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Podľa WLTP: Citan spotreba paliva (kombinovaná): 6,6 – 5,0 1) l/100 km; emisie CO2 (kombinované): 150 – 131 1) g/km
1)
vážený priemer

Nový Citan Tourer
Väčší, než sa zdá

Využite výhodnú splátku operatívneho leasingu
na nový Mercedes-Benz Citan Tourer:

už od 419 € / mesiac*
Viac informácií nájdete na stránke www.mercedes-benz.sk/citan
Poskytovateľ financovania je Mercedes-Benz Financial Services.

* Splátka je vrátane DPH a platí pre operatívny leasing vozidla Citan Tourer na 5 rokov do 75 000 km
a obsahuje taktiež servisný balík na 5 rokov alebo do 15 000 km ročného nájazdu. Servisný balík
zahŕňa výmenu opotrebiteľných dielov.
Pre všetky modely Citan zároveň platí servis v cene vozidla na 6 rokov alebo do 160-tisíc kilometrov
(údržba vrátane prác a materiálu).
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EDITORIÁL

Vážení
āitatelia,
nachádzame sa v situácii, keď sami musíme byť aktívni a angažovaní aj v otázkach, ktoré sa nás na prvý pohľad bezprostredne netýkajú, avšak majú čoraz silnejší vplyv tak na
náš život, ako aj život našich detí a generácií, ktoré prídu po nás. Nie je náhoda, že ﬁlozoﬁa uhlíkovej neutrality a znižovania emisií skleníkových plynov bola nielen predmetom
nedávno skončeného Klimatického summitu OSN v Glasgowe, ale predstavuje aj zásadný pilier vývojových, inovačných a výrobných aktivít značky Mercedes-Benz. Tomu priamoúmerne zodpovedá aj neustále technologické zdokonaľovanie samotného spaľovacieho
pohonu a minimalizovanie jeho emisií, ale predovšetkým realizácia stratégie elektromobility ako najmä postupná transformácia celého širokého modelového portfólia striebornej
hviezdy na elektrický pohon.
To, že sa nebavíme o akejsi chimére, ale o reálnom procese (nielen v rámci osobných
vozidiel) aj v segmente úžitkových vozidiel, ako aj to, do akej miery to prináša pozitíva,
či ako to vnímajú klienti značky, vám priblížime práve v tomto čísle magazínu. Rovnako
aj ďalšie novinky z portfólia osobných vozidiel, akými sú čisto elektrická štúdia EQG, dynamický Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+, vysokovýkonný hybridný Mercedes-AMG
GT 63 S E PERFORMANCE, limitovaná edícia modelov Mercedes-Maybach Edition
100 či nový ikonický roadster Mercedes-AMG SL. Neopomenieme ani segment úžitkových vozidiel, v rámci ktorého vám predstavíme dve atraktívne prestavby: kempingový
model Citan a „púštnu“ prestavbu modelu Sprinter.
Vážení čitatelia, hovorí sa, že koniec dobrý – všetko dobré. Našou pozitívnou „koncovkou“ je v tomto prípade fakt, že značka Mercedes-Benz je v rámci renomovaného hodnotenia Best Global Brands 2021 už šiesty rok po sebe lídrom a najhodnotnejšou značkou
luxusných automobilov na svete a jedinou automobilovou svetovou značkou, nachádzajúcou sa v prvej desiatke.
Apropo – úplne na záver – dovoľte, aby sme vám popriali pohodové a pokojné prežitie nielen vianočných sviatkov, ale v novom roku veľa pozitívnej energie, pocitu šťastia,
radosti a pohody, ako aj úspešný štart do naplnenia vašich tak osobných, ako aj pracovných cieľov a výziev.
Redakčný tím
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Nový Mercedes-AMG
EQS 53 4MATIC+ je kombináciou
elektrickej mobility, luxusu, športových vlastností a agilnej dynamiky.
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Obľúbeným konceptom
na scéne Vanlife neostal nič dlžný ani
najnovší model úžitkového vozidla
Mercedes-Benz Citan.

3

editorial 2021final.indd 3

2. 12. 2021 21:40:55

OBSAH

Automobily a technika

06

9
Návrat k svojim koreňom hlási znovuzrodený ikonický roadster - najnovší model Mercedes-AMG SL s klasickou látkovou
sklápacou strechou a so silným športovým charakterom.
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Mercedes-AMG GT 63 S E
PERFORMANCE, využívajúce
technológie formuly 1, sa dostáva
do sériovej výroby.
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Nová pancierová verzia
luxusného modelu Triedy S
680 GUARD 4MATIC
je prvou limuzínou GUARD
značky s náhonom
na všetky kolesá.
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Pri príležitosti 100. výročia
značky Maybach predstavuje
Mercedes-Maybach edíciu Edition
100. Ide o mimoriadnu edíciu
aktuálnych špičkových modelov
Triedy S a GLS.
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Mercedes-Benz prezentoval modelom VISION AVTR pohľad na
možnosti použitia technológie rozhrania medzi ľudským mozgom
a počítačom v automobile.
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Štúdia EQG predstavuje vzrušujúci modelový plneelektrický variant legendárnej terénnej ikony
od značky Mercedes-Benz, blízky
jej budúcej sériovej podobe.
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Štúdia smart Concept #1 prezentuje víziu prvého sériového modelu
novej generácie plnoelektrických
vozidiel značky a posúva ho do
segmentu malých kompaktných
vozidiel.
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Legendárne preteky Dakar,
konajúce sa v Saudskej Arábii,
poctia ako sprievodné vozidlá
slovenského pretekárskeho Jantar
Teamu, dva špeciálne modely
Mercedes-Benz Sprinter.
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Štýl a svet Mercedesu
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Na začiatku je veľké odhodlanie a motivácia. Potom prídu dni, keď je vonku
skoro tma, sme unavení, nastupuje
demotivácia a s ňou idú dole vodou aj
naše plány a sny...
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Aká je situácia s „elektriﬁkáciou“
v segmente úžitkových vozidiel,
sme sa porozprávali s Jánom
Novotným, vedúcim predaja úžitkových vozidiel spoločnosti
Mercedes-Benz Slovakia.
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Majiteľ spoločnosti VEDOS, s. r. o.,
Michal Verešpej o tom, ako sa
napriek pomerne krátkemu
pôsobeniu na trhu stať príkladom
postupného rastu a korektného
podnikania.
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Nielen o tom, ako
dopadol „svár“ medzi
Slovenskom a Poľskom o túto tradičnú
pastiersku vyúdenú delikatesu...
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Počas tohtoročných Bratislavských módnych dní by
Mercedes-Benz získala v rámci projektu „Nové tváre módnej scény“ ocenenie mladá návrhárka Juliána Brnáková.

Spoločnosť FERMO, s.r.o.,
patriaca Eugenovi Czuczorovi sa
na trhu autobusovej prepravy za
vyše dve desaťročia vypracovala
medzi renomovaných a stabilných
prepravcov.
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Úspešný podnikateľ, majiteľ
I. D. C. Holding, gumární Vegum,
jeden z najbohatších Slovákov
a milovník striebornej trojcípej
hviezdy - Ing. Arch. Pavol Jakubec.
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

NÁVRAT
KU KOREĴOM
Návrat k svojim koreĥom hlási znovuzrodený ikonický
roadster - najnovší model Mercedes-AMG SL s klasickou
látkovou sklápacou strechou a so silným športovým
charakterom. Stáva sa tak ešte výraznejším
symbolom nadĆasovej fascinácie.

Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+
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red 70 rokmi vzniklo legendárne pretekárske športové vozidlo, spôsobilé
jazdiķ aj na cestných komunikáciách.
Už krátko po svojej premiére v roku
1952 získal model 300 SL (W 194) rad
pretekárskych úspechov, medzi ktoré bezpochyby patrí dvojnásobné víķazstvo v legendárnych
24-hodinových pretekoch Le Mans. V rámci Veĝkej jubilejnej ceny na okruhu Nürburgring dokonca obsadil prvé štyri miesta v kategórii športových vozidiel. O dva roky neskôr nasledovalo
sériové športové vozidlo 300 SL (W 198) so svojimi typickými krídlovými dverami oznaĆované
aj ako tzv. Gullwing. K Ĉalším vrcholom modelu
patrí Pagoda (W 113, 1963 – 1971), verzia Evergreen R107 (1971 - 1989) Ći jej nástupca R 129.
SúĆasný Mercedes-AMG SL je Ĉalším míĝnikom
a kombináciou športových vlastností pôvodnej
SL s jedineĆným luxusom a technologickou dokonalosķou moderných modelov Mercedes.
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Mercedes-AMG SL dráždi zmysly predovšetkým svojím dizajnovým prepracovaním. Už sa-

,

motný dizajn exteriéru každého oĆarí dokonalou súhrou troch aspektov: kombináciou
modernej filozofie dizajnu zmyselnej Ćistoty znaĆky Mercedes-Benz so športovými vlastnosķami typickými pre AMG a charakteristických detailov. Oba prelisy na kapote motora
sú len jedny z mnohých odkazov na prvú generáciu modelu SL, priĆom už na prvý pohĝad
je jasné, že sa nová SL vrátila k svojim športovým koreĥom. Výrazný je aj veĝký rázvor, krátke previsy, dlhá kapota motora, Ĉaleko vzadu
umiestnený priestor pre cestujúcich s výrazne nakloneným Ćelným sklom a mohutná
zadná Ćasķ. Súvisle integrovaná látková sklápacia strecha po zatvorení zvýrazĥuje puristicko-športový dojem. Dojem šírky zvýrazĥuje aj
Ĉalší dizajnový prvok - obloženie chladiĆa, špecifické pre AMG, priĆom so 14 zvislými lamelami odkazuje na predchodcu všetkých modelov SL – legendárne pretekárske vozidlo 300
SL z roku 1952. K Ĉalším charakteristickým
dizajnovým prvkom patria ploché, ostro tvarované svetlomety DIGITAL LIGHT s LED a extrémne ploché zadné svietidlá s LED.

Ikonický roadster je založený
na nanovo
vyvinutej architektúre vozidla
s koncepciou
sedadiel 2+2.

7

amg sl.indd 7

2. 12. 2021 23:17:12

OSOBNÉ VOZIDLÁ

Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+
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Pre dizajn interiéru je typickým znakom súlad luxusu, športových cností a hyperanalógového
kokpitu. Maximálny komfort zosobĥujú ušĝachtilé, precízne spracované materiály. Celkom nová
koncepcia rozmerov interiéru s variantom sedadiel 2+2 zároveĥ ponúka viac priestoru a vyššiu
funkĆnosķ. Zadné sedadlá zvyšujú praktickosķ pri
každodennom používaní a ponúkajú priestor pre
osoby s telesnou výškou do 1,5 m. Pôsobivá kombinácia analógovej geometrie a digitálneho sveta je oznaĆovaná ako hyperanalógová a prejavuje
sa aj na plnodigitálnom združenom prístroji, ktorý je integrovaný v trojrozmernom priezore. Pri
sériovom infotainmente MBUX, umožĥujúcom
množstvo možností ovládania a veĝký poĆet digitálnych služieb Mercedes me connect, je na výber
zo špecifických štýlov a rozliĆných režimov. Zaujímavým je aj skulpturálny dizajn sériových, elektricky nastaviteĝných športových sedadiel AMG.
Opierky hlavy sú integrované v operadlách sedadiel a zdôrazĥujú športový charakter. SúĆasķou
sériovej výbavy je systém AIRSCARF: z výduchov
vzduchu v opierkach hlavy prúdi do priestoru pre
cestujúcich teplý vzduch. Na želanie sú dodávané aj sedadlá AMG Performance. Najnovšia generácia systému MBUX (Používateĝský zážitok
Mercedes-Benz) sa ovláda intuitívne a je uĆenlivá, priĆom k piatim štýlom zobrazovania sa pridávajú prvky špecifické pre AMG. Športový cha8
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Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+

rakter zdôrazĥujú exkluzívne body ponuky ako
AMG Performance alebo AMG TRACK PACE.
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Ikonický roadster je založený na nanovo vyvinutej architektúre vozidla s koncepciou sedadiel 2+2.
Konštrukcia s kompozitnou hliníkovou štruktúrou,
ktorej žiadny konštrukĆný diel nevznikol z predchádzajúcej SL alebo iného modelu, napr. roadstera AMG GT, je zárukou najvyššej tuhosti. VĈaka
tomu je dokonalým základom pre precíznu dynamiku jazdy, vysoký komfort, optimálne preddefinovanie konštrukĆných priestorov a športové proporcie karosérie. V porovnaní s predchádzajúcim
konštrukĆným radom sa torzná tuhosķ holej karosérie zvýšila o 18 %. PrieĆna tuhosķ o 50 % presahuje doteraz už aj tak vynikajúcu hodnotu roadstera AMG GT. Tuhosķ v pozdęžnom smere je o 40 %
vyššia. Hmotnosķ Ćistej holej karosérie dosahuje
hodnotu približne 270 kg a spolu s nízkym ķažiskom sa cielene použitá odĝahĆená konštrukcia stará o optimálnu dynamiku jazdy.
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Z hĝadiska aerodynamickej efektívnosti a najmä
dokonale vyváženého pomeru medzi nízkym odporom vzduchu a zníženým vztlakom je charakteristické, že aktívne aerodynamické prvky na prednej a zadnej Ćasti optimalizované na prúdenie sú
súvisle integrované v dizajne exteriéru. ćalšie de-

tailné riešenia znižujú súĆiniteĝ odporu vzduchu
až na cw 0,31 – pre športové vozidlo s otvorenou
strechou je to veĝmi dobrá hodnota. Z hĝadiska aerodynamiky tak nová SL spęĥa komplexné požiadavky na jazdnú stabilitu, odpor vzduchu, chladenie a hluk vetra.
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V rámci aerodynamiky je technicky zaujímavým prvkom dvojdielny, aktívny systém regulácie
vzduchu AIRPANEL. Prvý diel pracuje so zvislými lamelami, ktoré sú ukryté za dolným otvorom
na prívod vzduchu v spojleri predného nárazníka.
Druhý diel sa nachádza za horným otvorom na prívod vzduchu a má horizontálne lamely. Aktívnym
komponentom je aj vysúvateĝný zadný spojler, ktorý je plynulo integrovaný vo veku batožinového
priestoru. Spojler sa od rýchlosti 80 km/h nastavuje do piatich rôznych uhlov. Pre SL je na výber
k dispozícii celý rad aerodynamicky optimalizovaných diskov z ĝahkej zliatiny s priemerom 19, 20
alebo 21 palcov, ktoré znižujú odpor vzduchu. Mimoriadne vypracované sú 20-palcové odĝahĆené
disky s aerodynamickými kruhmi z plastu.

V rámci
aerodynamiky
je technicky
zaujímavým prvkom dvojdielny,
aktívny systém
regulácie vzduchu AIRPANEL.
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Športový charakter novej SL, dynamika jazdy
a ovládateĝnosķ podmienili nahradenie kovovej
sklápacej strechy za o 21 kg ĝahšiu látkovú. Prostredníctvom predného strešného veka sa otvorená

HVIEZDY CIEST
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Prevodovka AMG SPEEDSHIFT MCT 9G znižuje
hmotnosķ a vĈaka nižšej zotrvaĆnosti hmoty
optimalizuje reakcie na pokyny akceleraĆným pedálom,
najmä pri zrýchlení a zmenách zaķaženia.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+
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sklápacia strecha harmonikovo a splývajúco
zatvorí do koncovej polohy. Trojvrstvové vyhotovenie sklápacej strechy sa skladá z napnutého vonkajšieho plášķa, precízne spracovaného Ćalúnenia
stropu a akustickej rohože z vysokokvalitného materiálu (450 g/m2) medzi týmito vrstvami. Otvorenie a zatvorenie strechy trvá len 15 sekúnd a možno ho aktivovaķ až do rýchlosti 60 km/h.
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Pri uvedení na trh bude nová SL k dispozícii
v dvoch výkonových stupĥoch 4,0-litrového motora AMG V8 biturbo. Hnací agregát vo vrcholovom
modeli SL 63 4MATIC+ s kombinovanou spotrebou paliva 12,7 - 11,8 l/100 km a kombinovanými emisiami CO2 288 - 268 g/km dosahuje výkon
430 kW (585 k) a poskytuje maximálny krútiaci moment 800 Nm v širokom spektre otáĆok od
2 500 do 4 500 ot/min. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h
trvá len 3,6 sekundy, maximálna rýchlosķ dosahuje 315 km/h. Vo verzii SL 55 4MATIC+ s kombinovanou spotrebou paliva 12,7 - 11,8 l/100 km
a kombinovanými emisiami CO2 288 - 268 g/km
rozvinie agregát V8 výkon 350 kW (476 k) a maximálny krútiaci moment 700 Nm. Zrýchlenie z 0 na
100 km/h trvá 3,9 sekundy, maximálna rýchlosķ
predstavuje 295 km/h. Hnací agregát bol zároveĥ
vybavený novou olejovou vaĥou, nanovo umiestneným chladiĆom plniaceho vzduchu, ako aj aktívnym odvzdušnením kĝukovej skrine. V budúcnosti
bude k dispozícii aj model SL ako vysokovýkonný
hybridný model E PERFORMANCE.
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Prevodovka AMG SPEEDSHIFT MCT 9G v sebe
spája emocionálny zážitok z radenia s extrémne
krátkymi Ćasmi preradenia a je špeciálne nastavená na požiadavky v novej SL. Mokrá rozjazdová

spojka nahrádza meniĆ krútiaceho momentu. Znižuje hmotnosķ a vĈaka nižšej zotrvaĆnosti hmoty
optimalizuje reakcie na pokyny akceleraĆným pedálom, najmä pri zrýchlení a zmenách zaķaženia.
Prvýkrát sa SL dodáva s náhonom na všetky štyri kolesá. Oba modely V8 sú sériovo vybavené technológiou náhonu na všetky kolesá AMG Performance 4MATIC+. Sériovo je model SL 55 4MATIC+
vybavený novovyvinutým podvozkom s oceĝovým
pružením AMG RIDE CONTROL s mimoriadne výkonnými hliníkovými tlmiĆmi pruženia a odĝahĆenými skrutkovými pružinami. Premiérovo má
sériové vozidlo od znaĆky Mercedes-AMG prednú nápravu s priestorovým zavesením kolies s piatimi ramenami, ktoré sú kompletne umiestnené v disku. Premiéru v SL 63 4MATIC+ oslavuje
inovatívny podvozok so systémom AMG ACTIVE
RIDE CONTROL s aktívnou, hydraulickou stabilizáciou nakláĥania. Vynikajúce spomalenie a možnosķ precízneho dávkovania zaruĆuje aj novovyvinutá vysokovýkonná kompozitná brzdová sústava
AMG s krátkymi brzdnými dráhami, citlivou odozvou a vysokou stabilitou aj pri extrémnom namáhaní. Po prvý raz je SL sériovo vybavená aktívnym
riadením zadnej nápravy.
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Šesķ jazdných programov AMG DYNAMIC
SELECT – „Klzká vozovka“, „Komfort“, „Šport“,
„Šport+“, „Individuálny“ a „PRETEKY“ (pri SL 63
4MATIC+ sériovo, pre SL 55 4MATIC+ obsiahnuté
ako súĆasķ balíka AMG DYNAMIC PLUS, ktorý sa
dodáva na želanie) – umožĥuje veĝké rozpätie charakteristiky vozidla od komfortnej až po dynamickú. V rámci jazdných programov AMG DYNAMIC
SELECT sú modely SL vybavené programami
DYNAMIKA AMG. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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ELEKTRICKÝ
„PLNOKRVNÍK“

Ste automobilový nadšenec a hĝadáte kombináciu inovatívnej
elektrickej mobility v luxusnom prostredí a športových vlastností
s agilnou dynamikou jazdy? V tom prípade je pre vás ideálnym
partnerom nový Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+.
12
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ercedes-Benz pokraĆuje v elektrifikácii aj svojich dcérskych znaĆiek, o Ćom svedĆí aj jej prvý plnoelektrický „posol“ z dielne
AMG - založený na architektúre Mercedes-EQ pre vozidlá luxusnej a vyššej triedy. Jeho „srdcom“ je koncepcia výkonného pohonu
s dvoma motormi (synchrónne motory s permanentnými magnetmi (PSM)), z ktorých je jeden
umiestnený na prednej náprave a druhý na zadnej
náprave. VĈaka tomu ponúka plne variabilný náhon na všetky kolesá AMG Performance
4MATIC+, ktorý prenáša hnaciu silu na vozovku vo všetkých jazdných podmienkach. Základná verzia dosahuje maximálny celkový výkon
484 kW (658 k), priĆom maximálny krútiaci moment elektrického stroja dosahuje 950 Nm. S balíkom AMG DYNAMIC PLUS, ktorý sa dodáva
na želanie, sa maximálny výkon v režime PRETEKÁRSKY ŠTART s funkciou zvýšenia výkonu
zvýši až na 560 kW (761 k). Maximálny krútiaci moment elektrického stroja dosiahne hodnotu až 1 020 Nm. Novinka pri stave nabitia aspoĥ
80 percent dokáže zrýchliķ z 0 na 100 km/h za
3,4 sekundy. Maximálna rýchlosķ je vo voliteĝnom balíku obmedzená na 250 km/h. V rámci sériovej výbavy zrýchli AMG EQS z 0 na 100 km/h
za 3,8 sekundy (stav nabitia aspoĥ 80 %). Maximálna rýchlosķ je v tomto prípade obmedzená na
220 km/h. Vozidlo dosahuje skvelý súĆiniteĝ odporu vzduchu od 0,23, Ćomu prispieva aj aerodynamické vyladenie vozidla, ktoré zabezpeĆuje
maximálnu efektívnosķ pri pomalej aj dynamickej jazde s vysokou rýchlosķou.

Novinku
charakterizuje
nielen jej výkon,
ale aj efektívne
spätné získavanie energie
poĆas brzdenia.
RekuperaĆný
výkon dosahuje
hodnotu až
300 kW.
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Podvozok AMG RIDE CONTROL+ je vybavený
viacprvkovou prednou nápravou a zadnou nápravou s priestorovým zavesením kolies. Má vzduchové pruženie, ktoré je spojené s adaptívnym,
elektronicky riadeným nastavovaním tlmenia
v kombinácii so sériovým riadením zadnej nápravy. Obsahuje množstvo inovácií: nanovo bol vyvinutý napr. nosník zadnej nápravy, ložiská pomocného rámu a motora, nanovo boli prepracované
prieĆne stabilizátory, ako aj strmene kolies a ramien náprav. Pri rýchlostiach pod 60 km/h sa zadné kolesá natáĆajú opaĆným smerom ako predné
kolesá. Od rýchlosti presahujúcej 60 km/h sa zadné kolesá natáĆajú rovnakým smerom ako predné
kolesá. Rázvor, ktorý sa tým virtuálne predęži, ponúka vyššiu jazdnú stabilitu a bezpeĆnosķ jazdy vo
vyšších rýchlostiach.
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EQS 53 4MATIC+ v sebe zosobĥuje aj emocionálny zážitok, pretože prináša nový mohutný sonórny zvuk do jazdenia na elektrický pohon. Jej
ozvuĆovací systém pomocou špeciálnych reproduktorov, budiĆov kmitov a generátora zvuku
vytvára osobitný zvukový zážitok s dvomi charakteristikami: Autentický alebo Výkonnostný. Exkluzívny ZVUKOVÝ ZÁŽITOK AMG sa generuje
vnútri aj vonku a je tonalitou a intenzitou prispôsobený konkrétnemu jazdnému stavu, zvolenému jazdnému programu alebo želaniu vodiĆa. Pomocou tlaĆidiel AMG na volante alebo centrálneho
displeja možno v každom jazdnom programe zvoliķ zvukové charakteristiky „Vyvážený“, „Športový“
13
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nované brzdenie až do úplného zastavenia. Pomocou funkcie DRIVE PILOT (dodávanej na želanie)
vozidlo automaticky spomalí pred rozpoznanými
vozidlami idúcimi vpredu až do úplného zastavenia, napríklad pred svetelnou križovatkou.

60,(,3,)1,3Ư(2*2)û1,/
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Nespornou
výhodou novej
generácie akumulátorov sú
výrazne kratšie
Ćasy nabíjania
a aj preto možno
akumulátor vo
vozidle nabíjaķ
jednosmerným
prúdom s výkonom do 200 kW
na rýchlonabíjacích staniciach.

Vozidlo je vybavené výkonným 400-voltovým
akumulátorom, vyrobeným podĝa najnovších štandardov lítium-iónovej technológie. Podiel kobaltu sa znížil na 10 %, priĆom optimalizovaný aktívny materiál pozostáva z niklu, kobaltu a mangánu
v pomere 8:1:1. Vysokovoltový akumulátor má využiteĝnú kapacitu energie 107,8 kWh, má výrazne
vyššiu energetickú hustotu, vyšší výkon nabíjania
a novinkou je možnosķ inštalácie aktualizácií pre
systém manažmentu akumulátora vzduchom.
a „Výkonný“. V prípade funkcie PRETEKÁRSKY
ŠTART vozidlo vydáva jedineĆný zvuk, ktorý je
vhodne prispôsobený dynamickému zrýchĝovaniu.

6-"/,/7,3(

Model Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ je sériovo vybavený inovatívnou hyperobrazovkou
MBUX a ponúka v modeli EQS 53 4MATIC+ celý
rad prídavných funkcií, ktoré zvýrazĥujú výkonnostný charakter športového vrcholového modelu. Veĝká klenutá obrazovka sa tiahne od jedného
stępika A k druhému stępiku A, priĆom jej tri obrazovky sú umiestnené pod krycím sklom a vizuálne
sa zlievajú. Na želanie sa dodáva aj AMG TRACK
PACE - virtuálny pretekársky inžinier. Softvér je
súĆasķou systému infotainmentu MBUX a napr. poĆas jazdy na pretekárskej trati ustaviĆne zaznamenáva viac ako 80 špecifických údajov o vozidle.
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Prispôsobenie konkrétnej situácii alebo svojej preferencii umožĥuje päķ jazdných programov
AMG DYNAMIC SELECT: „Klzká vozovka“, „Komfort“, „Šport“, „Šport+“ a „Individuálny“. VodiĆ si
môže prostredníctvom jazdných programov AMG
DYNAMIC SELECT taktiež predvoliķ aj základné
nastavenie podvozka: stlaĆením tlaĆidla sa menia
jazdné vlastnosti na „Komfort“, „Šport“ a „Šport+“.
Zároveĥ môže dodatoĆne, prostredníctvom funkcie
vypnutia ESP zvýšiķ pôžitok z jazdy, napr. na uzatvorených tratiach.
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Novinku charakterizuje nielen jej výkon, ale
aj efektívne spätné získavanie energie poĆas brzdenia. RekuperaĆný výkon dosahuje hodnotu až
300 kW. PoĆas rekuperácie môže prebiehaķ kombi14
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Nespornou výhodou novej generácie akumulátorov sú výrazne kratšie Ćasy nabíjania a aj preto
možno akumulátor vo vozidle nabíjaķ jednosmerným prúdom s výkonom do 200 kW na rýchlonabíjacích staniciach. Takto sa dá získaķ elektrický prúd pre Ĉalších 300 km (podĝa WLTP) už po
19 min. VĈaka palubnej nabíjaĆke možno elektrifikované vozidlo AMG nabiķ striedavým prúdom do
22 kW celkom komfortne doma alebo na verejných
nabíjacích staniciach. Podiel na skrátení Ćasov nabíjania má aj efektívny tepelný manažment. KeĈ je
inteligentná navigácia s elektrickou inteligenciou
aktivovaná, akumulátor sa poĆas jazdy podĝa potreby predhreje alebo ochladí, aby na mieste nabíjania dosiahol optimálnu teplotu na rýchle nabíjanie. Aj vĈaka funkcii Nabíjanie ECO sa akumulátor
vyznaĆuje dlhou životnosķou, o Ćom svedĆí aj certifikát akumulátora, platný do desiatich rokov alebo
do najazdenia 250 000 km.
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BezpeĆnosķ jazdy garantuje aj vysokovýkonná
kompozitná brzdová sústava AMG so šesķpiestikovými strmeĥmi bīzd a brzdovými kotúĆmi s rozmermi 415 x 33 mm na prednej náprave a jednopiestikovými strmeĥmi bīzd a brzdovými kotúĆmi
s veĝkosķou 378 x 22 mm na zadnej náprave. Na
želanie možno dodaķ keramickú vysokovýkonnú kompozitnú brzdovú sústavu AMG, pri ktorej
sa vpredu používajú brzdové kotúĆe s rozmermi
440 x 40 mm. ćalším technickým komponentom
je prídavná funkcia i-Booster, pomocou ktorej brzdový systém maximálne efektívne kombinuje elektrickú rekuperáciu s hydraulickou brzdou. Ó
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HYBRIDNÝ
„PREDÁTOR“

Mercedes AMG GT 63 S E PERFORMANCE sa ako prvé
vysokovýkonné hybridné vozidlo znaĆky Mercedes-AMG,
využívajúce technológie formuly 1, dostáva do sériovej výroby.

15
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VodiĆ má k dispozícii sedem
jazdných programov AMG
DYNAMIC
SELECT a to:
Elektrický,
Komfort, Šport,
Šport+, PRETEK,
Klzká vozovka
a Individuálny.

16

ové vysokovýkonné hybridné
vozidlo ponúka fascinujúcu úroveĥ
jazdnej dynamiky, priĆom novým
technologickým oznaĆením
E PERFORMANCE dáva jednoznaĆne najavo, že svojím špeciálnym hnacím ústrojenstvom spája premyslený výkon a pôsobivú dynamiku jazdy s maximálnou efektívnosķou.
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Športové gény štvordverového kupé zvýrazĥuje
expresívny dizajn s nízko položenou kapotou motora, svalnatým telom, klesajúcou kabínou a dynamickým typom karosérie fastback. Pozornosķ si zaslúži výrazný spojler predného nárazníka, ktorého
vonkajšie otvory na prívod vzduchu sú širšie a tvarované ostrejšie. Prúd vzduchu sa cez tri vertikálne
plutvy kanálovým spôsobom privádza k chladiĆom
v podbehoch kolies. Exkluzívnymi identifikaĆnými
znakmi zadnej Ćasti vozidla sú spojler zadného nárazníka s integrovanou klapkou nabíjacej zásuvky
pre dobíjanie zo siete a oznaĆenie modelu s Ćerveným pozadím. V hybridnej verzii znaĆka AMG navyše zavádza zvonku drážkované lichobežníkové
dvojité koncovky výfuku. K dispozícii je aj mnoho
lakov (štyri matné, päķ odtieĥov metalízy, dva jednovrstvové, ako aj sedem nových lakov z rozšírenej
ponuky možností individuálneho prispôsobenia)
a množstvo prvkov výbavy. Dizajn exteriéru možno zvýrazniķ aj novým balíkom AMG Night II ale-

bo kombináciou balíka Night a balíka uhlíkových
vlákien. K tomu treba pripoĆítaķ aj nové 20-palcové
a 21-palcové disky kolies z ĝahkej zliatiny, v dvoch
farebných variantoch.
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Model Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE
disponuje mimoriadne rozsiahlou výbavou, ako
napr. podvozkom so systémom AMG RIDE
CONTROL+ s novým systémom tlmenia, sériovou
keramickou vysokovýkonnou kompozitnou brzdovou sústavou AMG a multimediálnym systémom
MBUX. Na združenom prístroji vidieķ elektrický
dojazd, spotrebu elektriny, výkon a krútiaci moment elektromotora, teploty akumulátora a elektrického stroja. Vysokokvalitné grafické zobrazenia na multimediálnom displeji vizualizujú tok
výkonu celého pohonného systému, otáĆky, výkon,
krútiaci moment a teplotu elektromotora, ako aj
teplotu akumulátora. Sériový volant AMG Performance s výrazným dizajnom zdvojených ramien
má plynulo integrované dotykové plochy. Novinkou je možnosķ výberu stupĥov rekuperácie hybridného pohonu pomocou tlaĆidiel na volante. V interiéri zvýrazĥujú exkluzívne farby športovú alebo
luxusnú stránku novinky. K dispozícii je možnosķ
výberu z viacerých farieb, priĆom predné a zadné
sedadlá sú jednofarebné v príslušnej farbe výbavy,
rovnako aj lakķové opierky na dverách, kožené lemovanie podlahových rohoží a veniec volantu.
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JedineĆnú motorizáciu modelu
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE zabezpeĆuje kombinácia 4,0-litrového motora V8 biturbo s permanentne budeným synchrónnym elektromotorom, vysokovýkonným akumulátorom a plne
variabilným náhonom na všetky kolesá AMG Performance 4MATIC+. Kombinácia motora a elektromotora vytvára systémový výkon 620 kW
(843 k) a maximálny systémový krútiaci moment
viac ako 1 400 Nm. Vozidlo dosahuje zrýchlenie z 0 na 100 km/h len za 2,9 sekundy, rýchlosķ
200 km/h za menej ako desaķ sekúnd. Maximálna
rýchlosķ konĆí až pri hodnote 316 km/h. Elektromotor s výkonom 150 kW (204 k) je umiestnený
na zadnej náprave, kde je spolu s dvojstupĥovou
prevodovkou s elektrickým radením a elektronicky riadeným zverným diferenciálom zadnej nápravy integrovaný do kompaktnej jednotky elektrického pohonu (Electric Drive Unit). Elektromotor tým,
že pôsobí priamo na zadnú nápravu, premení bezprostredne svoju silu na náhon, vĈaka Ćomu sa podarilo súbežne zlepšiķ úĆinnosķ kompletného vozidla a znížiķ nielen emisie, ale aj spotrebu.
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Ķažiskovým prvkom novinky je vysokovýkonný akumulátor AMG, inšpirovaný technológiami
hybridných pretekárskych vozidiel formuly 1 tímu
Mercedes-AMG Petronas F1. Spája vysoký, Ćasto
opakovane vyvolateĝný výkon s nízkou hmotnosķou na zvýšenie celkového výkonu vozidla. Ponúka
kapacitu 6,1 kWh, trvalý výkon 70 kW a na desaķ
sekúnd špiĆkový výkon 150 kW. Nízka hmotnosķ
len 89 kg umožĥuje veĝmi vysokú hustotu výkonu
1,7 kW/kg. Základom vysokej výkonnosti 400-voltového akumulátora AMG je inovatívne priame
chladenie: špiĆkové chladiace médium, ktoré je založené na elektricky nevodivej kvapaline, prvýkrát obteká všetkých 560 Ćlánkov a chladí ich jednotlivo. VĈaka tomu sa akumulátor vždy nachádza
v rovnomernom, optimálnom rozsahu pracovnej
teploty v priemere 45 °C bez ohĝadu na to, ako
Ćasto sa nabíja alebo vybíja. Rovnomerná regulácia
teploty akumulátora má rozhodujúci vplyv na jeho
výkonnosķ, životnosķ a bezpeĆnosķ.
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VodiĆ má k dispozícii sedem jazdných programov AMG DYNAMIC SELECT a to: Elektrický,
Komfort, Šport, Šport+, PRETEK, Klzká vozov-

ka a Individuálny. Programy je možné navoliķ pomocou prepínacej páĆky na stredovej konzole alebo tlaĆidlami AMG na volante. Vozidlo sa zvyĆajne
spúšķa potichu (tichý režim) v jazdnom programe
Komfort po zapnutí elektromotora. Pri vyššej rýchlosti si môže zákazník zvukovými tlaĆidlami na
stredovej konzole alebo na volante zvoliķ medzi vyváženým a výkonnostným zvukovým zážitkom.
Hybridný pohon prináša výhody aj pre samotnú reguláciu dynamiky jazdy, keĈ namiesto zásahu bīzd prostredníctvom ESP® dokáže elektromotor regulovaķ trakciu, len Ćo niektoré koleso zaĆne
signalizovaķ príliš veĝké preklzávanie. To nielenže
zlepšuje agilnosķ a zvyšuje efektívnosķ, ale umožĥuje aj využiķ výkon, ktorý by bol inak „zniĆený“
poĆas brzdenia, na nabíjanie akumulátora.
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Podvozok AMG RIDE CONTROL+ je založený na
viackomorovom vzduchovom pružení s automatickou reguláciou výšky a je spojený s adaptívnym,
elektronicky riadeným nastavovaním tlmenia. VodiĆ si môže predvoliķ základné nastavenie prostredníctvom jazdných programov AMG
DYNAMIC SELECT: stlaĆením tlaĆidla sa zmenia jazdné vlastnosti napríklad od úplne dynamických v režime Šport+ až po pokojné plachtenie
v nastavení Komfort. Okrem toho si možno naladenie prispôsobiķ nezávisle od jazdných programov
vlastným tlaĆidlom v troch stupĥoch. Vozidlo je vybavené aj integrovanou reguláciou dynamiky jazdy
DYNAMIKA AMG, ktorá ovplyvĥuje stratégie regulácie systému ESP®, náhonu na všetky kolesá
a elektronicky ovládaného zverného diferenciálu
zadnej nápravy. Zvyšuje sa tým agilnosķ bez obmedzenia stability. V jazdnom programe Individuálny
si vodiĆ môže sám urĆiķ stupne nastavenia
DYNAMIKA AMG a to: Základné, Rozšírené, Profesionálne a Majstrovské. Ó
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Ovládanie silou mysle
Mercedes-Benz prezentoval na mníchovskom autosalóne IAA
MOBILITY aj pohīad na možnosti použitia technológie
rozhrania medzi īudským mozgom a poāítaāom v automobile.

V

ýskumom a vývojom aplikácií rozhrania medzi mozgom Ćloveka a poĆítaĆom vo vozidle postavila znaĆka
Ĉalší míĝnik pri zluĆovaní Ćloveka
a stroja. Rozhrania medzi ĝudským
mozgom a poĆítaĆom (Brain-Computer Interface,
BCI) umožĥujú novú formu riadenia výberu cieĝa navigácie, zmeny náladového svetla v interiéri
alebo zmeny rozhlasovej stanice. Technológia BCI
je absolútne nezávislá od hlasových a dotykových
pokynov, Ćo de facto otvára revoluĆné možnosti
intuitívnej interakcie s vozidlom.
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Pomocou integrácie technológie rozhrania medzi ĝudským mozgom a poĆítaĆom integruje
18

Mercedes-Benz prvé prístupy k BCI do svojej štúdie vozidla VISION AVTR. A ako funguje spomínané ovládanie? Zariadenie BCI upevnené na záhlaví
používateĝa s nositeĝnými elektródami zaznamenáva mozgovú aktivitu a po krátkej kalibrácii vytvorí priame spojenie s vozidlom. Mozog reaguje
na vizuálne vnemy na prístrojovej doske. Zariadenie BCI v reálnom Ćase meria aktivitu neurónov
v mozgovej kôre. Analyzuje namerané mozgové
vlny a rozpoznáva, na ktoré svetelné body sa používateĝ zameriava a venuje im celú svoju pozornosķ (rozhranie snímajúce pozornosķ, Attention-Sensing-Interface). Aktivita neurónov sa zvyšuje
podobne ako intenzita pozornosti. Zariadenie následne spustí cielenú funkciu vo vozidle. Uvedený proces si pomocou svojich vlastných myšlienok
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Štúdia
Mercedes-Benz
VISION AVTR je
výsledkom globálnej spolupráce medzi jednou
z najinovatívnejších znaĆiek
zábavného
priemyslu –
Disney a ôsmou
najhodnotnejšou
znaĆkou
na svete:
Mercedes-Benz.

v praxi otestovali aj mníchovskí návštevníci autosalónu, ktorí podobne - ako v prípade neurónového spojenia medzi Na’vi a prírodou v mimoriadne
úspešnom vizionárskom hollywoodskom filme
AVATAR zacielením svojej pozornosti na svetelné body ovládali digitálne svety VISION AVTR. Tie
boli zobrazené na prístrojovej doske a vyvolávali rôzne funkcie: napr. vietor, nechali rásķ rastliny,
vyberali parkovacie miesta s možnosķou nabíjania
alebo premenili deĥ na noc.
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Štúdia Mercedes-Benz VISION AVTR je výsledkom globálnej spolupráce medzi jednou z najinovatívnejších znaĆiek zábavného priemyslu –
Disney a ôsmou najhodnotnejšou znaĆkou na svete: Mercedes-Benz. Názov štúdie vozidla znamená ADVANCED VEHICLE TRANSFORMATION
(pokroĆilá premena vozidla) a stelesĥuje víziu
znaĆky Mercedes-Benz o mobilite v Ĉalekej budúcnosti. Biometrické spojenie umožĥuje novú
interakciu medzi Ćlovekom, strojom a prírodou
v autonómne jazdiacom koncepĆnom vozidle.
Tomu zodpovedajú aj trvalo udržateĝné materiály ako vegánska koža DINAMICA® z recyklovaných materiálov, rýchlorastúci Karuun® (ratan),
ktorý dokáže rásķ len v biologickej rozmanitos-

ti, a organická, kompostovateĝná technológia
akumulátorov vytvárajú uzatvorený recyklaĆný
cyklus. 33 bionických klapiek na zadnej strane
vozidla vie komunikovaķ s vodiĆom a prostredníctvom jeho subtílnych gest aj s vonkajším svetom. Namiesto bežného volantu má štúdia multifunkĆný ovládací prvok na stredovej konzole.
Položením ruky naĥ sa interiér prebudí a vozidlo rozpozná cestujúceho podĝa frekvencie
srdca. Jednoduchým nadvihnutím ruky sa na
dlani premieta výber ponuky, prostredníctvom
ktorej si používateĝ intuitívne vyberá medzi rôznymi funkciami. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7
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LEGENDA
ODOLÁVAJÚCA
ĀASU

Štúdia EQG predstavuje vzrušujúci modelový variant legendárnej
terénnej ikony, blízky jej budúcej sériovej podobe. Kombinuje
nezameniteĝne výrazný vzhĝad Triedy G s vybranými dizajnovými
prvkami, typickými pre plnoelektrické modely Mercedes.
20
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deĝovacia hrana nápadného dvojfarebného laku –
hore lesklá Ćierna, dole lesklá alubeam – sa tiahne
v prednej Ćasti vozidla bezprostredne pod dosadajúcou kapotou motora, Ćím ešte výraznejšie zdôrazĥuje tento charakteristický dizajnový prvok.
Spredu pôsobí EQG povedome najmä typickým
okrúhlym svetlometom. Na úkor tradiĆnej masky
chladiĆa sa pri plnoelektrickom modeli nachádza súvislé obloženie chladiĆa v sýtoĆiernej farbe,
v ktorom je zasadená osvetlená hviezda s 3D efektom - s výrazným akcentom. Okolo nej vytvára animovaný vzor v modrej farbe, známej z modelov
Mercedes-EQ, vizuálne spojenie. ąierny panel obopína obvodový svetelný pás a spolu s nabielo svietiacimi kruhmi v krytoch vonkajších zrkadiel dopęĥa grafiku denného osvetlenia svetlometov.

Namiesto tradiĆného krytu náhradného kolesa
sa na zadných
dverách
nachádza uzamykateĝný box
s akcentami
s bielym osvetlením, ktoré
svojím dizajnom
pripomínajú nabíjaciu skrinku.

Ư/7+ğ-/3(6"51"/&ğ/2

Štúdia je obutá na 22-palcových diskoch z ĝahkej zliatiny z lešteného hliníka v exkluzívnom dizajne. Namiesto tradiĆného krytu náhradného
kolesa sa na zadných dverách nachádza uzamykateĝný box s akcentami s bielym osvetlením, ktoré svojím dizajnom pripomínajú nabíjaciu skrinku. Do boxu možno pohodlne umiestniķ aj nabíjací
kábel. ćalším výrazným prvkom dizajnu exteriéru je plochý strešný nosiĆ vo vysokolesklej Ćiernej
farbe. Biela LED lišta integrovaná v prednej hrane
strešného nosiĆa je modernou interpretáciou vyhĝadávacieho svetlometu, ktorý je pri nároĆných
dobrodružstvách v teréne nenahraditeĝný. ćalšia
LED lišta v Ćervenom vyhotovení tvorí zadný koniec strešného nosiĆa.

"(,*-/,*&0+Ư-,%,+

Š

túdia plnoelektrického SUV nadväzuje na dizajnovú tradíciu konštrukĆného
radu a možno ju na prvý pohĝad rozpoznaķ ako zástupcu Triedy G. Z nej preberá podobne hranatú siluetu spolu s ikonickými prvkami. Jej svetelné pásy vizuálne
zvýrazĥujú robustné vonkajšie ochranné lišty. Od-

Štúdia EQG má v sebe jednoznaĆne DNA
„GéĆka“ – a to nielen z hĝadiska dizajnu, ale aj
kvôli svojim vnútorným hodnotám. VĈaka nim je
nekompromisným terénnym vozidlom. Jeho karoséria je postavená na robustnom rebrinovom
ráme. Konštrukcia podvozku zostáva extrémne
terénna, Ćo je typické pre Triedu G; s nezávislým
zavesením kolies na prednej náprave a tuhou
zadnou nápravou novovyvinutou na integráciu
21
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elektrického pohonu. So štyrmi
individuálne riadenými elektromotormi umiestnenými blízko
kolies ponúka vozidlo jedineĆné
jazdné vlastnosti, a to ako v teréne, tak aj na ceste. V kombinácii
s prepínateĝnou prevodovkou, vĈaka ktorej možno štúdiu EQG prepnúķ do režimu redukcie, spęĥa
aj nároĆné výkonnostné požiadavky v teréne typické pre Triedu G.
Takto vybavený plnoelektricky poháĥaný variant Triedy G bude, samozrejme, na konci vývoja sériového modelu Ćeliķ legendárnej testovacej
dráhe na 1 445 metrov vysokom vrchu Schöckl
pri meste Graz. Trasa s dęžkou 5,6 kilometra plná
60-stupĥových stúpaní sa na medzinárodnej terénnej scéne už roky považuje za jednu z najväĆších
výziev pre Ćloveka a techniku na celom svete. Po
úspešnom zdolaní bude môcķ aj elektrické „GéĆko“
zdobiķ certifikát kvality obligátny pre konštrukĆný rad 463 „Schöckl proved“. A rovnako - ako jeho
konvenĆne poháĥaný „starší brat,“ zažiari aj elektrický variant vĈaka stúpavosti až do 100 percent
na zodpovedajúcom povrchu. „Do kariet“ mu navy-

še hrajú aj konštrukĆné výhody elektrického pohonu, ktoré z neho robia mimoriadne vhodné terénne
vozidlo a predurĆujú ho na ambiciózne nasadenie
v teréne. Akumulátory integrované do rebrinového
rámu sa starajú o nízke ķažisko. KeĈže elektromotory poskytujú maximálny krútiaci moment prakticky od prvej otáĆky, plnoelektrické terénne vozidlo ako štúdia EQG a neskôr aj sériový model, sa
vyznaĆujú vynikajúcou hnacou silou a dávkovateĝnosķou – Ćo predstavuje tiež výhodu na strmých
svahoch, ako aj v hlbokom teréne.

0 &+2'Ɣ &-/,'"(1

Vznik, vývoj, budúcnosķ a význam ikonického
GéĆka najlepšie vyjadril Dr. Emmerich
Schiller, výkonný riaditeĝ spoloĆnosti
Mercedes-Benz G GmbH a vedúci odboru výroby
terénnych vozidiel spoloĆnosti Mercedes-Benz AG.
Ako totiž uviedol: „PoĆas svojej viac ako 40-roĆnej
modelovej histórie sa v Triede G používala vždy
najmodernejšia a najvhodnejšia technológia pohonu – od dieselového motora s nepriamym vstrekovaním z poĆiatkov, až po 4,0-litrový motor V8 od
znaĆky Mercedes-AMG v aktuálnom špiĆkovom
modeli G 63. Elektrifikácia tejto terénnej legendy
je jednoducho Ĉalším logickým krokom na pozadí
našej stratégie ‘Electric only‘ – a absolútne fascinujúcim projektom. Naša ikona odoláva a bude v každom ohĝade odolávaķ Ćasu.“ Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7

ćalší krok k Ćistej mobilite
Mercedes-Benz bude spolu so spoloānosŎami Stellantis a Total Energies
rovnocenným 33% akcionárom spoloānosti Automotive Cells Company (ACC).

V

rámci spolupráce sa urýchli rozvoj spoloĆnosti ACC – s trvalo udržateĝnou,
najmodernejšou technológiou Ćlánkov,
konkurencieschopnými nákladmi a cieĝom dosiahnuķ minimálne 120 gigawatt hodín kapacity Ćlánkov do konca desaķroĆia a staķ sa európskym lídrom na trhu v oblasti Ćlánkov a modulov
akumulátorov. ACC bude pre Mercedes-Benz dodávaķ vysokovýkonné moduly a Ćlánky akumulátorov zo svojich výrobných závodov od polovice
tohto desaķroĆia. SpoloĆnosķ Mercedes-Benz prispieva do spoloĆného podniku svojím know-how
a podporuje rozvoj výrobnej siete spoloĆnosti ACC na základe na základe štandardov kvality znaĆky Mercedes-Benz. V spoloĆnosti Saft,
dcérskej spoloĆnosti Total Energies, má partnera
v oblasti systémov akumulátorov s dlhou životnosķou, ako aj elektrických a hybridných poho-

22

nov. Stellantis prináša odborné znalosti z oblasti
industrializácie vĈaka rozmanitosti svojich znaĆiek, svojej veĝkosti a globálnej dominancii. Ó
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NEDOBYTNÝ
„ŠPECIÁL“
Strieborná hviezda prichádza na trh s novou pancierovou
verziou luxusného modelu Triedy S 680 GUARD
4MATIC, ktorá je prvou limuzínou GUARD znaĆky
s náhonom na všetky kolesá.

M

ercedes-Benz vyrába pancierové vozidlá od roku 1928, teda
už vyše 90 rokov. Najnovší model, urĆený predovšetkým na prepravu najvyšších predstaviteĝov
štátov, biznismenov, finanĆníkov a Ĉalšie osoby, vyžadujúce si režim špeciálnej ochrany prináša niekoĝko podstatných noviniek, zvyšujúcich
nielen bezpeĆnosķ, ale aj komfort. K zmene došlo v rámci Integrovaného ochranného systému
(iSS), kde doterajšie ochranné materiály integro-

vané do sériovej štruktúry holej karosérie nahradila novovyvinutá špecifická karoséria GUARD
z ochranných prvkov. Táto samonosná ochranná bunka je jadrom iSS. Oplášķovanie z hliníka
v koneĆnom dôsledku slúži ako dizajnový plášķ,
ktorý sa stará o nenápadný vzhĝad. Po modeloch Mercedes-Benz Triedy S s krátkym a dlhým
rázvorom a Mercedes-Maybach Triedy S predstavuje GUARD už štvrtý variant karosérie novej generácie. iSS zahīĥa okrem opancierovania
aj prispôsobenie podvozku, motora a prevodovky

23
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Množstvo inteligencie sa skrýva
aj v hydraulicky
(namiesto pôvodných elektricky)
ovládaných zdvihákoch okna.
Aj pri výpadku
elektrického
systému možno
okná núdzovo
ovládaķ, v prípade atentátu teda
zatvoriķ.

s cieĝom zabezpeĆiķ jazdné vlastnosti blízke sériovej verzii. VĈaka paralelnému vývojovému procesu so sériovými modelmi dosahuje aj životnosķ
vozidiel GUARD úroveĥ sériového vozidla.

+1"/&ğ/,3Ư(,*#,/1

Okrem pancierových prvkov, ktoré nie je vidno,
je pevnou a dôležitou súĆasķou koncepcie ochrany aj priehĝadný povrch okien. Materiál aj hrúbka viacvrstvových okien zodpovedajú prísnym
požiadavkám bezpeĆnostnej klasifikácie VR10.
Vnútorná strana okien je potiahnutá polykarbonátovou ochranou proti skleným Ćrepinám. Sklá
si napriek svojim komplexným ochranným vlastnostiam zachovávajú veĝmi dobré optické vlastnosti. Z pohĝadu komfortu a výbavy v interiéri
nezaostávajú štvor- a päķmiestna verzia za svo24

jimi modelovými súrodencami.
Vyše 80 možností individuálneho prispôsobenia
Triedy S je k dispozícii aj tu, od
aktívneho náladového osvetlenia
cez multimediálny displej s technológiou OLED
až po zadnú Ćasķ
prvej triedy a zadné airbagy. Mimoriadna výbava
ako napr. posuvná strecha – ktorá by bola v rozpore s ochranným úĆelom vozidla – v ĥom nie je.

'36ƆƆ&, %/+

Nový model S 680 GUARD 4MATIC je certifikovaný v súlade so smernicou VPAM. Testy boli
vykonané Balistickým úradom v Ulme, jediným
skúšobným a certifikaĆným orgánom pre zbrane, muníciu a bezpeĆnostnú techniku v Bádensku-Württembersku a jedným z najmodernejších inštitútov tohto druhu. A navyše, zodpovedá
aj požiadavkám Spolkového kriminálneho úradu (BKA). Na základe testov spęĥa vozidlo požiadavky najvyššieho civilného stupĥa ochrany
VR10 v súlade so smernicou VPAM BRV v jej treķom znení (Bullet Resistant Vehicles). Certifikácia
v tomto prípade premiérovo obsahovala detonaĆ-
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né testy s tzv. biofidelickými figurínami, v rámci ktorých sa zohĝadĥovali všetky poškodenia na
figurínach, ako aj na všetkých miestach na sedenie. Karoséria a sklá museli poĆas testov odolaķ
ostreĝovaniu zo zbrane so zodpovedajúcou muníciou s tvrdým oceĝovým jadrom. Model S 680
GUARD 4MATIC je prvým vozidlom, ktoré absolvovalo aktuálne tri testy (strecha, podlaha a bok)
a dosiahlo v nich najlepšie hodnotenie vo forme
troch z troch hviezdiĆiek.

" %+& (ğ36)"-Ɔ"+&

Model S 680 GUARD 4MATIC tak disponuje novovyvinutými aktuátormi dverí, vĈaka ktorým nie je potrebné vyvíjaķ pri ich otváraní a zatváraní veĝkú silu. Na rovinke, ale dokonca aj na
svahu sa osvedĆila aj plynulá aretácia dverí. Senzorika dverí dokáže rozpoznaķ, kedy a ako by sa
mali pohnúķ alebo zastaviķ. Množstvo inteligencie sa skrýva aj v hydraulicky (namiesto pôvodných elektricky) ovládaných zdvihákoch okna. Aj
pri výpadku elektrického systému možno okná
núdzovo ovládaķ, v prípade atentátu teda zatvoriķ.
Medzi prvky mimoriadnej výbavy patria hasiace zariadenie s nezávislou funkciou spustenia Ći
núdzový systém Ćerstvého vzduchu, ktorý chráni
cestujúcich pred vniknutím dymu alebo dráždivých plynov a zároveĥ im dodáva Ćerstvý vzduch,
ale aj sirény, stroboskopické svietidlá, vysielaĆky
a poplašný systém v ohrození. SúĆasķou sériovej
výbavy sú pneumatiky s núdzovým dojazdom
Michelin PAX, vĈaka ktorým možno opustiķ nebezpeĆné miesto aj s poškodenými pneumatika-

mi, a to až do vzdialenosti 30 km.

-/3"+û
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Motorizácia nového
modelu (V12 biturbo)
prešla komplexným
prepracovaním. Úpravou prešlo turbodúchadlo,
zberné výfukové potrubie a vedenie vzduchu. Novinkou je aj upravený filter pevných Ćastíc spalín benzínu. Motor V12 tak disponuje výkonom
450 kW/612 k a zdvihovým objemom 5 980 cm3.
Maximálny krútiaci moment 830 Nm je k dispozícii od 2 000 ot./min. Kvôli vysokej hmotnosti je maximálna rýchlosķ elektronicky obmedzená
na 190 km/h. K najdôležitejším charakteristikám
motora patrí celohliníková kĝuková skriĥa, jednodielny reķazový rozvod, kovaný kĝukový hriadeĝ
z kvalitnej zušĝachtenej ocele, kované piesty a viaciskrové zapaĝovanie s dvanástimi dvojsvieĆkovými zapaĝovacími cievkami. Ide o prvú limuzínu
GUARD s náhonom 4MATIC v kombinácii s dvanásķvalcovým motorom. Je pre ĥu charakteristická
nízka hmotnosķ systému, najlepšia možná trakcia
a bezpeĆnosķ jazdy v kombinácii s maximálnym
komfortom jazdy a jazdnou dynamikou. Základné rozdelenie krútiaceho momentu pri tomto modeli je 31 % na prednej a 69 % na zadnej náprave.
Okrem iného so silnejšími boĆnými hriadeĝmi bol
náhon na všetky kolesá prispôsobený vyššej hmotnosti vozidla verzie GUARD.… Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7
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Definovanie limitov
Štúdia smart Concept #1 prezentuje víziu prvého sériového
modelu novej generácie plnoelektrických vozidiel znaāky
smart a posúva ho do rýchlo rastúceho segmentu malých
kompaktných vozidiel.
26
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Z

naĆka, symbolizujúca trvalo udržateĝný
a prepojený mestský životný štýl a mobilitu ako takú, sa stáva prepojeným, prvotriednym vozidlom s elektrickým pohonom s akumulátormi, urĆeným pre
nároĆných zákazníkov. SvedĆí o tom aj progresívny dizajn štúdie, jej prvotriedna výbava a pokroĆilá technológia.

,3û!&7'+,3û

Štúdia svojím lesklým bielym lakom nanovo definuje znaĆku smart mimoriadne štýlovým a vyspelým spôsobom, obsahujúcim úplne novú DNA
dizajnu. Tomu zodpovedajú aj vyvážené proporcie, mohutná konštrukcia Ći krátke previsy vpredu a vzadu. Progresívnym dizajnovým a dominantným prvkom štúdie je veĝká panoramatická
strecha s výrazným svetelným vencom. VĈaka
plynulému prechodu na Ćelné sklo a na okná bezrámových dvier, ako aj atmosférickému stropnému svietidlu sa vytvára dojem, ako by sa strecha
vznášala nad karosériou. S ĥou tvoria vzrušujúci
kontrast ĝahkosti nápadité dizajnové prvky v antracitovej a Ćiernej farbe v spodnej Ćasti karosérie,
zdôrazĥujúce robustnosķ športového úžitkového
vozidla. Pozornosķ upútajú aj výrazné 21-palcové dizajnovo unikátne kolesá. Zapustené kĝuĆky dverí sú iba naznaĆené svetelnými prvkami.
Pánty zadných dverí sa nachádzajú vzadu, vĈaka Ćomu sa zadné boĆné dvere otvárajú do opaĆnej
strany ako predné. K výraznému emocionálnemu
vzhĝadu štúdie prispievajú aj svetlomety a zadné svietidlá s LED. Sofistikovaný zhluk osvetlenia
exteriéru a interiéru zaujme tým, že vĈaka zvukovým prvkom sa predný pás svetelných diód delí
na malé trojuholníky, blikajúce do rytmu. PoĆnúc
osvetleným obložením chladiĆa sa svetelné efekty
postupne posúvajú v rytme hudby po bokoch vozidla - až po zadný difúzor.

,

dosky. Centrálny ovládací prvok je voĝne stojaci 3D
dotykový displej s 12,8-palcovou uhloprieĆkou.

&$&1)&7û &(,+"(1&3&1

Nová generácia modelov smart disponuje výkonným centrálnym poĆítaĆom, ovládajúcim infotainment, asistenĆné systémy vodiĆa, funkcie
špecifické pre elektromobilitu a architektúru pre
elektrické/elektronické vozidlá. VĈaka aktualizáciám softvéru vzduchom možno na diaĝku aktualizovaķ až 75 % všetkých riadiacich jednotiek.
Komfort a bezpeĆnosķ štúdie zvyšujú parkovací
asistent, asistent riadenia pri vyhýbaní, asistent
jazdenia po diaĝnici a asistent vytvorenia záchrannej uliĆky. Premiérovo aplikovaný unikátny dizajn
riadiaceho rozhrania štúdie smart Concept #1 je
mimoriadne používateĝsky prístupnejší. Trojrozmerný glóbus slúži ako centrálny bod ponuky na
12,8-palcovom dotykovom displeji s vysokým rozlíšením. Avatar s umelou inteligenciou pomáha používateĝovi orientovaķ sa ponukami a funkciami.
K vysokej úrovni pohodlia používateĝa prispeje aj
novovyvinutá aplikácia smart pre chytré telefóny.
Funguje nielen ako digitálny kĝúĆ, ale umožĥuje
plynulú integráciu prepojených služieb a funkcií
do digitálneho ekosystému používateĝa.
ąo dodaķ na záver? SnáĈ len to, že o dokonalú akustiku na palube vozidla sa postará prvotriedny ozvuĆovací systém od poprednej audio znaĆky Beats. Ó

Napriek
kompaktným
rozmerom
exteriéru je
interiér mimoriadne priestranný, Ćomu
pomáha aj
umiestnenie
kolies v rohoch
karosérie.

"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7

,*#,/1-/&"01/++,0ƌ

Napriek kompaktným rozmerom exteriéru je interiér mimoriadne priestranný, Ćomu pomáha aj
umiestnenie kolies v rohoch karosérie. Špeciálne
navrhnutá architektúra naznaĆuje, že rovnako ako
budúci päķmiestny sériový model aj štvormiestna
štúdia poskytuje priestor na nohy a lakte na úrovni
vozidiel z vyšších segmentov, ako aj množstvo odkladacieho priestoru. Jedným z hlavných dizajnových prvkov interiéru vozidla je stredová konzola,
vznášajúca sa medzi prednými sedadlami, plynulo sa spájajúca s unikátnym dizajnom prístrojovej
27
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Limitovaná fantázia
Pri príležitosti 100. výroāia znaāky Maybach
predstavuje Mercedes-Maybach edíciu Edition 100.
Ide o mimoriadnu edíciu aktuálnych najluxusnejších
verzií modelov Triedy S a GLS.

I

ch poĆty sú v oboch prípadoch limitované
len na 100 kusov! Prvým limitovaným modelom je prvotriedne SUV GLS s motorom
V8 a výkonom 557 k. Jeho kombinovaná
spotreba paliva je 12,0 l/100 km, priĆom dosahuje kombinované emisie CO2 275 g/km (podĝa NEDC). Vozidlo v sebe spája športový vzhĝad
s luxusom sedanu. A nielen to. Je o 33 centimetrov vyššie ako klasický sedan a ponúka jedineĆne priestranný interiér s priestorom na nohy

28

na úrovni 1,10 m, ako aj vzduchové pruženie. Interiér je utlmený proti hluku a vybavený najjemnejšou kožou. Elektricky vysúvateĝné nášĝapné
dosky sa starajú o maximálny komfort pri nastupovaní a vystupovaní.
Druhým modelom je luxusný sedan
Mercedes-Maybach Triedy S s motorom V12
a výkonom 612 k. Jeho kombinovaná spotreba
paliva je 14,1 – 13,3 l/100 km, priĆom dosahuje
kombinované emisie CO2 322 – 305 g/km (pod-
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ĝa NEDC). Model je dokonalým sedanom na prevádzku so šoférom. Medzi jeho kĝúĆové prvky
výbavy patria zadná Ćasķ prvej triedy utlmená
proti hluku spolu so 4D obklopujúcim ozvuĆovacím systémom Burmester, vyhrievacie a masážne funkcie sedadiel, ako aj high-tech obrazovky infotainmentu. Model má v porovnaní
s dlhou Triedou S rázvor predęžený o 18 cm.
Po prvýkrát je vozidlo vybavené aj náhonom
na všetky kolesá.

2ƆŐ %1"+û"!ľ &
Základom tejto špeciálnej, zušĝachtenej edície,
pomenovanej Edition 100 a limitovanej len na sto
kusov z každého modelu bude ich ruĆné nalakovanie v dvoch rovnakých odtieĥoch – strieborná high-tech/nautická modrá – a vybavené koženým interiérom vo vyhotovení designo krištáĝová
biela/striebrosivá pearl. Pri Triede S zdobí stępik
C logo znaĆky spolu s nápisom Edition 100, pri
modeli GLS je to stępik D, ako aj viaceré odklada29
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Základom
tejto špeciálnej,
zušĝachtenej
edície, pomenovanej Edition
100 a limitovanej len na sto
kusov z každého
modelu bude
ich ruĆné nalakovanie
v dvoch rovnakých odtieĥoch –
strieborná high-tech/nautická
modrá.

cie priestory a plochy v interiéri, ale
aj kryty nábojov kolies. V novom sivom vyhotovení sa lesknú kované disky modelu GLS a kolesá Triedy S. Autoplachta s ikonickým zdvojeným
písmenom M a ušĝachtilý, ruĆne vyrobený kufrík v mäkkej krištáĝovej
bielej koži alebo Ćiernej koži – urĆený na uchovávanie kĝúĆov a dokumentov – podĆiarkujú exkluzivitu
tejto edície. V súvislosti s jubilejnou
edíciou navrhujú aj dlhoroĆní partneri Mercedes-Maybach prísne limitované mimoriadne série: licenĆný partner MAYBACH – Icons of Luxury
tak ponúka z kolekcie Maybach The Peak limitované plniace pero s hrotom z 18-karátového zlata a sériovým Ćíslom v štýlovej drevenej
darĆekovej krabiĆke. Na spone pera sa môže
nachádzaķ 100 Ćiernych alebo bielych diamantov, vrchná Ćasķ uzáveru je vyrobená z perlete a telo pera je nalakované v metalickom modrom odtieni vozidiel edície Edition
100. Výrobca striebra a jácht
Robbe & Berking zas ponúka Ćašu
na šampanské s individuálnou gra-

vúrou. Je ozdobená reliéfnym logom Maybach na podstavci a ušĝachtilou gravúrou loga Maybach 100 Years. SpoloĆnosķ
z mesta Flensburg dôsledne dbá na to,
aby pre znalcov a milovníkov klasiky
a majiteĝov vozidiel Mercedes-Maybach
vytvorila aj vhodné poháre na vodu
a vysoké poháre na miešané nápoje. Mimoriadnu sériu, ktorou znaĆka pokraĆuje v ceste k maximálnej individualite, nezávislosti a komfortu, bude možné
objednaķ od štvrtého štvrķroka 2021.

"*"0")+û!,(,+),0ƌ

Wilhelm Maybach, blízky spoloĆník
Gottlieba Daimlera pracoval najskôr pre spoloĆnosķ Daimler-Motoren-Gesellschaft. Úspech
vo vývoji prvého Mercedesu, ktorý v roku 1901
dominoval pretekárskemu týždĥu v Nice, mu priniesol prívlastok „kráĝ konštruktérov.“ Spolu so
svojím najstarším synom Karlom už v septembri
1921 na výstave automobilov v Berlíne prezentovala v rámci spoloĆnosti Maybach Motorenbau GmbH svoje prvé sériové vozidlo. Ich model W 3 bol pojazdným
umeleckým dielom: šlo o prvý nemec-
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„
ký sériový automobil s brzdami na všetkých štyroch kolesách, planétovou prevodovkou a interiérom s najkvalitnejšími materiálmi. Tak sa zrodila
dnešná storoĆná legenda. „ąo je dobré, musí byķ
aj krásne“ – bolo motto Wilhelma a Karla Maybacha zo zaĆiatku 20. storoĆia. O tom, že mali pravdu, svedĆí aj fakt, že sú považovaní za nadaných
konštruktérov, novátorov v oblasti automobilového luxusu a priekopníkov - pokiaĝ ide o štýl. VĈaka jednoducho znejúcemu vzorcu sa im podarilo
dosiahnuķ mimoriadne komplexné ciele: dokonalosķ a zruĆnosķ v kombinácii s inováciami, a to
z hĝadiska technického, ako aj remeselného. Toto
predstavuje názov Maybach dodnes.

2520Ɔ&1Ư+*&"/2

V 20. a 30. rokoch minulého storoĆia sa
Maybach stal prejavom charakteru a postavenia
v spoloĆnosti, a zároveĥ stelesnením technického a remeselného umenia. ZnaĆka Maybach bola
synonymom luxusu šitého na mieru ich majiteĝov. Králi, priemyselníci Ći umelci sa odvtedy nechávali voziķ v honosných sedanoch a majestátnych limuzínach a po svete cestovali vo vkusných
vozidlách typu kupé, kabriolet a roadster. Každý model znaĆky Maybach bol jedineĆný svojou

V 20. a 30. rokoch minulého storoĆia sa
Maybach stal prejavom charakteru
a postavenia v spoloĆnosti, a zároveĥ stelesnením technického a remeselného umenia.

výbavou interiéru, v ktorom sa precíznosķ stretávala s pôvabom. Indický maharadža si v roku
1928 svoj sedan dokonca nechal vyzdobiķ zlatom
a rubínmi.
Po smrti Karla Maybacha v roku 1960 prebrala firmu Maybach Motorenbau GmbH spoloĆnosķ
Daimler-Benz AG. V roku 2002 sa znovuzrodila samostatná znaĆka Maybach: do zaĆiatku roka
2013 sa po celom svete vyexpedovali legendárne
vozidlá, ako Maybach 57, Maybach 62 Ći
Maybach 62 Landaulet. Od roku 2014 je
Mercedes-Maybach znaĆkou Mercedes-Benz.
Okrem sériových modelov Mercedes-Maybach
Triedy S a GLS prináša znaĆka na trh aj model
S 600 limuzína Ći limitované mimoriadne modely, ako S 650 kabriolet alebo G 650 Landaulet.
V súĆasnosti sú hlavnými trhmi znaĆky krajiny,
ako ąína, Rusko, Južná Kórea, USA a Nemecko.
A to nie je zĈaleka všetko: Mercedes-Maybach sa
naĈalej vyvíja s viacerými modelmi – aj elektrickými. Na veĝtrhu IAA Mobility 2021 v Mníchove už predstavil Mercedes-Maybach prvú plnoelektrickú „lastoviĆku“, štúdiu Mercedes-Maybach
EQS, ktorá sa ako model dostane do sériovej výroby v roku 2023. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7
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EFEKTÍVNA
ELEKTRICKÁ
ALTERNATÍVA
V súvislosti s elektromobilitou sa stretávame
s rôznymi mýtami a aj nezodpovedanými otázkami.
O tom, aká je situácia s „elektrifikáciou“ v rámci
segmentu úžitkových vozidiel, sme sa porozprávali
s Jánom Novotným, vedúcim predaja úžitkových
vozidiel spoloĆnosti Mercedes-Benz Slovakia.
32

HVIEZDY CIEST

jan novotny.indd 32

3. 12. 2021 7:28:48

Z

36Ę'+"Ѹ("Ě0%,3,/ľ,-)+"")"(Ҍ
1/& (,*-,%,+"*,1,/,3Ư %3,7&Ҍ
!&")Ѹ03þĘƆ&+,2*60)ľ+,0,+ğѷ
ÎƷ&1(,3ğ(,0&01û)",01û3'Ɣ҇,Ҍ
(,*҄ѷ(,'"1,0& % "01,20*"/,*
(+2),3Ư*"*&0&û*-/"Ę,0Ɣ01û)"3Ɣ7!ľѾ
- Podĝa mĥa ide len o skreslený dojem. V prípade znaĆky Mercedes-Benz to tak urĆite nie je, pretože v rámci jej technologického a inovatívneho vývoja sa kladie dôraz aj na vývoj platformy
VAN.EA. Tá v podstate zosobĥuje vlastnú architektúru znaĆky, urĆenú výhradne pre úžitkové vozidlá. Je to práve ona, ktorá systematicky a cielene
otvára novú éru pre uplatnenie sa elektrických dodávok a ĝahkých úžitkových vozidiel, ktoré tak –
popri elektrických osobných vozidlách - prispejú k
bezemisnej doprave v mestských a prímestských
aglomeráciách.
+*"+û1,ѸƷ"")"(1/& (ğƔƷ&1(,3ğ3,7&!)û
2!Ɣ3!,%Ő!+,*Ę0"-,012-+"+%/û!7ƌ
!,1"/'Ɔ&"()0& (ğѾ
- Až do takejto miery sa to nedá formulovaķ,
lebo v prípade elektrických úžitkových vozidiel
ide o špecifickú Ćasķ ich využitia v rámci celého
segmentu úžitkových vozidiel. Povedzme si na rovinu – ich optimálnou „parketou“ sú aglomerácie
miest a veĝkomiest a ich blízke okolie. Na vzdialené trasy sú v súĆasnosti urĆené úžitkové vozidlá
s klasickým pohonom. To však neznamená, že vý-

voj nebude napredovaķ aj týmto smerom. Nakoniec, všetky novozavedené architektúry by mali
byķ približne od roku 2025 iba elektrické, aby
sme boli vĆas pripravení na to, keĈ prejdú trhy na
iba elektrickú energiu.
,0,0",2-/&+ûƆ'3Ư/7+ğ7/Ư %)"+&"3ƯҌ
0(2*23Ư3,'ѷѷѷ
- Celkovo sa v rámci našej znaĆky v rokoch 2022
až 2030 poĆíta s investíciami do akumulátorových elektrických vozidiel v hodnote vyše 40 miliárd eur. V tejto súvislosti už aj spomínaná platforma VAN.EA otvára novú éru elektrických dodávok
a ĝahkých úžitkových vozidiel. Dôvod je prostý:
spoloĆné akumulátorové platformy a elektrické architektúry v kombinácii s inovatívnym vývojom
a pokrokom v technológii akumulátorov prinesú aj vyšší stupeĥ štandardizácie a nižšie náklady.
To sa následne odrazí napr. v poklese nákladov na
akumulátory vo vozidle. Donedávna platná stratégia našej znaĆky, ktorá bola vyjadrená ako Electric
First (elektrika na prvom mieste) sa dnes mení na
stratégiu blízkej budúcnosti: Electric Only (jedine
elektrika). A týmto smerom sa presúva aj alokácia
investiĆného kapitálu.
/ûƌ*"00-þƌ('"!+,1)&3Ư**,!"),*3Ɔ& %
ƔƷ&1(,3Ư %3,7&!&")ѷ(,0&-/û3",+601,'+
1,*7-,%Ő!2& %")"(1/&( ޖû &"Ѿ
- Veĝmi dobre. Ako líder vývoja a výroby automobilov sme jednou z prvých znaĆiek, ktorá klientom
33
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Na eSprinter
máme zo strany
našich zákazníkov až neĆakane
dobrý ohlas.
V podstate o tom
svedĆí aj nedávna kúpa flotily
21 eSprinterov
spoloĆnosķou
GLS Slovakia,
ktorá je s ich
efektívnou
a úspornou prevádzkou - v rámci kuriérskych
služieb - veĝmi
spokojná.

prináša sériové riešenie aj v oblasti elektrických
vanov, priĆom - na rozdiel od konkurencie - ich
vieme klientom aj promptne dodaķ - v rámci ich firemných flotíl. Na Slovensku sme takto realizovali
napr. flotilové dodávky Ćisto elektrických
úžitkových eSprinterov pre spoloĆnosķ GLS
Slovakia. A nielen to. Už dnes môžeme garantovaķ
dodanie kompletného portfólia úžitkových vozidiel
- aj v ich elektrickom variante – a to modelov
eSprinter, eVito, eVito Tourer a budúci rok budú
predstavené modely eCitan a aj EQT.
(,*%,/&7,+1"2!Ɣ-/"!013"+ğ-,0)"!+ğ
!3*,!")6Ęľ*2!Ɣ %/(1"/&01& (ğѾ
- V roku 2022 príde na slovenský trh eCitan a po
ĥom aj jeho „osobnejšia“ verzia – model EQT, ktorá bude cieliķ na prepravu osôb a aj zákazníkov
z osobného segmentu.
&"1"-,3"!ƌѸ(,!,-,0&Ő-/&')&()&"+Ҍ
1&7+Ę(6*,!")"-/&+1"/Ҍ'+-/&"('"%,
-,*"/+"(/û1("'"5&01"+ &&Ѿ
- Na eSprinter máme zo strany našich zákazníkov až neĆakane dobrý ohlas. V podstate o tom
svedĆí aj nedávna kúpa flotily 21 eSprinterov spoloĆnosķou GLS Slovakia, ktorá je s ich efektívnou
a úspornou prevádzkou - v rámci kuriérskych služieb - veĝmi spokojná. Rovnako máme aj zo strany Ĉalších zákazníkov potvrdené, že náš „papierovo“ deklarovaný dojazd, spotreba energie a pod.
sú reálne aj poĆas nasadenia eSprinterov v praxi. To je aj dôvod ich spokojnosti – môžu sa na ne

plne spoĝahnúķ, pretože ako sami uviedli - aj na základe ich skúseností s inými znaĆkami - naše elektrické vany majú v reálnej prevádzke najbližšie
k údajom, ktoré sú deklarované.
Ę,Ě)Ɔ&"")"(1/& (ğ*,!")6ƔƷ&1(,3Ư %
3,7&!&")Ѿ
- Porovnateĝné parametre z hĝadiska dojazdu
a výdrže ako EQV, má model eVito Tourer. Naši
zákazníci, ktorí ho testovali, s ním dokázali dosiahnuķ cez rôzne stupne rekuperácie špiĆkové
parametre. Dokonca, vĈaka efektívnemu prístupu k jazde a rekuperácii najazdili v niektorých
prípadoch viac kilometrov, než udávali naše parametre. To ich presvedĆilo do tej miery, že si eVito
Tourer plánujú vziaķ ako alternatívu k svojim firemným flotilovým spaĝovacím vozidlám. V budúcom roku oĆakávame príchod novšej verzie
modelu skriĥovej dodávky eVito a to pod jej oznaĆením eVito 2.0, s rozšíreným dojazdom v rámci
mesta. Treba si však uvedomiķ, že úžitkové elektrické vozidlá sú urĆené len Ćasti našich klientov,
ktorí s nimi jazdia mestské, Ći prímestské predvídateĝné trasy, a tak si vedia aj vhodne naplánovaķ ich nabíjanie. Oveĝa väĆšie uplatnenie majú
v metropolách západnej Európy, kde sú elektrické vany v oveĝa väĆšej miere využívané ako alternatívny dopravný prostriedok zlepšujúci životné prostredie a kvalitu ich ovzdušia. Slovensko
je v tomto smere ešte inde, ale verím, že aj u nás
Ćoskoro dôjde k podpore elektomobility podobne
ako tomu je vo vyspelejších krajinách.
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- To je otázka uhla pohĝadu. V prvom rade - na
našich elektromobiloch môžete cez rôzne stupne
rekuperácie pracovaķ s energiou. Ak sa niekomu
zdá naše vozidlo drahšie, mal by si uvedomiķ,
že z pohĝadu dosahovaných výsledkov a technológie, ktorými disponujú, sú oproti konkurencii nielen efektívnejšie, ale aj výrazne progresívnejšie. Silným argumentom v prospech našich
vozidiel je aj ten, že cena nášho elektromobilu v sebe zahīĥa aj bezplatný servisný balík na
6 rokov a do najazdenia 160 000 km, osemroĆnú
garanciu na akumulátor. Certifikovaný akumulátor rovnako garantuje, že jeho kapacita neklesne pod 70% do najazdenia 160 000 km. A nakoniec – prínosom pre majiteĝa je aj zostatková
hodnota nášho elektrického vanu. Tá je pri znaĆke Mercedes-Benz vždy vyššia než pri ostatných
znaĆkách. Navyše ešte nášmu zákazníkovi garantujeme aj zabezpeĆenie mobility, pokiaĝ by
došlo k poruche na jeho vozidle.
",!-,3"!)&01"*&+-/,)"*1&(2ѸĘ,
0-,2Ʒ&1Ư*)",0)Ɔľ*(2*2)û1,/,*ѷѷѷ
- V prípade akumulátorov plánujeme predęžiķ
ich životné cykly tým, že ich v rámci recyklácie
naĈalej využijeme v inom prostredí – napr. v domácnostiach na uchovávanie elektrickej energie
získanej napr. z fotovoltiky uloženej na streche

domu Ći veternej energie. Vývoj elektromobility
napreduje míĝovými krokmi, razantnými investiĆnými stimulmi a masívnou technologickou zmenou. Jedným z výsledkov tohto procesu sa stane
aj postupné zmenšovanie veĝkosti akumulátorov
a naopak – rast ich výkonnosti. Vidieķ to už aj pri
modeli EQS, kde takmer 110 kW batéria zabezpeĆí vyše 700-kilometrový dojazd pri spotrebe 15 až
20 kWh/100 km. A nakoniec – Ćím menšie budú
v budúcnosti akumulátory, tým bude aj menšia
potreba riešiķ ich odpad a prípadnú recykláciu.
,(&Ő601"1,*)&'"!+,!2 %,-,*"+,Ҍ
3ƌѸ3Ę,*3&!ľ1"Ѹ3/û* &0"$*"+12ƔƷ&1Ҍ
(,3Ư %3,7&!&")Ѹ+'3þĘƆ&23Ư%,!2-/ľ+,0
")"(1/& (ğ%,-,%,+2Ѹ,-/,1&()0& (ğ*2
+ȇ,3ğ*2Ę&"+7ľ+,3ğ*2Ѿ
- Okrem nulových emisií a toho, že vozidlo
má tichú a tak aj komfortnejšiu prevádzku, sú
to jednoznaĆné pozitíva aj z hĝadiska ekonomiky a výhodnejších nákladov na prevádzku. Pri
elektrickom vane vedia byķ na 100 kilometrov
prevádzky v porovnaní s dieselovým pohonom
až poloviĆné, v extrémnom prípade až tretinové!
A navyše – už v budúcom roku sa na trhu objavia naše prvé vany postavené na platforme
eSprinter, ktoré budú nositeĝmi technológií zo
štúdie SUSTAINEER (SUSTAINABILITY
PIONEER). To sú jednoznaĆné a nespochybniteĝné prednosti elektromobility. A to je aj budúcnosķ automobilizmu. Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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SPRINTERY
PRE DAKAR

Legendárne preteky Dakar, ktoré sa už druhý rok konajú
v Saudskej Arábii, poctia ako sprievodné vozidlá slovenského
pretekárskeho Jantar Teamu, dva špeciálne upravené modely
Mercedes-Benz Sprinter.
36
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án Miloĥ je slovenskej motoristickej verejnosti dve desaķroĆia známy predovšetkým ako úspešný pretekár viacerých disciplín automobilového
športu, no najmä pretekov automobilov
do vrchu. A keĈže je aj schopným podnikateĝom a manažérom, nie je náhoda, že je
aj majiteĝom slovenského Jantar Teamu, ktorý sa na prestížnej rely Dakar 2022 konanej
v Saudskej Arábii (2. až 14. januára) predstaví až v troch kategóriách. Ako manažér tímu
bude priamo na mieste dohliadaķ na historicky
najväĆšiu slovenskú posádku, aká kedy v púštnom dobrodružstve štartovala. Ako na margo
toho poznamenal: „V najķažšej triede Original
by Motul (Malle Moto), ktorá sa vracia k zaĆiatkom pretekania na „africkom“ Dakare a v rám-

ci ktorej jazdci nemôžu využívaķ akékoĝvek
servisno-technické zázemie tímu, ale všetky servisné úkony si s motorkami riešia sami,
bude o pódiové umiestnenie bojovaķ náš jazdec, 46-roĆný legendárny Ćeský pretekár David
Pabiška. Ten sa na Dakare zúĆastní už trinásty
raz, priĆom doposiaĝ vždy prišiel do cieĝa, vĈaka Ćomu je aj rekordérom podujatia. Pretekárskou posádkou bude duo Juraj Ulrich – Ĝuboš
Schwarzbacher, ktorí budú štartovaķ v kategórii Dakar Classic, ktorá sa ide v Saudskej Arábii po paralelnej, „pevnejšej“ trase a je urĆená
pre automobily s rokom výroby pred 2000. Celkovo sme tento rok ako Jantar Team na Dakare zastúpení dvanásķĆlennou posádkou - vrátane pretekárov.“

V súvislosti
s púštnymi
pretekmi je
veĝmi dôležitou
otázkou aj to,
aké vozidlá budú
pretekárom
„kryķ chrbát,“
zabezpeĆovaķ im
potrebný servis
a podporu.
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V súvislosti s púštnymi pretekmi je veĝmi
dôležitou otázkou aj to, aké vozidlá budú pretekárom „kryķ chrbát,“ zabezpeĆovaķ im potrebný servis a podporu. Ján Miloĥ mal v tejto
otázke jasno hneĈ od poĆiatku: „Ja som znaĆke
Mercedes-Benz verný vyše tridsaķ rokov. Netajím, som „Mercedes pozitívny.“ A hoci ma viacerí „lámali“ na sprievodné vozidlo inej znaĆky, pre mĥa nebolo inej voĝby. A to aj za cenu,
že bol o Ćosi drahší. Má však viaceré bezkonkurenĆné výhody: dokonalý celosvetový servis,
bezpeĆnosķ a spoĝahlivosķ. Taktiež sa netajím,
že dôležitú rolu hrá aj môj výnimoĆne dobrý,
dlhoroĆný a až rodinný vzķah s trenĆianskym
37
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ál a technické zázemie pre servis motorky, ale
bude maķ upravený interiér aj na spanie a rekonvalescenciu. Jeho súĆasķou budú aj dvaja
mechanici. Novinári pôjdu na treķom sprievodnom vozidle – inej znaĆky.
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Majiteĝ Jantar
Teamu plánuje
po tom, ako
otestuje Sprinter
v rozhorúĆenej
arabskej púšti,
s ním spoloĆne
so svojou
manželkou
podniknúķ aj
cesty v zimnom
období.

zastúpením znaĆky Mercedes-Benz,“ Ján Miloĥ však nevlastní len Sprintery, ale aj „perlu“
v podobe modelu Mercedes-AMG 65 Final
Edition. A nielen to. V rámci svojej flotily
vozidiel disponuje Ĉalšími hodnotnými
striebornými hviezdami, akými sú modely
Mercedes-AMG G 63 Ći Triedou E v AMG úprave. Po minuloroĆných premiérových skúsenostiach na Dakare sa majiteĝ Jantar Teamu rozhodol so sebou zobraķ ako sprievodné vozidlo
aj Sprinter 316 CDI 4325 EL s pohonom 4x4
a automatickou prevodovkou 7G-TRONIC PLUS
v outdoorovom prevedení. „Na mieru nám ho
vyrobila martinská spoloĆnosķ TurĆan Auto. Je
špeciálne upravené, má mojim požiadavkám
prispôsobené komfortné sedadlá, toaletu a pod.
PoĆas Dakaru bude plniķ multifunkĆnú úlohu:
poĆas noci v ĥom budeme spaķ s manželkou
a cez deĥ bude o. i. zázemím na spracovávanie
dát, fotiek a informácií s nami cestujúcich tímových novinárov,“ uvádza Ján Miloĥ a zdôrazĥuje, že po skúsenostiach v uplynulom roku už
nechcú improvizovaķ a pracovaķ „na kolene.“ Aj
preto podnikli všetko pre to, aby mali na pôsobenie poĆas prestížnej motoristickej rely v púšti Saudskej Arábie dostatok potrebnej energie
a pracovného komfortu. „Na tieto úĆely sme zabezpeĆili zvýšenú kapacitu alternátora, na streche máme osadené kolektory s dvojnásobnou
kapacitou Ći špeciálny agregát, znásobujúci
elektrickú energiu z kolektorov. Navyše, interiér je vybavený zásuvkami na USB konektory, ako aj meniĆom elektrickej energie a zásuvkou na 230 V,“ dodáva. ćalší Mercedes-Benz
Sprinter 316 CDI 4325 EL s pohonom 4x4, so
špeciálne upravenou nadstavbou (realizovanou
v Bratislave) bude plniķ funkciu sprievodného
servisného vozidla. V ĥom nebude len materi-

Majiteĝ Jantar Teamu plánuje po tom, ako
otestuje Sprinter v rozhorúĆenej arabskej púšti, s ním spoloĆne so svojou manželkou podniknúķ aj cesty v zimnom období. „Zatiaĝ som na
ĥom veĝmi komfortne a pohodlne cestoval napr.
do Prahy, no plánujem s ním navštíviķ aj Ĉalšie európske destinácie. Je to nielen pohodlné,
bezpeĆné a komfortné vozidlo, ale vĈaka pohonu 4x4, jeho outdoorovej úprave, špeciálnej výbave a podlahovému kúreniu s ním môžeme
- ako s plnohodnotným karavanom – sebestaĆne cestovaķ nielen v rozhorúĆenej púšti, ale aj
v zasnežených horách pri mínusových teplotách,“ poznamenáva Ján Miloĥ a na záver nášho stretnutia prezrádza, že o rok plánuje ísķ
na Dakar aj s jeho srdcu blízkymi buginami.
A zrejme aj Ĉalším sprievodným - v poradí už
tretím - špeciálne upraveným Sprinterom. Samozrejme, ak sa všetko podarí tak, ako sa má.
Súdiac podĝa toho, že je typ Ćloveka, ktorý má
rád výzvy a vytrvalo si ide za svojím cieĝom, sa
zdá, že sa toho aj doĆkáme… Ó
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Nová konektivita pre vany
Po tom, ako došlo k prvému novembru k deÀnitívnemu ukonāeniu
služby Mercedes PRO, nahradila ju v rámci úžitkových vozidiel
služba Mercedes me connect.

O

Ćo pri uvedenej zmene, o ktorej boli
poĆas prechodného obdobia informovaní používatelia Mercedes PRO,
išlo? Podĝa slov Ing. Milana LukáĆa, oblastného manažéra pre úžitkové vozidlá spoloĆnosti Mercedes-Benz Slovakia,
s.r.o.: „Doterajšia služba Mercedes me connect
bola k dispozícii na úrovni B2C (Business to
Consumer) – teda len pre fyzické osoby. Teraz sa
rozšírila aj na sféru B2B (Business to Business),
Ćím umožnila svoje používanie aj pre firemných
majiteĝov vanov, resp. flotily osobných, a zároveĥ aj úžitkových vozidiel. Konektivita prebieha tak, že komunikaĆný LTE modul v úžitkovom
vozidle vysiela signál, pomocou ktorého dostáva koncový užívateĝ pomocou aplikácie všetky
prevádzkové dáta (napr. o tlaku v pneumatikách,
spotrebe, dostatku oleja, potrebe servisu) a užívateĝské informácie (napr. o otvorených oknách
Ći odomknutých dverách) do svojho chytrého telefónu. Pomocou neho tak môže na diaĝku riešiķ akýkoĝvek problém,“ priĆom dodáva, že uvedený systém je výhodný obzvlášķ pre majiteĝov

elektrických modelov eSprinter, eVito Tourer,
eVito, EQV a v budúcnosti aj eCitan alebo EQT.
Tí si, hlavne v zime, vedia pomocou konektivity predęžiķ dojazd. „Kým je vozidlo v noci pripojené na nabíjacej stanici, dá sa na diaĝku predhriaķ/predklimatizovaķ, Ćím sa zvýši aj tepelný
komfort v kabíne a ušetrí sa tak energia akumulátora: pri naštartovaní vozidla a jeho odchode
nebude naĥ vyvíjaný taký teplotný nápor,“ poznamenáva na záver Milan LukáĆ. Systémom
Mercedes me sa tak vytvorila jednotná, prijateĝnejšia a variabilnejšia platforma, v rámci ktorej
môžu aj majitelia úžitkových vozidiel využívaķ
balík digitálnych služieb, Ći v budúcnosti službu
Mercedes me Store (a jej produkty, akými budú
napr. digitálna kniha jázd, Ći In-Car Office). Navyše, v rámci spolupráce Mercedes-Benz s externými spoloĆnosķami zaoberajúcimi sa profesionálnym manažmentom dopravy, budú môcķ
zákazníci využívaķ pokroĆilú analytiku získaných dát z vozidiel v rámci spravovania svojho
vozového parku a manažmentu dopravy. Ó
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Kempingový Citan

Bývanie v špeciálne upravenom úžitkovom
vozidle na plný āi āiastoāný „úväzok“ je životným štýlom a snom nejedného motoristického
nadšenca. Tomuto trendu neostal niā dlžný ani
najnovší model Mercedes-Benz Citan.

P

revládajúcim konceptom na scéne Vanlife v prípade malých
transportérov je zmena vanu na
malé kempingové vozidlo a to pomocou flexibilne namontovateĝných a aj odmontovateĝných nábytkových
modulov. PoĆas veĝtrhu Caravan Salon 2021
predstavila znaĆka Mercedes-Benz spolu so
spoloĆnosķou VanEssa mobilcamping dva
príklady špecifických riešení na základe
modelu Mercedes-Benz Citan Tourer. Kým
v prvom prípade šlo o mobilnú kempingovú
kuchyĥu, v druhom prípade bol predstavený
systém na spanie.

2 %6Ŝû)&1+

Samotný systém kuchyne, urĆený do
zadnej Ćasti vozidla je založený na systéme
zásuviek a obsahuje integrovaný kartušový
sporák, možnosķ na umývanie riadu s 13-litrovou nádržou na vodu, ako aj 31-litrový
chladiaci box s kompresorom. K dispozícii je
aj dostatok miesta na riad a zásoby. Kuchynský modul váži asi 60 kg, vĈaka Ćomu ho
možno namontovaķ i vymontovaķ v priebehu
niekoĝkých minút. Rôzne farebné možnosti
poskytujú priestor na individualizáciu.
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Pomocou systému na spanie sa zadná Ćasķ
malého vanu premení niekoĝkými jednoduchými krokmi na komfortné miesto na spanie. O to najdôležitejšie – komfort, sa stará kvalitný matrac. PoĆas jazdy je systém
40
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v batožinovom priestore na mobilnej kuchyni, priĆom zadné sedadlá možno používaķ
bez obmedzenia. Rozmery modulu na spanie v novom modeli Citan sú 115 cm na šírku a 189 cm na dęžku, Ćo predstavuje dostatoĆne veĝkorysý a pohodlný priestor až pre
dve osoby.
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Nový Mercedes-Benz Citan na želanie disponuje infotainmentom MBUX (Používateĝský zážitok Mercedes-Benz) s jeho intuitívnou
koncepciou ovládania prostredníctvom dotykovej obrazovky, tlaĆidlami dotykového ovládania na volante, hlasovým ovládaním „Hey
Mercedes“, integráciou chytrého telefónu Ći
digitálnym rádiom (DAB a DAB+). K dispozícii sú aj služby Mercedes me connect, vĈaka
Ćomu sú zákazníci vždy prepojení s vozidlom.
Pomocou inovovaných aero-akustických opatrení došlo k výraznému zníženiu hluku vetra
v interiéri vozidla a všetky motory sa kombinujú s funkciou ECO-štart-stop. Citan disponuje aj rozsiahlou výbavou s modernými asistenĆnými jazdnými systémami, z ktorých
mnohé sú súĆasķou sériovej výbavy, ako napr.
pomoc pri rozjazde do kopca, asistent jazdy
pri boĆnom vetre, asistent sledovania pozornosti ATTENTION ASSIST a núdzové volanie Mercedes-Benz. Na želanie budú (od roku
2022) k dispozícii aj prvky komfortnej výbavy, ako THERMOTRONIC, KEYLESS GO Ći
elektrická parkovacia brzda. Ó
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Pomocou
systému na
spanie sa zadná
Ćasķ malého
vanu premení
niekoĝkými
jednoduchými
krokmi na komfortné miesto
na spanie.
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GLS SLOVAKIA
SA eSPRINTERY
OSVEDĀILI

Zoltán Nagy,
Country Manager GLS Slovakia

Uplynulo trištvrte roka od chvíle, keĈ spoloĆnosķ GLS
General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (GLS Slovakia)
do svojej kuriérskej flotily zaradila dvadsaķjeden nových
plnoelektrických modelov eSprinter. Na to, Ći a do akej
miery sa osvedĆili, sme sa opýtali Country Managera
GLS Slovakia, Zoltána Nagya.
42
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- Prevádzku eSprinterov hodnotíme pozitívne.
Môžem to povedaķ na základe vyjadrení našich
subdodávateĝov, ktorí ich prevádzkujú. Pochvaĝujú
si najmä dobrú manévrovateĝnosķ a jazdné vlastnosti. Doposiaĝ sme nezaregistrovali ani len jednu sķažnosķ na ich dojazd. A ak sa aj objavili nejaké bežné drobné poruchy, tie boli zo strany znaĆky
Mercedes-Benz promptne odstránené. Viac detailnejších informácií však získame po prvej zimnej
sezóne.
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- V prvom rade si naša spoloĆnosķ GLS Slovakia plní zodpovednosķ v ochrane životného prostredia a udržateĝnosti v rámci našej internej stratégie
„ThinkGreen“. Aj preto - okrem iných zelených aktivít, zameraných na kompenzáciu emisií vypúšķaných do ovzdušia - sme sa rozhodli pre postupné
zavádzanie elektrických doruĆovacích vozidiel do
našej firemnej flotily. Doterajšie skúsenosti z ich
prevádzky jasne naznaĆujú, že ich zavádzanie do
doruĆovacieho procesu bude pokraĆovaķ aj v budúcnosti. Zároveĥ sme získali pozitívne informácie
na doruĆovanie balíkov týmito vozidlami aj od samotných príjemcov balíkov, nielen od našich kuriérov. Veĝká väĆšina z nich si totiž všimla, že pri doruĆovaní nie je vozidlo hluĆné, nedymí sa mu pri
cúvaní a manévrovaní z výfuku, za Ćo nás chvália.
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1&7%,!+,1&ƌѸĘ&0Ɣ")"(1/& (ğ!,!û3(6+-/"Ҍ
3û!7(2Ɣ!/Ʒ2Ҍ3-,/,3++ľ0!&"0"),3Ư*&Ҍ
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- Z pohĝadu samotnej spotreby sú lacnejšie. Na
objektívnejšie porovnanie nákladov na údržbu budeme potrebovaķ ešte nejaký Ćas, pretože ich prevádzkujeme len sedem mesiacov. Ako hovorím: po
zime budeme o Ćosi zase múdrejší, avšak nepred-

pokladám, že by bol výsledok negatívny.
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- Tí vozidlá privítali s nadšením. eSprintery si
ich získali nielen pohodlím v kabíne, dobrým nastupovaním a vystupovaním do vozidla a tiež
do ložného priestoru, ako som už spomínal dobrou manévrovateĝnosķou, ale aj postaĆujúcim dojazdom. Postupne – po pomerne krátkom Ćase si
na jazdu v elektrickom úžitkovom vozidle zvykli
a z ich strany na eSprintery máme zatiaĝ iba pozitívnu spätnú väzbu.
20")&01"Ҏ37%Ő!,*++û(2-")"(1/& (Ư %
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- Zatiaĝ sme vzhĝadom na poĆet dvadsaķjeden vozidiel v prevádzke a ich teritoriálne rozmiestnenie
v rámci celého Slovenska špeciálnu infraštruktúru
neriešili, avšak v budúcnosti s ich postupným navyšovaním túto možnosķ nevyluĆujem.
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- Nabíjame ich v jednotlivých depách – poĆas ich
parkovania v noĆných hodinách, pomocou nástenných nabíjaĆiek na striedavý prúd.
,("'*&"/6*û1"$/+1,3+Ɣ-,!-,/27,
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- Samozrejme a hodnotíme ju veĝmi pozitívne.
Sme radi, že sa predajom zo strany znaĆky
Mercedes-Benz starostlivosķ o naše vozidlá neskonĆila. Práve naopak - snažia sa nám poradiķ vo všetkých smeroch, aby bolo naše využitie eSprinterov
v bežnej prevádzke Ćo najlepšie a najefektívnejšie.
Prebehlo aj niekoĝko videokonferencií, pomocou
ktorých zisķovali naše reálne skúsenosti z prevádzky, priĆom sa nám snažili poradiķ, ako môžeme
v bežnej dennej prevádzke dosahovaķ ešte lepšie
prevádzkové parametre. Ó
"51ѹ/1&+&(0Ѻ ,1,ѹ
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STAGNÁCIA
JE UBÍJAJÚCA
Napriek svojmu pomerne krátkemu pôsobeniu
na trhu je spoloĆnosķ VEDOS, s. r. o., synonymom
a príkladom veĝmi úspešného príbehu, postupného
rastu a korektného podnikania. To bol aj dôvod,
preĆo sme sa porozprávali s jej len tridsaķdvaroĆným
majiteĝom – Michalom Verešpejom...
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„

Ja som si stál za svojím rozhodnutím a inšpirovaný otcom a aj mojím ujom,
som sa do podnikania predsa len pustil. Všetko som stavil na kvalitu služieb,
postupné budovanie si renomé u svojich klientov, a to sa mi vyplatilo.

S

poloĆnosķ sídliaca v Rožkovanoch má
„srdce“ svojho podnikania – umiestnené na kraji Prešova, v Logistickom centre VEDOS v Petrovanoch. Už na prvý
pohĝad každého jej návštevníka zaujme
nielen rozsiahly podnikateĝský a logistický areál,
ale najmä poriadok a systém – na Ćo nie je Ćlovek
na Slovensku vždy zvyknutý. A následne - množstvo nákladných ķahaĆov a vozidiel s výrazne Ćitateĝným logom firmy. „Viacerí mi v zaĆiatkoch
vraveli, že trh je už obsadený a že sa len ķažko
ako neskúsený mladý Ćlovek, Ćerstvo po skonĆení školy, presadím. Ja som si však stál za svojím rozhodnutím a inšpirovaný otcom a aj mojím ujom, som sa do podnikania predsa len pustil.
Všetko som stavil na kvalitu služieb, postupné
budovanie si renomé u svojich klientov, a to sa mi
vyplatilo,“ vysvetĝuje Michal Verešpej a pokraĆuje: „ZaĆal som s prepravou potravín, priĆom mojím hlavným dopravným teritóriom v zaĆiatkoch
podnikania bola Veĝká Británia. Neskôr, so skvalitĥovaním a budovaním flotily vozidiel som pôsobenie autodopravy rozšíril aj na krajiny západnej Európy - ako Španielsko, Francúzsko, Belgicko
a Nemecko, ale aj Taliansko na juhu. Okrem kvalitných služieb disponujeme pomerne rozsiahlym
moderným vozovým parkom a poskytujeme aj

veĝkokapacitné logistické služby. Máme teda navzájom pospájaný komplex aktivít, pomocou ktorých vieme garantovaķ klientom nadštandard,
ktorý v takomto meradle a kvalite, aký ponúkame, nie je na Slovensku až taký bežný.“ Dnes
spoloĆnosķ VEDOS okrem dopravy potravín vozí
a rieši logistiku automotive, elektroniky, vo svojich logistických priestoroch skladuje obaly a tovar klientov. A nielen to…
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Michal Verešpej disponuje až 120 nákladnými
vozidlami rôzneho typu. Z nich je len chladiarenských návesov okolo šesķdesiat. Okrem toho tvorí jeho firemnú flotilu osem cisternových vozidiel
na prevoz cementu alebo aj desaķ sklápacích vozidiel. To všetko nie je náhoda: pred jedenástimi
rokmi založená spoloĆnosķ sa rozrástla a diverzifikovala do tej miery, že okrem autodopravy dnes
prevádzkuje betonárky v Prešove, Poprade a v Lipanoch (výstavba Ĉalších je vo fáze prípravy),
prevádzkuje servis nákladných motorových vozidiel, venuje sa napr. aj budovaniu a prenájmu logistických skladových priestorov, developerským
aktivitám a stavebníctvu. Celkovo je v rámci spoloĆnosti zamestnaných až 320 ĝudí, z ktorých len
v rámci dopravy pôsobí okolo 130 zamestnan45
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Otestovali sme si
jeden Mercedes
a boli sme s jeho
prevádzkou
veĝmi spokojní,
Ćoho výsledkom
je, že v súĆasnosti jazdíme už na
deviatich.

46
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cov. Ako sme informovaní, vo VEDOSe nechceli byķ zameraní len na jednu flotilovú znaĆku. Aj
preto sú súĆasķou ich firemnej flotily už päķ rokov aj vozidlá Mercedes-Benz. „Otestovali sme si
jeden Mercedes a boli sme s jeho prevádzkou veĝmi spokojní, Ćoho výsledkom je, že v súĆasnosti jazdíme už na deviatich, medzi ktorými sú najnovšie ķahaĆe Actros so systémom MirrorCam
a so vzduchovo odpruženými kabínami. Jeden
z Actrosov má nainštalované aj betónové Ćerpadlo
tzv. PUMI. Okrem toho vlastníme aj jedno Atego.
Už teraz sme si na budúci rok objednali dodanie
Ĉalších nových šestnásķ Mercedesov, z ktorých
by malo byķ päķ ķahaĆov Actros a zvyšok domiešavaĆe a betónpumpy Arocs. Ide o spoĝahlivé modely so slušnými parametrami spotreby, komfortu
a bezpeĆnosti pre našich vodiĆov – Ćo je pri kúpe
vozidiel jednou z našich priorít,“ poznamenáva
Michal Verešpej. Podĝa jeho slov využívajú - na
základe fleetovej zmluvy – služby autorizovaného
servisu spoloĆnosti Motor-Car. Ako zároveĥ dodáva, napriek kúpe nových vozidiel Mercedes-Benz
o nejakom rozsiahlejšom zvýšení poĆtu vozidiel
momentálne neuvažujú. Radšej, ako by mali braķ
zákazky „pod cenu,“ si udržujú povesķ vysokej
kvality poskytovaných služieb. Výsledkom tohto prístupu je nielen nízka fluktuácia zamestnancov, pochádzajúcich z okolia Prešova, ale aj fakt,
že poskytujú logistické služby a 3PL služby logistiky pre renomované spoloĆnosti.

,!&++ğ7û7"*&"

Hoci má spoloĆnosķ VEDOS len jedného tridsaķdvaroĆného majiteĝa, je zaujímavá aj tým,
že spolu s ním v nej pôsobia aj jeho Ĉalší súrodenci: tridsaķroĆná sestra Radka má „pod palcom“ ekonomiku a HR, dvadsaķsedemroĆný
brat Marek je jej štatutár a má na starosti technickú Ćasķ a najmladší - dvadsaķdvaroĆný brat
Kristián si „brúsi ostrohy“ na technickom oddelení a Ĉalší nám blízki ĝudia, ktorí nám pomáhajú s vedením spoloĆnosti a berieme ich ako
našu rodinu. „Sme tu taký rodinný klan a myslím si, že aj rodinné zázemie, naša súdržnosķ,
dobré vzķahy a vysoké pracovné nasadenie Ći
to, že vždy dodržíme dané slovo, sú dôvodom,
preĆo sme tam, kde sme,“ vysvetĝuje majiteĝ
a konateĝ spoloĆnosti Michal. „Aj preto beriem
firmu ako našu spoloĆnú, rodinnú, hoci je písaná len na mĥa. Viete, pokiaĝ si túto rodinnú
väzbu a vzķahy udržíme, dovtedy budeme silní a budeme rásķ.“ Na záver nás predsa len zaujímalo, aký má majiteĝ spoloĆnosti VEDOS
cieĝ do najbližšej budúcnosti: „Prvoradým mojím cieĝom je – spokojnosķ odberateĝov, dodávateĝov a našich zamestnancov. Som aktívny Ćlovek, ktorý by bez práce nevydržal, lebo by som
stagnoval, a to nechcem. Stagnácia je ubíjajúca. Aj preto sa naĈalej budem venovaķ rozvoju
a stabilizácii našej rodinnej firmy.“ Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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Komunálny eEconic
Mercedes-Benz Trucks sa momentálne v rámci vývoja akumulátorového
elektrického modelu eEconic, urāeného na použitie v rámci komunálnych
služieb, zameriava na testy v oblasti bezpeānosti, výkonu a dħžky
životnosti vozidla.

M

odel sa musí osvedĆiķ aj pri testovaniach akumulátorov a elektrického hnacieho ústrojenstva
v lete a v zime a podrobí sa aj testom na meranie hluku, na elektromagnetickú kompatibilitu (EMK) a na jazdy
na nekvalitných cestách. Následne bude testovaný zákazníkmi, priĆom jeho sériová výroba je naplánovaná na druhú polovicu roku 2022.

Á-&Ę(,3Ư3Ư(,+

Model eEconic je nízkopodlažné nákladné motorové vozidlo, ktoré je založené na modeli eActros. Hlavné technické špecifikácie
modelu eEconic sú do znaĆnej miery totožné
s modelom eActros. Model eEconic by mal v budúcnosti v konfigurácii ako vozidlo na zber odpadu pokryķ drvivú väĆšinu trás na zber odpadu typických pre model Econic - bez potreby
dodatoĆného nabíjania, s lokálne CO2-neutrálnym pohonom a nízkymi emisiami hluku – najmä poĆas skorých ranných hodín. NajväĆšia
prípustná celková hmotnosķ modelu na úrovni

27 ton príde na trh najskôr s usporiadaním kolies 6x2/VNA v konfigurácii ako vozidlo na zber
odpadu. Rovnako ako v prípade modelu eActros
je technologickým srdcom modelu eEconic pohonná jednotka: e-náprava s dvoma integrovanými elektromotormi a prevodovkou s dvoma stupĥami. Sériový model eEconic je vybavený troma
balíkmi akumulátorov, z ktorých každý disponuje energiou na úrovni približne 105 kWh. Oba
kvapalinou chladené motory generujú trvalý výkon 330 kW a špiĆkový výkon na úrovni 400 kW.
Zároveĥ možno pri predvídavom spôsobe jazdenia navyše spätne získaķ rekuperáciou elektrickú energiu – to predstavuje veĝkú výhodu
predovšetkým pri zbieraní odpadu s Ćastým zastavovaním a rozjazdom. eEconic je mimoriadne
vhodný na plánované použite v rámci premávky s Ćastým zastavovaním a rozjazdom, na dobre
naplánované trasy s priemernou dęžkou 100 km.
Po dokonĆení denných trás možno jeho akumulátory nabíjaķ vo vozovniach zákazníkov výkonom až 160 kW. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ&*)"//2 (
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Prvý nákladný automobil Daimler

Prvý dieselový kamión
Benz Typ 5K3

125
rokov

pokroku

Rok 2021 je pre nákladné vozidlá znaāk
znaāky Mercedes-Benz
v mnohých ohīadoch špeciálny. Od výroby jej prvého
nákladného vozidla uplynulo 125 rokov a svoje 25. výroāie
oslavuje vlajková loă tohto segmentu – Mercedes-Benz Actros.
Významné jubileum si pripomína aj malý veīký pomocník
Unimog, ktorý je na trhu už 75 rokov.

É

ra nákladných vozidiel Daimler
Trucks sa zaĆala písaķ v roku 1896,
keĈ Gottlieb Daimler predstavil
motorizovaný konský povoz. Namiesto koní ho poháĥal 1,06-litrový dvojvalcový motor Phoenix s výkonom štyroch konských síl a opraty nahradil volant. Aj
keĈ tento motorizovaný vynález dokázal odviezķ náklad 1 500 kg, prvotný záujem oĥ bol
striedmy.
Konštruktérov Daimlera a Maybacha
to však neodradilo. Už o dva roky prišli
s druhou generáciou, ktorá však mala motor nie vzadu, ale vpredu, pod sedadlom
vodiĆa. O rok neskôr predstavili model

48

„Daimler 4 hp“, ktorý mal motor nad prednou
nápravou, kde ho v nákladných vozidlách nájdeme dodnes.

1û)"+,3ğ&+,3û &"

Vývoj napredoval, v roku 1908 uzrelo svetlo sveta nákladné vozidlo S.A.G. „Gaggenau“
C/36, v roku 1913 prišiel model DM 4½b.
V roku 1926 sa spoloĆnosti vytvorené Gottliebom Daimlerom a Carlom Benzom zlúĆili do
spoloĆného podniku Daimler-Benz AG a spolu
s nimi sa zaĆal aj spoloĆný vývoj úžitkových
vozidiel. Na autosalóne v Berlíne predstavili celý rad úžitkových vozidiel schopných odviezķ od 1 do 5 ton. Hlavný výrobný závod sa
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NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
Historické nákladné vozidlá
Daimler z rokov 1896/1897

Nákladné vozidlo Mercedes-Benz L5
s motorom OM5 z roku 1927

nachádzal v meste Gaggenau, ktoré sa neskôr
stalo synonymom úspešného príbehu dieselových motorov pre nákladné vozidlá.
V rokoch 1936 až 1939 bol vlajkovou loĈou
ponuky nákladných vozidiel „nosatý“ model L 10000, ktorý dokázal odviezķ až 10 ton.
Ponuku nákladných vozidiel však výrazne
ovplyvnila druhá svetová vojna. Produkcia
viacerých modelov bola zastavená a tie, ktoré vo výrobe zostali (L 1500, L 3000 a L 4500
a neskôr L 701), sa až do konca vojny vyrábali v obrovských množstvách. S koncom vojny
však opäķ prišiel boom, zniĆené Nemecko potrebovalo úžitkové vozidlá, aby mohla krajina
opäķ rásķ a budovaķ vojnou zniĆené mestá.

+&3"/7û)+)"$"+! 

Rok 1946 priniesol legendu, ktorá slúži
v najķažších podmienkach dodnes –
Unimog. Za jeho zrodom stojí Albert Friedrich,
ktorý viedol vývoj leteckých motorov v Daimler-Benz AG. Prišiel s nápadom poĝnohospodárskeho vozidla, ktoré pomôže zvýšiķ produktivitu farmárov. Na poĝnohospodárskom
veĝtrhu v roku 1948 sa stal Unimog hitom
a získal si 150 objednávok, o rok neskôr sa ho
v závode Boehringer v Göppingene vyrobilo
600 kusov. V Gaggenau sa pod znaĆkou
Mercedes-Benz zaĆal vyrábaķ v roku 1951.
Povojnové obdobie umožnilo spoloĆnosti sústrediķ sa s voĝnými rukami na Ĉalší vývoj, Ćo
prinieslo viaceré nové nákladné vozidlá ako
L 3500 (1950), LP 315 (1955) Ći L 322 (1959).
Dovtedajší dizajn kabín nákladných vozidiel
ovplyvnili od polovice 60. rokov nové, striktné
regulácie dęžky a váhy vozidiel. Tie priniesli
ostré hrany a dizajn sa zaĆal orientovaķ výluĆne na funkĆnosķ. Typickým predstaviteĝom
tejto éry bol model LP 1620 z roku 1963.

V roku 1973 bola v závode vo Wörthe predstavená nová generácia vozidiel, ktorá mala
úplne nový dizajn aj vlastnosti. Jeden model
pokryl segment strednej aj ķažkej nákladnej
dopravy a z tejto generácie vychádzali aj neskoršie úspešné modely NG 80 (1980) a SK
a MK (1989).

Î-)+"+,3Ư 1/,0

Dnešná vlajková loĈ znaĆky,
Mercedes-Benz Actros, vstúpil na trh v roku
1996 a zaujal svojou vysoko ekonomickou prevádzkou aj ekologickými motormi, navyše bol
nabitý celou paletou inovácií. O dva roky neskôr prišiel aj Ĉalší dnes veĝmi dobre známy
model, ktorým bol Mercedes-Benz Atego. Ó

,

Povojnové
obdobie umožnilo spoloĆnosti
sústrediķ sa
s voĝnými
rukami na Ĉalší
vývoj, Ćo prinieslo viaceré
nové nákladné
vozidlá ako
L 3500 (1950),
LP 315 (1955)
Ći L 322 (1959).
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Mercedes-Benz eActros z roku 2021
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AUTOBUSY

E. CZUCZOR:

PODNIKÁME
SRDCOM

SpoloĆnosķ FERMO, s. r. o., sa na trhu autobusovej prepravy
za vyše dvadsaķ rokov vypracovala medzi renomovaných
a stabilných prepravcov. O tom, Ćomu za to vĈaĆia,
sme sa porozprávali s jej majiteĝom
Eugenom Czuczorom - a jeho deķmi...
50
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C

zuczorovci sú známi tým, že ako rodina držia silno pokope. A to nielen
doma, poĆas nedeĝného obeda za jedným stolom, ale aj v rámci podnikania. Eugen Czuczor je podĝa slov detí
nielen majiteĝom, ale aj „najvyšším bossom“ ich
autobusového impéria, ich mama Gizka pracuje ako hlavný „kontrolór“ zamestnankýĥ, pretože
jej pozornému oku niĆ neujde. Podĝa slov dcéry
Silvie je jej hlavným poslaním to, že drží rodinu
pohromade. Firemné „opraty“ dnes drží pevne
v rukách syn Kristián Czuczor - spolu so sestrou
Silviou Šestákovou Czuczorovou, ktorá dohliada
na ekonomiku firmy a personálne záležitosti.

V,,)-/3,1+Ư&*-2)7Ѹ-/"(1,/Ư01"0/,7Ҍ
%,!)&-,!+&(ƌ3/û* &21,20,3"'-/"-/36Ѿ
2$"+72 7,/ѹV minulosti som pracoval aj
v Bratislave ako dopravný referent, neskôr som
pôsobil v Galante ako uĆiteĝ výcviku v autoškole.
K vozidlám a doprave som mal vždy blízko, a to
bol aj dôvod, preĆo som sa po zmene režimu rozhodol kúpiķ autobus a s ním od roku 1995 podnikaķ ako živnostník: Eugen Czuczor – FERMO.
A keĈže som svoje aktivity postupne rozširoval,
o pár rokov neskôr, v roku 2009, som preklopil
živnosķ na firmu FERMO, s. r. o.
/&01&û+72 7,/ҙ06+Қѹ O pár rokov na to sa
rozšírilo naše rodinné podnikanie a spolupráca
s otcovou firmou o spoloĆnosti - FERMO Control
Consult, s. r. o., a AVE FERMO, s. r. o., v ktorých
sme so sestrou spolumajiteĝmi.

/û* &-,!+&(+&03"+2'"1")"+21,Ҍ
20,3"'!,-/3"-/"-/3",0ťѸ)",
*û1"'(1&3&16Ѹ(1,/ğƷ1(0!,-/3,2
+"0Ɣ3&0&Ѿ
2$"+72 7,/ѹ Nie. Držím sa zásady, že pokiaĝ mám nieĆo robiķ poriadne, musím sústrediķ
všetky sily a energiu na koneĆný výsledok a spokojnosķ všetkých zainteresovaných. To sa nedá
trieštením síl a pozornosti inými smermi. A Ćo
je hlavné, chceme si udržaķ renomé bezpeĆného, spoĝahlivého a poctivého prepravcu. To, že sa
nám to darí, potvrdzuje aj fakt, že zamestnávame
120 zamestnancov, z ktorých je takmer sto vodiĆov, Ći to, že medzi našich stálych klientov patria
také spoloĆnosti, akými sú Amazon, DM Drogerie, FM Logistic, Jasplastik Slovakia, KNP Voderady, Metro, cash and carry Slovakia, Groupe PSA
Slovakia a pod.
/&01&û+72 7,/ѹ... a navyše, v súĆasnosti už
zabezpeĆujeme okrem autobusovej prepravy a dopravy aj výcvik a prepravu klientov leteckou dopravou - naším vrtuĝníkom. Ide o aktivitu, ktorá
je akýmsi benefitom k našim autobusom.
(Ư!&-7Ť+0)2Ʒ&"1&"Ʒ/"$&,+û)+"%,
-ť0,"+&-/"-/36,0ť-,(/Ư31"Ѿ
/&01&û+72 7,/ѹPôsobíme v rámci vnútroštátnej autobusovej prepravy, zmluvnej a aj medzinárodnej – aj napriek prepadu, ktorý v nej
nastal. Ķažiskom našej Ćinnosti je teritórium Slovenska, v rámci ktorého sa rádius využívania našich autobusov pohybuje od TrenĆína, Senice, Tr51
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navy, Bratislavy - až po Komárno a Štúrovo. Ide
teda o juhozápadné Slovensko.
"'!",*)ğƔ7"*&"7/"'*"1,*27,!-,Ҍ
3"!û'3ûƆ3,7,3Ư-/(ѷѷѷ
2$"+72 7,/ѹMomentálne disponujeme
približne stovkou autobusov rôznych štandardov,
priĆom vo všetkých sú nastaviteĝné sedadlá a klimatizácia. Pokiaĝ by som to mal vyjadriķ inak, 60
% z nich tvoria medzimestské regionálne autobusy. Tridsaķpercentné zastúpenie majú autobusy
veĝkosti do dvadsaķ sedadiel. A nakoniec, disponujeme aj flotilou autobusov najvyššej, VIP kategórie: kráĝovnou autobusov Setrou, Travegami,
ale aj minibusmi Sprinter, modelmi Viano a Triedou V. Tie majú kožený interiér, panoramatické
tónované sklá a nadštandardné interiérové osvetlenie.
(ƔĘ0ƌ7+& %13,/&21,206*&+&2Ҍ
060,7+(,*01/&",/+"'1/,' ľ-"'%3&"7!6Ѿ
/&01&û+72 7,/ѹZnaĆka Mercedes-Benz tvorí približne tretinu našej flotily: Sme s ĥou maximálne spokojní. Znamená totiž nielen prestíž, ale
aj spoĝahlivosķ, bezpeĆnosķ a veĝmi dôležitú rolu
pri nej hrá aj autorizovaný servis, s ktorým sme
– najmä v prípade minibusov Sprinter - nadmieru spokojní.
2$"+72 7,/ѹJe neĝahká doba a aj preto
musíme podnikaķ s rozumom, opatrne. Pre pandémiu korony sme prišli o 35 % kapacity prepravy, ktorú tvorila zájazdová doprava. To je dôvod,
preĆo sa do kúpy Ĉalších autobusov nehrnieme.
Všetko závisí od požiadaviek trhu.
/&01&û+72 7,/ѹ A ĆiastoĆne aj preto sa zameriavame na rozbeh leteckých aktivít v rámci
komerĆnej a reklamno-propagaĆnej dopravy pre
klientov Ći leteckého výcviku.
&)3&Á"01û(,3û72 7,/,3ûѹ Medzinárodná
autobusová preprava stagnuje, no nám sa to ĆiastoĆne podarilo vyriešiķ tým, že v rámci nej jazdí52

Držím sa zásady, že pokiaĝ
mám nieĆo robiķ poriadne,
musím sústrediķ všetky sily
a energiu na koneĆný
výsledok a spokojnosķ
všetkých zainteresovaných.

me trasy pre zahraniĆné spoloĆnosti. Na druhej
strane si teraz mnohí ĝudia a aj my samotní viac
vážime tak prácu, ako aj rodinné vzķahy a chvíle,
keĈ máme viac Ćasu na spoloĆné posedenie pri
káve Ći pri nedeĝnom obede.
2$"+72 7,/ѹV takýchto okamihoch si uvedomíte, že len súdržná rodina môže byķ pevným
základom akéhokoĝvek podnikania. Rodina je jednoducho - najväĆší zázrak.
Ɔ"1 &21,!,-/3 ,3&Ҏ3û021,20,3Ư %
+"36+ľ*'Ɣ Ҏ-/"Ʒľ31"7),Ʒ&1ğĘ06ѷ,
("'*&"/601,!,1(),,'"*,3-/"-/û3Ѹ
01"2Ʒ0-,*"+2)&Ѹ+,*Ŝ72'ľ*Ѹ(,0
1,!,1(),3Ɔ& %7*"01++ ,3ѷѷѷ
&)3&Á"01û(,3û72 7,/,3ûѹ V rámci spoloĆnosti FERMO zamestnávame vodiĆov, ktorých
vekový priemer je 40 až 50 rokov. Takmer všetci majú rodiny. Aj preto sme neprepustili – napriek ķažkej situácii - ani jediného zamestnanca.
Sme rodinná firma. Uvedomujeme si, že aj naši
kolegovia a zamestnanci majú rovnako ako my,
svoje rodiny, pre ktoré potrebujú maķ zabezpeĆený príjem.
2$"+72 7,/ѹ Možno práve toto je to, Ćo nás
odlišuje od mnohých iných podnikateĝov na Slovensku - že podnikáme srdcom. Nežijeme jednoduché Ćasy a aj preto je potrebné, aby sme sa
k sebe navzájom správali korektne, slušne a normálne. Nielen vo firme, ale aj v živote. Inak nebudeme nikdy ani spokojní a ani šķastní.
/&01&û+72 7,/ѹA snáĈ aj preto sa v rámci
nášho rodinného podnikania držíme na prvý pohĝad veĝmi jednoduchej filozofie: snažíme sa pomalými krokmi zájsķ Ĉalej. V praxi tak pred realizáciou možno finanĆne lákavejšej a výnosnejšej
krátkodobej prepravy, uprednostĥujeme dlhodobú. Pretože obozretnosķ, triezvy úsudok a trpezlivosķ sa nám poĆas doterajších dvoch desaķroĆí
vždy vyplatila.
&)3&Á"01û(,3û72 7,/,3ûѹA navyše, sme
firma, ktorá si uvedomuje svoju spoloĆenskú zodpovednosķ. Snažíme sa napríklad znižovaķ emisie
skleníkových plynov výsadbou líp; kontrolujeme
spôsob recyklovania pneumatík našich autobusov
ich dodávateĝmi, Ći sú ekologicky bezpeĆne likvidované nami použité oleje. Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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Nabíjací
multitalent
Znaāka Mercedes-Benz
vyriešila v podobe nového
Áexibilného nabíjacieho
systému potrebu nabíjania
pre všetkých, ktorí āasto
cestujú elektrickým vozidlom
a potrebujú variabilné
možnosti použitia.

S

úĆasķou nabíjacieho systému sú tak rôzne adaptéry pre domáce zásuvky,, priemyselné zásuvky a verejné nabíjaciee stojany
a nabíjacie skrinky, ktoré možno prepojiķ s prispôsobiteĝným nabíjacím systémom alebo riadiacim prístrojom pomocou funkcie
Plug&Play. Zároveĥ je kompatibilný so všetkými
tkými
súĆasnými a budúcimi modelmi elektrických
ých vozidiel a hybridných vozidiel dobíjateĝných zo siete
od spoloĆnosti Mercedes-Benz AG. Obsahuje
je integrovaný konektor typu 2, vĈaka Ćomu možno
no nabiķ
vozidlo s výkonom do 22 kW z ĝubovoĝnéhoo zdroja
striedavého prúdu. Na mieste odpojenia adaptéra
daptéra
možno pohodlne zapojiķ rôzne adaptéry, priĆom
riĆom sa
osobitne dodávajú aj vhodné prípojky pre ŠvajĆiarsko a Veĝkú Britániu. Systém je vhodný pree použitie v interiéri aj exteriéri a samoĆinne rozoznáva
znáva
rozliĆné adaptéry a primerane tomu nastaví
ví výkon
nabíjania. Maximálny výkon nabíjania flexibilnéxibilného nabíjacieho systému dosahuje 22 kW, avšak
však na
žiadosķ zákazníka môže byķ tento výkon upravený
pravený
manuálne. Integrované snímaĆe teploty v prípade
domácich adaptérov chránia pred prehriatím.
ím. Systém je odolný proti tlaku pri prejazde do 1,1
,1 tony
a je chránený podĝa IP67 aj pri doĆasnom ponorení. Zároveĥ je vybavený integrovaným prúdovým
dovým
chrániĆom a navrhnutý pre teplotný rozsah
h od

-30° do +50 °C Ći takmer všetky
konštrukĆné diely sú certifikované podĝa AECQ. VĈaka svojej
päķmetrovej komfortnej dęžke systému nabíjania možno použiķ aj nepriamo prístupné prúdové zdroje.
Celý flexibilný nabíjací systém je
zabalený vo vysokokvalitnom kufri a ako príslušenstvo sa dodáva aj predlžovací kábel
s dęžkou päķ metrov, bezpeĆnostný
zámok a nástenný držiak. Všetky
adaptéry sa dodávajú aj jednotlivo. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/Ŝ
,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7
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Dokonalý strešný box

Túto situáciu pozná každý z nás: Poāas prípravy na cestu,
alebo na trávenie voīného āasu zistíte, že napriek
veīkorysému batožinovému priestoru vášho
vozidla nutne potrebujete ešte nejaký navyše...

A

práve to je úloha pre priestorovo
veĝkorysý strešný box, pomocou
ktorého posuniete hranice úložných možností na vyšší stupeĥ.
A keĈže ste priaznivcom prestížnej a prémiovej znaĆky osobného vozidla,
zodpovedá tomu aj adekvátna ponuka. Ĥou je
strešný box Mercedes-AMG, ktorý vášmu vozidlu poskytne nielen priestorový veĝkorysý úložný objem, ale navyše dodá vozidlu aj
„šmrnc“ v podobe aerodynamických a esteticky zvýrazĥujúcich prvkov. Použitie inovatívnych technológií pri navrhovaní a výrobe
boxu sú zárukou jeho efektívnej aerodynamiky s nízkym odporom vzduchu. Jeho exkluzívny a funkĆný dizajn bol navrhnutý odborníkmi z AMG, ktorým záleží aj na kvalite
použitých materiálov na jeho výrobu.

Mercedes-Benz. Na vrchnej strane jeho štýlovo tvarovaného krytu vo farbe kométová sivá
magno s boĆnými dekoraĆnými líniami je zapustený Ćierny lesklý prvok s plutvou. Športový tvar strešného boxu spolu s výrazným
difúzorom má pozitívny vplyv na aerodynamiku a hluĆnosķ. Rukoväte integrované priamo do tvaru veka navyše znižujú odpor vzduchu. Logá Mercedes-AMG na prednej Ćasti a na
oboch stranách veka vyzdvihujú exkluzívny
pôvod strešného boxu. A nielen to. Preto, aby
sa vyhovelo optimálnym
jazdným vlastnostiam, bol
strešný

+&3"/7û)+,0ƌ,52

Nepochybnou výhodou exkluzívneho modelu strešného boxu
Mercedes-AMG je,
že sa hodí na každé vozidlo
znaĆky
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box Mercedes-AMG vyvinutý v dvoch variantoch. Okrem verzie, vhodnej pre všetky modely vozidiel Mercedes-Benz, bolo vyvinuté aj vyhotovenie, ktoré je odporúĆané špeciálne pre
vozidlá znaĆky Mercedes-Benz s karosériou
kupé. Na prvý pohĝad nepatrný rozdiel medzi
nimi spoĆíva v tvare difúzora, ktorý bol aerodynamicky upravený pre potreby športového tvaru karosérií kupé.

/&"01,/,3û3"Ő(,/60,0ƌ

V praxi boduje strešný box Mercedes-AMG s rozmermi 220 x 85 x 44 cm

(D x Š x V) – aj Ĉalšími aspektami, akými sú
praktickosķ, jednoduchá manipulácia a kvalitné materiály. Jeho konštrukcia z trvácneho
plastu, mimoriadne odolného proti rýchlemu
opotrebovaniu, mu garantuje bezproblémovú prevádzku v akýchkoĝvek poveternostných
podmienkach. Možno ho komfortne namontovaķ na všetky základné nosiĆe a strešné nosiĆe
- na pozdęžny držiak Mercedes-Benz pomocou
jednoduchého rýchlo upínacieho systému. Objem boxu 410 litrov je až nadmieru veĝkorysý,
priĆom ho možno otvoriķ z oboch strán. To jeho
používateĝom umožĥuje jednoduché a rovnomerné nakladanie. Maximálne zaķaženie strešného boxu je 70 kg, jeho vlastná hmotnosķ je
26 kg. Samozrejme, je potrebné dodržaķ aj príslušné zaķaženie strechy každého vozidla.
A Ćo dodaķ na záver? Azda len to, že strešný box Mercedes-AMG, schválený až do zákonom odporúĆanej rýchlosti 130 km/h, si
môžete práve teraz, pred vašimi cestami za
aktívnym oddychom do hôr na zasnežené lyžiarske strediská, zakúpiķ v každom
autorizovanom obchodnom zastúpení striebornej hviezdy na Slovensku.Ó

,

Nepochybnou
výhodou exkluzívneho modelu
strešného boxu
Mercedes-AMG
je, že sa hodí na
každé vozidlo
znaĆky
Mercedes-Benz.
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RETRO

Mercedes-Benz Vito 108 E (konštrukāný rad W 638). Vozidlo je predstavené
v júli 1996 a vyrábané v malej sérii v závode v Mannheime.

ŠTVRĶSTOROąIE
ELEKTRICKÉHO VITA
Za úāelom lokálnych jázd bez emisií pomocou akumulátorov
Z
– napr. v centrách miest – vznikol na základe konštrukāného
rradu W 638 pred 25 rokmi model Mercedes-Benz Vito 108 E.

Po

prvý raz bolo predstavené elektrifikované vyhotovenie modelu Vito v júli
roku 1996, iba pár mesiacov po svetovej premiére
vtedajšieho konštrukĆného radu transportéra
so spaĝovacím motorom. Model kompaktného

56

a agilného vozidla urĆeného na distribuĆnú
prepravu a prepravu osôb bol charakterizovaný ako „malé, kompaktné a agilné vozidlo,
ktoré bez problémov možno garážovaķ v akejkoĝvek garáži, je elektrické Vito vhodné predovšetkým na distribuĆnú prepravu a prepravu osôb v centrách miest.“ Vito 108 E pojalo
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ZEBRA akumulátor (Zero Emission Battery Research
Activities) v skúšobnom vozidle Mercedes-Benz
Triedy C (W 202) z roku 1993.

až osem osôb, jeho užitoĆné zaķaženie bolo
600 kg a dosahovalo maximálnu rýchlosķ
120 km/h pri dojazde na úrovni 170 km.

),0ğ/&,3û3Ư/,

O pohon modelu Vito 108 E sa staral vodou
chladený asynchrónny motor s trojfázovým
striedavým prúdom s výkonom 40 kW (54 k).
Od voĝnobehu až po 2 000 ot./min. dosahoval
krútiaci moment 190 Nm. Prenos sily zabezpeĆovala prevodovka s ruĆným radením s piatimi prevodovými stupĥami na jazdu dopredu a jedným pre spiatoĆku. Vzadu za lavicou
sa ako zásobník energie nachádzal ZEBRA
akumulátor (Zero Emission Battery Research
Activities). Uvedený druh akumulátora sa
používal už skôr - pred troma rokmi - v skúšobnom vozidle založenom na modeli
Mercedes-Benz Triedy C (konštrukĆný rad
202). Zásobník energie na sodíkovo-niklovej
báze dosahoval menovité napätie 280 voltov,

priĆom jeho kapacita bola na úrovni
35,6 kWh. Zabudovaná nabíjaĆka umožĥovala pri rýchlom nabíjaní nabitie na poloviĆnú
úroveĥ za 30 minút. PoĆas jazdy hnací motor
opätovne nabíjal zásobník energie rekuperáciou napr. pri brzdení. Samotná váha akumulátora dosahovala 420 kg.
Inovatívny transportér vyrábali v malosériovej výrobe v nemeckom závode v Mannheime
v tamojšom „kompetenĆnom centre pre úžitkové vozidlá bez emisií“ (KEN). Do každodennej prevádzky bol model Vito 108 E nasadený
napr. v nemeckej akciovej spoloĆnosti Post AG:
od roku 1999 bolo nasadených päķ transportérov pre poštové služby v Brémach a na expozíciu Expo 2000. Aj Ĉalší konštrukĆný rad
modelu Vito (W 639) bol k dispozícii s elektrickým pohonom s akumulátormi.

+,31ľ3+0ƔĘ0+,0ƌ

V súĆasnosti vývoj elektrických modelov pokroĆil natoĝko, že dnes divízia Mercedes-Benz
Vans ponúka štyri výkonné akumulátorové
elektrické sériové vozidlá: model EQV (EQV
300 s kombinovanou spotrebou elektriny
v kWh/100 km WLTP: 28,0-28,2), eVito Tourer (s kombinovanou spotrebou elektriny
v kWh/100 km WLTP: 28,0-28,2), skriĥovú
dodávku eVito (s kombinovanou spotrebou
elektriny v kWh/100 km WLTP: 26,8-26,3)
a eSprinter (s kombinovanou spotrebou elektriny v kWh/100 km WLTP: 35,0-34,2). Všetky modely dosahujú nulové kombinované
emisie CO2 (v g/km: 0). K dispozícii sú rôzne
vyhotovenia, Ćo umožĥuje nakonfigurovaķ to
správne vozidlo na mnohé použitia. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/

EQV od Mercedes-EQ, Mercedes-Benz eSprinter a skriĵová dodávka
eVito. Vozidlá zīava doprava. FotograÀa z roku 2021.
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ąaro „oživeného“ materiálu

V rámci tohtoroāných Bratislavských módnych dní by
Mercedes-Benz (BMD) získala s kolekciou The Chance - v rámci
projektu Nové tváre módnej scény - ocenenie mladá návrhárka
Juliána Brnáková.

P

articipácia znaĆky Mercedes-Benz na
módnom podujatí nebola náhodná.
Podujatie sa týkalo aj zodpovednej krásy a udržateĝnosti, Ćoho výsledkom
bolo emocionálne vnímanie prezentácie oku lahodiacej módy a prémiových vozidiel.
Móda má širší rozmer - je to postoj a životný štýl,

58
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ktorého výsledkom je aj ochrana klímy a životného prostredia. To je aj dôvod, preĆo sa pokrok
v rámci súĆasnej módnej textilnej tvorby odráža
hlavne v práci s textilom a recykláciou materiálov, ktoré by inak skonĆili v odpade. A práve odpad vznikajúci pri výrobe je materiál, s ktorým
pracuje talentovaná BanskoštiavniĆanka Juliána,
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absolventka štúdia odevného dizajnu na Strednej
priemyselnej škole v Banskej Štiavnici, aktuálne
študujúca na bratislavskej VŠVU. ÚĆasķ na BMD
pri tom nebola jej prvou prezentáciou. Svoju tvorbu predstavila aj na podujatí Fashionweek v Košiciach, Designblock v Prahe Ći FashionLive v Bratislave.
„Mojím prvoradým cieĝom bolo vytvorenie kolekcie, riešiacej konkrétny, reálny problém, nielen otázku odevu ako takého. Zamerala som sa na
problematický textilný odpad, ktorý vzniká pri
spracovaní textilných výrobkov,“ vysvetĝuje Juliána svoj zámer, s ktorým vytvorila víķaznú kolekciu nazvanú „The Chance.“ Ĥou dala druhú
šancu textilnému odpadu vo forme odstrižkov látok, asi štvorcentimetrových odpadových kúskov
nití Ći odrezkov z ponožiek. Pri finálnych modeloch sa tak dá hovoriķ o zero waste tvorbe, keĈže kolekcia nielenže odpad spracováva, ale tiež
už Ĉalší neprodukuje. „Oslovila som naše, regionálne slovenské textilné firmy, medzi nimi aj spoloĆnosķ z Banskej Štiavnice, vyrábajúcu ponožky
pre Fusakle. Práve jej odpad som nakoniec použila. Zároveĥ som sa mohla oboznámiķ aj s celým výrobným procesom ponožiek, vĈaka Ćomu
viem, pri ktorej Ćasti výroby vzniká najviac odpadu. A to nielen odrezkov, ale aj odseknutých nití,“
poznamenáva Juliána a pokraĆuje: „Rada sa inšpirujem výzvami, ktoré riešia problémy v oblasti textilu ako aj jeho netradiĆného spracovania. Vo
svojej kolekcii som tak odpad, vznikajúci pri výrobe, opätovne vrátila do odevu. Takémuto odpadu
vlastne niĆ nie je, len je malý, nedosahuje bežnú
textilnú metráž. Tým, že ho „recyklujem“ a opätovne použijem, svojim výrobkom v podstate uzatvorím akýsi pomyselný kruh. A Ćo je najdôležitejšie, pri výrobe mojej textílie už neprodukujem
odpad, pretože produkt vyrábam z neho. Dávam
takto jednej konkrétnej textílii jej nový, udržateĝný význam.“ A hoci je výroba modelov šiat Juliány Brnákovej prácnejšia na Ćas, znamená nielen
úsporu materiálu, ale aj jeho „resuscitáciu.“
Juliána tak vytvára nielen praktické, funkĆné
a nositeĝné výrobky, ktoré majú aj silný nadĆasový charakter, ale najmä názorne demonštruje, že
inovatívnym módnym prístupom sa dá venovaķ aj
na Slovensku, hoci nevyluĆuje, že v budúcnosti
sa so svojím talentom a tvorbou neuplatní niekde
inde. Ako dodáva na záver: „Som presvedĆená,
že módny návrhár nemusí pôsobiķ hneĈ v Paríži, aby vytváral zmysluplné, atraktívne, nositeĝné
a módne veci.“ My len dúfame, že Juliánina umelecká kreativita a invenĆnosķ neostanú v Paríži,
Prahe, Miláne Ći v iných „mekkách“ módy nepovšimnuté… Ó

,

ÚĆasķ na BMD
nebola jej prvou
prezentáciou. Svoju tvorbu predstavila aj na podujatí
Fashionweek
v Košiciach,
Designblock
v Prahe Ći FashionLive v Bratislave.
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Koncentrácia hviezd v Āunove
Zaāiatkom jesene (22. 9. - 26. 9.) hostilo Slovensko svetový šampionát vo vodnom slalome,
vo vynovenom Areáli Divoká voda v Āunove pri Bratislave, a znaāka Mercedes-Benz pri tom
nemohla chýbaŎ.

P

oĆas akcie, na ktorej sa zúĆastnili hviezdy „divokej vody“ - aktuálni olympijskí medailisti z Tokia, slovenská špiĆka, ale aj legendy
tohto športu, bola spoloĆnosķ MB Panónska partnerom majstrovstiev ako partner „Official Car.“ VĈaka tomu priamo v areáli Divoká
voda prezentovala návštevníkom poĆas celého priebehu majstrovstiev
sveta expozíciu staticky vystavených vozidiel, akými boli hybridné modely GLE 350d, CLA 250 e kupé, GLA 250 e, GLC 300 de kupé a Trieda
C220d, ale aj Ćisto elektrický model EQA 250, model GLB a Trieda V. Zároveĥ si záujemcovia o striebornú hviezdu mohli v rámci prezentaĆných
jázd prakticky otestovaķ modely EQA 250, EQC 400 4MATIC,

EQV 300 jazdiace s nulovými emisiami. Na prípadné otázky poĆas celého podujatia promptne a kvalifikovane odpovedal produktový špecialista spoloĆnosti, spolu s Ĉalšími jej predajcami. A to zĈaleka
nebolo všetko. V rámci prevozov športovcov z rezortu x-bionic® sphere v Šamoríne do areálu v ąunove
boli využívané Ĉalšie trojcípe hviezdy jazdiace bez
emisií – v podobe troch veĝkopriestorových vozidiel
EQV a jedného modelu eVito Tourer. Ó
"51#,1,ѹ+Ť+0(

Úspešná premiéra G-CUPu
Poāas tohtoroānej jesene sa uskutoānil v Trnovci nad
Váhom - pod taktovkou spoloānosti MB Panónska prvý
roāník hviezdneho streleckého eventu G-CUP.

N

a atraktívnej prezentaĆnej akcii sa okrem
staticky vystaveného „svalnatého“ modelu Mercedes-AMG G 63 BRABUS zapožiĆaného od spoloĆnosti Hošek Motors Brno zúĆastnili aj zástupcovia organizujúcej spoloĆnosti
a 30-ti pozvaní zákazníci, ktorí na podujatie prišli – ako inak – na svojich legendách, nesúcich
vo svojom rodnom liste písmeno G. Priaznivci
trojcípej hviezdy sa tak v rámci neformálnych rozhovorov nielen podelili o svoje skúsenosti so svojou offroadovou ikonou, ale sa zúĆastnili aj na dvoch súķažných streleckých disciplínach: loveckom parkúre a streĝbe na diviaka na prieseku.
Samozrejmosķou boli aj testovacie jazdy na modeloch EQA, EQC, ako
aj na hybridných vozidlách dobíjateĝných zo siete, ktoré si majitelia offroadových legiend testovali ako prípadnú ekologickú alternatívu v rámci svojho vozového parku. Absolútnou „ĆerešniĆkou na torte“
podujatia bol gastronomický skvost, v podobe kulinársky uvareného
gulášu, po ktorom sa nenašiel ani jeden z úĆastníkov, ktorý by nemal
nefalšované „hviezdne nebíĆko v papuĝke“... Ó
"51#,1,ѹ+Ť+0(
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Oslava svetla a technológií
SpoloānosŎ Motor-Car Bratislava, ako autorizovaný predajca automobilov znaāky Mercedes-Benz,
milovníkom striebornej hviezdy predstavila vo svojom lamaāskom AMG Performance Center
Bratislava schopnosti svetlometov vozidiel prémiovej znaāky.

U

kážka, ako jej záleží na zákazníkoch a ich bezpeĆnosti, bola
vskutku originálna – v podobe výnimoĆnej udalosti
Mercedes-Benz Experience Night by Motor-Car. V rámci nej boli
na predvádzanie svetelnej dokonalosti k dispozícii nanajvýš atraktívne
pomôcky: najnovšie elektrické a plug-in hybridné vozidlá vrátane technologickej vlajkovej lode v podobe modelu EQS, ako aj vozidlá s magickou skratkou AMG. Všetky predstavené vozidlá vo veĆernom šere a tme

demonštrovali jedineĆný hviezdny moment a to,
ako si zvýšia bezpeĆnosķ svetlami. Dokážu totiž,
vĈaka najmodernejším technológiám vytvoriķ
osvetlenie, ktoré výrazne zvyšuje bezpeĆnosķ vodiĆa, ako aj všetkých ostatných úĆastníkov cestnej premávky. Ó
"51#,1,ѹ,1,/Ҍ//1&0)3

Strieborná hviezda pomáha Tatrám
SpoloānosŎ Motor-Car Bratislava, ktorá je aj autorizovaným zastúpením
a predajcom prémiovej znaāky Mercedes-Benz, to myslí s ochranou životného
prostredia vážne. Nakoniec, potvrdila to aj jej posledná iniciatíva.

V

rámci nej sa spoloĆnosķ a jej zamestnanci rozhodli, že za každé predané
motorové vozidlo v rámci svojich slovenských prevádzok vysadí v najmenších veĝhorách na svete, vo Vysokých Tatrách, jednu
sadenicu stromu. Celkovo ich takto plánuje vysadiķ až 10 000, z ktorých niekoĝko tisíc bude
maķ vo svojom „rodnom liste“ práve trojcípu

hviezdu“. Prvé z „hviezdnych“ sadeníc boli –
v spolupráci so Štátnymi lesmi TANAP-u vysadené na tatranských rúbaniskách už poĆas
tohtoroĆnej jesene, aby sa tak nielenže prispelo
k zníženiu skleníkových plynov v ovzduší, ale
aby Tatry – aj vĈaka striebornej hviezde – opätovne získali svoj „zelený lesk“… Ó
"51#,1,ѹ,1,/Ҍ//1&0)3
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SVET MERCEDESU

Jesenná krasojazda EQS

,Po

Zaāiatok novembra poskytol zástupcom motoristických médií poāas ich
testovania novej triedy elektrického luxusu - modelu EQS - ideálnu farebnú kulisu
malebnej jesennej scenérie južného a západného Slovenska.

Nevšedné
vizuálne predstavenie poskytol po
odchode z Trnavy
a pokraĆovaní do
metropoly Žitného
ostrova takmer
až hypnotizujúci
západ slnka.

tom, ako pätica elegantných modelov
EQS odštartovala z podzemných garážových priestorov bratislavskej Petržalky, sa ako prvá dostala „k slovu“ ovládateĝnosķ
vozidla. Tá bola vynikajúca aj vĈaka sériovému
4,5-stupĥovému natáĆaniu zadnej nápravy (na želanie sa dodáva až 10-stupĥové). Skôr než vozidlá
dorazili do Lakšárskej Novej Vsi, kde nastala prvá
výmena vodiĆov, vystriedali slneĆné lúĆe, opierajúce sa do masívu Karpát, oblaĆnosķ a dážĈ na Záhorí. Na to reagovali vozidlá okamžite oznamom

o slabšej kvalite vzduchu a použitím HEPA filtrov.
Prejazd Kopaníc okolo Myjavy podporovala farebnosķ prírody, ktorej na dramatickosti pridali nízko položené oblaky a jemný dážĈ, ktorý sa za masívom Karpát stratil, vĈaka Ćomu nebola spanilá
jazda piatich modelov EQS - až k stredovekým trnavským hradbám niĆím rušená. Práve za nimi
nasledoval „fotoshooting“ v blízkosti Baziliky svätého Mikuláša, priĆom línia oboch pomyselne
spojila modernu s históriou. Nevšedné vizuálne
predstavenie poskytol po odchode z Trnavy a pokraĆovaní do metropoly Žitného ostrova takmer
až hypnotizujúci západ slnka. Nasledovala krátka
zastávka v Dunajskej Strede, po ktorej sa vydala
pätica modelov EQS po novom úseku rýchlostnej
komunikácie, do Bratislavy. A hoci bola tma, žiadnemu z vodiĆov a spolucestujúcich to nerobilo ani
len najmenší problém, pretože v tme vynikli technicky dokonalé predné svetlá EQS s ich fascinujúco vysokým rozlíšením.
Jesenná krasojazda EQS dopadla úspešne. Novinka po odjazdení 350 kilometrov poukázala na
svoju Ĉalšiu silnú stránku – dojazd. Ten je naozaj
veĝkorysý, pretože napriek výrazne dynamickej
jazde ukazovala zostávajúca kapacita batérie rezervu na ešte vyše 200 kilometrov… Ó
"51#,1,ѹ ,7"#2/û/&(
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SVET MERCEDESU

VýnimoĆný zvukový zážitok

A

V blízkej budúcnosti bude umožnené cestujúcim
vo viacerých vrcholových modeloch vozidiel
Mercedes-Benz pomocou technológie Dolby
Atmos® precítiŎ dokonalý zvukový zážitok.

udiofilom bude tak umožnené vychutnaķ
si kompletný kreatívny potenciál hudby.
Technológia Dolby Atmos bude integrovaná do voliteĝného špiĆkového 4D, resp. 3D ozvuĆovacieho systému Burmester® a spoĆiatku bude
ponúkaná od leta 2022 v rámci znaĆky Mercedes-Maybach. Krátko nato sa dostane aj do modelov Mercedes-Benz Triedy S, Ćím sa tieto vo-

zidlá zmenia na vysokomoderné koncertné siene
na kolesách. Celkovo 31 reproduktorov a osem
budiĆov, ktoré sú zabudované v sedadlách, dva
zosilĥovaĆe a výkon 1750 wattov tak umožní milovníkom hudby zažiķ vo svojom vozidle bezprecedentný a pohlcujúci zvukový zážitok a úplne
nový zvukový svet. Ó
"51ѹ Ѻ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7

Najhodnotnejšia
automobilová znaĆka
Mercedes-Benz je jedinou európskou
znaākou v prvej desiatke v renomovanom
hodnotení Best Global Brands 2021, keă
obsadila opäŎ ôsmu pozíciu.

Na

nezmenenom umiestnení americkej
spoloĆnosti Interbrand, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti znaĆiek, priĆom jej metóda hodnotenia je certifikovaná podĝa ISO 10668, zostáva od roku 2018,
priĆom jej hodnota vzrástla v porovnaní s minu-

lým rokom o tri percentá na 50,866 miliardy amerických dolárov. Mercedes-Benz tak už šiesty rok
po sebe obhájil svoje postavenie najhodnotnejšej
znaĆky luxusných automobilov na svete a jedinej
automobilovej znaĆky v prvej desiatke. Ó
"51ѹ Ѻ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7

Partnerstvo Daimler Mobility a Visa
Od jari 2022 bude umožnené zákazníkom znaāky Mercedes-Benz
v Európe zaplatiŎ za tovary a služby priamo v automobile
prostredníctvom odtlaāku prsta văaka technológii Visa.

D

aimler ako výsledok nového globálneho technologického partnerstva medzi Daimler
Mobility a Visa ponúkne „natívne“ možnos-

ti platby v automobile. Na vykonanie dvojfaktorovej
autentifikácie platby priamo vo vozidle bude v budúcnosti staĆiķ odtlaĆok prsta. VĈaka technológii delegovanej autentifikácie od spoloĆnosti Visa sa z vozidla stáva platobné zariadenie, priĆom sa nákupy
budú vykonávaķ priamo vo vozidle, použitím centrálnej jednotky, multimediálneho systému MBUX. Realizácia platby priamo z vozidla je podstatným aspektom exkluzívneho zážitku zákazníkov. Globálna
platobná platforma Mercedes pay od Daimler Mobility umožĥuje zákazníkom objednaķ a zaplatiķ tovary
a služby, ako sú služby Mercedes me alebo tankovanie a parkovanie, priamo vo vozidle. Ó
"51ѹ Ѻ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7
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KRÍZY
SPÔSOBUJÚ
AJ ÚPADOK
HODNÔT
Hoci je vyštudovaným architektom, základom jeho
úspešného podnikania je I. D. C. Holding. Vlastní aj
gumárne Vegum Ći developerský projekt
Damian Jasná Hotel Resort&Residences. Okrem
toho, že patrí medzi najúspešnejších slovenských
podnikateĝov, je aj milovníkom striebornej trojcípej
hviezdy. Držiteĝ prestížneho ocenenia Krištáĝové
krídlo za oblasķ hospodárstva v roku 2020
– Ing. Arch. Pavol Jakubec...

P

,3,)+ľ*01"/ %&1"(1ѷ"!601"
30"",'3&)&҇-,!+&(1"Ő0(ğ%,
!/3 ҄-,!+&(1"Ő0(ğ$ğ+6Ѿ
- To, Ćím budete, urĆuje do znaĆnej
miery aj povaha, s ktorou sa narodíte. Nakoniec, už na základnej škole v triede sa
prirodzene vyprofilujú populárni chlapci a dievĆatá a potom tí, ktorí sú predsedami tried, akýmisi prirodzenými lídrami. To bol aj môj prípad.

601"+",)&1/&"!+6*-,()!+ľ(,*Ѿ
- (úsmev) Nie, bol som predsedom triedy. Neskôr som sa na umeleckej priemyslovke podieĝal na organizovaní úspešných výstav, podobne aktívny som bol na vysokej škole Ći po
nej – keĈ som po škole bol vedúcim skupiny
projektantov. Vždy ma bavilo organizovaķ a ma64

nažovaķ ĝudí, mal som to v krvi a k tomu ma poháĥala vpred aj moja cieĝavedomosķ. Dnes, po
rokoch, môžem povedaķ, že to, Ćo som si predsavzal, som dokázal.
,0#ğ/"-,!+&(+&0-,%62'"1"!,01Ҍ
1,Ę+"!)%,+1,Ѹ601"*,%)&7%,!+,Ҍ
1&ƌѸ!,("'*&"/602+û0(2)1&32'"'"%,
-/,01/"!&"ѷ7+&()2Ʒ3/013+,3Ư %Ѹ*,Ҍ
!"/+Ư %-,!+&(1"Ő,3Ѹ-/"(1,/Ư %'"0Ҍ
*,7/"'*,0ƌ,2/,&ƌ&7+&01/+0-/"+1+"
Ɔ1+!/!+"Ѿ
- Každý pamätník Ći ten, kto ako podnikateĝ prežil divoké tzv. „divoké“ deväķdesiate roky, mi dá za
pravdu, že tie sa absolútne s dneškom našķastie nedajú porovnaķ. Pomaly sa kultivuje nielen spoloĆnosķ, ale aj obchodné vzķahy a prostredie. Výrazne
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tomu pomohol fakt, že sme sa museli prispôsobovaķ štandardom EÚ. A predovšetkým, tu už nevládne „divoĆina“, hrubá sila a strach, ale naopak - zavádzajú sa transparentné štandardy a pravidlá. To
vytvára predpoklad, že podnikanie ako také bude
naĈalej napredovaķ, avšak pod podmienkou, že paralelne s ním sa zlepší legislatíva a najmä - vymožiteĝnosķ práva. Tiež si myslím, že nemusíme vždy
krkolomne vymýšĝaķ „koleso,“ pretože niekedy staĆí prebraķ to, Ćo dlhodobo funguje inde v zahraniĆí
a prispôsobiķ to našim „špecifickým“ pomerom.
-,0)"!+Ư %/,(, %0Ę01,%,3,/ľ,(/ľҌ
7"Ҍ"(,+,*& ("'Ę&%,0-,!û/0("'ѷŜ3Ɔ(
72'ľ*(/ľ7%,!+ť1ѷ&"'"-/û3",+3ƯҌ
/7+"'Ɔ&Ѹ-ť0,& +"$1ľ3+"Ʒ!"ƆҌ
1/2(Ę+"+0#ğ/2-,!+&(+&Ѿ

- Súhlasím s vami – veĝké krízy spôsobujú aj
úpadok hodnôt. Vezmite si ako príklad v súĆasnosti obĝúbenejšie kryptomeny. Nie sú práve ony svojím spôsobom devalváciou hodnôt? A nielen to.
ąítal som text profesora amsterdamskej ekonomickej univerzity, v ktorom sa zaoberá tzv. tulipánovou krízou zo zaĆiatku 17. storoĆia. Aj v jej prípade
šlo o výsledok devalvácie hodnôt, s vyvrcholením v deštrukcii, ktorá je podĝa autora tým, Ćím sú
dnešné kryptomeny. Akurát s tým rozdielom, že
keĈ „padnú“ kryptomeny, neostane vám niĆ, kým
vtedy im ostali aspoĥ cibuĝky tulipánov…

,

Každý pamätník Ći ten, kto
ako podnikateĝ
prežil divoké tzv.
„divoké“ deväķdesiate roky, mi
dá za pravdu, že
tie sa absolútne s dneškom
našķastie nedajú
porovnaķ.

ñ&3,1*û13/0ľ+20,&!6Ѹ+&"3Ʒ!6'",-1&Ҍ
*û)+6ѷƔ0+ľ*0-,'"+ğ'-/"%/6Ѹ+-/&"(
1,*2ѸƷ"'"Ę),3"(Ɔ&(,3+ƯƔ0-"Ɔ+Ưѷ2Ҍ
'ľ**ѸĘ,36,0,+"-,3Ʒ2'"1"703,'2
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Veĝké krízy spôsobujú aj úpadok hodnôt. Vezmite si ako príklad
v súĆasnosti obĝúbenejšie kryptomeny. Nie sú práve ony svojím
spôsobom devalváciou hodnôt?

,0,+ƔĘ&-,!+&(1"Ő0(Ɣ-/"%/2Ѹ(,'1,ѸĘ,
3+ľ*1"(,03,'+'3þĘƆľƔ0-" %3Ư%/2ѻ
- V prvom rade som presvedĆený, že krízy
a neúspechy dokážu vnímavého a rozumného
Ćloveka posilniķ a môže sa z nich do budúcnosti pouĆiķ. Dôležité je aj to, do akej miery je psychicky odolný, aby sa z nich dostal. Lebo ak
nie je, skonĆí u psychiatra, alebo v horšom prípade na cintoríne… (smiech). Rovnako - pokiaĝ
nedokáže na krízu Ći neúspech vĆas reagovaķ, nielenže to poškodí jeho ķažko a dlhodobo
budované renomé, ale nepriamo to zasiahne množstvo iných rodín, naviazané na jeho
podnikanie. A to je potom už katastrofa. ąo sa
mĥa týka, až na projekt siete kaviarní sa všetkým ostatným - najmä veĝkým projektom - vedie dobre.
3&/Ŝ*&01"҇Ɔ)&-)&3"!Őѷ҄V,3+ľ*Ҍ
1"Ѹ+,-(Ѹ(,03,'+"0-, %6+&1"Ő+Ư
Ɣ0-" %Ѿ
- Neviem, Ći ide o úspech, alebo šķastie, ale
som osudu vĈaĆný za stretnutie s vysokoškolským pedagógom a vedcom, profesorom Štefanom Kassayom. SpoloĆne s ním sme seredským
peĆivárĥam Sedita a trnavským Ćokoládovniam
Figaro - v rámci I.D.C. Holdingu - dali „cveng,“
rozvinuli ich do súĆasnej konkurencieschopnej a stabilnej podoby. Dnes ide o jeden z najväĆších stredoeurópskych výrobcov sladkostí,

úspešne bojujúci na trhu s najväĆšími hráĆmi
svetového cukrovinkárskeho biznisu, akými sú
Kraft Ći Nestlé. Ako dvojica sme spoloĆne dosiahli za takmer tri desaķroĆia spoloĆnej cesty
synergický efekt: aj napriek generaĆnému rozdielu sme vždy „ķahali za jeden povraz“. Hovorí sa, že podnikaķ by sa malo vždy v nepárnom Ćísle, priĆom traja sú už veĝa. My sme sa
navzájom rešpektovali a nikdy sa nerozhádali
ani kvôli biznisu - a ani kvôli rodine. Práve naopak – navzájom sme sa dopęĥali – každý v rámci aktivít, v ktorých bol silnejší.
,Ę0'"!+ğ%,7+Ɔ& %/,7%,3,/,301"0-,Ҍ
*ľ+)&ѸƷ"3Ʒ!6Ѹ-/"!(Ɣ-,23,7&!)01"0&
+'0(ť/(Ɣ-&)&'"%,7*"+Ɔ"+Ư*,!")Ʒ
("Ě3û01"+,0),3&)Ѹ(Ɣ-&)&01"0&'"%,҇73þĘҌ
Ɔ"+&+2ѷ҄)&01"1,1()"+-/&21û %Ѹ)",
'-/&&+Ư %3" & %Ѿ
- Len pri autách (úsmev). Všetko spojené s nimi sa zaĆínalo malými „angliĆákmi.“
Dodnes si pamätám, ako sa mojej mame podarilo mi kúpiķ na Vianoce v Tuzexe až pätnásķ modelov, Ćo bolo v tom Ćase nieĆo fascinujúce. Neskôr sa táto moja láska a vášeĥ
k vozidlám preniesla aj na reálne modely,
ktoré som získaval buĈ ako zberateĝské kusy,
alebo na bežné používanie. Takže, dnes, už
ako veĝký, mám ku každému svojmu vozidlu zberateĝské Ćervené modely SL nevynímajúc
- aj jeho zmenšeninu.
)01+ľ1"+"0(21,Ę+"(/û0+2','"!&+")Ɣ
7&"/(2(/&,)"1,3"/ "!"0Ҍ"+7ѷƷ
03û*-,!/&),!,7&"/(67ľ0(ƌ'-,0)"!Ҍ
+Ư*,!")фссѾ
- Zatiaĝ nie, Ćo môže nahrávaķ reĆiam o tom,
aký som lakomý. VäĆšinou sa posledná Ćasķ
„skladaĆky“ dáva dokopy vždy najķažšie. Ceny
tohto modelu v posledných rokoch dosķ drasticky stúpali. Stanovil som si svoju hranicu, za
koĝko som ochotný to vozidlo kúpiķ. Verte mi,
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že hoci sú vozidlá mojou vášĥou, 1 300 000 alebo
až 1 500 000 € za model SL 300 nedám.
(ğ*,!")601/&",/+"'1/,' ľ-"'%3&"7!60Ɣ
Ҍ,(/"*7&"/(63"1"/û+,3Ҍ30ƔĘ0+,01&0ƔҌ
Ę0ƌ,23ûƆ%,21,-/(2Ѿ
- Okrem mojich piatich Ćervených
veteránov v zbierke disponujem modelom
Mercedes-Benz GLE a tiež jazdím na hybride
Triedy S. Myslím, že toĝko vozidiel jednej prémiovej znaĆky aj staĆí.
-,*ľ+1"%6/&!+Ɣ/&"!2!,ľ'1"Ő+Ɣ7,
0&"1"ѷ+*"+û1,ѸƷ"01"+(),+"+Ư')1"/Ҍ
+1ľ3+6*-,%,+,*Ѹ+&")"+(,+3"+Ę+Ư*Ѿ
- Priznám sa, že keĈ som ju kupoval, najskôr
som ani len netušil, že ide o hybrid. Až následne som si všimol obrovskú batériu pod zadnými
sedadlami. O to viac ma teší, že šlo o prvú hybridnú Triedu S, ktorá bola privezená na Slovensko, s výkonom 360 konských síl plus elektrovýkonom, garantujúcim spolu až 420 konských
síl pohonu! ąo vám budem hovoriķ – poĆas
jazdy v nej sa cítite ako v sne. A Ćo sa týka alternatívnej mobility, ja som kombinovanému,
ale aj Ćisto elektrickému pohonu naklonený.
PáĆi sa mi evolúcia, ohĝaduplnosķ k ekosystému, dizajnová precíznosķ a technologické napredovanie vo svete automobilov.

,3,Ő1"*&,1û7(2+7û3"/ѹ+"*û1"+&"("!6
%2ƌ0&-,3"!ƌѸƷ"-,1,*Ѹ(,01"03,',2
-/û ,2!,0&%)&1,ѸĘ,01" % ")&Ѹ1"/7&!"1"
2Ʒ(,+"Ę+"҇Ʒ&ƌ҄Ѿ"23Ʒ,3)&01"+!1Ư*Ѹ
Ʒ"601"3Ɔ"1(603,'" ޖ/*6-/"!)&,!&Ɔ)&
601"+-/ѷ%/ƌ$,)#-,+'"5,1& ("'Ɔľ %&%Ҍ
/&0(û %03"1Ę&01/û3&)&736Ɔ,(Ʒ&3,1 "01,Ҍ
3+ľ*%Ő!+ľ*!,/,!/2Ʒ013Ѿ
- Otázka znie tak, že Ćo je to „žiķ“? Pre mĥa
znamená, že „žiķ“ je to, ako a Ćo robím teraz. A to
sa týka aj dobrodružstva, ktoré mi prináša môj
doterajší život takmer na dennodennej báze. Popri tom chodím aj na golf, aj mám autá a aj cestujem, som obklopený priateĝmi a venujem sa práci, ktorá ma napęĥa.
Toto je môj život, dobrodružstvo a aj relax,
ktorý by som nevymenil za niĆ iné. Strávil
som urĆitú Ćasķ svojho života na Floride v USA
a rád sa tam stále vraciam, pretože mi „sedí“
svojou klímou, multikultúrnosķou a perfektnou infraštruktúrou. KeĈ pochodíte kus sveta, zistíte, že všade je to „plus-mínus“ rovnaké.
A mimochodom – viete si predstaviķ dlhodobo
žiķ na Seychelách alebo Maldivách tri mesiace
v kuse a užívaķ si „luxusnú nudu“? VeĈ by ste
sa ku koncu z toho monotónneho niĆnerobenia
zbláznili. Ó
%,3û/)0ѹ"1"/Á(,/Ŝ
,1,ѹ&/,ť1
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MB COLLECTION

Zimné impresie
Jeseĵ je nenávratne za nami, a to je dôvod na to, aby ste svoje šatníky nielen prevetrali,
ale doslova v nich urobili poriadnu „fujavicu.“ Uvedomte si pri tom, že ak sa obleāiete
s láskou - už vám nikdy nebude zima. ObzvlášŎ, pokiaī to budú moderné, kvalitné
a precízne vyhotovené kúsky zimnej kolekcie prémiovej znaāky Mercedes-Benz.
Takže, priatelia a priaznivci striebornej hviezdy, zimná ponuka doplnkov legendárnej
znaāky āaká už len na vás...
9
Vetru vzdorný sveter je priedušný, má vrúbkovaný golier s vysokým zapínaním. Jeho predný, zadný diel a rukávy majú zmiešaný pletený vzor. Zakončenie rukávov a lem je z vrúbkovaného úpletu, aplikácie sú v semišovom
vzhľade. Na rukáve je znak „historická hviezda.“ Pletený tónovaný nápis
Mercedes-Benz sa nachádza na zadnej strane. Vrchný materiál tvorí 45 %
polyamid, 35 % vlna a 20 % bavlna. Podšívka je 100 % polyester.
Dostupné veľkosti: S - XXL
Cena s DPH: 151,20 €
(B66041661–1665)

9
Čierna dámska bunda moderného strihu
s obojstranným zipsom je odolná proti vetru a vode. Má golier s vysokým zapínaním a záhyby pre jednoduchší pohyb. Stojatý golier má
zapínanie na patentný gombík. Bunda má 4 vrecká a opasok na nastavenie veľkosti pásu. Vonkajší materiál tvorí zo 46 % bavlna,
36 % polyester a 18 % polyamid. Bunda má delenú vnútornú podšívku, ktorej vrchná károvaná tkanina je zo 100 %
bavlny a prešívaná podšívka zo 100 % polyesteru s ľahkou výplňou.
Cena s DPH: 218,40 €
(B66041641–1645)

|]V
Obojstranné čierno-antracitové pončo vyrobené
pre Mercedes-Benz spoločnosťou FRAAS. Materiál:
100 % polyesterový ﬂís. Možno ho prať aj v práčke.
Cena s DPH: 40,30 €
(B66958974)
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9ñX 
Bunda zúženého strihu je v čierno-červenej farbe.
Vonkajší materiál tvorí 88 % nylon a 12 % elastan,
podšívka zo sieťoviny je 100 % polyester. Predný
zips je s vysokým zapínaním, kapucňa je odnímateľná. Bunda obsahuje viaceré vrecká a červené
logo AMG na hrudi či vertikálne čierne logo AMG
na zadnej strane. Dostupné veľkosti: S - XXL
Cena s DPH:151,20 €
(B66958885 – 8889)

99
Striebrosivý kabát moderného strihu so zváranými vnútornými švami,
snímateľnou kapucňou na zips a skrytou gombíkovou lištou s cvočkami. Bočné vodotesné vrecká sú na zips s príklopkou, kabát obsahuje aj
náprsné vrecko na zips s otvorom pre kábel slúchadiel. Šírka rukávov
je voľne nastaviteľná. Vrchný materiál tvorí 100 % polyamid, podšívka
je zo 100 % polyesteru. Dostupné veľkosti: S - XXL
Cena s DPH: 352,80 €
(B66958681– 8685)

9 
Čierna bunda zúženého strihu so stojatým golierom s vysokým zapínaním, prešívaním vpredu, vzadu a na rukávoch. Bunda má elastické vložky v bočných častiach a na
rukávoch, rovnako ako aj elastický spodný lem a manžety.
Má oporu zápästia, bočné vrecká na zips a prepracované
spracovanie podšívky s červenými kontrastmi. Na hrudi je
našitý plastový čierny odznak s bielou 3D potlačou AMG
a na ľavom rukáve odznak s logom ASSOS. Oblečenie AMG
Performance Wear vyrobila spoločnosť ASSOS vo Švajčiarsku. Materiál tvorí 72 % polyamid, 12 % polyester, 9 %
polypropylén a 7 % elastan. Dostupné veľkosti: XXS - XXXL
Cena s DPH: 600 €
(B66959200 – 9207)
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T

entoraz sústredíme pozornosķ na výrobok, ktorý sa stal dokonca predmetom cezhraniĆného „sváru“ medzi Slovenskom a Poĝskom, ktorý sa nakoniec
našķastie skonĆil „zakopaním bojovej
vyúdenej sekery“. Pokiaĝ tipujete, že ide o oštiepok, tipujete správne. Mimochodom, po Skalickom trdelníku, Slovenskej bryndzi a Slovenskej
parenici je štvrtým slovenským výrobkom, zapí-

70

saným v roku 2008 do európskeho registra chránených zemepisných oznaĆení. Apropo, viete, Ćo
oštiepok vlastne je?

V,'"3)01+"҇,Ɔ1&"-,(҄

Slovenský oštiepok je tradiĆný valašský výrobok. Ide o polotvrdý polotuĆný syr, parený alebo neparený, údený alebo neúdený, vyrobený
s prídavkom originálnej kultúry zloženej z kyslo-
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Výroba slovenského oštiepka
prebieha dvoma
spôsobmi: buĈ
priamo na salaši,
keĈ hovoríme
o tzv. salašníckom spôsobe
výroby, alebo
v mliekarĥach,
keĈ ide o tzv.
priemyselnú
výrobu.

Slovensko nie je známe len svojimi pamiatkami, zapísanými v Zozname
svetového dediĆstva UNESCO, ale 6 elementov má zapísaných aj
v Zozname nehmotného kultúrneho dediĆstva, Ći až 18 výrobkov,
registrovaných v rámci systému Politiky kvality EÚ – z ktorých je
10 výrobkov v registri chránených zemepisných oznaĆení, 7 výrobkov
v registri zaruĆených tradiĆných špecialít a 1 výrobok v registri
chráneného oznaĆenia pôvodu. Mnohí o týchto slovenských „delikatesách“
ani len netušia. Aj preto vám ich postupne predstavíme...
mlieĆnych baktérií z rodu Lactococcus, ktorá mu
dodáva charakteristické a špecifické vlastnosti. Základnou surovinou na jeho výrobu je ovĆie
mlieko, prípadne zmes ovĆieho mlieka a kravského mlieka, alebo len kravské mlieko. Kedysi sa na našom dnešnom území oštiepky vyrábali pôvodne v kuchyniach domov majiteĝov
oviec a to už zaĆiatkom 18. storoĆia. Základy hromadnej, priemyselnej výroby oštiepkov s vyšším obsahom kravského mlieka zaviedla v roku
1921 rodina Galbavá v Detve. Dodnes sa slovenské oštiepky vyrábajú ešte na salašoch alebo na farmách, kde je základnou surovinou ovĆie mlieko a zmes ovĆieho a kravského mlieka.
Samotná priemyselná výroba sa v mliekarĥach
realizuje spôsobmi, ktorých základ bol vyvinutý v 60. a 70. rokoch minulého storoĆia, priĆom
princíp výroby zostal dodnes nezmenený. Špecifická kvalita a vlastnosti oštiepka sú dané predovšetkým kvalitou mlieka dojeného od pasúcich
sa oviec plemien Valaška, Zošĝachtená valaška,
Cigája a od pasúcich sa kráv v horských oblastiach na svahoch pohorí a to najmä plemien Slovenské strakaté, ąiernostrakaté, ąervenostrakaté a Pinzgavské.

o tzv. salašníckom spôsobe výroby, alebo v mliekarĥach, keĈ ide o tzv. priemyselnú výrobu. Na
salaši samotnej výrobe oštiepka predchádzalo syrenie – proces, keĈ sa Ćerstvo nadojené surové ovĆie mlieko alebo zmes surového ovĆieho
a kravského mlieka po upravení teploty na 32 °C
až 35 °C, za stáleho miešania zasyrili syridlom.
Po tom, ako sa mlieko zrazilo, sa zrazená syrovina krájala a miešala – až vznikla rozdrobená syrovina, ktorá sa po Ćase ruĆne formovala do tva-
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Výroba slovenského oštiepka prebieha dvoma
spôsobmi: buĈ priamo na salaši, keĈ hovoríme
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Využitie oštiepka je veĝmi široké – v krajnej núdzi ho
napr. môžeme v rámci sebaobrany - ako náhradu
za granát, Ći kameĥ - hodiķ do útoĆníka.
ru hrudky. PoĆas tohto procesu nemohla teplota
mlieka a srvátky klesnúķ pod 32 °C.
Druhou fázou bolo formovanie oštiepku, keĈ
sa syr ruĆne vyformoval do tvaru veĝkého vajca,
šišky alebo elipsy, z ktorého sa vytláĆa srvátka.
Zároveĥ sa syr namáĆal do srvátky, ktorej teplota bola 55 – 60 °C. Po vytlaĆení srvátky sa naĥ
nasadila forma (prstenec), ktorá mala z vnútornej strany vyrezanú ornamentiku. Takýto syr sa
aj s formiĆkou opäķ ponoril do horúcej vody alebo srvátky, teplej od 60 °C do 70 °C. Po vybratí z nej sa na jeho koncoch ešte zvykli vytlaĆiķ
ozdoby (Ćiašky).
Vyformovaný oštiepok sa poĆas tretej fázy výroby ochladil vo vode, odstránila sa z neho formiĆka a ponoril sa do soĝného roztoku na 12 až
24 hodín – podĝa jeho veĝkosti. Následne nastáva
posledná fáza, keĈ sa vysolený oštiepok zavesil
do závesu, kde poĆas 1 až 2 hodín odstál a osušil
sa v bezprašnom prostredí v miernom prievane.
Osušené oštiepky sa zavesili v kolibe, kde sa údili 6 až 10 dní alebo sa vložili do udiarne, kde sa
údili až tri dni dymom z tvrdého dreva - bez popola a prachu.
NamoĆenie oštiepka do slanej vody mu dodáva tradiĆnú trvácnosķ, typickú chuķ a na povrchu
jemne zlatisto, Ći až do zlatohneda skôrnatie.
Celkovo by sa dal charakterizovaķ jeho povrch
ako pevný, hladký a lesklý. Vnútro oštiepka je
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maslovožltej farby. Jeho charakteristická konzistencia je celistvá, pevnejšia, mierne lomivá, priĆom sa na jeho reze pripúšķajú menšie trhlinky
a dutinky. Typickým znakom Slovenského oštiepka je, že má tvar veĝkého vajca, šišky alebo
elipsovitý tvar zdobený ornamentikou.
ąo sa týka samotnej chute oštiepka, tá je zvyĆajne lahodná, príjemne syrovo výrazná, jemne
pikantná až kyslá, primerane slaná, typická dymová vôĥa získaná údením. Nesmie byķ neprimerane kyslá, kvasnicovitá, lojovitá, mydlovitá,
zatuchnutá, hnilobná, štipĝavá, pálivá, horká alebo s inými cudzími chuķami. V tom prípade už
nejde o oštiepok, ale o „fejk“.

Ɔ1&"-,(3"/7200 6-"(

Syrová vojna sa nakoniec nekonala. Oba syry
majú síce rovnaký historický pôvod a spoloĆnú tradíciu, vzhĝadom na rozdiely v spôsobe výroby a charakter koneĆného výrobku, sú poĝský
oscypek a slovenský oštiepok dva rozdielne výrobky. Na tom sa nakoniec zmierlivo dohodli obe
znesvárené strany. Nakoniec fakt, že ide o dva
celkom rozdielne výrobky potvrdzuje aj niekoĝ-
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ko zásadných skutoĆností: do poĝského oscypka
sa napr. pridáva maximálne 40 percent kravského
mlieka, kým do slovenského oštiepka maximálne
80 percent. U našich severných susedov je povolená iba ruĆná výroba oscypka, kým náš je možno vyrábaķ aj priemyselne, mechanicky. A to nie
je všetko – v Poĝsku sa oscypek údi výluĆne na salašoch, u nás to môžu byķ aj špeciálne na to urĆené udiarne a oddelené miestnosti. Kým tvar nášho oštiepka je viac okrúhly a jeho hmotnosķ je od
300 do 800 gramov, poĝský oscypek má tvar kužeĝa, resp. valca, s dekoratívnymi priehlbinami
a váži vždy 700 – 900 gramov. Oba výrobky tak
majú v Európskej únii rovnaké práva, priĆom sa
ich názvy neprekladajú.

2)&+û/0("*1&+ğѻ

Využitie oštiepka je veĝmi široké – v krajnej núdzi ho napr. môžeme v rámci sebaobrany - ako
náhradu za granát, Ći kameĥ - hodiķ do útoĆníka. NajĆastejšie sa však uplatĥuje v rámci studenej a teplej kuchyne, a to na zapekanie, smaženie,
gratinovanie, grilovanie, Ći na prípravu syrových
mís a šalátov. Oštiepok je vhodný na prípravu kanapiek Ći ako prísada do polievok. Pripravuje sa aj
obaĝovaný v trojobale. Veĝmi chutný je taktiež vyprážaný oštiepok s mascarpone omáĆkou, priĆom

úplnou gastronomickou delikatesou je oštiepok,
plnený plnkou podĝa vlastnej chuti. A aby sme nezabudli - ani taká paradajková polievka s oštiepkom, baba s oštiepkom, Ći hovädzia svieĆkovica
s oštiepkom nie sú na zahodenie. Nakoniec, presvedĆte sa sami a nejaký ten pravý slovenský oštiepok - zo salaša, farmy Ći syrárne – si kúpte.

Ɔ1&"-(,3û&+Ɔ-&/û &

Oštiepok je u nás – v lone Karpatského oblúka
natoĝko pevne zakorenený v našich životoch, že
dokázal inšpirovaķ nielen pastierov, podnikateĝov,
vegetariánov, gastronómov a milovníkov delikátnych chutí, ale aj takých „tepcov“ ducha, poetov
a majstrov slova, akými bezpochyby boli Milan Lasica a Július Satinský. Aj preto najlepšou bodkou
za naším oštiepkovým textom nemôže byķ niĆ iné
ako pieseĥ Majstrovstvá:
҇0)Ɔ&-,!"-/,*ҟ1/*1û/&'!,*ҟ
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KAMENNÉ

SKALNÝ BUDZOGÁĴ

74

skaly.indd 74

HVIEZDY CIEST

2. 12. 2021 23:07:34

SKVOSTY

Slovensko je bohaté na technické, historické Ći prírodné zaujímavosti
a atrakcie. Aj preto úplne postaĆí, keĈ namiesto lákavej zahraniĆnej
destinácie sa vyberiete hĝadaķ to, Ćo inde nenájdete a aj preto nám to neraz
závidí nejeden zahraniĆný návštevník.

Ž

iaĝ, „SlovaĆ“ je známa aj tým, že je
pre ĥu neraz bližší kabát ako košeĝa
a aj preto upína svoje pohĝady a pozornosķ k rôznym cudzokrajným zaujímavostiam a tradíciám. Presne tak
je to aj s kamennými atrakciami, ktoré vznikli postupným zvetrávaním, Ći vodnou eróziou.
Mnohí našinci si „derú svoje krpce“ cestou cez
oceán až do Monument Peak v americkom Colorade, alebo, a pritom nevedia, že úchvatné
a bizarné skalné útvary máme aj u nás. StaĆí
len opustiķ komfort sociálnych sietí a vyjsķ za
priedomie…

V"/1,30()

V prírodnej rezervácii Boky, bohatej na až
200-roĆné porasty starých dubov cerových, v katastri obce BudĆa neĈaleko Zvolena sa nachádza
ojedinelý prírodný útvar ąertova skala (465 m n.
m.). Ide o skalný hríb - sploštenú sopeĆnú „bombu,“ andezitový balvan, chrániaci menej odolný
pilier zložený z vrstviĆiek tufov a aglomerátov.
Objem balvana, zasadeného na okraj strmého
skalného brala, je približne 5 až 6 m3, vážiaci asi
17 ton, ktorý je pevne spojený malou vztykovou

ĀERTOVA SKALA PRI BUDĀI

plochou podložia s rozmermi len 58x38cm a asi
2 cm vrstviĆkou sopeĆného tufu. Aj preto nejde
o vratký kývavec (typ balvanu), hoci sa naĥ podobá. Najjednoduchšia cesta je náuĆným chodníkom s trinástimi informaĆnými tabuĝami, ktorý
sa zaĆína pri vyústení doliny Veĝký Sietenec pri
BudĆi v smere na Žiar nad Hronom, priĆom v závere prístupový chodník k ąertovej skale je pomerne strmý a úzky.
K andezitovému balvanu sa viaže povesķ, podĝa ktorej ho chcel kedysi Ćert zhodiķ na obyvateĝov BudĆe, ale zastihol ho denný svit, kameĥ
mu vypadol z pazúrov a pristál až na neĈalekom
kopci. A hoci podĝa geológov v najbližších stároĆiach nehrozí, že by došlo k jeho narušeniu, my
Slováci a najmä „sviatoĆní, selfíĆkoví“ turisti sme
takí kreatívni a akĆní najmä tam, kde netreba, že
až takí istí by sme si ich tvrdením o nenarušení
nemali byķ.

/(2Ɔ,30(Ư0()+Ư%/ľ

Približne päķ kilometrov východným smerom
od obce Markušovce, v lokalite Hornádska dolina, v okrese Spišská Nová Ves, nad korytom Hornádu sa vypína najkrajší a najznámejší hríbovitý
skalný útvar na Slovensku - Markušovský skalný
hríb (470 m n. m.). Je súĆasķou prírodnej pamiatky Markušovské steny.
Viaceré zdroje ho pasujú vĈaka jeho osemmetrovej
výške nohy a trojmetrovému priemeru „klobúka“
- za najväĆší v celej Európe. Jeho zaujímavosķou je
to, že noha je tvorená zlepencom – menej odolným
proti zvetrávaniu, klobúk
pozostáva z pieskovca.
K hríbu vedie nenároĆný

,

Objem balvana,
zasadeného na
okraj strmého
skalného brala,
je približne 5 až
6 m3, vážiaci asi
17 ton, ktorý je
pevne spojený
malou vztykovou
plochou podložia
s rozmermi len
58x38cm a asi
2 cm vrstviĆkou
sopeĆného tufu.
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JÁNOŠÍKOVA SKALNÁ PÄSō

MARKUŠOVSKÝ
SKALNÝ HRÍB

,

Jánošíkova skalná päsķ vznikla
ako pozostatok
vápencovej
skaly, ktorú
vypreparovala
erózia a prúd
rieky Váh.
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prístup od obcí Markušovce ako aj Matejovce nad
Hornádom, po žltej turistickej znaĆke.
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Nevšedný skalnatý výtvor na úpätí vrchu
Mních, len neĈaleko Liskovskej jaskyne, udrie každému okoloidúcemu do oĆí Skalná päsķ.
Tento útvar z dolomitových vápencov v každom
evokuje pevne zovretú päsķ a ako vieme, symbol päste môže evokovaķ všeliĆo. Ozbrojenou
päsķou robotníckej triedy boli kedysi u nás Ĝudové milície. Zaķatú päsķ používajú anarchisti
a revolucionári ako symbol vzdoru a v neverbálnej komunikácii je zaķatá päsķ komunikantom
potláĆanej agresivity, rozhorĆenia, bojovej rozhodnosti Ći nepriateĝského postoja. ąo však evokuje 6 metrov vysoká, 4 metre široká pri vrchole a 2,5 metra široká pri svojom nadzemnom
spodku prírodná pamiatka Skalná päsķ, nachádzajúca sa asi 40 m nad cestou z Liskovej do
Ružomberka - okolitým ĝudom nazývaná aj Jánošíkova? To nevedno, isté je však to, že vznik-

la ako pozostatok vápencovej skaly, ktorú vypreparovala erózia a prúd rieky Váh. Teórií je
hneĈ niekoĝko. Podĝa jednej slúžila pltníkom
na Váhu ako kamenný kôl na priväzovanie pltí,
podĝa druhej ju opracovali talianski kamenárski majstri pri stavbe železnice a podĝa tej - hrdosķ a sebavedomie toĝko skúšaného národa,
akým je ten náš – najprijateĝnejšej, za jej vznikom stojí zbojník Juraj Jánošík. Ten údajne po
tom, ako chcel so svojou družinou ozbíjaķ zlého
grófa Révaya, Ćelil presile drábov tým, že sám
vybehol spomedzi zbojníkov a vlastnými päsķami zbil grófa aj jeho drábov. Na jeho poĆesķ a na
pamiatku bohabojnému ĝudu vraj následne
zbojníci otesali neĈalekú skalu do symbolu pevne zovretej päste. Nuž, vyberte si…
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V Rajeckej doline, na svahu vrchu Žibrid, neĈaleko obce Zbyĥov, môžete natrafiķ na naozaj bizarný prírodný úkaz a dozaista aj na jeden
z najpodivuhodnejších skalných útvarov na Slovensku - Skalný budzogáĥ. Niekedy býva oznaĆovaný aj ako Stratený budzogáĥ, Zlámaná skala Ći
Zbyĥovský budzogáĥ. Každopádne tento skalný
útvar pripomína skamenený kyjak, ktorého koniec je vrazený až do samého stredu Zeme. Jeho
výška je až 12 metrov (niektoré pramene uvádzajú až 14 metrov), má úzku základĥu a širšiu
vrchnú Ćasķ, priĆom vznikol stároĆnou erozív-
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Skalná ihla, niektorými nazývaný aj ąertova skala, vysoká
približne 12 metrov. Jej vznik je datovaný do Ćias geologického
obdobia jura, keĈ sa po Zemi ešte prechádzali dinosaury.

nou Ćinnosķou vody. Budzogáĥ je chránený hustým lesom a vedie k nemu nenároĆný šesķ a pol
kilometra dlhý turistický chodník z Rajeckých
Teplíc, alebo štyriapolkilometrový chodník zo Zbyĥova. K budzogáĥu sa viaže aj legenda o jeho vzniku, podĝa ktorej v minulosti na svahu vrchu Žibrid rástol Hromodub. Jedného dĥa okolo neho šiel
obor a povedal si, že z toho Ćarovného stromu vyrobí obrovský budzogáĥ. Ako si tak vyrezával
svoj nástroj, nevšimol si, že z neho vyteká miazga
a prilepil sa ĥou o zem. KeĈ to zistil, tak sa veĝmi
nahneval a z celej sily ho zapichol do zeme, preklial ho a z budzogáĥa sa stala skala, ktorá tam
stojí dodnes. Ktovie, Ći je to pravda. S istotou sa dá
tvrdiķ akurát to, že kým Hromoduby boli na Slovensku vyķažené, o nemotorných „hromotękov“
nemá záujem nik a aj preto ich môžete stretnúķ
kedykoĝvek – aj poĆas dĥa…

()+û&%)

NeĈaleko Starej Ĝubovne sa na brehu rieky Poprad, medzi obcami Chmeĝnica a Hajtovka nachádza unikátny vztýĆený kamenný útvar Skal-

ná ihla, niektorými nazývaný aj ąertova skala,
vysoká približne 12 metrov. Jej vznik je datovaný do Ćias geologického obdobia jura, keĈ sa po
Zemi ešte prechádzali dinosaury. Žiaĝ, v súĆas-

nosti ho ohrozuje rieka, ktorej zväĆšujúci sa tok
nepôsobí priaznivo na podložie skaly, ani na ĥu
samotnú. K jej vzniku sa viaže povesķ, ktorá sa
spája aj s Ĝubovnianskym hradom. Jeho staviteĝ,
šĝachtic Ĝubovenský preto, aby prestal brániķ vo
výstavbe opevneného hradu - zapredal dušu Ćertovi. KeĈ bol hrad hotový, Ĝubovenského mrzelo,
že zaĥ zaplatil takú vysokú cenu a odišiel do neĈalekého kláštora, kde sa vyspovedal a oĝutoval
svoj Ćin. ąert sa nahneval, že ho Ćlovek takto zradil a rozhodol sa, že postavený hrad zniĆí obrovskou špicatou skalou. V tom okamihu z kláštora
zaznel zvon, Ćert stratil moc a skala mu vypadla
z pazúrov na breh rieky Poprad. Odvtedy sa Skalná ihla nazýva aj ąertovou skalou…

(*"+"+Ư"-&)Ť$

Slovensko je bohaté na prírodné krásy a excelentné zaujímavosti. Hoci aj tie kamenné. My sme
spomenuli len pár z nich, hoci by bolo ešte Ćo priblížiķ – Ći už Trúbiaci kameĥ, ukrytý hlboko v lesoch neĈaleko malebnej juhoslovenskej dedinky
Sucháĥ, alebo záhadný Bátovský balvan, ležiaci
neĈaleko Hrochote na
Podpoĝaní, Ći HriĆovská skalná ihla, stojaca vztýĆene neĈaleko
obce HriĆovské Podhradie. Nad Hanákovou dolinou nad Prochoķom
v pohorí VtáĆnik „vyrástol“ nevysoký, ale
zaujímavý Prochotský
skalný hríb. A to nie je
všetko - nad potokom
ĜupĆica, v katastri obce
Slovenská ĜupĆa môžete nájsķ ojedinelý ĜupĆiansky skalný hríb,
známy aj pod starším
názvom „Kozák.“
Verte mi, že iste sú
aj Ĉalšie kamenné ihly,
SKALNÁ IHLA
kyjaky a hríby – len Ćakajú na vaše objavenie.
Takže neváhajte a vyberte sa ich hĝadaķ – skalné
hríby „rastú“ aj bez dažĈa… Ó
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IV. āasŎ

Ako nestratiķ motiváciu
Urāite to viacerí poznáte. Na zaāiatku je veīké odhodlanie, chuŎ
a motivácia. Potom však prídu jesenné dni, vonku je skoro tma,
poāasie tiež nie je super, máme toho veīa v práci, sme unavení
z detí a rodiny, āasovo nám to nevychádza. Nastupuje
demotivácia a s ĵou idú dole vodou aj naše plány a sny.

D

obrou správou je, že
táto situácia je riešiteĝná. Zažíva ju z Ćasu na
Ćas každý z nás. Chce to
len dobrú stratégiu. Pretože sami isto poznáte ten pocit, že
deĥ, keĈ si zašportujete, je vždy krajší. StaĆí si ho len dopriaķ – a nemusí
to vždy znamenaķ hodinový tréning
v posilĥovni. Dobrý pocit získate

78

aj vĈaka 10-minútovému workoutu
doma pri telke.

(,+1,Ѿ

Ako sme spomínali – treba maķ
dobrú stratégiu. Na zaĆiatku je preto potrebné si zodpovedaķ základnú otázku: Aký je môj dlhodobý cieĝ?
ąo chcem tento rok dosiahnuķ? Cítiķ sa lepšie? Vyzeraķ lepšie? Odplaviķ

stres, alebo dosiahnuķ nejaké športové ciele? Tak ako v biznise, tak aj pri
športe platí – jasne pomenovaný cieĝ
je 50 % úspechu. Je kĝúĆové, aby ste
si svoj cieĝ stanovili zrozumiteĝne,
konkrétne a tak, aby ste ho mohli vo
vašich životných podmienkach aj dosiahnuķ. Len Ćo poznáte odpoveĈ na
otázku ohĝadne svojho cieĝa, môžete
sa pustiķ do tvorby stratégie.
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z Nájdite si cestu, ako váš cieĝ dosiahnuķ: informujte sa, pýtajte sa, hĝadajte dôveryhodné zdroje informácií. Ako najlepšie dosiahnem
svoj cieĝ? ąo / koho na dosiahnutie cieĝa potrebujem?
z Rozmeĥte si váš dlhodobý cieĝ na drobné =
nastavte si krátkodobý cieĝ, ktorý vám pomôže
naplniķ vašu dlhodobú víziu.
z Tento cieĝ musí byķ zrozumiteĝný, jednoduchý
a vo vašich podmienkach realizovateĝný.
z Urobte si konkrétny plán, alebo využite pomoc odborníkov - trénera, aplikáciu, skúsenejšieho kamaráta / kamarátku. Plán musí obsahovaķ presné informácie o tom, Ćo máte cviĆiķ, ako
máte cviĆenie realizovaķ a v ktorý deĥ to máte
cviĆiķ.

TIP NA 10-MINÚTOVÝ
WORKOUT
Aby sme vám návrat do športovania uĝahĆili, pripravili sme pre vás krátky
workout, ktorý dokážete odcviĆiķ kedykoĝvek a kdekoĝvek. Nie sú potrebné
žiadne pomôcky, jediné, Ćo potrebujete, je chuķ zaĆaķ.

Typ workoutu: TABATA – 10 cviāení,
45 s cviāíte, 15 s oddych
Trvanie workoutu: 10 minút

V,/,&ƌѸ("Ě0*&+" % "Ѿ

KeĈ už máte plán, ako svoj cieĝ krok po kroku
dosiahnete, ostáva ho zaĆaķ dodržiavaķ. Na zaĆiatku to znie veĝmi jednoducho. Ale Ćo ak príde Ćas, kedy sa vám nebude chcieķ a motivácia
zvädne? Neuveríte, ale aj na toto si môžete vytvoriķ svoju vlastnú stratégiu. Tu je zopár trikov,
ktoré dobre fungujú:
z Spomeĥte si, preĆo to celé robíte a predstavte
si, aké to bude, keĈ to dosiahnete. Vizualizácia
cieĝa funguje v Ćase krízy Ćarovne.
z Spomeĥte si, Ćo všetko ste už pre naplnenie cieĝa urobili. Zaspomínajte si na krízy, ktoré ste prekonali a Ćo vám vtedy pomohlo. Riešenie máte v sebe.
z Povedzte o svojom cieli priateĝovi, kamoške, svojej komunite na sociálnych sieķach
= niekomu, kto vás podporí a komu sa môžete pochváliķ.
z Každý tréning sa poĆíta a zaslúži si potlesk.
Pochváĝte sa zakaždým, keĈ sa vám váš Ćiastkový cieĝ podarí dosiahnuķ.
z ZaĆnite hneĈ - neĆakajte na špeciálny deĥ
/ špeciálnu príležitosķ / špeciálne podmienky.
Jednoducho to urobte.

3&Ę"+&"тѹ

Postavenie nôh je na šírku ramien, ruky sú voĝne pri tele, panva je podsadená. Zhlboka sa nadýchnite, stiahnite lopatky a spevnite strednú Ćasķ
tela (z angl. ‘core’ – jadro). Následne sa spúšķajte dole ohýbaním kolien,
až kým nebudete maķ stehná rovnobežné s podlahou. Päty musia byķ po
celý Ćas pevne na zemi. SúĆasne s pohybom nadol pokrĆte ruky v lakķoch
so spojením dlaní pred hrudníkom. V tejto pozícii vydržte 1-2 sekundy.
S výdychom nasleduje pohyb nahor, keĈ pracujú najmä vaše kvadricepsy.
Pri výdychu sa stále sústreĈte na udržanie sily v chodidlách a pätách.
Chrbtica by mala zostaķ po celý Ćas v neutrálnej polohe, lopatky stiahnuté.
V žiadnom prípade by nemalo dôjsķ k ohybom alebo zakriveniu chrbta. Pri
spúšķaní sa do drepu sa nadychujte a pri pohybe späķ vydychujte. CviĆenie
opakujte po stanovený Ćas.

Ę+&1"3*),*

Výborným spôsobom, ako získaķ stratenú motiváciu, je stanoviķ si na zaĆiatku menšie, ĝahšie dosiahnuteĝné ciele. Napríklad zacviĆiķ si aspoĥ 2x do týždĥa 10 minút doma. 10 minút si zo
svojho Ćasu dokáže ukrojiķ naozaj ktokoĝvek, nie
je na to potrebná žiadna nároĆná logistika. Ak sa
vám takýto menší cieĝ podarí splniķ 2-3x po sebe,
sami zatúžite daķ si trochu nároĆnejší cieĝ. A ani
sa nenazdáte, a z malých cieĝov sa Ćasom stane
rutina a s ĥou prichádza chuķ napredovaķ a zlepšovaķ sa. A to znie celkom dobre, no nie?

3&Ę"+&"уѹ|

Zaujmite ĝah na podložke na chrbte, paže položte pozdęž tela, nohy sú
pokrĆené, vzdialené na šírku panvy, chodidlá sú celé na podložke. Stiahnite
sedacie svaly, spevnite brucho. Pomalým pohybom s výdychom zaĆnite
zdvíhaķ panvu nahor, zadok je stiahnutý. V najvyššej polohe vydržte
2 sekundy a následne s nádychom spúšķajte panvu nadol. CviĆenie opakujte po stanovený Ćas.
79
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Východisková pozícia je ĝah na podložke. Nohy ohnite do
pravého uhla v kolennom kębe, ruky predpažte, kríže tlaĆte do
podložky. Následne spúšķajte pravú nohu a súĆasne ĝavú ruku,
potom nasleduje výmena. Nadychujte sa pri návrate do východiskovej pozície a vydychujte pri vykonaní cviĆenia. CviĆenie
opakujte stanovený Ćas.

3&Ę"+&"цѹéñ

Izometrické cviĆenie pre zlepšenie core. Východisková pozícia
je v ĝahu na chrbte, telo je vystreté. Nasleduje zdvih lopatiek od
podložky spolu so zdvihom dolných konĆatín. Ruky predpažte.
Chodidlá sú spojené a prepnuté. Dýchajte prirodzene. V tejto
pozícii vydržte po stanovený Ćas.

80
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Východisková pozícia je stoj spojný. Zo stoja spojného vykonáte
výpad vzad tak, že vykroĆíte jednou nohou vzad tak, aby sa vaše
koleno jemne dotklo podložky, alebo aby zostalo tesne (cca 5cm)
nad podložkou. Predná noha po dokroĆení zadnej nohy zviera
90 stupĥov. Koleno prednej nohy sa nesmie dostaķ pred špiĆku
chodidla. Následne sa vráķte späķ do východiskovej pozície
a vystriedajte nohu. Pri pohybe nadol sa nadychujte a pri pohybe
nahor vydychujte. CviĆenie opakujte po stanovený Ćas.

3&Ę"+&"чѹé    

CviĆenie je zamerané na prácu v Ćlenkovom kębe, pohyb sa
zaĆína postavením jednej nohy na špiĆke, postupne prepínate
koleno a päta sa približuje k zemi, práca špiĆka - päta, tento pohyb sa opakuje. Kolená zdvíhajte Ćo najvyššie, paže vychádzajú
z bežeckého postavenia, trup je v miernom predklone. Pohĝad
smeruje vpred, dôraz dávame na frekvenciu cviĆenia. CviĆenie
vykonávajte na mieste po stanovený Ćas.
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Východiskovou pozíciou je vzpor kĝaĆmo – pozícia na 4. Ruky
sa dotýkajú podložky a sú na šírku ramien, nohy na šírku
panvy. Sedacie svaly stiahnite, brucho spevnite. Následne
s nádychom zanožte pravú nohu, s výdychom sa vráķte do východiskovej pozície. PokraĆujte zanožením ĝavej nohy (nádych)
a vráķte sa do východiskovej pozície s výdychom. CviĆenie
opakujte striedavo po stanovený Ćas.

Východisková pozícia je vzpor na rukách. Ruky sú na šírku
ramien, nohy na šírku panvy. Panva je podsadená. Dynamicky
priķahujte s nádychom jedno koleno k hrudníku a potom sa
vráķte s výdychom do východiskovej polohy a následne vymeníte druhé koleno. CviĆenie opakujte po stanovený Ćas.

Ĝahnite si na podlahu tvárou k zemi. Kolená sú na šírku bokov,
ruky sú položené na podložke na predlaktí. Panvu držte mierne
podsadenú tak, aby ste mali rovný chrbát. Telo musí tvoriķ
priamu líniu od hlavy k vašim nohám. Dôležitá je výdrž v tejto
statickej polohe. Plank je jedným z mála cvikov, ktoré zapoja
celé telo bez toho, aby ste museli vykonávaķ pohyb. Dýchanie
má byķ prirodzené, bez zadržiavania dychu.

Východisková pozícia je doska / vzpor na rukách. Ruky sú na
šírku ramien, panva je podsadená, nohy sú na šírku panvy.
VyskoĆte chodidlami k rukám a následne späķ do východiskovej
pozície dosky. CviĆenie opakujte po stanovený Ćas.

Workout pre vás zostavili tréneri Mgr. Romana Komarĥanská a Mgr. Michal UliĆný, autori mobilnej tréningovej aplikácie
RUNology. Mobilná aplikácia RUNology obsahuje viac ako 124 komplexných tréningov na posilnenie stredu tela, dolnej Ćasti
tela, ako aj workouty zamerané na prevenciu proti najĆastejším bežeckým zraneniam, tréning bežeckej techniky a intervalové bežecké tréningy. Obsahuje spolu 248 rôznych cviĆení s videonávodom a presným popisom. Stiahnuķ si ju môžete
v AppStore alebo Google Play.
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DANUBIANA MEULENSTEEN
ART MUSEUM, ĀUNOVO

Séria pútavých nadčasových rozhovorov
knihy ODKLÍNANIE TICHA je výnimočná tým, že namiesto obvyklého mechanického odpovedania na tradične kladené otázky, je nenásilným vnikaním
čitateľa „pod kožu“ pýtaného, postupným
odkrývaním jeho duše, myšlienok, názorov, postojov a pocitov. Bez toho, aby si to
čitateľ uvedomoval – sa stáva účastníkom
nezvyčajne úprimnej sebareﬂexie, spovede o získaných životných skúsenostiach,
hodnote dosiahnutých úspechov či radostí, ako aj trpkých omylov a ponaučení. Je
to úprimný dialóg navzájom sa rešpektujúcich ľudí: autora knihy a jednotlivých
osobností – a ich obojstranného záujmu
o nájdenie odpovedí na doposiaľ neraz nezodpovedané otázky a názory. Kniha je
ideálnym prostriedkom na to, aby sa čitateľ pomocou názorov a myšlienok reálnych, rešpektovaných a činorodých osobností dokázali pozitívne inšpirovať. A to
práve dnes, keď je to potrebné viac než kedykoľvek predtým. Pretože aj pomocou
uvedomenia si tohto „odklínania ticha“ sa
pomyselná opona vôkol nás - úplne nezatiahne...

V atraktívnych priestoroch galérie
v Čunove vystavuje Katarína Vavrová,
významná slovenská výtvarníčka, žiačka prof. Albína Brunovského a Karola Ondreičku. Už samotný názov výstavy VÁŠNE BÁSNIKOV napovedá, že
autorka sa rozhodla prezentovať maľby, ktorými ilustrovala knihy významných básnikov, ako sú A. Sládkovič,
M. Rúfus, A. S. Puškin, Ch. Baudelaire, pričom súbor ešte obohatila obrazmi s témou opery, ktorá má taktiež literárne východiská. Vavrová sa vo svojich
dielach vyhýba naratívnosti a zámerne
očisťuje príbeh od detailov, vytvára voľné asociácie, pričom tvorí pôsobivé ﬁgurálne príbehy plné predstavivosti, invencie a poézie. Dochádza k úžasnému
prepojeniu reality a fantázie, historických kontextov a súčasnosti, farby a línie, zmyslu pre celok a jemný detail. Aj
preto z jej obrazov sálajú typické atribúty jej tvorby: neobyčajná poetickosť,
imaginácia, príznačný optimizmus, viera v človeka a v život a bravúrne výtvarné stvárnenie.
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Overené jazdené vozidlá
Mercedes-Benz
S programom Overených jazdených vozidiel Mercedes-Benz si môžete byť istí,
že odídete spokojní a s množstvom výhod.
Každé vozidlo v programe má garantovaný počet kilometrov a je podrobené celkovej
prehliadke našimi kvalifikovanými technikmi. Tešiť sa však môžete aj na ďalšie výhody.
Napríklad 24-mesačnú záruku, riešenie mobility v prípade poruchy či nehody, alebo
atraktívnu ponuku financovania a leasingu.
Zistite viac o programe na www.mercedes-benz.sk/cpo
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PRE UDRŽATEĽNÚ
BUDÚCNOSŤ
Vychutnajte si komfortnú jazdu v plne elektrickej EQS s dojazdom až do 770 km. Vďaka
výkonnému nabíjaniu môžete prejsť 300 km už po 15 minútach na rýchlonabíjacej stanici.
Aktívne náladové osvetlenie sa postará o atmosféru, projekčný displej s rozšírenou realitou
MBUX zas o bezproblémovú navigáciu. So vzduchovým pružením AIRMATIC a riadením
zadnej nápravy zažijete komfort, ktorého sa už nebudete chcieť vzdať.
Viac informácii na www.mercedes-benz.sk/eqs

Podľa WLTP: EQS 450+: spotreba elektriny v kWh/100 km (kombinovaná): 20,4 - 15,7;
emisie CO2 v g/km (kombinované): 0. [1]
[1] Vážený priemer.
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