete predstaviť. Bližšie informuje i o stámiliónových
investíciách na rozvoj a skvalitnenie našich
služieb, vrátane rozšírenia Mercedes centra
oproti Zlatým pieskom.
Nuž a na záver by som chcel uviesť
nášho ďalšieho najbližšieho spolupracovníka. Je ním pán Ronald Ballhaus, ktorý
sa stal novým finančným riaditeľom
našej spoločnosti. Jeho dvojnásobné vysokoškolské vzdelanie, jazykové znalosti
i praktické skúsenosti získané v koncerne
Daimler vytvárajú všetky predpoklady na
jeho ďalšie úspešné pôsobenie na novej
manažérskej pozícii v SR.
Želám vám do nadchádzajúcich dní
pohodu a úžitok z čítania Hviezd
o hviezdach.
S úctou váš

Andrej Glatz
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Ostrejší vietor
Tajomstvo nekončiaceho úspechu automobilky Mercedes-Benz sa delí na
viacero častí. Prvou z nich je technická dokonalosť, a tou druhou je až
neuveriteľný cit pre automobilovú módu. Trieda SLK je opäť silnejšia aj krajšia.
Text: Majo Bóna Foto: archív

M

óda dnes určuje všetko. A Mercedes-Benz určuje módu v automobilovom priemysle. Určil ju aj
pred viac ako desiatimi rokmi, keď sa na
cestách objavili prvé roadstery Mercedes
SLK. Revolúciu v automobilovom priemysle znamenalo znovuobjavenie pevnej skladacej strechy. Výrobca jednoducho použil
špičkovú techniku ako svoj najlepší predajný argument. Mercedes-Benz SLK napriek vetru vo vlasoch totiž poskytoval
celoročnú rozkoš. Ideálne totiž skĺbil výhody otvoreného kabrioletu s praktickými
vlastnosťami a intimitou karosérie kupé.

Inšpirácia z automobilového neba
Prakticky nikto nepochybuje o kráľovskej
disciplíne motoristického športu – F1.
Práve ona sa stala nielen technickou, ale
aj dizajnérskou inšpiráciou druhej generácie. Maska chladiča interpretuje nos moT Atraktivitu modelu zvyšujú aj nové druhy čalúnenia.
Mimoriadne atraktívna je napríklad Gullwing Red.
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T Limity Mercedesu SLK siahajú až k dynamike na úrovni športových špeciálov. O zrýchlenie tepu sa postará SLK 55 AMG.

nopostu formuly 1 a po novom nechýbajú
ani ďalšie testosterónové prvky. Hormón
mužnosti sa podpísal pod výrazne ostrejší
dizajn nárazníkov. Do tvaroslovia sa pridali nielen hrany, ale aj interpretácia tvaru otočeného V na prednom nárazníku.
Oblasť detailných zmien si všimnú zrejme ženy. Napríklad smerové svetlá v spätných zrkadlách majú iný tvar a LED diódovú techniku, a odlišným tvarom sa
prezentujú aj disky kolies. Do repertoáru
sofistikovaných odkazov na nový model
patria aj hranaté koncovky výfukov. Mercedes-Benz jednoducho musí vyžarovať
aj sexepíl a najlepším príkladom je práve
trieda SLK.
Silnejšia aj úspornejšia
Technickú dokonalosť odkrýva SLK postupne. Um konštruktérov sa prejavil aj
na zlepšenej dynamike, ktorá sa však
paradoxne snúbi s úspornejšími motormi. Špičková šesťvalcová verzia disponuje maximálnym výkonom presahujúcim
hranicu 305 koní (224 kW). Priemerná
spotreba sa pohybuje na hranici fantastických 9,5 litra na 100 kilometrov. Pomerne suchopárne údaje odkrývajú nesmierny technický pokrok pod kapotou. Navyše

T Skosený volant, pádla na radenie rýchlostí pod volantom, športové sedadlá,
chýba už iba pretekárska trať.

motor poskytne posádke maximum dynamiky prostredníctvom vysokootáčkovej
koncepcie s maximálnymi otáčkami za
hranicou sedemtisíc otáčok za minútu.
Verzia SLK 200 Kompressor zachutí vyznávačom prepĺňaných motorov. Tradičný
kompresor pod kapotou dopuje štvorvalcový motor životodarným kyslíkom. Výsledkom je maximálny výkon 184 koní
(135 kW). Aj táto verzia poskytne fasciná-

ciu prijateľnej ekonomiky v podobe priemernej spotreby, ktorá sa pohybuje pod
hranicou ôsmich litrov.
Kvapky dokonalosti
Mimoriadne dôležitou oblasťou sú zmysly
vodiča. SLK poteší všetky. Hmat špičkovými látkami čalúnenia i novými farbami v
interiéri. Vejár želaní siaha od prírodných
materiálov „Natural Beige“ či „Gullwing

01.2008 Hviezdy ciest

PREDSTAVUJEME

Red“ až po vyslovene športové prvky,
akými sú karbón či hliník. Nádych dokonalosti pridajú aj hliníkové lišty či
ukazovatele prístrojov v červenej farbe.
Zrak sa uprie na multifunkčný športový
volant s ovládacími tlačidlami a páčkami na radenie rýchlostí pod volantom.
Limity jazdy s otvorenou strechou zotiera aj zdokonalený systém Airscarf.
Prostredníctvom integrovaných výduchov v opierkach hlavy vodiča nedovolí
prechladnúť ani v prípade nižších teplôt.
Rozmaznávanie sluchu má na starosti
vylepšený audiosystém Harman Kardon
s priestorovým zvukom Logic7 s hudobným výkonom rovných 500 W. Všetky
verzie ponúkajú rozhranie Bluetooth pre
funkciu telefonovania bez nutnosti držať
mobil. Prienik moderných hudobných
formátov dokazuje aj AUX výstup s možnosťou pripojenia iPod-u. Želania zákazníkov môžu zahŕňať aj pevný disk s kapacitou 4 GB na ukladanie hudobných
súborov, pamäť však možno rozšíriť aj
prostredníctvom SD karty.
Derivát pre najnáročnejších
Ani oddelenie motoristického športu neostalo bokom. Verzia SLK 55 AMG je určená fanúšikom vypínania stabilizačného systému. Niet totiž nič krajšieho ako
odokryť skutočný potenciál športiaka s
výkonom rovných 360 koní a so zadným
pohonom. SLK poteší nielen raketovým
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zrýchlením z 0 na 100 km/h za 4,9 sekundy, či maximálnou rýchlosťou v duchu filozofie ochrany zákazníka obmedzenou na 250 km/h, ale aj nádhernými
driftmi s akurátne vybočenou zadnou
časťou. A to je už liga, v ktorej môžu jazdiť iba tí najlepší.

T Mercedes Benz SLK prekypuje testosterónom,
inšpiráciou dizajnu bol monopost formuly 1.

Módna kolekcia
Kúpou samotného automobilu sa nič nekončí. Zladiť sa s exteriérom automobilu môže prakticky
čokoľvek. Kožená taška, hodinky, slnečné okuliare, košeľa s kravatou alebo tričko so šiltovkou
na oddychové chvíle za volantom. Odevné doplnky sú navrhnuté s cieľom maximálne vyzdvihnúť športovo-luxusný charakter roadsteru a, samozrejme, ladia aj s farbami exteriéru. Mužom sú
určené hodinky z kolekcie Aviator, krásu nežného pohlavia pozdvihnú hodinky so Swarovského
krištáľmi. Nielen technika, aj použitý materiál ako kašmír, bavlna či hodváb majú identický cieľ.
Rozmaznávať zmysly majiteľov exkluzívnej značky Mercedes-Benz zo všetkých stránok.

UNLOCK AND CONQUER
Golden Bridge
The mystifying timepiece to release the passion within. The
first Corum in-house movement is a unique “baguette”
movement suspended in a transparent case with four
sapphire crystals allow viewing of the movement from
all directions. Each element is conceived and developed
respecting the highest code of Haute Horlogerie, and
hand-assembled by our master watchmakers.
Visit www.corum.ch

Klenotníctvo Briliant, OZC MAX Prešov
Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku: A Briliant, a.s, Dunajská 5, Bratislava
mobile: + 421 903 282 162, e-mail: briliant@briliant.sk, www stránka: www.briliant.sk
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Veľkorysá inovácia
Priaznivci vozidiel zosobňujúcich dynamickú jazdu, špičkové technológie,
atraktívny vzhľad a moderný dizajn si od jari tohto roka prídu na svoje – na
slovenský trh sa dostáva druhá generácia jedinečného štvordverového kupé
Mercedes-Benz CLS.
Text: SCG Foto: archív

K

úplnej spokojnosti klientov prispeje
aj veľkorysá ponuka piatich modelov, počnúc CLS 280 s moderným
V6 trojlitrovým agregátom (170 kW/231k,
300 Nm), so zrýchlením z nuly na 100 km/h
za 7,7 sekundy, s maximálnou rýchlosťou
245 km/h a kombinovanou spotrebou 9,8
až 10 litrov. Modelový rad je zastúpený
aj zážihovými motormi v podobe CLS 350
CGI so šesťvalcom 3,5 litra a piezoelektrickým priamym vstrekovaním paliva (215 kW/
292 k, 365 Nm), dosahujúcim zrýchlenie
z nuly na 100 km/h za 6,7 s, s maximálnou rýchlosťou 250 km/h a kombinovanou spotrebou 9,1 – 9,3 litra na 100 km
a modelom CLS 500 s osemvalcom 5,5
litra (285 kW/388 k, 530 Nm), so zrýchlením z nuly na 100 km/h za 5,4 s, maximálnou rýchlosťou 250 km/h a kombinovanou spotrebou 11,6 – 11,8 l na 100 km.
Vznetové motory zastupuje model CLS
320 CDI (165 kW/224 k, 540 Nm),

T Novinkou je aj novo tvarovaný trojramenný volant s multifunkčnými tlačidlami.

so zrýchlením z nuly na 100 km/h za 7 sekúnd, s maximálnou rýchlosťou 246 km/h
a spotrebou paliva 7,6 až 8,1 litra na 100
km. ,,Čerešničkou“ druhej generácie CLS
je však nepochybne špičkový CLS 63 AMG
s 6,3-litrovým V8 motorom AMG (378 kW/
514 k, 630 Nm), zrýchlením z nuly na
100 km/h za 4,5 sekundy a maximálnou –
elektronicky obmedzenou rýchlosťou 250
km/h. Okrem sériovo dodávanej 7-stupňo-

vej automatickej prevodovky 7G-TRONIC,
pri ktorej sa dajú rýchlostné stupne meniť radiacimi páčkami na volante, prešla
druhá generácia CLS aj dizajnovými inováciami, z ktorých je najmarkantnejšou
atraktívne zmenená maska chladiča, o 32
percent zväčšené spätné zrkadlá, nové
atraktívne 17-palcové (prípadne 18-palcové pri CLS 500) disky z ľahkej zliatiny,
nový zadný spojler, svetlá a trapézovité
koncovky výfuku. Zmeny neobišli ani interiér. Novinkou je novo tvarovaný trojramenný volant s multifunkčnými tlačidlami, či nová generácia systému na diaľkový
prenos údajov, umožňujúca jednoduchú
obsluhu i perfektnú zábavu. Okrem iného
reguláciu hlasitosti podľa rýchlosti vozidla, klávesnicu na zadávanie telefónnych
čísel a rozhlasových frekvencií, prehrávač
CD a DVD s podporou formátu MP3, ako aj
rozhranie Bluetooth na pripojenie mobilného telefónu.
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Elementárna

príťažlivosť

Estetická atraktivita pramení z krásy jednoduchosti. Silueta trojdverového
automobilu zrejme naveky ostane krásna a zotrvá na piedestáli
automobilových priorít. Na týchto základoch stavia aj Mercedes-Benz CLC.
Text: Majo Bóna Foto: archív

P

ríchuť výnimočnosti tkvie v prípade modelu CLC v jeho dostupnosti.
Pre budúcich majiteľov totiž otvára dvere sveta najkrajšej kategórie automobilov s trojcípou hviezdou na maske
chladiča. Jeho predchodca Sportcoupé si
získal sympatie tisícov majiteľov a majiteliek. Navyše prispel k omladeniu klientely a prakticky dodnes si udržiava štatút
žiadanosti.

Právo na sebaurčenie
Tvary diktovala spomínaná obľúbenosť a
to je zároveň dôvodom dôverne známeho
profilu, ktorý si mnohí zamilovali. Novú,
hranatejšiu identitu si priznalo aj CLC.
Predná časť celkom jasne skloňuje tvary

R Intímne známa silueta zabezpečuje vstup
do sveta kupé automobilov Mercedes-Benz.
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súčasnej triedy C. Vierovyznanie odlišnosti však prezentuje predný nárazník. Jednoznačný dôraz na športový imidž dokazujú viaceré exteriérové prvky. Atraktívne
disky kolies, športové prahy, či integrovaný spojler v zadnom okne. Pochváliť
možno aj zadnú časť automobilu. Získala vlastnú identitu a začlenila sa do flotily hviezd aj z dizajnérskej stránky. Vyše
sedemdesiat percent použitých dielcov je
absolútne nových, pomenovanie nová generácia je teda celkom namieste.
Technika veľkých
Prieniku multimédií do nižších automobilových tried sa nebráni ani trieda CLC.
K dispozícii je kompletná ponuka tech-

nologických nevyhnutností. Rozhraním
Bluetooth počnúc, cez vstavaný pevný
disk s kapacitou 4 GB, až po HDD navigáciu a hlasové ovládanie funkcií Liquatronic. Audiotechnika umožní pripojiť aj
iPod, prostredníctvom USB portu však bez
problémov spárujete s audiosústavou aj
iné prehrávače a môžete si užívať hodiny
vašej hudby za volantom.
Športoví vodiči sa môžu tešiť na systém Direct Steer. Jazdné vlastnosti auta
umocňuje aj variabilný prevod riadenia.
Posilňovač riadenia upraví charakteristiku volantu presne podľa potrieb. Pri parkovaní ušetrí nadbytočné krútenie volantom, naopak potrebám športového vodiča
sa prispôsobí aj na kľukatej okresnej
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T Predná časť je takmer identická
s triedou C, elegantné línie
zvýrazňuje čierny lak.

T Trojramenný multifunkčný volant a ručičky prístrojov
smerujúce kolmo dolu pôsobia športovo.

ceste. Stredobodom pozornosti v prípade
stuttgartských modelov ostáva vodič.
Motory pre všetkých
Výkonové spektrum siaha až po hranicu
tristo koní. No už základná benzínová verzia CLC 180K dosahuje maximálny výkon
105 kW (143 k). Potrebnú dynamiku i silu
zabezpečí prepĺňanie kompresorom. Náročnejší siahnu po verzii 200K. Poskytne
výkon 135 kW (184 k) a maximálny krútiaci moment 250 Nm. Patričný odstup od
zvyšku konkurencie zabezpečujú až dve

šesťvalcové alternatívy. CLC 230 poskytne maximálny výkon 150 kW (204 k) a
benzínovú špičku reprezentuje model CLC
350 so známym šesťvalcom s výkonom
rovných 200 kW (272 k). Technickou perličkou špičky je vysokootáčková charakteristika s efektným barytónovým zvukom
výfuku a mimoriadne prijateľná úroveň
priemernej spotreby 9,5 litra benzínu na
sto kilometrov. Naftové pokušenie reprezentujú jednotky 200 CDI a 220 CDI. Poskytujú výkonové spektrum od 90 kW (122
k), v prípade motora 200 CDI až po úcty-

T Športovým dojmom pôsobí aj zadná časť.

hodných 110 kW (150 k) verzie 220 CDI.
Pritom obidva agregáty dosahujú až hriešne nízku priemernú spotrebu na úrovni
šiestich litrov nafty na sto kilometrov.
CLC pre mladých
Úspech takmer všetkých automobilov s
hviezdou na kapote je takmer istý. Každý model totiž prináša atmosféru každodennej exkluzivity. Trieda CLC vábi na
všetkých frontoch a umožňuje vstúpiť do
exkluzívnej kategórie kupé made by Mercedes-Benz. Ráčte nastúpiť...
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Krása, sila
charakter

Text: Martin Kasarda Foto: archív

Pre tých, ktorí milujú výnimočnosť na štyroch kolesách, je legendárny
Mercedes-Benz 300 SL z roku 1954 jedným z najkrajších áut sveta.
Na jar 2008 prichádza na trh nová generácia nefalšovaného roadstera,
ktorý vo svojom mene nesie písmená SL.

Do

súčasnosti prišlo na svet
vyše 630-tisíc vozidiel
Mercedes-Benz s označením
SL. Hoci prvým vozidlom bolo dizajnovo
extrémne a výnimočné kupé, dnes je SL
predovšetkým symbolom pre jedinečný
luxusný roadster. Dizajn nového modelu
SL je šípovitý a dynamický. Predná maska
je mohutná, výrazná, vyjadruje charakteristickú silu vozidla. Na kapote nájdete
dva typické prelisy a na predných blatníkoch žiabrovité vzduchové otvory, ktoré
sú štylistickým pokračovaním pôvodného
modelu SL. Napriek tomu auto nepôsobí
ako návrat do minulosti či retrovariácia,
ale ako súčasný dizajnový výrobok. Možno
práve preto, že pôvodný model 300 SL
bol taký výnimočný a iný. Roadster je

v prvom rade automobilom určeným pre
radosť a pôžitok z jazdy, navyše bez otravnej strechy. Mercedes-Benz SL ponúka
túto pôžitkársku radosť naozaj vrchovatou
mierou. Okrem tradičnej špičkovej techniky pod kapotou, vynikajúceho luxusu
v interiéri, prináša nové SL aj viaceré
zaujímavé riešenia, ktoré zvyšujú komfort
jazdy a radosť. Medzi najvýznamnejšie
novinky, ktoré v novom Mercedese Benz
SL nájdete, patrí kompletne nový informačný systém Comand vrátane nového
telematického systému NTG 2.5, ktorého
súčasťou je hlasové ovládanie Linguatronic či bluetooth rozhranie. Bixenónové
svetlomety sú zasa schopné prispôsobiť sa
piatim rôznym typom počasia a rôznym
typom vozoviek. Motorizácie nového

R Akoby Mercedes Benz SL stvorili dizajnéri, ktorých inšpirovali antické bohyne.
Príťažlivejšie auto si len ťažko predstaviť.
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modelu SL sa začínajú dvoma šesťvalcami.
Pri SL 280 ide o motor s výkonom 170 kW/
231 k, silnejší, novovyvinutý motor sa nachádza v modeli SL 350 (232 kW/316 k).
Na špici štandardnej ponuky sú osvedčené
motory osemvalec SL 500 (285 kW/388 k)
a dvanásťvalcový model SL 600 380 kW/
517 k). K týmto modelom však pribudli aj
dve verzie vyladené v AMG.
AMG na vrchole
Nové modely SL majú na vrchole svojej ponuky dve AMG verzie. SL 63 AMG
strieda minulú verziu SL 55 AMG a najvýkonnejším modelom zostáva SMG
s číslom 65. Optické úpravy sa týkajú
predovšetkým drsnejšieho rázu bočných
výduchov v blatníkoch, nových diskov
kolies a ľahko pozmenenej masky.
Najdôležitejšie zmeny sa však týkajú
techniky pod kapotou. Vidlicový osemvalec pod kapotou SL 63 AMG s výkonom
386 kW (525 k) bude dirigovať sedemstupňová viacspojková prevodovka AMG
Speedshift MCT so systémom Race Start.
Ako sám názov napovedá, práve pri štarte
z pokoja štartovej čiary bude dynamika
tohto auta najlepšia. Prevodovka má štyri rôzne módy preraďovania, z ktorých si
môže vodič vybrať práve ten, ktorý najviac
vyhovuje jeho jazde – športovej zábave
či mestskému posúvaniu sa. Automatika
v Speedshifte dokáže v najšportovejšom
móde preraďovať rýchlosťou jednej desatiny sekundy a podradiť až o tri prevodové
stupne naraz. Športovosť auta podčiarkuje
aj aktívny podvozok Active Body Control,
ktorý v športovom móde necháva zasahovať stabilizačné systémy omnoho neskôr,
a tak dostávate nefalšovaný pocit športovej jazdy. Model S 65 AMG, ktorý stojí
na výkonovom vrchole ponuky, skrýva
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pod kapotou známy dvanásťvalec, ktorý
tróni aj v superluxusnom Maybachu.
Ponúka výkon 450 kw (612 k) pri krútiacom momente 1000 Nm. Stovku zvláda za 4,2 sekundy. O chod motora a jeho
enormnú silu sa stará päťstupňová prevodovka.
Pôžitok z jazdy
Dlhý zoznam systémov, ktoré prispievajú k perfektnému komfortu roadstera,
je pri novej generácii SL bohatší o jednu
novinku: AIRSCARF. Pri vyhrievaní
priestoru hlavy z opierok hlavy tempe-

rovaný vzduch, ktorý ohrieva vodiča
i spolujazdca ako neviditeľný šál. Odtiaľ
pochádza aj názov: AIRSCARF možno
preložiť ako „vzduchový šál“.
Tento vynález umožní posádke dlhšie
a častejšie potešenie z jazdy s otvorenou
strechou. Sezóna roadsterov sa predĺži
až do chladného ročného obdobia,
pretože systém AIRSCARF sa postará
o potrebnú tepelnú pohodu cestujúcich.
Ventilátory a vykurovacie jednotky sú
teraz umiestnené v opierkach hlavy
integrálnych sedadiel: dva malé ventilátory nasávajú vzduch z oblasti za opier-
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kami hlavy a vedú ho cez elektrický
vyhrievací prvok, ktorý zaručuje rýchle
ohriatie. Temperovaný vzduch potom
prúdi zo špeciálnych otvorov na prednej
strane opierok hlavy a zohrieva hlavu,
zátylok a krk cestujúcich. Teplotu vzduchu môžu vodič i spolujazdec nastaviť
pomocou trojstupňového ovládača na
výplni dverí; pri otvorenej streche je
výstupná teplota regulovaná automaticky v závislosti od rýchlosti jazdy.
Stačí už len stlačiť gombík s vyzývavým nápisom Start your engine a vyraziť do sveta na novom roadsteri.

R Rýchlo sa vzďaľujúca štvorica koncových výfukov a označenie SL 65:
takto budú vidieť ostatní účastníci cestnej premávky túto úpravu AMG.

R Aerodynamika interiéru s otvorenou strechou je vyriešená tak,
že ani pri vysokých rýchlostiach nepocítia cestujúci nepohodlie.

R Výnimočné riešenie ponúkajú opierky hlavy, ktoré budú
chrániť partie krku a hlavy prúdom teplého vzduchu.
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T Smart fortwo Electric Drive je poháňaný
elektromotorom s permanentným magnetom.

Mestské žihadlo
bez emisií
Text: SCG Foto: archív

Má všetko, čo robí smart skutočným smartom, až na jednu maličkosť – chýba mu
spaľovací motor. Nie náhodou. Smart fortwo Electric Drive je totiž poháňaný
elektromotorom s permanentným magnetom a predstavuje iniciatívu spoločnosti
Mercedes Car Group postaviť automobil na „cestu do budúcnosti“. A to aj
napriek tomu, že nejde o sériový model, ktorý by bol určený na predaj.

E

lektrický motor – ako najvyššia
úroveň environmentálnej kompatibility, s výkonom 30 kW/41 k
a krútiacim momentom 140 newtonmetrov je umiestnený v zadnej časti vozidla
a napájaný vysokovýkonnou a environmentálne prijateľnou sodíkovo-niklovochloridovou batériou, umiestnenou pod
podlahou, čím neuberá žiadne miesto
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z interiéru automobilu. Novinka zo stajne ,,smartov“ spotrebuje podľa noriem
NEDC na 100 kilometrov len 12 kWh
elektrickej energie, bez akýchkoľvek
emisií kysličníka uhličitého. A to nie je
zďaleka všetko - dvojdverový elektrický
smart má po plnom dobití batérie dojazd
úctyhodných 115 km. Praktickosť a nenáročnosť jeho následného spojazdnenia

je takmer dokonalá – prázdnu batériu
možno dobíjať z akejkoľvek 230 V zásuvky, a to minimálne tisíckrát, pričom
lehota jej užívania je stanovená až na 10
rokov. Dobitie batérie na 80 % trvá 4 hodiny, na nabitie batérie na 100 % je potrebných 8 hodín. Zaujímavým ukazovateľom
sú aj náklady na jazdu - kilometer jazdy
elektrickým smartom generuje užívateľo-
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T Dobitie batérie na 80 % trvá 4 hodiny, na nabitie batérie na 100 % je potrebných 8 hodín.

vi náklady vo výške 0,02 eura (cca 67 halierov) na kilometer, zásluhou čoho nemá
v tejto oblasti zo strany spaľovacích motorov žiadnu konkurenciu. Zrýchlenie tohto
mestského „žihadla“ z 0 na 60 km/h je
5,7 sekundy a je obdobné ako u benzínových variantov, pričom dosahuje maximálnu rýchlosť 112 km/h. Vďaka tomu,
že neprodukuje žiadne emisie, môže sa

v mnohých krajinách podporujúcich „zelenú“ motoristickú filozofiu tešiť nielen
daňovému zvýhodneniu, ale aj odpusteniu poplatkov za škody vzniknuté na životnom prostredí. Smart for two electric
drive bude v každodennom nasadení aj
vo vozovom parku nemeckej spoločnosti
RWE A.G. Ako pri preberaní smartu uviedol jej šéf Jürgen Grossmann: „Teším sa,
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T Ukazovatele hodnôt v interiéri zaujmú
svojím takmer futuristickým dizajnom.

že tento úžasný testovací dopravný
prostriedok nám bol daný k dispozícii.
RWE-Ökostrom a smart sa k sebe dobre
hodia. Naším prínosom bude vývoj ekologických a inovatívnych áut s elektrickým
pohonom. Tieto vozidlá majú v mestskej
doprave vysoký potenciál. RWE bude v
budúcnosti participovať na výskume
a možných ďalších aplikáciách.“
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Text: SCG Foto: archív

vrchol triedy C

Bezpečnostná koncepcia Mercedesu sa nielenže osvedčila, ale žne aj
prvé úspechy. Dokazuje to aj limuzína novej triedy C, ktorá absolvovala
nárazové testy Euro-NCAP bez najmenšieho zaváhania, vďaka čomu získala
najvyššie možné bodové hodnotenie dosiahnuté v histórii nárazových
testov, vyjadrené až piatimi hviezdičkami!

V

ýsledok štandardizovaných nárazových testov nie je náhodný. To,
že nová trieda C patrí aj podľa organizácie Euro-NCAP k najbezpečnejším
automobilom na svete, je odrazom snahy
konštruktérov - čo najvernejšie priblížiť
bezpečnosť a jej koncepčné prevedenie
k skutočnému priebehu nehôd. Už len
samotná sériová výbava limuzíny, obsahujúca sedem airbagov, napínače pásov,
obmedzovače napínacej sily a opierky
hlavy NECK PRO, reagujúce na zrážku,
svedčí o maximálnom dôraze výrobcu na
bezpečnosť a najvyššiu mieru ochrany
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*****

cestujúcich v prípade nehody. Inovácie
neobišli ani karosériu, ktorej štruktúra
je navrhnutá tak, aby sa sila nárazu pri
frontálnej kolízii plošne rozložila do štyroch navzájom nezávislých úrovní, čím
sa dosiahne minimálne poškodenie kabíny. Z hľadiska použitého materiálu a jeho vplyvu na bezpečnosť stojí za zmienku aj skutočnosť, že takmer 70 percent
všetkých plechov hrubej konštrukcie karosérie je vyrobených z modernej, vysoko pevnej legovanej ocele, ktorá pri minimálnej hmotnosti ponúka najväčšiu
možnú mieru bezpečia, predovšetkým

pri bočných nárazoch. Štvorvrstvové Bstĺpiky a bočné pozdĺžne nosníky, sčasti vyrobené z ultrapevnej ocele tvárnenej
za tepla, absorbujú pri náraze väčšinu
energie a rozvetvia ju do štruktúry karosérie. Filozofia preventívnej bezpečnosti
je v novej C-triede zastúpená okrem sériovo dodávaného systému typu ESP, či
asistenta brzdenia, podporujúceho vodiča
v kritických momentoch - ako pri jedinom
automobile v tejto triede - aj nesériovou
preventívnou ochranou cestujúcich PRE SAFE, znižujúcou záťaž vyvíjanú na cestujúcich počas nehody až o 40 percent.
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FASCINÁCIA

Mercedes

budúcnosti

Viete si predstaviť automobil, ktorý je v zlomku sekundy schopný zmorfovať svoju
podobu z diaľničného športiaka na kompaktné a elegantné mestské vozidlo alebo
na priestranné vozidlo pre jednu alebo dve osoby, vždy v závislosti od požadovanej
kapacity? Dizajnéri a technici spoločnosti Mercedes-Benz áno…
Text: SCG Foto: archív

F

uturistická lahôdka na štyroch
kolesách - MB SilverFlow, meniaca nielen svoju formu, ale sa aj
prispôsobujúca požiadavkám vodiča, sa
v podobe dizajnérskeho konceptu stala
ťahákom už koncom uplynulého roka počas svojej premiéry v Los Angeles na súťaži Design Challenge, ktorá je súčasťou
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známeho autosalónu L.A. Auto Show. A
nie náhodou. Táto kombinácia automobilovej technológie a umelej inteligencie,
umožňujúca okamžitú zázračnú morfológiu foriem vozidla, spočíva v magnetickej kontrole metalických elementov, z ktorých sa MB SilverFlow skladá
a má ich neustále pod kontrolou. Štúdia

,,strieborného prúdu“ z dielne MercedesBenz Advanced Design Center of North
America predstavila víziu automobilu,
aký by mal byť o niekoľko desiatok rokov bežným dopravným prostriedkom.
SilverFlow, odetý do hravej tancujúcej
kombinácie striebra a zlata, spája svojimi predĺženými a plynulými krivkami
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v súhre s úzkymi nekrytými kolesami
zlatú éru spoločnosti Mercedes-Benz v
automobilových pretekoch z tridsiatych
rokov minulého storočia a futuristické
vízie dizajnérov v novom miléniu. SilverFlow by mal byť vytvorený z miliárd
mikroskopických metalických častíc,
zoskupených do variabilných a zároveň

stálych konfigurácií. Dohľad nad aktuálnou formou vozidla by mali mať magnetické polia. Do činnosti morfovania sa
v priebehu pár sekúnd uvedú prednastavené varianty tvaru vozidla SilverFlow.
Vyvolateľné sú jednoduchým stlačením
gombíka. Dizajnérsky koncept MB SilverFlow síce zatiaľ existuje len ako dvoj-
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rozmerná skica, realizovateľná až o niekoľko (možno až desiatok) rokov, je však
odvážnou kreatívnou ambíciou a výzvou
spoločnosti Mercedes-Benz spájajúcou
historické úspechy športového motorizmu s inovatívnymi riešeniami mobility
nasledujúcich generácií.
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Európske zelené
éčko
Text: Peter Kresánek
Foto: archív

P

riekopnícky systém Bluetec sa
osvedčil (okrem celosvetového
využitia od roku 2005 celkovo vo
vyše 60-tisíc nákladných a úžitkových
vozidlách, ako aj autobusoch) prvýkrát
tiež pri pohone pre osobné vozidlá, a to
v Spojených štátoch a Kanade. V oboch
krajinách je vo vyhotovení E 320 dostupný
už od jesene 2006. Mercedes-Benz E 320

Do Európy sa dostáva Mercedes-Benz E 300 Bluetec
- prvé osobné vozidlo s týmto progresívnym ekologickým dieselovým systémom. Pri uplatnení systému
Bluetec jeho V6 agregát s objemom 3,0 litra dosiahne
výkon 155 kW/211 k a krútiaci moment 540 Nm.
Podľa predbežných meraní spotrebuje priemerne
7,3 l nafty na 100 km, pričom prekoná stovku
za 7,2 s a vyvinie maximálnu rýchlosť 244 km/h.
Bluetec je pritom jediné dieselové osobné
vozidlo na svete, ktoré spĺňa náročnú americkú emisnú normu BIN 8. Ako najčistejší
a najúspornejší osobný automobil vo svojej
triede získal v New Yorku od medzinárodnej poroty z 22 štátov tohtoročné ocenenie
Zelené auto sveta (World Green Car).
Európske zelené éčko - Mercedes-Benz E
300 Bluetec tak poháňa podľa súčasných

T Popis.
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hodnotení a porovnateľných parametrov
jeden z najčistejších a najefektívnejších
agregátov na svete. Perspektívna dieselová technológia Bluetec, ktorú využíva,
výrazne znižuje spotrebu pohonných látok
a emisie. Ponúka nielen ekologickú, ekonomickú, ale zároveň aj dynamickú jazdu.
V predstihu spĺňa vo svojej kategórii normu Euro 5, platnú až od roku 2011.

6
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AJ VY MÔŽETE MAŤ
T Schéma zobrazujúca prepojenie jednotlivých
komponentov ekologického systému Bluetec
v zelenom éčku

CO
(g/km)

NOx
(g/km)

HC + NOx
(g/km)

Častice
(g/km)

EURO 4
Všetky nové
vozidlá od 1.1.2006

0,5

0,25

0,30

0,025

EURO 5
Všetky nové
vozidlá od 1.1.2011

0,5

0,18

0,23

0,005

EURO 6
Všetky nové
vozidlá od 1.9.2015

0,5

0,08

0,17

0,005

TAKÝTO VÝHĽAD
Z EXKLUZÍVNEHO BYTU
V ABSOLÚTNOM CENTRE
BRATISLAVY

Prím v hospodárnosti

T Súčasné a budúce emisné limity
pre dieselové vozidlá v EÚ

N

ový smart fortwo pure, ktorý poháňa
benzínový trojvalec (45 kW/61 k),
je s celkovými nákladmi 0,246 eura
na odjazdený kilometer najhospodárnejšie
nemecké auto. Vyplýva to z analýzy Automobilového klubu Nemecka (ADAC). Do výpočtu celkových nákladov tohto vozidla bol
zahrnutý rozdiel medzi jeho predajnou cenou
9 490 eur a odkupnou pri ročne najazdených
15-tisíc km s predpokladanými štyrmi rokmi
užívania. Ďalej bola zarátaná spotreba paliva
v kombinovanom cykle 4,7 litra na 100 km,
ako aj všetky ďalšie náklady súvisiace s jazdením, vrátane daní a poistného, ako aj platieb za údržbu, opravy, pneumatiky, ošetrovanie vozidla i za jeho parkovanie. V rovnakom
hodnotení pred tromi rokmi zabodoval obdobný model smart fortwo prvej generácie, keď
vyčíslené celkové náklady na jeden km jazdy
v tomto vozidle predstavovali 0,248 eura.
Napriek zdražovaniu pohonných látok či
inflácii je tak nový smart nielen výkonnejší,
bezpečnejší a pohodlnejší, ale tiež hospodárnejší ako jeho predchodca. P.K.

Luxusné mezonetové byty predurčené
k nadštandardnému bývaniu.

www.bytypanska6.sk, tel.: 0915
702020
01.2008
Hviezdy ciest

PREDSTAVUJEME

Trojrozmerná
dimenzia komfortu,

inovácie a individuality
Súčasnosť kladie na konštruktérov osobných automobilov čoraz väčší dôraz
na ich individuálnu mobilitu, ekologickosť, technologickú inováciu, technickú
dokonalosť, ekonomickú úspornosť, aktívnu a pasívnu bezpečnosť, ako aj
v neposlednom rade na čo najvyššiu mieru komfortu počas jazdy. Špičkoví
stuttgartskí špecialisti v spoločnosti Mercedes-Benz na všetky spomínané
požiadavky našli jedno synonymum – F 700.
Text: SCG Foto: archív
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M

ercedes-Benz F 700 je akýmsi
premostením medzi súčasnými
modernými technologickými
trendmi a dosiahnutým pokrokom vo výrobe osobných automobilov s víziami
a možnosťami budúcnosti.
DIESOTTO
Čo však robí z F 700 také výnimočné vozidlo? V prvom rade je to jeho priekopnícky
pohon DIESOTTO, znižujúci spotrebu. Je
výsledkom filozofie výskumu koncernu,
ktorý skombinovaním sily a predností
oboch spaľovacích princípov – tak vznetového, ako aj zážihového motora – dosiahol
jedinečnú inovačnú koncepciu motora integrovaný systém znižujúci nielen spotrebu, ale predovšetkým prinášajúci prednosti dieselovej technológie do zážihových
motorov. V oblasti priestorového zápalu
sa tak zmes z paliva a vzduchu vznecuje
sama od seba, rovnako ako je to pri vzne-

tovom motore. DIESOTTO pritom nekladie
žiadne osobitné nároky na kvalitu paliva
- motor beží s normálnym benzínom určeným pre zážihové motory. Kontrolovaný
samozápal je tak nielen úspornejší, ale
z pohľadu emisií aj čistejší, pretože pri
spaľovaní priestorovým zápalom nevznikajú prakticky žiadne oxidy dusíka.
PRE-SCAN podvozok
Ďalším kľúčovým míľnikom F 700, umožňujúcim zlepšenie komfortného správania
sa automobilu počas jazdy a dosiahnutie
tzv. efektu ,,lietajúceho koberca“, je novo
vyvinutý aktívny PRE-SCAN podvozok.
Práve ten umožňuje citlivé reagovanie na
nerovnosti vozovky, ako aj aktívnu stabilizáciu pohybu karosérie o ďalší stupeň.
Active Body Control
Riadenie F 700 z rozličných snímačov
zrýchlenia dostáva informácie o aktuálnej
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jazdnej situácii a porovnáva ich s údajmi
snímačov tlaku v hydraulike ABC a s
údajmi snímačov úrovne v ramenách náprav. Vďaka tomu podvozok dokáže karosériu v zlomku sekundy stabilizovať.
A nielen to. Do aktívneho podvozka F 700
je integrovaná ďalšia komfortná funkcia:
na mimoriadne príjemné nastupovanie
a vystupovanie alebo na prejazd cez zlé
úseky cesty, ktoré vyžadujú vyššiu svetlú
výšku, akčné členy podvozka ABC môžu
karosériu zdvihnúť až o 80 milimetrov.
LIDAR senzory
„Očami“ aktívneho PRE-SCAN podvozka
sú dva radaru podobné laserové senzory
LIDAR, ktoré vysielajú impulzné laserové
lúče v infračervenom pásme, zisťujú odrazené svetlo a z času potrebného na návrat
odrazeného lúča sa skenovaním vypočítava vzdialenosť vozidla od možných nerovností na vozovke.

R Dizajn karosérie F 700 nepripomína len ladné
krivky krásnej ženy, ale aj dravú šelmu, pripravenú
kedykoľvek na útok.
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PREDSTAVUJEME
SERVO-HMI
Zabezpečenie komfortu a kondície pre
vodiča a pasažierov v podobe čo najľahšieho, najbezpečnejšieho a intuitívneho
zvládnutia techniky s možnosťou čo najširšieho poskytnutia informácií a individuálnych možností nastavenia pri minimálnom odpútaní pozornosti zabezpečuje
pri F 700 ďalšia inovácia – obslužný systém SERVO-HMI. Tá zobrazuje informácie o jazde a vozidle na spodnom okraji
čelného skla, pričom zabezpečuje tri skupiny funkcií: navigáciu, komunikáciu/telefón a audio/zábavnú elektroniku. Oči sa
pri pohľade na displeje už nemusia v takej
miere zaostrovať z pohľadu do diaľky do
pohľadu do blízka, vďaka čomu sú nielen
menej zaťažované, ale jazda je podstatne
bezpečnejšia. Komplexnejšie zadávanie
údajov zabezpečuje v systéme SERVOHMI inovačná podporná funkcia: individuálny asistent zadávania v podobe virtuálnej osoby, v počítačovom jazyku zvanej
avatár. V obslužnom systéme F 700 má
podobu mladej ženy, podľa krajiny a kultúry však možno zobraziť aj iných asistentov. Virtuálna osoba vstupuje do kontaktu
s vodičom cez hovorený dialóg.
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Klimatizácia
Pocit komfortu v F 700 zabezpečuje automatická klimatizácia, ktorá rozpoznáva,
či je obsluhovaná vodičom alebo spolujazdcom a podľa toho aktivuje ovládanie
klimatizácie pre ľavú alebo pravú stranu.
Hneď ako sa centrálneho otočného tlačidla dotkne napríklad spolujazdec, zopne
sa kontakt medzi ovládacím prvkom a snímacou rohožou vo vankúši sedadla a prepne na ovládanie klimatizácie pre stranu
spolujazdca.
F 700 - 3D kino na štyroch kolesách
Nie je to však len jedinečná koncepcia interiéru a sedadiel, čo robí z F 700 priekopníka v komfortnej mobilite. Ďalšou
„lahôdkou“ integrovanou v interiéri je
systém zábavnej elektroniky - prehrávač
médií, vysokokvalitný systém priestorového zvuku, obrazovky v opierkach hlavy,
či nový typ monitora v 20-palcovom formáte s trojrozmerným zobrazením obrazu! Použitím monitora s uhlopriečkou
obrazu 51 centimetrov a systému priestorového zvuku sa z F 700 stáva 3D kino.
A nielen to. Pomocou funkcie Roadview
môžu spolujazdci na zadných sedadlách

v reálnom čase na 8-palcových monitoroch v opierkach hlavy sledovať okolité
dianie v reálnom čase.

Technické údaje F700

Dĺžka (mm)
Šírka (mm)
Výška (mm)
Rázvor (mm)
Váha (kg)
Pneumatiky
Objem valcov (l)
Menovitý výkon
DIESOTTO
+ elektrický motor
Max. krút. moment
Zrýchl. 0–100 km/h
Najvyššia rýchlosť,
regulovaná
Spotreba*
Emisie CO2
Emisná trieda
NEDC overall consumption*

5 180
1 960
1 438
3 450
1 700
195/50 R21
1,8l
175 kW/238 k
+ 15 kW/20 k
400 Nm
7,5 sek.
200 km/h
5,3 l/100 km
127 g/km
EU6

OCENENIE
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Text: SCG Foto: archív

Trieda S získava
prestížne ocenenia

Už druhý raz za sebou získal v triede luxusných vozidiel Mercedes-Benz
triedy S - najpredávanejšia luxusná limuzína na svete - prestížny titul
„Najlepšie auto roka 2008“.

O

udelení ceny rozhodovalo v desiatich kategóriách z viac ako 320
vozidiel vyše 100 000 odborne
zdatných respondentov a čitateľov prestížneho nemeckého automobilového časopisu „auto motor und sport“, ktorý súťaž organizuje viac ako 30 rokov. Osobité
postavenie S-triedy, v odborných kruhoch
považovanej za priekopníka celého vývoja osobných automobilov, zvýrazňuje
predovšetkým jej jedinečná inovatívna

technika, najvyšší komfort, ukážková bezpečnosť a kvalita. Nie náhodou. Podvozok so vzduchovým pružením AIRMATIC
v základnej výbave a dynamické multiobrysové sedadlo s masážnou funkciou
umocňujú počas dlhej cesty vo vodičovi a
spolujazdcoch pocit výnimočnosti a komfortu. Novú dimenziu dynamickej jazdy,
dosiahnutú špičkovou technológiou, istenú výnimočnými bezpečnostnými prvkami, obstarávajú aktívny podvozok Active

Body Control, brzdový asistent PLUS s radarovou senzorikou, systém preventívnej
ochrany pasažierov PRE-SAFE®, asistent
nočného videnia s infračervenou technikou a brzda PRE-SAFE®
O tom, že automobily zo Stuttgartu majú
vďaka svojej kvalite, komfortu, inovatívnosti a bezpečnosti medzi automobilovou
verejnosťou osobitné postavenie, svedčia
aj ďalšie významné ocenenia, ktoré získali
v priebehu posledných mesiacov.

Zoznam vybraných ocenení vozidiel Mercedes-Benz za posledné mesiace
Dátum
1/2008

Model
Trieda S

1/2008

Trieda C

11/2007 SLK
11/2007 Trieda S a R

Ocenenie
Die besten Autos
(Najlepšie autá)
Gelber Engel
(Žltý anjel)
Goldenes Lenkrad
(Zlatý volant)
Auto Trophy

Organizátor
auto motor und sport
ADACmotorwelt
Bild am Sonntag
Auto Zeitung

Dátum
10/2007
9/2007
9/2007
9/2007
8/2007
8/2007
7/2007

Model
Trieda C
SLR, Trieda C
Trieda C
SLR McLaren
smart fortwo ed
smart fortwo cdi
Trieda G

Ocenenie
Internet Auto Award
Design Award
Autonis
Powercar 2007
ÖkoGlobe
ÖkoGlobe
Superstars 2007

Organizátor
AutoScout24
Auto Bild
auto motor und sport
Powercar
DEVK
DEVK
4Wheel Fun
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UNIMOG

Všestranný všadechod
Počas zimy prešiel zaťažkávacími skúškami nemeckých cestárov ich nový pomocník
- kompaktný Unimog U 20, ktorý práve začal vyrábať závod Mercedes-Benz vo Wörthe.
Text: Peter Kresánek Foto: Michal Žitný

N

ový transportér má medzi Unimogmi najnižšie prípustné celkové hmotnosti 7,5 t a 8,5 t, skrátený rázvor kolies na 2 700 mm a zvýšenú
obratnosť. Poháňa ho turbodieselový
BlueTec štvorvalec Mercedes-Benz 4,25 l
(110 kW /150 k). Prenos sily zabezpečuje
osemstupňová manuálna prevodovka
s možnosťou doplnenia ďalších ôsmich
pracovných rýchlostí. Oceľová kabína
s uľahčeným vstupom vytvára priestor
pre tri osoby. Nový Unimog U 20 má
polomer otáčania 12,8 m a výšku iba
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2 700 mm, čo nebráni nízkym prejazdom.
Pohotovostná hmotnosť je 5,1 t vrátane
2,2 m dlhej vyklápacej plošiny. Vo vozidle
je sériovo integrovaná dvojokruhová hydraulika určená na zdvíhanie, znižovanie
a nakláňanie snežných pluhov a pohon
posýpacích automatov. Pri povolenej
záťaži vpredu aj vzadu 4,8 t unesie tri
metre široký snežný pluh. V spojení
s posýpacím zariadením s objemom až
dva kubické metre je ideálny na zimnú
údržbu ciest. Predná časť U 20 umožňuje
namontovať viaceré prídavné zariadenia,

ako napríklad svahovú kosačku do hmotnosti 1 tony. Predný hriadeľ je spôsobilý
poháňať napríklad aj sekačku na drevo,
a to až do využitia plného výkonu motora.
Vozidlo tak disponuje vysokou flexibilnosťou a umožňuje hospodárnu celoročnú
prevádzku pre cestárov, stavbárov, komunálne inžinierstvo a ďalšie využitie. „Ani
nie za dva roky sme na nohy postavili
nový produkt. Vzorom pre nás zostáva
najmä spolupráca s kolegami z brazílskeho závodu v Sao Bernardo do Campo,
odkiaľ pochádza kabína.“ Komentoval
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spustenie výroby nového Unimogu vedúci
závodu vo Wörthe Martin Daum.
Úspešná prezentácia aj na Slovensku
Všestranný všadechod U 20 sa úspešne
predstavil vyše sto domácim odborníkom
i prípadným užívateľom aj u nás - v horskej oblasti Liptovského Jána. Priamo
naživo si mohli overiť viaceré vybrané
možnosti z jeho uplatnenia, ktoré okrem
iného prostredníctvom prídavných zariadení ponúka:
• Jednoradlicový snehový pluh z ocele
so šírkou záberu 2 540 mm určený na
odhŕňanie stredných a väčších množstiev
snehu. Sypač má kapacitu 1,4 m3 soli
a 700 litrov soľného roztoku.
• Bočný odhadzovač, ideálny na odstrá-

T Nový transportér má skrátený
rázvor kolies a zvýšenú obratnosť.

nenie okrajových snehových valov, ktoré
vznikajú v meste i mimo mesta po opakovanom prechádzaní snehovými pluhmi. Odhadzovať možno veľké množstvá snehu až
500 t/h pri šírke záberu 1,8 m a výške zá-

beru 1,2 m, a to buď na nákladný automobil, alebo stranou až do vzdialenosti 35 m.
•Snehový pluh s trojradlicou v spojení
s pružným závesom, ktorý má pokojný
chod, čo sa priaznivo prejaví predovšetkým pri nasadení v meste. Pracovná šírka
dosahuje 2,5 m pri šikmom postavení 30°.
• Snehovú frézu s priemerom bubna 750
mm pri zábere 2,5 m, ktorá pokrýva plnú
šírku Unimogu. Osobitne vhodná je na príležitostné použitie v prípade čerstvých závejov alebo veľkých množstiev nového snehu.
Fréza dosahuje vzdialenosť odhadzovania až
30 m. Kosačka na čelnom ramene od firmy
Mulag (Oppenau) MFK 400 so žacou hlavou
MK 1100 a torzným rámom.
• Kosačku na čelnom ramene na použitie v obciach. Umožňuje priečne posunutie
1500 milimetrov a poháňaná je predným
vývodovým hriadeľom. Má dosah 5,1 m od
stredu vozidla a možno ju použiť ako na
pravej, tak aj na ľavej strane.
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TECHNOLÓGIE

Multimediálna doba
Protokol Bluetooth, pripojiteľnosť multimediálnych prehrávačov
a, samozrejme, i navigácia. Nová generácia telematiky NTG 2.5 posúva
hranice interaktivity vodiča s najmodernejšími technológiami.
Text: Majo Bóna Foto: archív

A

utomobily Mercedes-Benz vždy
používajú špičkové technológie
ako vyjadrenie prestíže aj výrazného náskoku pred konkurenciou. Najnovšia generácia audiosystémov nesie
označenie NTG 2.5. Špičkové technológie integroval výrobca do triedy CLS,
CLC, SLK a SL, do faceliftov A, B, ML a
od modelového roku 2009 aj do triedy
R, E a GL. Už aj základný model rodiny
NTG 2.5 obsahuje vstavaný Bluetooth
modul umožňujúci telefonovanie bez
nutnosti držania prístroja pri uchu, pričom hovor môžete prijímať aj prostredníctvom ovládača na multifunkčnom
volante. Pokiaľ si to zákazník želá, môže
si priplatiť aj za multimediálne rozhranie, ktoré umožní pripojenie MP3 prehrávačov, ako napríklad iPod. Súčasťou
modernizácie je aj posledný vývojový
stupeň hlasového ovládania LINGUATRONIC, ktorý sa v podobe opcie objaví
napríklad v novej generácii triedy SLK.
Dômyselnosť audiosystémov dokumen-
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tuje aj individuálne nastavenie reproduktorov pre konkrétny model už od
výrobcu.
Audio 20 CD
Protokol Bluetooth, CD mechanika, telefonická klávesnica a 5-palcový TFT displej
charakterizujú základný model. Autorádio
môžete ovládať aj prostredníctvom multifunkčného volantu. Disponuje aj hudobným vstupom AUX. Na prianie ho môžete
doplniť integrovaným CD meničom.
Audio 50 APS
V porovnaní s nižším modelovým
radom ponúka CD/DVD mechaniku s
prehrávaním MP3 formátu. Samozrejmosťou je AUX vstup. Za príplatok je k
dispozícii aj piktogramová navigácia s
dynamickou voľbou trasy zohľadňujúcou dopravné správy systému TMC. Na
želanie je k dispozícii aj hlasové ovládanie LINGUATRONIC, prípadne DVD
menič integrovaný do prístroja.

Command
Predstavuje vstup do vyššej triedy audiosústav. 6,5-palcový TFT dispej má rozlíšenie až 800x640 pixelov. Samozrejmosťou
je CD/DVD menič umožňujúci prehrávanie audio aj video súborov. Systém obsahuje aj slot na SD karty, ktoré umožňujú
rozšíriť pamäť systému. Prostredníctvom
protokolu Bluetooth si možno prezerať aj
zoznam mien v telefóne.
Command APS
Reprezentuje špičkovú multimediálnu
sústavu. Obsahuje všetky prvky nižších tried. Navyše ponúka 6,5-palcový
TFT displej, 40 GB harddisk, CD/DVD
mechaniku a nechýba ani slot na pamäťovú SD karu, ktorou možno rozšíriť
pamäť. Funkcia Music Register umožní
uložiť až 4 GB súborov MP3/WMA. Command APS obsahuje aj navigačný systém na báze harddisku, samozrejmosťou
je prepojenie so systémom TMC i zadávanie cieľovej adresy pomocou PSČ.

DIZAJN
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Nová identita
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Text: Michal Žitný Foto: archív

značky Mercedes-Benz
Mercedes-Benz zásadne zmenil dizajn svojej značky
pre všetky komunikačné materiály.
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ová štandardizovaná identita
značky sa vzťahuje na všetky
korporátne úseky – od osobných
až po nákladné vozidlá – a pre všetky
svetové trhy od 1. novembra 2007. Nový
dizajn vychádza z histórie značky a uzatvára proces ostrejšieho zamerania sa na
pozicioning značky, ktorý začal v roku
2006. Ústrednou témou novej identity je
motto „Hviezda vždy žiari zhora“.
Po prvý raz bol nový brand dizajn
použitý v produktovej kampani pri uvedení triedy C T-Modell.
Identita značky je viditeľným vyjadrením toho, čo znamená Mercedes-Benz:
zdôrazňuje pozíciu spoločnosti ako svetového výrobcu vozidiel s najdlhšou
tradíciou, a je tiež odrazom inovatívnej
kreativity. „Nová identita je osviežením
značky a zabezpečuje nepochybný imidž
kombinujúci tradíciu s prístupom orientovaným na budúcnosť,“ dodal Dr. Klaus
Maier, výkonný viceprezident skupiny
Mercedes-Benz Cars, zodpovedný za predaj a marketing.
Novými farbami značky sú: strieborná
arrow a tmavomodrá. V budúcich komunikačných aktivitách bude hviezda a písané
označenie Mercedes-Benz od seba oddelené a medzi nimi sa budú nachádzať kľúčové posolstvá.

enz.sk
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Najdrahší

K amarát

Predaj mercedesov začínal s pánom Andrejom Glatzom a Rudom Machánkom
v unimobunke na bratislavských Poliankach. Dnes usmerňuje chod pätnástich
obchodno-servisných centier na celom Slovensku. Určených nielen pre vozidlá
s trojcípou hviezdou, ale aj ďalších značiek nemeckej, americkej, japonskej,
kórejskej, či slovenskej výroby. Na svojom pracovisku má fotografie manželky
Danky, dcér Šárky a Stely, ale aj svoje snímky s osobnosťami ako Kimi Raikonen
či Peter Dvorský. Zaujmú tu tiež umelecké maľby veteránov áut namiesto
tradičných továrenských prospektov. Žartovne mu prischlo oslovenie môj
„najdrahší“ kamarát. Prvý raz ho ním počastoval jeden dobrý priateľ potom,
ako mu predal vozidlo. Výkonný riaditeľ Motor-Car Group Ing. Július Šabo.
Text a foto: Peter Kresánek a archív

T Začiatky v unimobunke (J. Šabo uprostred).

Čo sa zmenilo pre klientov Motor-Caru
za ten čas, ktorý ste prešli od skromnej
unimobunky k moderným obchodnoservisným centrám?
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- Máme za sebou stámiliónové investície zamerané na rozvoj a skvalitnenie
našich služieb, nevyhnutnú certifikáciu,
nový software, či školenia odborníkov -

vrátane mechanikov. Nemalé prostriedky
boli, samozrejme, vynaložené najmä na
samotný rozvoj obchodno-servisnej siete.
Chceme dokončiť prestavbu Mercedes
centra v Bratislave na Tuhovskej ulici
oproti Zlatým pieskom. Zväčšia sa jeho
priestory určené pre zákazníkov i zamestnancov, pribudnú parkovacie miesta
a nový príjem, zlepšia sa služby po predaji. A čo je dôležité, i vďaka novému
lakovnícko-karosárskemu centru LAKACE
sa urýchlia a ešte skvalitnia opravy.
Vopred sa našim zákazníkom ospravedlňujeme za tú trošku nepohody, ktorá
vznikne počas tejto prestavby. Veríme,
že nám to v záujme ďalšieho zlepšenia
služieb odpustia. Uvedené skutočnosti
podmieňujú kvalitatívny skok v úrovni
služieb, ktoré naši klienti dostanú. Naša
spoločnosť si zároveň zachováva primát
v rozsahu nadštandardných služieb a zvýhodnení. A aj porovnateľne so zahraničím
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T Výkonný riaditeľ Motor-Car Group Ing. Július Šabo.

v najnižších nákladoch na naše vozidlá.
Zrátajte si ceny, za aké si u nás kúpite
napríklad vozidlá Mercedes-Benz, v akej
hodnote k nim dostanete bezplatnú dodatočnú výbavu a za čo ich po troch či štyroch rokoch zasa, napríklad aj u nás,
odpredáte. Odpočítajte pritom náklady na
šesťročný servis vrátane použitých materiálov a náplní, ktorý je u nás zadarmo,
či iné zvýhodnenia, ako napríklad priebežné zabezpečenie mobility, či bezplatné
poskytnutie náhradného vozidla počas
servisu. Viacerí zákazníci pritom uprednostňujú ako pohodlnejšiu tiež možnosť
použiť počas servisu v Bratislave ako
náhradné vozidlo MB taxík. A tak by som
mohol pokračovať. Dnes už umožňujeme
tiež doplniť si záruky na tri a štyri roky
alebo do najazdenia 160-tisíc kilometrov.
Záruku poskytujeme aj na nami dodané
jazdené vozidlá. Pri nadobudnutí vozidla
poskytujeme i ďalšie bezplatné služby.

Zvýhodnenia zasa sprostredkujeme pri ich
poistení a financovaní.
A čo zostáva počas celého tohto obdobia
rovnaké?

- Nemení sa základná filozofia poskytovať čo najúplnejšie služby tak, aby bol náš
klient starostlivosťou o vozidlo čo najmenej
zaťažený. Hľadať pre každého zákazníka
riešenia, ako sa vraví šité na mieru. Snažiť
sa o to, aby bola preňho kúpa vybraného
modelu, typu a výbavy vozidla dobrým ekonomickým rozhodnutím. Zároveň ponúkať
všetky služby takpovediac z jednej ruky.
V živote však nikdy nič nebýva ideálne?

- Pointa skutočne spočíva v tom, že
niečo môže aj nevyjsť. A aj to najdokonalejšie auto sa môže pokaziť, či najmodernejšia technológia zlyhať. Niekto zasa prežíva svoj zlý deň. V prenose informácií
tiež môže nastať skrat. Vtedy je dôležité

na základe spätnej väzby hľadať riešenia,
urobiť nápravu a zabezpečiť, aby sa to druhýkrát nestalo. Osobne od mojich kolegov
očakávam a sám sa v tom snažím byť príkladom, keď už takáto situácia nastane,
dokázať sa posadiť na stoličku, na ktorej
sedí náš zákazník, a dívať sa na veci jeho
pohľadom. Určite je nepríjemné, ak sa
niekto sťažuje. Je to však schodná cesta,
ktorá vedie k dobrému výsledku a riešeniu. A mne je to stokrát milšie, ako keď
niekto oznámi, že bolo všetko v poriadku,
a potom sa inde sťažuje.
To vedie k poznaniu, že v konečnom
dôsledku sú vždy rozhodujúci ľudia,
všetko závisí od vašich kolegov - spolupracovníčok a spolupracovníkov?

- Usilujem sa o to, aby všetky činnosti,
ktoré vo funkcii riaditeľa vykonávam,
smerovali k jednému základnému cieľu,
aby ľudia chodili do práce radi, aby mali
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T Naplno už beží moderné lakovnícko-karosárske centrum LAKACE.

T Takto bude vyzerať Mercedes centrum po rekonštrukcii.

dôvod sa na ňu tešiť. Čím viac sa to darí,
tým je u nás pozitívnejšia atmosféra. Takto
ju potom cítia a vnímajú aj naši zákazníci.
Vďaka čomu vy sám dokážete zvládnuť
vysoké nároky kladené na vašu osobu?
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- Denne minimálne štvrť hodiny využívam
špeciálne cvičenie. Najradšej relaxujem
pri golfe. Aktívne som sa venoval viacerým
športom. Dnes už na to nemám. Za základ
osobného úspechu a to najhodnotnejšie,
čo človek má, považujem rodinu. Vymys-

lel som si teóriu pozitívneho stresu. Verím
jej a presvedčujem sa o tom, že pri mne
funguje. Spočíva v tom, že ak sa človek
dostáva do stresových situácií pri tom, čo
robí zanietene a rád - stres mu neubližuje,
ale naopak, pozitívne ho stimuluje.

Kubu milujeme. Najväčší a najkrajší ostrov Karibiku nám prirástol k srdcu. Hemingway, Che Guevara, Bacardi, Fidel. Tropicana,
Cadillac ročník 58, Cohiba, Cuba Libre, Guantanamo. Pláže celého ostrova a na konci preslávené Varadero.
Keď sme v roku 1999 Kubu začali pripravovať, cítili sme sa ako pionieri. Našli sme si kontakty, pripravili unikátnu trasu a už
v roku 2002 sme sa stali najväčším predajcom zájazdov na Kubu na Slovensku. Odvtedy naše zájazdy zdokonaľujeme a pri
zachovaní rovnakej ceny ponúkame vyšší štandard služieb.
Víza dostanete priamo u nás v kancelárii. Naši slovenskí sprievodcovia rozprávajú kubánskou španielčinou. Ponúkame
Vám 4* a 5* rezorty (All Inclusive) za najvýhodnejšie ceny. Vyberte si z ponuky zájazdov od poznávacích po vyslovene
oddychové. Vždy Vám však dáme čosi navyše.

BUBO Travel Agency je najväčším
predajcom zájazdov na Kubu v rokoch
2002 – 2007. Diplom vystavil veľvyslanec Kuby na Slovensku Jeho Excelencia pán David Paulovich Escalona.

vždy komfortné hotely

garantujeme viac zážitkov

najkrajšie pláže ostrova

BUBO Travel Agency, s.r.o., P.O.BOX 38, Dunajská ul. 62, 814 99 Bratislava
tel.: 02/5263 5254 - 55, fax: 02/5263 5256, e-mail:bubo@bubo.sk, www.bubo.sk

TRÉNINGOVÉ CENTRUM

R Medzi kráľov v zdolávaní umelo vyvolaného šmyku
sa zaradil nový Mercedes-Benz triedy C a to s náhonom
na zadné kolesá i 4x4.

Cez pachfurthský
vodopád

Text a foto: Peter Kresánek

Svoje možnosti, zdanlivo popierajúce a prekračujúce hranice fyzikálnych zákonov,
opäť predviedli terénne mercedesy a jeepy počas jázd v tréningovom centre rakúskeho
Pachfurthu. Doslova kaskadérskou záležitosťou sa stalo prekonávanie najstrmšieho
svahu až s takmer 100-percentným sklonom, ako aj prejazd umelým vodopádom.

N

ovinári a ďalší účastníci tréningových jázd, pozvaní spoločnosťou
Mercedes-Benz Slovakia, si tu pod
vedením skúsených inštruktorov v simulovaných kritických situáciách tiež na
ďalších vozidlách značiek Mercedes-Benz,
Jeep, Chrysler, Dodge, či smart overovali,
čo tieto automobily dokážu, i svoje vlastné
jazdné schopnosti. V programoch komfortnej a offroadovej jazdy, či fungovania
bezpečnostných systémov si precvičili
správne reakcie v extrémnych jazdných
podmienkach, ale aj v bežne sa vyskytujúcich kolíznych situáciách na cestách.
„Je neuveriteľné, čo dnes dokážu
moderné vozidlá,“ žasol nejeden prítomný
účastník. „Škoda, že takéto tréningové
zariadenie nie je na Slovensku, mohlo by
to výrazne prispieť k zníženiu nehodovosti.“ Zhodli sa viacerí. Pritom v minulosti návrhy vybudovať u nás obdobné
tréningové centrum, s ktorými prišli slovenským motoristom známe osobnosti ako
Jozef Studenič či Štefan Chudoba, stroskotali najmä pre nedostatok prostriedkov.
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R Doslova kaskadérskou záležitosťou sa stalo prekonávanie najstrmšieho svahu až s takmer 100-percentným sklonom, zvlášť potom, čo inštruktor vezúci osádku účastníkov pred vrcholom svahu zastavil.

R K najatraktívnejším prekážkam patril prejazd
umelým vodopádom, ktorý dal vodičkám i vodičom
poriadne zabrať. Bravúrne si s ním však poradil
Mercedes-Benz GL.

R Výborne stopu držal tiež elektronickým stabilizačným
systémom sériovo vybavený smart.

MercedesCard
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MercedesCard
poklad vo vašej peňaženke
MercedesCard – kreditná karta je výnimočná nielen tým, že jej držiteľom
sa môže stať výlučne iba majiteľ vozidla Mercedes-Benz, ale výnimočnou
ju robia aj výhody, ktoré svojim držiteľom ponúka.

Okrem jedinečn
ých podmieno
k na získanie va
MercedesCard
šej
sú tu aj ďalšie
výhody, ktoré
karta prináša:
táto
možnosť zvýšen
ia úverového
rámca v prípad
poruchy vozid
e
la Mercedes-B
enz v zahraničí
bezplatné vstu
penky na auto
salóny organizo
vané na Slove
nsku

N

ajnovšie prináša v spolupráci s CK BUBO Travel zľavu vo výške 11 % na zájazdy
organizované spomínanou cestovnou kanceláriou. CK BUBO Travel pôsobí na našom
trhu už niekoľko rokov a je zárukou naozaj kvalitnej dovolenky. Nadšencov golfu

určite zaujme výhodné cestovné poistenie s možnosťou tzv. GOLF pripoistenia.
Už nadchádzajúcu sezónu sa ponúka možnosť poistiť golfové náradie, ale napríklad
i storno poplatky pre prípad neúčasti na golfovom turnaji či poistenie „Hole in One“
– pokrytie nákladov za pohostenie súperov pri jamke jedným úderom.
Nedávno otvorená kaviareň Mercedes-Café v Bratislave na Riegeleho ulici si našla
počas svojej krátkej prevádzky už veľa fanúšikov. Pri platbe kreditnou kartou MercedesCard zákazníci získavajú zľavu 30 %. Kreditná karta MercedesCard je vydávaná
so základným úverovým limitom 50 000 Sk bez potreby akýchkoľvek ďalších potvrdení
a dokladov. Vydaním karty získava jej držiteľ automaticky všetky ďalšie výhody nielen
vo forme zliav, ale i výnimočné podmienky pri jej používaní.

pozvánky na
podujatia a pr
edvádzacie jazd
organizované
y
spoločnosťou M
otor-Car Bratisl
30 % zľava v M
ava
ercedes-Café
7 % zľava na da
rčekové predm
ety Mercedes-Benz
10 % zľava na
krátkodobé za
požičanie vozid
z cenníkov spol
iel
očnosti Motor
-Car Bratislava
20 % zľava z VI
P cenníkov na
zapožičanie áu
v sieti AVIS na
t
Slovensku
8 % zľava na ub
ytovanie v hote
loch a prenájom
áut v sieti TULIP
TOURS
10 % zľava pr
i využití ubytov
acích služieb
hotelov Grand
a Tri studničky
11% zľava z ce
ny ľubovoľnéh
o zájazdu BUBO
Travel Agency
(zľava sa nevz
ťahuje na ceny
leteniek a nie
je možné ju ko
mbinovať)
20% zľava z cie
n vstupeniek –
typ Relax Pake
a Aqua Gold t
Aquapark TATR
AL
ANDIA
10% zľava v re
štaurácii Zbojní
cka koliba,
Aquapark TATR
ALANDIA

V neposlednom rade sú výnimočné i podmienky na získanie kreditnej karty MercedesCard:
v prvom roku MercedesCard úplne zdarma
a prostredníctvom vernostného programu možnosť
jej bezplatného využívania i naďalej;
úverový limit 50 000 Sk bez dokladovania príjmu;
až 40-dňové bezúročné čerpanie finančných
prostriedkov, a to aj pri výbere prostriedkov
v hotovosti;

zvýhodnený ročný štandardný úrok pri splácaní
splátok len 11,9 % (mesačne 0,99 %);
možnosť vyčerpať úverový rámec i jednorazovo
v plnej výške;
bezplatné elektronické služby;
31 miliónov akceptačných miest v celom svete.

Viac informácií a Žiadosť o vydanie súkromnej kreditnej karty MercedesCard nájdete na adrese:
www.mercedes-benz.sk/Mercedescard alebo na tel. čísle 02 / 4929 4418
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Návrat ku koreňom
Jeep mal odjakživa pozitívny vzťah k prírode. Zrodil sa nato, aby prešiel tam,
kde to už iní nadobro vzdali. Jeep Renegade sa vracia do prírody, no tentoraz
budú odtlačky pneumatík jedinou stopou jeho pobytu v prírode.
Text: Majo Bóna Foto: archív

B

ola to práve automobilka Jeep,
ktorá otvorila knihu terénnych
automobilov. Jej modely napísali
nezabudnuteľné kapitoly na miestach,
na ktoré iné automobily dorazili oveľa
neskôr. Teraz sa chystá opäť ustanoviť
novú kapitolu. Motívom je čistota v jej
najpriezračnejšej podobe – bez emisií.

Bez výčitiek svedomia
Jeep Renegade je prorokom. Pre každého
vyznávača off-roadingu má pozitívne
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predpovede. Jazdy na nespevnených
povrchoch sa nemusí vzdať ani jeden
nadšenec bočných náklonov a riadne
zablatenej karosérie. Ako každý správny
prorok sa vydáva do nečasu iba s tým
najnevyhnutnejším. Nenesie so sebou
bremeno ťažkej karosérie, práve naopak,
odhadzuje všetky nepodstatné veci,
akými sú napríklad strecha, dvere, či
plnohodnotné čelné sklo. Silueta Jeepu
Renegade je nezameniteľná. Tradične
rebrovaná maska chladiča a extrémne

rozmerné kolesá naznačujú dlhotrvajúcu
nadvládu nad zvyškom sveta pohonu
4x4. Sýtozelená farba exteriéru naznačuje chuť splynúť s prírodou. Purizmus
naznačujú aj nelakované predné svetlomety, či skupinové svetlá.
Zábava pre dvoch
Vierovyznanie terénnej jazdy aj tak nepozná viac než dvoch pasažierov. Štúdia
Renegade jasne naznačuje potrebu radikálnej obrody automobilovej konštrukcie.
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T Popis.

T Jeep Renegade sa vracia do prírody iba s nevyhnutným vybavením, ktoré nemá nič nadbytočné.

T Lítiovo-iónové batérie, moderný turbodiesel a elektromotory na každej náprave.
Výsledkom sú nulové emisie a dojazd 600 kilometrov.

T Nelakované kryty svetlometov ukrývajú
špičkovú LED diódovú techniku.

Všetko nepotrebné totiž iba zvyšuje spotrebu, zhoršuje účinnosť a zaťažuje životné
prostredie. Spomínanú filozofiu interpretujú aj materiály interiéru, ktoré sú šetrné
k životnému prostrediu. Jednoduchá
palubná doska nemá stredovú konzolu.
Práve tento detail vytvára pre posádku
neopakovateľnú atmosféru, aj potrebnú
voľnosť za volantom. Volant možno
poľahky presunúť na pravú stranu.

V teréne sa môžete spoľahnúť aj na uzávierky diferenciálov, či redukovanú prevodovku. Konštruktéri sa s úsmevom zaprisahávali, že Renegade prejde všade tam,
kde i jeho veľkosérioví súrodenci.

Jeep zaväzuje
Konštruktéri nenechali nič na náhodu.
Jeep musí prejsť všade. Elektromotor

poháňajúci každé koleso jednotlivo poskytuje maximálny výkon rovných 200 kW
(268 koní). Premyslenú konštrukciu predstavuje aj pohon umiestnený v nábojoch
kolies. 64-kilowatthodinové lítiovo-iónové
batérie zabezpečujú dojazd vozidla zhruba
šesťdesiat kilometrov na jedno dobitie.
Jeep Renegade vyznáva hybridnú technológiu. Pod kapotou tak nájdete aj 1,5 litrový trojvalcový motor s výkonom 85 kW
(115 k), ktorý v prípade potreby dobíja
batérie, aby zabezpečil dojazd na úrovni
šesťsto kilometrov. Spotrebuje pritom iba
1,5 litra nafty na 100 kilometrov.

Splynie s prírodou
Tam, kde sa všetko začalo, tam sa aj
skončí. Jeep to zrejme pochopil ako prvý.
Nečudo, veď mimo spevnených ciest sa
pohybuje zrejme najdlhšie. Jeep Renegade
nesúhlasí. Protestom sa chystá opäť otvoriť novú kapitolu jazdy na nespevnených
cestách. S čistým svedomím...
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Späť do budúcnosti
Športový automobil musí mať šťavu. Kvapky dynamických tvarov sa v prípade
Dodge ZEO Conceptu snúbia s tým správnym napätím elektromotora.
Text: Majo Bóna Foto: archív

K

ategória športových
automobilov postupne
konvertuje na iné než oktánové
náboženstvo. Veľká kniha konštrukcií
už pomaly otvára elektrickú kapitolu.
Automobilka Dodge je na éru elektromobilov pripravená viac než dobre. Dodge
ZEO Concept si to namieril priamo na
špičku kategórie športových automobilov.

Elektrické emócie
Dizajn karosérie neostáva nič dlžný tradičným proporciám športových automobilov. Hranice športových automobilov
však posúva do novej dimenzie. Dodge
ZEO Concept je v skutočnosti štvordverový model. Koncepcia tak zotiera tienistú stránku kupé, bez toho aby narušila nepísané pravidlá automobilov so
zakódovanou radosťou z jazdy. Optickú
dokonalosť prezentujú aj výklopné
dvere. Otvárajú sa dohora a navyše do
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protismeru. Aj
týmto nápadným detailom ZEO Concept úmyselne ruší
konvencie myslenia zákazníkov.
Presne naopak, svalnatými blatníkmi
i poriadne vydutou kapotou naznačuje
nezmenené priority zrýchlenia, ktoré
treba obdivovateľom patrične naznačiť.
Šokujú aj dvadsaťtripalcové disky kolies
s extrémnym rozmerom pneumatík. Pri
pohľade na zadnú časť sa maskuje technika budúcnosti difúzor s naznačenými
koncovkami výfukov. ZEO komunikuje

s okolím
prostredníctvom kombinácie protikladov. Ostré hrany
striedajú výrazné oblúky, kódy extrémneho zrýchlenia ukrývajú chladiace
otvory pre brzdy. Sú všade. V prednom
nárazníku či blatníku, najkrajší je však
prívod vzduchu k zadným brzdám.
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Správne napätie výkonu
Dodge ZEO Concept ráta so všetkým.
Okrem emisií. Tie nemá. Skratka ZEO
totiž znamená – Zero Emissions Operation, čiže operácia s nulovými emisiami,
no s maximálnym potešením. Klasický
šprint na stokilometrovú rýchlosť zvládne
za menej ako šesť sekúnd. A to je identický čas, aký dosahujú športiaky s kultovým osemvalcom HEMI pod kapotou. Pod
svojím medenooranžovým kabátom však
Dodge ZEO ukrýva elektromotor s maximálnym výkonom 200 kW, čiže 272 koní
a to v celom rozsahu pracovných otáčok.
Kapacita 64 kilowatthodinových lítiovo-

iónových batérií stačí na dojazd štyristo
kilometrov. Pritom Dodge ZEO poľahky
prekročí aj métu 200 km/h a vodiča poteší
v každej zákrute. Kupé s koncepciou 2+2
naznačuje každým detailom chuť zrýchľovať. Aj v interiéri. Nádherne jednoduchý
a oblečený do exkluzívne nevinnej bielej farby, ktorá necháva vodiča sústrediť
sa na to najpodstatnejšie – jazdu. Nastaviteľný stĺpik riadenia poskytuje všetky
informácie nevyhnutné na športovú jazdu.
Konfiguráciu prístrojov režíruje sám
vodič, k dispozícii má okrem klasických
ukazovateľov kompletný arzenál modernej multimediálnej výzbroje. Avantgardne

R Proporcie Dodge ZEO jasne naznačujú zrýchlenie
na stovku pod štyri sekundy.
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stvárnenú palubnú dosku dokresľuje aj
pevný stred volantu. Navigačný systém,
ovládače otvárania dvier i ostatné sekundárne ovládače sa presťahovali na stredovú konzolu.
Benzín nespaľuje, pneumatiky áno
O budúcnosť amerických „Muscle Cars“
sa netreba báť. Dodge ZEO jasne naznačil
métu jazdnej dynamiky, tentoraz mimoriadne tichej, emisne nevinnej, zato poriadne jedovatej. Neveríte? Šprint na štyristo
metrov zvládne v priebehu neuveriteľných
jedenásť sekúnd. A to je hodnota, ktorú
neprekonáva ani legendárna „Zmija“.
R Pevný stred volantu a informačný displej
sprostredkujú informácie dôležité pre jazdu.

R Puristický interiér v snehobielej farbe pojme pohodlím štyroch pasažierov. Unikátny systém
otvárania dvier dohora a do protismeru posúva model ZEO do ligy výnimočných.
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Vozidlo je

Text: Martin Kasarda Foto: Kittler, archív

vo vašich rukách

Každý správny šofér chce, aby práve to jeho auto bolo jedinečné, osobité,
iné a výnimočné. Mercedes-Benz ponúka projekt designo na individuálne
doladenie interiérových dizajnových prvkov.

K

oncept designo vznikol z jednoduchého želania zákazníkov mať
automobil podľa možnosti čo najviac prispôsobený svojej predstave. Nejde
však o nejaké technické úpravy motorov
či podvozkov, o ktoré sa stará pre Mercedes-Benz špeciálne divízia AMG, ale o
výnimočné dizajnové prvky orientované
v prvom rade na interiéry vozidiel.
Z množstva individuálnych riešení
designo si zákazník môže zvoliť také
farebné a materiálové kombinácie, ktoré
vyhovujú jeho predstavám. Samozrejme,
pre takéto riešenie sa musí rozhodnúť pri
zostavovaní svojho vysnívaného modelu,
pretože tieto úpravy sa robia pri montáži
nového auta. Balíkom dizajnových úprav
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designo sa dá upraviť prakticky ktorýkoľvek model od najmenšieho MercedesuBenz triedy A až po legendárny off-road G.
V prípade dizajnového balíka designo
si môžete byť istí, že také auto, aké si vo
vnútri zvolíte vy, sa vyrobí priamo vám
na mieru. Samozrejme, jestvujú isté technické obmedzenia – nedá sa napríklad
meniť farebnosť ovládacích prvkov či
plastových častí auta. Aj keď – ako to už
býva, vždy nejaké to aj keď jestvuje – v
prípade záujmu o ďalšie úpravy vozidla
– od technických po dizajnové (napríklad náhradu dreveného obloženia karbónom), môžete sa obrátiť na špecialistu na
silné Mercedesy AMG. Samotné designo
umožňuje veľké farebné kreácie, ktoré

sa menia od modelu k modelu. Zákazník
si zvolí z množstva ponúkaných kombinácií kože, prešívania, drevených častí
a ďalších interiérových doplnkov. Pri väčšine modelov ponúka designo aj špeciálne lakovanie exteriéru. Budúci majiteľ
si môže nechať vytvoriť aj dvojfarebné
kožené sedadlá, ktoré sú zošité výraznou
niťou, takže napríklad čierno-bielu kožu
spája červená niť. Rovnakou kožou môžu
byť obšité čalúnenia dverí, ochrana radiacej páky či volant. Ďalším doplnkom je aj
možnosť upraviť si čalúnenie stropu automobilu v takom tóne, ktorý sa hodí k poťahom. Zdanlivé maličkosti však vytvárajú z
priestoru auta také prostredie, ktoré bude
úplne zodpovedať charakteru vodiča.
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T Designo umožňuje atraktívne farebné a materiálové kombinácie.

T Súčasťou ponuky je aj hodnotné obloženie dverí.

T Športovému SLK pristane červeno-čierna kožená kombinácia.

T Moderné technológie musia s dizajnom auta ladiť.
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Športová

Hviezda

Pre Slovensko získal v ére samostatnosti prvú zlatú medailu v roku 1996 na
olympiáde v Atlante. Je tiež držiteľom dvoch strieborných olympijských medailí
zo Sydney v roku 2000 a z Atén v roku 2004, štvornásobným majstrom sveta
a v minulom roku sa stal aj majstrom Európy. Môže sa pochváliť unikátnou
zbierkou jedenástich medailí z majstrovstiev sveta (6 zlatých, 1 striebornej
a 4 bronzových) od roku 1995, keď vo veku 16 rokov získal svoju prvú medailu
zo svetového šampionátu medzi seniormi. Športová hviezda, ktorej učarovala
aj hviezda na maske jeho automobilu – Michal Martikán.
Text: SCG Foto: archív M. Martikána

Hry XXIX. olympiády v Pekingu. Ako to
robíte? Máte na svoju naozaj hviezdnu
kariéru nejaký tajný „recept“?

- Asi by som mal povedať, že sa dennodenne snažím poctivo pracovať a robiť pre
úspech všetko, čo sa dá, je to síce klišé, ale
je to tak. Podstatne dôležitejšie je však to,
že sa so svojím realizačným tímom, ktorý
tiež tvoria ľudia s tými najvyššími ambíciami, snažíme o každodennú inovatívnosť v tréningovom procese, optimálnom
stravovaní, regenerácii, ako aj vo všetkých
ostatných činnostiach, ktoré sú pre špičkovú výkonnosť dôležité a asi najdôležitejšie je to, že nás to všetkých neuveriteľne
baví a napĺňa.

T Michal Martikán počas prípravy v novom olympijskom areáli v Pekingu.

Hovorí sa, že je oveľa ťažšie sa na vrchole
udržať, ako sa naň dostať. Platí to aj vo
vašom prípade?

Uplynulý rok bol pre vás mimoriadne
úspešný – po prvý raz ste získali titul
majstra Európy, stali ste sa následne po

- Nikdy som nehľadel na svoju predchádzajúcu sezónu. Je skvelé, že doteraz
každá od roku 1995 mi priniesla medailu
z vrcholných pretekov roka, pre novú
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štvrtý raz majstrom sveta na šampionáte
v brazílskom Foz do Iguassu, čím ste si
vybojovali priamy postup na tohtoročné
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T Hviezda kanoistiky s hviezdou ciest.

to však nevytvára žiadnu záruku a ani
výhodu. Náš šport je totiž vo svojej podstate postavený na súboji s prírodou a
vode je jedno, či ste aktuálny majster
sveta, alebo olympijský víťaz. Bez milosti
potrestá každú vašu chybu.
Ktoré prednosti či faktory sú tými, ktoré
z vás robia jedného z najúspešnejších
športovcov vo vašej oblasti?

- Tie prednosti by mali hodnotiť skôr
odborníci z brehu, ale z môjho pohľadu
patrí medzi najvýznamnejšie faktory aj
to, že mám trénera, ktorý vode rozumie zo
všetkých najviac, fyzioterapeuta, ktorý už
dopredu vie, aký sval by ma mohol trápiť,
kondičného trénera, pre ktorého nikdy nie
som dostatočne silný, a manažéra, ktorý
nepozná pojem to sa nedá. Jozef Martikán
- môj otec, Zdenko Duriš a Richard Galovič
sú navyše skvelí ľudia a ja im aj týmto
ďakujem za všetko, čo pre mňa robia.
Čo musí športovec vášho formátu robiť

pre to, aby si dlhodobo udržal naozaj
špičkovú výkonnosť?

pingpong, šach, či nebodaj moderná
gymnastika?

- Musí sa predovšetkým snažiť, aby
všetko, čo robiť bude, bolo pre neho čo najväčšou zábavou a potešením.

- Nemôžem byť zatvorený v hale, alebo
obmedzovaný čiarami. Je skvelé, že sa
náš šport odohráva v prírode, ktorá je mi
ako Liptákovi veľmi blízka. Adrenalínovosť divokej vody, ako aj obrovské množstvo vonkajších faktorov, ako je pulzovanie
vody, vietor, dážď či slnko robia z nášho
športu úžasné divadlo, kde nikto zo zúčastnených do poslednej chvíľky nevie, ako to
všetko dopadne. Práve preto je pre mňa
vodný slalom najkrajším športom na svete.

Ako vnímate úspechy, ktoré získate na
majstrovstvách sveta, resp. vo svetovom
pohári s tými, ktoré ste získali na olympiáde? Je pre vás rozdiel medzi tým, keď
získate medailu ako individualista a ako
reprezentant Slovenska?

- Vyhrať v dnešnej konkurencii akékoľvek preteky je vždy veľkým úspechom,
olympiáda je však, samozrejme, veľmi
výnimočná a úspech na nej bezpochyby
najhodnotnejší. Moje medaily sú úspech
pre všetkých, ktorí za nimi stoja, aj pre
všetkých, ktorých tieto úspechy potešia.
Vodný slalom je dynamický a výbušný
šport, odohrávajúci sa na divokej vode
plnej prekážok a nástrah. Čo vás viedlo
práve k tomuto športu? Prečo nie napr.

Napriek tomu, že si ako vrcholový športovec vždy kladiete vysoké ciele, môžete
nám prezradiť čo, resp. aké umiestnenie by
bolo pre vás na OH v Pekingu sklamaním?

- Olympiáda v Pekingu bude mojou štvrtou olympiádou, takže verím, že sa mi na
nej podarí zužitkovať všetky pozitívne aj
negatívne skúsenosti tak, aby som na nej
predviedol výkony, ktoré ma budú vnútorne uspokojovať. Verím, že ak sa mi to
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T Dynamika kanoistiky na divokej vode.

podarí, tak ani umiestnenie, ktoré dosiahnem, nebude pre mňa sklamaním.
Špičkové autá majú svoju záručnú lehotu,
platí to aj v športe. Do akého veku sa dá
robiť vodný slalom na svetovej úrovni?

- Asi to bude rovnaké ako pri autách,
ak je skvelý servis, tak aj záručná lehota
môže byť veľmi dlhá. Verím, že ak bude
všetko na rovnakej úrovni ako v súčasnosti, tak na špičkovej úrovni môžem pretekať ešte minimálne ďalšie dva olympijské cykly.
Napriek tomu, že máte ešte pred sebou
dlhú kariéru, rozmýšľali ste nad tým, v
akej oblasti by ste chceli pôsobiť v budúcnosti?

- Samozrejme, je veľa smerov, ktoré ma
zaujímajú, čokoľvek si však vyberiem,
budem sa najskôr snažiť doplniť si vzdelanie v danom odbore a potom, podobne ako
v športe, ďalej krok za krokom rozvíjať
svoje schopnosti.
Odráža sa dynamika a razancia športu,
ktorý robíte, aj vo vašom osobnom živote
a ak áno, ako?

- Myslím, že skôr nie. Môj osobný život
je skôr kompenzáciou dynamiky a špor-
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tovej razancie, za čo som mojej manželke
Lenke a našej dcérke Tamarke veľmi
vďačný.
Nikdy ste neuvažovali, že by ste sa podľa
vzoru Juraja Baču dali na chodníčky šoubiznisu a účinkovali napr. v tanečnej
súťaži, ako nádejný milionár čakajúci na
televíznu nevestu, či nebodaj ako televízny moderátor? Nemáte nutkanie stať
sa slovenskou celebritou?

- Každý by mal robiť to, čo ho uspokojuje. Takže ak sa Juraj po skončení športovej kariéry rozhodol pre šoubiznis, ja mu
v jeho ďalšej kariére držím palce. Mňa by
táto oblasť nenapĺňala, pretože si myslím,
že je so športom a jeho hodnotami fair
play neporovnateľná a ja by som ťažko
zniesol fakt, že výsledky mojej práce
nemám iba vo vlastných rukách.
Ľudia si podľa svojej povahy zvyčajne
vyberajú nielen domácich miláčikov, ale
dokonca aj autá. Hovorí sa, že si vyberajú
niečo také, s čím sa podobajú. Podľa čoho
ste sa riadili pri výbere auta vy?

- Ja som pre istotu hľadal niečo oveľa
dokonalejšie, ako som ja, takže môj Mercedes ML 320 je pre mňa zosobnením ideálneho auta.

Aké podmienky musí spĺňať auto, aby
bolo naozaj podľa vašich predstáv a čo si
na svojom aute najviac ceníte?

- Keďže kvôli pretekom cestujem po celej
Európe veľa autom, je pre mňa auto veľmi
dôležité a svojím spôsobom sa dá povedať,
že priamo vplýva aj na moju výkonnosť na
vode. Veľmi dôležitá je bezpečnosť, keďže
ním občas prevážam aj svojich najbližších,
a tiež obrovský priestor na môj športový
výstroj. Najcennejším parametrom je pre
mňa však až neuveriteľná spoľahlivosť.
Samozrejme, všetky tieto parametre sú pri
značke Mercedes-Benz štandardom, ale aj
tak je úžasné, že sa sľubované tak veľmi
podobá na realitu.
Aký ste vodič? Máte rád dravú rýchlu
jazdu, slalom pomedzi autá na ceste,
alebo sa šport, ktorý robíte, na šoférovaní až tak neodráža?

- Pri šoférovaní sa správam presne rovnako ako pri pádlovaní. Snažím sa byť
maximálne precízny a presný, analyzujem
situáciu okolo seba a snažím sa byť pripravený na jej vývoj, ako aj na nepredvídateľné situácie, ktoré by mohli spôsobiť
ostatní účastníci cestnej premávky. Šoférujem veľmi rád, počúvam hudbu, dokážem si pri tom oddýchnuť.

INTERVIEW

Zberateľské

P otešenie

Azda aj obľúbené výpredaje zatienil záujem, ktorý v bratislavskom obchodnom
centre Aupark vyvolal súčasný príjazd piatich automobilov reprezentujúcich
obľúbené generácie kabrioletov Mercedes-Benz SL. Žiariacich červenými farbami
svojich karosérií, podnes fascinujúcou imidžovou podobou a príťažlivými tvarmi.
Známych nielen odborníkom, ale i bežnej verejnosti najmä svojimi, v čase
vzniku špičkovými technickými parametrami a unikátnymi technológiami. Túto
pre Slovensko a zrejme aj vo svetovom meradle unikátnu zberateľskú kolekciu
zostavil a opatruje predstaviteľ vedenia spoločností I.D.C. Holding, Vegum,
Coffeeshopcompany a ďalších - špičkový vrcholový manažér Pavol Jakubec.
Text: Peter Kresánek Foto: autor a Peter Barinka

Rozhodnutia o tom, čo a prečo zbierať,
mávajú veľmi rozmanité a nezriedka aj
kuriózne dôvody. Čo motivovalo vás?

- Podmanivá neopakovateľná príťažlivosť vozidiel s trojcípou hviezdou
v znaku. Prirovnal by som ju k uhrančivej žene. Takej očarujúcej, že i po
rozchode sa k nej opäť vrátite. Mne tak
počaroval môj prvý Mercedes SL R 129.
Mal netradičnú, ale o to viac imponujúcu
červenú farbu. Pri odchode na ročný
pobyt do Spojených štátov som ho predal.
Následne ma prekvapilo, akej obľube
sa v tejto bohatej krajine mercedesy
tešia a akú prestíž práve za volantom SL
získate. Po návrate na Slovensko som
preto svoje SL, za ktorým sa mi v cudzine tiež cnelo, opäť vypátral. Šťastnou
súhrou okolností sa mi potom podarilo
kúpiť si ho naspäť. Tak vznikol základ
i zameranie tejto mojej zbierky. Rád by
som ju ešte o také tri ďalšie generácie
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o ktoré sa rád delím aj s ďalšími. Pripravujem si aj pokračovateľky – dcérky
Paulínku a Ninku.
Mercedesy veterány sa tešia čoraz väčšej
pozornosti zberateľov nielen vo svete, ale
aj na Slovensku. Poskytujú historickú hodnotu. Zároveň môžu byť vhodnou investíciou. Rast hodnoty niektorých modelov
totiž prevyšuje i bežné investičné produkty. Čo by ste odporučili ďalším záujemcom o takéto vozidlá?

T Mercedesy však sú len mercedesy – tvrdí
Pavol Jakubec.

kabrioletov Mercedes-Benz SL rozšíril.
Zbieram výhradne pre potešenie,

- Mercedesy starších modelov je
možné nadobudnúť, tak ako som to pri
dvoch vozidlách urobil aj ja, tiež s využitím odborníkov spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia. Tí sú spôsobilí nielen
po požadovanom modeli pátrať, ale tiež
posúdiť jeho stav, urobiť odhad ceny,
prípadne ho s originálnymi dielcami
a technológiami reparovať. Tak som
nadobudol aj obdobný veterán SL,
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T Pre Slovensko a zrejme aj vo svetovom meradle unikátna zberateľská kolekcia kabrioletov Mercedes-Benz SL

aký má vo vyhotovení z roku 1984
generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andrej Glatz. Už
dávno som tento kabriolet obdivoval,
keď bol vystavený v areáli jazdených
vozidiel v bratislavskom Mercedes centre oproti Zlatým pieskom. Vďaka službám týchto odborníkov mám všetky SL
v najvyšších technických kategóriách
a kedykoľvek spôsobilé na jazdu. Jednotlivé dielce, ktoré bolo na nich treba
vymeniť, vrátane strechy z plátna
či benzínového čerpadla s historicky
prvým priamym vstrekovaním, sú originály. Takými bohatými zásobami
náhradných súčiastok sa podľa mňa
nemôže popýšiť žiadna iná značka.
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Ste okrem iného podpredsedom predstavenstva I.D.C. Holding, ktorý v rámci V4
poskytuje prácu pre 1,3 tisíca zamestnancov. S ročnou produkciou vyše 31-tisíc ton
potravinárskych výrobkov a konsolidovaným obratom okolo 106 miliónov eur si
upevňuje pozíciu významného stredoeurópskeho hráča. Máte popri tejto práci na
svoju zberateľskú záľubu vôbec čas?

- Ako každý koníček, tiež veterány sú
náročné aj na čas. Vo chvíľach voľna sa
postupne venujem ich ďalšiemu vylepšovaniu. Nedá mi to a ak nie som s niečím aj keď technicky vyhovujúcim
úplne spokojný, hľadám na výmenu
ešte zachovalejšie a krajšie originálne
súčiastky. Odmenou za starostlivosť

je pre mňa, keď sa na každom zo svojich autíčok pravidelne, tak zhruba raz
za dva mesiace, aj povozím. Ročne tak
každé prejde okolo 300 kilometrov. Je to
nakoniec pre udržanie ich dobrého technického stavu nevyhnutnosť. Dnes už
u nás tak zdomácneli, že dostali aj svoje
mená: Cililing, Pagoda, Džejár (na takom
sa vozil rovnomenný hrdina amerického
seriálu Dallas), Gauč a posledné je ešte
Mladý. Čas i energiu šetria potom najnovšie modely vozidiel s trojcípou hviezdou tried ML, S a SL, ktoré výhradne
používam potom, ako som si odskúšal
tiež kvalitné vozidlá iných prémiových
značiek, Audi, BMW, Jaguár, či Volvo.
Mercedesy však sú len mercedesy...
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Autobusy Setra
Na veľtrhu Busworld v belgickom Kortrijku mal premiéru nový modelový rad
diaľkových autobusov Setra TopClass 400 s výkonnejšími motormi, pričom všetky
spĺňajú emisnú normu Euro 4 a na želanie aj Euro 5.
Text: Peter Kresánek Foto: Michal Žitný

M

odely 12,2 m dlhý S 415 HD,
supervysokopodlažný s troma
nápravami 12,3 m dlhý S 415
HDH, rovnako trojnápravový 13,19 m
dlhý S 416 HDH a supervysokopodlažný
14,05 m dlhý S 417 HDH dostali radové
šesťvalce OM 457 LA s výkonom 315 kW/
428 k a krútiacim momentom 2 100 Nm
alebo s výkonom 335 kW/455 k a krútiacim momentom 2 200 Nm. Na želanie
sa pre typy HDH dodáva motor V8 OM
502 LA s výkonom 370 kW/503 k a krútiacim momentom 2 300 Nm, ktorý je v
dvojpodlažnom 13,89 m dlhom autobuse
S 431 DT (vlajková loď značky program
Setra Premium) už sériovo. Kompaktný
10,16 m dlhý diaľkový autobus S 411 HD
má motor V6 OM 501 LA s výkonom
300 kW/408 k a krútiacim momentom

1 900 Nm. Nová je aj automatizovaná
8-stupňová manuálna prevodovka GO
240-8 PowerShift, ktorá je na výber pri
ZF-AS Tronic.
Nové Setry majú zníženú hmotnosť a
viaceré nové prvky - ako svetelné a dažďové senzory, odbočovacie svetlá, LED
technológie, uľahčené vystupovanie, či
sedadlá chrániace chrbát - pre aktívnu
a pasívnu bezpečnosť najvyššej úrovne.
Disponujú väčším priestorom v predĺženej
prednej časti (o 200 mm) vybavenej bezpečnostným modulom. Komfort jazdy zlepšuje aj vlečená zadná náprava s nezávislým
zavesením kolies a regulácia kolísania
karosérie v pozdĺžnom a priečnom smere.
Nový modelový rad je sériovo vybavený
kotúčovými brzdami, elektronickou brzdovou sústavou (EBS), protiblokovacím

systémom (ABS), reguláciou preklzávania
hnacích kolies (ASR), brzdovým asistentom (BA) a elektronickým stabilizačným
programom (ESP), ďalej aktívnym systémom na zvýšenie bezpečnosti a stability
jazdy a systémom obmedzovača rýchlosti
pomocou odľahčovacej brzdy (DBL).
Na želanie i tempomatom s reguláciou
odstupu od predchádzajúceho vozidla
(ART). Tiež systémom asistenta jazdného
pruhu (SPA), ktorý pomocou videokamery
rozpozná stav a upozorní vodiča, že vozidlo hrozí opustiť jazdný pruh.
„Naším cieľom bolo dosiahnuť maximálny počet technických zlepšení s čo
najmenším počtom optických zmien.“
Komentoval zámery tvorcov nového
modelového radu konateľ Setra Omnibusse Werner Staib.
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Starostlivosť
o íno

V

Víno, ktoré sa istý čas skladuje, vyžaduje
priestor na manipuláciu a usporiadanie podľa
jeho použitia. Najvhodnejším priestorom na
uskladnenie a uchovávanie vína je pivnica.
Nie je však vhodná na uskladnenie každého vína.
Platí to predovšetkým pre mladé červené a šumivé
vína, ktoré sú určené na rýchlu konzumáciu.
Text: SCG Foto: archív
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T Vo vínnej pivnici by mala byť udržiavaná konštantná teplota a vlhkosť medzi 70 – 75%.

N

ajvhodnejším priestorom na
uskladnenie vín, ktoré nie sú určené na rýchlu konzumáciu, je vínna pivnica. Z tohto dôvodu sa neodporúča
v pivniciach uchovávať najmä mladé červené a šumivé vína.

Vínna pivnica
Pri výbere skladovacích priestorov pre
víno je potrebné vedieť, že akokoľvek kvalitné víno sa v pivnici do značnej miery
vyvíja v rámci podmienok, ktoré sa v nej
vytvoria a udržiavajú. Preto by sa malo
v pivnici zabezpečiť konštantné a neagresívne prostredie, ktoré vo všeobecnosti charakterizuje päť premenných: svetlo,
vlhkosť, teplota, ventilácia a vibrácie.
Pivnica by mala byť priestrannou miestnosťou s izoláciou, najlepšie s murovanými stenami a vlastnými základmi priamo v zemi. Ak pivnica obsahuje zvyčajné
množstvo fliaš, voľné miesto by malo zaberať približne rovnakú plochu ako miesto
s fľašami. To umožňuje voľný pohyb
a lepšiu cirkuláciu vzduchu. Vo veľkých
priestoroch je udržanie stabilných podmienok ťažšie, stiesnené priestory zasa
sťažujú prehľadnosť a manipuláciu.
Podlaha by mala ľahko vysychať a tlmiť
vibrácie. Vhodným materiálom je udupaná
zemina, piesok a štrk, prípadne by mohla

byť pokrytá prírodnými poréznymi materiálmi. Betónové dlážky a steny obložené
keramickými alebo izolačnými materiálmi
sa neodporúčajú.
Vínna pivnica by mala byť situovaná na
tichom mieste a nemala by byť ohraničená vonkajšími stenami. Ak je umiestnená
v dome, svetlo by do fliaš malo prenikať
v minimálnej miere, teda hrdlá fliaš by nemali smerovať na juh.
Mimoriadne dôležité je udržiavanie
konštantnej teploty, pričom sa vzhľadom
na ročné obdobie pripúšťa jej slabá fluktuácia. Správna teplota je medzi 10 a 13 °C
(v prípade prevládania červených vín až
do 15 °C). Nižšie teploty zabraňujú vývoju
vína a vyššie spôsobujú neželané reakcie,
ktoré víno kazia. Je veľmi dôležité, aby sa
v jej blízkosti nenachádzali žiadne zdroje tepelného žiarenia, napr. kotol. Steny
pivnice by mali byť izolované sklenenými
vláknami a pod., čím sa dosiahne optimálna stabilizácia teploty prostredia.
Vnútorné prostredie
Vlhkosť v priestoroch vínnej pivnice by
sa mala pohybovať medzi 70 - 75 %. V neprimerane suchom prostredí totiž vysychajú korky, čo vedie k presakovaniu vína
a jeho stratám. Prílišná vlhkosť zasa môže
poškodiť zovňajšok fliaš, pričom sa etikety

môžu odlepiť alebo zničiť a taktiež môže
dochádzať k rozmnožovaniu mikroorganizmov, ktoré môžu priamo ovplyvniť kvalitu
vína. Pri poklese vlhkosti sa zvyknú v pivnici rozmiestniť nádoby s vodou, alebo sa
dlážka pokropí vodou. Pri zvýšenej vlhkosti sa v pivnici rozmiestňujú absorpčné
látky, akými sú chlorid vápenatý, soľanka a pod. Vnútorné prostredie vínnej pivnice by malo byť mierne vetrané, pričom
je potrebné sa vyvarovať prievanu, prudkým pohybom vzduchu, dymu a nepríjemným pachom. Pokiaľ sa do vínnej pivnice
vchádza priamo zvonku, slnečné svetlo by
nemalo vnikať priamo do interiéru. Neodporúča sa používať silné prírodné alebo
umelé svetelné zdroje. Žiarenie ovplyvňuje vývoj vína. Ideálne sú tlmené a rozptylové svetlá chladného spektra. V rámci možností modernej osvetľovacej technológie
sa už za synonymum dobre osvietenej pivnice nepokladá šero. Vínna pivnica by sa
nemala nachádzať v blízkosti dopravných
komunikácií (cesty, železnica a pod.), strojov (priemyselných a domových: výťahy, klimatizačné a vyhrievacie systémy)
a elektrických zariadení, pretože chladničky, mrazničky a klimatizované boxy sú
nielen zdrojmi vibrácií, ale i tepla.
(Pokračovanie nabudúce: Regály, zásobníky
a klimatizované boxy)
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S
edem
divov sveta

Nových

II. časť

Približne 2 200 rokov po tom, čo helénsky filozof Filón Byzantský
opísal starovekých sedem divov sveta, bolo v portugalskom Lisabone
7. 7. 2007 vyhlásených nových sedem divov sveta. Najmladším členom
elitnej sedmičky sa stala socha Krista Spasiteľa na vrchole hory Corcorado.
Dnes si už bez nej siluetu Ria de Janeiro možno len ťažko predstaviť.
Okrem nej si v tomto pokračovaní predstavíme aj rímske Koloseum...
Text: SCG Foto: archív, Isifa Image Services

Socha Krista Spasiteľa
O Riu de Janeiro sa hovorí, že je to najkrajšie mesto na svete. Ako tvrdia Brazílčania na margo nádhernej polohy svojho
bývalého hlavného mesta, obklopeného
horami vystupujúcimi z azúrovo modrého
Atlantiku, ktorý s mestom spája jemný
biely piesok nádherných pláží lemovaných obrovskými palmami: „Boh stvoril
svet za šesť dní. Na siedmy deň stvoril
Rio de Janeiro.“ Málokto pritom vie, že
mesto dostalo meno omylom. Keď portugalský moreplavec Goncalo Coelho 1. januára 1502 vplával do zátoky Guanabara,
domnieval sa, že zátoka je ústím rieky.
Tú pomenoval podľa dátumu v kalendári ako Januárovú rieku – Rio de Janeiro.
Najkrajší výhľad, ktorý nemá obdobu na
celom svete, je podľa väčšiny cestovateľov zo 704 metrov vysokého kopca Corcovado v Tijuca Forest National Parku.
Práve Corcovado sa stalo vďaka ďalšiemu
novodobému divu sveta - soche Krista
Spasiteľa - symbolom mesta, dobre viditeľným aj z veľkej vzdialenosti. Myšlienka vytvoriť sochu, podobnú tej súčasnej,
však pochádza už z polovice 19. storočia,
keď o financovanie neúspešne požiadal
portugalskú princeznú Izabelu katolícky
farár don Pedro Maria Boss. Dielo v štýle

T Najkrajší výhľad, ktorý nemá obdobu na celom svete, je práve z kopca Corcovado.

art deco od francúzskeho sochára Paula Landowského bolo nakoniec na hore
Corcovado nad Rio de Janeiro umiestnené v roku 1931. Socha vrátane podstavca
meria 38 metrov, váži viac ako 1100 ton
a je postavená zo železobetónu. Jej stavba
trvala päť rokov. Myšlienka vytvoriť toto
monumentálne dielo vznikla v roku 1922

pri príležitosti 100. výročia brazílskej
nezávislosti, keď jeden známy brazílsky
týždenník navrhol vyhlásiť súťaž o národný pamätník. Víťaz súťaže Hector da
Silva Costa navrhol vytvoriť sochu Ježiša
Krista rozprestierajúceho ruky, aby nimi
objal mesto. Jeho gesto malo vyjadrovať
lásku k Brazílčanom, súcit s ich trápením
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i radosť z nezávislosti ich štátu. Táto myšlienka bola prijatá s nadšením, na rozdiel
od predchádzajúceho plánu postaviť na
vrchu Pao de Acúgar sochu Krištofa Kolumbusa. V kostoloch po celej Brazílii pre-

behli finančné zbierky. Pred začiatkom
stavby sa zišli v Paríži architekti, inžinieri
a sochári, aby sa poradili o technických
ťažkostiach pri stavbe sochy. Krátko nato
začal francúzsky sochár poľského pôvodu

- Paul Landowski modelovať hlavu a ruky, pričom súbežne architekti, inžinieri
a sochári riešili problémy konštrukcie tela
a paží, pretože len hlava sochy váži 35,6
tony, každá ruka 9,1 tony a vzdialenosť od
jednej vystretej ruky k druhej je 23 metrov! V roku 1931 bola socha po prvý raz
posvätená. Pri tejto príležitosti bolo na vrchu Corcovado nainštalované osvetlenie.
V roku 1965 bola socha vysvätená po druhý raz - pápežom Pavlom VI.
Rímske Koloseum
Koloseum (po taliansky Colosseo) sú
ruiny veľkého amfiteátra, ktoré sa stali
architektonickou dominantou Ríma. Je postavené na mieste umelého jazera v záhrade Nerovho Zlatého domu na konci Forum
Romanum. Pôvodne slúžilo ako amfiteáter
a bola to najväčšia budova v Rímskej ríši.
Koloseum sa pôvodne nazývalo Flaviovský amfiteáter (po latinsky Amphitheatrum Flavium, v taliančine Anfiteatro

T Len samotná hlava sochy má hmotnosť 35,6 tony.

„Boh stvoril svet za šesť dní. Na siedmy deň stvoril Rio de Janeiro.“
R Železobetónová socha - vrátane podstavca meria 38 metrov a váži viac ako 1100 ton.
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T Koloseum bolo svojho času najväčšou budovou celej Rímskej ríše.

Flavio) podľa dynastie, z ktorej pochádzali
obaja jeho stavitelia. Až neskôr sa vžil názov Koloseum, znamenajúci „obrovský“
(myslia sa buď obrovské rozmery samotného amfiteátra, alebo rozmery obrovskej
sochy Nera, ktorá pri amfiteátri stála).
Rozkaz na vybudovanie amfiteátra dal
cisár Vespasianus roku 72 nášho letopočtu, dokončili ho za cisára Tita roku 80.
Ďalšie vylepšenia boli uskutočnené počas
vlády Domiciána.
Vespasianus, veľmi schopný a súčasne
veľmi lakomý cisár, je vraj autorom výroku „pecunia non olet“ (peniaze nesmrdia),
pod ktorým zvýšil poplatky za používanie
verejných záchodov a daň za predaj moču
garbiarom. Na druhej strane však veľmi
dobre vedel, že ľud potrebuje chlieb a hry,
a preto sa rozhodol postaviť nový amfiteáter. Na financovanie použil svoj podiel
na bohatstve, ktoré Rimania ulúpili pri
víťazstve nad veľkým židovským povstaním v roku 70. Koloseum pôvodne slúžilo na rôzne hry a zápasy. Roku 404
po Kristovi boli gladiátorské zápasy zakázané, takže sa už nekonali, v 6. storočí
sa skončili aj zápasy s divými zvieratami. V 13. storočí bola budova premenená
na pevnosť. Od 15. storočia slúžila ako
kameňolom - kamene z Kolosea sa použili na výstavbu Palazzo Venezia, Palaz-

T Z niekdajšej arény Kolosea, ktorá mala pôvodne drevenú podlahu, bola pokrytá
pieskom a nachádzali sa tam priestory pre zver, zbrojnica a miestnosti pre gladiátorov,
sa dnes zachovali len ruiny.

zo della Cancelleria a Baziliky sv. Petra.
Pápež Benedikt XIV. v 18. storočí ťažbu
kameňa ukončil tak, že budovu zasvätil
kresťanským mučeníkom, ktorí tu údajne
zahynuli. K amfiteátru sa viaže aj slávne
proroctvo, ktoré v 8. stor. vyslovil Beda

Venerabilis: ,,Kým stojí Koloseum, bude
stáť Rím. Keď padne Koloseum, padne
Rím. A keď padne Rím, padne aj svet.“
Koloseum má výšku 57 metrov, dĺžku
189 metrov a šírku 156 metrov, základy
sú zapustené až do hĺbky 9 metrov. Obvod
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T Kapacita Kolosea sa odhaduje až na 50 000 ľudí, avšak podľa iných historických prameňov sa doň zmestilo až 87 000 návštevníkov.

vonkajšej steny bol pôvodne 545 metrov.
Má 80 vchodov a aj východov. Odhaduje
sa, že na výstavbu vonkajšieho múru sa
použilo 100 000 kubických metrov sivoružového travertínu, pričom jednotlivé
bloky kameňa boli spájané kovovými sponami. Celková hmotnosť týchto spon sa
odhaduje na 300 ton. Samotná aréna (teda
javisko) mala dĺžku 83 metrov a šírku 48
metrov. Aréna mala drevenú podlahu, ktorá bola pokrytá pieskom (latinský výraz
pre piesok je harena alebo arena). Kapacita amfiteátra sa dnes odhaduje na 50 000
návštevníkov, aj keď v kódexe z roku 354
sa uvádza, že návštevníkov mohlo byť až
87 000.
Zatiaľ čo pôvodné grécke amfiteátre
mali svoje stupňovito usporiadané hľadiská vybudované do svahu, Rimania už boli
schopní postaviť dostatočne pevné základy na to, aby amfiteáter s výškou okolo
50 metrov stál na rovine. Umenie stavať
vysoké oblúky a klenby sa Rimania naučili od Etruskov a ich techniku výstavby
ďalej zdokonalili. Do roku 79 n.l., keď Vespasián zomrel, bol amfiteáter postavený
po tretie poschodie. Horné poschodie bolo
ukončené v roku 80 n.l., keď Rímu vládol
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Vespasiánov syn Titus. V spomenutom
roku bol amfiteáter slávnostne otvorený,
pričom inauguračné slávnosti vraj trvali sto dní a bolo pri nich zabitých okolo
11 000 divých zvierat. K ďalšej výstavbe
a čiastočne aj prestavbe amfiteátra došlo
za vlády mladšieho Vespasiánovho syna
Domiciána. Ten dal postaviť na vrch amfiteátra galériu na státie pre pospolitý ľud,
čím zvýšil jeho kapacitu. Ďalšou novinkou bolo podpivničenie samotnej arény
(teda vlastne javiska), pričom v podzemí
(nazvanom hypogeum) boli vybudované
priestory s klietkami pre divú zver, zbrojnica, sklad náradia i miestnosti na zábavu
gladiátorov. Tieto miestnosti boli podzemnými chodbami spojené s prístreškami
pre gladiátorov, ktoré boli mimo amfiteátra. Pred vybudovaním hypogea sa vraj
aréna dala zaliať vodou a dali sa na nej
predvádzať simulované námorné bitky.
Mnohí historici však pochybujú o tom, že
sa takéto námorné hry mohli v amfiteátri
organizovať. Stavitelia amfiteátra mysleli aj na ochranu divákov pred páliacim
slnkom. Na stožiare na najvyššom murovanom poschodí sa dala napnúť plachta
(nazývaná velarium), ktorá prekrývala až

dve tretiny arény. Keďže napínanie tejto
plachty sa robilo podobne ako napínanie
plachát na plachetnici, vykonávali túto
činnosť námorníci. Vonkajší prstenec
troch nad sebou postavených arkád bol
vyzdobený (odspodu) dórskymi, iónskymi
a korintskými stĺpmi. Vo vnútri vonkajšieho prstenca bolo vybudovaných šesť ďalších prstencov, ktoré niesli celé hľadisko.
Prstence boli preťaté 80 radiálne usporiadanými múrmi. Hľadisko malo niekoľko
poschodí, pričom spodné poschodie bolo
vyhradené pre cisára, jeho suitu a senátorov, ktorí si mohli priniesť vlastné
kreslá. Smerom nahor klesala „vážnosť“
návštevníkov. Aby sa zabránilo šarvátkam
pri získavaní čo najlepších miest na sedenie, dostávali návštevníci „vstupenky“,
na ktorých bolo uvedené číslo radu a príslušná sekcia. Nešlo však, samozrejme,
o papierové vstupenky, ale o očíslované
keramické úlomky. Niekoľko sekcií bolo
vyhradených pre rôzne sociálne skupiny,
napríklad pre chlapcov s ich učiteľmi, vojakov na dovolenke, hodnostárov cudzích
krajín, kňazov atď. Veľmi premyslený bol
aj prístup k jednotlivým sekciám hľadiska. Návštevníci prichádzali cez akési tu-
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D Stáročné ruiny aj dnes vzbudzujú
pocit fascinácie a obdivu.

nely zvnútra amfiteátra, čiže vlastne tak,
ako prichádzajú návštevníci na dnešné
moderné futbalové štadióny. Celkovo bolo
na prízemí amfiteátra 80 vstupov. V roku
217 bol amfiteáter značne poškodený rozsiahlym požiarom spôsobeným úderom
blesku. Stavby poškodilo aj silné zemetrasenie v roku 443. Opravy boli vykonané
v rokoch 484 a 508. Amfiteáter sa používal až do šiesteho storočia, pričom podľa
záznamov sa posledné zápasy gladiátorov
konali v roku 435. Lovy na divú zver sa
v aréne konali aspoň do roku 523.
K radikálnym zmenám stavby došlo
v stredoveku. Koncom 6. storočia bol do
amfiteátra zabudovaný malý kostol a aréna bola premenená na cintorín. Mnohé
priestory pod hľadiskom boli premenené
na byty a dielne. Okolo roku 1200 prevzala Koloseum rodina Frangipani a opevnila
ho na zámok. Počas veľkého zemetrasenia v roku 1349 sa zrútila vonkajšia južná strana budovy. Zosunutý kameň bol
použitý na výstavbu palácov, kostolov,
nemocníc a iných budov v celom Ríme.
V polovici 14. storočia sa do severnej časti nasťahoval jeden cirkevný rád a zostal
tam až do začiatku 19. storočia. Katolícka cirkev hľadala produktívnu úlohu pre
ruinu amfiteátra už v 16. a 17. storočí.
V roku 1749 vyjadril pápež Benedikt XIV.
oficiálne stanovisko cirkvi, podľa ktorého treba amfiteáter považovať za sväté
miesto, kde boli mučení prví kresťania.
Zakázal používať amfiteáter ako zdroj
kameňa a zasvätil ho utrpeniu Krista.
Ďalší pápeži iniciovali rôzne stabilizačné
a reštauračné projekty, pri ktorých bola
odstránená aj bujnejúca vegetácia, ktorá
postupne narúšala budovu. V súčasnosti
sú na rôznych miestach okolo amfiteátra
umiestnené kríže a každý rok na Veľký
piatok vedie pápež procesiu ku Koloseu,
a to na pamiatku kresťanských mučeníkov. V rokoch 1807 a 1827 bola vonkajšia
fasáda budovy zosilnená trojuholníkovými
tehlovými múrmi. V 19. storočí sa opravoval aj interiér amfiteátra a čiastočne sa
odkrylo podzemie arény. V 30. rokoch minulého storočia bolo za vlády Mussoliniho
podzemie arény úplne odkryté. Ostatné
reštauračné práce boli vykonané v rokoch
1993 až 2000, pričom sa na ne vynaložilo
okolo 20 miliónov eur. Koloseum je spolu
s Chrámom sv. Petra najznámejšou rímskou pamiatkou a ročne ho navštívi niekoľko miliónov turistov.
(Pokračovanie nabudúce)
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TECHNOLÓGIE

Nová motorová platforma
V americkom Detroite mala koncom minulého roka premiéru
nová motorová platforma určená pre ťažkotonážne nákladné
vozidlá značiek spoločnosti Daimler.
Text: Michal Žitný Foto: archív

Na

vývoj platformy boli od
roku 2002 vynaložené
investície v hodnote
1,5 mld. dolárov. Absolvovala už testy
v rozsahu vyše 5,6 milióna kilometrov.
Uvedená globálna motorová platforma má
v strednodobom až dlhodobom horizonte
nahradiť terajších osem motorových radov
iba tromi. V objemoch: 12,8; 14,8 a 15,6
litra ich budú vyrábať v Nemecku, Japonsku a USA. Pri celkovej plánovanej produkcii 200-tisíc agregátov ročne sa počíta s
použitím až 90 percent rovnakých dielcov.
Nová ťažká motorová platforma nazvaná
Heavy-Duty Engine Platform prinesie
zákazníkom vyššiu hodnotu pri nižšej
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spotrebe, nízkych nákladoch na údržbu,
vysokej spoľahlivosti a dlhej životnosti.
„Nová rodina ťažkých motorov, ktorú
sme spoločnými silami vyvinuli v Nemecku,
Japonsku a USA, predstavuje dôležitý krok
k realizácii našej celosvetovej modulovej
stratégie,“ konštatoval pri premiére novej
platformy člen predstavenstva Daimler
AG Andreas Renschler. Ako ďalej uviedol,
nová platforma posilní pozíciu Daimlera
ako celosvetového lídra v produkcii ťažkých agregátov.
Prvým reprezentantom ťažkej motorovej platformy bude šesťvalcový motor
Detroit Diesel DD15 s objemom 14,8 litra
s recirkuláciou výfukových plynov a fil-

trom pevných častíc spĺňajúci náročnú
americkú emisnú normu EPA 07.
Po jeho uvedení na trh bude rodina
motorov v strednodobom horizonte nasadená do vozidiel značky Mitsubishi Fuso
a neskôr aj do vozidiel Mercedes-Benz.
Z dôvodu dlhých vývojových cyklov
úžitkových vozidiel sa uvedenia na trh
sústredia na modelové obmeny jednotlivých produktov a značiek. Z tohto dôvodu
sa ťažká motorová platforma premiérovo
využije v novom nákladnom vozidle
Freightliner Cascadia, ktorý uzrie svetlo
sveta v druhom štvrťroku 2008. Po ňom
prídu na rad ďalšie štyri značky kamiónov
divízie Daimler Trucks.

SERVIS
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S mercedesmi
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Text a foto: Peter Kresánek

k miliarde

Na okraji mesta Bardejov, známeho unikátnymi historickými pamiatkami
chránenými UNESCO i neďalekými kúpeľmi preslávenými vynikajúcou
liečivou vodou obdobnou karlovarskej, slávnostne otvorili 7. februára
tohto roku moderný ekologický autorizovaný servis pre nákladné vozidlá
(kategórie N2 a N3) Mercedes-Benz. Bardejovský Hudos service bol vybudovaný s celkovými nákladmi 31,5 milióna Sk.

F

unguje v dvojzmennej prevádzke
a čoskoro prejde na trojzmennú.
Otvorený je bežne od 8. do 18. h,
ale v prípade potreby sa v ňom pracuje
až do 22. h. Poskytuje komplexné popredajné a servisné služby, vrátane najnáročnejších opráv, keďže disponuje tiež
rovnacou stolicou.
„Dobre vieme, čo naši klienti potrebujú,
s akými problémami sa stretávajú. Servisné
služby sme si totiž začali vykonávať najprv
pre vlastný vozový park. Postupne sme preň
doteraz nadobudli 146 vozidiel MercedesBenz Actros. Aj vďaka našej kvalitnej údržbe najstaršie z nich, Actros 1843, najazdilo
vyše 1,2 milióna kilometrov “ vysvetľuje
zakladateľ a konateľ spoločnosti Hudos
service a zároveň riaditeľ firmy HUDOS,
ktorá patrí k najväčším špeciálnym prepravcom i s certifikátmi ADR a SQAS
v strednej Európe, Ing. Pavol Hudák (44).
Orientuje sa okrem iného na prepravu

T „Najväčším neúspechom úspešných
ľudí je nuda, preto asi nedokážem
prestať podnikať, neviem si predstaviť
niečo také ako spokojná staroba.“ Tvrdí
Ing. Pavol Hudák, ktorému je najväčšou
oporou manželka Zita (na foto so synom
Tomášom). Ako inžinierka ekonómie
má pod palcom nielen rodinné, ale tiež
ﬁremné ﬁnancie.

R V rodinnom podnikaní Hudákovcov sa nezabúda ani na prípravu budúcich
pokračovateľov. Slávnostné prestrihnutie pásky pri otvorení nového servisu dostali na
starosť syn Tomáš a neter Martina.

T Slávnosti sa za Mercedes-Benz Slovakia
zúčastnili tiež inžinieri Peter Ondriaš
(prvý zľava) a Peter Wagner (prvý sprava),
ktorým Ing. Pavol Hudák pred všetkými
za ich odbornú pomoc pri vybudovaní
autorizovaného mercedes servisu a
zvládnutí stanovených prísnych kritérií
poďakoval. Vedľa P. Hudáka vľavo je
konateľ spoločnosti EWT a autorizovaný
partner Schmitz Cargobull Michal Žižák,
ktorý bol pri začiatkoch jeho podnikania.

nebezpečného tovaru pre chemický priemysel a oceliarskych výrobkov U.S. Steel
Košice, na čo využíva špeciálne návesy
Schmitz a Kögel.
„V novom servise uprednostňujeme
zákazníkov, aj keď zhruba polovicu z jeho
kapacity využívame naďalej pre vlastný
vozový park. Ten plánujeme rozšíriť o ďalších dvadsať vozidiel Actros najnovšieho
modelu,“ vysvetľuje jeden z najúspešnejších slovenských podnikateľov P. Hudák,
ktorého métou je dosiahnuť miliardový
ročný obrat. Ako pritom prezrádza, na
mercedesy stavil preto, lebo sa nekazia. V podnikaní nevidí ako hlavný cieľ
enormné zisky. Vzorom mu je bývalý šéf
spoločnosti JAS Bardejov Jozef Štalmach,
ktorý, aj keď sám na tom nijako zvlášť
nezarábal, udržiaval firmu, aby mal aspoň
na výplaty pre svojich zamestnancov.
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MERCEDES CAFÉ

Text: Martin Kasarda Foto: archív

Priestor pre:

P riateľov

Mercedes Café

Pre mnohých sú autá prostriedkom, ako sa presunúť za priateľmi do obľúbenej
kaviarne či reštaurácie. Majitelia áut s trojcípou hviezdou na kapote môžu
vychutnávať svoje stretnutia v príjemnej atmosfére Mercedes Café v srdci Bratislavy.

H

ovorí sa, že naozajstného priateľa
spoznáš v núdzi. Ale isto nepochybujete, že radšej ako do stavu
núdze pôjdete s tými, ktorých máte radi,
na dobré jedlo či chutnú kávu alebo čaj.
Do Mercedes Café si pozval svojich priateľov aj Laco Lučenič, ktorý tu pokrstil
svoj nový album. Prečo tak urobil?
„Ako vyznávač spoľahlivosti, kvality
a fajnšmekerstva som sa riadením osudu
ocitol pred istým časom na obede v Mercedes Café,“ hovorí Laco Lučenič. „Kvalita,
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úroveň, architektúra i dizajn boli všadeprítomné - v jedle, stolovaní, obsluhe i v
priestore. Ak sa spoja všetky tieto prvky
v správnej miere, tak vzniká príjemný
zážitok, ku ktorému sa vždy rád vraciam. V mojom prípade s nápadom zrealizovať krst nového albumu XLL práve
v Mercedes Café prišla šéfka doubleL
Records. Stačilo sa naladiť na príjemnú
atmosféru, tešiť sa z profesionálneho prístupu a vychutnávať výborné jedlo.“ Krst
prebiehal trocha netradične, pretože sa

nekrstilo šampanským či iným nápojom,
ale autom. „Na svet prišlo nové CD XLL
originálne, pokrstené Mercedesom C220
CDI,“ dopĺňa Lučenič. „V priateľskej až
takmer rodinnej atmosfére bola leitmotívom kvalita: značka Mercedes, krstný
otec - známy švédsky režisér Anders Forsman, samotné prostredie Mercedes Café
a dobrá hudba. To všetko za prítomnosti
viac ako sto vážených hostí, priateľov.“
Mercedes Café sa už udomácnilo na
gastronomickej mape Bratislavy. Ponuka

66

na jedálnom lístku vychádza z inšpirácie
orientálnou a najmä japonskou kuchyňou.
Exotické chute dopĺňa nezvyčajný dizajn,
presne v duchu, že nejedia len ústa, ale
aj oči a nos. Nakoniec, ste v reštaurácii,
ktorá dýcha dizajnom, eleganciou moderného minimalizmu a jednoduchosti. Pretože práve v jednoduchosti sa skrýva sila
zážitkov, čo isto dobre poznajú všetci
milovníci japonskej kuchyne. Skúste si
napríklad v Mercedes Café s priateľmi
vychutnať exotické kúsky zo Sushi baru.

Šťavnaté Tobiko Orange s pomarančovým
kaviárom z lietajúcich rýb či Furai Ebi
Maki Roll v tempure s krevetami a pažítkou vás isto pozdvihnú do vyšších sfér
gastronomických zážitkov. Mercedes Café
sa premenilo na príjemné miesto, ktoré
ponúka ideálny priestor pre priateľov.
Dýcha atmosférou centra mesta, ponúka
pohostenie od klasickej kávy, bez ktorej
si pohostenie v srdci európskeho mesta
nevieme predstaviť, až po exotickú, ale
zato výnimočnú kuchyňu. A čo považuje
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za dôležité pre dobrý pocit z kaviarne Laco
Lučenič? „Nestáva sa to často, ale okrem
kvality sortimentu a personálu je pre mňa
dôležitá atmosféra - teda pocit, keď po
vstupe do kaviarne zanechám za sebou
úplne prirodzene vonkajší ruch a naladím
sa na pokoj a atmosféru vo vnútri. Bohužiaľ, je to viac-menej francúzskou špecialitou a u nás si takéto niečo veľmi neužijete.
Ale ak predsa áno, aspoň si to vychutnám,
čo platí v prípade Mercedes Cafe.“ Ideálny
priestor pre priateľov.

Okrem kvality sortimentu a personálu je pre mňa dôležitá atmosféra...

1

2

3

4
1. Moderátor Martin PYCO Rausch uvádza krstného
otca, švédskeho režiséra Andersa Forsmana.
2. Červený Mercedes C bol použitý na premiérové
prehratie nového CD Laca Lučeniča.
3. Lučeničovi prišli zablahoželať k novému CD aj
Andrej Glatz a Václav Mika.
4. a 5. Dizajn vládne stolovaniu aj jedlám, ktoré si
v Mercedes Café môžete vychutnať.

5

01.2008 Hviezdy ciest

GOLF

Raj golfu:

A lpinka pri Košiciach
V malebnom lone lesov Čermeľského údolia, v prímestskej rekreačnej
zóne Košíc, zhruba päť kilometrov od tejto metropoly východu smerom
na Krompachy a Spišskú Novú Ves, sa nachádza golfové ihrisko Alpinka.
Text: Peter Kresánek Foto: autor a archív

„N

áš golfový areál ponúka
cvičné odpaliská pre začiatočníkov aj pokročilých,
profesionálny tréning, cvičný putting
green, či predajňu s golfovou výbavou.
Jeho súčasťou je clubhouse, v ktorom je
umiestnený golfový simulátor. Kapacita
reštaurácie, baru a terasy je bezmála sto
ľudí. Ihrisko poskytuje počas letných mesiacov v tôni vysokých stromov oázu pokoja. Golfové ihrisko Alpinka pritom ponúka príjemnú golfovú pohodu,
kam sa ľudia radi vracajú.“ Dodáva konateľ spoločnosti Golf
Partner Ing. Jozef
Juhás. Obaja zanietení golfisti tak ako aj

ďalší z blízkeho i vzdialenejšieho okolia,
čo sa tejto vášni upísali, pritom oceňujú
záslužný počin dvoch kľúčových osobností: inžinierov Pavla Miškova a Petra Valenta, ktorí Alpinku ako najvýchodnejšie
položené slovenské golfové ihrisko presadili a vybudovali.
Ako sa to všetko vlastne začalo, si zaspomínal Pavol Miškov: „Golf ma začal
zaujímať hneď po roku 1990, keď sa aj
u nás začalo o tomto športe a zároveň vynikajúcej oddychovej, rekondičnej a spoločenskej aktivite viac informovať. Stal
som sa okrem iného členom golfových
klubov Alpinka, Gray Bear Tále, či Tatranská Lomnica. Začínal som už v Tunise a ako aktívny hráč pravidelne navštevujem ostrov Tenerife. Golfu som sa
naplno upísal najmä potom, ako mi k

štyridsiatke darovali viedenskí kolegovia
najnovšiu súpravu „Big Bertha“.
O obnovení Golfového klubu Alpinka
začali podľa Pavla Miškova uvažovať spolu so svojím dlhoročným dobrým priateľom Petrom Valentom po vzájomnom
pražskom stretnutí v roku 2005. Ako si
ďalej spomína, ruka bola hneď v rukáve
a padlo rozhodnutie, keďže Peter sa sám
tiež ukázal ako vášnivý golfista. Vzápätí potom obaja počas dvoch rokov spoločný plán na znovuvybudovanie Alpinky aj
uskutočnili. „Za golfom som prešiel kus
sveta. Všetko to dobré, čo som videl, som
sa snažil v Alpinke aj zrealizovať a zúročiť.“ Vysvetľuje svoje zámery P. Miškov.
Oproti mohutným osemnásť- a viacjamkovým ihriskám má podľa neho
Alpinka jednu výhodu – vytvára

R Pre deväťjamkové ihrisko Alpinka s parom 34 a rozlohou vyše
70-tisíc štvorcových metrov sú typické najmä úzke fairway.
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T V útulnom prostredí clubhouse Alpinky kujú plány na novú sezónu, vrátane reprezentatívneho turnaja pre priaznivcov
Mercedes-Benz a ďalších značiek hviezd ciest, zľava: prezident Golf Clubu Alpinka Jaroslava Tomčo, riaditeľ Motor-Car Košice
Karol Šimko a konateľ Golf Partner, s.r.o., Ing. Jozef Juhás.

R Ing. Pavol Miškov.

neopakovateľné prostredie, útulnú, takpovediac rodinnú atmosféru, a ako sa
viacerí jej návštevníci vyjadrujú – je to
malý golfový raj.
O úspechu tohto projektu a schopnostiach jeho organizátorov svedčí tiež to,
že už počas prvej sezóny sa na Alpinke
uskutočnilo zhruba pol stovky turnajov
za účasti bezmála tisíc golfistov.
„Chcem všetkým tým, ktorí nám pri
projekte Alpinka pomohli, srdečne poďakovať a popriať im peknú hru a príjemné chvíle strávené na našom golfovom ihrisku,“ uzatvára inžinier Pavol
Miškov. Osobitne pritom pripomína
úlohu, ktorú zohral už od prvej sezóny generálny partner Golf Clubu Alpinka spoločnosť Motor-Car Košice. „Našu
spoluprácu v roku 2008 ešte skvalitníme a rozšírime, pričom ju chceme obohatiť o samostatný golfový turnaj priaznivcov značky Mercedes-Benz a ďalších
hviezd ciest,“ dopĺňa ho riaditeľ tejto
spoločnosti Karol Šimko.
www.golf-alpinka.sk
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POZVÁNKY

2

Maliar Jan Zrzavý E

1

T Jan Zrzavý: Kleopatra II, 1945 - 1946.
tempera, plátno na dreve, 21 x 18,2
Národná galéria v Prahe

3

D Vokálny inovátor a improvizátor
– Bobby McFerrin
DD Tenorista Andrea Bocelli počas jedného
zo svojich vystúpení.
Text: SCG Foto: archív

1 Pozvánka

SPOLOČENSKÁ UDALOSŤ ROKA
– KONCERT ANDREU BOCELLIHO
Pravá májová lahôdka – aj takto možno nazvať jediný koncert
svetového talianskeho tenoristu Andreu Bocelliho v strednej
Európe, pričom potešujúce je, že po vypredanom turné, ktoré
mal Bocelli na jeseň minulého roka v USA a pred plánovaným
turné po Austrálii, príde po prvýkrát na Slovensko! Koncert,
ktorý sa uskutoční v košickej Steel Aréne 7. 5. 2008, preto
možno pokojne nazvať prestížnou spoločenskou udalosťou tohto
roka na Slovensku. Bocelli nahral viacero duet s hviezdami,
ako sú Luciano Pavarotti, José Carreras, Sarah Brightman,
Michael Jackson, Stevie Wonder, Bryan Adams, Eros Ramazzoti,
Christina Aquilera a Celine Dion. Spieval pre Jána Pavla II.,
Billa Clintona, Georgea Busha či anglickú kráľovnú. Počas
svojej nie dlhej speváckej kariéry predal viac ako 55 miliónov
platní. Pieseň Con te partiro sa viac ako pol roka držala na
najvyšších priečkach svetových hitparád a stala sa najpredávanejším singlom v histórii gramofónového priemyslu.
2 Pozvánka

MALIAR SNOV - JAN ZRZAVÝ
Maliar, kresliar, ilustrátor, scénograf a grafik Jan Zrzavý (1890
– 1977) patrí k najvýznamnejším legendárnym postavám

českého výtvarného umenia. Jeho výnimočné dielo má svoje
pevné miesto v kontexte európskeho maliarstva 20. storočia.
Po tridsiatich rokoch – od 12. 3. 2008 do 8. 6. 2008 – sa do
Mirbachovho paláca v Bratislave vracia geniálny výtvarník,
ktorý vo svojej tvorbe nadviazal na slávnu tradíciu starých
majstrov a vytvoril pritom svoj vlastný nenapodobiteľný štýl.
Veľkým úsilím usporiadateľov z GMB v Bratislave sa podarilo
zostaviť profilovú výstavu Jana Zrzavého z viac ako stovky jeho
vrcholných malieb, kresieb a fotografií, pričom väčšina pochádza zo zbierok Národnej galérie v Prahe.
3 Pozvánka

DON‘T WORRY, BE HAPPY
Bobby McFerrin – jeden z najpozoruhodnejších prírodných
úkazov hudobného sveta, ktorý ľudským hlasom prekročil
hranice doposiaľ známych možností. Jeho spolupráca s Yo-Yo
Ma, Chickom Coreom, Viedenskou filharmóniou a Herbiem
Hancockom z neho vytvorila osobnosť, ktorá je považovaná za
veľvyslanca klasickej i jazzovej hudby. Práve tento desaťnásobný držitel Grammy Award, najznámejší vokálny inovátor a
improvizátor, svetovo uznávaný dirigent klasickej hudby a autor
jednej z najpopulárnejších pesničiek 20. storočia – skladby Don't
worry, be happy, ktorý dosiaľ predal viac ako 20 miliónov nahrávok, sa predstaví publiku 17. 5. 2008 v hale NTC v Bratislave.

Zmluvní partneri Mercedes - Benz
Motor-Car
Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5,
831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444
Fax: 02 / 4929 4929
info@mercedes-benz.sk

Motor-Car
Bratislava, spol. s r.o.,
Hodonínska cesta 7,
841 03 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4399
Fax: 02 / 4929 4394
z.acs@motor-car.sk

Motor-Car
Bratislava, spol. s r.o.
Panónska cesta 31
851 04 Bratislava
Tel.: 02 / 6829 4111
Fax: 02 / 6829 4294
z.acs@motor-car.sk

Motor-Car
Nitra, spol. s r.o.
Bratislavská cesta 1
949 01 Nitra
Tel.: 037 / 6555 818,
Fax: 037/ 6515 217
motorcar@motorcar.sk

Motor-Car
Trenčín, spol. s r.o.
Brnianska 30
911 01 Trenčín – Zámostie
Tel.: 032 / 653 88 88
Fax: 032 / 653 88 02
info@mercedestn.sk

Motor-Car
Trnava, spol. s r.o.
Nitrianska cesta 28
917 00 Trnava
Tel.: 033 / 53 45 451
Fax: 033 / 53 45 551
mctt@motor-car.sk

AUTO - COM, a.s.
Francúzskych partizánov
036 08 Martin
Tel.: 043 / 42 45 554
Fax: 043 / 42 45 559
autocom@autocom.sk

PharmDr. Anna Dlhopolcová - ADIA, spol. s r.o.
Stráž 8006
960 01 Zvolen
Tel.: 045 / 53 25 014
Fax: 045 / 53 23 117
adia@adia.sk

Motor-Car
Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 102/4447
058 01 Poprad
Tel.: 052 / 77 25 166
Fax: 052 / 77 22 074
motor-car-poprad@motor-car-poprad.sk

Motor-Car
Prešov, spol. s r.o.
Petrovanská 36
080 01 Prešov
Tel.: 051 / 77 32 833
Fax: 051 / 77 21 887
mb.autosalon@automo.sk

Motor-Car
Košice, spol. s r.o.
Dopravná 5
040 01 Košice
Tel.: 055 / 79 82 101
Fax: 055 / 63 36 230
motor-car@motor-car.sk

Motor-Car
Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 47 11 311
Fax: 048 / 47 11 334
p.kunkela@motor-car.sk

Hviezdy ciest 01.2008

Motor-Car
Nové Zámky, spol. s r.o.
Komárňanská cesta 100
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035 / 64 32 113
Fax: 035 / 64 32 113
motorcarnz@motor-car.sk
BCI-S&T, spol. s r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina – Považský Chlmec
Tel.: 041 / 56 24 473
Fax: 041 / 56 26 729
rapan.lubomir@bci-st.sk

