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Objavte naše nové modely kompaktných vozidiel. 

Viac informácií na www.mercedes-benz.sk
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aj v zložitom období je ve mi dôležité vníma  seba, svoj život a okolité prostredie 
pozitívne. Nie náhodou. Takéto vnímanie a o akávanie naplnení osobných i pro-
fesijných cie ov sú tou najlepšou prípravou na dosiahnutie úspechu a rastu v bu-
dúcnosti.

To je aj dôvod, pre o nikoho neprekvapí, že Mercedes -Benz obhájil na sloven-
skom trhu pozíciu najpredávanejšej automobilovej zna ky luxusného segmentu. 
Podarilo sa to aj napriek náro ným globálnym trhovým podmienkam, spôsobe-
ným obmedzenou dostupnos ou vozidiel a prekážkami v dodávate skom re azci 
produkcie vozidiel.

Zna ke Mercedes -Benz sa na slovenskom trhu darí v rámci širokého modelové-
ho portfólia. Okrem iného sa umiestnila na ele hodnotenia luxusného segmen-
tu aj medzi elektrickými vozidlami a hybridnými vozidlami dobíjate nými zo siete. 
Rast zaznamenali aj modely v rámci najluxusnejšieho segmentu (Top -End Luxu-
ry). Potvrdzuje to ve ký záujem o luxusné limuzíny (Trieda S) a SUV (GLS), ale aj 
úspešný predaj vozidiel zna ky Mercedes -AMG (v uplynulom roku zaznamena-
ný medziro ný nárast o takmer 36 %), i modelov Mercedes -Maybach (s medzi-
ro ným nárastom o takmer 80 %!). A nielen to. Skvelou správou je, že aj úžitkové 
modely vozidiel s trojcípou striebornou hviezdou v znaku sa tešia ob ube. V rámci 
nich dosiahla „hviezda“ podiel vyše 90 % v segmente ve kých elektrických dodá-
vok, pri om tu zohral k ú ovú úlohu model eSprinter.

Slávna britská autorka detektívnych románov Agatha Christie uviedla, že: „Ta-
jomstvo úspechu spo íva v tom, že za nete.“ Zna ka Mercedes -Benz nezaspala na 
vavrínoch svojich doterajších ví azstiev. Naopak - ako jedna z prvých za ala s im-
plementáciou inovácií, digitalizácie a realizácie ekologických riešení v rámci celé-
ho procesu výroby a „života“ svojich vozidiel. Nakoniec to, že práve realizácia  lo-
zo  e dosiahnutia trvalej udržate nosti s cie om zavies  od roku 2039 vozový park 
nových osobných automobilov a transportérov s neutrálnou bilanciou emisií CO  
v celom hodnotovom re azci a po as celého životného cyklu, je správnym krokom 
do - už blízkej – budúcnosti. Potvrdzujú to aj vyššie uvádzané ísla rastu a záujmu 
práve o tieto vozidlá…

Redakcia

EDITORIÁL

Vážení priatelia, 

09 35
Mercedes-Benz sa pripravuje na to, že 

sa do konca desaťročia stane plnoelek-

trickou značkou.

Program MANUFAKTUR našiel svoje 

uplatnenie aj v prvom plnoelektrickom 

luxusnom sedane EQS.
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Modely CLA kupé a CLA 

Shooting Brake, určujúce trendy 

v segmente kompaktných vozidiel 

značky Mercedes-Benz, prichá-

dzajú na trh s novými inováciami 

a vylepšeniami. 

Nový model Triedy E ponúka 

nanajvýš pôsobivý, pohlcujúci 

zážitok zo zábavy, pretože hudbu, 

hry a aj streamovaný obsah bude 

možné vnímať takmer všetkými 

zmyslami...

Viditeľne výraznou modernizáciou 

a „naložením“ bohatšou výbavou 

prešli zmodernizované kompaktné 

SUV modely GLA a GLB.

Aktualizovaná verzia modelu 

Mercedes-Benz GLE, ako aj jeho 

športový variant GLE kupé sú 

vhodné pre rodinu, na voľnočaso-

vý relax, ako aj dlhé cesty a prepra-

vu nákladu. 

K fl otile vozidiel GT3 a GT4  

pribudol aj nový model 

Mercedes-AMG GT2, najvýkon-

nejšie homologizované pretekár-

ske vozidlo v histórii športového 

programu pre zákazníkov.

Doterajší rekord pre sériovo 

vyrábané vozidlá bol vozidlom 

Mercedes-AMG ONE prekonaný 

o skvelých osem sekúnd!

Konceptom EQT Marco Polo, ako 

aj novým modelom EQT si divízia 

Mercedes-Benz Vans upevnila 

ašpirácie na vedúce postavenie 

v oblasti elektrickej mobility v seg-

mente vanov. 

OBSAH

20 Pokiaľ hľadáte zberateľský artikel na mimoriadne príležitosti, v tom prípade je tu limitovaná 

mimoriadna edícia vozidla Mercedes-Maybach Triedy S Haute Voiture...

Automobily a technika

HVIEZDY CIEST
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Jozef Manczal, area manažér 

predaja osobných vozidiel 

spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia o novom nástroji 

striebornej hviezdy - „Online 

Showroome“.

Čím je špecifi cký Ascensio holding 

a čo má spoločné so striebornou 

hviezdou, vysvetlí Jakub Arendáč, 

majiteľ spoločnosti B.A.S. 

AGENCY a riaditeľ zahraničných 

aktivít holdingu.

Peter Lesay, manažér rozvoja siete 

spoločnosti Mercedes-Benz Slova-

kia o tom, aké hodnoty a čo všetko 

znamená udržateľnosť pre značku 

Mercedes-Benz.

udia Štýl a svet Mercedesu

K pastierskemu spôso-

bu života na hornatých 

častiach Slovenska, ale 

aj tradičnému folklóru patria aj špe-

cifi cké, svojrázne umelecky upravené  

opasky, brašne a kapsy...

72
68 V rámci prehliadky Moncler Genius Show bol predstavený 

projekt, spájajúci charakteristické prvky vozidiel 

Mercedes-Benz Triedy G s páperovou vetrovkou Moncler. 

76 Po viaduktoch, tuneloch 

a vodopádoch sústredí-

me tentoraz našu pozornosť na veľmi vi-

zuálne zaujímavé prírodné útvary, akými 

sú tiesňavy, rokliny a kaňony Slovenska. 
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

OSOBITOS  
A ŠTÝL

HVIEZDY CIEST

Modely CLA kupé a CLA Shooting Brake, ur ujúce trendy 
v segmente kompaktných vozidiel prichádzajú na trh 

s novými inováciami a vylepšeniami. 
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Patrí medzi ne aj vidite ne nový tvar predného ná-
razníka, prepracovaná maska chladi a so vzorom 
hviezd a nový zadný difúzor, zvýraz ujúci športo-
vý charakter vozidla. Zlepšenia sa do kala aj mo-
dernizovaná gra  ka vysokovýkonných svetlome-

tov s LED, ktoré sú premiérovo sú as ou sériovej výbavy, ako 
aj zadné svietidlá s LED. A to nie je z aleka všetko. V rámci 
individualizácie sú k dispozícii nové farby lakov hypermodrá 
(exkluzívne pre modely CLA) a spektrálna modrá, ako aj tri 

alšie dizajny diskov s rozmermi do 19 palcov. Nové modely 
CLA kupé a CLA Shooting Brake však pred klientov prichá-
dzajú sériovo vybavené 17-palcovými diskami z ahkej zlia-
tiny s pä lú ovým dizajnom vo farbe vanádiová strieborná 
alebo s dizajnom piatich zdvojených lú ov vo vysokolesklej 
iernej farbe, osústružených do leskla.

Výrazným prvkom výbavy interiéru je vo ne stojaca dvo-
jitá obrazovka, ktorá je v sériovej výbave dodávaná s jed-
ným 7-palcovým a jedným 10,25-palcovým displejom (na 
želanie sú k dispozícii dva 10,25-palcové širokouhlé disple-
je). Volant je štandardne potiahnutý kožou napa, avšak mul-
tifunk ný športový volant môže by  alternatívne potiahnu-
tý aj imitáciou kože ARTICO. Interiéru dodávajú exkluzivitu 
nové ozdobné prvky so vzh adom tmavých uhlíkových vlá-
kien, z hnedého lipového dreva s otvorenými pórmi alebo 
z hnedého mikrovlákna MICROCUT (len línia výbavy AMG 
Line, v rámci ktorej je po prvý raz k dispozícii aj vyhrieva-
ný veniec volantu). Sú as ou nového vysokokvalitného štan-
dardu oboch modelov sú aj komfortné sedadlá. Vozidlá sú 
štandardne vybavené kombináciou imitácia kože ARTICO 
a trojrozmerne štruktúrovanej iernej látky. Na želanie sú 
k dispozícii aj v trendovej sivozelenej farbe. Variant výba-

vy Progressive ponúka tri farby interiéru: iernu, béžo-
vú macchiato a šalviovú sivú. V línii výbavy AMG Line sú 
sériovo dodávané po ahy sedadiel z kombinácie imitácie 
kože ARTICO/mikrovlákna MICROCUT teraz k dispozícii 
aj vo farbe hnedá Bahia. Pre líniu výbavy AMG Line je do-
stupných celkovo pä  farieb alúnenia: ierna, hnedá Ba-
hia, šalviová sivá, titánová sivá Pearl/ ierna a prvýkrát aj 
ervená paprika/ ierna.

Základná výbava obidvoch nových modelov CLA ob-
sahuje okrem koženého volantu a predných svetlometov 
s LED aj asistenta dia kového svetla, cúvaciu kameru a ba-
lík USB. Od variantu výbavy Progressive zákazníci získajú 
navyše parkovací balík a balík zrkadiel, pre model 
CLA Shooting Brake aj zadné výklopné dvere Easy Pack. 

Vozidlá sú vybavené najnovšou generáciou systému 
MBUX s novonavrhnutými štýlmi zobrazenia. Tri režimy 
(Navigácia, Asisten né služby, Servis) a sedem farebných 
svetov umož ujú individuálne nastavenie združeného prí-
stroja a centrálneho displeja úplne pod a vlastného želania 
a aktuálnej situácie. Novinkou je možnos  bezdrôtového 
prepojenia s chytrými telefónmi prostredníctvom platfor-
my Apple CarPlay alebo Android Auto. alšiu možnos  ko-
nektivity vozidiel CLA kupé a CLA Shooting Brake pred-
stavuje prídavná prípojka USB -C so zvýšeným nabíjacím 
výkonom. Všetky prípojky USB sú teraz osvetlené. Na že-
lanie je dodávaný aj ozvu ovací systém Burmester® s tech-
nológiou Dolby Atmos. Vylepšený bol aj balík asisten ných 
systémov, pri om ponúka aj novú generáciu parkovacieho 
balíka, ktorý pomáha pri zaparkovaní v pozd žnom smere 
a pri parkovaní s podporou kamery ponúka 360-stup ovú 
vizualizáciu prostredníctvom 3D obrazu.
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Všetky benzínové motory sú elektri  kované a v rámci sé-
riovej výbavy zah ajú štvorvalcové agregáty so 7-stup o-
vou alebo 8-stup ovou automatickou prevodovkou DCT. 
Ako mierne hybridné pohony sú tieto motory vybavené 
prídavným 48-voltovým elektrickým systémom, zvyšujú-
cim výkon o alších 10 kW. Nový, reme om pohá aný štar-
tovací generátor (RSG) cite ne zvyšuje komfort zákazníkov. 
Umož uje štartovanie motora s malými vibráciami a níz-
kou hlu nos ou, ako aj k zanie vozidla s vypnutým spa ova-
cím motorom. Po as brzdenia a v decelera nom režime sa 
v štartovacom generátore rekuperuje elektrická energia, 
ktorá sa využíva na napájanie 12-voltového elektrického 
systému a 48-voltového akumulátora. Nové skóre ECO 3.0 
prináša diferencované vyhodnocovanie rôznych fáz jazdy, 
ím motivuje vodi ov k úspornému správaniu.

Vysokovoltový akumulátor v nových modeloch CLA kupé 
a CLA Shooting Brake s hybridným pohonom dobíjate -
ným zo siete bol ešte viac zlepšený, v aka omu má zvýše-
ný elektrický dojazd (výkon elektromotora narástol o 5 kW 
na 80 kW). K dispozícii sú tri možnosti nabíjania: popri štan-
dardnom výkone 3,7 kW možno akumulátor nabíja  aj strie-
davým prúdom s výkonom do 11 kW namiesto doterajšieho 
výkonu 7,4 kW. Nové modely CLA na alej ponúkajú aj mož-
nos  nabíjania akumulátora jednosmerným prúdom s výko-
nom do 22 kW. K dispozícii sú základné modely CLA 250 e 
kupé s kombinovanými váženými spotrebami paliva, elektri-
ny a emisiami CO2 (pod a WLTP) 1,1 – 0,8 l/100 km; 16,9 – 
14,9 kWh/100 km a 24 – 18 g/km a Mercedes -Benz CLA 
250 e Shooting Brakes kombinovanými váženými spotre-
bami paliva, elektriny a emisiami CO2 (pod a WLTP) 1,1 – 
0,8 l/100 km; 17,2 – 15,1 kWh/100 km a 26 – 19 g/km.

Výrazne novým dizajnom exteriéru sa pýšia aj mode-
ly CLA 35 4MATIC kupé a CLA 35 4MATIC Shooting Brake. 
Obidva majú obloženie chladi a so zvislými lamelami. Prí-
slušnos  k zna ke posil ujú aj novo tvarovaný spojler pred-
ného nárazníka a okrúhla plaketa s erbom AMG. Sú vy-
bavené prídavným 48-voltovým elektrickým systémom 
a reme om pohá aným štartovacím generátorom (RSG). 
Výkonný a agilný 2,0-litrový štvorvalcový turbomotor mo-
delov má výkon 225 kW (306 k), ktorý sa prostredníctvom 

prevodovky AMG SPEEDSHIFT DCT 8G a náhonu na všet-
ky kolesá AMG Performance 4MATIC variabilne rozde u-
je na všetky štyri kolesá. K dispozícii sú pre verziu 35 tri 
druhy nových diskov z ahkej zliatiny, pre verziu 45 dva 
nové druhy diskov z ahkej zliatiny.

Prepracovaný vnútorný dizajn predných svetlometov 
s technológiou LED alebo MULTIBEAM LED, ako aj zadných 
svietidiel s LED charakterizuje obidva špi kové modely CLA 
45 S 4MATIC+ kupé a CLA 45 S 4MATIC+ Shooting 
Brake. Oba majú mohutný výkon 310 kW (421 k), pri om 
tieto športové kompakty zrýchlia z pokoja na 100 km/h za 
4,1 sekundy. Maximálna rýchlos  je elektronicky obmedze-
ná na 270 km/h. A to nie je všetko. Pre CLA 45 S 4MATIC+ 
kupé a Shooting Brake je na obmedzený as k dispozícii aj 
mimoriadny model: edícia AMG Street Style +. Na želanie 
dodávaná edícia Street Style obsahuje 19-palcové kované 
disky AMG s dizajnom krížových lú ov, matným iernym 
lakom a rá  kom osústruženým do leskla. Medzi alšie prv-
ky exteriéru patria aerodynamický balík AMG, balík AMG 
Night I a II, ako aj veko palivovej nádrže AMG. 

HVIEZDY CIEST8 

OSOBNÉ VOZIDLÁ„ Výrazne novým dizajnom 
exteriéru sa pýšia aj modely 
CLA 35 4MATIC kupé a CLA 
35 4MATIC Shooting Brake. 
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SVET MERCEDESU

Kú ovú úlohu v realizácii tejto stratégie hrá závod 
Stuttgart -Untertürkheim, ktorý už dnes okrem kon-
ven ného hnacieho ústrojenstva a komponentov 

zodpovedá aj za výrobu akumulátorov a náprav pre hybrid-
né vozidlá dobíjate né zo siete a plnoelektrické modely 
od zna ky Mercedes -EQ. Spustením prevádzky 
Mercedes -Benz pred nieko kými mesiacmi dosiahol ten-
to výrobný závod alší mí nik na tejto transforma nej ces-
te. Do vízie závodu v roku 2019 bola zahrnutá aj výroba 
a montáž elektrických pohonných jednotiek od roku 2024.

Zástupcovia zamestnávate a a zamestnancov sa v rám-
ci novej kolektívnej zmluvy dohodli na výraznom rozší-
rení výrobných kapacít pre elektrické pohonné jednotky. 
V rámci novej dohody sa doteraz plánované kapacity zdvoj-
násobia: táto rozšírená výroba sa v závode Untertürkhe-
im spustí v roku 2024. O akávaným cie om je výroba jed-
ného milióna elektrických pohonných jednotiek, napríklad 
pre vozidlá založené na platforme MMA (Mercedes Modu-
lar Architecture).

Mercedes -Benz vyvíja elektrickú pohonnú jednotku pre 
nové modely interne. Výstavba nových montážnych liniek 
v areáli závodu v Untertürkheime a Bad Cannstatte sa za ne 
už v budúcom roku. V budúcnosti budú asti elektrickej po-
honnej jednotky vyrába  a dodáva  prevádzky Untertürk-
heim, Hedel  ngen a Mettingen. Základom pre tieto 
perspektívne pracoviská je rozsiahly kvali  ka ný a pre-
ško ovací program pre zamestnancov prevádzky. Závod 
Mercedes -Benz Untertürkheim robí nielen alšie kroky 
v transformácii smerom k mobilite „Electric Only,“ ale je naj-
vä šou prevádzkou v globálnom združení na výrobu re az-
cov pohonu zna ky Mercedes -Benz. Je rozdelený na viacero 
astí závodu v regióne Neckartal. S vyše 16000 zamestnan-

cami v sú asnosti vyrába motory, akumulátory, nápravy, pre-
vodovky a komponenty. V areáli sa okrem toho nachádza aj 
ve ká as  koncernového výskumu a vývoja pohonných sys-
témov s približne 3000 zamestnancami a s testovacou tra-
ou na skúšanie vozidiel. Tu sa v sú asnosti okrem systémov 

akumulátorov vyrábajú a skúšajú už aj diely elektrických po-
honných systémov. Untertürkheim je navyše sídlom koncer-
novej centrály Mercedes -Benz Group AG. 

Mercedes-Benz, ako najhodnotnejšia 
zna ka luxusných vozidiel na svete, 
sa pripravuje na to, že sa do konca 
desa ro ia stane plnoelektrickou 
zna kou – všade tam, kde to trhové 
podmienky dovolia.

Zdvojnásobená 
kapacita výroby

SVET MERCEDESU
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

ZMYSLY DRÁŽDIACI 
INTERIÉR

HVIEZDY CIEST

Nová Trieda E ponúkne nanajvýš pôsobivý, pohlcujúci zážitok 
zo zábavy, pretože hudbu, hry a aj streamovaný obsah bude 
možné vníma  takmer všetkými zmyslami...

Nová Trieda E je v aka digitálnym inováci-
ám interiéru inteligentnejšia. Prináša úpl-
ne nový rozmer personalizácie a inte-
rakcie. Obrazovky a infotainment MBUX 
zdie ajú nový, ve mi výkonný centrálny 

po íta  vozidla. K dispozícii bude aj nový balík zába-
vy (systém zábavnej techniky MBUX plus), obsahujú-
ci služby Mercedes me connect. V závislosti od trhu sa 
bude používa  komunika ný modul s prenosovou tech-
nológiou 5G (dosiahnu sa tak výrazne vyššie prenosové 
rýchlosti než pri štandardoch LTE/UMTS).

V aka novému aktívnemu náladovému osvetleniu s vi-
zualizáciou zvuku bude možné vníma  hudbu tromi zmys-

lami: hudobné skladby a zvuky  lmov alebo aplikácií bude 
možné po u  (na želanie v aka Dolby Atmos®), cíti  (pomo-
cou taktilných meni ov 4D obklopujúceho ozvu ovacieho 
systému Burmester®) a najnovšie aj „vidie “. Kontinuálna 
vizualizácia prebieha na svetelnom páse aktívneho nála-
dového osvetlenia (dodávaný rovnako na želanie). 

Interaktívnejší je aj program zábavy. Novinka dispo-
nuje na centrálnom displeji aplikáciami ako: Tik Tok, 
hra Angry Birds, aplikácia Webex, kancelárska aplikácia 
Zoom i prehliada  Vivaldi. Neskôr navyše na centrál-
nom displeji a na displeji spolujazdca (na želanie) po-
núkne zábavný portál ZYNC streamovanie videa, obsah 
na želanie, interaktívne zážitky, lokálne videoprogra-
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my, šport, spravodajstvo, hry a pod. Novinkou je sel  e 
kamera a videokamera (sú as  výbavy Super obrazov-
ka MBUX dodávanej na želanie) v hornej asti prístro-
jovej dosky. Inteligentné ovládanie hlasom možno teraz 
v aka funkcii „Just Talk“ aktivova  aj bez k ú ového slo-
va „Hey Mercedes“. 

Dizajn interiéru vystihujú tri atribúty: športový, hod-
notný, digitálny. V prípade, ak je Trieda E vybavená vo-
lite ne dodávanou obrazovkou pre spolujazdca, ve ká 
sklenená plocha siaha až po centrálny displej. V zornom 
poli vodi a sa nachádza vizuálne oddelený displej zdru-
ženého prístroja s vysokým rozlíšením. Hlavné ikony sú 
na centrálnom displeji (a aj na volite ne dodávanom dis-

pleji spolujazdca) jednoduchšie a farebne odlíšené tak, 
aby zodpovedali dlaždiciam chytrých telefónov. Vodi  
ich tak rozpozná ešte intuitívnejšie.

V súvislosti s inovatívnou personalizovanou automa-
tizáciou, ktorej vývoj už zna ne pokro il, používa 
Mercedes-Benz pojem „rutina“. V novej Triede E je mož-
né využíva  predlohy štandardných rutín, no možno si vy-
tvára  aj svoje vlastné. Cestujúci môžu pritom vzájom-
ne prepoji  viaceré funkcie a podmienky (napr. program 
KOMFORT ENERGIZING a systém THERMOTRONIC s di-
gitálnym ovládaním ventilácie – obe dodávané na želanie). 
K dispozícii je aj obsiahly wellness program s rozmanitý-
mi programami KOMFORT ENERGIZING, ako aj indivi-
duálnymi odporú aniami funkcie KOU  ENERGIZING. 
Premiéru zažijú dve inovácie: program KOMFORT ENER-
GIZING na pomoc pri kinetóze a v budúcnosti bude funk-
cia KOU  ENERGIZING rozšírená aj o funkciu biologickej 
spätnej väzby, ktorá dokáže obmedzi  pocit stresu pomo-
cou dýchacích cvi ení. Neodmyslite ným zvýšením kom-
fortu je aj automatická klimatizácia THERMOTRONIC 
(dodávaná na želanie). Uvedenie novej Triedy E na trh sa 
za ne sedanom a prvé modely konštruk ného radu 214 sa 
k európskym obchodným predajným partnerom dostanú 
už v lete 2023.  
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

INOVOVANÉ 
KOMPAKTNÉ 
SUV

HVIEZDY CIEST

Vidite ne výraznou modernizáciou 
a „naložením“ bohatšou výbavou prešli 
zmodernizované kompaktné SUV modely GLA a GLB.
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Na prvý poh ad vidite né nové 
obloženie chladi a s verti-
kálnymi lamelami a hori-
zontálnou plutvou umoc-

uje energický charakter 
novej GLA. Jej sebavedomý vzh ad zvýraz uje aj ka-
pota motora s decentne nazna enými charakteris-
tickými prelismi. Prepracovaný predný nárazník 
s vizuálnou ochranou proti podbehnutiu poukazuje 
na terénne gény 
modelu.

Obdobným predným nárazní-
kom disponuje aj nová GLB, ktorej terénne gény 
zvýraz uje aj maska chladi a SUV so štyrmi ho-
rizontálnymi lamelami a centrálnou hviezdou. At-
letické stvárnenie ramien s primerane modelova-
nou gra  kou bokov vytvára zaujímavú hru svetla 
a tie a a vizuálne rozširuje zadnú as  vozidla.

Modernizácia neobišla ani svetelnú signatú-
ru sériovo montovaných vysokovýkonných pred-
ných svetlometov s LED, ako aj zadné svietidlá 
s LED, v rámci ponuky pribudli nová farba laku – 
spektrálne modrá i štyri alšie dizajny diskov. 

V základnej výbave sú nové GLA a aj GLB posta-
vené na 17-palcových diskoch z ahkej zliatiny 
s dizajnom piatich zdvojených lú ov vo vysokole-
sklej iernej farbe a povrchmi osústruženými do 
leskla. Na želanie sú k dispozícii aj 18- až 20-pal-
cové kolesá. Na atraktivite a modernosti interié-
ru pridáva vo ne stojaca dvojitá obrazovka. Sé-
riovo zah a 7-palcový displej pre združený 
prístroj a 10,25-palcový displej pre multimedi-

álnu obrazov-

ku. Na 
želanie sú k dispo-

zícii dva 10,25-palcové ši-
rokouhlé displeje. Pri novom modeli 

GLB okrúhle výduchy vzduchu so vzh adom tur-
bíny vyjadrujú športovú eleganciu a kontrastu-
jú s rovnými, pre terénne vozidlo typickými prv-
kami interiéru so vzh adom hliníka. Volant oboch 
modelov je sériovo potiahnutý kožou napa (k dis-
pozícii je aj imitácia kože ARTICO). Pre líniu vý-
bavy AMG Line je po prvý raz k dispozícii aj vy-
hrievaný veniec volantu.

Oba nové modely sú sériovo vybavené kom-
fortnými sedadlami, potiahnutými imitáciou 
kože ARTICO a trojrozmerne štruktúrovanou 

iernou látkou (na želanie aj v trendovom odtie-
ni šalviová sivá). Variant výbavy Progressive po-
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núka tri farby interiéru: iernu, béžovú mac-
chiato a šalviovú sivú. Pri línii výbavy AMG Line 
sa sériové po ahy sedadiel z kombinácie imitá-
cia kože ARTICO/mikrovlákno MICROCUT te-
raz dodávajú aj vo farbe hnedá Bahia. Pre líniu 
výbavy AMG Line sú dostupné celkovo štyri far-
by alúnenia: ierna, hnedá Bahia, šalviová sivá 
a nový odtie  ervená paprika, kombinovaná 
s iernou. Látkový po ah komfortného sedadla je 
celý vyrobený z recyklovaných materiálov (po-
kia  sú po ahy vyrobené z kombinácie materi-
álov ARTICO/MICROCUT, na kontaktných plo-
chách sedadiel predstavuje tento podiel 65 %, 
v podkladových vrstvách je to 85 %).

Sériová výbava je výrazne vylepšená a logika 
ponuky je ešte viac prispôsobená želaniam zá-
kazníkov: už v základnej výbave okrem kožené-
ho volantu a predných svetlometov s LED zah a 
aj asistenta dia kového svetla, cúvaciu kame-
ru a balík USB. Od variantu výbavy Progressive 
je k dispozícii aj parkovací balík a balík zrkadiel. 

alšie funk né prvky výbavy sú skombinova-
né do balíkov, vytvorených na základe reálne-
ho správania zákazníkov. o sa týka dizajnových 
prvkov, akými sú farby, alúnenia, ozdobné prv-
ky a kolesá, klienti si môžu svoje vozidlo nakon-
 gurova  individuálne.

Najnovšou generáciou systému MBUX s novo-
navrhnutými štýlmi zobrazovania sú vybavené 
oba nové modely GLA a GLB: štýl Klasický posky-

tuje dôležité informácie pre vodi a; štýl Športový 
zaujme dynamickým otá komerom; štýl Decent-
ný sa obmedzuje len na ten najpodstatnejší obsah. 
V kombinácii s tromi režimami Navigácia, Asis-
tencia, Služby a desiatimi farebnými svetmi nála-
dového osvetlenia je k dispozícii množstvo mož-
ností individualizácie. Funkcie, ako napr. Médiá, 
Telefón, Vozidlo a pod. možno komfortne ovláda  
prostredníctvom dotykového displeja alebo doty-
kových plôch na volante. Na stredovej konzole sa 
už nenachádza jednotka dotykového ovládania.

Vynovenie telematického systému sa zamera-
lo na nový dizajn a lepší výkon. Chytré telefóny 
možno k vozidlu pripoji  bezdrôtovo prostred-
níctvom platformy Apple CarPlay alebo Andro-
id Auto. Modely majú navyše aj alšiu prípojku 
USB -C a zvýšený výkon nabíjania cez USB (prí-
pojky USB sú už osvetlené). Inteligentný hlaso-
vý asistent (po aktivácii online služieb v aplikácii 
Mercedes me) dokáže vies  ešte lepšie dialógy 
a je u enlivejší. Systém spozná vodi a a zapamä-
tá si bežné nastavenia alebo obvyklé trasy. V zá-
vislosti od situácie potom navrhuje personalizo-
vané funkcie infotainmentu, komfortu a vozidla 
- tak, aby vyhovovali príslušnej jazdnej situá-
cii. Vodi  však môže návrh v prípade potreby od-
mietnu  pomocou funkcie „Teraz nenavrhova “, 
prípadne môže návrhy trvale deaktivova  po-
mocou funkcie „Už nenavrhova “. Niektoré ak-
cie možno spusti  aj bez aktiva ného zvolania 
„Hey, Mercedes“. Na želanie dodávaný obklopu-
júci ozvu ovací systém Burmester® v kombiná-

,V základnej výbave 
sú nové GLA a aj 

GLB postavené 
na 17-palcových 
diskoch z ahkej 

zliatiny s dizajnom 
piatich zdvojených 

lú ov vo vyso-
kolesklej iernej 

farbe a povrchmi 
osústruženými do 

leskla.
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cii s najnovšou generáciou systému MBUX prináša pohl-
cujúci zvukový zážitok technológie Dolby Atmos. Hudba 
v aka tomu získa viac priestoru, jasnosti a h bky, pri om 
sa technológia Dolby Atmos navyše prispôsobí akémuko -
vek prostrediu prehrávania (hudbu možno po úva  s ne-
porovnate nou istotou, zodpovedajúcou pôvodnej vízii 
umelcov v štúdiu).

S volite ným balíkom individuálneho prispôsobenia pre 
služby Mercedes me connect sa do oboch modelov dostá-
va aj nový digitálny doplnok: vybrané Minihry. Sú špeciál-
ne vyvinuté pre dotykové obrazovky a dotykové ovládacie 
tla idlá na volante, v aka omu premenia vozidlo na mo-
bilnú hernú konzolu. V sú asnosti sú k dispozícii hry ako 
Sudoku, Vzdušný hokej, Pexeso, Match 3 a kvíz.

Zdokonalenie sa odrazilo aj na zlepšení v oblasti bez-
pe nostných asisten ných systémov. Asistent udržiava-
nia v jazdnom pruhu využíva aktívne ovládanie riadenia. 
Nová generácia parkovacieho balíka podporuje aj pozd ž-
ne parkovanie. Pri parkovaní s asistenciou kamery ponú-
ka 360-stup ovú vizualizáciu. Pre GLA a GLB je premié-
rovo k dispozícii aj asistent manévrovania s prívesom, pri 
ktorom kamera u ah uje manévrovanie pri cúvaní. Pod-
mienkou je však vybavenie vozidla spájacím zariadením 
s funkciou stabilizácie prívesu systémom ESP® v kombi-
nácii s parkovacím balíkom a 360-stup ovou kamerou.

S cie om zníži  spotrebu a emisie sú benzínové moto-
ry elektri  kované. V ponuke sú štvorvalcové agregáty so 
sériovo dodávanou 7- alebo 8-stup ovou dvojspojkovou 

prevodovkou DCT. Benzínové motory s miernym hyb-
ridným pohonom sú vybavené prídavným 48-voltovým 
elektrickým systémom s reme om pohá aným štartova-
cím generátorom (RSG), ktorý krátkodobo zvyšuje výkon 
o 10 kW ( ím podporuje svižný rozjazd a prostredníctvom 
funkcie Boost aj rýchlejšiu akceleráciu vozidla) a rekupe-
ruje aj po as brzdenia a v decelera nom režime (získaná 
elektrická energia sa využíva na napájanie 12-voltového 
elektrického systému, ako aj 48-voltového akumulátora).

Dvojlitrový dieselový štvorvalcový motor kombinu-
je tichý chod a suverénny nárast hnacej sily s modernou 
efektívnos ou. Charakteristické je pre ho jednostup ové 
prepl ovanie turbodúchadlom s variabilnou geometriou 
turbíny. Hlava valcov aj k uková skri a sú vyrobené z ah-
kého hliníka. Povrchová úprava pracovného povrchu val-
cov NANOSLIDE®, ktorá znižuje trenie medzi pracovným 
povrchom valcov a oce ovými piestami - o znižuje spot-
rebu aj emisie. Výkonové spektrum motorizácií oboch 
modelov siaha od 85 kW (116 k) po 165 kW (224 k). 
Modely s náhonom všetkých kolies 4MATIC sú sú as ou 
modelovej ponuky GLA aj GLB.

Zástupca sveta hybridných modelov dobíjate ných 
zo siete s kombinovanou váženou spotrebou paliva 
1,4 – 1,1 l/100 km, emisiami CO2 31 – 24 g/km a spotre-
bou elektrickej energie 23,8 – 21,1 kWh/100 km (pod-
a WLTP), boduje najmä vyšším výkonom. Výkon elektro-

motora bol pri rovnakom systémovom výkone zvýšený 
o 5 kW a teraz dosahuje hodnotu 80 kW. Nabíja  akumu-
látor možno striedavým prúdom s nabíjacím výkonom 
do 11 kW, prípadne na želanie aj jednosmerným prúdom 
s nabíjacím výkonom do 22 kW. 

„ Prepracovaný predný 
nárazník s vizuálnou ochranou 
proti podbehnutiu poukazuje 
na terénne gény modelu.
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

DOKONALÁ 
VŠESTRANNOS

HVIEZDY CIEST

Aktualizovaná verzia modelu Mercedes-Benz GLE, 
ako aj jeho športový variant GLE kupé sú vhodné pre rodinu,
na vo no asový relax, ako aj dlhé cesty a prepravu nákladu. 
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Ich všestrannému využitiu pomáha v Euró-
pe sériovo dodávaný systém 4MATIC, po-
mocou ktorého vozidlá dokážu zvládnu  aj 
zlé trak né podmienky alebo terénne stú-
pania so sklonom až do 100 %. Navyše, prí-

pustné za aženie do 3,5 t umož uje aha  príves 
na prepravu koní, cenného veterána alebo vä ší 
obytný príves. Rozsiahle vynovenie sa dotklo ex-
teriéru, interiéru, techniky a výbavy modelovej 
generácie, uvedenej na trh v roku 2018. V prvom 
rade je celá paleta motorov elektri  kovaná a za-
h a pomocné hybridné pohony so 48-voltovým 
systémom a integrovaným štartovacím generáto-
rom (ISG), ako aj najnovšiu štvrtú generáciu hyb-
ridných pohonov dobíjate ných zo siete.

Vylepšenia neobišli ani funkcie balíka asis-
ten ných jazdných systémov, ako napr. v systé-
moch aktívneho asistenta udržiavania odstupu 
DISTRONIC, aktívneho asistenta riadenia a asis-
tenta sledovania dopravných zna iek. Parkova-
cí balík s 360-stup ovou kamerou podporuje 
vodi a pri zaparkovaní do pozd žne aj do prie -
ne orientovaných medzier na parkovanie, ako 
aj pri následnom vyparkovaní. alšou novinkou 
je funkcia Transparentná kapota motora – po-
kia  je zapnutý terénny jazdný program, na cen-
trálnom displeji sa zobrazí virtuálny poh ad pod 
prednú as  vozidla, ím umož uje lepšie roz-
pozna  prekážky ako ve ké kamene alebo hlbo-
ké výtlky v jazdnej dráhe. Užito nými funkciami 
pri prevádzke s prívesom sú asistent manévrova-

nia s prívesom, nová ponuka na jazdu s prívesom 
na centrálnom displeji a plánova  trasy pre jazd-
né súpravy. Pomocou neho možno nájs  optimál-
ne trasy na jazdu s prívesom.

Prepracovania sa do kal aj rozsah terénneho 
technického balíka, ktorý zah a ochranu proti 
podbehnutiu a v kombinácii so vzduchovým pru-
žením AIRMATIC (na želanie) aj zvä šenie svet-
lej výšky o 30 mm. „Terénny režim“ v aktuálnej 
generácii systému MBUX prináša vizuálny záži-
tok, akým je napríklad sklon stúpania, bo ný ná-
klon, kompas a uhol nato enia kolies. V kombi-
nácii s volite ne dodávaným parkovacím balíkom 
s 360-stup ovou kamerou ponúka aj funkciu 
Transparentná kapota motora (vi  vyššie). Ná-
hon na všetky kolesá a prevodový pomer zame-
raný na ažnú silu umož ujú vysokú prípustnú 
hmotnos  prívesu až do hodnoty 3,5 tony a verti-
kálne za aženie do 140 kg. Zaujme aj ve mi kom-
fortné plnoelektrické spájacie zariadenie, ktoré 
využije aj ten, kto spájacie zariadenie nevyužíva 
na ahanie prívesov, ale napr. na prepravu bicyk-
lov: na hlavici spájacieho zariadenia sa nachá-
dzajú dva dodato né apy pre bezpe né zaistenie 
vhodného nosi a bicyklov. Na nosi i s nosnos ou 
100 kg je možné preváža  aj elektrobicykle.

Úplnou novinkou pri oboch modeloch je plá-
nova  trasy pre jazdné súpravy (je sú as ou navi-
ga ného systému). Zákazníci si môžu vybra  me-
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dzi nosi om bicyklov a dvoma ve kos ami prívesu. 
Môžu tiež nastavi  rýchlos , ktorú zoh adní pláno-
va  trasy pre jazdné súpravy. Asistent sledovania 
dopravných zna iek zobrazuje len rýchlosti, ktoré 
sú povolené pre jazdné súpravy. A ak sú aktivova-
né systémy DISTRONIC a aktívny asistent sledo-
vania povolenej rýchlosti, vozidlo zrých uje len do 
výšky obmedzenia rýchlosti. Rozšírený asistent 
manévrovania s prívesom funguje na báze kame-
ry a je vhodný aj pre prívesy s vlastnou stabilizá-
ciou proti rozkolísaniu jazdnej súpravy. Je integ-
rovaný aj do systému MBUX. Okrem stabilizácie 
pri cúvaní dokáže systém riadi  aj vo ne nastavi-
te né zatá anie v uhle do 90 stup ov. Možno ho 
aktivova  aj prostredníctvom aktualizácie „vzdu-
chom“ (OTA).

Zmeny exteriérových detailov urobili z GLE 
SUV a GLE kupé výrazne modernejšie mode-
ly vozidiel. Opticky výraznejšie pôsobí napr. nový 
predný nárazník, maskou chladi a v prípade mo-
delu GLE prechádzajú dve horizontálne lamely 
s pochrómovanými vložkami. Mriežka vonkajších 
otvorov na prívod vzduchu dostala horizontálnu 
pochrómovanú lištu. V sériovo dodávaných vyso-
kovýkonných svetlometoch s LED je výrazný sve-
telný znak denného osvetlenia doplnený dvoma 
svetelnými bodmi (na želanie - v prípade výba-
vy MULTIBEAM LED až štyrmi svetelnými bod-
mi). V zadných svietidlách je na modeli GLE sve-
telný znak tvorený dvoma horizontálnymi blokmi, 
na modeli GLE kupé sú to dva pruhy. Sú as ou sé-
riovej výbavy modelu GLE kupé je línia Exteriér 
AMG Line. Novými farbami sú sodalitová modrá 
metalíza a jednovrstvový lak MANUFAKTUR vo 
farbe alpínska sivá. Výber pre modely GLE do-
p ajú dva druhy aerodynamicky optimalizova-
ných diskov z ahkej zliatiny s rozmermi 19, ako 

aj 20 palcov. Sú osústružené do leskla a majú di-
zajn piatich zdvojených lú ov. Línia výbavy Ex-
teriér AMG Line získala navyše aj nový dizajn 
21-palcových diskov. Novinkou na želanie je 
osvetlenie okolia s animovanou projekciou vzoru 
Mercedes -Benz.

Premiéru v nových modeloch zažíva najnovšia 
generácia volantu so snímacími plôškami na ho-
rizontálnych ramenách volantu, v aka omu je 
možné ovládanie displeja vodi a a centrálneho 
displeja priamo z volantu. Pútavo pôsobia aj stre-
dové a bo né ventila né dýzy so vzh adom chró-
mu. Tentoraz namiesto lemovania iernou farbou 
sú lamely galvanicky pokovované (ako v modeli 
Mercedes -Maybach GLS). K farbám interiéru pri-
budli kombinácie výbavy katalánska béžová/ ier-
na (GLE SUV) a hnedá Bahia/ ierna (GLE SUV 
a GLE kupé). Športovo pôsobí aj výbava vo farbe 
ierna/klasická ervená, ktorá je k dispozícii len 

pre kupé a len v kombinácii s líniou výbavy 
AMG Line. V rámci ozdobných prvkov je prvok 
„MANUFAKTUR, ierny klavírový lak, prúdnice“ 
(známy z modelu Mercedes -Maybach GLS) k dis-
pozícii aj pre modely GLE SUV a GLE kupé. V prí-
pade, ak si vyberiete iernu výbavu, sedadlá sú 
k dispozícii vo vyhotovení z kože napa. Pri nála-
dovom osvetlení si možno vybra  rovnaké farby 
a farebné svety ako pri Triede S. V zadnej lak o-
vej opierke sú na želanie k dispozícii dve praktic-
ké prípojky USB s výkonom 100 W.

Prémiový obklopujúci ozvu ovací systém Bur-
mester® umož uje tentoraz osobné nastavenie 
zvuku, ako aj pohlcujúci zvukový zážitok s tech-
nológiou Dolby Atmos. K alším charakteristic-
kým znakom obklopujúceho ozvu ovacieho sys-

,V aka funkcii 
Chytrá domácnos  
MBUX (ide o funk-
ciu služby Hlasový 

asistent MBUX, 
ktorá je sú as ou 
služieb Mercedes 

me connect) sa stá-
vajú modely GLE 
SUV a GLE kupé 

mobilnou ovláda-
cou centrálou pre 

domácnos .
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tému Burmester® patrí aj 13 reproduktorov, 
13 samostatných kanálov zosil ova a a systémový 
výkon 590 W. Za príplatok je k dispozícii aj REGU-
LÁCIA VZDUCHU ENERGIZING, monitorujúca kvali-
tu vzduchu pomocou sníma ov kvality vzduchu a sní-
ma ov jemného prachu. Oba modely sú už vybavené 
aj druhou generáciou informa no -zábavného sys-
tému MBUX, v aka omu je interiér ešte digitálnej-
ší a inteligentnejší. Centrálny displej možno ovláda  
komfortne ako dotykový displej, pri om platformy 
Apple CarPlay a Android Auto sú teraz k dispozícii 
bezdrôtovo.

V aka funkcii Chytrá domácnos  MBUX (ide 
o funkciu služby Hlasový asistent MBUX, ktorá je sú-
as ou služieb Mercedes me connect) sa stávajú mo-

dely GLE SUV a GLE kupé mobilnou ovládacou cen-
trálou pre domácnos . Sie  WLAN v kombinácii so 
sníma mi a aktuátormi sa postarajú o to, aby bolo 
možné monitorova  a ovláda  na dia ku napr. teplotu 
a osvetlenie, rolety a elektrické zariadenia vašej do-
mácnosti, pri om hlási e pohybu a kontakty okien 
poskytujú informácie o želaných alebo neželaných 
návštevníkoch.

Ako sme uviedli aj v úvode, všetky modely GLE 
SUV a GLE kupé sú už elektri  kované. Hybridné vo-
zidlá dobíjate né zo siete majú 100-kilowattový per-
manentne budený synchrónny motor a ponúka-
jú systémový výkon do 280 kW a systémový krútiaci 
moment do 750 Nm. S miernym zvýšením elektric-
kých dojazdov až do 109 km (pod a WLTP) možno 
vä šinu trás prejs  na isto elektrický pohon. Mode-
ly s hybridným pohonom dobíjate ným zo siete sú vy-
bavené nabíja kou s výkonom 11 kW. Na želanie je 
k dispozícii aj rýchlonabíja ka s jednosmerným prú-
dom a nabíjacím výkonom 60 kW. Vä šina mode-
lov má teraz vyšší výkon ako predchádzajúce verzie. 
Najvä ší nárast predstavuje 30 kW v prípade modelu 
GLE 400 e 4MATIC, s kombinovanou váženou spotre-
bou paliva, emisiami CO2 a spotrebou elektrickej ener-
gie (pod a WLTP) 10,3 - 9,2 l/100 km; 234 - 209 g/km 
a 27,3 - 24,7 kWh/100 km. o doda  na záver? Azda 
len to, že sa všetky aktualizované modely k európskym 
obchodníkom dostanú od júla tohto roka. 

„ Úplnou novinkou pri oboch 
modeloch je plánova  
trasy pre jazdné súpravy 
(je sú as ou naviga ného 
systému).
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

KLENOT

HVIEZDY CIEST

Pokia  h adáte zberate ský artikel na mimoriadne príležitosti, 
v tom prípade je tu limitovaná mimoriadna edícia vozidla 

Mercedes-Maybach Triedy S Haute Voiture...

maybach.indd   20maybach.indd   20 19. 3. 2023   13:15:5519. 3. 2023   13:15:55



21 

Nový model sa do kal o  ciálneho predstavenia po as decem-
brovej módnej prehliadky módneho domu Atelier Zuhra v Du-
baji. V aka bohatej výbave a exkluzívnym dizajnovým prvkom 
je jedným z najextravagantnejších modelov, reprezentujúcim 
„so  stikovaný luxus“ v jeho naj istejšej podobe. Jeho majite-

lia ním získajú nielen prístup k ve mi náro nému životnému štýlu, ale aj ab-
solútne prí ažlivé vozidlo, v ktorom boli použité materiály, ktoré sa doposia  
vo vozidlách Mercedes-Maybach nevyskytovali. Mercedes-Maybach Triedy 
S Haute Voiture je limitovaný na 150 kusov a predznamenáva novú kapito-
lu najvyššej exkluzivity zna ky a priekopníka v oblasti luxusu, ktorej  lozo-
 ou je z asu na as prichádza  s prísne limitovanými, senza nými zberate -

skými kúskami. 

V prípade tejto mimoriadnej edície ide o vozidlo Mercedes-Maybach S 680 
s kombinovanou spotrebou paliva 14,3 – 13,4 l/100 km, kombinovanými 
emisiami CO  326 – 304 g/km (pod a (WLTP). Je úplnou samozrejmos-
ou, že je kombináciou najvyššej remeselnej kvality, starostlivo vybraných 

materiálov a excelentných detailov, ím vytvára novú úrove  elegancie 
a exkluzivity – ru ne vyrobenú vo vlastnom „ateliéri“, iže v manufaktúre 
v Sindel  ngene. O íslované vozidlá (od 1 do 150) majú ísla vygravírova-
né na plakete na stredovej konzole.

Exteriér sériového vozidla inšpirovaný koncep ným modelom Hau-
te Voiture, charakterizuje exkluzívny dvojfarebný lak. Ide o kombináciu 
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

metalickej farby nautická modrá v hornej as-
ti a svetlý, trblietavý ružový tón v dolnej asti, 
ako aj diskov v metalickej farbe nautická mod-
rá. Atraktívnym prvkom je aj animovaná projek-
cia do okolia vozidla. Po otvorení dverí technika 
LCD vytvorí animované vzory Mercedes-May-
bach, ktoré osvet ujú oblas  nástupu na úrov-
ni predných a zadných dverí. Farebné tóny exte-
riéru sa do interiéru prenášajú pomocou tmavej 

nautickej modrej farby a ružovozlatých odtie-
ov, ktoré sú doplnené prvkami v krištá ovej bie-

lej a lesklej opálovej bielej farbe. Interiér de  nu-
je maximálna precíznos  a láska k detailom. Jeho 
spolo ným prvkom je vysokokvalitná, módou in-
špirovaná tkanina buklé. Má odtiene modrej, bé-
žovej, ružovozlatej a zlatej farby a ako dopl u-
júci detail sa nachádza aj na po ahoch sedadiel 
a na poduškách. Cestujúci sú obklopení prvka-
mi z krištá ovej bielej kože na konzolách, na dve-
rách a na doplnkových poduškách. Podlahové 
rohože sú vyrobené z anu a mohéru. S celko-
vým dojmom v priestrannej oblasti zadných se-
dadiel harmonicky ladia ružovozlaté aše na 
šampanské, ako aj plaketa Haute Voiture na ob-
ložení dverí. Nové je aj modro sfarbené kožené 
lemovanie na konzolách.

Infotainment MBUX nadväzuje na jedine nú 
exkluzivitu interiéru: trblietavé oblá iky a mno-
hé prvky v ligotavej ružovozlatej farbe vyjadrujú 
atmosféru predvádzacieho móla. V ponuke na vý-
ber pro  lu sa vodi ovi zobrazí kvet magnólie a is-
krivé astice. Dvanásti rôzni avatari sú ozdobení 
uš achtilými doplnkami a sú elegantne odetí, na-
príklad v smokingu, vo fraku alebo vo ve erných 

,Limitovaná 
kolekcia tašiek 

je k dispozícii 
od za iatku roka 
2023 v butikoch 

Maybach – Icons of 
Luxury a v online 

obchode. 

OSOSOSOSOBOBOBNÉNÉNÉ VVVVOZOZOZIDIDIDLÁLÁÁLÁ

maybach.indd   22maybach.indd   22 19. 3. 2023   13:16:0719. 3. 2023   13:16:07



HVIEZDY CIEST 23 

šatách. Výnimo nos  modelu pod iarkuje aj špeciál-
na autoplachta s logami Maybach a Haute Voiture, 
ako aj ru ne vyrobený dar ekový box, ktorý je rovna-
ko ako ich vozidlo o íslovaný od 1 do 150. V om sa 
nachádza model v mierke a prívesok na k ú e. Limi-
tovaná kolekcia tašiek je k dispozícii od za iatku roka 
2023 v butikoch Maybach – Icons of Luxury a v on-
line obchode. Tašky, ktoré sú dostupné v rôznych 
štýloch a ve kostiach v rámci limitovanej edície, sú 
taktiež vyrobené ru ne, z vybraných materiálov, pou-
žívaných aj v interiéri vozidla.  

„ Exteriér sériového vozidla inšpirovaný 
koncep ným modelom Haute Voiture, 
charakterizuje exkluzívny dvojfarebný lak. 
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

„ŠPORTIAK“ 
DŽENTLMENOV

HVIEZDY CIEST

K  otile úspešných vozidiel GT3 a GT4  pribudol aj nový 
model Mercedes-AMG GT2, najvýkonnejšie 

homologizované pretekárske vozidlo v histórii športového 
programu pre zákazníkov.

PRE

Novinka, dostupná na trhu už v priebehu 
tohtoro nej motoristickej sezóny, ponúkne 
extrémne vysokú úrove  bezpe nosti prete-
kárskych vozidiel AMG, a zárove  aj mnohé 
nové pretekárske technológie, v aka omu 

variant GT2 predstavuje atraktívny celok - najmä pre 
ambicióznych amatérov – a zárove  potvrdenie ambície 
na prevzatie vedúcej úlohy aj v medzinárodnom športe 
GT2. Pretekárske vozidlo zap a medzeru medzi model-

mi Mercedes-AMG GT3 a Mercedes-AMG GT4. A zatia  
o s modelom GT3 jazdia v rastúcej miere profesioná-

li a GT4 predstavuje spravidla vstup do sveta GT športu, 
model GT2 je primárne orientovaný na cie ovú skupinu 
vodi ov-džentlmenov.

Výraznou charakteristikou novinky je jej maximálny vý-
kon: s hodnotou 520 kW (707 k) sa dostal nad úrove  GT3 
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– vzh adom na výkon aj na maximálnu rýchlos . Zdrojom 
energie je 4,0-litrový motor AMG V8 biturbo s plochým 
k ukovým hriade om. Výkon je prenášaný pomocou sek-
ven nej šes stup ovej pretekárskej prevodovky s modi  -
kovaným odstup ovaním. Prevodovka je namontovaná na 
zadnej náprave a s motorom je spojená pomocou torznej 
rúry (Torque Tube) vyrobenej z uhlíkových vlákien. Podvo-
zok je vybavený presne prispôsobite nými pretekárskymi 
tlmi mi, ako aj nastavite nými stabilizátormi.

Exteriér modelu Mercedes-AMG GT2 zaujme výraz-
ným dizajnom: od širokej prednej asti s ve kými otvor-
mi na prívod chladiaceho vzduchu až po svalnatú zadnú 

as  je každý detail navrhnutý s oh adom na výkon. Ka-
pota motora vo vyhotovení z uhlíkových vlákien má ve -
ký otvor na odvádzanie vzduchu a do blatníkov z uhlíko-
vých vlákien na prednej náprave sú integrované takzvané 
odvetrávacie lamely, ktoré tiež ovplyv ujú aerodynamic-
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ké vlastnosti. Atraktívnym aerodynamickým prvkom je 
novovyvinuté zadné krídlo (pripomínajúce labutí krk), 
ktoré možno nastavi  do rôznych polôh, ím výrazne 
prispieva k presnosti ovládania vozidla. Mercedes-AMG 
GT2 využíva inovatívny systém centrálnej matice ko-
lesa. Pri zastávkach v boxoch to umožní ešte rýchlejšiu 
a spo ahlivejšiu výmenu kovaných 18-palcových kolies 
AMG z ahkej zliatiny.

V kokpite prevláda funk ná pretekárska ergonó-
mia. Inováciou v centrálnom zornom poli vodi a je 
najnovšia generácia digitálnej zobrazovacej jednot-
ky. Plno programovate ný zobrazovací systém má gra-
 cký displej s vysokým rozlíšením, o umož uje jeho 

intuitívne ovládanie s užívate sky nenáro nou obslu-
hou. alším exkluzívnym prvkom je nový multifunk -
ný volant, ktorý zna ka Mercedes-AMG vyvinula spolu 
s odborníkmi na simulovanie pretekov zo spolo nos-

ti Cube Controls. Prináša novú úrove  ergonómie, funk -
nosti a ovládania.

V rámci optimálnej ochrany cestujúcich bola v pretekárskej 
novinke aplikovaná pokroková bezpe nostná koncepcia, kto-
rej sú as ou sú o. i. aj špeci  cké asisten né systémy ur ené pre 
motoristický šport (napr. v širokom rozsahu nastavite né riade-
nie trakcie alebo najnovšia generácia systému ABS ur eného 
pre motoristický šport). Interiér vozidla chráni oce ová klietka 
na ochranu pri prevrátení, priskrutkovaná k hliníkovej karosé-
rii s priestorovou rámovou konštrukciou. Bezpe nostná bunka 
priestoru vodi a je vyrobená z uhlíkových vlákien, má 6-bodo-
vý bezpe nostný pás a individuálne prispôsobite nú ergono-
mickú penovú výpl  sedadla. Bezpe nostnú výbavu dop ajú 
bezpe nostné siete, vyslobodzovací prielez v streche, bezpe -
nostná nádrž z uhlíkových vlákien a výkonné hasiace zariade-
nie ur ené pre motoristický šport..  

HVIEZDY CIEST26 

OSOBNÉ VOZIDLÁ

„ Exteriér modelu Mercedes-AMG GT2 zaujme výrazným 
dizajnom: od širokej prednej asti s ve kými otvormi 
na prívod chladiaceho vzduchu až po svalnatú zadnú 

as  je každý detail navrhnutý s oh adom na výkon. 
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SVET MERCEDESU

PR LÁNOK

Vsú aži Auto magazín Awards 
2022, ktorú na Slovensku vy-
hlasuje formou itate skej an-

kety renomovaný motoristický a-
sopis Auto magazín, získala zna ka 
Mercedes -Benz, v rámci nominácie 
58 vozidiel, ktoré sa na slovenskom 
trhu za ali predáva  od 1. januára 
2022, prvenstvo v dvoch kategóri-

ách. V kategórii Ve ké 
SUV a crossovery to 
bolo za model, ktorý 
predstavuje sú asnú 
technologickú špi ku v danom seg-
mente: EQS SUV od Mercedes -EQ.
Strieborná trojcípa hviezda si „krá-
ovskú korunu“ nasadila aj v kategórii 

Kabriolety a roadstery, kde prvenstvo 

získal model Mercedes -AMG SL, kto-
rého verzie SL 55 4MATIC+ a SL 63 
4MATIC+ s motorom V8 právom pat-
ria do sveta výnimo ných. 

Práve s ou prichádza Dream 
Audio, spolo nos , ponúkajú-
ca profesionálne riešenia tak 

pre za ínajúcich posluchá ov, ako aj 
pre zanietených zdatných hudobných 
a zvukových „fajnšmekrov“. V jej port-
fóliu (v rámci ktorého sú zastúpené 
stovky produktov a zna iek high -end 
audia) má nezastupite né miesto aj 
špi ková nemecká zna ka Burmester. 
To, že práve jej ozvu enie a dokonalá 

priestorová reprodukcia zvuku sa na-
chádza aj v luxusných vozidlách zna-
iek Mercedes-Benz, Mercedes-AMG,  

Mercedes-EQ i Mercedes-Maybach,  
nie je náhoda, ale výsledok najvyššej 
technologickej kvality.

Aby ste na riešenie problemati-
ky kvalitného zvuku a reprodukova-
nia hudby neostali sami, ochotne vám 
poradia skúsení profesionáli Robert 
Varga a Ondrej Artim, ktorých odbor-

né rady pri výbere ideálneho zvuko-
vého systému oceníte ako nevyhnut-
né. A nielen to. V aka ich osobitnému 
prístupu ku každému zákazníkovi, 
dôkladnej znalosti priestorov klien-
ta - v ktorých má by  zvukový systém 
inštalovaný - bude ten váš „ušitý na 
mieru“ tak, ako sa na prémiový pro-
dukt patrí. Pretože je všeobecne zná-
me, že je lepšie raz vidie , ako stokrát 
po u  a íta , bude pre vás najlepšie 
sa osobne presved i  a preži  zážitok 
z dokonalého zvuku priamo v profesi-
onálnom zvukovom štúdiu showroo-
mu Dream Audio na Rusovskej ceste 
46 v Bratislave – Petržalke. 

Zna ka Mercedes-Benz a jej modely si v rámci 
ocenenia najlepších vozidiel vo svojich
kategóriách odniesli až dva ví azné vavríny...

Dobrý zvuk je ako dobré víno i jedlo. Ke  sa po úvajúci nau í 
vníma  rozdiel, je viac ako isté, že bude preferova  kvalitu.

Ocenenie Auto magazín 
Awards 2022 

Váše  pre dokonalý zvuk
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A U T O R I Z O V A N Ý  D I S T R I B Ú T O R  Z N A Č K Y  B U R M E S T E R
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R U S O V S K Á  C E S T A  4 6 ,  B R A T I S L A V A

Vášeň pre hudbu
 

Našou prioritou je kvalitný zvuk a splnenie požiadaviek klienta. Zameriavame sa 
na komplexné riešenia zvukového systému. Pracujeme s referenčnou triedou  
komponentov, ktoré spĺňajú aj tie najprísnejšie požiadavky na reprodukciu  
kvalitného zvuku. Dokonalý zvuk je pre nás vášňou a cieľom bez kompromisov.
Presvedčiť sa o tom, že kvalita prenosu zvuku je u nás na najvyššej úrovni,  
môžete priamo u nás v posluchovej miestnosti, kde máte možnosť všetko vidieť 
do detailu na odladenom nastavení. Distribuujeme po celom Slovensku a Českej 
Republike. U nás zakúpené zariadenia Vám odborne nainštalujeme u Vás doma. 
Ponúkame aj poradenstvo v hifi a akustické riešenia.

w w w . d r e a m a u d i o . e u

DETAIL MATTERS
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

POKORENÝ 
RÝCHLOSTNÝ 
REKORD

HVIEZDY CIEST

Doterajší rekord pre sériovo vyrábané vozidlá so schválením 
na cestnú premávku bol na pretekárskej trati Nürburgring-
-Nordschleife prekonaný o skvelých osem sekúnd!

Postaral sa o to skúsený jazdec DTM Maro Engel 
na vozidle Mercedes -AMG ONE. Hypervozidlo 
s technológiou Formuly 1™ dosiahlo koncom 
uplynulého roka na 20,832 km okruhu o  ciálne 
nameraný a notársky overený as 6:35,183 min., 

ím stanovilo nový rekord pre sériovo vyrábané vozidlá so 
schválením na cestnú premávku, ako aj v kategórii super-
športových vozidiel.

Maro Engel po as jazdy zvolil jazdný program „Race 
Plus“. To znamená aktívnu, maximálnu možnú aerodynami-
ku, tuhé nastavenie podvozka, zníženie vozidla o 37 mm na 
prednej náprave a o 30 mm na zadnej náprave, ako aj plný 
výkon všetkých motorov. Taktiež využíval špeciálny ma-
nažment energie, pretože na všetkých úsekoch trate ne-
mohol zrýchli  až na maximálnu možnú rýchlos , ale musel 
hospodári  s energiou. Na tento ú el využil štvorstup ové 
ovládanie toku energie (EFC) modelu AMG ONE. Zárove  
využíval aj rekuperáciu energie vo fázach brzdenia, takže 
vysokovýkonný akumulátor mohol ešte aj na dlhej rovin-
ke Döttinger Höhe ponúknu  dostatok výkonu na dosiahnu-
tie maximálnej rýchlosti 338 km/h. Na rekorde sa podpísa-
li aj úplne sériové pneumatiky MICHELIN Pilot Sport Cup 
2 R MO, špeciálne vyvinuté pre model ONE i sériovo do-
dávaná keramická vysokovýkonná kompozitná brzdová sú-
stava AMG, ktorá garantuje maximálne možné spomalenie 
a stabilitu.

Mercedes -AMG ONE dosahuje váženú kombinovanú 
spotrebu paliva 8,7 l/100 km; vážené kombinované emi-
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sie CO  198 g/km a váženú kombinovanú spot-
rebu elektrickej energie 32 kWh/100 km (pod a 
WLTP). Po technickej stránke bolo vybavené všet-
kým, o ponúka v rámci sériovej výbavy  hypervo-
zidlo prvýkrát na svete prenáša technológiu hyb-
ridného pohonu Formuly 1™ z pretekárskej trate 
na cesty. Hybridný model E PERFORMANCE s jed-
ným spa ovacím motorom a štyrmi elektromotor-
mi dosahuje celkový výkon 782 kW (1063 k) a ma-
ximálnu rýchlos  352 km/h. alšími technológiami 
motoristického športu sú napr. karbónový mono-
post a karbónová karoséria, sú inná jednotka moto-
ra a prevodovky, aktívna aerodynamika i podvozok 
s tla nými vzperami. V aka svojej komplexnej tech-
nológii ponúka dvojmiestny Mercedes -AMG ONE, 
vybavené plne variabilným pohonom všetkých ko-
lies AMG Performance 4MATIC+ s hybridne pohá-

anou zadnou nápravou a elektricky pohá anou 
prednou nápravou s vektorovaním krútiaceho mo-
mentu, v niektorých prípadoch dokonca viac ako 
pretekárske vozidlo Formuly 1™. 

rekord amg one.indd   31rekord amg one.indd   31 19. 3. 2023   13:24:2319. 3. 2023   13:24:23



32 

SVET MERCEDESU

NOVÝ ROZMER 
ZNA KY

„ONLINE SHOWROOM“

HVIEZDY CIEST

Koncom uplynulého roka  spustilo slovenské zastúpenie 
zna ky Mercedes-Benz - ako v poradí jedenásty európsky 

trh - nový nástroj „Online Showroom“.

Ide o službu, ktorá klientom zna ky prináša širší pre-
h ad ponuky nových skladových osobných vozidiel 
na slovenskom trhu. Transformácia automobilového 
priemyslu so sebou prináša oraz vä ší podiel digita-
lizácie jednotlivých procesov – o sa v kone nom dô-

sledku odzrkad uje nielen v procese technológií a inovácií, 
elektri  kácii hnacieho ústrojenstva, zosie ovaní, online slu-
žieb i autonómnej jazde, ale aj v oblasti digitalizácie mar-
ketingu a predaja. Ako v tejto súvislosti poznamenal 
na margo „Online Showroomu“ Robert Hatala, vedúci pre-
daja osobných vozidiel spolo nosti Mercedes -Benz 
Slovakia: „Nový nástroj je centrálnou platformou na vy-
h adávanie nových skladových osobných vozidiel priamo 
na našej webovej stránke www.mercedes -benz.sk. Okrem 
toho disponuje aj funkcionalitou spojenou s kon  guráto-

rom nových vozidiel. V závere nej fáze kon  gurácie nové-
ho vozidla dochádza k porovnaniu a uvedeniu percentu-
álnej zhody medzi kon  gurovaným vozidlom a aktuálnou 
ponukou vozidiel k priamemu odberu. Zákazník má teda 
možnos  okamžitého výberu vozidla k priamemu odberu 
a bezprostredného kontaktu s autorizovaným predajcom, 
u ktorého sa vozidlo nachádza.”

„My v spolo nosti Mercedes -Benz si uvedomujeme, že 
najcennejšou komoditou dnešných dní okrem zdravia, sa-
mozrejme, je as. Zákazník i nový záujemca v uponáh a-
nej dobe h adá alternatívy, ako využi  svoj as efektívne 
aj pri takom dôležitom rozhodovaní, akým kúpa vozidla 
bezpochyby je. Vtedy sa naskytuje on line ponuka vozi-
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diel ako vhodný pomocník, ktorý otvára dvere tým, kto-
rí o zna ke Mercedes -Benz ešte uvažujú, ale aj tým, kto-
rí skúsenos  majú, no sú povedzme nato ko vy ažení, že 
v rámci zorientovania sa v aktuálnej ponuke radi využi-
jú online priestor našej webovej stránky. Základná  ltrá-
cia (model, typ vozidla, palivo, cena a lokalizácia autori-
zovaného obchodníka) plus informácie (všeobecné údaje, 
technické podrobnosti, výbava a pod.), ktoré stránka po 
výbere vozidla poskytuje, sú dostato né v zmysle vyvola-
nia tzv. „spúš a a“. V tomto momente je záujemca len krô-

ik od vyžiadania ponuky. Sta í len vyplni  kontaktný for-
mulár, odpoveda  na základné otázky typu „lízing i výkup 
aktuálneho vozidla“ a zodpovedný autorizovaný obchod-
ník, u ktorého sa vybrané vozidlo nachádza, sa s klientom 
spojí a dohodne si osobné stretnutie. „Online Showroom“ 

je pred ženou rukou predajcu, spája dva svety, svet onli-
ne priestoru a svet reálny, ktorý žijeme. Preto samotný zá-
žitok z luxusnej zna ky Mercedes -Benz,  nálne riešenie 

o sa týka záväznej ponuky, výslednej ceny vozidla, pod-
mienok  nancovania alebo ponuky originálnych dopln-
kov a príslušenstva záujemca zistí až pri kontakte so sa-
motným autorizovaným obchodníkom,“ vysvet uje Jozef 
Manczal, area manažér predaja osobných vozidiel, spolo -
nosti Mercedes -Benz Slovakia.

Skúsení obchodníci zastupujúci striebornú hviezdu 
poznajú potreby a správanie zákazníkov najlepšie, samo-
zrejme, vždy s nie ím novým prichádza aj pocit rešpek-
tu. „Online Showroom“ má dve základné úlohy. Prvou 
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je sústredená ponuka širokej palety luxusných pro-
duktov Mercedes -Benz na jednom mieste a tou dru-
hou je by  nástrojom, ako prirodzenú zvedavos  lo-
veka pretavi  do výnimo ného zážitku až kúpy vozidla 
Mercedes -Benz. Pod a slov Jozefa Manczala prichá-
dza zna ka Mercedes -Benz s moderným a praktickým 
nástrojom, „ktorý búra bariéry, zrých uje reak ný as 
rozhodovania pred samotnou kúpou a z toho dôvodu 
netreba ma  vo i nemu akýko vek prehnaný rešpekt. 
Práve naopak je to alternatívna cesta, ako sa dosta  
k luxusnej zna ke bližšie. Nakoniec, aby si výhodnos  
platformy „Online Showroom“ vedel predstavi  aj ten 
najvä ší skeptik, pomôžem si prirovnaním napr. k roz-
hodovaniu sa o výbere a nákupe exotickej dovolenky. 
Dnes drvivá vä šina udí síce študuje všetko o destiná-
cii, získava informácie z rôznych zdrojov ako podcast, 
blog, prípadne z recenzií. Avšak už sa nechodí od jed-
nej cestovnej kancelárie k druhej, ale dovolenku, cestu 
a aj ubytovanie si záujemca nakon  guruje pod a svojich 
predstáv on line. A presne rovnaký zážitok ponúkame 
my našim klientom, ktorí majú záujem o kúpu osobné-
ho vozidla zna ky Mercedes -Benz, ktoré je na Sloven-
sku k priamemu odberu, ihne  a bez akania. Našou 
výhodou je, že k vysnívanej destinácii nie je dlhá cesta 
a ani prestupy. Práve naopak - je priam na dosah ruky 
tu a teraz.“

Ako pri príležitosti spustenia „Online Showroom“ 
dodal generálny riadite  spolo nosti Mercedes -Benz 
Slovakia Oliver Zink: „V centre našej pozornosti 
je zákazník – toto základné pravidlo platilo 
v Mercedes -Benz vždy a v budúcnosti sa na  zameria-
me ešte viac. Zážitok z nákupu a zážitok zákazníka zo-
hrávajú ústrednú úlohu, najmä v luxusnom segmen-
te. V súlade s tým spolo nos  vytvorila nové predajné 
kanály – online a o   ine – a naplánovala alšie opat-
renia, ktoré ponúkajú plynulý zážitok zákazníka 
a kombinujú maximálny používate ský komfort s výni-
mo nou zážitkovou hodnotou v každom bode kontak-
tu – po núc digitálnou komunikáciou.  

HVIEZDY CIEST34 

SVET MERCEDESU„ Nový nástroj je centrálnou 
platformou na vyh adávanie 
nových skladových osobných 
vozidiel priamo na našej 
webovej stránke 
www.mercedes-benz.sk.
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Majitelia modelu EQS a priaznivci výraznej indivi-
dualizácie svojho vozidla si pomocou programu 
MANUFAKTUR môžu vybra  z variácie špeciál-

nych lakov, ako aj vysokokvalitného zuš achtenia interiéru 
EQS - v súlade s osobným vkusom. V prípade farebnej va-
riability lakov je k dispozícii devä  lakov MANUFAKTUR, 
medzi ktorými nechýbajú ani laky, známe z Triedy S (napr. 
jednovrstvový lak MANUFAKTUR historická modrá alebo 
lak MANUFAKTUR kalaharská zlatá magno).

Exkluzívny je aj interiérový balík MANUFAKTUR, ktorý 
je k dispozícii v kombinácii s komfortnými sedadlami pre 
model EQS od zna ky Mercedes a aj Mercedes -AMG, ako aj 
v kombinácii s interiérom AMG Line. V rámci neho sa vy-
berané materiály použité v interiéri spracovávajú iasto ne 
ru ne. Predné aj zadné sedadlá sú potiahnuté kožou napa 
a majú prepracované kosoštvorcové prešívanie. Koža napa 
vo farbe MANUFAKTUR je použitá aj na lak ových opier-
kach na dverách, na stredovej konzole, ako aj v dolnej asti 
prístrojovej dosky. Novinkou sú farby MANUFAKTUR taba-
ková hnedá, mystická ervená a ružovosivá. Výrazný je aj 

ru ne potiahnutý volant 
MANUFAKTUR v koži napa, 
farebne zladený s farbou inte-
riéru. Podlahové rohože s vy-
sokým vlasom sú lemované 
kožou napa, pri om podlaho-
vé rohože a podušky opie-
rok hlavy sú zuš achtené vyši-
tou hviezdou Mercedes -Benz 
alebo logom Mercedes -AMG. 
Na osvetlených nástupných 
lištách v priestore dverí sa 
nachádza ozna enie prísluš-
nej zna ky a exkluzívny vzor 
MANUFAKTUR. Stredovú 
konzolu zdobí nápis MANU-
FAKTUR so vzh adom lesklé-
ho chrómu. Pre štandardný 
interiér s iernym alúnením sedadiel a iernym kobercom 
je dostupný aj balík emblémov – nie však v kombinácii s in-
teriérom AMG Line a pre modely Mercedes -AMG. 

OSOBNÉ VOZIDLÁ

Program MANUFAKTUR po predstavení 
v exkluzívnych konštruk ných radoch 
(napr. v Mercedes-AMG GT, v modeli 
Triedy S, Mercedes-Maybach Triedy S 
i v Triede G) našiel svoje uplatnenie 

aj v prvom plnoelektrickom luxusnom 
sedane EQS.

Exkluzívna 
individualizácia
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ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

INOVÁCIE 
ELEKTRICKÝCH 
MIKROVANOV

HVIEZDY CIEST

Konceptom EQT Marco Polo, ako aj novým 
modelom EQT si divízia Mercedes-Benz Vans 
upevnila ašpirácie na vedúce postavenie 
v oblasti elektrickej mobility 
v segmente vanov. 
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EQT s modulom Marco Polo, nový 
plnoelektrický a plnohodnot-
ný mikro obytný van založený 
na modeli EQT, vybavený mno-
hými inováciami v rámci svojho 

segmentu, poskytne už oskoro prvé jedno-
duché riešenie na plnoelektrický kempin-
gový výlet. Predpokladá sa, že jeho sériová 
verzia bude predstavená už v druhej polovi-
ci tohto roka.

Koncept EQT Marco Polo je založe-
ný na variante EQT s dlhým rázvorom (ten 
bude k dispozícii v priebehu roku 2023) 
poskytuje napriek tomu, že je stále vo vý-
voji, prvý náh ad na nový plnoelektrický 
a plnohodnotný mikro obytný automobil 
s hviezdou. Sú as ou jeho výbavy je aj vý-
suvná strecha so strešnou poste ou, pri om 
v aka nožnicovému dizajnu možno výsuv-
nú strechu jednoducho zdvihnú . Strecha 
vozidla bude pod miernym uhlom naklone-
ná, v aka omu ponúka koncept vzadu do-
statok miesta aj na vzpriamené státie. Vý-
suvná strecha môže by  otvorená kompletne 
dookola alebo vo forme okna pomocou zip-
su na zadnej strane, o prispieva k pocitu 
slobody typickému pre kemping. Rozmery 
plochy na spanie strešnej postele sú 1,97 x 
0,97 m, pri om o vysokú úrove  komfor-
tu spánku sa stará aj bodový elastický sys-
tém tanierových pružín. V zadnej asti je 
umiestnené alšie rozkladacie príslušen-
stvo na spanie s rozmermi 2 x 1,15 m. Pria-
mo v druhom rade sedadiel za sedadlom vo-
di a je umiestnený prvok s integrovaným 
umývadlom a rovnako integrovaným 16-lit-
rovým kompresorovým chladiacim bo-
xom. K tomuto prvku je pripojená aj jedna 
z dvoch lavíc, druhé sedadlo je umiestnené 
na avej strane vozidla v interiéri. Zabudova-
ný zásuvkový systém ponúka dostatok od-
kladacieho priestoru na kempingové príslu-
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ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

šenstvo. Sú as ou výbavy je aj induk ná varná doska a zásuvka, ktorú 
možno spolu s  exibilne odnímate ným plynovým kartušovým vari-
om vysunú  z interiéru vozidla. V aka tomu sú vo vozidle k dispozícii 

až dve možnosti varenia. Na pravej strane vozidla v interiéri sa nachá-
dza elektricky výškovo nastavite ný výklopný stolík. Sú as ou interié-
ru sú aj alšie úložné prie inky.

Všetky nábytkové jednotky v interiéri sa dajú ahko odstráni  dvo-
ma osobami za menej ako 5 minút, v aka omu možno plnoelektric-
ký mikro obytný automobil používa  aj ako bežné každodenné vozidlo. 
V aka výške necelé dva metre sa bez problémov dostane do všetkých 
garáží, poschodových parkovísk a autoumývarní. Nábytok konceptu je 
funk ný a plynulo zapadá do kvalitného interiéru novej EQT. Podobne 
ako sedadlá, aj prvky kuchyne, lavice a spálne sú vyrobené vo vyho-
tovení Artico Microcut. Obloženie vonkajších astí nábytku je vyhoto-
vené kontrastne v ereš ovom dreve Avola, zaujme aj náladové osvet-
lenie v miestach spojov, i tmavé alúnenie stropu a LED osvetlenie 
v hornej lôžkovej asti. Koncep né vozidlo ponúka až 7 prípojok USB, 
z ktorých jedna sa nachádza v oblasti lôžka vo výsuvnej streche a dve 
v obytnej asti mikro obytného automobilu.

Koncept EQT Marco Polo je lakovaný v chromitovej sivej metalíze 
s kontrastnými prvkami v iernej lesklej farbe, medzi ktoré patrí ier-
ne pochrómované obloženie vpredu a vzadu a špeciálne 19-palcové 
disky kolies s diamantovým brusom. Béžový farebný odtie  výsuvnej 
strechy sa objavuje aj v iných prvkoch vozidla – akým je napr. slne ná 
plachta. ervené zvýraz ujúce akcenty na veku batožinového priesto-
ru a rá  koch okrem iného vytvárajú hru farieb. Pôsobivým prvkom 
konceptu je inovatívny systém zatem ovania zadných skiel a aj solár-
ny panel na výsuvnej streche (ur ený výhradne na dodávanie ener-
gie do akumulátora obytného automobilu). Tento a alší, odnímate -
ný blok lánkov umož ujú kempingovej jednotke, aby bola ur itý as 

energeticky sebesta ná a šetrila dojazd. Prídavný 
akumulátor je po as používania uložený v zásuvke 
v sedadle – na ú ely dobíjania ho však možno jed-
noducho vybra  a nabi  napríklad z elektrickej zá-
suvky v byte i dome alebo aj v kempe.

Pomocou modulu Marco Polo, ktorý možno  e-
xibilne nainštalova  a demontova  a ktorý bude 
k dispozícii pre novú EQT s krátkym rázvorom 
(a bude si ho možné už oskoro objedna  okrem 
iného aj pre Triedu T s krátkym rázvorom), bude 
Mercedes -Benz v blízkej budúcnosti ponúka  o.i. 
prvé praktické riešenie pre základné požiadavky 
na kempovanie. S poste ou, ktorá je sú as ou sé-
riovej výbavy, a volite nou kuchynskou jednotkou – 
oboje klasické riešenia pre segment malých vanov 
v oblasti kempingu – sa EQT stane príjemným spo-
lo níkom na cesty.

Poste ná jednotka ponúka plochu na spanie 
s rozmermi 2 x 1,15 m. Systém bodovo elastických 
tanierových pružín a matrac hrubý 10 cm garantu-
jú ergonomický komfort ležania až po okraje. Rám 
postele možno v prípade potreby vysunú  dopre-
du a matrac rozloži . Po as jazdy sa rám aj so zlo-
ženým matracom nachádzajú v ložnom priestore, 
v aka omu je možné bez obmedzenia posúva  aj 
zadné sedadlá. Sú as ou sériovej výbavy (zabezpe-
ujúce komfort spánku) sú ru ne pripojite né za-

tem ovacie prvky okenných tabú  a vetracia mriež-
ka s ochranou proti hmyzu, ktorá sa upína medzi 
sklá a rám. Štandardom sú aj dve okenné vrecká 
medzi st pikom C a st pikom D ur ené na menšie 
predmety.

„ Nová EQT je dlhá 4 498 mm, 1 859 mm široká a 1 819 mm 
vysoká (bez pozd žnych držiakov na strešný nosi ).
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Volite ná kuchynská jednotka pozostáva zo zásuvkového 
systému, ktorého sú as ou je drez s 12-litrovou nádržou na 
vodu, 15-litrový kompresorový chladiaci box a  exibilný od-
nímate ný vari  na plynové kartuše. alšie zásuvky poskytujú 
priestor pre príbory, riad a potraviny. Okrem toho sú v kom-
binácii s volite nou kuchynskou jednotkou k dispozícii aj dve 
kempingové stoli ky a stôl, ktorý sa dodáva s dvoma rôzny-
mi nohami (v aka omu ho možno umiestni  vonku, ale aj pri-
pevni  na stredovú konzolu vo vnútri EQT). Ide o priekopníc-
ke riešenie v danom segmente. Kompletný modul Marco Polo 
so štýlovo istým dizajnom je vyhotovený v antracitovej farbe 
spolu s kvalitným interiérom plnoelektrického malého vanu.

Nová EQT nielenže tvorí základ konceptu EQT Marco Polo 
a modulu Marco Polo, ale zárove  s dojazdom až 282 km 
(pod a WLTP) ponúka rodinám, rekrea ne aktívnym u om 
a priaznivcom kempovania atraktívny vstupný bod do pl-
noelektrického sveta zna ky s hviezdou. V aka maske chla-
di a s iernym panelom s centrálnou hviezdou a dynamic-
ky navrhnutými odvetrávacími lamelami možno novú EQT 
na prvý poh ad zaradi  medzi lenov rodiny Mercedes -EQ, 
pri om je pre u charakteristické, že kombinuje kompakt-
né vonkajšie rozmery s dostatkom priestoru. Zárove  po-
núka v interiéri takmer rovnakú variabilitu a funk nos  ako 
konven ne pohá aná Trieda T. Nová EQT je dlhá 4498 mm, 
1859 mm široká a 1819 mm vysoká (bez pozd žnych držia-
kov na strešný nosi ). Rovnako ako Trieda T, aj nová EQT po-
núka množstvo výhod, ako sú napr. nízka nakladacia hrana 
na úrovni iba 561 mm, u ah ujúca nakladanie ažkých pred-
metov. Posuvné dvere na oboch stranách vozidla ponúka-
jú otvor so šírkou 614 mm a výškou 1059 mm, o umož uje 
pohodlný prístup do zadnej asti vozidla a  exibilné nakla-
danie z troch strán vrátane zadných výklopných dverí. A na-
vyše - na zadnej lavici je miesto až pre tri detské seda ky. 
Na palube je sériovo namontovaných 7 airbagov a ponúka 
až 4 prípojky USB a na želanie aj povrch s induk ným nabí-
janím pre mobilné zariadenia. S hmotnos ou brzdeného prí-
vesu až 1500 kg je EQT kvali  kovaná ako ažné vozidlo pre 
obytné prívesy a prívesy na lny.

Pri uvedení na trh bude k dispozícii elektromotor s maxi-
málnym výkonom 90 kW (122 k) a maximálnym krútiacim 
momentom 245 Nm. Lítium -iónový akumulátor je umiest-
nený na mieste chránenom pred nárazom v podlahe vozidla 
pred zadnou nápravou a jeho využite ná kapacita je 45 kWh. 
EQT možno pomocou palubnej nabíja ky pohodlne nabíja  
v práci, doma alebo na verejných nabíjacích staniciach výko-
nom 22 kW striedavým prúdom. Na rýchlonabíjacích stani-
ciach je nabíjanie v aka jednosmernému prúdu ešte rých-

lejšie, pri om závisí od stavu nabitia 
a teploty vysokovoltového akumulátora. 
EQT je vybavená nabíja kou s jednosmer-
ným prúdom s výkonom 80 kW, as nabí-
jania zo stavu nabitia z 10 na 80 % bude 
38 minút. Sú as ou sériovej výbavy EQT 
pre nabíjanie striedavým a jednosmer-
ným prúdom je zástr ka vozidla CCS, ako 
aj nabíjací kábel CCS. 

,Pomocou modu-
lu Marco Polo, 
ktorý možno  e-
xibilne nainšta-
lova  a demonto-
va  a ktorý bude 
k dispozícii pre 
novú EQT s krát-
kym rázvorom.
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ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

EXPEDÍCIE 
S HVIEZDOU

HVIEZDY CIEST

Všetko sa to za alo v roku 2019, ke  Matej Štafurik s otcom 
Rastislavom ako milovníci aktívneho života a adrenalínu kúpili 

úžitkový Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI a prestavali 
ho na cestovate ské vozidlo... 
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Verte mi, že tento druh dovolen-
ky je neporovnate ne zaujímavej-
ší a cennejší, než ako ke  ste v re-
zorte, celé dni ležíte pri bazéne i 
mori a nechávate sa rozmaznáva  

plnou penziou. A hoci sme na úplnom za iatku 
našu cestovate skú anabázu za ali s vozidlom inej zna ky, 
ve mi rýchlo sme sa rozhodli pre jeho nahradenie mode-
lom Sprinter. Je to ideálne vozidlo do 3,5 tony, ktoré možno 
prerobi  a upravi  na o  roadové a cestovate ské s tým, že 
sa v om komfortne vyspia a prepravia až štyri osoby. Dnes 
na om máme inštalované solárne panely, vnútri sprchu, 
komfortné spanie, toaletu a v Afrike sme ocenili možnos  
pripoji  elektrický odpudzova  komárov z dôvodu pomer-
ne ve kého rizika malárie. A navyše, ide o van s vynikajú-
cou manévrovate nos ou, silným motorom a ve korysým 
priestorom interiéru. Dokonca, po as jednej cesty po Nór-
sku nás v om bolo až pä . Spolo nos  nám totiž robil náš 
pes…“ vysvet uje rozhodnutie sa pre striebornú hviezdu 
Matej Štafurik. Po prestavbe a úprave ich Sprinteru s ním 
absolvovali nieko ko atraktívnych expedícií a navštívi-
li miesta, o ktorých sníva každý, kto má v sebe o len tro-
chu dobrodružnejšiu povahu a cestovate ské „gény.“ Tých 
Štafurikovci, žijúci pod Blatnickým hradom, majú dosta-
tok naprie  celou rodinou. Potvrdzuje to aj fakt, že jednotli-
vých poznávacích, neraz dobrodružných ciest sa nezú ast-
nila len najstaršia generácia, ale aj syn Matej s manželkou 
a ich dvoma de mi.

„V tom istom roku, ako sme kúpili Sprinter, sme absol-
vovali hne  dve expedície. Prvá, „zahrievacia“ smerova-
la na Balkán. Cestou na  sme prešli Ma arsko, Rumun-

„
sko, Bulharsko, Grécko, Albánsko, iernu 
Horu, Bosnu a Hercegovinu, Chorvát-
sko – teda osem krajín. Z Chorvátska 
sme sa vrátili domov, na Turiec – cez Ma-

arsko. Spolu sme absolvovali približne 
6000 kilometrov,“ približuje Matej Štafu-
rik za iatky expedi ných anabáz so svo-
jou striebornou hviezdou. Ako vysvet uje, 
ešte v tom istom roku spolu s manželkou 
a dvoma de mi „pokorili“ južnú Škandi-
náviu a Island – s ich nádhernými  orda-
mi a vodopádmi.

„V ase pandémie COVID-19 bola cesta 
do južného a centrálneho Nórska jedinou 
možnou vo bou, kam sme sa bez problé-
mov vedeli dosta ,“ hovorí o alšom, 
v poradí už druhom severskom tripe 
Matej a zdôraz uje, že ani len v najmen-
šom svoje rozhodnutie neo utovali. „Pri-
šli sme do úplne vy udnenej, panensky 
nedotknutej prekrásnej krajiny, s mi-
nimálnym po tom domácich turistov 
a takmer žiadnymi zahrani nými turis-
tami. Náš Sprinter zvládol porciu alších 
6000 kilometrov a my sme sa len utvrdi-

,Prvá, „zahrie-
vacia“ expedícia 
smerovala na 
Balkán. Ces-
tou na  sme 
prešli Ma arsko, 
Rumunsko, Bul-
harsko, Grécko, 
Albánsko, iernu 
Horu, Bosnu 
a Hercegovinu, 
Chorvátsko. Ešte 
v tom istom roku 
sme „pokorili“ 
južnú Škandiná-
viu a Island.
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ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

li v tom, že sever Európy je na takýto druh poznávacích ciest 
ako stvorený.“

O arenie severom potvrdzuje aj cesta, realizovaná o rok ne-
skôr. Viedla z Turca cez po ský Gdansk, švédsky Štokholm, 
Göteborg, dánsky prístav Hirtshals (na ostrove Vendsyssel -Thy 
na vrchole Jutského polostrova v severnom Dánsku) - do prí-
stavu Seyðis  örður na východe Islandu. Odtia  pokra ovali so 
svojím, už upraveným Sprinterom (kvôli vä šej prejazdnosti) 
najskôr na sever a následne, stredom ostrova cez ne inný stra-
tovulkán Askja - až k aktívnej štítovej islandskej sopke Fagra-
dals  all. Táto sopka sa nachádza na polostrove Reykjanes, pri-

bližne 40 km juhozápadne od Reykjavíka. V rámci tohto 
nezabudnute ného severského dobrodružstva absolvo-
val náš Sprinter, približne 5500 kilometrov.“

Nateraz najvä ším adrenalínovým zážitkom a ces-
tovate ským vrcholom dobrodruhov z Turca nebol 
chladný, nehostinný, kamenný a sope ný sever Eu-
rópy, ale naopak – západná as  Afriky. Minulý rok 
sa totiž zú astnili (len isto mužská posádka) najvä -
šej amatérskej rely na svete Budapeš  - Bamako, ve-
dúcej z Budapešti v Ma arsku až do Freetownu v af-
rickom štáte Sierra Leone. V rámci tohto epického 

„ Nateraz najvä ším adrenalínovým zážitkom a cestovate ským 
vrcholom dobrodruhov z Turca nebol chladný, nehostinný, 
kamenný a sope ný sever Európy, ale naopak – západná as  Afriky. 
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a ich doposia  najnáro nejšieho dobrodružstva absolvova-
li so svojím Sprinterom 9000 kilometrov (denne priemer-
ne vyše 500 kilometrov) a prešli desa  krajín (štyri európske 
a šes  západoafrických). Z Ma arska vyrazili cez Slovin-
sko, Chorvátsko, Taliansko, aby odtia  - z Janova po prepla-
vení sa cez Stredozemné more do Tangeru - pokra ovali na 
africkom kontinente do cie a cez skalnaté cesty pohoria At-
las a prašné cesty v Maroku, Západnú Saharu, cez do zlatista 
sfarbené pieso né duny, mäkké púštne cesty, národný park 
Banc D‘Arguin a rýchle so né pláne Mauretánie. Následne 
zdolali trávnaté a krovinaté savany Senegalu, Guineu s hus-
tými a zalesnenými plochami vyso iny Fouta Djallon - až na-
koniec prišli do Sierry Leone. A hoci z názvu Rely vyplýva, 
že by mal by  cie  v Bamaku v Mali, z bezpe nostných dôvo-
dov došlo k zmene, hoci názov podujatia ostal zachovaný. Je-
dinými istotami cestovate ov spod Blatnického hradu sa stali 
prebytok adrenalínu a neistota. „Išlo o akúsi nízkorozpo to-
vú amatérsku verziu známej Rely Dakar, pri ktorej vám ne-
robia spolo nos  médiá, špeciálne od ahové vozidlá, vrtu ní-
ky, právnici a turistickí sprievodcovia. Po as etapy z jedného 
kempu do druhého ste odkázaní len sami na seba, na svojich 
spolucestujúcich, š astie, vzájomnú pomoc a dobrosrde -
nos  ostatných ú astníkov rely. Dôvod je prostý, na africkom 
kontinente sa rely jazdia síce po cestách, ktoré sú vyzna ené 
v cestných mapách, no tie asto v skuto nosti nie sú alebo sú 
v neskuto ne hroznom stave,“ približuje náro nos  absolvo-
vanej Rely Rastislav Štafurik a dodáva: „VAfrike som si ne-
raz spomenul na manželku, ktorá nazvala náš Sprinter „sva-
lovcom“. Mala pravdu – to, o dokázal prejs , bolo miestami 
až neuverite né. Pod a slov Mateja sa Sprinter síce nevie 
(pre svoju hmotnos ) brodi  ve kým blatom a v mokrých 
pieskoch, ale v teréne a akomko vek stúpaní vyjde oko vek. 
„Jeho výkon cítite, aj ke  idete po skalách a v strmom stú-
paní – sta í prida  plyn.“  Po tom ako po as rely úspešne ab-
solvoval asi 20 brodení riek, sa im len takmer pred cie om 
podarilo Sprinter „utopi .“ Ke že sa blížila noc a v daných 
podmienkach ho už nedokázali spojazdni , do cie a rely ho 
dopravili naložené na korbe nákladného auta. „Akurát rieši-

me jeho dopravu z Afriky na Slovensko, 
kde ho plánujeme opravi  a dosta  do 
kondície,“ dodáva Matej.

A aký je najbližší cestovate ský cie  
Štafurikovcov? „S otcom by sme si na 
Sprinteri radi prešli celé Gruzínsko, 
prípadne aj Kazachstan. Mojím snom 
je trip až na aleký východ - až do Ma-
gadanu pri Ochotskom mori. A rovna-
ko sa pohrávam s myšlienkou prejs  
na Sprinteri celú Afriku – z Kapského 
Mesta v Juhoafrickej republike - až na 
sever Afriky a odtia  domov - do Blatni-
ce. To by som však nešiel v rámci neja-
kého organizovaného tripu, ale indivi-
duálne. Takže uvidíme, aká bude najmä 
bezpe nostná situácia - najmä na vý-
chod od nás,“ uzatvára naše rozpráva-
nie Matej Štafurik. 

,Pod a slov 
Mateja sa 
Sprinter síce 
nevie (pre svoju 
hmotnos ) brodi  
ve kým blatom 
a v mokrých 
pieskoch, ale 
v teréne a akom-
ko vek stúpaní 
vyjde oko vek. 
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STÚPANIE KU 
„HVIEZDAM“

HVIEZDY CIEST

Úspešným a neustále sa rozvíjajúcim subjektom, ktorého 
podnikate ské aktivity sú prepojené aj so zna kou 

Mercedes-Benz, je Ascensio holding zo Starej ubovne. 
Aj preto sme sa o aktivitách holdingu porozprávali bližšie 

s Jakubom Arendá om, majite om spolo nosti B.A.S. 
AGENCY a riadite om zahrani ných aktivít holdingu.
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M - Ascensio holding pôsobí na trhu síce 
od roku 2011, avšak v rámci podnikania 

sme zásluhou jednej z našich k ú ových spolo ností hol-
dingu zastúpení na trhu už od roku 1998 - teda štvr sto-
ro ie. Náš holding je tvorený skupinou viacerých, navzá-
jom prepojených  riem, ktoré pôsobia v rámci štyroch 
divízií. Nosnými sú dve spolo nosti AS -SPOL a, B.A.S. 
AGENCY, ktoré realizujú približne 70% objemov prác ce-
lého holdingu.

- To, ke  sme sa venovali stavbárskym a montážnym 
profesiám aj v echách, je dnes už viac -menej minulos , 
pretože v sú asnosti je ažiskom našej innosti ved ajšia 
stavebná innos  v zahrani í, kde realizujeme práce rôz-
neho druhu - okrem hrubých stavieb. Svojich dlhoro -
ných a spokojných klientov máme vo Francúzsku, Nemec-
ku, Švédsku a donedávna sme pôsobili aj v Belgicku. To 
sme však nahradili Ma arskom. Naším novootvoreným tr-
hom – v rámci ktorého riešime aj výkopové práce a hrubé 
stavby - je Slovensko. V rámci holdingu však máme aj vý-
robnú sféru, konkrétne stolárske dielne. V rámci nej v na-
šej prevádzke v Poprade realizujeme atypické veci a výrob-
ky z masívu. Druhú prevádzku na stolársku výrobu máme 
v Starej ubovni a tu realizujeme typizované drevárske vý-
robky, ako napr. kuchynské linky a pod.

- Áno. V západnej Európe poskytujeme predovšet-
kým profesijné služby, akými sú elektrikárske, kúrenár-
ske, vodoinštala né, sadrokartonárske (montéri suchých 
stavieb) práce. Pre zákazníkov zabezpe ujeme takpove-
diac „na k ú “ celé spektrum inností a aktivít: realizáciu 
prác, dodávky materiálu, dostatok profesistov, starostli-
vos  o ich dopravu, ubytovanie, poistenie a pod.

- Pri vytvorení názvu holdingu sme sa inšpirovali pra-
covným pôsobením môjho otca Petra Arendáša a jeho 

obchodného partnera Štefana Šútora v zahrani í. Má to 
z nášho poh adu dobrý „cveng“ a vystihuje to aj podsta-
tu, cie  a  lozo  u nášho pôsobenia, ktorým je vzostup. 
Sme odhodlaní aj na alej poskytova  vysokokvalitné 
služby, upev ova  si naše renomé na zahrani ných tr-
hoch a zárove  aj zvä šova  objem realizovaných prác. 
Rozvoj a stabilita, ako aj spo ahlivos  sú hlavné krité-
riá, ktoré plánujeme aj na alej nap a . A verte, pri po te 
474 zamestnancov, z ktorých je drvivá vä šina profesis-
tov, a z ktorých len okolo 50 pôsobí na Slovensku a ostat-
ní v zahrani í, to je celkom pekná a ne ahká ambícia.

- V rámci nášho vozového parku prevádzkujeme pri-
bližne 150 vozidiel. Tie postupne obmie ame. Spo iat-
ku sme zarobené  nancie investovali do lacnejších zna-

iek vozidiel a náradia. Postupne, ako sa nám za alo 
dari , sme ich „úrove “ zvyšovali. Dnes sme sa rozhod-
li, že aj našu  remnú  otilu vynovíme špi kovou kvalitou. 
Spolo nos  Motor -Car Prešov nám promptne dokázala 
zabezpe i  požadovaný po et vozidiel zna ky Mercedes-
-Benz, ako aj služieb, súvisiacich s ich prevádzkou. Pri-
znávam, že nemalú úlohu zohrala skuto nos , že tak, ako 
je Mercedes -Benz luxusnou zna kou, tak je aj našou am-
bíciou budova  náš holding ako nie o, o bude dosaho-
va  prémiové výsledky a referencie. Snažíme sa by  teda 
akýmsi „Mercedesom“ v rámci segmentu našich podni-
kate ských aktivít.

- Od minulého roka, ke  sme za ali našu spoluprá-
cu so zastúpením zna ky Mercedes -Benz, sme od spo-
lo nosti Motor -Car Prešov nateraz odobrali jednu Triedu 
V 300 4MATIC, šes  modelov Citan Tourer 110 CDI v dl-
hom prevedení Base, dve Triedy T 160d v ich dlhom pre-
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vedení, jedno VITO Mixto 114 CDI v dlhom prevede-
ní RWD a v rámci osobných vozidiel aj isto elektrický 
model EQC 400 4MATIC. K týmto jedenástim vozidlám 
v priebehu tohto roka pribudne ešte 20 kusov vozidiel 
Citan Tourer 110 CDI v dlhom prevedení Base, resp. 
ich variantom je dodávka modelov Mixto a taktiež by 
malo by  dodaných – pokia  budú k dispozícii - aj al-
ších dvadsa  kusov VITO Mixto 114 CDI v dlhom pre-
vedení RWD. Druhým, isto elektrickým osobným vo-
zidlom striebornej hviezdy v našom holdingu bude ešte 
tento rok model EQB 350 4MATIC.

- Samozrejme a aj preto nevylu ujeme, že k prvým 
dvom elektrickým „lastovi kám“ pribudnú aj alšie – 
všetko závisí od vývoja trhu a aj situácie. Nakoniec, o-
raz aktuálnejšou sa stáva aj situácia, ke  sa do centier 
ve kých miest v západnej Európe dostanete komfortne 
a bez problémov len na elektromobiloch. Takže, my sa 
na elektromobilitu zodpovedne pripravujeme a okrem 
dvoch vozidiel máme už aj v rámci areálu holdingu vy-

budované tri elektronabíjacie stanice, z ktorých jedna je ur-
ená predovšetkým pre širokú verejnos .

- Na našich projektoch odpracujeme ro ne vyše 550000 ho-
dín. Už to sved í o tom, že sa nám osved ilo klás  dôraz na osob-
né pohovory so záujemcami o prácu v našom holdingu, dôraz na 
ich zru nosti a celkové ambície. Pretože to, že u nás niekto za -
ne pracova  ako profesista, neznamená, že nemôže asom postú-
pi  aj vyššie. 

Máme tu kolegu, ktorý dnes riadi jednu z našich divízií 
a pred rokmi za ínal ako profesista. Všetko teda závisí od kaž-
dého jednotlivca. Kolegov cie avedome vedieme k zodpoved-
nosti, lojálnosti a samokontrole svojej práce. Tak, aby pocho-
pili, že odvádza  prémiovú prácu sa pre nich oplatí nielen 
 nan ne, ale následne im aj  rma dokáže zabezpe i  prémio-

vé pracovné podmienky a aj prémiové dopravné prostriedky. 
Lebo len ke  je spokojnos  obojstranná, má to, o robíte, výz-
nam a zmysel… 
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„ Spolo nos  Motor-Car Prešov nám promptne 
dokázala zabezpe i  požadovaný po et 
vozidiel zna ky Mercedes-Benz, ako aj služieb, 
súvisiacich s ich prevádzkou.
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www.mercedes-benz.sk/passengercars/buy/financial-services

Prémiová starostlivosť aj vo finančných službách

S našim financovaním dosiahnete
aj na hviezdu!

 Operatívny leasing

 Finančný leasing

 Úverové financovanie 

 Servisné služby

 Poistenie
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Úžitkové elektromobily 
v testovacom nasadení

V rámci realizácie partnerského programu 
poskytla spolo nos  Mercedes-Benz 
Slovakia v spolupráci s autorizovaným part-
nerom Motor-Car Bratislava na obdo-
bie troch mesiacov spolo nostiam LUNYS 

a SLOWLANDIA plne elektrické modely eVito a eSprinter. 
„Cie om programu je, aby  rmy na základe vlastnej skú-
senosti zistili, ako elektrické vozidlá zvládajú každoden-
nú zá až pri plnení pracovných úloh v ich podnikate skom 
segmente. Tým, že tieto vozidlá absolvujú priamu kon-
frontáciu a testovanie v reálnej prevádzke, pomôžeme zá-
rove  vyvráti  aj mýty a nepravdy o ich nevhodnosti na 
prevádzku,“ vysvet uje Martina Rybansky, marketingo-
vá špecialistka spolo nosti Motor-Car Bratislava. V rám-
ci partnerského programu oslovili spolo nosti z rôznych 
odvetví a astí Slovenska, ktorých charakter podnikania 
je alebo by mohol by  vhodný na využitie elektromobilov 
vo vozovom parku (nemuseli už vlastni  automobily s lo-
gom striebornej hviezdy). Ako dodala Martina Rybansky: 
„Zaujíma nás predovšetkým spätná väzba a podelenie sa 
o ich skúsenosti. V tomto roku zrealizujeme osem testov, 
pri om ich v trojmesa nom cykle budú absolvova  po dve 
spolo nosti, ktoré zárove  dokážu následne svojimi skú-
senos ami oslovi  o najviac udí.“ 

Popradská spolo nos  LUNYS je jedným z najbonitnej-
ších podnikov v danom segmente, s pobo kou aj v Brati-
slave. Tovar z celej Európy zaváža v rámci celého Sloven-
ska. V rámci  otily disponuje aj štyridsiatimi vozidlami 
Mercedes-Benz Sprinter. Na základe skúsenosti po-

as testovania poznamenal Erik Horváth, vedúci dopra-
vy spolo nosti LUNYS: „eSprinter môžeme nazva  aj ako 

Na Slovensku sa úspešne rozbehol KBM program 
(Keep Business Moving) zna ky Mercedes-Benz, ktorý 

napomáha  rmám lepšie spozna  elektromobilitu 
v reálnom prostredí ich podnikania. 
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vozidlom na „posledný kilometer“ - je ideálne pre cen-
trum vä ších miest alebo nákupné a biznis centrá, kde je 
vä ší po et vykládok na jednom mieste. Ideálne s den-
ným nájazdom do 100 km. V historickej asti hlavného 
mesta vyjde vstup pri spa ovacom vozidle na 1400 eur 
- pri elektrickom je to len 200 eur na jeden rok. Navy-
še - Bratislava má dostato ne ve ké pokrytie nabíjacích 
elektrických staníc, v aka omu prípadné dobitie aku-
mulátora môže využi  vodi  napr. na obednú prestáv-
ku. Jazda eSprinterom je podstatne tichšia. Dojazd vo-

zidla sa pohyboval do 
115 km, na o mala 
vplyv aj vonkajšia tep-
lota ovzdušia, naložená 
hmotnos  a aj štýl jazdy 
vodi a. Vozidlu kle-
sal dojazd hlavne po-

as jazdy po dia nici - 
pri rýchlosti jazdy nad 
100 km/h.“

Nitrianska spolo nos  
SLOWLANDIA, ktorá je 
lídrom v segmente reme-
selných produktov z ore-
chov, testovala model 
eVito. Ako na margo tes-
tu uviedol majite  spolo -
nosti Michal Repík: „Ako 
výrobca prémiových po-
travín sa usilujeme, aby 
boli prémiovými aj naše 
služby. Testované eVi-
to sme využívali najmä 
na rozvoz tovaru zákaz-
níkom v Nitre a jej okolí. 
Je to skvelé vozidlo, kto-
ré sa zmestí aj do par-
kovacích domov a gará-
ží nákupných centier, kde 
má viacero našich zá-
kazníkov prevádzky. Po-
pri slušnom objeme pa-
lety tovaru odvezie tri 
osoby, takže sa naši ko-
legovia vedeli efektívne 
odviez  medzi prevádz-
kami, za zákazníkmi i 
domov. Jeho dobitie na 

rýchlonabíja ke trvalo približne 30 minút, po as ktorých 
mohli kolegovia nakúpi  zásoby do  rmy. Z toho, ako ah-
ko si kolegovia zvykli na elektrickú dodávku, som bol prí-
jemne prekvapený a už dnes viem, že v budúcnosti zavedie-
me rozvoz prémiových potravín výlu ne na elektrických 
dodávkach. V kombinácii s fotovoltickými panelmi na stre-
chách našich prevádzok to bude ekologické a ekonomické 
zárove . A navyše - bude to pre nás možnos , ako sa odlíši  
od konkurencie a ponúknu  zákazníkom nie o navyše.“ 
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Vynovený strešný box
Ešte objemnejší, elegantnejší a športovejší – taký 

je nový strešný box Mercedes-Benz, umož ujúci bezpe né 
a komfortné uloženie batožiny.
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Je jedno, i ide o cestovnú batožinu, 
lyže, potápa ský výstroj alebo kem-
pingové vybavenie. V strešnom 
boxe vo vysokolesklej iernej far-
be, dostupnom v dvoch ve kostiach 

- 430 alebo 590 litrov – si nájde svoje miesto všet-
ko, o so sebou po as vašej cesty za relaxom, špor-
tovými aktivitami i na dovolenku, potrebujete vzia  
so sebou. Navyše, v aka jeho integrovanému upev-

ovaciemu systému umož uje ve mi jednoduchú 

montáž. Nový strešný box je zárove  zladený s dizajnom vozidla a je 
kompatibilný so všetkými základnými nosi mi aj s pozd žnymi dr-
žiakmi na strešné nosi e zna ky Mercedes-Benz. A nielen to. Už 
pri letmom poh ade na  zaujme svojím organickým, aerodynamic-
kým tvarom s elegantnými športovými proporciami a jasnými línia-
mi. V porovnaní s predchádzajúcimi modelmi má vpredu a aj vzadu 
pochrómovanú 3D hviezdu Mercedes-Benz, zdôraz ujúcu prísluš-
nos  k zna ke. Úchopná lišta boxu, ako aj kvalitné plynové pružiny 
umož ujú ahké obojstranné otváranie a zatváranie veka boxu.

Integrovaný upev ovací systém strešného boxu umož u-
je jednoduchú montáž a  xáciu na nosi e bez potreby používa-
nia adaptérov. Jednozámkový systém s trojbodovým zaistením 
na obidvoch stranách umož uje bezpe né uschovanie nákladu. 
Box je vnútri vybavený tromi popruhmi, slúžiacimi na optimálne 
uchytenie nákladu.

Materiál strešného boxu je odolný proti UV žiareniu, je fareb-
ne stály, odoláva aj nárazom kamienkov, je mimoriadne trvanlivý 
a odolný. Z h adiska bezpe nosti boli splnené nielen zákonné bez-
pe nostné požiadavky, ale aj relatívne ešte prísnejšie normy zna -
ky Mercedes-Benz. Strešný box je dostupný v dvoch ve kostiach: 
strešný box M (192 x 103 x 39 mm) s hmotnos ou 24 kg má ložný 
objem 430 litrov, strešný box XL (236 x 103 x 43 mm) s hmotnos-
ou 28 kg má ložný objem 590 litrov. Maximálna nosnos  oboch bo-

xov je 75 kg. 
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Uplynuli štyri dekády od okamihu, ako zna ka 
Mercedes-Benz rozšírila (v decembri 1982) svoj 

modelový rad o nový, elegantný, bezpe ný, športový 
a kompaktnejší modelový rad...

ÚSPEŠNÝ PRÍBEH 
„BABY-BENZ“

RETRO

HVIEZDY CIEST

Mercedes-Benz 190 (vpravo) a 190 E modelového 
radu 201 po as jazdy v roku 1982.
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Ten sa nachádzal tesne pod vyššou 
strednou triedou a vyššou triedou, pri

om jeho modely Mercedes Benz 190 
a 190 E modelového radu 201 stano
vili v tomto segmente trhu nové štan

dardy. Aj preto nie je náhodou, že dizajn kompakt
ného sedanu dnes  aj po štyroch desa ro iach 
 pôsobí moderne a ani o jeho technike nemož

no v žiadnom prípade hovori , že by bola zastara
ná. Základný model, ktorý bol „ udovo“ láskypl
ne ozna ovaný ako „Baby Benz“, je stále sú as ou 
ciest ako ob úbená, pohodlná a spo ahlivá klasi
ka. Po prvých dvoch benzínových motoroch sa 
už v roku 1983 predstavil naftový variant 190 D. 
V motoristickom športe žala od roku 1984 úspe
chy (najmä v nemeckom šampionáte cestných au
tomobilov  DTM) športová „šestnás ventilová“ 
190 E 2,3 16 a jej nástupcovia.

Osobné vozidlá Mercedes Benz boli desa ro
ia vnímané ako predstavitelia luxusnej a vyš

šej strednej triedy. To sa zmenilo koncom roka 
1982 pri modeloch 190 a 190 E. Avšak o kom
paktnejšom modelovom rade sa diskutovalo už 
od roku 1974, ke  profesor Hans Scherenberg, 

len predstavenstva pre vývoj, po ropnej krí
ze položil základné kamene osobného automo
bilu Mercedes Benz nižšej strednej triedy. V tom 

ase o. i. uviedol: „Musí to by  typický Mercedes
Benz. V oblasti kultúry jazdy, bezpe nosti a zod

povedajúcich charakteristík Mercedes Benz teda 
nemôžeme robi  príliš kompromisy.“ O  nál
nej realizácii projektu sa rozhodlo 19. októbra 
1978, ke  predstavenstvo spolo nosti rozhodlo, 
že 190 ka bude menšia, ahšia a úspornejšia ako 
populárna stredná séria 123. Nové kompakt

né vozidlo tak dosiahlo celkovú d žku 4 420 mm 
(oproti strednej sérii 123 menej o 305 mm), šír
ku 1 678 mm (menej o 108 mm), výšku 1 383 mm 
(menej o 55 mm). Hmotnos  typu 190 je v porov
naní s typom 200 znížená (o 280 kg) na kone
ných 1 080 kg.

To, že práve takéto vozidlo bude predur ené 
na úspech, sa potvrdilo koncom roka 1982 – po

as jeho predstavenia predajcom a zmluvným 
partnerom. Všetkých zaujalo, že kompaktná a ah
ko ovládate ná limuzína poskytuje potešenie 
z jazdy, poloha sedenia vodi a a spolujazdca bola 
rovnako kvalitná, ako vo vozidlách Mercedes Benz 
vyšších tried, vozidlo dosahovalo po as jazdy ve
mi dobrú pri navos  na ceste, rovnako ako aj vyso
ký jazdný komfort, kvalitu a spo ahlivos .

Modely 190 a 190 E boli vybavené štvorval
covým motorom M 102 so zdvihovým objemom 
1 997 cm3. Motor sa v upravenej podobe použí
val v Mercedese Benz 200 modelového radu 123 
od roku 1980. Aby sa mohli zaradi  do kompakt
nej triedy, Mercedes Benz volí pre nové modely 
menšie íslo 190. A nielen to. Ke  Mercedes Benz 
predstavil v máji 1993 nástupcu modelového radu 

Kompaktná trieda Mercedes-Benz modelového 
radu 201. Foto interiéru z ava bez B-st pika.

Závod Mercedes-Benz Sindel  ngen v roku 1982: bo nice vozidiel sú 
privarené k základni a drieku karosérií kompaktnej triedy typov 190 
a 190 E modelového radu 201.
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202, pomenoval ho Trieda C, ktorá má od roku 2021 
modelové ozna enie 206.

Prvá kompaktná trieda ponúka motory sp ajúce takmer 
všetky požiadavky: karburátorový variant prvej 190 ky 
v roku 1982 produkuje výkon 66 kW (90 k), model 190 E 
(so vstrekovaním benzínu) dosahuje výkon 90 kW (122 k). 
Po týchto modeloch sa ich ponuka motorov neustále roz
širuje. V roku 1983 prichádza na trh model 190 D (s výko
nom 53 kW/72 k), prezývaný aj „šepkajúci diesel“ v aka 
zapuzdreniu pohlcujúcemu zvuk motora. Séria úspešných 
šestnás ventilových motorov sa za ína v roku 1984 mo
delom 190 E 2.3 16 (s výkonom 136 kW/185 k), ktorý je 
v roku 1988 nahradený modelom 190 E 2.5 16 (so zvý
šeným výkonom 143 kW/195 k). V rokoch 1989 a 1990 
prichádzajú na trh pre motoristický šport homologa
né modely 190 E 2.5 16 Evolution a 190 E 2.5 16 Evolu
tion II. V roku 1992, v poslednom roku výroby, predstavuje 
Mercedes Benz verzie AVANTGARDE 190 E 1.8, 190 E 2.3 
a 190 D 2.5 ako atraktívne špeciálne modely okrem iného 
s lakom s perle ovým efektom.

Z h adiska dizajnu bola zadná náprava prelomovou 
najmä pre podvozok, kde viacprvková zadná náprava 
obsahuje pä  spojovacích ty í usporiadaných navzájom 
v presne de  novanej polohe, pri om vedie každé zadné 
koleso samostatne. Rozchod, odklon, zmena šírky roz
chodu, podpora pri rozjazde a brzda proti prepadnu
tiu sa tak dali ovláda  nezávisle od seba. Toto optimál

ne riadené vedenie kolies do zna nej miery kompenzuje 
prie ne a pozd žne sily za všetkých jazdných podmie
nok. Tým bráni nežiaducim pohybom volantu a zais
tí jeho ve mi vyvážené ovládanie. Vpredu fungujúca tl
miaca vzpera prednej nápravy s podporou b zd proti 
prepadnutiu je vedená jednotlivými trojuholníkovými 
prie nymi ramenami. Tým je zaru ená dobrá stabilita 
v priamom smere a vytvára sa tak pod kapotou priestor 
s nízkou celkovou výškou. Dizajn radu 201 (predchodcu 
neskoršej Triedy C) vzniká pod vedením šéfdizaj
néra Bruna Sacca a výrazne ho ovplyv uje Peter 
Pfei  er, pod a ktorého „Aj Baby Benz musí vyzera  ako 
Mercedes Benz, ale nie ako zmenšená Trieda S.“

Pretekárske cestné vozidlá 190 E 2.5-16 Evolution II radu 201. Pretekári Mercedes-Benz DTM sezóny 1992, 
z ava: Jacques La   te, Jörg van Ommen, Bernd Schneider, Klaus Ludwig, Kurt Thiim, Roland Asch, Ellen Lohr a Keke Rosberg. 

Klaus Ludwig vyhral šampionát jazdcov DTM v sezóne 1992 pred Kurtom Thiim a Berndom Schneiderom.

Kompaktná trieda Mercedes-Benz 
modelového radu 201. Modely typov 
(z ava doprava) 190, 190 E, 190 D a 190 E 2.3-16. Foto z roku 1983.
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Model 190 E 2.3 16 dosiahol tri svetové re
kordy v dia kovej jazde na testovacej dráhe Nar
dò v južnom Taliansku v roku 1983. O dva roky 
neskôr bol homologizovaný pre motoristický 
šport a po prvý raz bol použitý po as francúzske
ho šampionátu cestných automobilov. V nemec
kom šampionáte cestných automobilov (DTM) 
v roku 1986 sa Volker Weidler umiestnil s 190 E 
2.3 16 technicky podporovaným AMG v hodno
tení jazdcov na druhom mieste. V roku 1988 sa 
Mercedes Benz vrátil k motoršportu a od roku 
1991 prichádza s modelom 190 E 2.5 16 EVO II 
v AMG prevedení. Uvedený model nadviazal 
na úspechy a získava prvé tri miesta v DTM 
v roku 1992 (s Klausom Ludwigom, Kurtom 
Thiimom a Berndom Schneiderom), pri om zna
ka Mercedes Benz obhájila ví azstvo v kategórii 
výrobcov. V roku 1993 sa po as pretekov umiest
nil Roland Asch dvakrát na druhom mieste 
s 190 E „Triedou 1“.

Výroba vozidiel modelového radu W 201 bola 
vo svojej dobe najmodernejšou na svete. Potvr
dzuje to aj fakt, že prvýkrát v tomto odvetví boli 
nápravy inštalované automaticky. V tom ase spo
lo nos  Daimler Benz AG investovala do nové
ho závodu v Brémach približne 1,4 miliardy DM, 

o bola dovtedy najvä šia jednorazová investícia 
v histórii spolo nosti. Výroba sa za ala v septem
bri 1982 v hale 7 s komponentmi karosérie v bie
lej farbe, ktoré sa predtým dodávali do montáž

neho závodu v Sindel  ngene. V roku 1984 boli do 
prevádzky uvedené haly 8 (lakovanie) a 9 (mon
táž), v aka omu sa za ala aj výroba a montáž 
kompletných vozidiel. Ve ký úspech kompaktnej 
triedy podmienil aj následné neustále rozširova
nie kapacít a pracovísk závodu v Brémach, pri om 
sa do augusta 1993 celkovo v meste na rieke We
ser vyrobilo približne 1 milión vozidiel modelové
ho radu 190. Brémy pritom ostali dodnes celosve
tovo vedúcim závodom výroby Triedy C. 

Pretekárske cestné vozidlo 190 E 2.5-16 Evolution II radu 201. S týmto 
modelom Klaus Ludwig vyhral šampionát jazdcov v roku 1992 
v nemeckom šampionáte cestných automobilov. 

Fotogra  a motorového priestoru Mercedes-Benz 
190 E modelového radu 201 z roku 1982.
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Za pozornos  stojí po prvý raz v modeli GLC 
na želanie dostupné automatické riade-
nie zadnej nápravy do 4,5° (do 60 km/h sa 

zadné kolesá natá ajú opa ne ako predné, od 60 km/h 
sa natá ajú rovnako ako predné). Vodi om to výraz-
ne pomáha pri jazdnej dynamike, stabilite a bezpe nos-
ti. Nemožno opomenú  ani predné svetlomety DIGITAL 

LIGHT, funkciu transparentnej 
kapoty motora, asistent parko-
vania s pamä ou, bo ný impulz 
PRE-SAFE® i nové uchyte-
nie kolies na náprave (predná 
náprava so štyrmi ramenami 
a zadná náprava s priestoro-
vým zavesením kolies uchyte-
ná na pomocnom ráme),“ 
vysvet uje Jozef Maník, 
produktový expert zna ky 
Mercedes-Benz spolo nosti 
Motor-Car Prešov. 

Atraktívnou novinkou je naj-
mä funkcia transparentnej ka-
poty pre jazdu v teréne. V aka 
nej vodi  disponuje virtuálnym 
poh adom, vypo ítaným zo zá-
berov kamier (prednej kame-
ry a dvoch kamier vonkajších 
zrkadiel), ukazujúci priestor 
priamo pred vozidlom. Klient 
tak získa nielen celkový po-
h ad na svoje vozidlo „zho-
ra“, ale navyše aj pod a pred 

seba. Pod a Jozefa Maníka je vhodným pomocníkom aj 
Asistent parkovania s pamä ou, iže akási „pamä “ par-
kovacieho balíka. „Sta í, pokia  sa v om raz uloží vaše 
parkovacie miesto, asistent si zapamätá spôsob, ako sa 
automaticky vyda  na vaše bežné parkovacie miesto ale-
bo ho opusti . Vaše vozidlo môže prevzia  každodenné 
parkovacie a výjazdové úlohy v tejto oblasti, zatia  o vy 
budete nerušene relaxova  a všetko sledova  z miesta vo-
di a,“  poznamenáva Jozef Maník. Ako na záver dodá-
va, ve mi praktickými asisten nými systémami sú aj ak-
tívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC, asistent 
sledovania dopravných zna iek, aktívny asistent brzde-
nia, aktívny asistent riadenia, aktívny asistent sledova-
nia m tveho uhla i komunikácia automobilu s okolím 
Car-to-X. A nakoniec, nemožno zabudnú  ani na ATTEN-
TION ASSIST, PRE-SAFE® PLUS i zvuk PRE-SAFE®. 

„
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Model GLC prišiel na trh s množstvom 
inovácií a najaktuálnejšou verziou 
asisten ných bezpe nostných 
systémov. Príchod najnovšej 
generácie GLC modelového radu
254 posunul ich „latku“ ešte vyššie...

Ešte dokonalejšia bezpe nos

jozef manik.indd   56jozef manik.indd   56 19. 3. 2023   14:09:1719. 3. 2023   14:09:17



57 

Zásluhou vysokého rozlíšenia (až 2,6 milióna pi-
xelov) dokážu oba svetlomety cielene zvýrazni  
jednotlivé oblasti a v pravom zmysle slova udá-

va  smer. Pomocou gra  ckých symbolov, iar, animácií 
poskytujú vodi ovi výstrahy a upozornenia a tak ciele-
ne optimalizujú orientáciu a zvyšujú bezpe nos  jazdy. 
„Digitálne svetlomety premietajú priamo na vozovku 
rôzne gra  cké symboly. Ide o atraktívny prvok bezpe -
nosti vodi a,“ vysvet uje Tomáš Januschke, produktový 
špecialista spolo nosti Motor-Car. Ako pokra uje, pre-
mietanie symbolov na vozovku sa realizuje napr. ako 
výstraha jazdy v jazdných pruhoch; upozornenie i na 
semafore svieti ervená. Projekcia vie vykresli  vodiace 

iary približne zodpovedajúce šírke vozidla, takže pri 

prejazde rozpoznaným staveniskom je prejazd u ah-
ený. Pri priblížení sa ku krajnici i prerušovanej ia-

re zase dá vodi ovi výstrahu. „Systém prišiel najskôr 
v Triede S a modeli Mercedes-Maybach Triedy S. Ná-
sledne boli k dispozícii – na želanie klienta - aj v al-
ších modeloch, akými sú Trieda C, GLC, EQE, EQS ale-
bo EQS SUV,“ dodáva. 

Premietanie symbolov nepôsobí na vodi a rušivo a je 
bezpe né. Svetlomety DIGITAL LIGHT disponujú aj bez-
pe nostnými funkciami, ako je napr. „prisvietenie“ do-
pravného zna enia nachádzajúceho sa pri krajnici v tme, 
resp. upozornenie na práce na ceste. Chodcov a cyklis-
tov systém neoslepuje. Ak je však chodec vo vyzna enom 
jazdnom pruhu, systém na to upozorní prostredníctvom 
smerového zna enia poukazujúceho na osobu. DIGITAL 
LIGHT sa postarajú o ešte dokonalejšie osvetlenie okolia 
a vyrezanie protiidúcich a vpredu idúcich vozidiel. „Na-
koniec nemožno opomenú  aj dia kové svetlo s ULTRA 
DOSAHOM, ktoré siaha až na zákonom povolenú maxi-
málnu hranicu. Topogra  cká kompenzácia zárove  do-
káže udrža  dosah svetlometov o najkonštantnejšie aj 
pri rozdieloch vo výške, aby sa predišlo osl ovaniu pro-
tiidúcich ú astníkov premávky,“ uzatvára problematiku 
Tomáš Januschke. 

SVET MERCEDESU

Svetlomety DIGITAL LIGHT pracujú 
ako projektor a reagujú na zmenené 
podmienky premávky, vozovky 
i po asia optimálne prispôsobeným 

svetlom a na želanie aj premietaním 
gra  ckých symbolov priamo 
na vozovku. 

Svetlá, udávajúce smer
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V ústrety budúcnosti 
Zna ka Mercedes-Benz na tohtoro nom ve trhu CES 2023 

v Las Vegas predviedla „Tech to Desire“ s nieko kými
 novinkami, obohacujúcimi životy jej zákazníkov. 
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nabíja iek nad rámec existujúcich ponúk nabíjania, ím sa zabez-
pe í prémiové, udržate né a spo ahlivé nabíjanie.

Návštevníci ve trhu mali možnos  na vlastné o i vidie  a bližšie 
spozna  výskumné vozidlo VISION EQXX, najefektívnejší elektro-
mobil od zna ky Mercedes-Benz. Svoje schopnosti demonštroval 
uplynulý rok dojazdom viac ako 1 200 km na jedno nabitie akumu-
látora v reálnej prevádzke. Navyše, po as jazdy zo Stuttgartu v Ne-
mecku do Silverstone vo Ve kej Británii dosiahol priemernú spotre-
bu energie 8,3 kWh na 100 km.

Na severoamerický trh už tento rok prichádza aj alšia novinka: 
funkcia automatickej zmeny jazdného pruhu (ALC). Umož uje vo-
zidlu automaticky iniciova  zmenu jazdného pruhu a predbieha  
pomalšie vozidlá, ke  je zapnutý tempomat. Systém je alším roz-
šírením iasto ne automatizovanej jazdy pod a SAE úrovne 2, po-
as ktorej je zodpovednos  na vodi ovi. 

Vysoko automatizované riadenie SAE úrovne 3 budú už osko-
ro môc  využíva  klienti zna ky Mercedes-Benz v Nevade a Ka-
lifornii. Na vhodných dia ni ných úsekoch a s vysokou hustotou 
premávky môže DRIVE PILOT ponúknu  prevzatie riadenia, spo-
iatku až do zákonom povolenej rýchlosti 60 km/h. Zákazníkom 

to vráti as, aby sa mohli sústredi  na innosti, ako je napr. komu-
nikácia s kolegami cez In-Car O   ce i prehliadanie webu.

Mercedes-Benz a zábavná zna ka SUPERPLASTIC vytvorili 
novú ikonu: Superdackela. Je odvodený od „Wackeldackela,“ zná-
meho doplnku „prikyvujúceho psa“, ktorý zdobil prístrojové dosky 
mnohých automobilov a nap al srdcia generácií vodi ov. Super-
dackel zodpovedá modernej dobe - má skvelé vlastnosti svojho 
predchodcu, no prichádza s moderným lookom a dobrodružným 
nádychom. Figúra Superdackela s výškou 2,5 metra zdobila stá-
nok Mercedes-Benz na výstave CES.

Partnerstvo Mercedes-Benz a platformy digitálnej zábavy ZYNC 
prináša pre severoamerický trh novú úrove  plynulého streamo-
vania obsahu do auta. ZYNC kombinuje všetky streamovacie služ-
by na jednej platforme, o umož uje cestujúcim sledovanie 
streamovaného obsahu na svojich obrazovkách po as cestovania 
a všetkým cestujúcim, ke  je vozidlo zaparkované.

Partnerstvo s Apple Music, Universal Music Group (UMG) 
a Dolby Laboratories, Inc. prináša do vozidiel Mercedes-Benz 
prevratné inovácie v oblasti zvuku. Teraz je strieborná hviezda 
prvým zariadením mimo Apple, ktoré natívne ponúka dokonalý 
priestorový zvuk s Dolby Atmos od Apple Music. V tejto súvislos-
ti najvä šie hudobné vydavate stvo na svete UMG, zavádza pe a  
„Approved in a Mercedes-Benz“ ako zlatý štandard zvuku pre na-
hrávajúcich umelcov. 

Premiérovo boli predstavené plány spus-
tenia globálnej siete vysoko výkonných 
nabíja iek zna ky Mercedes-Benz, kto-
rých zavádzanie sa za ne už tento rok 
v Severnej Amerike a bude pokra o-

va  v Európe, íne a na alších hlavných trhoch. Do 
roku 2027 bude severoamerický kontinent pokrý-
va  vyše 400 nabíjacích uzlov s vyše 2 500 vysoko-
výkonnými nabíja kami, umiestnenými v dôležitých 
mestách a metropolitných oblastiach v blízkos-
ti hlavných dopravných tepien a na dobre dostup-
ných miestach. Všetky nabíjacie uzly, ktoré môžu 
ma  strechu, budú disponova  fotovoltickými systé-
mami na produkciu elektrickej energie. V závislosti 
od regiónu a lokality budú nabíjacie uzly disponova  
4 až 12 - ultimátne až 30 - vysokovýkonnými nabí-
ja kami s výkonom až 350 kW.  Do konca dekády sa 
sie  vysokovýkonných nabíja iek Mercedes-Benz 
celosvetovo rozšíri o vyše 10 000 vysokovýkonných 
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ADRENALÍNOVÝ 
DYNAMICKÝ 

KURZ

HVIEZDY CIEST

Pôvodne sa mal za iatkom roka realizova  rakúsky 
AMG DISCOVER Training na snehu a ade. V termíne 

jeho konania však celú oblas  strednej Európy zasiahol 
odmäk a až nezvy ajne vysoké teploty…
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Naplnilo sa staré známe: „ lovek mieni – Pán 
Boh mení,“ následkom oho ostal aj v Ra-
kúsku príchod typického novoro ného zim-
ného po asia v danom období pre všetkých 
jeho návštevníkov len „zbožným prianím.“ 

Nástrahy neo akávanej zmeny po asia však nezasko ili 
organizátorov AMG Driving Academy. Potvrdil to aj 
Josef Hlávka, vedúci projektu AMG Driving Academy v R: 
„Vhodne zvolená lokalita strediska ÖAMTC Saalfelden/

Brandlhof nám naš astie umožnila zostavi  pre priazniv-
cov zna ky Mercedes -AMG dynamické cvi enia s využi-
tím nového, technicky zameraného pretekárskeho okru-
hu, plôch so zníženou adhéziou a umelého snehu tak, aby 
sme aj za daných podmienok mohli doru i  100% zážitky 
za volantom vozov Mercedes -AMG.“ Ako zárove  dodal, 
všetci ú astníci v aka tomu prežili vzrušujúci, adrenalí-
nový a dynamický kurz, pod doh adom skúsených profe-
sionálnych inštruktorov AMG Driving Academy.
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V aka faktu, že žiadny iný trh zatia  takú dôveru, 
akou disponuje eská akadémia, nemá, mali ú astní-
ci podujatia jedine nú a exkluzívnu možnos  absolvo-
va  celý rakúsky zimný kurz v eskom jazyku. A nielen 
to – na základe spolupráce s nemeckou AMG Driving 
Academy mali k dispozícii aj ich modely vozidiel. V a-
ka tomu bola pomyselnou „ erešni kou na torte“ neo-
pakovate ná príležitos  naposledy sadnú  do „dinosau-
ra“ Mercedes -AMG C 63 S kupé. Svoje nepochybné 

aro mala aj možnos  využi  dôrazný a mimoriadne 
zábavný pohon všetkých kolies, vrátane funkcie 
Drift mód - v prípade vozidla Mercedes -AMG A 45 S
4MATIC+ i zárove  po prvý raz objavova  fasci-
nujúcu dynamiku elektrického modelu Mercedes-
-AMG EQE 53 4MATIC+. Ako poznamenal Josef Hláv-
ka: „Pred nami tento kurz absolvovalo nieko ko skupín, 
vrátane ú astníkov z Ázie. Na 50 ú astníkov z eska 
a 30 ú astníkov zo Slovenska tak akalo každý de  ab-
solvovanie šiestich nácvikov jazdných schopností, za-

meraných na vyvolanie pretá avého šmyku, ktorý je v prí-
pade jeho zvládnutia jednou z najzábavnejších aktivít za 
volantom športových vozidiel. Nakoniec potvrdzuje to aj 
fakt, že sa posledné nácviky v mnohých prípadoch kon ili 
až po as tmy.“ Ako zárove  dodal, milým a príjemným pre-
kvapením pre absolventov kurzu v Rakúsku sa stala premié-
ra staticky vystavenej „horúcej“ novinky, v podobe modelu 
Mercedes -AMG C 63 S E PERFORMANCE kombi, ktorá sa 
na prvých predajných trhoch objaví až v polovici tohto roka.

Pokia  sme v predchádzajúcom vydaní magazínu skon-
štatovali, že po absolvovaní školenia AMG Driving Academy 
existujú len dva možné scenáre: Bu  výkonné auto z A  al-
terbachu už ú astníci majú, alebo ho oskoro budú ma , aj 
na základe pozitívnych reakcií slovenských a eských ú ast-
níkov kurzu v Rakúsku možno konštatova , že majú navy-
še trojicu písmen „nadobro“ zakorenenú aj hlboko vo svo-
jom srdci… 
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UDRŽATE NOS  - 
NEODDELITE NÁ 

SÚ AS  FORMÁTU 
MAR20X

Trvalá udržate nos  je neoddelite nou sú-
as ou hodnotového re azca a  lozo  e 

zna ky, komplexne riešiaca hospodársku, 
ekologickú a sociálnu zodpovednos . „Pre-
cízne a systematicky  sa táto „zmena jazd-

ného pruhu“ v rámci zna ky realizuje od roku 2021, 
ke  sa rozbehli konkrétne kroky a postupy novej éry 
tak, aby jej produkty a celý proces výroby boli nie-
lenže udržate ne fascinujúce, udržate ne klimaticky 
neutrálne, ale aj udržate ne ziskové,“  vysvet uje 
Peter Lesay, manažér rozvoja siete spolo nosti 
Mercedes-Benz Slovakia. Ako pokra uje, po po ia-
to nom získaní údajov aktuálne pripravujeme ak ný 
plán udržate nosti pre každé naše zastúpenie a v aka 
nemu budeme sledova  množstvo vyprodukovaných 
emisií CO2 za rok. Náš projekt vychádza z Parížskej 
klimatickej dohody a predstavuje transformáciu na 
CO2 neutrálnu bilanciu - s balíkom opatrení naprie  
celým hodnotovým re azcom zna ky Mercedes-Benz.

Udržate nos  pre zna ku 
Mercedes-Benz znamená 
vytváranie trvalej hodnoty 
pre zákazníkov, zamestnancov, 
investorov rovnako, ako 
aj pre obchodných partnerov 
a spolo nos  ako celok. 
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Šesť základných pilierov
Prvým pilierom stratégie „Ambícia 2039“ je Ochra-

na klímy a kvalita ovzdušia. „V rámci nej by mal 
byť celý vozový park Mercedes-Benz do roku 2039 
s neutrálnou bilanciou CO2 počas celého životného 
cyklu. Zároveň by do roku 2025 už nemal mať žiad-
ny relevantný vplyv na úrovne NOx v mestských ob-
lastiach. V rámci tejto problematiky už značka inves-
tovala do vývoja a výroby vyše 3 miliardy eur. To, že 
sú výsledky viditeľné, potvrdzuje aj fakt, že v súčas-
nosti má značka a spoločnosť Mercedes-Benz aku-
mulátorové elektrické vozidlá (BEV) vo všetkých seg-
mentoch, v ktorých pôsobí. Zároveň je jej ambíciou do 
roku 2025 zvýšiť podiel hybridných vozidiel dobíjateľ-
ných zo siete a BEV vozidiel až na 50 %. Finálnym cie-
ľom je do roku 2039 dosiahnuť neutralitu CO₂ vo všet-
kých fázach hodnotového reťazca pre náš nový vozový 
park osobných automobilov a transportérov.“

Druhým pilierom je podľa Petra Lesaya šetrenie 
zdrojov. Tu sa zdroje získavajú pomocou recyklovania 
materiálov, čím sa im vdýchne ich „druhý život.“ Prí-
kladom sú materiály z recyklovaných rybárskych sie-
tí, kaktusov, ale aj napr. stratégia recyklácie automo-
bilových systémov akumulátorov z vozidiel 
Mercedes-EQ, ktoré sa vrátia do obehu. „Na tento účel 
je vo výstavbe závod na recykláciu lítium-iónových 
systémov akumulátorov v Kuppenheime. Uplynulý rok 
bola spustená sériová výroba konštrukčných dielov do 

rôznych modelov vozidiel, pri ktorých budú fosílne surovi-
ny nahradené pyrolýznym olejom, ktorý pochádza 
o. i. z recyklovaných starých pneumatík vozidiel 
Mercedes-Benz. V modeloch EQE a Trieda S sú po prvý 
krát použité kľučky dverí v tvare oblúkov, pri ktorých vý-
robe boli fosílne suroviny nahradené biometánom a pyro-
lýznym olejom z recyklovaných starých pneumatík,“  dodá-
va Peter Lesay. 

Moderná mestská mobilita 
Je všeobecne známe, že až polovica svetovej populácie 

žije v mestských oblastiach. Do roku 2050 dosiahne toto 
číslo až 70 %. „To je dôvod, prečo v rámci tretieho pilie-
ra Mobilita pre obývateľné mestá, pripravujeme naše naj-
modernejšie technologické a inovatívne logistické riešenia 
v oblasti mobility a dopravy s jasným cieľom: zlepšiť kvali-
tu života v mestských aglomeráciách. Pracujeme na čo naj-
efektívnejšej a najmodernejšej udržateľnosti dopravných 
riešení. Pokiaľ si uvedomíme, že ide o vyše 2,5 miliardy 
ľudí, ktorí budú zdieľať existujúcu infraštruktúru,“  dodá-
va. Už dnes ponúka Mercedes-Benz súkromným a fi rem-
ným zákazníkom v metropolitných oblastiach bezpečné, 
nízko emisné výrobky v kombinácii so sprievodnými služ-
bami na prepravu osôb a tovaru. Zároveň vyvíja nové rie-
šenia mobility. Ako príklad slúži produkt SSB Flex v Stutt-
garte, ktorý zlepšuje dopravnú obsluhu v tých častiach 
mesta, ktoré nemajú dostatočnú obsluhu inými druhmi ve-
rejnej dopravy. Zdieľaním SSB Flex-Shuttles ostatnými 

HVIEZDY CIEST64 

SVET MERCEDESU„ Už dnes ponúka Mercedes-Benz súkromným 
a fi remným zákazníkom v metropolitných 
oblastiach bezpečné, nízko emisné 
výrobky v kombinácii 
so sprievodnými službami 
na prepravu osôb 
a tovaru. 



HVIEZDY CIEST

cestujúcimi, ktorí majú podobnú trasu, sa v záujme ži-
votného prostredia o.i. zabraňuje veľkej premávke, čím 
sa šetria zdroje. Ďalším podobným príkladom je pod-
ľa Petra Lesaya aj projekt autonómneho leteckého taxí-
ka Volocopter - s vertikálnym štartom a pristávaním, do 
ktorého rozvoja investovala fi nančné prostriedky ako 
partner aj značka Mercedes-Benz.

Bezpečnosť a zodpovednosť
„Spoločnosť Mercedes-Benz pracuje v rámci ďalšieho 

piliera, ktorým je bezpečnosť cestnej premávky na tom, 
aby sa jej vízia jazdy bez nehôd stala skutočnosťou. Pre-
to investuje nemalé fi nančné prostriedky a výskumné 
kapacity aj do vývoja automatizovaných jazdných sys-
témov. Tým, že nevyžadujú žiadnu ľudskú činnosť ale-
bo odbremeňujú vodičov od viacerých povinností, môžu 
pomôcť znížiť počet dopravných nehôd,“  približuje štvr-
tý pilier Peter Lesay a pokračuje: „Piaty pilier sa týka 
zodpovednosti za údaje. Len udržateľné obchodné mo-
dely, založené na údajoch, predstavujú budúcnosť. To je 
dôvod, prečo je s nimi potrebné zaobchádzať zodpoved-
ne a tak, aby bolo maximálne chránené citlivé súkromie 
jednotlivcov, ktorí sa v nich vyskytujú,“  dodáva.

Súčasťou aj ľudské práva
Posledným pilierom sú ľudské práva. Mercedes-Benz 

v rámci nich preberá absolútnu zodpovednosť za ich 
dodržiavanie v rámci svojho celého automobilové-

ho hodnotového reťazca. Ako vysvetľuje Peter Lesay: 
„Dodržiavanie ľudských práv je základným aspektom 
zodpovednej správy a riadenia spoločnosti, a aj preto 
dbáme napr. na prísnu kontrolu toho, aby na získavanie 
surovín nebola využívaná detská práca a aby mali ľudia, 
podieľajúci sa na získavaní zdrojov surovín pre produk-
ty dodávané značke Mercedes-Benz, primerané pracov-
né podmienky a plat.“

Lokálny prístup zastúpení
V rámci optimalizácie udržateľnosti prebieha proces 

znižovania CO₂ aj v rámci importérskeho zastúpenia spo-
ločnosti Mercedes-Benz Slovakia. Tá sídli v budove EIN-
PARK Offi  ces, ktorá patrí medzi 1% najudržateľnejších 
budov na svete a ako prvá budova na Slovensku získala 
certifi kát udržateľnosti LEED Platinum. A nielen to. V de-
cembri minulého roka - ako jediná budova v strednej Eu-
rópe a druhá v Európe - získala ešte vzácnejší certifi kát: 
LEED Zero Carbon uhlíkovo neutrálnej stavby. „Požiadav-
ky na znižovanie uhlíkovej stopy kladieme aj na obchodné 
a servisné zastúpenia značky Mercedes-Benz na Sloven-
sku. Tu už v súčasnosti dochádza k inštaláciám LED žia-
roviek s inteligentným ovládaním osvetlenia, zapájaniu 
fotovoltických panelov, ukladaniu získanej zelenej elektri-
ny do zásobníkov, budovaniu elektrických nabíjacích sta-
níc, zelených terás, využívaniu zrážkovej vody do zásobní-
ka a následného používania napr. na toaletách či – pokiaľ 
to je možné - k používaniu vykurovacích tepelných čerpa-
diel na spodnú vodu, separácii odpadu a vysádzaniu stro-
mov a trávnikov,“  dodáva na záver Peter Lesay. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Peter Škorňa a Mercedes-Benz
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Tohto adrenalínom nabitého 
dobrodružstva sa zú astnilo 
okrem štvorice zástupcov spo-

lo nosti aj 26 zákazníkov (traja z nich 
to absolvovali aj rok predtým), pri-
om mali k dispozícii pätnás  mode-

lov striebornej hviezdy, medzi kto-
rými nechýbala ani C 300 sedan 
4MATIC a „zadnokolka“ - C 300 e 
kombi. Proti šmyku na zamrznutom 

snehu a ade mali v každej pneuma-
tike umiestnených až štyristo troj-
milimetrových klincov. Jazdilo sa na 
zamrznutom jazere, ktorého ad do-
sahoval v danom ase až 80 cm, pri-
om jazdné trasy boli dielom archi-

tekta pretekárskych okruhov Ve kej 
ceny formuly 1 – Hermana Tilke-
ho. Ví azom sú aže, v rámci ktorej sa 
na okruhu jazdilo na 

„štvorkolke a aj na zadnokolke“ Trie-
dy C, sa stal nakoniec zástupca spo-
lo nosti MB Panónska Adam Belovi . 
Okrem „prevetrania“ štvorkoleso-
vých hviezd nechýbala ani „dych be-
rúca“ jazda na snežných skútroch, 
avšak „ erešni kou na torte“ bol ad-
renalínový ve er „Rally Cab“, v rám-
ci ktorého ú astníkov eventu po a-
dovom okruhu odviezli v špeciálne 
upravenom vozidle samotní inštruk-
tori Mercedes-Benz Perfection Expe-
rience Sweden. 

Napriek snehovej kalamite, 
víchrici a s aženým pove-
ternostným podmienkam 

sa nenašiel ani jeden z hostí a klien-
tov zna ky Mercedes-Benz, ktorý by 
si túto tradi ne skvelú udalos  nechal 
ujs  – o len potvrdzuje jej tradi ne 
vysoké renomé. Navyše – významnos  
tohtoro ného podujatia pod iarkova-
lo dov šenie plnoletosti plesovej tradí-
cie. Tak ako po uplynulé roky privítal 
hostí majite  popradskej spolo nosti 

Pavel Jan ík a už tradi ne držal „opra-
ty“ plesu pevne v rukách moderátor 
Štefan Skrúcaný. Tento rok sa o atrak-
tívny spolo enský, tane ný a kultúrny 
program a nezabudnute nú atmosfé-
ru postarala spevá ka Ivana Regešová, 
skupina HEX, prvý slovenský revival 
skupiny TEAM a Pa a HABERU - Team 
Revival Martin, skupina 4ka, Vivas 
Dance Group a DJ Peter Strachan. Sú-

as ou plesu bola aj polno ná tombo-
la o hodnotné ceny a bohatá gastro-

nomická ponuka po as celého ve era. 
Hviezdny event pod štítmi Tatier sa 
vydaril. Tancujúci hostia spálili tan-
com do skorých ranných hodín tisí-
ce kalórií. A o je najdôležitejšie - v a-
ka párovým tancom, ktoré sú dnes už 
jednou z posledných situácií, ke  má 
vedúcu úlohu vždy a za každých okol-
ností muž - si prišla na svoje aj tá tra-
di ne menej krajšia as  plesajúcich 
ú astníkov.... 

V prvej polovici februára sa klienti spolo nosti MB Panónska 
zú astnili v laponskom Sorsele, len 150 km južne od polárneho 
kruhu exkluzívneho eventu Mercedes-Benz Perfection
Experience Sweden.

Za iatkom februára sa v reprezentatívnych priestoroch 
Grand hotela Praha**** v Tatranskej Lomnici konal už 
18. Reprezenta ný ples spolo nosti Motor Group Poprad.

Severské hviezdne eldorádo 

Oslava plesovej plnoletosti 

SVET MERCEDESU
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Výborné snehové podmienky 
umožnili za a  akciu už o sied-
mej hodine ráno exkluzívnym 

Fresh Track-om pre verných zákazní-
kov (lyžovanie na erstvom svahu ešte 

pred o  ciálnymi otváracími hodinami). 
Po om sa za ala o  ciálna as  progra-
mu. Tá patrila aj zvedavým návštevní-
kom, ktorí si spolu s pozvanými klientmi 
zna ky Mercedes-Benz užívali pred-

vádzacie jazdy, ponuku adového baru 
a „nadupanú“ hudobnú nálož v podaní 
DJ EKG. Ve kému záujmu sa tešili static-
ky vystavené novinky zna ky 
Mercedes-EQ a to modely EQS 580 
4MATIC, Mercedes-AMG EQE 43 
4MATIC, avšak nemenej ve ký obdiv si 
užívala aj dvojica pristavených „gé iek“ 
- modely G 500 a Mercedes-AMG G 63. 
Testovacie predvádzacie jazdy v rám-
ci lyžiarskeho strediska si po zmrznutej 
vozovke užívali ú astníci eventu v mo-
deloch s pohonom všetkých kolies: naj-
menšom elektromobile EQA 300 
4MATIC, nestarnúcom modeli EQC 400 
4MATIC, v prakticky priestrannom mo-
deli GLB 200d 4MATIC a ob úbenej no-
vinke GLC 300 4MATIC. A aby sme ne-
zabudli, nechýbala ani „ erešni ka na 
torte“ - najpredávanejší model na Slo-
vensku v roku 2022: GLE SUV v prí ažli-
vej motorizácii GLE 580 4MATIC... 

SVET MERCEDESU

Milošovi Zemanovi a prezi-
dentke SR Zuzane aputovej 
robili po as prevozu z  Le-

tiska Poprad-Tatry (ako aj po as ce-
lej doby pobytu eského prezidenta na 
Slovensku) spolo nos  najnovšie, ma-
ximálne bezpe né, ekologické a is-
to elektrické vozidlá EQV a EQS SUV 
od zna ky Mercedes-EQ. Tie na ú el 

prevozov po as troch dní za iatkom 
februára poskytlo zastúpenie spolo -
nosti Motor Group Poprad, spol. s r.o. 
Okrem prezidentky Zuzany aputo-
vej sa na Štrbskom Plese v Grand ho-
teli Kempinski zú astnili na stretnutí 

s Milošom Zemanom aj slovenský 
premiér Eduard Heger, expremiér 
Peter Pellegrini a exprezidenti Rudolf 
Schuster a Andrej Kiska. 

Sú as ou návštevy prezidenta 
R Miloša Zemana na po es  

ukon enia jeho funk ného
obdobia ako prezidenta R boli 
vo Vysokých Tatrách 
aj strieborné hviezdy.

Po úspešnom nultom ro níku v roku 2022 zorganizovali v polovici 
marca spolo nosti Motorr Martin a Motorr Žilina - v spolupráci 
s lyžiarskym strediskom Winter Park Martinky a Chatou 

u oriedka  - podujatie Hviezdne Martinky. 

Prezidenti 
a elektrické 
mercedesy

Hviezdne Martinky 2023
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SVET MERCEDESU

HVIEZDY CIEST

PROJECT MONDO G 
V rámci prehliadky Moncler Genius Show po as londýnskeho 

týžd a módy v londýnskej Olympii, bol predstavený projekt, 
spájajúci charakteristické prvky vozidiel Mercedes-Benz 

Triedy G s páperovou vetrovkou Moncler. 
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Hostite om podujatia bola spolo nos  
Moncler. Zna ka Mercedes-Benz sa 
pridala k zostave zna iek a umel-
cov ako Alicia Keys, Pharrell Wil-
liams, Adidas Originals, FRGMT, Sa-

lehe Bembury, Palm Angels, ROC NATION by Jay-Z. 
Zna ka Moncler predstavila novú víziu Moncler Ge-
nius formou živého podujatia. Model spolupráce sa 
stal platformou pre spolo nú tvorbu v nových odvet-
viach, napríklad v umení, technológii, športe, hudbe 
a dizajne. Spolo nosti Mercedes-Benz a Moncler tak 
poukázali na skuto nos , že zdie ajú váše  pre ino-
vácie a výrazný dizajnový jazyk, ako aj prístup prvé-
ho hrá a s medzikultúrnou spoluprácou. Na základe 
týchto spolo ných hodnôt a ambícií sa zrodila krea-
tívna spolupráca medzi obomi zna kami. 

Umelecké dielo navrhnuté exkluzívne na spolu-
prácu zna iek Mercedes-Benz a Moncler spája cha-
rakteristické rty ikonického terénneho vozidla 
Triedy G so štýlovou páperovou vetrovkou Moncler: 
ide o ve kolepý kontrast medzi hranatým dizajnom 
Triedy G a mäkkými, plynulými líniami prešívané-
ho textilu. Obidva funk né výrobky sa za posledné 
desa ro ia jednozna ne stali vyh adávanými sú as-
ami životného štýlu. Spojením protikladov vznik-

la skulptúra, ktorá pozýva zaži  premenu funk -
nosti na umeleckú ikonu s pôsobivými rozmermi 
(d žka 4,6 m, výška 2,8 m, šírka aj s kolesami 3,4 m 

a hmotnos  2,5 t. Pri bližšom poh ade sa objavia al-
šie charakteristické znaky, ktoré majú konkrétnu sú-
vislos  s pôvodnými výrobkami a navyše vytvárajú aj 
pôsobivé kontrasty. Tie pripomína drsná patina s vi-
dite nou stopou používania. Je odkazom na funk nos  
a praktickos . Vizuálny protiklad k perfektným, vyso-
kolesklým a re  exným povrchom, ktoré zdôraz u-
jú luxusné ambície. alším zámerne nápadným prv-
kom je obrovský zips PROJECT MONDO G, ktorý je 
akýmsi vidite ným odkazom na všestrannos  a varia-
bilitu obidvoch výrobkov, vozidla aj vetrovky.

Téma „Umenie predstavivosti“ predstavuje inšpi-
ratívne posolstvo. Povzbudzuje udí, aby snívali vo 
ve kom, svoje sny aj uskuto ovali a našli odvahu ro-
bi  vlastné rozhodnutia – ís  po neprebádaných ces-
tách, priblíži  splnenie aj zdanlivo nemožných cie ov 
a objavova  nekone né množstvo nových vecí. Ume-
lecké dielo tak predstavuje prvé partnerstvo spolo -
nosti Moncler v oblasti automobilového priemyslu. 
Vozidlo PROJECT MONDO G je koncep ný hrdina 
globálnej kampane Art of Imagination, ktorá sprevá-
dza spoluprácu zna iek Mercedes-Benz a Moncler 
so sociálnymi médiami, externými nosi mi Out-of-
-Home a prostriedkami pre styk s verejnos ou. Vi-
zualizácia stvár uje zimnú krajinu inšpirovanú ne-
obmedzenými možnos ami objavovania s terénnym 
vozidlom Triedy G a páperovou vetrovkou Moncler. 
Vzh ad a atmosféra kampane sú imaginárnym ve-
smírom s nízkou gravitáciou. Predstavuje umelecké 
dielo PROJECT MONDO G prostredníctvom mode-
lov, ktoré majú oble ené koncep né odevy z kolekcie 
zna ky Moncler. Dizajn súboru kampane odráža od-
halenie umeleckého diela na prehliadke „The Art of 
Genius“. Demonštruje schopnos  Triedy G a pápero-
vej vetrovky Moncler odoláva  aj tým najnáro nejším 
podmienkam. Kampa  nafotil uznávaný režisér a fo-
tograf Thibaut Grevet. 

,Umelecké dielo 
navrhnuté ex-
kluzívne na spo-
luprácu zna iek 
Mercedes-Benz 
a Moncler spája 
charakteristické 
rty ikonického 

terénneho vozi-
dla Triedy G so 
štýlovou pápe-
rovou vetrovkou 
Moncler
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UDIA A ŠTÝL

HVIEZDY CIEST

OPASKY 
A KAPSY

Slovensko nie je známe len svojimi pamiatkami, zapísanými v Zozname 
svetového dedi stva UNESCO, svoje jedine nosti má zapísané tak 
v Zozname nehmotného kultúrneho dedi stva, ako aj v registri chránených 
zemepisných ozna ení, v registri zaru ených tradi ných špecialít 
a v registri chráneného ozna enia pôvodu. A mnohé sú tradi né 
a špeci  cké len pre náš región. Mnohí o týchto slovenských „delikatesách“ 
ani len netušia. Aj preto vám ich postupne predstavíme...

(1
. 

A
S

)

TROJPRACKOVÝ OPASOK ZO STANKOVIAN
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Vnasledujúcich riadkoch si predsta-
víme typickú sú as  výbavy vala-
chov a ba ov (no nielen ich) v mi-
nulosti - kožených opaskov a káps.

Výskyt a tradícia nosenia kože-
ných opaskov v takej podobe, ako ich pozná-
me dnes (sú as  udového kroja v rámci vy-
stúpení folklórnych súborov) sa realizoval na 

území dnešného Slovenska po as Va-
laskej kolonizácie (od za iat-

ku 14. do 17. storo ia). 
V tom ase prichá-
dzajú z dnešné-

ho rumunského 
Valašska na horna-

té územie severnej, 
strednej a severozápad-

nej asti našej krajiny valasi, 
ktorí – oslobodení od poddanských povinností 
- mali právo vo ne pás  a chova  ovce. Za to od-
vádzali dane, alebo (hlavne na Orave a Liptove) 
chránili a strážili cesty na uhorsko -po skom po-
hrani í, ako aj prístupové cesty v rámci dané-
ho regiónu - pred zbojníkmi a inými zlo incami. 
Na tento ú el mohli by  ozbrojení valaškou, dý-
kou, niekedy kušou a od 17. storo ia aj pišto ou. 
Ako ideálne miesto na uloženie asti zbroje im 
poslúžil práve opasok. Podobný, aký si pamätá-
me z  lmového romantizujúceho symbolické-
ho zobrazenia „junáckeho sokolíka spod Tatier“, 
v podaní Pa a Bielika, ktorému dominovalo pä  

praciek, pripevnená drevená utora a za opas-
kom zasunuté dve parádne kapitánske pištole. 
Ale, vrá me sa do reality…

Opasky, dlhodobo používané po as svojho 
historického vývoja na území dnešného Sloven-
ska, majú až dodnes svoj jedine ný a špeci  c-
ký vzh ad. Je odlišný od iných etnických skupín 
v rámci strednej Európy. Svojím vývojom a este-
tickým stvárnením sa opasky a ich nosenie spá-
ja s obyvate mi prevažne horských a vysokohor-
ských oblastí Slovenska (Oravy, Liptova, Tatier, 
Spiša, Horehronia, Podpo ania, ale aj Novohra-
du a Gemera). Používali ich v rámci odevu (pri-
bližne do konca devätnásteho - i až do za iatku 
dvadsiateho storo ia - najmä valasi, drevoruba-

i, ale aj furmani. Opasok bol praktickým po-
mocníkom pri pasení oviec, dojení, ich strihaní, 
ale niekedy aj ako ochrana proti divej zveri, ako 
ochrana pri dvíhaní ažkých predmetov - pro-
ti pruhu, ako ochrana pred prechladnutím (naj-
mä po as chladných rán a ve erov), ale aj ako 
pomocník pri dlhšom dojení oviec. Tým, že ko-
žený opasok v niektorých prípadoch zakrýval až 
polovicu drieku, nielenže izoloval pred zimou, 
vlhkom a presilením, ale chránil jeho nosite-
a aj pred bodnutím ostrým predmetom, šípom 

kuše, postrelením a uhryznutím i útokom divej 
zveri. Furmani a drevoruba i (ktorými sa vä ši-
nou stávali valasi v zimných mesiacoch) mávali 

nasledujúcich riadkoch si predsta-
víme typickú sú as  výbavy vala-
chov a ba ov (no nielen ich) v mi-
nulostti i -- kokožeženýnýchch opaskov a káps.l ti k ž ýý hh k ká

VVýskkytyt aa ttraradídícic aa nosenia kože-
nýnýchch oopap skov v takejej ppododobobe,e, aakko ich pozná-
meme dneess (s(s( úú asas  udodovévéhoho kkrorojaja v rámci vy-
ststúpúpúppenenenííí í fofofolklklklólólórnnr ycycy h súúbobororov)v ssa a realizoval na 

úúzúzúzemmmememííí í dndnnd ešeše nén hoho SSlolovevenska po as Va-
lalaalal skskksks ejejej kkolonnizizáácie (od za iat-

kukukuk 114. ddoo 17. storo ia). 
VV ttom ase prichá-
ddzzajú z dnešné-

hhooo rumunského 
VVVaVallaašska na horna-

ttétéé úúúzzeemie severnej, 
stststrreredndnejj a severozápad-

nneneejjjj aaassttii našeejj krajiny valasi,
ktktktktoorororíííí – ososossllololoobboboboddededeníní oodd poddananskských povinností 
- mamamalililii pprárávovo vvoo ne pás   aa chchovo a  ovce. Za to od-

ávávádzdzalalii dane, alebeboo (h(hlalavnvne e nana OOrave a Liptove) 
chránili aa sstrtrážážililii ceceststy y na uhohorrsko -po skom po-
hrhraani í,í aakoko aajj prístupové cestyy v rámci dané-
ho regióónnu - pred zbojníkmi a innými zlo incami
NaNa ttene to ú el mohli by  ozbrojeení valaškou, dý-
kou, niekedydy kkušu ou a od 1717.. ststooro ia aj pišto ou
AkAko ideáe lnnee mimiesesto na ululožoženenieie asti zbroje im

,Opasky, dlho-
dobo používané 
po as svojho his-
torického vývoja 
na území dneš-
ného Slovenska, 
majú až dodnes 
svoj jedine ný 
a špeci  cký 
vzh ad.

LIPTOVSKÝ PÄ PRACKOVÝ OPASOK
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v niektorých prípadoch na zadnej asti opasku upevnený aj 
kovový prúžok. Ten slúžil na pretiahnutie a upevnenie pov-
razu, ktorým si pomáhali pri ahaní dreva v lese. A ke -
že opasky boli vä šinou urobené z preloženej hovädzej 
kože, mohli sa do ich - „pudeláru“ – ra  novane a hlavne 
bezpe ne ukry  aj peniaze, fajka, dohán (tabak), hodin-
ky, ale aj menšia zbra  i nôž. Navyše, mnohí si do zadnej 

asti opaska ukrývali aj svätený chlieb, aby ich po as ich 
ciest a práce sprevádzalo š astie a ochra ovalo ich pred 
bleskom a hromobitím. Navyše, kedysi, v dávnych do-
bách, ke  chlapi boli chlapmi, ženy ženami, ovce ovcami 
a slovo chlapa malo vä šiu vážnos  než v sú asnosti sto-
stranová zmluva i uznesenie parlamentu - bol kožený 
opasok aj symbolom mužnosti a stavovskej príslušnos-
ti. Dokonca, na Gemeri v 17. storo í existovala aj tzv. sta-
vovská jednota „valaského opasku“ krásnohorských a jel-
šavských pastierov (pre mladých itate ov ide o spolok na 
štýl Charlieho anjelov, Avangerov, Transformerov), v rám-
ci ktorej predstavoval kožený opasok symbol váženého 
pastierskeho a valaského stavu.

Kožený opasok mal v minulosti v sebe ukrytú aj pomer-
ne silnú mýtickú symboliku. V jeho útrobách bola ukrytá 
sila a preto - ako hovorievali pamätníci: „chlap, ktorý mal 
opasok a reme , bol raz taký mocný,“ prípadne: „chlap 
bez opasku strácal silu pri robote a aj bitke.“ Dokonca, na 

Podpo aní sa traduje, že „Detvan by sa kedysi bez opasku 
ani za pasy nechytil.“ A to z aleka nie je všetko.

V romantickej jánošíkovskej mytológii ra  novane 
„umiestnil“ básnik Ján Botto v diele Smr  Jánošíkova do 
zbojníkovho opasku aj jeho silu. Nakoniec, Botto ten-
to mýtický jav ukrytej sily v opasku pomenoval vo svojich 
veršoch bez okolkov, priamo: „…Darmo do  rúbali, dar-
mo do  strie ali,/ Darmo, predarmi ko jak do žuloska-
ly. / V tom baba babi ka zavreští z prípecka:/ „Rúbte mu 
v opasok, bude mu ostatok!“ / V opasok za ali, žilu v om 
pre ali: / „Ta ste mi už dali, o ste mi da  mali!“…“ Ale, vrá -
me sa do reality…

Samozrejme, že medzi samotnými valachmi existova-
la ur itá hierarchia, a preto aj opasky mali rôznu podo-
bu. Honelníci mali na salaši opasky úplne jednoduché, 

-
a

m-
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a 

Samozrejme, že medzi samotnými valachmi existova-
la ur itá hierarchia, a preto aj opasky mali rôznu podo-
bu. Honelníci mali na salaši opasky úplne jednoduché, 

DETVIANSKY
TROJPRACKOVÝ OPASOK

GEMERSKÝ OPASOK 
Z KOKAVY NAD RIMAVICOU

opasky a kapsy.indd   74opasky a kapsy.indd   74 19. 3. 2023   14:32:4419. 3. 2023   14:32:44



75 HVIEZDY CIEST

valasi už o osi kraj-
šie a ozdobenejšie. Úplne 
inou „kapitolou“ boli ba ovia, 
spomedzi ktorých tí skúsenejší, bo-
hatší a významnejší mali svoje opasky na rozdiel 
od iných „cifrovanejšie“. Vä šinou ich mali „vybi-
tejšie“ a to rôznymi mosadznými nitmi, retiazka-
mi, medailami, šajbi kami a inými ozdobami, ím 
aj vizuálne deklarovali svoj status.

Podobne sa opasky líšili aj v závislosti od toho-
-ktorého regiónu. V aka tomu sú jasne zrete né 
rozdiely medzi opaskami z Oravy, Liptova, Geme-
ra a Novohradu, Podpo ania, Horehronia a se-
verného Spiša. Opasky boli niekde v rámci svo-
jej šírky preložené na dve polovice po celej svojej 
d žke, inde len zvrchu - do tretiny a inde vôbec; 
niektoré mali na prednej strane zdvojenú kožu 
vytvárajúcu príklopec, pod ktorým bol „pudelár“ 
(pe aženka) - iné nie; niektoré mali jednu prac-
ku, iné až šes  (napr. na Vernári) a niektoré žiad-
nu. Rozdielne boli aj spôsoby zdobenia, symboli-
ka vyrazená na nich, ozdoby, tvary praciek, šírky 
opaskov. Rozdielne bolo aj obliekanie opasku: 
vä šinou sa obliekal od nôh tak, že sa do ho vstú-
pilo a následne sa natiahol na pás, no niekedy sa 
prevliekal cez hlavu a ramená až na pás, aby sa 
nemuseli stále odopína  a zapína  pracky. Šetrilo 
to jednoducho as a bolo to aj komfortnejšie.

S opaskami našich predkov sa dnes nestretáva-
me len v rámci folklórnych tradícií, ale vo svojej 
modi  kovanej forme sa stali inšpiráciou dnes pre 

silných chlapcov a „sypa ov“, vzpierajúcich 
inky a ažké závažia v posil ovniach. Nie ná-

hodou - vzpiera ský bezprackový opasok po-
máha stimulova  výbušnú silu pri cvi ení, zvyšu-
je napätie v strednej asti tela, ktoré sa prenáša 
na silu brušných svalov, ím sa podporuje výkon 
v drepe. A presne toto vedeli aj naši predkovia. 
O procese a zaujímavostiach výroby, zdobenia 
a udržiavania tradície výroby kožených udových 
opaskov a káps viac prezradí v alšom ísle Ján 
Kukol, potomok piatich generácií liptovských ba-

ov a majster remenárskeho remesla z Partizán-
skej up e. Takže, je na o sa teši …

„ 

,Opasky boli 
niekde v rámci 
svojej šírky 
preložené na dve 
polovice po celej 
svojej d žke, inde 
len zvrchu - do 
tretiny a inde 
vôbec.

Kožený opasok 
mal v minulosti 
v sebe ukrytú aj 
pomerne silnú 
mýtickú 
symboliku.
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významnejší mali svoje opasky na rozdiel 

ch cifrovanejšie“ Vä šinou ich mali vybi
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OPASOK
 Z IERNEHO BALOGU 

opasky a kapsy.indd   75opasky a kapsy.indd   75 19. 3. 2023   14:32:4519. 3. 2023   14:32:45



76 

UDIA A ŠTÝL

HVIEZDY CIEST

Slovensko je bohaté na technické, historické i 
prírodné zaujímavosti a atrakcie. Aj preto úplne posta í, 
ke  namiesto lákavej zahrani nej destinácie sa vyberiete 
h ada  to, o nielenže inde nenájdete, ale o nám neraz 
závidí nejeden zahrani ný návštevník.

TIES AVY   
(3. AS )

JURÁ OVA DOLINA
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Vuplynulom ísle sme otvori-
li tému ties av, roklín a ka onov 
Slovenska. Tentoraz sa vydáme 
najskôr do Malej Fatry, z nej do 
Západných Tatier, aby sme nako-

niec naše putovanie v tejto asti zakon ili v raj-
sky prekrásnom Slovenskom raji…

Jánošíkove diery sú sú as ou Národného 
parku Malá Fatra. Ich ve ká as  prechádza 
prírodnými rezerváciami Ties avy a Rozsutec. 
Tvoria ich prevažne vápenaté horniny, dobre 
rozpustné vo vode. Zásluhou eróznej innos-
ti Dierového potoka vytvárajú vizuálne zau-
jímavé geomorfologické útvary. Táto prí ažli-
vá sústava skalných ties av a ka onov sa delí 
na Horné, Nové a Dolné diery, pri om sú všet-
ky lokalizované v prírodnej rezervácii pod ma-
sívom vrchu Ve ký Rozsutec v pohorí Kriván-
skej Malej Fatry. V Jánošíkových dierach sa 
nachádza asi 20 vodopádov. Cez ties avy sa 
dá prechádza  aj pomocou oce ových rebríkov 
a drevených, i kovových plošín, pri om nie-
ktoré rebríky dosahujú výšku aj 15 m. Hlavný-

mi východiskovými bodmi túr do Jánošíkových 
dier je Terchová a jej miestne asti Biely Potok 
a Štefanová.

Dolné diery predstavujú turisticky najko-
mer nejšiu as  Jánošíkových dier. Sú najlep-
šie priechodné, vhodné v podstate pre všetky 
vekové kategórie. Trasa z Bieleho potoka, cez 
Dolné diery na Podžiar zaberie necelú hodinu 
a meria asi 2,4 km.

Nové diery boli z celých Jánošíkových dier 
sprístupnené ako posledné. O  ciálne sú pre-
chodné len z jedného smeru. Odde ujú sa od 
Dolných dier zhruba v polovici na mieste zva-
nom Ostrvné. Na rozdiel od Dolných, je trasa 
náro nejšia - po as nej budete musie  preko-
na  zopár vyšších rebríkov v kombinácii nie-
ko kých vodopádov a jedno stúpanie do kopca. 
Interesantný je taktiež dlhý traverz po kovo-
vej lávke, popri strmo zvažujúcich sa skalách. 
O Jánošíkových dierach je zbyto né písa  viac, 
treba ich jednoducho zaži  a prejs  a to tak 
v lete, ako aj v zimnom období. Pretože ako ho-
vorí stará múdros : „Ten, kto neokúsil krásu 
a pôžitok z Jánošíkových dier, to len ažko zaži-
je pri iných…“ Severné Považie opúš ame sme-

,Jánošíkove 
diery zásluhou 
eróznej innosti 
Dierového poto-
ka vytvárajú 
vizuálne zaují-
mavé geomorfo-
logické útvary. 

  A ROKLINY
JÁNOŠÍKOVE DIERY
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rom na severovýchod, cestou cez Zázrivú, Dol-
ný Kubín, Oravský Podzámok a Habovku…

Druhý cie  našej cesty sa nachádza na Hor-
nej Orave - blízko hraníc s Po skom. Tu, ne-

aleko Oravíc (známych najmä svojimi ter-
málnymi prame mi), v Oravickej kotline, sa 
nachádza jedna z najkrajších slovenských do-
lín: štyri kilometre dlhá Jurá ova dolina, kto-
rá má v približne kilometrovom vápencovo-
-dolomitovom komplexe charakter ties avy. 
Od roku 1974 je národnou prírodnou rezer-
váciou v správe TANAPu. V osemdesiatych ro-
koch minulého storo ia bol cez u sprístupne-
ný aj náu ný chodník. Dolinou preteká Jurá ov 
potok. Jej dolná as  sa nazýva Ties avy. Sú 
pre u typické strmé skalné steny a bral-
ný reliéf, vodopády, kaskády a obrie krút a-
vové „hrnce.“ Zaujímavos ou doliny je aj fakt, 
že v roku 1886 v jej neschodnej asti vybudo-

valo oravské panstvo dlhý drevený most vyše 
903 m na zvoz dreva z vyššie ležiacich území 
a zvážanie železnej rudy ( ažila sa pod Ve kou 
Furkaskou). V roku 1934 ho zni ila ve ká po-
vode . Dodnes sa na danom mieste zachovalo 
aj viacero zvyškov drevených trámov. Približne 
osemkilometrová trojhodinová nenáro ná túra 
náu ným chodníkom a ties avou (s prevýše-
ním približne 170 m) sa za ína ne aleko kú-
paliska Oravice a pokra uje dolinou Oravice, 
cez rázcestie turistických zna iek Pod Šatano-
vou, Jurá ovou dolinou, sedlom Umrlá, Bobro-
veckou dolinou až sa dostaneme do cie a trasy 
- do východiskového bodu – Oravíc.

Ale dos  bolo chladného severu. Ide sa na vý-
chod - do raja. Presnejšie, do Národného par-
ku Slovenský raj, rozkladajúceho sa v regióne 
Spiša a horného Gemera…

Medzi najznámejšie a najnavštevovanejšie 
rokliny v Slovenskom raji patrí štyri kilomet-

UDIA A ŠTÝL

,Jurá ovou 
dolinou preteká 
rovnomenný 
potok. Jej dolná 
as  sa nazýva 

Ties avy.

JÁNOŠÍKOVE DIERY

SUCHÁ BELÁ

rokliny tiesnavy 3.indd   78rokliny tiesnavy 3.indd   78 19. 3. 2023   14:34:1219. 3. 2023   14:34:12



79 HVIEZDY CIEST

re dlhá Suchá Belá. Býva 
ozna ovaná aj ako najro-
mantickejšia ties ava Slo-
venského raja. Jej maleb-
nú a až snovú atmosféru 
umoc ujú kaskády, zur-

iace krištá ové vodopá-
dy a panenská príroda 
navôkol. Na jej pomer-
ne krátkom a stredne ná-
ro nom úseku sa nachá-
dza množstvo vodopádov 
(Misové, Okienkový, Ko-
rytový, Bo ný), skalných 
útvarov a rebríkov. Rokli-
nu Suchá Belá za ali obja-
vova  už v roku 1900, ke  
sa skupina prof. M. Rotha dostala až k Misovým 
vodopádom. O osem rokov neskôr k nim upra-
vili a vyzna ili turistický chodník. V roku 1910 
v zime prešla skupina A. Mervaya prvý raz celú 
ties avu. Celá roklina bola však sprístupnená až 

ove a neskôr, v roku 1957 lenmi Horskej služ-
by. Celoro ne prístupná trasa roklinou je rela-
tívne jednoduchá, so stúpaním 420 m, obsahuje 
iba 3 farby a 4 rozcestníky, o je na pomery trás 
v Slovenskom raji rekordne málo. Za ína v Pod-
lesku, pokra uje k rozcestníku Suchá Belá, alej 
po žltej trase smerom k Pod Vtá ím hrbom, od-
kia  pokra uje dolu po ervenej až do Podlesku.

Celoro ne prístupná roklina Ve ký Sokol je 
považovaná za najexponovanejšiu, a zárove  
jednu z najdivokejších roklín Slovenského raja. 
Je zárove  najdlhšou roklinou Slovenského raja 
(až 5,7 km s prevýšením 305 m). Obklopujú ju 
mohutné vápencové skalné zrázy, na viacerých 
miestach vysoké až 300 m. Roklinou preteká 
potok Sokol, vytvárajúci úžasné vodopády (Malý 
vodopád, Ve ký vodopád) a romantické kaská-
dy v lovekom ešte nezni enej a pralesu podob-
nej prírode. Roklina dostala pomenovanie pod-
a dravca, ktorý mal kedysi mladej žene unies  

die a. Kosti ky tohto nevinného nemluv a a sú 
vraj dodnes roztrúsené na vysokých bralách 
nad roklinou. Prechod roklinou je zabezpe ený 
aj rebríkmi, stúpa kami, re azami a mostíkmi. 
K rokline sa dá dosta  od Hrabušíc, okolo turis-
tického centra Podlesok. Výstup je jednosmerný, 
prikázaný smer je len proti toku potoka a kon í 
sa na Glackej ceste vo výške 899 m n. m. Apro-
po, najkrajší a najtajuplnejší prechod vedie ob-
las ou nazývanou Rothova roklina, pomenova-
nej po horolezcovi a priekopníkovi cestovného 
ruchu v Slovenskom raji - Martinovi Rothovi. 

,Roklina dostala 
pomenovanie 
pod a dravca, 
ktorý mal kedysi 
mladej žene 
unies  die a. 

SUCHÁ BELÁ

VE KÝ SOKOLVE KÝ SOKOL
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HVIEZDY CIEST

Pozvánky

Dos  
kocúrkovské
KOCÚRKOVO

INOHRA SND, BRATISLAVA

Prvá slovenská divadelná scéna priš-
la tento rok premiérovo so svojrázne 
spracovanou verziou Jána Chalup-
ku, v ktorom pod a samotných tvor-
cov ide o „Kocúrkovské komediálne 
univerzum v novom formáte, kde ne-
vesta márne aká na ženícha a au-
tor naráža na mantinel doby…“ Reži-
sér sú asného spracovania Rastislav 
Ballek spracoval podklad do akej-
si grotesky, ktorá sa mení miesta-
mi na absurdnú drámu, pri om je-
diní, ktorí po as predstavenia aj po 

om ostávajú zmätení, nie sú drama-
turg, režisér, scenárista i aktéri hry, 
ale samotní diváci… Samotná hra – 
aby nebol ve er v divadle taký jedno-
duchý – je totiž zložená až z dvanás-
tich textov. Napriek tomu, že po as 
nej niektorí diváci nechápavo odchá-
dzajú domov, je výrazným a odváž-
nym umeleckým dielom, ktoré na 
javisko národného divadla patrí, pre-
tože ke  už nie masový zážitok – po-
núka náro nejšiemu divákovi aspo  
intelektuálne dobrodružstvo. A na to 
sa ís  oplatí.

DANUBIANA, UNOVO

Od 25. marca do 4. júna 2023 prezen-
tuje v galérii Danubiana Meulensteen 
Art Museum svoju tvorbu nadaná mla-
dá fotogra  a Mária Švarbová. Foto-
grafovaniu sa profesionálne venuje od 
roku 2010, pri om o jej fotogra  ách 
informovali médiá ako Vogue, Forbes, 
CNN a The Guardian. Fotografova-
la reklamné kampane pre medziná-
rodné spolo nosti ako Apple, Murata 
a Museum of Ice Cream v New Yorku. 
Švarbovej fotogra  e boli prezentova-
né na výstavách v galériách a múzeách 
po celom svete. Je držite kou viace-
rých prestížnych ocenení. Patrí aj me-
dzi laureátov Hasselblad Master. Má-
ria Švarbová vytvára nové prístupy vo 
fotogra  ckom prejave, ím si jej prá-
ca získala medzinárodné uznanie. Jej 
fotogra  cký štýl sa odchy uje od tra-
di ného portrétu a zameriava sa na 
experimentovanie v rámci priestoru, 
farby a atmosféry, pri om sa opiera 
o socialistickú architektúru verejných 
priestorov. Jedna z jej fotogra  í bola 
napr. umiestnená aj na mrakodrap 
Taipei 101 v Taiwane…

Mária Švarbová
REMOTE 
CONTROL
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Horká komédia 
o u och:
MADONA 
S DIE A OM
RND, BRATISLAVA

Radošinské naivné divadlo prináša 
milovníkom osobitého divadelného 
prednesu svoju už 68. hru, v ktorej 
sa stáva nepriamym hlavným pred-
stavite om slávny Galandov obraz. 
Podobne ako doposia , ani tejto in-
scenácii nechýba Štepkova typická 
poetika, irónia, humor ako ani tra-
di né sprievodné melodické piesne 
v podaní lenov súboru. Milovníkov 
„radošincov“ po as celého predsta-
venia ne akajú len vyhrotené rodin-
né vz ahy a charaktery, ale – ako je 
to Stanislavovi Štepkovi vlastné – aj 
príležitos  skúma  s humorom a iró-
niou vykreslené širšie spolo enské 
pomery a súvislosti. Divadelná hra 
Madona s die a om, uvádzaná ako 
„horká komédia o u och z domu 
ved a dia nice,“ v ktorej principálovi 
divadla Stanislavovi Štepkovi skvele 
herecky asistujú o.i. aj Maruška Ne-
domová, Mojmír Caban, René Štúr 

i Ladislav Hubá ek, je alším ja-
viskovým prís ubom na svieže, ne-
konven né, pôsobivé, no najmä po-
eticko smutno -smiešne zobrazenie 
našej sú asnosti.

BALET SND, BRATISLAVA

Choreograf West Side Story aj kos-
týmy od návrhára The Rolling Sto-
nes. Balet SND má v repertoári mi-
moriadne zaujímavý titul Rukopisy 
majstrov, výnimo ný ve er toho naj-
lepšieho zo svetového baletu. 
William Forsythe (s choreogra-
fiou The Vertiginous Thrill of Exac-
titude), Edwaard Liang (Murmu-
ration), Craig Davidson (Entropy) 
a Jerome Robbins (The Concert), 
sú mená, patriace k špi ke vo sve-
te baletu. A práve ich choreogra-
fie zložené v programe Rukopisov 
majstrov uvidia diváci na Sloven-
sku vôbec prvýkrát. Potvrdila to aj 
riadite ka Baletu SND Nina Poláko-
vá, pod a ktorej je „v medzinárod-
nom kontexte ich uvedenie v Brati-
slave vecou prestíže a verím, že je 
to jeden z krokov, ktoré zaradia Ba-
let SND na pomyselnú svetovú ba-
letnú mapu.“
Štvorica výnimo ných choreogra-
fií zaznie v sprievode hudby Fran-
za Schuberta, Fryderyka Chopina, 
Ezio Bossa a Nicholasa Thayera.

NFŠ, BRATISLAVA

lenovia rock & rollovej siene slávy 
z roku 2020 a nepochybne legendárna 
kapela Depeche Mode zavíta koncom 
mája (28. 5.) v rámci svojho 19. tur-
né opä  aj na Slovensko. Autori ikonic-
kých skladieb, akými sú napr. Personal 
Jesus, Enjoy the Silence, It’s No Good, 
Never Let Me Down Again a mnohých 

alších absolvujú svoje prvé koncert-
né turné po piatich rokoch. Turné sú-
visí aj s marcovým uvedením nového 
15. štúdiového albumu Memento Mori, 
z dielne Dava Gahana a Martina Gore-
ho. O aktuálny dizajn loga, gra  ku a fo-
togra  e, sa postaral ich dlhoro ný spo-
lupracovník a priate  - Anton Corbijn. 
Ako na margo albumu uviedol Mar-
tin Gore: „Na tomto projekte sme za a-
li pracova  na za iatku pandémie a jeho 
témy boli priamo inšpirované týmto ob-
dobím. Po Fletchovej smrti sme sa roz-
hodli pokra ova , pretože sme si istí, že 
by si to želal, a to dalo projektu špeciál-
ny význam.“ Dave Gahan je aj preto pre-
sved ený, že by sa „Fletchovi tento al-
bum ve mi pá il…“ Takže, je na o sa 
teši , aj ke  nie ste „depešák…“

Špi kové 
choreogra  e:
RUKOPISY 
MAJSTROV

Depeche Mode 
a jeho 
THE MEMENTO 
MORI TOUR
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EQS SUV po as testu excelovalo a predvádzalo všet-
ky dôležité charakteristiky. Oprávnene.  Môže sa totiž 
pýši  - okrem ve kého akumulátora a vysokého výko-

nu – aj bohatým priestorom a interiérovým luxusom, kto-
ré si môžu užíva  až siedmi cestujúci „na palube.“ Nakoniec, 
EQS SUV je prvým ve kým elektromobilom s hviezdou, 
disponujúcim práve týmto po tom miest. Všetky sedadlá 
(aj tie zadné) sú elektricky posúvate né a sklápate né, pri-
om pri nastupovaní do tretieho radu majú pasažieri o ma-

nuálnu prácu menej: odklopenie stredného radu zabezpe-
ujú elektromotory. Interiér vizuálne nadväzuje na sedan 

EQS. Predné sedadlá reálne pripomínajú kreslá, ponúkajú-
ce pohodlie aj po as dlhších presunov. Informácie sú pria-
mo v zornom poli v aka hyperobrazovke MBUX, ale aj pro-
jek nému  displeju. Jazdy v okolí Mikulova a regiónu Pálavy 
každého ú astníka testu presved ili o kvalitách nového 
elektromobilu, v aka omu dnes nik nepochybuje o tom, 

že je právom na vrchole „hviezdnej“ elektrickej ponuky. 
O bezstarostnú jazdu sa ur ite postará aj akumulátor, ktorý  
dokáže EQS SUV dosta  do vzdialenosti približne 640 kilo-
metrov. Aj ke  model ponúkne aj extrémne výkony, tá pra-
vá charakteristika vozidla je v slove komfort. Štandardný 
vzduchový podvozok ho rozhodne sprostredkúva a ležérna 
jazda je hodnotnejšia ako nahá anie desatín sekundy v zá-
krutách.  
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SVET MERCEDESU

HVIEZDY CIEST

Treskúca zima trvala tento rok naozaj 
krátko. Vystriedalo ju takmer 
jarné po asie, a to bolo ideálne 
na predstavenie elektrickej vlajkovej 
lode od zna ky Mercedes-EQ s vyššou 
karosériou, EQS SUV. Novinári si prvé 
valentínske rande užili jazdou po 
moravských vinárskych oblastiach.

Nová elektrická 
dominanta
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EQT | WLTP: spotreba elektriny v kWh/100 km (kombinovaná): 18,99; emisie CO₂ v g/km (kombinované): 0.

Nová, plne elektrická EQT kombinuje flexibilitu s kompaktnou eleganciou.

Zistite viac na www.mercedes-benz.sk/eqt

NOVÁ EQT
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Znamenie novej dobyKaždý čin sa počíta. Pridajte sa k našej ceste za znížením našej uhlíkovej stopy CO₂.  
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