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VW Amarok – prichádza druhá generácia
VW ID. Buzz – prvá jazda

 Volkswagen 
 Magazín

Volkswagen ID. Aero 
Sériová verzia už na budúci rok
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volkswagen.sk
Volkswagen Servis

Máme pre vás Zľavové kupóny Volkswagen na rok 2022 obsahujúce zľavy 
na Originálne diely a príslušenstvo Volkswagen. Akcia je určená pre vozidlá 
vyrobené do 31. 12. 2018.

Rozhodnite sa pre bezpečnosť bez kompromisov – vysoká kvalita, optimálna 
funkčnosť, rozmerová presnosť a dlhá životnosť. Pretože iba tak zaistíte
zachovanie hodnoty vášho vozidla čo najdlhšie na tej najvyššej možnej úrovni.

Zľavové kupóny vám bezplatne poskytne ktorýkoľvek
z našich autorizovaných servisných partnerov Volkswagen.

Zľavové kupóny 2022
na Originálne diely
a príslušenstvo Volkswagen
Špeciálne zľavy pre majiteľov vozidiel vo veku 4+



Značka Volkswagen naďalej 
pokračuje v napĺňaní cieľov 
stratégie ACCELERATE a výsledky 
za prvý polrok 2022 potvrdzujú,  
že úspešne. 

Opatrenia na trvalo udržateľné posilnenie hospodárnosti 
začínajú prinášať ovocie, čo sa prejavilo na ekonomických 
výsledkoch. Značka dosiahla operatívny zisk 1,9 miliardy 
eur, čo predstavuje nárast o 58 percent oproti rovnakému 
obdobiu predchádzajúceho roka. Tieto výsledky sú osobitne 
pozitívne v kontexte negatívnych vplyvov pôsobiacich 
na automobilový priemysel ako pandémia korony v Číne, 
čipová kríza a vojna na Ukrajine, ktoré spôsobili medziročné 
zníženie odbytu značky Volkswagen o vyše 23 percent na 
2,08 milióna vozidiel. Napriek tomu počet čisto elektrických 
vozidiel dodaných zákazníkom medziročne vzrástol o 25 
percent na 116 000 kusov.
Elektromobilita tak zostáva naďalej kľúčovou témou pre 
obdobie do roku 2030 ako súčasť plánu „Way to Zero“ 
na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Kľúčovú rolu pri tom 
zohráva modelový rad ID., ktorý na budúci rok dostane 
prírastok v podobe limuzíny ID. Aero. V tomto roku ho už 
rozšírila napríklad ďalšia verzia globálneho bestsellera 
ID.4 s pohonom všetkých kolies 4MOTION a hlavne dlho 
očakávaný rad ID. Buzz. Minibus a dodávka s elektrickým 
pohonom, s ktorými sa už mohli zástupcovia médií zoznámiť 
pri medzinárodných testovacích jazdách dokázali, že 
ekologická elektromobilita nemusí znamenať sterilnú nudu 
ale naopak, nové emócie. A veľtrh úžitkových vozidiel IAA 
Transportation 2022 v Hannoveri ukázal, že v spolupráci 
s výrobcami špeciálnych nadstavieb majú elektrické úžitkové 
vozidlá rovnaké šance ako ich príbuzní so spaľovacími 
motormi. 
Značka Volkswagen Úžitkové vozidlá, ktorá vyrába aj osobnú 
verziu ID. Buzz, má ako ďalšie eso v rukáve Amarok novej 
generácie. Elegantný pikap v novom vydaní zachováva 
komfort a vysokú výkonnosť predchodcu a pridáva k nim 
väčší vnútorný priestor kabíny, väčšiu nosnosť a širšiu 
ponuku pohonu.   
Napriek celkovej orientácii na elektromobilitu Volkswagen 
nezanedbáva ani spaľovacie motory, ako dokumentuje nový 
agregát 1.5 TSI evo2, ktorý sa už začal montovať do prvých 
modelov značky. Predstavuje jeden z pilierov benzínového 
programu a má veľký potenciál nielen pre splnenie 
budúcich emisných noriem ako Euro 7 ale aj ako základ pre 
elektrifikovaný pohon plug-in hybrid až do systémového 
výkonu 200 kW (272 k).

Najvýkonnejšie benzínové motory Volkswagen tradične 
využívajú modely športového radu R, ktorý tohto 
roku oslavuje 20. narodeniny. Na Slovensku sme si ich 
pripomenuli exkluzívnym podujatím pre odbornú verejnosť, 
v Nemecku jubilejný model Golf R „20 Years“ vytvoril nový 
rekord na okruhu Nürburgring Nordschleife.     
O všetkých týchto témach sa dočítate na stránkach nášho 
magazínu a navyše sa dozviete aj ďalšie zaujímavosti zo 
sveta značky Volkswagen. Prinášame interview s novým 
ambasádorom značky Ewanom McGregorom, zážitky 
z 3500-kilometrovej jazdy po Balkáne s Multivanom, 
predstavíme vám dve odlišné klasické vozidlá Volkswagen, 
pozrieme sa do zákulisia výroby šiestich elektrických 
modelov troch značiek koncernu v jednom závode, 
prinesieme rozhovor s riaditeľom bratislavského závodu, ako 
aj rozličné užitočné informácie pre motoristov. Želám vám 
príjemné čítanie. 

V   nezmenenom 
kurze

3

Milena Holweg  
Riaditeľka úseku Volkswagen Osobné vozidlá
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Text: Kamil Pecho    Foto: Volkswagen

Druhé dejstvo
Keď v roku 2010 prišiel na trh Volkswagen Amarok prvej generácie, 
značka Volkswagen Úžitkové vozidlá po 13 rokoch opäť doplnila do 
svojho modelového programu pikap s nosnosťou do 1 tony. Začiatkom 
budúceho roka sa začne v Európe predávať jeho druhá generácia.

6 Predstavenie
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Chrómové prvky na karosérii dodávajú 
vyšším verziám vybavenia elegantný vzhľad.

Najväčší schválený rozmer pneumatík  
pre nový Amarok je 275/45 R 21. 

Adaptívne svetlomety IQ.LIGHT Matrix-LED 
sú štandardom od verzie Style.

Na rozdiel od svojho ideového pred-
chodcu – pikapu VW Taro (1989 –1997) 
– Amarok nebol výslovne autom pre 
tvrdých chlapov. Od väčšiny svojich 
konkurentov sa líšil dobrým komfortom 
pruženia, výkonnými brzdami a šesťval-
covým motorom TDI, ktorý zabezpečo-
val suverénny pohon. Na všetky tieto 
vlastnosti nadväzuje druhá generácia, 
ktorá je ako model pre odlišné trhy ešte 
viac diverzifikovaná ako predchodca. 
Hoci sa bude pre celý svet vyrábať na 
jednom mieste (v Juhoafrickej republike) 
bude mať na výber dve verzie karosé-
rie, dva druhy pohonu všetkých kolies 
a celkovo päť motorov. Európska verzia 
s dvojitou kabínou, automatickou prevo-
dovkou a stálym pohonom všetkých 
kolies bude koncepčne najbližšia prvej 
generácii. 

Väčšia dĺžka aj rázvor
S dĺžkou 5,35 metra je nový Amarok 
o cca 10 cm dlhší ako jeho predchodca. 
Rázvor 3,27 m je dlhší o vyše 17 cm. 
Pretože rázvor vzrástol viac ako celková 
dĺžka vozidla, vytvoril sa väčší využiteľný 
priestor, predovšetkým v oblasti druhého 
radu sedadiel dvojitej kabíny. Tým sa 
súčasne skrátili previsy karosérie, čo má 
pozitívny efekt zväčšenia nájazdového 
a výjazdového uhla, ktoré majú teraz 
hodnoty 29 a 21 stupňov. Prejazdový 
uhol medzi nápravami je 21 stupňov. 
Schopnosti jazdy v teréne okrem toho 
zvyšuje aj zväčšená brodivosť – 80 cm 
oproti predchádzajúcim 50 cm. Nový 
Amarok má celkovú šírku 2,20 m, bez 
vonkajších spätných zrkadiel 1,91 m. 
Podľa použitej kombinácie kolies a pneu- 
matík môže výška vozidla dosiahnuť až 
1,89 m – čo je bezproblémová hodnota 
pre európske podzemné garáže. 

Nový dizajn
Generačnú zmenu na prvý pohľad najlep-
šie prezrádza dizajn prednej časti karo-
série. Pod dvoma horizontálnymi lištami, 
ohraničujúcimi hornú mriežku masky 
chladiča a podlhovasté LED svetlomety, 
je spodná mriežka masky lichobežníko-
vého tvaru nadväzujúca na nárazník. Ten 
je podľa verzie členený buď horizontálne 
alebo má pri špičkových verziách dizajn 
v profile písmena „X“. Jeho vyhotovenie 
je buď čierne alebo strieborné. Na hornej 
časti nárazníka pod maskou je vždy 
vylisovaný nápis „AMAROK“. Robustný 
vzhľad dotvára natiahnutá a výrazne 
vzpriamená kapota motora. 

Dve verzie karosérie
Nový Amarok sa bude vyrábať so 
štvordverovou dvojitou kabínou (Double-
Cab) a dvojdverovou jednoduchou 
kabínou (SingleCab). V bočnej siluete sú 
zvlášť výrazné výrezy blatníkov, kto-
rých horný okraj tvorí vodorovnú líniu 
namiesto oblúka, čo je typickým znakom 
tohto modelového radu. Blatníky majú 
plastové obklady lemov. Nový pikap 
značky Volkswagen Úžitkové vozidlá je 
markantný aj zo zadnej perspektívy. Širo-
ké sklopné zadné čelo nákladnej plochy 
rámujú združené zadné svetlá v profile 
písmena C, zasahujúce ďaleko do siluety 
vozidla. Pri dvoch špičkových verziách 
PanAmericana a Aventura zadné svetlá 
využívajú technológiu LED. Aj na zadnom 
čele je po celej šírke vylisovaný nápis 
„AMAROK“. 

Veľký nákladný priestor 
a zvýšené užitočné zaťaženie
Bez ohľadu na to, či má nový Amarok 
jednoduchú alebo dvojitú kabínu, náklad-
ná plocha (cargo box) je veľmi priestran-

ná. Pri dvojitej kabíne má dĺžku 1,54 m 
a šírku 1,22 m, ktorá umožňuje naprieč 
naložiť štandardnú europaletu (1,2 x 0,8 
m). Amarok s jednoduchou kabínou má 
nákladnú plochu dlhú až 2,30 m, ktorá 
umožňuje naložiť bokom dve europalety 
za sebou. Náklad sa dá upevniť popruhmi 
navlečenými v robustných kotviacich 
okách na podlahe, z ktorých každé je 
dimenzované na zaťaženie v ťahu 500 kg. 
Nákladná plocha sa dá uzavrieť elektricky 
ovládaným roletovým krytom. Užitočné 
zaťaženie bolo oproti predchádzajúcej 
generácii zvýšené z 1 tony na 1,16 tony. 
Prepravnú kapacitu dopĺňa povolená 
hmotnosť brzdeného prívesu 3,5 tony 
a povolené zaťaženie strechy 350 kg, 
ktoré umožňuje namontovať strešný stan 
pre štyri osoby.

Ergonomické ovládacie prvky 
a interiér premium
V kabíne má Amarok novej generácie 
funkčný a kvalitný prístrojový panel 
s dvoma digitálnymi displejmi a intuitív-
nymi fyzickými ovládacími prvkami. Di-
gitálny združený prístroj Digital Cockpit 
má podľa verzie vybavenia uhlopriečku 
20,3 alebo 30,5 cm (8 alebo 12 palcov), 
na stredovej konzole je na výšku osadený 
dotykový displej systému infotainmentu 
s uhlopriečkou 25,4 alebo 30,5 cm (10 
alebo 12 palcov). Na ovládanie jednot-
livých funkcií vozidla slúži kombinácia 
multifunkčného volantu, dotykových 
displejov, otočných/tlačidlových ovláda-
čov a fyzických tlačidiel pre najdôležitej-
šie funkcie.
Pozíciu modelu Amarok ako pikapu 
kategórie premium dokumentujú aj nové 
sedadlá. Vodič a spolujazdec sedia na 
ergonomických sedadlách, ktoré majú pri 
vyšších verziách vybavenia všestranné 

Predstavenie 7
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elektrické nastavovanie. Pri verzii Style 
sú sedadlá potiahnuté mikrovláknom 
ArtVelours, špičkové verzie PanAme-
ricana a Aventura majú kožené poťahy 
sedadiel v kombinácii s koženým poťa-
hom prístrojového panelu s kontrastným 
prešívaním. Na zadnom sedadle verzie 
DoubleCab je viac miesta na nohy, takže 
teraz aj traja spolujazdci vzadu môžu 
pohodlne absolvovať dlhé jazdy.

Radové štvorvalce  
aj motor V6
Široká ponuka motorov pre nový Amarok 
je koncipovaná tak, aby vyhovovala špe-
cifickým požiadavkám trhov v rozličných 
regiónoch sveta. Všetky motory majú 
priame vstrekovanie paliva a prepĺňanie 
turbodúchadlom. Pre európsky trh je ur-
čený ako základná motorizácia štvorval-
cový turbodiesel 2.0 TDI a výkonom 
125 kW (170 k) a maximálnym krútiacim 
momentom 405 Nm. Nad ním figuruje 
2.0 TDI Biturbo, ktorý dosahuje výkon 
150 kW (204 k) a maximálny krútiaci 
moment 500 Nm. Najvyšší komfort 
pohonu zabezpečuje turbodiesel V6 3.0 
TDI, poskytujúci výkon 177 kW (241 k) 
a mohutný maximálny krútiaci moment 
600 Nm.
Špeciálne pre africký trh je určený zák-
ladný štvorvalcový turbodiesel 2.0 TDI 

s výkonom zníženým na 110 kW (150 
k) a maximálnym krútiacim momen-
tom 350 Nm, ktorý sa bude montovať 
s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou 
a pohonom zadných kolies. Pre tradičné 
benzínové štáty je určený štvorvalec 2.3 
TSI s výkonom 222 kW (302 k), ktorý je 
najvýkonnejšou pohonnou jednotkou 
v ponuke. Všetky verzie majú palivovú 
nádrž s objemom 80 litrov ako predchá-
dzajúca generácia. 

Nová automatická 
prevodovka  
a dva systémy 4MOTION
Aj ponuka prevodového ústrojenstva 
je oproti predchodcovi širšia. Základ 
tvorí 6-stupňová manuálna prevodovka, 
určená pre slabšie motory. Komfortnú al-
ternatívu predstavuje nová 10-stupňová 
automatická prevodovka s elektronickým 
ovládaním (by wire), ktorá nahrádza do-
terajšiu 8-stupňovú prevodovku pred-
chodcu. Pri motore V6 3.0 TDI je táto 
automatická prevodovka štandardom. 
Podľa motora a trhu budú pre Amarok 
na výber dva systémy pohonu všetkých 
kolies 4MOTION – jeden permanentný 
a jeden zapínateľný. 
Pri stálom systéme 4MOTION môže 
vodič otočným ovládačom na stredovej 
konzole nastaviť 4 rozličné režimy. Pri 

základnom 4A sa krútiaci moment moto-
ra variabilne rozdeľuje na nápravy podľa 
adhéznych a jazdných podmienok. Druhý 
režim 4H rozdeľuje krútiaci moment 
na nápravy v rovnakom pomere – čo je 
výhodné napríklad pre jazdu po zasneže-
nej ceste. Tretí režim 4L súčasne aktivuje 
aj nižší prevod v redukčnej prevodovke 
pre zvýšenie krútiaceho momentu na 
kolesách pri jazde v ťažkom teréne. Na 
zvýšenie efektivity je určený štvrtý režim 
2H, určený pre jazdu po suchej spevnenej 
ceste. Pri ňom má Amarok poháňané iba 
zadné kolesá. Priechodnosť v teréne ďa-
lej zvyšuje elektricky ovládaná uzávierka 
zadného diferenciálu, ovládanie uľahčuje 
asistenčný systém pre automatický zjazd 
zo svahu.
Zapínateľný pohon 4MOTION využíva 
elektronicky ovládanú medzinápravovú 
prevodovku, ktorá normálne prenáša 
krútiaci moment na zadné kolesá (2H). 
Pre jazdu po ceste so zvýšenými nárokmi 
na trakciu je určený režim 4H (on-road), 
pre jazdu v teréne režim 4L (off-road). 

Najmodernejšie  
asistenčné systémy
Podobne ako pri ostatných modeloch 
značky Volkswagen Úžitkové vozidlá je aj 
pre Amarok k dispozícii široké portfólio 
asistenčných systémov, z ktorých je vyše 

Digitálny združený prístroj Digital 
Cockpit môže zobrazovať aj funkcie 
pohonného ústrojenstva.

Fyzické tlačidlá a regulátor hlasitosti majú 
robustné a pritom elegantné vyhotovenie.

Dominantným prvkom prístrojového panelu je na výšku 
orientovaný displej systému infotainmentu.

8 Predstavenie
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Roletový kryt nákladnej  
plochy s elektrickým ovládaním  
sa dá otvoriť a zatvoriť zvonka, 
z kabíny alebo pomocou diaľkového 
ovládača na kľúčiku vozidla.

Rovnako ako 
u predchodcu 

elegantný dizajn 
zvýrazňuje 

univerzálnosť 
modelu Amarok.

Predstavenie 9
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20 nových. Je to napríklad adaptívny 
tempomat ACC+ s funkciou automatic-
kého nastavenia obmedzovača rýchlosti 
podľa rozpoznaných dopravných značiek. 
Komfort pri jazde v meste výrazne zvyšu-
je voliteľný systém Park Assist, ktorý 
ovládaním riadenia dokáže rozmerné 
vozidlo automaticky zaparkovať na 
vhodné miesto. Systém voľby jazdného 
programu, ovládaný tlačidlom na stredo-
vej konzole, umožňuje optimálne doladiť 
vozidlo na špecifické prevádzkové pod-
mienky. Vodič má na výber 6 jazdných 
programov – pre normálne podmienky, 
úspornú jazdu, šmykľavý povrch, sneh/
piesok, bahno/koľaje a ťahanie prívesu/
ťažký náklad. 

Päť verzií vybavenia
Nový Amarok sa bude predávať v piatich 
verziách vybavenia. Už základná „Ama-
rok“ má štandardne prvky ako napríklad 
LED svetlomety, elektricky sklopné 
vonkajšie spätné zrkadlá, digitálny 
združený prístroj s uhlopriečkou 20,3 cm 
(8 palcov), multifunkčný volant, ako aj 
systém infotainmentu s dotykovým 
displejom 25,4 cm (10 palcov) a online 
službami. Funkčné vybavenie zahŕňa 
adaptívny tempomat ACC, rozpoznávanie 
dopravných značiek, Front Assist, Lane 
Assist, cúvaciu kameru a zadné parkova-
cie senzory. Ochranu posádky pri nehode 
zvyšuje 7 airbagov, vrátane stredového 
airbagu vpredu. Základný Amarok jazdí 
na 16-palcových diskoch z oceľového 
plechu. 
Vyššia verzia Life má navyše napríklad 
LED svetlomety do hmly, parkovacie 
senzory vpredu, svetelný a dažďový 
senzor, elektrochromatické vnútorné 
spätné zrkadlo a 8-smerovo nastavi-
teľné predné sedadlá. Predný nárazník 
lakovaný vo farbe karosérie, kvalitnejšie 
poťahy sedadiel, kožené prvky v interié-
ri, tmavo tónované sklá v zadnej časti 
kabíny a 17-palcové disky z ľahkej zliatiny 
dodávajú vozidlu atraktívny vzhľad. 
Ešte bohatšie je vybavená verzia Style, 
ktorá má štandardne adaptívne svet-
lomety IQ.LIGHT Matrix-LED, združe-
ný prístrojový panel Digital Cockpit 
s uhlopriečkou 30,5 cm a širším roz-
sahom funkcií, systém infotainmentu 
s displejom 30,5 cm, indukčnú nabíjačku 
smartfónu, dvojzónovú automatickú 
klimatizáciu, 10-smerovo elektricky 

nastaviteľné sedadlo vodiča, vyhrievané 
predné sedadlá, bezkľúčové odomyka-
nie a štartovanie, ako aj monitorovanie 
mŕtvych uhlov. Dizajn sa od nižších verzií 
líši 18-palcovými diskami z ľahkej zliatiny 
čiernej farby a chrómovými prvkami na 
zadnom nárazníku. 

Dve rovnocenné  
špičkové verzie
Rovnako ako pri doterajšej generácii má 
aj nový Amarok dve rovnocenné špič-
kové verzie PanAmericana (zvýraznený 
charakter off-road) a Aventura (elegant-
ný dizajn on-road). K charakteristickým 
prvkom verzie PanAmericana patrí 
dizajn predného nárazníka v profile X 
v čiernom vyhotovení, bočné stúpačky, 
čierny rúrkový ochranný oblúk Styling 
Bar a čierne 18-palcové disky kolies. 
Aventura má takisto nárazník s dizajnom 
v profile X, no v striebornom vyhotove-
ní, štandardné disky kolies majú formát 
20-palcov a za kabínou je aerodynamický 
nadstavec Sports Bar lakovaný vo farbe 
karosérie. Elegantné akcenty dizajnu 
dodávajú chrómové kryty vonkajších 
spätných zrkadiel, chrómové vonkajšie 
kľučky a chrómové prvky na zadnom 
nárazníku. Obidve špičkové verzie majú 
kožené čalúnenie sedadiel, navigačný 
systém, ozvučovaciu súpravu Harman 
Kardon a priestorový kamerový systém 
Area View.

Špeciálne príslušenstvo 
zvyšujúce úžitkové vlastnosti
Ponuka príslušenstva obsahuje množstvo 
prvkov, zvyšujúcich úžitkové vlastnosti. 
Obsahuje napríklad strešný stan pre 4 
osoby, multifunkčný nosič na ložnú plo-
chu, roletový kryt nákladnej plochy, nosič 
na bicykel, rozličné dizajnové ochranné 
oblúky a ťažné zariadenie. Strecha hard-
top na nákladnú plochu umožňuje trans-
formovať pikap na SUV s prepravnou 
kapacitou na úrovni skriňovej dodávky. 
Na optimalizáciu vozidla pre jazdu v teré-
ne je k dispozícii predný ochranný oblúk 
na nárazník, prvky na ochranu podvozka, 
podvozok so zväčšenou svetlou výškou 
o 20 mm, elektrický navijak, ochran-
né mriežky na zadné svetlá a šnorchel 
eliminujúci nasatie vody do motora pri 
brodení. Ponuka kolies obsahuje rozličné 
disky z ľahkej zliatiny formátu 16, 17, 18, 
20 a 21 palcov.

Systém pohonu všetkých kolies 4MOTION 
sa nastavuje otočným ovládačom, 
asistenčné systémy pre jazdu  
v teréne tlačidlami pod ním.

10 Predstavenie
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Do priemeru kolies 18 palcov môže mať 
Amarok špeciálne terénne pneumatiky.

Súčasťou štandardného vybavenia verzie  
PanAmericana je čierny rúrkový ochranný oblúk.

Špičková verzia 
PanAmericana  
je koncipovaná 

s dôrazom na  
jazdu v teréne.

Predstavenie 11
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12

Každý má svoje ID.
Niečo pre každého? Pri spaľovacích modeloch automobiliek 
je to bežné. Ale pri elektromobiloch? Tam vám niečo podobné 
ponúkne iba Volkswagen a jeho rodina modelov ID. 

12 Poradca pri kúpe
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13

Každý má svoje ID.
Tu sa to všetko začalo. Aj keď ID.3 nebol prvým 
elektrickým modelom Volkswagenu, bol to 
priekopník, ktorý prvýkrát využíval modulárnu 
elektrickú platformu (MEB), ktorá tvorí základ 
pre vskutku úžasne pestrú paletu elektromobilov 
koncernu VW. 
Model ID.3 je kompaktný elektromobil – zvonku 
má veľmi podobné rozmery ako VW Golf, ale vnútri 
vďaka elektrickej architektúre ponúka takmer toľko 
priestoru ako Passat. Medzi jeho silné stránky patrí 
aj skvelá manévrovateľnosť – priemer otáčania je iba 
10,2 metra, ktorá sa dá zas pripodobniť k maličkému 
modelu up!. Taktiež výbava môže byť v porovnaní 
s tým, čo bežne nájdeme v kompaktnej triede, 
nadpriemerná: k dispozícii je head-up displej so 
systémom rozšírenej reality, špeciálne multifunkčné 
svetielko ID. Light a množstvo pokročilých 
asistenčných systémov.

Cena od: 44 290 €
Dostupné verzie:
ID.3 Easy Pro Performance
58 kWh batéria
Výkon: 150 kW (204 k)
Krútiaci moment: 310 Nm
Dojazd: 415 – 555 km (WLTP)
Rozmery: 4 264 × 1 809 × 1 537, rázvor 
2 770 mm
Objem batožinového priestoru: 385/1 267 dm3

Nabíjanie 5 – 80 %: 35 minút, max. 120 kW
Koeficient aerodynamického odporu: 0,26

V W  I D . 3
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Väčší, priestrannejší a luxusnejší. Volkswagen ID.4 priniesol do 
segmentu elektromobilov v prvom rade priestor, variabilitu, roz-
siahle možnosti individualizácie a ešte viac ticha. 
Medzi nové prvky zvýrazňujúce dizajn, ale zároveň šetriace energiu, 
patria štýlové OLED zadné svetlomety. ID.4 dokáže plnohodnotne 
nahradiť veľké rodinné auto, a to nielen vďaka veľkému dojazdu, 
ale aj vďaka schopnosti ťahať príves až do hmotnosti 1 200 kg. Ma-
teriály v kabíne sú na vyššej úrovni a aj keď mnohé z nich vyzerajú 
ako vysoko kvalitná koža, v skutočnosti sú to šikovne recyklované 
ekologické materiály. Lepšie je aj odhlučnenie kabíny. Všestranná 
využiteľnosť, vynikajúce Matrix LED svetlá IQ.Light a pokročilé 
asistenčné systémy spolu s ekologickou produkciou zaujali aj 90 
porotcov z 24 krajín, ktorí ID.4 zvolili za Svetové auto roka 2021.

Cena od: 47 290 €
Dostupné verzie:
ID.4 Pro
77 kWh batéria
Výkon: 128 kW (174 k)
Krútiaci moment: 235 Nm
Dojazd: 534 km (WLTP)
ID.4 Pro Performance
77 kWh batéria
Výkon: 150 kW (204 k)
Krútiaci moment: 310 Nm
Dojazd: 534 km (WLTP)

ID.4 GTX
77 kWh batéria
Výkon: 220 kW (299 k)
Krútiaci moment: 310 + 162 Nm
Pohon: 4 × 4
Dojazd: 497 km (WLTP)
ID.4 4MOTION
77 kWh batéria
Výkon: 195 kW (265 k)
Krútiaci moment: 425 Nm
Pohon: 4 × 4
Dojazd: 514 km (WLTP)

GTX je označenie pre tie najvýkonnejšie modely 
ID. Spájajú dynamiku, výkon, dizajn a zároveň 
trvalú udržateľnosť. ID.4 aj ID.5 GTX majú 
v zásade rovnakú techniku: využívajú dva elek-
tromotory: asynchrónny vpredu a synchrónny 
vzadu, vďaka čomu majú náhon na všetky štyri 
kolesá. Kombinovaný výkon elektromotorov je 
pri dostatočnom nabití batérie až 220 kW (299 
k). Obsahujú športový režim stabilizácie, ako aj 
špeciálny režim pohonu Traction, upravený na 
šmykľavé povrchy. Modely GTX majú jedineč-
ne riešený dizajn karosérie, ale aj interiér, kde 
nájdeme modrú ekokožu a červené prešívanie. 
Označenie GTX sa neskôr dostane aj na ďalšie 
modely z rodiny ID.

V W  I D . 4

Rozmery: 4 584 × 1 852 × 1 612, rázvor 2 771 mm
Objem batožinového priestoru: 543/1 575 dm3

Nabíjanie 5 – 80 %: 29 minút, max. 135 kW (GTX: 38 minút)
Koeficient aerodynamického odporu: 0,28

M o d e l y  G T X

14 Poradca pri kúpe
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Keď sa praktická stránka spája s emóciami a športovým duchom. 
Volkswagen ID.5 prináša do sveta elektromobilov atraktívnu 
karosériu typu SUV-kupé, pričom nijako neobmedzuje komfort ani 
priestor pre pasažierov. A pozrite na ten aerodynamický spojler!
Hlavnou výhodou modelu ID.5 v porovnaní s ID.4 je jeho aerody-
namika. Nižší koeficient odporu vzduchu znamená vyšší dojazd, 
najmä vo vyšších rýchlostiach. Model ID.5 je dostupný výlučne 
s najväčšou batériou, takže nemá problém s dlhými trasami. Ako 
prvý doniesol do rodiny ID až 135 kW nabíjanie aj vďaka novej 
generácii softvéru, ktorá sa však postupne cez bezdrôtové aktuali-
zácie dostáva spätne do všetkých ostatných modelov rodiny ID. Pre 
vybrané modely teda bude dostupné aj rýchlejšie nabíjanie. 

Cena od: 50 590 €
Dostupné verzie:
ID.5 Pro
77 kWh batéria
Výkon: 128 kW (174 k)
Krútiaci moment: 235 Nm
Dojazd: 535 km (WLTP)
ID.5 Pro Performance
77 kWh batéria
Výkon: 150 kW (204 k)
Krútiaci moment: 310 Nm
Dojazd: 535 km (WLTP)
ID.5 GTX
77 kWh batéria
Výkon: 220 kW (299 k)
Krútiaci moment: 310 + 162 Nm
Pohon: 4 × 4
Dojazd: 509 km (WLTP)
Rozmery: 4 599 × 1 852 × 1 607, rázvor 2 771 mm
Objem batožinového priestoru: 549/1 561 dm3

Nabíjanie 5 – 80 %: 29 minút, max. 135 kW (GTX: 38 minút)
Koeficient aerodynamického odporu: 0,26 (GTX: 0,27)

V W  I D . 5
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Hachback, SUV... čo ešte chýba? Predsa poriadne MPV! A ak vám niekto povie, 
že MPV nemôže mať štýl, určite ešte nevidel nový Volkswagen ID. Buzz!
ID. Buzz ukazuje, kam až siahajú možnosti platformy MEB. V podstate je na 
ňu možné postaviť akúkoľvek karosériu. Prečo nie takú, ktorá uvezie 7 ľudí 
a má posuvné zadné dvere? Volkswagen ID. Buzz sa svojím dizajnom inšpiroval 
pôvodným Volkswagenom Transporter, ktorý mnohí volali familiárne „Bus“. 
Dvojfarebné lakovanie karosérie, štýlové hliníkové disky, neskutočne útulný 
interiér a najnovšie technológie. ID. Buzz sa stal kultom ešte pred tým, než sa 
dostal do predaja. 

Cena od: 61 092 €
Dostupné verzie:
ID. Buzz Pro
77 kWh batéria
Výkon: 150 kW (204 k)
Krútiaci moment: 310 Nm
Dojazd: 417 km
Rozmery: 4 712 × 1 985 × 1 937, rázvor 2 988 mm
Objem batožinového priestoru: 1 121/2 205 dm3

Nabíjanie 5 – 80 %: 30 minút, max. 170 kW
Koeficient aerodynamického odporu: 0,285 (Cargo: 0,29)

I D .  B u z z

16 Poradca pri kúpe
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Kam s nákladom? Pracovať 
sa dá aj štýlovo! Volkswagen 
ID. Buzz je totiž k dispozícii 
je aj ako úžitková verzia ID. 
Buzz Cargo. Môžete si vybrať, 
či majú byť vpredu dve alebo 
tri sedadlá, pričom za nimi 
bude nákladový priestor 
s objemom až 3,9 m3. To 
je dosť na to, aby sa sem 
zmestili dve europalety! 
Oceníte aj nízku nakladaciu 
hranu, ktorá sa nachádza iba 
632 mm nad zemou.
Variabilitu verzie Cargo podčiarkujú aj otvárateľné dvierka, ktoré sa na želanie montujú 
na deliacu stenu. Umožňujú tak prevážať ešte dlhšie predmety – až s presahom do 
kabíny. Na želanie ho môžete vybaviť dvojicou posuvných bočných dverí, pričom 
štandardne sa nachádzajú iba na spolujazdcovej strane. 
Pohon a batéria sú pre verziu Cargo rovnaké ako ponúka osobná verzia.
Vďaka modelu ID. Buzz Cargo získate pre svoje podnikanie najekologickejšiu a zároveň 
najštýlovejšiu dodávku pod slnkom! Cena ID. Buzz Cargo sa začína od 47 820 € bez DPH.

I D .  B u z z  C a r g o
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Priateľ vzduchu
Zatiaľ je to iba koncept, ale veľmi podobne bude 
vyzerať vlajková loď elektrických áut značky 
VW! Štúdia sa volá ID. AERO. Už dnes však 
vieme, že v blízkej budúcnosti sa produkčná 
verzia ukáže aj na Slovensku. ID. AERO má 
ambíciu rozšíriť modelovú rodinu elektrických 
Volkswagenov v kategórii vyššej strednej triedy.
Podobne ako ostatní elektrickí súrodenci v tomto 
článku, aj koncept elegantnej limuzíny vychádza 
z modulárnej platformy pre elektrické vozidlá MEB. 
Je dlhý takmer päť metrov a bol navrhnutý na základe 
prísnych aerodynamických kritérií. 

I D .  A E R O
Naozaj AERO
Práve aerodynamika je jedným z kľúčov, ako 
odomknúť plný potenciál elektromobilov. 
Strecha sa v štýle kupé elegantne zvažuje 
smerom dozadu, odtrhová hrana na kufri 
znižuje turbulencie za autom a to všetko 
prispieva k dosiahnutiu vynikajúceho 
koeficientu odporu vzduchu len 0,23. To 
znamená, že rovnaký hardvér (77 kWh 
batéria) spotrebuje oveľa menej energie, 
aby auto udržal v pohybe. To obratom 
prináša nižšie prevádzkové náklady 
a väčší dojazd – až 620 km podľa WLTP!

18 Poradca pri kúpe
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Nezameniteľné ID.
Krátke previsy, dlhý rázvor a mimoriadne priestranný 
interiér. To všetko zdieľa ID. AERO s autami rodiny ID., 
ktoré poznáme aj dnes.
Predok sa hrdo hlási k elektrickej rodine, pričom 
prináša navyše riadnu porciu elegancie. Mimoriadne 
zaujímavé sú tiež športové 22-palcové dvojfarebné 
kolesá s dizajnom v štýle turbíny či kľučky dverí, ktoré 
boli nahradené osvetlenými dotykovými plochami 
pre dodatočné zníženie odporu vzduchu. Výrazným 
prvkom konceptu je aj samotná farba Polar Light 
Blue Metallic. Ide o svetlý metalický farebný odtieň, 
ktorého farebné pigmenty vytvárajú za vhodných 
svetelných podmienok zlatý trblietavý efekt. Strecha 
je nalakovaná čiernou farbou vo vysokom lesku, aby 
kontrastovala s karosériou vozidla.

Poradca pri kúpe 19
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ID. Buzz prinesie 
hity budúcnosti
Pohľad do minulosti nás môže naučiť mnoho ďalších vecí. Pripomenie 
nám, odkiaľ prichádzame a čo nás vyformovalo do dnešnej podoby. 
Platí to v našich ľudských životoch, no často môže takýto pohľad späť 
spestriť návrh nového auta. Volkswagen ID. Buzz je toho dokonalým 
príkladom a moje prvé dojmy aj s dojmami okoloidúcich hovorili za seba.

Text: Viktor Baláž    Foto: Ondrej Hronec, Volkswagen

Po rokoch cestovania na premiéry au-
tomobilových noviniek by mohol človek 
z množstva nových tvarov a prílivu 
prevratných údajov aj celkom otupieť. 
V tomto prípade sa však do jednej zahra-
ničnej cesty spojilo niekoľko zaujímavých 
prvkov. 
Dánska Kodaň je jedným z miest, ktoré 
mi ospevoval každý, kto ho mal možnosť 
navštíviť, a navyše, v jeho blízkosti je 
i švédske Malmö. Prezentácia sa odo-
hrávala v piatok, vďaka čomu som mal 
možnosť spoznať Kodaň aj v jej menej 
formálnej víkendovej nálade. No v nepo-
slednom rade, hviezdou zájazdu bol nový 
Volkswagen ID. Buzz.

Známy pocit
Značky Volkswagen a Volkswagen Úžit-
kové vozidlá vďačia za svoj vznik praktic-
ky len dvom autám. Modelu Volkswagen 
Chrobák a jednej dodávke, ktorá je 
známa pod tisíckou mien. Kým sa však 
Volkswagen Chrobák od konca 40. rokov 
až do začiatku 21. storočia počas svojho 
života príliš nezmenil, “Bus” prešiel za 
tento čas ohromnými zmenami.
Keď som pred cestou ukazoval kama-
rátom a rodine, kvôli akému autu idem 
do Dánska, každý okamžite reagoval na 
dizajn ID. Buzz. „To je ako tá hipisácka 
dodávka, len nová!“ bola asi najčastejšia 
reakcia.

Už niekoľko rokov registrujem, že sa auto-
mobilové farby obmedzili na spektrum od-
tieňov vyprodukovaných farebnou tlačiar-
ňou s vysychajúcim tonerom. Individuálne 
odtiene či komunikačné farby, ktoré vidíte 
na billboardoch, samozrejme, existujú. 
Priplatí si za ne však iba nadšenec, a tak sa 
v posledných rokoch stal z premávky jeden 
sivý dav, pripomínajúci farbu asfaltu, po 
ktorom denne fičíme za povinnosťami.
Napriek tomu flotila testovacích áut 
hýrila farbami a každý jeden z odtieňov 
bol originálnejší, než ten ďalší. Od tma-
vomodrých ID. Buzz Cargo cez chladný 
odtieň zelenej, šťavnatú oranžovú až po 
komunikačný odtieň žiarivo žltej. Verím, 
že verejnosť nájde dostatok odvahy, aby 
týmito a ďalšími zaujímavými odtieňmi 
postupne zasypala naše cesty.
Na mieste nechýbal ani klasický model 
generácie T1 v prekrásne zachovalom 
stave. Práve na ukážkovo udržiavanom 
Volkswagene Type 2 sme si mohli pozrieť 
podobnosť medzi minulosťou a budúc-
nosťou značky Volkswagen. ID. Buzz síce 
nedostal ikonické “alpské” strešné okná, 
nemá delené predné a zadné okno či logo 
na prednej maske s priemerom dopravnej 
značky. Inšpiráciu dizajnom praotca ID. 
Buzz poňal tím Jozefa Kabáňa omnoho 
praktickejšie a modernejšie.
Samozrejme, praktickosť, moderné 
riešenia a čistejší dizajn rodiny ID. bolo 

nutné zakomponovať aj do najnovšieho 
prírastku rodiny elektrických modelov. 
Jedným z dôležitých cieľov pri tvorbe di-
zajnu však bolo aj navodenie podobných 
pocitov pri pohľade na auto, aké mali 
ľudia v 60. rokoch, keď po svete denne 
jazdili klasické “téjednotky”. A pokiaľ mô-
žem hovoriť za seba, celý deň som sa na 
to auto vyškieral. Vyzerá veselo, pôsobí 
mäkko a prístupne, nesnaží sa navodiť 
zbytočne dynamický či agresívny pocit 
a zanechalo vo mne veľmi príjemný prvý 
optický dojem.

Inteligentný dizajn
Je úplne jasné, že na stránkach Volkswa-
gen Magazínu prisúdim kult dobrodruž-
ných, obytných či praktických vozidiel 
v jednom balení práve tejto značke. Je 
však pomerne náročné tieto slová ako-
koľvek vyvrátiť. Volkswagen skutočne 
stál pri zrode moderného vanu a práve 
prostredníctvom ID. Buzz prichádza 
úplne nová sága.
Po nasadnutí za volant pokračovali 
príjemné prvé dojmy aj pri pohľade na 
celú kabínu. Čistý dizajn pôsobí upokoju-
júco, kým vás originálny odtieň exteriéru 
neopúšťa ani na interiérových paneloch. 
Veľmi príjemnému dojmu z kabíny dopo-
máha množstvo slnečných lúčov, ktoré 
dopadajú na pokojné tvary interiéru. Se-
díte príjemne vysoko, no nemáte spoza 
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ID. Buzz je imidžový 
doplnok s vysokou 
pridanou hodnotou.
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volantu pocit, akoby ste sedeli v dodáv-
ke. Výhľad je brilantný, no vašej svalovej 
pamäti navodzuje posed skôr osobné 
auto než klasickú dodávku. To isté platí 
aj o verzii Cargo, no k tej sa dostaneme 
o niekoľko odstavcov nižšie.
Zaujímavosťou je, že jednoduché 
prevedenie prístrojového panelu majú 
generácia T1 a ID. Buzz prakticky zhodné. 
Pred očami šoféra sa nachádza len to 
najpodstatnejšie, ergo displej s informá-
ciami o dojazde, rýchlosti či asistenčných 
systémoch. Pokiaľ to vyslovene nepoža-
dujete, veľkého displeja infotainmentu 
sa nemusíte dotknúť, ako je mesiac dlhý. 
No vedzte, že je vám stále k dispozícii, 
nabitý množstvom skvelých funkcií.
Prvé sekundy jazdy sú skutočne veľavrav-
né. Tichý chod elektromotora, ktorý je 
uložený na zadnej náprave, podobne ako 
tomu bolo do tretej generácie modelov T, 
výborne sekunduje kvalitne vyhotovenej 
a odhlučnenej kabíne. Ticho je v ID. Buzz 
doslova ohlušujúce. 
Vďaka voľnosti na prednej náprave je 
možné otočiť ID. Buzz, ako sa hovorí, na 

“päťkorune”. Rázvor kolies je bezmála 
zhodný s tým, ktorým disponuje krátka 
verzia generácie T6.1, no ID. Buzz sa do-
káže otočiť na priemere kratšom o meter. 
Prakticky mu na to stačí o niečo viac, než 
je dvojnásobok jeho dĺžky. A verte mi, 
v tesných uliciach dánskej Kodane išlo 
doslova o dar.

Pán pohodový
S autom do polovice naplneným cestu-
júcimi a ťažkou kamerovou technikou mi 
po zapnutí klimatizácie ukázal palubný 
počítač dojazd v horizonte 450 kilomet-
rov. To nám na prvé zoznámenie posta-
čovalo viac než dostatočne a pokiaľ by 
aj nie, ID. Buzz má zatiaľ najrýchlejšie 
nabíjanie z modelov rodiny ID. Teda, z 5 
na 80 % sa nabije už za menej než 30 
minút, a to nie je nič, čo by nevyriešila 
jedna káva a chvíľka oddychu.
Už pri východe zo štýlového industriál-
neho komplexu, v ktorom sa nachádzalo 
centrum podujatia, mi cestu ku križovat-
ke pretínala frekventovaná cyklotrasa. 
V Dánsku úplne bežná vec, no keďže na 

Slovensku je táto kultúra ešte v plien-
kach, mierne ma to prekvapilo. Veľké 
okná ID. Buzz mi však dožičili dostatočne 
dobrý výhľad, aby som žiadnemu cyklis-
tovi neskrížil cestu. 
Vkĺznuť do extrémne disciplinovanej 
premávky dánskej metropoly bol celkom 
zážitok. Pokiaľ prídu povinne prítomné 
obmedzovače rýchlosti do áut na eu-
rópskom trhu, Dáni a Švédi s tým určite 
problém mať nebudú. Človek odchovaný 
na chaotickej a nedisciplinovanej brati-
slavskej premávke sa musí jednoducho 
nadýchnuť a prijať striktne dané pravidlá. 
Úprimne však musím povedať, že na 
konci dňa išlo o pomerne upokojujúcu 
skúsenosť, aj keď som prešiel menším 
očistcom pri návrate do hotela.

Stroj na zážitky
Zahraničné dynamické prezentácie nie 
sú len o kávičkovaní a presúvaní sa po 
krásnych európskych metropolách. 
Bolo nutné vstať a odísť makať. Presun 
z Kodane do Švédska cez Öresundský 
most bol ukážkou presne toho zážitku, 

Minimalistický 
dizajn interiéru 
ukrýva množstvo 
praktických riešení.
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pre ktorý ID. Buzz vznikol. Jeho veľké 
okná a vzdušný interiér vyslovene prajú 
vychutnávaniu dlhých ciest a spektaku-
lárnym výhľadom. A to nebol testovací 
kúsok vybavený panoramatickým streš-
ným oknom.
Premiérovo sme spoznávali ID. Buzz 
v jeho krátkom vyhotovení s 5-miestnou 
kabínou. Priestoru na zadných sedadlách 
je doslova na rozdávanie. Tak v rozmere 
miesta na kolená, ako aj na hlavy tých 
najvyšších pasažierov. Aby som bol čo 
najviac konkrétny, ide o pocit podobný 
sedeniu v MPV, no s veľkopriestorovým 
potenciálom smerujúcim k úrovni Multi-
vanu. Preložiť si nohy pre človeka s výš-
kou cez 190 centimetrov nie je vôbec 
žiadny problém a pokojne sa tu môžeme 
baviť aj o pohodlí pre extrémne vysokých 
pasažierov.
Výhodou 5-miestnej konfigurácie je ob-
rovský batožinový priestor. Ten ponúka 
objem až 1 121 litrov, čo chce pri dvojra-
dovom obsadení kabíny poriadnu dávku 
fantázie na jeho zaplnenie. Mám však 
dojem, že to problém nebude, hlavne pre 
aktívnejších jedincov.

Trefa do čierneho
Celkový dojem z jazdy je vynikajúci. 
Na palube je ticho. Podvozok pôsobí 
ako pancierová stena, ktorá vás chráni 
od hluku a nerovností dobýjajúcich sa 
do kabíny. A to som ešte nespome-
nul pohon. Elektromobily sa nás totiž 
snažia omámiť extrémnou akceleráciou 
či úchvatnými jazdnými vlastnosťami. 
Z vlastných skúseností však viem, že viac 
ako 80 % potenciálu dnešných podvozkov 
je všeobecne nevyužitých.
Moderné autá sú v tomto ohľade extrém-
ne predimenzované a ich fantasticky 
agilné vlastnosti pôsobia skôr ako prvok 
aktívnej bezpečnosti. Vtom však pri-
chádza na scénu ID. Buzz. Rodinné auto 
s pohonom na elektrickú energiu. Jeho 
výkon len mierne presahuje 200 koní. To 
znamená, že jeho vyššia hmotnosť nie 
je pri akcelerácii problémom, a dokonca 
disponuje príjemnou výkonovou rezer-
vou.
Reálny dojazd prevyšujúci hranicu 400 
kilometrov je hranicou, ktorú nepotrebu-
jete s rodinou na palube absolvovať nikdy 
na jedno sústo. Pokiaľ aj áno, nehovorte 

mi, že si nepotrebujete po stovkách 
kilometrov natiahnuť nohy či dať čerstvú 
kávu. Jednoducho ide o elektromobil 
v jeho ideálnej polohe. Pokojné tempo, 
ticho, komfort a prvky aktívnej bezpeč-
nosti sú šité na mieru elektromobilom do 
dnešných podmienok. A nielen to. Tieto 
prednosti dokáže ID. Buzz využívať aj 
v inom motoristickom žánri.

Kultivovaný sluha
S premiérou ID. Buzz mi prišla pod ruku 
aj potenciálna hviezda medzi úžitkovými 
vozidlami budúcnosti. ID. Buzz Cargo 
sa s historickým odkazom k prvému 
Type 2 vracia až k samotným počiatkom 
fenoménu moderných dodávok. Podobne 
ako osobný ID. Buzz, aj ID. Buzz Cargo je 
poháňaný elektromotorom uloženým na 
zadnej náprave. Dostanete ho v nápa-
ditých exteriérových vyhotoveniach, 
ktoré úžitkovým vozidlám často chýbajú. 
Vďaka technike a väčšine konštrukčných 
základov zdieľaných s ID. Buzz má jednu 
prednosť, ktorou ma doslova ohúril.
Síce sa už za volantom necítite ako v štý-
lovom osobnom aute, no stále sedíte 

Ani 20‘‘, či dokonca 21‘‘ kolesá nebránia 
podvozku v komfortnej jazde.

Nápaditý dizajn ukrýva tie  
najmodernejšie technológie.

ID. Buzz tvaruje minulosť 
a budúcnosť zároveň. 

Originálne krivky 
nadbiehajú 

aerodynamike.

Dvojfarebné lakovanie 
a originálne detaily 
odlišujú ID. Buzz  
od davu.
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v kabíne, ktorá pôsobí vysoko hodnotne 
aj na pomery osobných vozidiel. Nieto 
ešte úžitkových. Materiály sú zároveň 
pripravené na hrubšie zaobchádzanie 
a pôsobia odolne, čo sa však ukáže až 
v praxi. Čo by už človek nečakal, štý-
lový a praktický je aj úžitkový priestor 
v zadnej časti auta. Na pôdorys sa zmes-
tia dve europalety a celkový objem úžit-
kového priestoru je až 3,9 metra kubic-
kého. Pre lepšiu predstavu, je to priestor, 
do ktorého by sa teoreticky zmestilo 11 
klasických zabalených práčok, čo by už na 
druhej strane mohlo prešvihnúť hmot-
nostný limit vozidla.
Nízkoemisnú logistiku má Európa na 
stole už hádam dlhšie než nízkoemis-
nú osobnú dopravu. Preto dáva ID. 
Buzz taký zmysel a hlavne v mestských 
podmienkach pri jazde na krátke, ale aj 
stredne dlhé trasy. K absolútnej čereš-
ničke na torte však patrí jazdný komfort 
verzie ID. Buzz Cargo.

Škandinávska pohoda
Po celom dni vo vysokom tempe, nahá-
ňaní záberov, lokalít, materiálov na soci-

álne siete a výrobe fotografií, na ktoré sa 
pozeráte, sme sa s kolegom ako poslední 
vracali do hotela v centre Kodane, z kto-
rého mala odplávať loď do reštaurácie, 
kde nás čakala večera. Zapadajúcim 
slnkom a poslednými úspešnými zábermi 
ale stres nekončil a my sme nevedeli, 
či na nás čaká trajekt, nafukovací čln, 
kanoe alebo kompa, ktoré nás na večeru 
prepravia.
Uvedomoval som si, že nesmiem meškať. 
Striktné pravidlá, stacionárne radary, 
všadeprítomní cyklisti a ľudia s nápojmi 
v ruke poflakujúci sa po ceste, smerujúci 
domov z miestnej pláže, mi nedovoľo-
vali s nepriaznivou situáciou nič spraviť. 
Jednoducho som teda nastavil navigáciu 
do hotela, sledoval kolegu v ID. Buzz 
za mnou, ktorý sa na mňa spoliehal, 
a zavolal som domov na Slovensko svojej 
partnerke po kúsok zaručeného pokoja.
Pri pohľade na pohodových Dánov pre-
chádzajúcich sa po ceste v ich krásnom 
meste som si ale uvedomil jednu vec. Aj 
úžitkové auto budúcnosti, akým je ID. 
Buzz Cargo, môže byť pohodlné, tiché 
a vyhotovené vo vysokej kvalite. Môžete 

sa v ňom cítiť pohodlne a zahodiť stres 
za hlavu aj vo chvíli, keď hrá čas proti 
vám.

Príjemná budúcnosť
Verím, že sa svetu ID. Buzz zapáči, o čom 
svedčia nielen moje dojmy, ale aj reakcie 
zvedavých Dánov a Švédov. Tí nás celý 
deň trpezlivo sledovali, kým dokončíme 
záber na kameru, a konečne sa nás mohli 
opýtať na auto. 
Mám z ID. Buzz vynikajúci pocit, a kým 
ma rodina elektromobilov ID. svojím 
dizajnom či celkovým dojmom neusádza-
la na zadok a fascinovala ma skôr svojou 
chladnou funkčnosťou a efektivitou, ID. 
Buzz priniesol presne to, čo niektorým 
zákazníkom doteraz tak trochu chýba-
lo. Má dušu a správne uchopil úspechy 
z minulosti, ktoré pretavil do dnešnej 
podoby.

Prvé dojmy z jazdy 
si môžete pozrieť 

aj na YouTube 
Volkswagen 

Slovensko.

V rušných uliciach 
moderných metropol 
som ocenil najmä skvelý 
výhľad spoza volantu.
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Jeho rozmerov sa netreba báť  
ani pri delikátnych manévroch.

5-miestna verzia ponúka výnimočne  
štedrý batožinový priestor.

Úžitková verzia Cargo preberá množstvo 
predností osobnej verzie.

Pôdorys modelu Cargo pojme  
dve štandardné europalety.
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V znamení R
Bachledova dolina. Sedem modelov Volkswagenu  
so skutočným R v DNA. Uzatvorená rýchlostná skúška, 
nádherné okresky a driftovacia plocha. Asi tušíte, že R Days 
v podaní Volkswagenu boli plné zábavy a adrenalínu.

Text: Juraj Hrivnák    Foto: Juraj Hrivnák a Volkswagen
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Lapiz Blue. Tak sa volá ikonická hlboká 
modrá farba, ktorá je jedným zo symbo-
lov najrýchlejších Volkswagenov súčas-
nosti. Rovnakým, ako štvorica výfukov. 
Alebo akým je preplňovaný dvojlitrový 
štvorvalec s výkonom cez 300 koní. A po-
hon všetkých kolies. A sedemstupňová 
prevodovka DSG. Nie je tých spoločných 
čŕt nejako priveľa? Nebudú modely Golf, 
T-Roc, Tiguan a Arteon vo verziách R 
príliš podobné na to, aby boli zaujímavé? 
To bola len jedna z otázok, ktorú som si 
kládol cestou cez Čertovicu do malebnej 
Bachledovej doliny, kde som mal čoskoro 
hľadať na tieto otázky odpovede. 

Nový potenciál
Volkswagen už dostatočne prekvapil 
verejnosť tým, že vitamín R doprial aj 
rodinne založenému modelu Tiguan. 
Keď sme potom zistili, že tento mo-
del prichádza zároveň s celkom novou 
koncepciou pohonu 4 × 4, ktorá využíva 
miesto medzinápravovej spojky a dife-
renciálu iba dve spojky (jednu na každej 
strane), okamžite sme začali rozmýšľať, 

čo to znamená pre ďalšie modely z rodiny 
R. Tento systém totiž umožňuje autu 
posielať výkon individuálne medzi kolesá 
zadnej nápravy a vektorovať tak krútiaci 
moment motora. Znie to komplikovane? 
Predstavte si, že nákupný vozík potlačíte 
iba jednou rukou napríklad za pravý kraj 
rukoväte. Čo sa stane? Nákupný vozík sa 
začne stáčať doľava, pričom jeho zadná 
časť ho bude chcieť predbehnúť. Typický 
pretáčavý šmyk.
Nový systém, ktorý sa nazýva Torque 
splitter, je momentálne na všetkých 
modeloch R, ktoré máme k dispozícii, 
okrem T-Rocu R. Znamená to, výber 
medzi rôznymi modelmi R sa obmedzuje 
len na dizajn?

Príchute modrej
Studené ráno, z doliny sa pomaly dvíhajú 
ranné hmly, ktoré tu v noci pohodlne 
leňošili. Po krátkom spánku pôsobí prvý 
pohľad na flotilu vedľa seba zaparkova-
ných R-iek ako dobrá káva. Rôznorodosť 
ich tvarov je fascinujúca, o to viac, keď 
zdieľajú toľko techniky. Ale nenechaj-

me sa opantať predsudkami. Ako prvý 
som si vylosoval Volkswagen Arteon 
R Shooting Brake. Už klasický Arteon 
považujem za etalón pre jeho vynikajúce 
naladenie podvozka, odhlučnenie, jazdné 
vlastnosti a komfort. Teoreticky môže 
ako R iba stratiť. Sadám do jeho príjem-
ne športových sedadiel, štartujem a ozve 
sa jemne nahnevané vrčanie štvorvalca 
vyladeného na 235 kW (320 k). Prvé 
metre po rozbitých cestách v okolí hote-
la ukázali, že Arteon nestratil nič z vní-
maného komfortu. Isto, je tuhší, jeho 
pohyby karosérie sú presnejšie vyme-
dzené, ale komfort je stále prvotriedny. 
Vaše telo číta signály, že sedíte v niečom 
výnimočnejšom, ale zároveň si kladie-
te otázku, na akú dovolenku by ste ho 
najradšej zobrali. Pokojne to môže byť aj 
ďaleko. To sa však blížime závore. Pri nej 
stoja organizátori a za ňou je niekoľko 
kilometrov úzkej cesty lemujúcej kopce, 
relatívne prudko klesajúcej strmo do do-
liny. Arteon má dierované kotúče s hliní-
kovými klobúkmi a riadne veľké modré 
brzdové strmene, ale čosi mi hovorí, že 

Golf R je zo všetkých 
najrýchlejší 

a objektívne 
najschopnejší. 

S výfukom Akrapovič 
krásne spieva.
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T-Roc R je technologicky najstaršie dostupné R, ale to nič neuberá na 
zábave za volantom. Môžete si v ňom vychutnať prenosy hmotnosti.

Driftuje to? Veru áno! Golfu Variant s dlhým zadkom to išlo náramne dob- 
re, ale priznám sa, že z bezhlavého šmýkania sa ma trochu bolelo srdce.

Arteon R je kráľ – dizajnom, jazdnými vlastnosťami, 
dynamikou, priestorom aj komfortom. Kombinuje to 

najlepšie s najlepším.

Tiguan R bol veľké prekvapenie. Toľko 
agresie a agility sme od neho nečakali. 

Pritom je to stále auto na každý deň.
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aj tak dostanú zabrať. ESC Off, režim 
Race, prevodovka do manuálneho reži-
mu. Ľavá noha zatlačí na brzdu, pravá dá 
plný plyn. Motor sa roztočí na niečo cez 
3 500 otáčok, z výfukov sa ozve paľba. 
Launch Control aktivovaný. Púšťam brz-
du a Arteon napriek hmotnosti takmer 
1 800 kg vyráža vpred ako vystrelený 
z praku. Stovka za 4,9 sekundy a teraz je 
treba dávať pozor. Cesta je úzka, veľmi 
rýchla a miestami prekvapí štrkom či 
hrbmi. Arteon R Shooting Brake je však 
maximálne sebavedomý. Nie je ostrý, ale 
veľmi schopný, pričom jeho podvozok 
má úžasnú schopnosť žehliť cestu pod 
sebou pri zachovaní maximálnej kontroly 
nad karosériou. Motor má aj so sériovým 
výfukom zaujímavý zvuk – ako stíhač-
ka. A občas si riadne odpľuje. Arteon je 
veľmi neutrálny, na výjazdoch zo zákrut 
takpovediac nepozná nedotáčavosť. 
Brzdy ani ku koncu rýchlostnej skúšky 
nemajú problém zahryznúť sa do žera-
vých kotúčov tak, že musí zasiahnuť ABS. 
Ešte jedna šikana, kde Arteon predvedie 
ladnú agilitu a je koniec. Zastavujem, ale 

kúdoly dymu valiace sa spoza kolies mi 
naznačujú, že brzdy by ešte potrebovali 
dochladiť. Úžasný výkon!
Po Arteone R Shooting Brake prichá-
dza na rad model T-Roc R. Ten má síce 
„len“ 221 kW (300 k) a 400 Nm, ale 
váži o 200 kg menej než Arteon, takže 
dynamika mu rozhodne nechýba. Vlast-
ne je to najľahšie R-ko. Má rýchlejšie 
riadenie, jeho karoséria sa v zákrutách 
viac nakláňa, ale to mi zároveň dáva 
príležitosť naplno si vychutnať čaro pre-
nosu hmotnosti v zákrutách. Tu je ešte 
klasický 4Motion a cítiť, že na výjazdoch 
z vláseniek nemôžem pridávať tak skoro 
– auto sa začne trochu hrnúť nosom von 
zo zákruty. Tu treba old-school prístup: 
nabrzdiť si auto pekne až k vrcholu zá-
kruty, využiť balans auta na jeho rotáciu 
okolo apexu a potom plný plyn smerom 
von. Na rýchlostnej skúške sme veľmi 
ocenili schopnosť T-Rocu absorbovať aj 
v plnej paľbe vskutku veľké vlny.
Nasledoval Tiguan R. Väčší než T-Roc, 
ťažký ako Arteon R, ale s vyšším ťažis-
kom. Očakávania nie sú vysoké, aspoň 

príplatkový titánový výfuk Akrapovič mi 
bude spríjemňovať cestu. Lenže... Tiguan 
R bol asi najväčšie prekvapenie! Bol 
ostrý. Oveľa ostrejší, než by sa na jeho 
kultivovaný vzhľad patrilo. Zatáčal ako 
keby mal o 300 kg menej, bol mimo-
riadne agilný, agresívny a pritom stále 
dosť pohodlný. Na výjazdoch z vláseniek 
citeľne pomáhala zadná náprava, akurát 
auto občas trochu poskočilo. Ale inak bol 
Tiguan R vynikajúci. 
Čerešničkou na torte mal byť Golf R. 
S ním som si mohol vyskúšať aj nový 
Drift režim. Na veľkej ploche, ktorú zav-
lažovali miestni hasiči, som bez problé-
mov vydriftoval kolečko, ale aj osmič-
ku. Pôsobivé, ale priznám sa, že autu 
takýto spôsob jazdenia úplne nepristal. 
Manévre sme museli robiť na jednotke, 
lebo dvojka bola na motor už príliš ťažká. 
Systém robil čo mohol a jeho schop-
nosti sú ozaj zázračné, ale oveľa viac 
som si cenil, ako dokázal pracovať na 
okreskách, kde autu prepožičiaval veľmi 
stabilné a neutrálne jazdné vlastnosti. 
Či bolo sucho alebo mokro (zažili sme 

Drift režim ukázal potenciál systému v extrémnej 
situácii ale jeho najväčší prínos cítiť na okreskách, 
kde vynikajúco potláča nedotáčavosť.
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Brzdy majú pri náklade vyše 300 koní čo robiť, ale našťastie sú dobre 
dimenzované. Kované kolesá od Fuchs ich vystatujú na obdiv.

R Days pokračovali aj po skončení novinárskej akcie. Tentoraz  
si rýchle Volkswageny mohli vyskúšať zákazníci u svojich predajcov.

Čím viac koní pod kapotou, tým spokojnejší vodič, 
 ale naše oko potešili aj títo dvaja krasavci.

Obdobie po pandémii a možnosť konečne bez obáv vyraziť  
medzi ľudí prinášalo na tváre návštevníkov úsmevy.

Uzatvorená rýchlostná skúška bola lemovaná  
(ne)bezpečnostnými pokynmi v miestnom nárečí.
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oboje), Golf R bol neomylný, neotrasi-
teľný a dovolím si povedať, že rýchlejší 
než takmer čokoľvek, čo by stretol. Je to 
majster mnohých disciplín. A je to Golf. 
So všetkým, čo z toho vyplýva.
Čo som teda zistil? Že Volkswagen R 
ponúka vskutku rôznorodé príchute, aj 
keď sa to na prvý pohľad nezdá. Arteon 
R Shooting Brake je mimoriadne rýchle, 
krásne GT. T-Roc R je malý old-school 
chuligán. Tiguan R je jazdne najschop-
nejšie SUV, aké poznám. A Golf R je 
najrýchlejšie a dynamicky najdokonalej-
šie R. 
Nový systém 4Motion dodal modelom 
Tiguan R, Arteon R a Golf R nový rozmer. 
To, ako dokážu vo Volkswagene naladiť 
systémy, aby fungovali úplne intuitívne 
a vyťažili z podvozka a pneumatík to 
najlepšie bez toho, aby šoféra oberali 
o zážitok a pocit úplnej kontroly nad 
autom, to je veľmi cool! 

R DAYS po celom Slovensku!
Motoristickí novinári a influenceri 
si užili R Days v Bachledovej doline. 

Následne sa však kolóna modelov Vol-
kswagen R vybrala navštíviť slovenské 
showroomy od Bratislavy až po Humen-
né, aby sa predstavila osobne všetkým 
fanúšikom Volkswagenu.
Po tom, ako Arteon R, Tiguan R, Golf 
R, Golf R Variant a T-Roc R absolvo-
vali riadnu rozcvičku s motoristickými 
novinármi a neskôr s obchodnými 
partnermi a fleetovými zákazníkmi aj za 
účasti Rasťa Chválu a Michala Karpata 
v Bachledovej doline, začala sa nová 
etapa R Days: roadshow po celom Slo-
vensku. Autá navštívili predajcov v Po-
prade, Prešove, Humennom, Košiciach, 
Lučenci, Zvolene, Banskej Bystrici, Mar-
tine, Žiline, Považskej Bystrici, Trenčíne, 
Senici, Trnave, Galante, Nitre, Nových 
Zámkoch, Dunajskej Strede a v Brati-
slave, pričom autá boli k dispozícii na 
testovacie jazdy pre každého, kto mal 
záujem. A záujem bol riadny!
Dôkazom toho je, že za celú akciu ab-
solvovali zákazníci s ostrými modelmi 
R až 783 testovacích jázd! A kým čakali, 
kým na nich príde rad, k dispozícii im 

bol catering v priestoroch showroomov 
a ochotní predajcovia vybavení infor-
máciami, promo materiálmi a najmä 
dobrou náladou. Ľudia po období 
homeofficov vyplývajúcich z pandé-
mie evidentne ocenili možnosť bez 
obmedzenia vybehnúť do spoločnosti, 
porozprávať sa so známymi aj neznámy-
mi rovnakej krvnej skupiny a zažiť vyše 
tri stovky koní doplnených o poriadny 
zvukový doprovod zo štvoríc výfukov na 
vlastnej koži. Najmä Akrapoviče zaujali, 
keďže najvyťaženejšími testovanými 
autami boli modely Golf R a Tiguan R 
vybavené práve týmito exkluzívnymi 
titánovými výfukmi. 
Výsledok akcie? Všetky predvádza-
cie vozidlá si našli svojich zákazníkov, 
priamo na akcii vznikli nové objednávky 
a pribudlo 151 potenciálnych klientov. 
O počte účastníkov svedčí aj 1 112 
rozdaných promo materiálov ale aj 
perfektné ohlasy a vďačnosť od ľudí, 
ktorí si mohli privoňať k tomu najlep-
šiemu, čo Volkswagen ponúka. Tak opäť 
niekedy nabudúce!

Modely VW R absolvovali počas R Days so zákazníkmi  
až 783 testovacích jázd! Najväčší záujem bol o Golf R.
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2

Prečo je to

tak?Pri autách so spaľovacím motorom sú notorické znalosti všeobecne 
rozšírené. Každý napríklad vie, že skoršie zaradenie vyššieho prevodového 
stupňa pomáha šetriť palivo a objem motora sa nedá ničím nahradiť... iba 
väčším objemom alebo prepĺňaním. No pri elektrických autách sa vynára 
mnoho nových otázok. Pokúsili sme sa zodpovedať najdôležitejšie z nich.

Brutto, netto a vôbec: koľko elektrickej  
energie sa zmestí do mojej batérie?

Množstvo elektrickej energie, ktoré sa dá akumulovať v batérii, sa uvádza 
v kilowatthodinách (kWh). No údaje pre tú istú batériu sa líšia. Naprí-

klad VW uvádza pre ID.4 kapacitu 77 kWh, hoci má batéria kapacitu 
82 kWh. No posledných 5 kWh sa nedá využiť na pohon, pretože by 
to príliš zaťažovalo batériu, čím sa znižuje životnosť. Dojazd elek-
tromobilu je teda definovaný netto kapacitou batérie, kým hodnota 
brutto kapacity má skôr technický význam. No prečo potom do úplne 
vybitej batérie s kapacitou 77 kWh pri nabíjaní prúdi 87 kWh elektric-
kej energie? Nie je reálna kapacita predsa väčšia? Nie, tento fenomén 

spôsobujú straty pri nabíjaní. Pretože elektrický prúd prúdi cez vodič, 
v ňom vzniká odpor, pri ktorom sa elektrická energia premieňa na teplo 

a tým sa stráca bez využitia. Aké veľké sú straty pri nabíjaní, závisí od 
rozličných faktorov, bežne dosahujú 10 až 15 percent.

1
Prečo je akumulátor elektromobilu  
viac ako iba jeho nádrž paliva?
V princípe porovnanie s palivovou nádržou nie je celkom nesprávne – čím je aku-
mulátorová batéria väčšia, teda čím viac energie môže akumulovať, tým má elek-
tromobil dlhší dojazd. Benzínovému motoru s výkonom 74 kW (100 k) je jedno, 
či sa mu palivo privádza z nádrže s objemom 30 alebo 80 litrov. Vždy dosahuje 
svoj výkon 74 kW (100 k). Pri elektromobile je to inak. Tu systémový výkon 
vzniká zo súhry elektromotora, výkonovej elektroniky a batérie. A batéria je 
často tým kritickým prvkom, ktorý limituje výkonnosť elektromobilu. Tu platí, 
že čím je väčšia batéria, tým väčší elektrický prúd dokáže dodávať. Akumulá-
tor dvojnásobnej veľkosti poskytuje aj dvojnásobný prúd. To vidno napríklad 
na elektromobiloch, ktoré dosahujú podľa kapacity batérie rozličné jazdné 
výkony, hoci majú rovnaký elektromotor. Ďalším faktorom je aj to, že spaľovací 
motor je vlastne menič energie, ktorý chemickú energiu obsiahnutú v benzíne 
alebo motorovej nafte spaľovaním najprv premieňa na tepelnú energiu. Vývoj 
tepla vedie k zväčšeniu objemu a tlaku vo valcoch, čím sa uvádzajú do pohybu piesty 
a kľukový hriadeľ. Naproti tomu elektromotor dostáva svoju energiu z akumulátorovej 
batérie v priamo využiteľnej forme. Skutočnosť, že nedochádza k ďalšej premene energie je 
dôvodom výrazne lepšej účinnosti elektromotora oproti spaľovaciemu motoru.

32 Technika

32-34_Elektromobilita.indd   32 10/17/22   2:05 PM



3
4
5 6

Prečo je to

TAK?
Straty pri 

nabíjaní dosahujú 
často 10 až 
15 percent 
množstva 
energie.

Prečo hovoríme o batérii, nemal by sa 
správne používať výraz akumulátor?
Principiálne je to logická otázka, pretože pojem „batéria“ sa zvy-
čajne používa na označenie elektrických článkov, ktoré sa použijú 
iba raz a potom sa v lepšom prípade recyklujú. Slovo „akumulá-
tor“ označuje články, ktoré sa dajú opätovne nabíjať. No v anglič-
tine tento rozdiel neexistuje, preto sa medzinárodne etablovala na 
označenie elektromobilu skratka „BEV“ (Battery Electric Vehicle), 
čo znamená elektrické vozidlo s batériou – na odlíšenie od vozidla 
s palivovým článkom (FCEV). Obidva výrazy sú teda správne.

Čo sa dá urobiť, aby sa v zime batéria na rýchlonabíjacej 
stanici nabíjala podľa možnosti čo najrýchlejšie?
Rýchlonabíjacie stanice s jednosmerným prúdom majú výkon až do 
350 kW, čo stačí na krátke časy nabíjania. No väčšina elektromobilov 
znesie nabíjací výkon 50 až 200 kW a často ani ten nedosahuje. Aký 
výkon skutočne prechádza k batérii, závisí od nabíjacej elektroniky 
vo vozidle. A dôležitým faktorom je teplota batérie. Batéria sa naj-
lepšie cíti – čo je kuriózna paralela s človekom – pri teplote medzi 20 
a 35 stupňami Celzia. Pri nízkych teplotách prebiehajú elektroche-
mické procesy v článkoch batérie spomalene. Ióny sa nedajú v batérii 

rýchlo akumulovať, preto elektronika redukuje nabíjací výkon aby 
nedošlo k poškodeniu článkov. Kto v zime so svojim elektromobilom 
zaparkovaným v noci pri teplotách pod nulou rovno príde k najbližšej 
rýchlonabíjacej stanici, bude sa čudovať, ako pomaly sa spustí pro-
ces nabíjania. Niektoré elektromobily môžu svoju batériu pripraviť 
na nabíjanie. Ich aktívny systém tepelného manažmentu je schopný 
predhriať batériu na ceste k nabíjacej stanici. Kto využíva túto funk-
ciu, čaká kratšie.

Prečo má vplyv na starnutie 
batérie aj okamih nabíjania? 
Opotrebovanie akumulátorovej batérie závisí od dvoch faktorov: veku batérie a počtu 
nabíjacích a vybíjacích cyklov. Aj keď elektromobil nejazdí, jeho batéria starne, čím sa 
znižuje maximálna kapacita a tým aj dojazd. Pre materiály batérie sú úrovne nabitia 
(SOC = State of Charge) približujúce sa k 0 a 100 percentám zvlášť zaťažujúce. Ak vozidlo 
nemusí absolvovať dlhú jazdu, batéria sa najlepšie cíti v rozpätí SOC medzi 30 a 70 per-
centami. Preto sa elektromobil nemá otrocky po každej jazde hneď pripájať na wallbox. 
Ak má vozidlo ísť na dlhú trasu, je optimálne ho dobiť na 100 percent SOC bezprostredne 
pred štartom jazdy. Čas odjazdu 
sa zväčša dá naprogramovať 
v palubnom počítači a podľa 
neho sa reguluje nabíjanie. 
Okrem toho procesy starnutia 
závisia od teploty. Opotrebova-
nie enormne podporuje horúča-
va. Preto to najhoršie, čo možno 
elektromobilu urobiť, je nabiť 
ho na 100 percent a potom ho 
zaparkovať na prudkom slnku.

Prečo batérie 
elektromobilov nemajú 
pamäťový efekt?
Pri niklovo-kadmiových (NiCd) alebo 
niklovo-metalhydridových (NiMH) aku-
mulátorových batériách je pamäťový 
efekt veľkým problémom. Ak sa využije 
iba časť energie takejto batérie a po-
tom sa skoro opäť úplne dobije, batéria 
„zabudne“ na nevyužité oblasti a tým 
sa zníži jej kapacita. Tento efekt je vy-
volaný tvorbou kryštálov na katóde vy-
robenej z kadmia. Články NiCD a NiMH 
sa v kvalitných elektrických produktoch 
(už) takmer nevyskytujú. Lítiovo-iónové 
batérie používané v súčasných elektro-
mobiloch nemajú pamäťový efekt. Jeho 
vznik teda závisí od použitej chémie 
článkov.
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Prečo sa niektoré elektromobily 
nabíjajú práve na wallboxoch oveľa 
pomalšie ako uvádza výrobca?
Je to zvláštne: mnohé palubné nabíjačky na striedavý prúd s výkonom 
7,4 kilowattu na bežných wallboxoch s výkonom 11 kW odoberajú iba 
3,7 kW. Je to nejaká porucha? Alebo treba niečo inak nastaviť? Nie, je to 
spôsobené tým, že niektoré modely nie sú konštruované na viacfázové 
nabíjanie. Wallboxy normálne prenášajú všetky tri fázy domovej prípojky 
do elektromobilu. Pri výkone 11 kW každá fáza dodáva 3,7 kW. Ak nabíjač-
ka v elektromobile podporuje iba jednofázové nabíjanie, prechádza do vozidla 
iba 3,7 kW. Ak chce majiteľ elektromobilu dosiahnuť plný nabíjací výkon 7,4 kW, 
potrebuje na to wallbox s výkonom 22 kW, ktorý cez každý z troch prúdových vodičov 
odovzdáva 7,4 kW. Také veľké zaťaženie jednej fázy v prípade, že zvyšné fázy zostávajú 
nevyužité však spôsobuje fázovú nerovnováhu v rozvodnej sieti, preto regulácia zaťaže-
nú fázu obmedzuje, napríklad na 4,6 kW.

Komunikácia Neutrálny vodič

Fáza 3

KomunikáciaZem

Fáza 1

Fáza 2

Toľko prúdu tečie cez tri fázy
Wallbox 11 kW Wallbox 22 kW

jednofázovo 3,7 kW 7,4 kW

dvojfázovo 7,4 kW 14,8 kW
trojfázovo 11 kW 22 kW

Elektromobil s jednofázovou palubnou nabíjačkou 
odoberá z 11 kW wallboxu iba 3,7 kW.

Prečo je koeficient aerodynamického 
odporu pri elektromobiloch ešte dôležitejší 
ako pri vozidlách so spaľovacím motorom?
Pretože elektromobily dokážu rekuperovať kinetickú energiu pri 
spomaľovaní a brzdení, hmotnosť vozidla nemá až taký veľký vplyv na 
spotrebu energie ako pri automobiloch so spaľovacím motorom. Väč-
šia hmotnosť vozidla pri rekuperácii zasa produkuje väčšie množstvo 
elektrickej energie, ktorá dobíja batériu. O to väčší vplyv majú straty 
spôsobené jazdnými odpormi. Od rýchlosti jazdy cca 80 km/h väčši-
nu strát energie spôsobuje odpor vzduchu, ktorý rastie so štvorcom 
rýchlosti. Elektromobil s dobrou aerodynamikou má preto dlhší dojazd 
mimo mesta a na diaľnici. Okrem toho elektromobily musia efektívnej-
šie hospodáriť s energiou, ktorú vezú so sebou. Akumulátorová batéria 
s kapacitou 100 kWh, aká sa montuje do niektorých luxusných elektro-
mobilov, zodpovedá množstvu energie obsiahnutej iba v 10 litroch 
paliva. Vďaka väčšej účinnosti elektromotora má elektromobil napriek 
tomu pomerne dlhý dojazd – ak má dobú aerodynamiku!

Prečo sa elektromobily 
s 800-voltovou technikou 
niekedy nenabíjajú oveľa 
rýchlejšie ako niektoré 
400-voltové modely? 
Dvojnásobné napätie znamená polovičný 
čas nabíjania? V teórii to znie presved-
čivo. Typická vysoko výkonná nabíjačka 
na diaľnici môže dodávať elektrický prúd 
s hodnotou až do 500 ampérov. Ak vyná-
sobíme prúd (A) napätím (V), dostaneme 
nabíjací výkon. Pri 400-voltovom systéme 
teda môžeme dostať maximálne 400 V x 
500 A = 200 kW. Pri 800-voltovej technike 
sa nabíjací výkon teoreticky zdvojnásobí 
na 400 kW. No mnohé batérie taký vy-
soký nabíjací výkon neznesú. Dokonca aj 
priekopník 800-voltovej techniky Porsche 
Taycan má nabíjací výkon obmedzený na 
270 kW a aj tento výkon je iba počiatočný. 
Aby sa batéria príliš nezaťažovala, nabíjací 
výkon sa postupne znižuje podľa úrovne 
nabitia batérie. Teda dôležitejšie ako teo-
retický maximálny nabíjací výkon je, akým 
výkonom sa môže batéria nabíjať dlhší 
čas, napríklad vďaka účinnému chladeniu 
článkov. Napätie jedného lítiovo-iónového 
článku batérie je beztak 3,7 V – bez ohľa-
du na to, či je integrovaný do 400- alebo 
800-voltového systému batérie. Hlavnou 
výhodou 800-voltovej techniky sú menšie 
odporové straty, čím sa zvyšuje účinnosť 
a napríklad môžu sa použiť aj tenšie káble.
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Text a foto: Volkswagen

Ako prvé dostali nový motor modely T-Roc a T-Roc Cabriolet 
a do konca tohto roka bude motor 1.5 TSI evo2 postupne za-
vedený aj v ďalších modeloch značky. Zdokonalená konštrukcia 
umožnila zníženie spotreby paliva a emisií CO2. „V palete mo-
torov Volkswagen predstavuje 1.5 TSI jeden z nosných pilierov, 
pretože poháňa množstvo modelov na celom svete od T-Cross 
po Passat Variant. Kompaktný štvorvalec sme kontinuálne 
vyvíjali ďalej. Výsledkom je výrazné zníženie spotreby paliva 
a veľmi dynamická reakcia,“ povedal Thomas Ulbrich, člen 

predstavenstva značky Volkswagen pre technický vývoj. „Zvlášť 
treba vyzdvihnúť najnovší vývojový stupeň vypínania valcov 
ACTplus, systém čistenia výfukových plynov umiestnený blízko 
motora a moderný systém spaľovania TSI-Evo,“ dodáva.

Hlavné zmeny
Pri najnovšom evolučnom stupni motora 1.5 TSI konštruktéri 
priblížili spoločný modul riadeného katalyzátora a filtra tuhých 
častíc k motoru tak blízko, ako to priestorové pomery dovolili. 

Volkswagen zdokonalil svoj benzínový bestseller 1.5 TSI 
a teraz zavádza v Európe do prvých modelov jeho najnovšiu 
generáciu, označenú dodatkom evo2. Kompaktný moderný 
štvorvalec sa bude spočiatku vyrábať s výkonom 110 kW 
(150 k), ďalšie verzie 1.5 TSI evo2 budú nasledovať.

Šanca pre benzín

Nový agregát high-tech 
kombinuje vysokú 

účinnosť 
s energickou 
výkonnosťou.

Nový agregát high-tech 
kombinuje vysokú 

účinnosť 
s energickou 
výkonnosťou.
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Tým sa ďalej zvýšila účinnosť systému čistenia výfukových 
plynov. Ako ďalší príspevok k udržateľnosti to umožnilo zníženie 
množstva ušľachtilých kovov pri výrobe a súčasne vytvorilo 
podmienky pre splnenie budúcich emisných noriem.
Dôležitým technickým prvkom na redukciu spotreby paliva 
motora 1.5 TSl evo2 je zdokonalený systém vypínania valcov 
pri čiastočnom zaťažení ACTplus – produkt spoločnej práce 
vývojového centra vo Wolfsburgu a závodu na výrobu motorov 
Salzgitter. Ťažisko vývoja spočívalo v zlepšení procesu vypí-
nania a opätovného zapínania vnútorných valcov radového 
štvorvalca, aby bol zabezpečený rovnomernejší chod moto-
ra. V rámci toho bol optimalizovaný proces spaľovania zmesi 
v režime prevádzky s dvoma valcami, čím sa rozšírila oblasť 
aktívneho vypínania valcov. S ACTplus sú druhý a tretí valec 
motora vypnuté pri nízkom a strednom zaťažení a otáčkach. 
V aktívnych valcoch sa zvýši účinnosť, pričom prostredné valce 
bežia naprázdno bez straty a pri opätovnom pridaní plynu sa 
znova aktivujú.
Ďalším technickým komponentom high-tech motora 1.5 TSI 
evo2 je turbodúchadlo VTG s variabilnou geometriou rozvádza-
cieho kolesa turbíny, zvyšujúce účinnosť prepĺňania. Z pred-
chodcu zostali zachované osvedčené prvky ako vysokotlakové 
priame vstrekovanie paliva s maximálnym vstrekovacím tlakom 
350 barov, steny valcov s plazmovou povrchovou úpravou zni-
žujúcou trenie a piesty s odliatymi chladiacimi kanálikmi. Všet-
ky tieto prvky umožňujú ďalej optimalizovať proces spaľovania 
zmesi a zvýšiť účinnosť motora.

Osvedčená koncepcia
Spôsob spaľovania zmesi, označený TSI evo, ktorý bol zavedený 
už pri predchádzajúcom vývojovom stupni 1.5 TSI evo1, bol pri 

generácii 1.5 TSI evo2 zachovaný. Okrem optimalizácie chla-
denia spaľovacích priestorov je rozhodujúcim faktorom opäť 
symbióza tzv. Millerovho cyklu (pri ktorom sa nasávacie ventily 
motora s vysokým stupňom kompresie zatvárajú skôr ako piest 
dosiahne dolnú úvrať) a prepĺňania turbodúchadlom VTG. Všet-
ky relevantné softvérové komponenty pre riadiacu jednotku 
motora boli interne vyvinuté značkou Volkswagen. Motor 1.5 
TSI evo2 je konštruovaný tak, že umožňuje prevádzku s paliva-
mi, obsahujúcimi zložku vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Aj 
táto vlastnosť zvyšuje jeho perspektívnosť pre budúcnosť.

Príspevok k stratégii elektrifikácie
Okrem toho sa motor 1.5 TSI evo2 hodí aj na hybridizáciu. 
Pri koncepcii plug-in hybrid umožňuje dosahovať maximálny 
systémový výkon až do 200 kW (272 k). To je významné z hľa-
diska elektrifikačnej ofenzívy „Way to Zero“ celého koncernu 
Volkswagen, zameranej na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Už 
v roku  2030 plánuje Volkswagen v Európe dosahovať 70 per-
cent svojho odbytu elektrickými modelmi. Ako doplnok k tomu 
dostanú dôležité spaľovacie motory ďalšie vylepšenia. Na to 
sú dva dôvody. Po prvé budú týmto spôsobom pripravené na 
budúce emisné normy ako Euro 7. Po druhé na mnohých trhoch 
bude naďalej pretrvávať dopyt po modeloch Volkswagen so 
spaľovacími motormi – najmä tam, kde rozbehu elektromobility 
bráni nedostatočná nabíjacia infraštruktúra.
Motor 1.5 TSI sa v jednotlivých svojich vývojových stupňoch 
vyrába už päť rokov a patrí k najmodernejším benzínovým agre-
gátom pre osobné automobily. Patrí do konštrukčného radu EA 
211, ktorý je od roku 2012 globálnym bestsellerom. V niekoľ-
kých objemových verziách z neho Volkswagen každoročne vy-
robí vyše 4 milióny kusov v 11 závodoch na troch kontinentoch. 

Ako prvé dostali motor 1.5 TSI 
evo2 modernizované modely 
T-Roc a T-Roc Cabriolet.
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Sporní pomocníci
Nové nariadenie EÚ ukladá od polovice roka automobilkám povinnosť 
inštalovať viacero asistenčných systémov. Niektoré technológie 
na to potrebné však majú stále také vážne slabiny, že vodičov 
pravdepodobne skôr frustrujú, ako by im pomáhali.

Termín je 6. júla 2022. Odvtedy musia 
mať všetky typy vozidiel novo uvádza-
ných na trh na palube celý rad asistenč-
ných systémov, a to už v základnej verzii. 
Zoznam siaha od núdzového brzdenia 
a varovania pred opustením jazdného 
pruhu až po systém varujúci pred ospa-
losťou.
Od roku 2024 budú povinné vo všetkých 
nových autách. Väčšina pomocníkov je 

už vo viacerých autách dávno štandar-
dom, alebo sa ponúka aspoň za príplatok. 
Mnohí kupujúci nových áut by preto mali 
privítať, že v budúcnosti sa stanú štan-
dardnou výbavou aj v lacnejších autách.
Dva zo systémov však vyvolávajú dis-
kusiu, pretože je potrebný aj záznamník 
údajov o nehode a monitor rýchlosti. Ten 
sa nazýva Inteligentný asistent rýchlosti 
(ISA) a musí spustiť výstrahu v momente, 

keď vodič jazdí rýchlejšie, ako je povo-
lené. Displej v kokpite na to nestačí, 
varovanie treba dať aj akusticky alebo 
hapticky – napríklad pomocou signál-
nych tónov, alebo pulzovaním plynového 
pedálu. Výrobca má určitú voľnosť v tom, 
ako systém navrhne.

Nepríjemné sledovanie
Pri aktivácii, ktorá prebieha vždy 
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Povinní pomocníci
Tieto asistenčné systémy sú od júla 
povinné pre všetky nové typy áut:

ISA Inteligentná asistencia 
rýchlosti by mala vodiča 
upozorniť na prekročenie 
rýchlostného limitu.

Úložisko údajov o nehodách 
by malo uchovávať údaje 

o vozidle krátko pred, počas 
a po nehode.

Asistent núdzového 
brzdenia automaticky 
zabrzdí, ak vodič nereaguje.

Núdzové brzdové svetlo 
(adaptívne brzdové svetlo) 

varuje blikaním v prípade 
veľmi prudkého brzdenia.

Udržiavanie v jazdných 
pruhoch by malo zabezpečiť, 
aby auto v prípade núdze 
neopustilo svoj jazdný pruh.

Testy na alkohol nie sú 
povinné, ale rozhranie pre 

meracie prístroje áno.

Varovné zariadenia 
proti únave okrem iného 
monitorujú pohyby očí 
a upozornia vás, keď vaša 
pozornosť ochabuje.

Systémy varovania pred 
únavou zasiahnu, keď zistia, 

že vodič sa rozptyľuje.

Asistenti pri cúvaní musia 
upozorňovať na chodcov 
a prekážky a čoskoro budú aj 
povinní.

1
2

4

6

8

3

5

7

9

Zmenu rýchlostných 
limitov na LED 
návestidlách nemusí 
systém varovania 
pred prekročením 
rýchlosti správne 
rozpoznať.

automaticky pri naštartovaní vozidla, 
však nemá na výber. ISA sa dá vypnúť 
manuálne, ale po každej prestávke na 
ceste, bez ohľadu na to, aká je krátka, sa 
znova aktivuje – a mala by spôsobiť veľa 
frustrácie. Takýto systém funguje správ-
ne len vtedy, ak existujú presné infor-
mácie o aktuálne povolenej maximálnej 
rýchlosti. Nie sú však k dispozícii, pretože 
ISA získava údaje z dvoch extrémne ne-
spoľahlivých zdrojov, ktorými sú predná 
kamera a mapové podklady navigačného 
systému.
Údaje z kamier a navigácie už v mnohých 
súčasných autách poskytujú informácie 
o rýchlosti a zobrazujú ich na prístrojovej 
doske, alebo na stredovom displeji – 
často ide o dobrý údaj, ale žiaden vodič 
by sa naň nemal spoliehať. Navigačné 
údaje sú často zastarané a niekedy za-
ostávajú za skutočným svetom o niekoľ-
ko rokov.
Kamery na čelnom skle sa na druhej 
strane dajú ľahko prekabátiť, ak je značka 
prekrytá, alebo platí obmedzenie rých-
losti v inom jazdnom pruhu – na diaľni-
ciach napríklad len pre výjazd. Občas sa 
stáva, že kamery si pomýlia rýchlostné 
nálepky na nákladných autách vo vedľaj-
šom pruhu so skutočnými dopravnými 

značkami – tieto podivnosti dnes pozná 
každý, kto takéto systémy používa.
Diskrétne informatívny a trvalo vypína-
teľný systém sa má podľa EÚ stať pre-
nikavým nekonečným varovaním, ktoré 
stavia vodiča pred otázku, čo je menej 
otravné: neustále falošné poplachy, ale-
bo časté používanie vypínača?
To, že EÚ nedôveruje samotnému systé-
mu, ukazujú laxné minimálne požiadavky: 
na schválenie stačí presnosť 90 percent 
prejdenej trasy. Rýchlostné limity po-
mocou striedavých LED displejov možno 
tiež úplne ignorovať, rovnako ako limity, 
ktoré súvisia s podmienkami, ako sú 
časy alebo mokrá cesta. Na niektorých 
trasách toho veľa nezostáva. Navigačné 
údaje navyše stačí aktualizovať raz ročne. 
Skutočnosť, že písmeno I v skratke ISA 
znamená inteligentný, teda môžeme chá-
pať len s istou dávkou irónie.

Nedostatočná technológia
Zvýšenie kvality údajov o rýchlosti by si 
vyžadovalo veľké úsilie, aké sa používa 
pri vývoji autonómnych vozidiel. Tie 
využívajú špeciálne pripravené navigačné 
mapy s presnosťou na centimetre, ktoré 
neustále aktualizujú kamery mnohých 
prepojených áut prostredníctvom 
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takzvanej inteligencie roja. Ak takéto 
vozidlo prejde okolo nového dopravného 
značenia, informáciu je možné cez mobil-
nú komunikáciu nahrať na firemný server 
a v priebehu niekoľkých minút odoslať 
všetkým ostatným vozidlám. Takéto autá 
však používajú výkonné počítače a ko-
munikačné moduly, ktoré by boli na malé 
auto za 12 000 eur príliš drahé. Ale ani 
vylepšenia, ktoré by sa dali zaviesť lacno, 
sa neplánujú. Vodiči, ktorí na svojej kaž-
dodennej trase vidia chybu rýchlostného 
limitu, ju nemajú ako nahlásiť. Musia to 
vydržať – ak by to napredovalo zle, tak 
roky.

Svedok ide vždy s vami
Z úplne iného dôvodu spôsobuje bolesti 
brucha povinné zavedenie záznamníka 
údajov o nehode (EDR, Event Data Re-
corder). Pamäť je zvyčajne integrovaná 
do riadiacej jednotky airbagu, kde zbiera 
údaje, ktoré je možné následne prečítať. 
Osobné údaje nie sú zahrnuté, posledné 
štyri číslice identifikačného čísla vozidla 
(VIN) sú tiež anonymné. Nevyužíva sa 
ani online prístup, údaje sa získavajú cez 
rozhranie palubnej diagnostiky (OBD). 
Pri obrazových a zvukových záznamoch, 

aké robí Tesla, nemá pamäť riadiacej 
jednotky airbagu dostatočnú kapacitu na 
uloženie dát.
Hneď ako sa airbag nafúkne, čierna skrin-
ka uloží údaje z posledných niekoľkých 
sekúnd pred, počas a po zrážke. V prípa-
de nehody sa dá zistiť, akou rýchlosťou 
auto išlo, koľko v ňom bolo pasažierov, 
alebo ktoré airbagy vystrelili. Tieto infor-
mácie pomáhajú výskumníkom nehôd, 
ako aj vyšetrovacím orgánom, ktoré vy-
šetrujú trestné činy alebo vážne nehody.
A v čom je potom problém? Koniec-kon-
cov, skutočnosť, že výskumníci nehôd 
majú k dispozícii lepší dátový materi-
ál, aby boli cesty a autá bezpečnejšie, 
je pravdepodobne v záujme všetkých 
účastníkov cestnej premávky. Dnes sú 
často ešte odkázaní na vratké výpove-
de svedkov, alebo musia rekonštruovať 
priebeh nehody z niekoľkých navonok 
rozpoznateľných stôp.
A autá už zbierajú množstvo údajov vo 
svojich riadiacich jednotkách. Súdy ich 
už nariaďujú prečítať a posúdiť znalcom 
v prípade vážnych nehôd s ublížením na 
zdraví. Navyše právna prekážka číta-
nia zostáva taká vysoká ako predtým. 
V porovnaní s domovou prehliadkou je 

potrebné súdne rozhodnutie, ale len teo-
reticky: podľa vývojárskych kruhov by na 
získanie informácií malo stačiť zakúpenie 
správnej čítačky a softvéru. Pretože hoci 
povinnosť EDR má byť zavedená v polo-
vici roka, neexistujú žiadne predpisy, ako 
majú byť údaje chránené pred zneužitím.
Vodič sa stáva o niečo ľahšie odhaliteľným 
aj z iného dôvodu: doposiaľ dokázali čítať 
riadiace jednotky iba odborníci s potreb-
nými odbornými znalosťami. V budúcnosti 
to bude také jednoduché, že byť na súde 
označený za vodiča vlastného auta by 
malo byť skôr pravidlom ako výnimkou.
EÚ by chcela zvyšovať bezpečnosť na 
cestách, čo je všestranne pozitívny cieľ. 
Pokúšať sa to dosiahnuť vynucovaním 
cez asistenčné systémy náchylné na chy-
by, však nie je dobrá cesta. Vzhľadom na 
množstvo falošných výstrah je absurdná 
skutočnosť, že systém varovania pred 
prekročením rýchlosti sa pri každom 
štartovaní sám zapne. Dokonca aj výho-
dy zariadenia na zaznamenávanie údajov 
o nehodách zatieňujú negatívne vedľajšie 
účinky. Vodiči si musia byť vedomí toho, 
že v budúcnosti budú mať vo svojom 
aute svedka, ktorý môže byť na súde 
kedykoľvek použitý proti nim.

Na rozptyľovanie vodiča 
reagujú aj asistenti 
núdzového brzdenia.
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Národná rada Slovenskej republiky na 
svojom zasadnutí dňa 16. júna 2022 
schválila novelu zákona č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov, ktorá výrazným 
spôsobom mení hneď niekoľko vecí. Tou 
najpodstatnejšou, ktorá sa týka každé-
ho z nás, je, že za používanie telefónu 
budú od augusta vyššie tresty. Zvyšuje 
sa maximálna peňažná pokuta ukladaná 
v blokovom konaní z aktuálnych 100 € na 
150, respektíve pokuta ukladaná v riad-
nom konaní až na 300 €. Telefón pritom 
nemôžete počas vedenia motorového 
vozidla ani držať v ruke, jeho obsluhova-
nie je možné len pomocou systému voľné 
ruky alebo handsfree. Tento priestupok 
voči zákonu sa po novom bude klasifi-
kovať ako závažné porušenie pravidiel 
cestnej premávky a môže tak dôjsť naprí-
klad aj k odobratiu vodičského preukazu. 
Navyše, ak tento priestupok vodič vyko-
ná trikrát za obdobie 12 mesiacov, bude 
musieť absolvovať napríklad doškoľovací 
kurz v autoškole, preskúšanie z odbornej 
spôsobilosti viesť motorové vozidlo či 
podstúpiť preskúmanie zdravotnej a psy-
chickej spôsobilosti.

Amatérskym pretekárom 
odzvonilo
Ďalšou novinkou, ktorá sa týka paragrafu 
137 zmieneného zákona, je, že podob-
ným spôsobom budú penalizovaní aj 
vodiči, ktorí často a závažným spôsobom 
prekračujú maximálnu povolenú rýchlosť. 
Prekročenie rýchlosti v obci o 50 km/h 
a mimo obce o 60 km/h bude rovnako, 
ako používanie mobilného telefónu, 

klasifikované ako závažné porušenie 
pravidiel cestnej premávky. Pokuty však 
v tomto prípade zostávajú nezmenené. 
Hovoríme teda o maximálnej možnej 
uloženej pokute v blokovom konaní až 
800 €, respektíve v riadnom konaní až 
1 000 €. 

Mladší kamionisti  
a ťažšie B-čko
Novela zákona sa však netýka len ukla-
dania pokút vodičom, ktorí nerešpektujú 
zákon. Je v nej obsiahnuté aj zníženie 
minimálnej vekovej hranice získania vo-
dičského skupiny C a CE z 21 na 18 rokov. 
Pri vedení vozidla spadajúceho do skupi-
ny D a DE sa zase znižuje veková hranica 
z 24 na 21 rokov. Aj tu platia niektoré 

pravidlá, ktoré nájdete v konkrétnom 
znení zákona.
Novinky sa dotknú aj maximálnej prípust-
nej hmotnosti pre vodičské oprávnenie 
skupiny B. Tu sa konkrétne hovorí, že vodič 
po dvoch rokoch od nadobudnutia vodič-
ského oprávnenia príslušnej skupiny môže 
viesť motorové vozidlo, ktorého najväčšia 
prípustná celková hmotnosť nepresahuje 
4 250 kg. Je však potrebné dodať, že ide 
len o vozidlá, ktoré jazdia na alternatívne 
palivá. Inak zostáva maximálna prípustná 
hmotnosť pri skupine B na 3 500 kg.  
V čase písania tohto materiálu čakala 
novela zákona ešte na oficiálne schvá-
lenie prezidentkou. Je teda možné, že 
v čase kúpy magazínu sa niektoré veci 
môžu zmeniť. 

Telefón do rúk nepatrí
Či sa to niekomu páči, alebo nie, používanie telefónu  
za volantom je jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd. 
Nevenovanie sa vedeniu motorového vozidla je, žiaľ,  
aj najčastejšou príčinou smrteľných dopravných nehôd.  
Aj z toho dôvodu poslanci schválili novelu zákona, ktorá trestá 
používanie telefónu za volantom omnoho prísnejšie ako teraz.

Text: David Hecl    Foto: Juraj Hrivnák
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Skutočný príbeh 
o kúpe nového auta!
Pán Štefan porovnával 20 rôznych modelov,  
skončil pri značke Volkswagen.

Nič nás nepoteší viac než spokojný 
zákazník. Zatiaľ čo väčšina zvykne pre-
dajcov pochváliť ústne alebo prostred-
níctvom emailu, pán Folkman z Martina 
zašiel ešte ďalej. Vypracoval obsiahly 
osemstranový dokument, v ktorom nás 

previedol celým procesom výberu svojho 
budúceho auta. Niečo také sme si predsa 
nemohli nechať len pre seba. 
„Vážený Volkswagen, rozhodol som sa 
u vás kúpiť auto,“ napísal v úvode svojho 
listu pán Štefan Folkman, ktorý sa po 

mesiacoch náročného porovnávania, 
skúšania a prepočítavania rozhodol pre 
obľúbený crossover Volkswagen T-Roc. 
Z pohľadu pána Štefana však ani zďa-
leka nešlo len o obyčajnú kúpu nového 
vozidla. Spoločne s manželkou totiž 
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hľadal „auto pre dvoch dôchodcov, ktoré 
nám bude spoľahlivo slúžiť posledných 
5-10 rokov našej šoférskej kariéry.“ 
A keďže o ďalšom v budúcnosti už zrejme 
uvažovať nebudú, o to väčší bol tlak na 
výber toho správneho modelu. Zároveň 
je to posledná šanca vychutnať si pod 
kapotou spaľovací motor bez hybridné-
ho či elektrického dopingu: „Na spôsob 
ovládania a jazdenia s elektromobilom si 
treba zvykať. A to nie je práve to, po čom 
túži konzervatívny dôchodca. A nabíjaciu 
stanicu mi pod oknom paneláku tiež ne-
postavia v priebehu pol roka. A tak padlo 
rozhodnutie: malé SUV so spaľovacím 
motorom.“
Dôvody pre kúpu nového auta môžu 
byť rôzne. Podľa všetkého s podobnou 
investíciou manželský pár donedávna ani 
nerátal, no presvedčila ich situácia na 
trhu. Prišli k záveru, že teraz je vhodná 
chvíľa a padlo rozhodnutie. „Možno ešte 
nedozrel čas na kúpu nového auta, ale 
svet sa niekam rúti. Rúcajú sa aj úspo-
ry dôchodcov, ktoré nechránia pred 
obrovskou infláciou ani nulové úroky na 
bežných účtoch ani akcie v konzervatív-
nych fondoch...A tak bolo rozhodnuté: 
namiesto investovania do akciových 
fondov, kupujeme nové auto,“ dodal pán 
Folkman pri objasňovaní dôvodov pre 
kúpu nového štvorkolesového tátoša. 

PRE DEDKA A BABKU
Pred výberom je vždy dôležité vedieť, 
na aké účely budete auto využívať. Pán 
Folkman v tom mal jasno. Keďže obaja 
žijú na sídlisku a pohybujú sa predovšet-
kým v meste, prioritou bolo nájsť auto, 
s ktorým sa bude dobre parkovať pri 
paneláku, odvezie celotýždňový nákup 
domov alebo zbalí vnúčatá na výlet so 
starými rodičmi. 
Samozrejme, pri výbere sa hľadelo aj 
na vyšší posed za volantom. „Chceli 
sme auto, do ktorého sa bude pohodlne 
nastupovať. Dôchodcovia, kolená, kríže, 
krčné chrbtice sú spojené nádoby,“ od-
ľahčene vysvetľoval vo svojom liste. 
Mnohé kompaktné SUV sa dnes snažia 
zaujať predovšetkým mladú generáciu, 
a to tvarom aj farbami. Manželský pár 
z Martina však uprednostňoval konzer-
vatívny prístup a „nie dizajnový výbuch 
dočasnej módy.“ Podobnú požiadavku 
mali aj na ovládanie jednotlivých funkcií, 
ideálom bola kombinácia tradičných 

fyzických tlačidiel s moderným infotain-
mentom a podporou zrkadlenia mobilné-
ho telefónu. 

VEĽKÉ POROVNANIE
Súčasťou listu od pána Štefana bola 
veľká porovnávacia tabuľka, v ktorej 
sme napočítali až 21 rôznych modelov. 
Nechýbali sesterské modely z koncernu 
Volkswagen, ale aj autá od francúzskych, 
rumunských, talianskych, kórejských či 
japonských značiek. Nasledovalo porov-
návanie rozmerov, motorizácií, výbav, 
cien a prišlo aj na samotné testovanie 
u predajcov. Výber skomplikovala aj 
skutočnosť, že dochádzalo k postupnému 
zdražovaniu či úplným výpadkom mode-
lov z ponuky. 
Pri výbere to žiadne auto nemalo jed-
noduché. Kórejská konkurencia zaujala 
cenovkou, no pána Folkmana nepresved-
čila vnútorným priestorom ani rozmermi. 
Japonci sa dizajnom netrafili do vkusu 
a Rumuni šetrili na odhlučnení. Fran-
cúzske zastúpenie vypadávalo postupne 
z rôznych dôvodov. Úlohu zohrala tiež 
absencia štvorvalcov pod kapotou, 
zvláštny posed za volantom ale aj neča-
kane prudký nárast cien. 
Po dlhom uvažovaní a osobnej skú-
senosti nakoniec padlo rozhodnutie 
v prospech Volkswagenu T-Roc: „Jedná 
sa o jedno z mála menších áut, ktorého 
uvádzacia cena je od apríla 2022 znížená 
o Maxi Bonus 1 500 €. Za značku sa vraj 
platí. My sa, naopak, tešíme, že T-Roc 
zostúpil do ľudových cenových hladín, 
keďže už základná výbava je nadprie-
merne bohatá. Popri množstve funkcií 
štandardne obsiahnutých aj pri iných 
značkách, v základnej sériovej výba-
ve T-Roc Life dostanete okrem našich 
priorít aj asistenčné systémy, elektricky 

ovládané okná a zrkadlá, USB-C konekto-
ry, digitálny kokpit, adaptívny tempomat, 
variabilné zadné sedadlá s opierkou rúk 
a otvorom na dlhé predmety a množstvo 
ďalších vymožeností.“
Okrem štandardnej výbavy zaujal man-
želský pár aj vzhľad či jazdné vlastnosti 
kompaktného crossovera: „Zrejme 
patrím k starej garde motoristov, ktorí 
tvrdia, že motor robí auto.“ Voľba tak 
prirodzene padla na benzínový prepĺňaný 
štvorvalec 1.5 TSI s výkonom 110 kW. „Aj 
pre nás je tento, podľa väčšiny recenzií 
vynikajúci motor, zlatou strednou cestou 
medzi rozumným výkonom a ekologic-
kými normami. Na prekonanie emisných 
noriem nepotrebuje ani len mild-hybrid,“ 
dodal pán Štefan. 
Volkswagen T-Roc pozitívne prekvapil aj 
veľkorysým vnútorným priestorom pre 
cestujúcich či batožinu. Predovšetkým 
kufor s objemom 445 litrov „prekonal 
všetky autá v našom výbere... sedieť 
v modeli T-Roc bolo naozaj pocitovo 
veľmi príjemné. Auto s peknou, odolnou, 
zaujímavou, robustnou konštrukciou 
v našich konzervatívnych očiach dokonca 
prekonáva francúzsky dizajnérsky štýl. 
Niekedy sa skrátka dizajn vydarí a vznik-
nú prekrásne, „renesančné“ proporcie. 
Veď hľadáme auto, ktoré aj počas naj-
bližších 10 rokov bude dlho pekné a stále 
spoľahlivé.“
Podľa slov pána Štefana Folkmana, nový 
Volkswagen T-Roc „v sebe spája francúz-
sku štýlovosť s japonskou spoľahlivosťou 
a nemeckou precíznosťou.“ 
My sme veľmi radi, že si pán Štefan 
s manželkou našiel ideálne auto práve 
v ponuke značky Volkswagen. Veríme, že 
mu T-Roc bude v najbližších rokoch nie-
len poctivo slúžiť, ale tiež prinášať radosť 
a nové spomienky z ciest. 
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Užite si zimu naplno
Prezuť, naložiť, naštartovať a bez starostí vyraziť? Žiadny problém. 
Skôr však, ako sa vydáte na zimné cesty za dobrodružstvom, 
zoznámte sa s našou ponukou Originálneho príslušenstva pre váš 
Volkswagen.

Hor sa za snehom! S uzamykateľným Originálnym 
nosičom lyží a snowboardov „Comfort“ s výsuvnou 
funkciou môžete prepravovať lyže alebo snowboard na 
streche vášho vozidla. Dostupný je aj Originálny nosič lyží 
a snowboardov „Basic“ bez výsuvnej funkcie. Základ vždy 
tvorí Základný strešný nosič alebo Základný strešný nosič 
pre pozdĺžne nosníky. 
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Originálny strešný box má optimalizovaný, aerodynamický 
tvar, ktorý maximálne redukuje rušivé zvuky počas jazdy. 
K dispozícii v čiernej matnej alebo lesklej farbe s objemom 
340 alebo 460 litrov. Strešný box „Basic“ je jednostranne 
otvárateľný a je vybavený systémom dvoch zámkov, streš-
ný box „Comfort“ je vybavený až 3-bodovým centrálnym 
uzamykacím mechanizmom a vďaka inovatívnemu systému 
„DuoLift“ sa dá otvárať z obidvoch strán. 

Taká ľahká a flexibilná môže byť ochrana batožinového 
priestoru vášho vozidla. Rozmerovo presná Originálna 
obojstranná rohož do batožinového priestoru má povr-
chovú plochu vhodnú pre každý druh znečisteného alebo 
mokrého nákladu. Ochranná prikrývka sa dá v prípade 
potreby vyklopiť, čím chráni nakladaciu hranu vášho vozidla 
pred poškriabaním pri nakladaní a vykladaní.

Bezpečnosť nadovšetko. A to platí aj pre batožinový 
priestor vášho vozidla. Pomocou Originálneho upevňo-
vacieho modulu si môžete batožinový priestor flexibilne 
rozdeliť a váš cenný náklad zabezpečiť proti pohybu.

Nerobte kompromisy ani v chladných mesiacoch. Origi-
nálne kompletné zimné kolesá pozostávajú z moderných 
diskov a bezpečných zimných pneumatík a sú perfektne 
prispôsobené príslušnému modelu Volkswagen. Na základe 
dlhoročných skúseností zostavili naši vývojári optimálnu 
kombináciu diskov a pneumatík pre každý model vozidla 
a zaistili, aby vyhovovala vysokým nárokom značky Vol-
kswagen na kvalitu a bezpečnosť. 

Dôležitým doplnkom na zimu sú aj Originálne snehové 
reťaze, ktoré zabezpečujú bezpečný záber na zasneženej 
ceste. Snehové reťaze „Snox“, „Servo SUV“ alebo „Servo 9“ 
majú inovatívny upevňovací systém s automatickým napí-
načom. Tak sa vždy dostanete bezpečne do cieľa.

Pre bližšie informácie ohľadom cien 
a dostupnosti uvedeného originálneho 

príslušenstva kontaktujte niektorého z našich 
autorizovaných partnerov Volkswagen.  

Ich zoznam nájdete na www.vw.sk.
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Text: Lucia Kovarovič Makayová    Foto: Volkswagen Slovakia

Nezameniteľné auto značky Volkswagen 
– úspešný model Touareg oslavuje 
20 rokov od začiatku výroby. Aký je 
rozdiel medzi vozidlom z roku 2002 
a dnešnou generáciou?
Pokrok je obrovský. Elektronická výbava 
a asistenčné systémy sú dnes na úplne 

inej úrovni ako pred dvomi desaťročia-
mi. Zároveň sa začal pri výrobe karosérií 
používať hliník, ktorý pomohol vozidlo 
výrazne odľahčiť. S treťou generáciou 
modelu pribudol aj alternatívny plug-in 
hybridný pohon. Môžem len potvrdiť, 
že v Bratislave vyrábame špičkové SUV 

vozidlá najvyššej kvality pre najnáročnej-
ších zákazníkov z celého sveta. 

Koľko Touaregov dodnes zišlo z liniek 
bratislavského závodu?
Celkovo bolo v Bratislave vyrobených 
dodnes viac ako 6,5 milióna vozidiel. 

Technická náročnosť áut 
je dnes enormná
Každé jedno z vyše milióna SUV Volkswagen Touareg, ktoré sa ocitli 
na cestách celého sveta, má v rodnom liste „made in Bratislava“.  
Čo priniesla táto vlajková loď značky Volkswagen Slovensku  
a ako sa darí závodu, v ktorom sa vyrába, sme sa porozprávali  
s predsedom predstavenstva a členom predstavenstva pre technickú 
oblasť vo Volkswagen Slovakia Dr. Oliverom Grünbergom. 
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V roku 2002 urobil Volkswagen odvážny 
krok a vstúpil do nového segmentu so 
štýlovým Touaregom. Odvtedy sa SUV 
s rodným listom z Bratislavy pevne etab-
lovalo na trhoch po celom svete. Dodnes 
sme vyrobili viac ako 1,1 milióna kusov 
tohto auta.

Ako získal bratislavský závod tento 
úspešný SUV model? Vraj v tom bol 
nejaký „háčik“... 
Áno, koluje príbeh, že za tým bol Háčik. 
Išlo o funkčnú vzorku terénneho vo-
zidla z roku 1996, ktorá vzišla z vlastnej 
iniciatívy bratislavského závodu a podie-
ľali sa na ňom priamo naši zamestnanci. 
Z rozprávania kolegov viem, že výroba 
Háčika trvala približne tri mesiace a bola 
náročná na remeselnú zručnosť. 
Faktom však zostáva, že bratislavský 
závod bol pred dvadsiatimi rokmi prvým 
závodom v rámci koncernu Volkswagen, 
ktorý začal vyrábať SUV vozidlá. Projekt 
pomenovaný Colorado predstavoval 
kompletnú výrobu modelu Volkswagen 
Touareg prvej generácie a výrobu zmon-
tovaných karosérií pre Porsche Cayenne, 
ktoré putovali do roku 2017 na finalizáciu 
do nemeckého Lipska.

Čo znamenal príchod SUV vozidiel pre 
slovenský závod?
Projekt odštartoval éru masívnych 
investícií do výroby dodnes mimoriadne 
obľúbených športovo-úžitkových vozidiel 
a vytvoril tisícky nových pracovných 
miest. Inovácie jednotlivých generá-
cií modelov a stámiliónové investície 
do nových výrobných hál a najmoder-
nejších technológií priniesli veľký pokrok 
v priemyselnej produkcii na Slovensku. 
Výrobné linky tak patria aktuálne medzi 
špičku na svetovej úrovni. Všetkých päť 
našich SUV modelov sa vyrába exkluzív-
ne len v Bratislave a exportované sú do 
všetkých kútov sveta. Máme za sebou 
vyše 30-ročnú úspešnú históriu, počas 
ktorej sa nám podarilo získať perspektívne 
modely a s nimi stabilné pracovné miesta 
pre tisícky zamestnancov. Pre podnik je to 
znamenie, že aj naďalej je kľúčové udržať 
si konkurencieschopnosť a dobrú štarto-
vaciu pozíciu pre budúce projekty. 

V čom vidíte ešte unikátnosť slovenského 
závodu okrem exkluzívnej výroby SUV 
modelov?

Bratislavský závod je jediný na svete, 
v ktorom v troch segmentoch vyrába-
me osem modelov pre štyri koncernové 
značky, a to si vyžaduje zvládať vysokú 
mieru komplexity. Som veľmi hrdý na náš 
vysoko kvalifikovaný a angažovaný tím, 
ktorý to dokáže. 

Ako si môže bežný človek predstaviť 
výrobu vozidla? Ako sa zmenila za 
posledné desaťročia?
V uplynulých desaťročiach nastal prudký 
rozmach robotizácie a automatizačnej 
techniky, vďaka ktorej sme dokázali 
zvýšiť produktivitu, vozidlá vyrábame 
efektívnejšie, s väčšou presnosťou 
a priateľskejšie k životnému prostrediu. 
Nie sme nejaká fabrika na výrobu dre-
vených kociek do detskej stavebnice, do 
ktorej vpredu vojde strom a vzadu vyjdú 
kocky, na ktoré sa rozpílil, ako sa môže 
niekto ešte stále domnievať. V jednom 
Touaregu z bratislavského závodu máte 
dnes viac riadkov kódu softvéru ako 
v raketopláne Space Shuttle. Takéto 
auto je produkt techniky. Z pohľadu 
ovládateľnosti to vlastne už ani nie je 
auto v takej podobe, akú si niektorí ľudia 
dnes ešte stále predstavujú. Komplexita 
a technické nároky na výrobu áut sú dnes 
skutočne z celkom iného sveta, ako boli 
kedysi. Autá sa vyvíjajú smerom k vysoko 
technickej, softvérovej a elektrotechnic-
kej komplexite stále rýchlejšie a intenzív-
nejšie. Preto ani ich výroba nie je žiadne 
„skladanie dielcov“. Technická náročnosť 
týchto vozidiel je enormná.

Akú budúcnosť má v Bratislave 
elektromobilita?
Bratislavský závod je priekopníkom 
v elektromobilite. Patrí mu prvenstvo, 
keď sa tu v roku 2013 začali vyrábať 
prvé čisto elektrické vozidlá koncer-
nu. S aktuálnym plánom a budúcimi 
avizovanými projektmi plníme svoju 
úlohu v celkovej transformácii koncernu 
a pomáhame pritom získať hospodársky 
základ, aby túto transformáciu zvládol. 
Dnes sa v Bratislave produkujú všetky 
veľké SUV vozidlá aj s alternatívnym 
pohonom a v produktovom portfóliu 
sa stále nachádza elektromobil Vol-
kswagen e-up!. Vďaka našim bohatým 
skúsenostiam v oblasti elektromobility 
sme pripravení využiť v budúcnosti 
náš potenciál a naďalej sa podieľať na 

transformácii. Ale treba zdôrazniť, že pri 
globálnej transformácii nejde len o pro-
dukty samotné. Naším cieľom je mať 
prínos aj v rámci udržateľnosti produk-
cie. Intenzívne sa preto sústreďujeme 
na CO

2 neutrálnu produkciu a celkovo 
ochranu životného prostredia.

Aktuálne sa nás všetkých citlivo 
dotýka celosvetová kríza. Čo robí 
najväčšie starosti vám vo Volkswagen 
Slovakia? 
Je pravda, že aktuálne čelíme hneď 
niekoľkým globálnym krízam a ťažkos-
tiam. Ešte za nami zrejme úplne nie je 
epidémia koronavírusu, ale s tou sme sa 
za uplynulé dva roky naučili žiť. Ako jej 
dôsledok v kombinácii s ďalšími neoča-
kávanými faktormi prišla čipová kríza, 
nedávno sme sa pasovali s novými lock-
downami v Číne a doteraz pociťujeme ich 
následky v logistike, v dôsledku preťa-
žených prístavov. Do toho všetkého nás 
v úvode roka šokoval vojnový konflikt na 
Ukrajine. Všetky tieto podmienky nega-
tívne ovplyvňujú krehký dodávateľský 
reťazec, prinášajú do podnikania ťažkú 
plánovateľnosť, nestálosť a neistotu. 
Denne však s vysokým nasadením robí-
me všetko preto, aby sme vozidlá vyrobili 
a čo najskôr dodali našim zákazníkom.

Ako sa vám darí prekonávať krízové časy? 
Máte nejaký recept na zvládnutie tejto 
krízy? 
Našou prioritou sa v uplynulých rokoch 
stalo efektívne riadenie výroby, zvyšo-
vanie efektivity vo všetkých oblastiach 
a prísna disciplína v oblasti nákladov. 
Naše výsledky dokazujú, že sme na 
správnej ceste, preto treba vydržať 
a nepoľaviť.

Čo čaká bratislavský závod v najbližšom 
roku? 
Aktuálne u nás bežia naplno prípravy na 
príchod projektu BETA+, ktorého súčas-
ťou je aj štart produkcie novej generácie 
modelu Volkswagen Passat. Pre Bratisla-
vu je to istým spôsobom aj symbolický 
moment, keďže ide o úplne prvý model, 
ktorý sa začal na Slovensku vyrábať už 
v roku 1991. A teraz sa vracia naspäť 
„domov“. Štart produkcie je naplánovaný 
na rok 2023, s čím je spojená celková in-
vestícia do výšky 500 miliónov eur a tiež 
vznik nových pracovných miest.
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Nadácia Volkswagen Slovakia podporila výučbu 
nemeckého jazyka sumou 2,6 milióna eur
Dorozumieť sa počas cestovania, príležitosť nájsť si priateľov z iných 
krajín, komunikácia so vzdialenou rodinou, spoznávanie ďalších kultúr, 
možnosť čítať obľúbených autorov v origináli, získanie benefitu pri 
hľadaní zamestnania a vyššej hodnoty na trhu práce.

To sú najčastejšie dôvody, pre ktoré sa 
podľa mladých ľudí, účastníkov projektu 
Chcem (sa) učiť nemčinu, oplatí vedieť 
po nemecky. Zároveň však ako častú 
bariéru vnímajú zastaralý spôsob výučby 
na školách, orientovaný na memorovanie 
slov, z čoho plynie predsudok vo vnímaní 
nemčiny ako komplikovaného nemo-
derného jazyka. Práve tieto bariéry sa 
snaží už viac ako 10 rokov odstraňovať 
Nadácia Volkswagen Slovakia prostred-
níctvom rôznych projektov na podporu 
inovatívnej výučby nemčiny na školách. 
Od svojho vzniku venovala na tento účel 
už viac ako 2,6 milióna eur.

Inovatívne na všetkých 
stupňoch
Približovanie nemčiny k deťom a mladým 
ľuďom sa ako jeden z dlhodobých stra-
tegických cieľov Nadácie Volkswagen 
Slovakia pretavil do viacerých projektov, 
vďaka ktorým pokrýva všetky vekové 
kategórie vo vzdelávaní – od materských 
po vysoké školy, vrátane vzdelávania pre 
budúcich i súčasných pedagógov.

... pre najmenších
Koncept nemeckej výchovy v materských 
školách podporovaný Nadáciou  
Volkswagen Slovakia funguje ako úspeš-
ný vzdelávací program od roku 2010, 
kedy postupne zriadila až štyri skupiny 
v dvoch škôlkach v Bratislave a v Martine. 
Už aj tie najmenšie deti sa denne hravou 
formou prostredníctvom nemecky 
hovoriacej učiteľky zoznamujú s cudzím 
jazykom. 

... pre základné školy
Od roku 2012 boli vďaka podpore Nadá-
cie Volkswagen Slovakia otvorené triedy 
na ZŠ I. Bukovčana v Bratislave s rozšíre-

nou výučbou nemčiny. Prostredníctvom 
tejto rozšírenej výučby je možné rozvíjať 
potenciál žiakov nielen v samotnom 
jazyku, ale aj v rámci prírodných a tech-
nických predmetov, komunikačných 
zručností a práce v tímoch. Túto možnosť 
získalo už 1 375 žiakov. 

Ako hodnotíte rozšírenú výučbu 
nemeckého jazyka na ZŠ I. Bukovčana 
v Bratislave? 
Zuzana Hanzlovičová, učiteľka na ZŠ I. 
Bukovčana: „Rozšírená výučba nemec-
kého jazyka na našej škole umožňuje 
žiakom kvalitne zvládnuť cudzí jazyk, 
ktorý je pre náš región veľmi dôležitý, 
či už z dôvodu nasledujúceho štúdia 
popr. práce v zahraničí, najmä v sused-
nom Rakúsku, a aj ukončiť vzdelanie 
v tomto jazyku už na základnej škole 
na úrovni B1. Za silnú stránku rozšíre-
nej výučby nemčiny určite považujem 

takmer každodenný kontakt s nemec-
kým jazykom. Nemčina sa pre žiakov 
stáva prirodzene jedným z hlavných 
predmetov, podobne ako slovenský 
jazyk alebo matematika.“

Michal, žiak 5. ročníka: „Páči sa mi, že 
máme nemčinu aj na iných predmetoch 
a dokážem ju používať aj pri odbornejších 
témach. O to ľahšie ju potom viem využiť 
aj v bežnej reči. V lete chcem ísť s rodič-
mi na výlet do Nemecka a teším sa, ako 
sa dorozumiem. Dôležitá je pre mňa aj 
certifikovaná skúška, ktorú si na škole 
môžem spraviť.“

Mária Kutliaková, mama Lilli z 8. ročníka: 
„Pre Základnú školu I. Bukovčana sme 
sa rozhodli, nakoľko ja aj môj manžel 
hovoríme po nemecky a chceli sme, aby 
sa aj naša dcérka učila cudzí jazyk od 
mala. Naša Lilli navštevovala už materskú 
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Podpora inovatívneho vzdelávania v nemeckom jazyku

motivácia mladých ľudí
učiť sa nemčinu

podpora budúcich
učiteľov nemčiny

Odborní partneri & realizátori projektu

Katedra nemeckého jazyka a literatúry
na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave

Katedra germanistiky, nederlandistiky
a škandinavistiky na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave,

pedagógov
a pracovníkov
projektových
partnerov

hostí14

32

110 vysokoškolských
študentov

304 stredoškolských
študentov

Chcem (sa) učiť nemčinu

Podpora inovatívneho vzdelávania v nemeckom jazyku

motivácia mladých ľudí
učiť sa nemčinu

podpora budúcich
učiteľov nemčiny

Odborní partneri & realizátori projektu

Katedra nemeckého jazyka a literatúry
na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave

Katedra germanistiky, nederlandistiky
a škandinavistiky na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave,

pedagógov
a pracovníkov
projektových
partnerov

hostí14

32

110 vysokoškolských
študentov

304 stredoškolských
študentov

Chcem (sa) učiť nemčinu

školu, kde sa začala učiť nemčinu. Plynulo 
pokračovala na základnú školu, kde aktu-
álne navštevuje 8. ročník. Je to špičková 
trieda a má veľmi šikovných spolužiakov. 
Nadácia podporuje rôzne aktivity – výlety, 
školu v prírode, kde je nemčina tiež integ-
rovaná. Máme rodinu v Rakúsku a tak Lilli 
už nemčinu využila aj v praxi.“

... pre študentov stredných 
a vysokých škôl
Od roku 2020 Nadácia Volkswagen 
Slovakia podporuje výnimočný projekt 
spájajúci stredné a vysoké školy  s cieľom 
motivovať žiakov k profesii učiteľa a za-
bezpečiť motivovaných učiteľov nemčiny 
- Chcem (sa) učiť nemčinu.

Rozhovor
Alexandra Pappová, 
projektová manažérka
Nadácia Volkswagen Slovakia

Ako by mala vyzerať 
moderná výučba nemčiny?
„Moderná výučba cudzích jazykov 
sa spolu s kvalitným zvládnutím 
gramatiky a pravidiel daného jazyka 
zameriava aj na nácvik praktických 
zručností a rozvíjanie vzťahu k jazy-
ku. Študenti i učitelia musia byť zá-
roveň dobre pripravení na súčasnú 
dobu moderných technológií.“

Aké aktivity pripravuje Nadácia 
Volkswagen Slovakia pre učiteľov, 
ktorí chcú učiť inak?
„Vzdelávanie a podpora pre učiteľov 
je súčasťou viacerých verejne do-
stupných projektov – veľký dôraz na 
prípravu budúcich učiteľov kladieme 
napríklad v projekte Chcem (sa) učiť 
nemčinu. Okrem toho podporuje-
me inovatívnu výučbu napríklad 
v projekte Experimentovanie po 
nemecky. V rámci neho bolo od 
2017 zrealizovaných viac ako 10 
školení pre učiteľov základných škôl 
s cieľom podporiť ich v tzv. CLIL 
vyučovaní. K dispozícii sú okrem 
školení aj metodické materiály, 
pracovné listy, videá a stolové hry. 
Tieto možnosti využilo doposiaľ už 
viac ako 60 škôl a 80 učiteľov.“ 

Čo znamená metóda CLIL?
„Pod CLIL (Content Language 
Integrated Learning) rozumieme 
vyučovanie, ktoré umožňuje učiť 
vecné obsahy z rôznych odborných 
oblastí pomocou cudzieho jazy-
ka. Cudzí jazyk nie je predmetom 
vyučovania, je použitý ako mé-
dium, aby mohli byť vypracované 
koncepcie opakovania, rozširovania 
a upevňovania už naučeného.“

Čo sme naučili budúcich učiteľov?

príprava vyučovania

2 semináre
16 študentov

na Goetheho inštitúte
9 študentov

7 workshopov
64 študentov

hospitácie efektívne vzdelávanie

Učiť sa praxou Štipendium
8 študentov si vyskúšalo
vedenie workshopu pre
stredoškolákov

13 študentov získalo
štipendium na ďalšie
vzdelávanie

Aj keď to možno znie ako klišé, ale účasť na
týchto podujatiach ma naozaj motivovala
k učeniu nemčiny, keďže som spoznala rôzne
spôsoby ako celkom jednoducho ozvláštniť
hodiny. Po tomto semestri som rozhodnutá,
že by som chcela učiť.

Aké nástroje sa učili používať budúci učitelia?

interaktívna tabuľa

rozhlasové hry

digitálne médiá film

hry

piesne

vizuálne médiá
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Jeden závod – 6 modelov
Už niekoľko mesiacov schádza z montážnej linky závodu Zwickau 
elektrický Volkswagen ID.5, ktorý je šiestym modelom vyrábaným 
v tomto závode. Šesť rozličných modelov troch značiek z jedného 
závodu predstavuje neobyčajnú výzvu po všetkých stránkach.

Text a foto: Volkswagen

1. Rovnaké koncepcie 
montáže
Závod Zwickau vyrába rozličné modely 
od kompaktného Volkswagenu ID.3 po 
SUV Audi Q4 e-tron. Hoci sa tieto vozidlá 
navonok výrazne líšia, pod kabátom 
karosérie majú veľa spoločného. Naprí-
klad nárazníky: ich dizajn je rozdielny, 
no skrutky, náradie a manipulácia pri 
montáži sú zhodné. Robert Pahlow 

Konštrukčne sú všetky modely 
vyrábané v závode Zwickau 
príbuzné. Využívajú 
spoločnú technickú 
bázu – modulár-
nu stavebnicu 
elektromo-
bility MEB.
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napočítal vyše 120 prípadov „zhodností 
koncepcie“. Aj v oblasti softvéru sú mo-
dely vyrábané v Zwickau úzko príbuzné. 
Umožňuje to spoločná technická báza 
– modulárna stavebnica elektromobility 
MEB. Táto architektúra vozidla koncer-
nu Volkswagen, vyvinutá špeciálne pre 
elektrický pohon, poskytuje dlhý dojazd, 
veľký vnútorný priestor v kabíne a vyso-
kú výkonnosť.

2. Flexibilná zmena
Výroba je extrémne variabilná. Pomocou 
rozličných prostriedkov ako napríklad 
špecifické označenie (tzv. „PR-číslo“) sa 
rozličné modely navádzajú na príslušnú 
výrobnú linku tak, aby pracovníci vždy 

vedeli, ktoré diely je potrebné namon-
tovať. Aby bolo možné uspokojiť veľký 
dopyt po elektrických modeloch, bežia 
v závode dve výrobné linky – jedna pre 
kompaktné modely VW ID.3 a CUPRA 
Born a druhá pre SUV VW ID.5, Audi 
Q4 e-tron a Q4 Sportback e-tron. Model 
VW ID.4 sa môže vyrábať na obidvoch 
linkách – podľa potreby. Celkovo tak 
závod Zwickau v priebehu dvoch rokov 
zvládol nábeh šiestich modelov pre tri 
značky koncernu Volkswagen.

3. Menej verzií
Volkswagen upustil od zbytočných roz-
dielov, pričom naďalej ponúka zákazní-
kom veľký výber. Príkladom je výroba 

karosérie. Kým kedysi závod Zwickau 
vyrábal pre modely Golf prechádzajúcich 
generácií vyše 100 verzií karosérie, pri 
aktuálnych elektrických modeloch sú 
to iba dve verzie. Vďaka tomu je výroba 
efektívnejšia a náklady sú nižšie.

4. Najnovšie poznatky
Volkswagen investoval 1,2 miliardy eur 
do kompletnej prestavby závodu Zwickau 
na prvý závod určený výlučne na výrobu 
elektrických vozidiel. Pri tom zásadnú 
rolu zohralo aj preškolenie všetkých 
9000 zamestnancov. Pracovníci závodu 
absolvovali vyše 20 000 tréningových 
hodín zameraných na elektromobilitu, 
pričom 1500 zamestnancov získalo 
oprávnenie na prácu s vysokým napätím.

5. Silný tím
V závode Zwickau nepracujú iba kmeňoví 
výrobní zamestnanci. Podporujú ich aj 
osobitné tímy značiek Volkswagen, Audi 
a CUPRA. Pri spustení výroby každého 
modelu zamestnancom pomáha cca 100 
odborníkov, medzi ktorými sú experti na 
výrobu, vývoj, nákup a kontrolu kvality. 
Aj po nábehu výroby zostávajú v závode 
experti z iných závodov Volkswagen, 
ako aj od značiek Audi a CUPRA. Robert 
Pahlow: „To je dôležitá výhoda, pretože 
dokážeme mnoho otázok vyriešiť v krát-
kom čase.“

Elektrické SUV ID.4 môžu plánovači výroby v Zwickau zaradiť na hociktorú z dvoch 
montážnych liniek – tým sa výrobný závod flexibilne prispôsobuje dopytu.

Na dvoch linkách sa v závode Zwickau vyrába šesť modelov troch značiek koncernu Volkswagen.

ID.5 je prvé elektrické SUV-kupé značky 
Volkswagen. Športová verzia ID.5 GTX 
priniesla pohon všetkých kolies dvoma 
elektromotormi do modelov radu ID.
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Text a foto: Volkswagen

Sila 
dvadsiatich 

rokov
Stopky hovoria za všetko: nový 
Golf R „20 Years“ je najrýchlejší 
Volkswagen R všetkých 
čias na okruhu Nürburgring 
Nordschleife. Benjamin 
Leuchter na vozidle jubilejnej 
série časom 7:47,31 minút 
zlepšil doterajší rekord modelu 
Golf R na legendárnom okruhu 
dlhom 20,832 km o 4 sekundy. 

Vďaka exkluzívnemu sériovému vybaveniu, optimalizovanej jazd-
nej dynamike a výkonu motora zvýšenému na 245 kW (333 k) sa 
celková výkonnosť jubilejného modelu Golf R „20 Years“ výrazne 
zvýšila a postarala sa o emocionálne momenty medzi úsekmi 
trate Schwedenkreuz a Döttinger Höhe.
Športová verzia, ktorú Volkswagen pripravil k 20-ročnému 
jubileu, je o 10 kW (cca 13 k) výkonnejšia ako aktuálny štandardný 
Golf R. S týmto motorom Golf „20 Years“ akceleruje z 0 na 100 
km/h za 4,6 sekundy, jeho elektronicky limitovaná maximál-
na rýchlosť dosahuje 270 km/h. S citeľne zlepšenou reakciou 
motora na pedál akcelerátora sa zvýšenie výkonu dá subjektívne 
pocítiť aj v každodennej premávke – napríklad pri predbiehacích 
manévroch. Ale nielen výkon turbodúchadlom prepĺňaného 
benzínového štvorvalca 2.0 TSI robí zo zvláštneho modelu naj-
dynamickejší Volkswagen R všetkých čias. K výraznému zvýšeniu 
výkonnosti prispieva aj rozsiahle sériové vybavenie s technickými 
prvkami ako „R-Performance Paket“, manažér jazdnej dynamiky 
a funkcia „R-Performance Torque Vectoring“. Kde sa dá ich súhra 
lepšie otestovať ako na okruhu Nürburgring Nordschleife? Práve 

tu sa dá najlepšie demonštrovať evolúcia najvýkonnejších verzií 
radu Golf s pohonom všetkých kolies počas uplynulých 20 rokov.

Dôverne známa technika v skúsených rukách
Túto úlohu prevzal automobilový pretekár a skúšobný jazdec 
Benjamin Leuchter. Ako vývojový expert sa podieľal na príprave 
kompletu „R-Performance Paket“ modelu Golf R „20 Years“. 
Okrem bežných jazdných profilov „Comfort“, „Sport“ a „Race“ 
má zvláštny model sériovo aj dva ďalšie jazdné profily „Special“ 
a „Drift“. Pri pokuse o rekordnú jazdu na okruhu Nürburgring 
Nordschleife si pretekár zvolil jazdný profil „Special“ vyvinutý 
osobitne pre túto trať. Tento profil vozidlo vyladí tak, že zodpo-
vedá špecifickým podmienkach najnáročnejšieho pretekového 
okruhu na svete. Osobitosťou je napríklad, že tlmiče pruženia, 
ktoré sú na takejto trati extrémne zaťažované, nie sú nastavené 
úplne tvrdo ale mäkšie a komfortnejšie.
Ako jedno z 15 možných nastavení elektronicky regulovaných 
tlmičov na trati s mnohými vlnami zaručuje optimálny kontakt 
s cestou, pretože vozidlo nadmerne nenaskakuje. Spolu s pri-
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Text a foto: Volkswagen

spôsobeným vyladením posilňovača riadenia a pohonu vodič pri 
režime „Special“ môže optimálne prejsť väčšinu rýchlych a stred-
ne rýchlych zákrut na okruhu. Okrem toho si môže v programe 
„Individual“ manažéra jazdnej dynamiky manuálne nastaviť ďalšie 
parametre ako napríklad R-Performance Torque Vectoring alebo 
zvuk motora podľa osobných preferencií.
Merané kolo na okruhu Nürburgring Nordschleife sa začína 
letmým štartom pred tribúnou T13. Štart a cieľ merania pri 
tom ležia na začiatku a konci tribúny, 200 metrov medzi nimi sa 
nezapočítava. Dôvera vo vozidlo je nielen kľúčom k najlepším 
časom ale aj k bezpečnej jazde. Opakované rýchle striedanie 
medzi obrubníkmi na jednej strane a následnej opačnej zákruty 
ako v úseku trate „Hatzenbach“ zvládol Golf R „20 Years“ hravo 
a vždy v stabilnej stope.
Zmenená charakteristika radenia 7-stupňovej prevodovky DSG 
umožňuje preraďovanie s intenzívnou spätnou väzbou a robí záži-
tok z jazdy s jubilejným zvláštnym modelom ešte emocionálnejším. 
Optimalizovaná akustika výfuku v oblasti nízkych otáčok a drsný 
zvuk motora v kabíne podčiarkujú zvýšenú dynamiku vozidla.
Evolúcia oproti prechádzajúcemu modelu sa pri jubilantovi radu 
Volkswagen R prejavuje aj v optimalizovanom vyladení motora. 
Turbodúchadlo zostáva v konštantných otáčkach aj pri dobiehaní 
vozidla bez plynu, vďaka čomu motor pri následnej akcelerácii 
rýchlejšie rozvíja svoj výkon. Proces pri tom podporuje perma-
nentne otvorená škrtiaca klapka. To pri ubratí plynu a opätovnom 
zrýchľovaní umožňuje rýchly nárast krútiaceho momentu a citeľ-
ne optimalizuje reakciu motora na pedál akcelerátora.

Na jednom z vrcholov okruhu Nürburgring v časti Schwedenkreuz 
Golf R „20 Years“ so svojou modifikovanou technikou pohonu do-
siahol rýchlosť takmer 240 km/h, na Döttinger Höhe mu namerali 
265 km/h. Nový rekordný čas 7:47,31 minút predstavuje zlepšenie 
o 4 sekundy oproti predchádzajúcemu modelu a osobitný darček 
pre Volkswagen R k 20-ročnému jubileu modelu.

Zotretá hranica medzi sériovým 
a pretekovým autom
Golf R „20 Years“ bez problémov zvláda všetky role medzi spo-
ločníkom na každý deň a plnokrvným športovým automobilom. 
„S ním teraz jazdím tu na Nürburgringu a v ďalšom momente mô-
žem vyraziť na nákup do potravín. Teda auto je skutočný allroun-
der, ktorý nakoniec zvládne všetko,“ s obdivom hovorí Benjamin 
Leuchter. Presne to je koncepcia Volkswagen R: už od roku 2002 
športové oddelenie značky ponúka neobyčajné modely s výkon-
ným motorom, pohonom všetkých kolies a výrazným dizajnom, 
čím nadchýna komunitu fanúšikov Volkswagen na celom svete.
Kontinuálny a razantný vývoj sa dá dobre vidieť na niektorých zá-
kladných výkonových parametroch modelov Golf R počas uplynu-
lých 20 rokov. Rad začínal ako Golf R32 poháňaným šesťvalcom 
3,2 litra s výkonom 177 kW (241 k), pokračoval cez Golf 6 R pohá-
ňaným turbodúchadlom prepĺňaným štvorvalcom 2,0 litra s výko-
nom 199 kW (270 k) a teraz vyvrcholili zvláštnou edíciou Golf R 
„20 Years“ s výkonom 245 kW (333 k). Pri tom boli jednotlivé 
generácie nielen čoraz výkonnejšie, ale aj rýchlejšie. Volkswagen 
R tento úspešný vývoj modelu teraz oslavuje zvláštnou verziou 
Golf R „20 Years“. Čas výroby, obmedzený približne na jeden rok, 
robí z jubilejného modelu už dnes zberateľské vozidlo.

Benjamin Leuchter sa ako skúšobný jazdec  
podieľal na vývoji jubilejného modelu.

Pre okruh Nürburgring Nordschleife bol vyvinutý osobitný jazdný 
profil „Special“ s optimálnou charakteristikou tlmičov pruženia.

20 rokov Golf R – prehľad histórie modelu
Rok výroby/model Pohon Výkon Krútiaci moment Zrýchlenie 0-100 km/h Maximálna rýchlosť
2002 Golf R32 V6 3.2 177 kW (241 k) 320 Nm 6,4 s 247 km/h

2005 Golf 5 R32 V6 3.2 184 kW (250 k) 320 Nm 6,2 s 248 km/h

2009 Golf 6 R 2.0 TSI 199 kW (270 k) 350 Nm 5,5 s 250 km/h

2013 Golf 7 R 2.0 TSI 221 kW (300 k) 400 Nm 4,9 s
250 km/h, voliteľne 270 km/h 

(Performance Paket)

2020 Golf 8 R 2.0 TSI 235 kW (320 k) 420 Nm 4,7 s
250 km/h, voliteľne 270 km/h 

(Performance Paket)

2022 Golf R „20 Years“ 2.0 TSI 245 kW (333 k) 420 Nm 4,6 s 270 km/h
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„Som veľkým fanúšikom 
značky Volkswagen“

Ewan McGregor so svojim obľúbeným triom 
Chrobákov: elektrifikovaný model z roku 
1954, model 1302 z roku jeho narodenia 
1971 a zvláštny model Jeans Bug z roku 
1974 (zľava doprava).
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Text a foto: Volkswagen

Kto môže reprezentovať ID. Buzz, novú ikonu značky Volkswagen, 
autentickejšie ako svetovo známy fanúšik modelov Bulli?  
Škótsky herec Ewan McGregor, známy z trhákov ako „Star Wars“ 
aj umelecky výnimočných filmov ako „Trainspotting“ alebo  
„Moulin Rouge“, je novým ambasádorom značky Volkswagen.
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Hollywoodsky herec bol vždy veľkým fanúšikom značky 
Volkswagen. Už ako tínedžer pracoval v hotelovej 
reštaurácii ako umývač riadu aby si mohol kúpiť prvý 
VW Chrobák. Ewan McGregor je okrem toho auto-
mobilový nadšenec s krásnou zbierkou veteránov. Pri 
návšteve vo Wolfsburgu a Hannoveri mal aj možnosť 
nahliadnuť za kulisy výroby modelu ID. Buzz. V Interview 
hovorí o tom, čo ho naozaj poháňa a prečo považuje 
elektromobilitu za budúcnosť.

Pán McGregor, mali ste príležitosť nahliadnuť za kulisy 
závodu Volkswagen vo Wolfsburgu a prezrieť si výrobu 
našej novej ikony ID. Buzz v Hannoveri. Čo na Vás najviac 
zapôsobilo?
Bol to pre mňa výnimočný deň. Som veľkým fanúšikom 
značky Volkswagen, odkedy som si vo veku 16 rokov 
kúpil svoj prvý Volkswagen a potom musel dva roky 
čakať, kým na ňom budem môcť jazdiť. Odvtedy som 
zberateľom áut značky Volkswagen. Navštíviť závod, 
v ktorom vyrobili aj môjho prvého Chrobáka, ročník 
1954 a vidieť všetky tie pôsobivé továrenské budovy vo 
Wolfsburgu bolo skutočne veľkolepé. Vzrušujúci bol aj 
Hannover – kde sa vyrábajú minibusy a úžitkové vozidlá. 
Tam som si mohol prezrieť aj výrobnú linku a sledovať 
výrobu modelu ID. Buzz – od holej surovej karosérie… 

Rozprával som sa v továrni aj s niekoľkými pracovníkmi 
a mohol som pozorovať roboty pri práci. Skrátka – cítil 
som sa ako dieťa v obchode so sladkosťami!

Vy ste Vašu lásku k značke Volkswagen objavili 
veľmi skoro. Traduje sa, že ste ako tínedžer pracovali 
v hotelovej kuchyni aby ste si našetrili na vášho prvého 
Chrobáka. Je to pravda?
Áno, už vo veku 14 rokov som počas víkendov pracoval 
ako umývač riadov v „Murraypark Hotel“ v meste Crieff. 
Za dva roky sa mi podarilo našetriť si 500 libier. Potom 
sme s otcom prechádzali inzeráty v novinách až kým 
som konečne nenašiel moje prvé auto. Volkswagen 
Chrobák bolo jediné auto, ktoré som si mohol dovoliť. 
Ale zmenilo môj život. Keď človek dostane svoje prvé 
auto a môže sa posadiť za volant, ten pocit nezávislosti 
je senzačný. Svojho Chrobáka som naozaj miloval. Ešte 
po rokoch som sa pokúšal ho opäť nájsť. Lebo som ho, 
bohužiaľ, neskôr musel predať, aby som si mohol finan-
covať štúdium na hereckej škole.

Aj keď ste svoj prvý Volkswagen museli predať, bola to 
určite dobrá investícia do vašej budúcej kariéry…
Samozrejme! Ale po istom čase som chcel mať svoje 
obľúbené auto naspäť. Hľadal som svojho Chrobáka ale 

Svoje obľúbené auto, 
Volkswagen Chrobák, 
ročník 1954 si Ewan 
McGregor nechal 
dokonca 
elektrifikovať.
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už som ho nenašiel, pretože bol naposledy prihlásený 
začiatkom 90. rokov. Škoda, že sa stratil.

Dnes zbierate veteránov a máte krásnu zbierku áut. 
Niektoré z nich sú Volkswageny – aké sú to typy?
Mám tri Chrobáky a jeden valník T1 v Los Angeles 
a v Anglicku som si kúpil ďalší Volkswagen Transporter. 
Má ľavostranné riadenie a momentálne mi ho jeden 
priateľ reštauruje do originálneho laku.

A váš modrý Chrobák z roku 1954 má dokonca elektrický 
pohon! Porozprávajte nám, prečo ste ho nechali 
prestavať?
Jazdil som už s niekoľkými elektrickými autami a ob-
ľúbil som si osobitný pocit – enormný výkon človek cíti 
okamžite po pridaní plynu. To ma naozaj fascinovalo. 
Rovnaký pocit som zažil pri dlhých jazdách s priateľom 
na našich elektrických motocykloch. A potom som sa 
dozvedel o firme EV West v San Diegu, ktorá prerába 
historické autá na elektrický pohon. Moje najobľúbe-
nejšie auto je Chrobák z roku 1954 s oválnym zadným 
oknom – ako môj prvý. Pomyslel som si, že ho budem 
častejšie používať keď bude mať elektrický pohon. 
A tak je to aj naozaj – v Los Angeles s ním jazdím stále. 
Chrobák je moje absolútne najmilšie auto! A teraz 
v ňom môžem aj počuť spolujazdcov keď sa rozprávajú. 

Predtým s pôvodným motorom bol v kabíne značný 
hluk. A samozrejme, elektromobilite patrí budúcnosť. 
Dobre sa hodí k môjmu životnému štýlu – nedávno 
som si nechal na mojom dome nainštalovať solárny 
systém.

Máte päť detí – robíte si starosti keď rozmýšľate 
o znečistení životného prostredia na našej planéte? 
A aký udržateľný je Váš osobný životný štýl?
Bohužiaľ, znečistenie životného prostredia na našej 
krásnej planéte je veľkým problémom a samozrejme sa 
zamýšľam nad budúcnosťou mojich detí a ich detí. Na 
rovinu, človek chce pre ochranu klímy urobiť to najlep-
šie. Nie som aktivista ale mám oči a uši otvorené a po-
kúšam sa informovať, aké sú možnosti chrániť našu Zem 
pred environmentálnymi problémami. Robím čo môžem, 
preto mám solárny systém na dome a akumulujem elek-
trickú energiu v batériách. Veľké elektrospotrebiče ako 
napríklad pračka, používam cez deň, lebo vtedy priamo 
spotrebúvajú energiu zo slnka. Aj svojho elektrického 
Chrobáka nabíjam cez deň, kedy je slnečné žiarenie na 
solárnych paneloch najintenzívnejšie. V dome mám 
studňu a vodu v nej čerpám solárnou energiou. Tou 
potom zavlažujem môj pozemok. Celé je to prepojený 
systém s nulovými emisiami, ktorý som vybudoval s veľ-
kým nadšením.

Láska k detailom – svoj 
T1 valník si nechal Ewan 
McGregor zreštaurovať 
do originálnej farby.
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Kedy sa vlastne začala Vaša lovestory so značkou 
Volkswagen?
Začala sa vlastne už v detstve. Moji rodičia vlastnili v 70. 
rokoch Volkswagen Chrobák. A s ním sme robili dlhé do-
volenkové cesty – zo Škótska do Francúzska, do Bretag-
ne. Každý rok sme jazdili do kempu v obci Carnac. Moji 
rodičia nás večer v pyžame naložili do auta a cestovali 
sme v noci aby sme mohli spať. Potom sme sa nalodili 
na kompu a doplavili sa do našej dovolenkovej destiná-
cie. Odhadujem, že v tom čase sa začala prebúdzať moja 
láska k tomuto autu. Neskôr, keď som sa presťahoval do 
Kalifornie, kúpil som si môj prvý Volkswagen Transpor-
ter – T2 s deleným predným oknom. A odvtedy obľubu-
jem aj minibusy VW.

V Hannoveri ste si už mohli nakonfigurovať Váš ID. Buzz. 
Ako vyzerá?
Môžem prezradiť, že som sa rozhodol pre oranžovú 
farbu. Všeobecne si myslím, že ID. Buzz je praktické 
a bezpečné auto ale pri tom je aj zábavné – to pri no-
vých autách nebýva až také časté. ID. Buzz má skutočný 
charakter, čo je pri modernom aute zriedkavé. A ID. Buzz 
mi vyčarí úsmev na tvári. Vyžaruje radosť zo života – 
vyzerá znútra rovnako dobre ako zvonku. Myslím si, že je 
to „happy“ vozidlo.

Ktorých štyroch ľudí, ešte žijúcich alebo už nežijúcich, 
slávnych alebo menej známych, by ste si radi zobrali na 
prvý výlet s Vašim ID. Buzz-om?
Boli by to: James Stewart, môj obľúbený herec. Bol by 
mojou prvou voľbou a s ním komik Billy Connolly, čím by 
vznikol dobrý tím. A potom by to bola herečka Lou Gish, 
s ktorou som hrával v Londýne v divadle. Bohužiaľ, už 
zomrela a veľmi mi chýba. Štvrtým členom by mohla byť 
Sigourney Weaver. Je to vynikajúca herečka.

Cestovanie je Vašou veľkou vášňou. Vieme, že ste 
absolvovali dlhé trasy na motocykli. Čo pre Vás znamená 
jazda?
Pre mňa je to istý druh meditácie. Je v tom niečo 
uspokojujúce, cestovať z A do B. Človek nikdy nevie, čo 
sa stane alebo s kým sa stretne. Tento spôsob života 
pripomínajúci nomádov považujem za veľmi príjemný. 
Preto mám rád autá a motocykle. Jednoducho – jazda je 
pre mňa potešením.

Máte radi autá a skutočné dobrodružstvá. Porozprávajte 
nám prosím o vašej zbierke veteránov a koľko 
Volkswagenov vlastníte.
Mám päť Volkswagenov a jeden Wolseley, ročník 
1937 – jedno z áut, ktoré obľuboval Winston Churchill. 

Ako v raji – nadchýnal sa Ewan McGregor 
pri pohľade na zbierku historických 
vozidiel značky Volkswagen  
Úžitkové vozidlá v Hannoveri.
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Pochádza z môjho filmu „Christopher Robin“. Mám aj 
Rolls-Royce Silver Cloud II, ročník 1960. Občas s ním 
jazdím aj po Los Angeles. Okrem toho mám niekoľko 
„Rat Rod-ov“ – áut, ktoré navonok vyzerajú hrozne ale 
technicky sú perfektné a je zábavné s nimi jazdiť. A ešte 
mám aj jedno veľké terénne auto.

Predali by ste niekedy veterána? Jazdíte na historických 
autách iba vy alebo aj členovia Vašej rodiny?
Ja som jediný, kto na nich jazdí. Nie však preto, že by 
som to nikomu nedovolil – ale tieto autá nemajú auto-
matickú prevodovku, treba ručne radiť a preto s nimi 
jazdím iba ja.

Apropo pohon: čo Vás poháňa vo vašom živote?
Najmä vášeň pre moje povolanie. A aj moja rodina a po-
tešenie zo života...

A posledná otázka: predstavte si, že by ste boli autom – 
ktoré by to bolo?
Predpokladám, že by to bol Chrobák. V múzeu areálu Au-
tostadt vo Wolfsburgu som si mohol prezrieť jeden z pr-
vých exemplárov, ktoré skonštruoval Ferdinand Porsche. 
V tom okamihu som si uvedomil, že toto auto mám rád 
viac ako všetky ostatné. Mám jednoducho rád jeho tvar. 
A aj všetko ostatné na ňom.

Pri návšteve v reštaurátorskej dielni značky Volkswagen Úžitkové 
vozidlá v Hannoveri: Ewan McGregor obdivuje láskyplné 
reštaurovanie modelu Volkswagen T2a Camper.

„ID. Buzz má skutočný 
charakter, čo je pri 

modernom aute zriedkavé.“
Ewan McGregor
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Text a foto: Volkswagen

Unikát
Keď pred 20 rokmi prišiel na trh Volkswagen Phaeton, značka ním 
vstúpila do najvyššej triedy. Luxusná limuzína sa vyznačovala 
suverénnym, pokojným charakterom, vynikajúcim komfortom, 
prvkami high-tech a pôsobivou kvalitou.

V roku 2016 vedenie značky rozhodlo, 
že už vyvinutý nástupca s projektovým 
označením „Phaeton D2“ sa nebude 
vyrábať a Volkswagen sa namiesto 
toho sústredí na elektromobilitu. Teraz 
Volkswagen ukázal nástupcu luxus-
nej limuzíny. Jozef Kabáň, šéfdizajnér 
značky Volkswagen dnes s rešpektom 
pozerá na Phaeton D2, ktorý sa nikdy 
sériovo nevyrábal: „Aj po rokoch auto 
vyzerá stále ešte veľmi atraktívne, má 
pekné proporcie, je hodnotne vypra-
cované a má pôsobivú kvalitu.“ Spolu 
so svojimi kolegami, ktorými sú Marco 

Pavone, šéfdizajnér exteriéru a To-
masz Bachorski, šéfdizajnér interiéru 
v súčasnosti Jozef Kabáň navrhuje 
dizajn budúcich modelov Volkswagen. 
Atribúty ako kvalita a hodnotnosť, 
ktorými sa Phaeton vyznačoval od 
začiatku, hrajú aj dnes pre Volkswagen 
dôležitú rolu.

Stop na poslednú chvíľu
Výrobe funkčného prototypu Phaeton 
D2 predchádzal interný výber zo štyroch 
rozličných štúdií. Nakoniec bol vybratý 
návrh, ktorý vytvorili Pavone a Bachor-

ski. Presvedčil svojimi športovými líniami 
a hodnotným dizajnom interiéru. Násled-
ne bola vyrobená štúdia blízka sériovej 
výrobe, skonštruovaná na báze modulár-
nej stavebnice komponentov s pozdĺžne 
uloženým motorom MLB pre schválenie 
dozornou radou. No pretože v tom čase 
boli všetky sily spojené na transformáciu 
značky Volkswagen k elektromobilite, 
záverečný verdikt znel proti luxusnej 
limuzíne.
Aj keď plánovaný model druhej generá-
cie zostal nerealizovaný, prvý Phaeton 
svojim luxusným komfortom, inova-

Napriek generačnému rozdielu je príbuznosť dobre viditeľná.
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tívnymi pohonmi a príkladnou kvalitou 
remeselného vypracovania demonštro-
val, čoho bol schopný Volkswagen už 
pred 20 rokmi. Tým sa dosiahol pozitívny 
efekt zlepšenia imidžu celej značky, 
ktorý doteraz pretrváva – napríklad 
pri úspešnom modelovom rade Touareg. 
K tomu Tomasz Bachorski, svojho času 
zodpovedný za interiér modelu premium: 
„Skutočnosť, že aj Phaeton D2 predbehol 
svoju dobu, vidno dnes na prvkoch ako 
zakrivený displej, ktorý bol plánovaný 
pre nový Phaeton a v roku 2018 sa dostal 
do výroby ako ,Innovision Cockpit‘ pre 
Touareg.“

Prienik do luxusnej triedy
Phaeton bol od začiatku veľmi ambicióz-
nym projektom, ktorý vyvolal Ferdinand 
Piëch, vtedajší predseda predstavenstva 
koncernu Volkswagen koncom 90. rokov 
dvadsiateho storočia. Prostredníctvom 
luxusnej limuzíny chcel preniknúť so 
značkou Volkswagen do nového segmen-
tu trhu a súčasne celú značku pozdvihnúť 
na novú úroveň. Už svojimi rozmermi 
– dĺžkou 5,06 metra, šírkou 1,90 metra 
a výškou 1,45 metra – sa Phaeton suve-
rénne zaradil medzi svojich konkurentov 
v luxusnej triede. Napriek svojej veľkosti 
bol vizuálne zdržanlivý. Jeho splývajúci 

dizajn s mierne klenutou kupolou strechy 
pôsobil nadčasovo decentne, iba na 
zadnej časti karosérie zdvojené kruhové 
zadné svetlá pod hranatými krycími skla-
mi vytvárali nápadné akcenty. 
Exkluzívny status veľkej limuzíny sym-
bolizovalo aj meno Phaeton, odvode-
né z gréckej mytológie, ale súčasne 
poukazujúce na typ karosérie luxusných 
modelov z automobilovej histórie.

Lóža na kolesách
V pokojne pôsobiacej karosérii sa skrýval 
elegantný interiér. Chróm, drevené 
obklady zložené až z 30 vrstiev materiálu 

Kokpit so spojeným 
displejom zdedil 
aktuálny Touareg.

V zadnej časti kabíny 
prototypu sa 

komfort snúbil 
s ušľachtilým 

prostredím.
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a kvalitná koža – táto trojjednota sa kon-
centrovala na voliacej páke automatickej 
prevodovky, ktorá pôsobila tak masívne 
a energicky ako plynová páka motorovej 
jachty. Drevené panely zakrývali mriežky 
ventilácie, podľa nastavenia automatickej 
klimatizácie a uhla dopadu slnečných 
lúčov sa v prípade potreby elektricky 
nehlučne otvárali. Aj pri plnom výkone 
pracovala klimatizácia prakticky bez 
prievanu.
Kabína modelu Phaeton bola vytvorená 
ako pojazdná lóža, v ktorej sa stretávali 
ušľachtilé materiály s nekompromisnou 
kvalitou remeselného vypracovania 
a s láskou aranžovanými technickými de-
tailmi. Hrubé dvere, sýto zapadajúce do 
zámkov a hrubé vrstevné sklá okien spo-
ľahlivo izolovali posádku od vonkajšieho 
sveta, špáry medzi vonkajšími dielmi 
karosérie boli extrémne úzke a striktne 
paralelné. Voliteľný ozvučovací systém 
Dynaudio dokázal uspokojiť aj náročných 
fanúšikov HiFi.
Phaeton svoje prednosti najlepšie rozo-
hral na dlhých trasách. Sériové vzducho-
vé pruženie s adaptívnymi tlmičmi mu 
umožňovali mäkko sa kĺzať po diaľnici. 
Vďaka extrémne vysokej torznej pevnosti 
karoséria nevydávala nijaké vŕzganie 
alebo iné pazvuky. Kapota motora, dvere 
a veko batožinového priestoru boli pre 
zníženie hmotnosti vyrobené z hliníka. 
Ako šoférska limuzína sa vyrábal Phaeton 
aj s rázvorom predĺženým o 12 centimet-

rov s nanajvýš veľkorysým priestorom 
v zadnej časti kabíny. Rovnako ako pri 
normálnej verzii boli na želanie k dis-
pozícii dve samostatné zadné sedadlá 
s ventiláciou a masážnou funkciou.

Super diesel
Ponuka motorov dotvárala exkluzívny 
charakter limuzíny. Prví zákazníci si mohli 
vybrať z dvoch benzínových motorov 
a jedného naftového agregátu. Ako 
základ slúžil kompaktný benzínový motor 
V6 s objemom 3,2 litra a výkonom 177 
kW (241 k), ktorého rady valcov zvierali 
navzájom úzky uhol iba 15 stupňov. Aj 
druhý benzínový motor s objemom 6 
litrov bol nezvyčajne kompaktný. Vďaka 
usporiadaniu valcov do „W“ bol de 
facto zložený z dvoch motorov V6. Ako 
špičková pohonná jednotka dosahoval 
výkon 309 kW (420 k) a vynikal vysokou 
kultúrou chodu.
Najoriginálnejším motorom bol naftový 
V10 TDI. S objemom 5 litrov, prepĺňaním 
dvoma turbodúchadlami s variabilnou 
geometriou, výkonom 230 kW (313 k) 
a maximálnym krútiacim momentom 750 
Nm robil z modelu Phaeton najvýkonnej-
šiu dieselovú limuzínu na svete. Rovnako 
ako pri benzínovom motore W12 sa 
krútiaci moment motora prenášal cez 
6-stupňovú automatickú prevodov-
ku a systém 4MOTION na všetky štyri 
kolesá. Základný benzínový motor V6 3.2 
štandardne poháňal predné kolesá.

Intenzívna starostlivosť
Počas 15 rokov výroby Volkswagen 
priebežne modernizoval svoju vlajkovú 
loď. Obmieňala sa najmä ponuka mo-
torov. Už v roku 2003 pribudol benzí-
nový motor V8 4,2 litra a o rok neskôr 
nasledoval ekonomický naftový motor 
V6 3.0 TDI. Ten sa rýchlo etabloval ako 
najpredávanejšia motorizácia, vo svojej 
poslednej vývojovej verzii dosahoval 
výkon 180 kW (245 k). Desaťvalcový TDI 
bol z výrobného programu vypustený 
v roku 2006, benzínový W12 v roku 
2011. A základný benzínový motor V6 
3.2 nahradili šesťvalce s objemom 3,6 
a 3,0 litra. 
Štyri technické modernizácie, ktoré sa 
uskutočnili medzi rokmi 2007 a 2014, 
udržiavali Phaeton stále aktuálnym. Za-
hŕňali inovácie ako multimediálny sys-
tém s dotykovým displejom, keramické 
brzdy pre W12, ako aj asistenčné systé-
my – napríklad Rear Assist, Side Assist, 
zdokonalený adaptívny tempomat ACC, 
rozpoznávanie dopravných značiek 
a dynamickú reguláciu svetlometov. 
V určitých rokoch sa dodávali dokonca aj 
svietiace evidenčné tabuľky využívajúce 
techniku elektroluminiscencie. Veľká 
modernizácia v roku 2010 priniesla nový 
vzhľad prednej a zadnej časti karosérie. 
Výroba modelu Phaeton sa definitívne 
skončila v roku 2016, celkovo opustilo 
brány sklenenej manufaktúry v Drážďa-
noch 84 235 exemplárov.

Aj druhá generácia pri dizajne stavila na nadčasovú eleganciu.
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Boutique Hotel ERB
V jednom z najcharizmatickejších miest s výnimočným 
geniusom loci vznikol Hotel ERB, ktorý vám umocní 
dokonalý zážitok z Banskej Štiavnice.
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Banská Štiavnica a jej okolie láka turistov z celého 
sveta. Vďaka kráse historického mesta a technic-
kým pamiatkam svojho okolia je zapísané v zozna-
me svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. Ponúka ale aj viaceré možnosti aktívne 
si oddýchnuť, v každom ročnom období. Vychut-
návať si zasnežené kopce po bežkárskych tratiach, 
turistických chodníkoch, či cyklistických trasách, 
vychutnávať si slnečné lúče a priehrštie vodných 
nádrží – tajchov, či túlať sa po čarovných starých 
uličkách.
Tieto zážitky ako i ďalšie iné dokáže zosilniť Hotel 
ERB. Každý detail v tomto hoteli je zameraný na 
pohodlie a komfort hosťa, aby si doprial dokona-
lý oddych, nielen fyzický, ale aj duševný. Preto je 
hotel prístupný pre hostí od 16 rokov a zariadenia 
a služby sú k dispozícii len ubytovaným hosťom. 
Hotel ponúka aj vlastné, podzemné parkovanie pre 
každú izbu. Tých je celkom 24 a rozdelené sú do 
viacerých kategórií. Možno sa ubytovať v historic-
kej suite či apartmáne, ktoré sú v historickej časti 
hotela, v budove zo 16. storočia. V novej časti sú 
dvojlôžkové izby, suity alebo viacposchodové apart-
mány – mezonety. Vybrať  si možno aj z viacerých 
výhľadov, či už na najstaršiu ulicu mesta alebo na 
kalváriu nad mestom, či nový zámok, alebo do 
hotelovej záhrady. O spríjemnenie pobytu s postará 
wellness, rozdelené na saunovú zónu ticha a na 

bazénovú časť, ktorej súčasťou je aj masážna časť. 
Saunová zóna poskytuje suchú fínsku, bylinko-
vú a parnú saunu, ochladzovací bazén, či sprchu, 
Kneippov chodník, ľadopád. Pred zdriemnutím 
v oddychovej miestnosti sa môžete občerstviť by-
linkovým čajom, či malým snackom. Bazén posky-
tuje okrem plávania aj priestor na vodné masážne 
trysky, bublinkový kúpeľ alebo chrlič vody, ktorý 
prekrví trápezy. K dispozícii je niekoľko druhov 
masáží, pred ktorými je ideálne prehriať svalstvo na 
vyhrievaných laviciach alebo v infrasaune. Celý čas 
strávený vo wellness spríjemňuje jemná hudba.
Gastronomický zážitok ponúka priestranná reštau-
rácia s kapacitou 90 osôb, jej súčasťou je i tanečný 
parket, prípadne slnkom zaliata terasa. Chuť na 
sladké dokonale zaženú vlastné cukrárske výrobky 
v cukrárni, kaviarni a čitárni v jednom. Na prípadné 
pracovné stretnutia pod historickou klenbou po-
slúži Biznisový salón. Večerné posedenie pri cigare 
alebo pohári dobrého drinku ponúka Koňakový 
klub. 
Hotel ERB je dielom Ing. Eduarda Radu a jeho 
blízkej rodiny. Hotel je súčasťou väčšieho koncep-
tu, ktorý zahŕňa pivovar, pivovarskú reštauráciu 
a divadlo. Cieľom majiteľov je poskytnúť gastrono-
mické, ubytovacie a kultúrne služby na najvyššom 
možnom štandarde tak, aby sa hosť cítil ako doma 
a ešte pohodlnejšie.
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Hra bez konca
Volkswagen Typ 1, neoficiálne „Chrobák“ patrí medzi automobilové 
legendy. Ako je známe, skonštruoval ho v 30. rokoch dvadsiateho 
storočia Ferdinand Porsche na základe štátnej objednávky, požadujúcej 
vytvoriť ľudový automobil pre každého. Sériovo sa vyrábal od roku 
1945 do roku 2003 a vzniklo z neho vyše 21,5 milióna kusov.

Text: Róbert Styk    Foto: Bubophotography
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Volkswagen Chrobák bol mojim detským 
snom. Od malička sa mi páčili veterány, ale 
k svojmu dnešnému autu som sa dostal až 
v roku 2017. Samozrejme, s jedlom rastie 
chuť a tak som ho za päť rokov kompletne 
prerobil podľa svojho vkusu. Ide o pomerne 
zriedkavý model 1302 S, ktorý sa vyrábal 
iba dva roky (1970 – 1972) ako predposledný 
vývojový typ tohto modelového radu. Od 
predchodcov sa líši úplne novým podvoz-
kom, ktorý má vpredu tlmičové vzpery 
McPherson s vinutými pružinami a vzadu 
šikmé ramená odpružené priečnymi skrut-
nými tyčami. Túto konštrukciu som pova-
žoval za optimálny základ pre ďalšie úpravy. 
Viac napovedia jednotlivé obrázky.
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Predné sedadla sú z Volkswagenu Golf druhej generácie, celý interiér je prečalúnený 
kombináciou čiernej kože s kontrastným žltým prešívaním a alcantary. Na palubnej 
doske sú prídavné prístroje – veľký otáčkomer, teplomer oleja a ďalšie. K dobovému 
autorádiu pribudli držiaky na moderné, kvalitné reproduktory. Sú vyrobené na 
mieru z laminátu a majú drevené kryty v podobe loga Volkswagen. Interiér dotvára 
drevený volant a drevená hlavica rýchlostnej páky talianskej značky Nardi. 

Aby auto na výstavách a zrazoch vyzeralo 
maximálne „cool“, dostalo vzduchový podvozok 
(Airride). Ten ho umožňuje pri parkovaní spustiť 

tak nízko na zem, až sa vpredu dotkne asfaltu 
vaňou na rezervné koleso. Na to boli z predných 

tlmičových vzpier odstránené pružiny a po 
skrátení namontované vzduchové vaky. Takéto 

vaky sú aj na zadnej náprave, kde nahrádzajú 
pôvodné skrutné tyče. Vzduch dodáva elektrický 

kompresor, ktorý plní tlakovú nádrž za zadným 
oknom. Pomocou manometrov pod palubnou 

doskou a vypínačov sa dá regulovať tlak a tým 
nastavovať svetlá výška pre jazdu a parkovanie. 
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Kolesá sú tým prvkom, ktorý na upravenom aute udrie do očí ako 
prvý a od neho významne závisí celkový „umelecký“ dojem. Ja 
som sa rozhodol pre kolesá formátu 17 palcov ale nesmeli to byť 
nijaké moderné hliníkové. Riešenie som našiel v Čechách, kde mi 
vyrobili disky z oceľového plechu presne na mieru. Sú dvojdielne 
a na strede je nasadená originálna chrómovaná puklica s logom 
VW. Vpredu majú šírku 6,5 a vzadu 8,5 palca, čo je maximum, 
ktoré sa zmestí pod (zatiaľ ) nerozšírené blatníky. Pneumatiky 
majú formát 165/40 R 17 vpredu a 195/40 R 17 vzadu.

Vpredu je plastový spojler Kamei, znižujúci nadľahčovanie 
prednej nápravy pri vyššej rýchlosti. Kapota motora, 

vybavená krídlom v štýle Porsche Turbo, je zo sklolaminátu 
od firmy Schult. V zadných blatníkoch sú väčšie kombinované 
zadné svetlá z neskoršieho modelu 1303 a smerové svetlá na 
predných blatníkoch sú vo vyhotovení pre trh USA s bočnými 

oranžovými odrazkami. Svetlomety majú paraboly s čírym 
krycím sklom. No tento stav je ešte iba dočasný, do budúc-

nosti sú v pláne rozšírené blatníky, plastový predný nárazník 
s integrovaným spojlerom, nový lak a ďalšie modifikácie. 

Lebo niekedy aj cesta môže byť cieľom.

Motor je sériový, vzduchom 
chladený štvorvalec boxer 
s objemom 1,6 litra. Prešiel 
kompletnou generálkou 
a zatiaľ dosahuje štandardný 
výkon 37 kW (50 k). No v ďalšej 
fáze mám v pláne zvýšenie 
výkonu, čo zlepší komfort pri 
dlhších cestách na rôzne zrazy.
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Text: Kamil Pecho    Foto: Kamil Pecho a alamy

Na tradičnej výstave 
automobilových veteránov 
Oldtimer Tulln v Rakúsku sa 
ešte pred coronovou pauzou 
objavil exponát, ktorý si väčšina 
návštevníkov ani nevšimla. 
No fanúšikov malosériových 
áut s mechanikou Volkswagen 
nadchol. Bol to roadster Colani GT, 
ktorý práve oslavuje okrúhle  
60. narodeniny.

Druhý život
Tento automobil má zaujímavú históriu už sám o sebe a vy-
stavený exponát ju ešte ďalej umocnil. Ale poďme pekne po 
poriadku. Začiatkom 60. rokov dvadsiateho storočia v bý-
valom Západnom Nemecku pokračoval tzv. hospodársky 
zázrak – konjunktúra, ktorú sprevádzal rýchly rast životnej 
úrovne a prakticky nulová nezamestnanosť. Z toho profi-
toval aj automobilový priemysel. Volkswagen v roku 1962 
prekročil hranicu 5 miliónov vyrobených kusov modelu Typ 
1 „Chrobák“, ktorý dominoval ako najrozšírenejší automobil 
na nemeckých cestách. To inšpirovalo viacerých konštruk-
térov, dizajnérov a malosériových výrobcov vytvoriť na 
osvedčenej technickej báze niečo odlišné, atraktívnejšie.

Podľa osvedčeného receptu
Jedným z nich bol dizajnér Luigi Colani, ktorý navrhol 
vozidlo Colani GT – dostupný športový automobil pre 
mladých ľudí. Ingrediencie boli rovnaké ako pri väčšine 
dnes už legendárnych športových áut toho obdobia: 
masovo dostupná mechanika, nízka hmotnosť a dobrá 
aerodynamika. Colani svoj prototyp GT predstavil v roku 
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1962 a už od nasledujúceho roku sa rozbehla výroba 
v Západnom Berlíne vo firme Canadur, špecializovanej na 
plastové produkty. 
Vozidlo sa dalo kúpiť ako kompletne zmontované aj ako 
stavebnica. V obidvoch prípadoch základ tvorila sériová 
podlahová plošina s nápravami, prevodovkou a motorom, 
na ktorej bolo vyrazené originálne výrobné číslo. Staveb-
nica, zložená z 35 kusov, okrem siedmich sklolamináto-
vých dielov karosérie obsahovala aj prednú „vaňu“ z 2-mi-
limetrového oceľového plechu, priskrutkovanú k prednej 
náprave. Tento prvok, ktorý niesol špeciálnu palivovú 
nádrž s objemom 33 litrov a naplocho uložené rezervné 
koleso, súčasne tvoril prednú deformačnú zónu. V zadnej 
časti bol pomocný rám z rúrok štvorcového prierezu 
nesúci zadnú kapotu so zabudovanou kruhovou mriežkou 
v hornej časti na prívod chladiaceho vzduchu k motoru.
Celkové zloženie stavebnice bolo veľmi dôvtipné. Kým 
volant a základné ovládacie prvky zostali z výcho-
diskového modelu, svetlomety a zadné svetlá Hella 
pochádzali z VW Karmann Ghia Typ 14, predné smerové 
svetlá z DKW 3/8, stierače v VW 1500 a závesy prednej 
a zadnej kapoty boli pánty dverí z plastového obytné-
ho prívesu Suleica. Na kruhové svetlomety sa dodávali 
tvarované aerodynamické kryty z plexiskla. Predné 
okno tvorilo zadné sklo z modelu VW Karmann Ghia Typ 
34 v špeciálnom ráme. Na ochranu pred nepohodou si 
majiteľ mohol nechať individuálne vyrobiť jednoduchú 
plátennú skladaciu strechu. Súčasťou kompletu boli 
okrem troch hlavných vonkajších dielov karosérie aj 
dva vnútorné zadné blatníky a dve škrupinové športové 
sedadlá, ktoré sa dali očalúniť koženkou, ako aj osobitný 
káblový zväzok. Športový akcent vozidlu dodávali le-
gendárne aerodynamické spätné zrkadlá Talbot, niektorí 
majitelia si montovali športový volant Petri. 

Auto za jeden deň
Prospekt uvádzal, že auto sa si môže každý postaviť za 
jeden deň bez osobitných technických znalostí. Bolo to 
trochu nadnesené – ako tu už v reklamách býva zvykom. 
Aj keď sa pri montáži využívalo iba skrutkovanie, na ma-
nipuláciu s rozmernými dielmi stavebnice boli potrebné 
aspoň dve osoby a finalizácia sa nezaobišla bez autoelek-
trikára – rovnako ako pri ostatných vozidlách s plastovou 
karosériou bolo potrebné ku každému spotrebiču navyše 
pripojiť osobitný vodič na kostru.
Colani GT mal oproti základnému VW 1200 o cca 300 kg 
menšiu hmotnosť, čo už pri motore so skromným výko-
nom 25 kW (34 k) stačilo na citeľne lepšiu akceleráciu 
a spolu s lepšou aerodynamikou umožňovalo maximálnu 
rýchlosť vyššiu o 20 km/h. A pretože už v tom čase sa 
začal rozvíjať aj tuning, nebolo problémom zvýšiť výkon 
motora. Do úvahy prichádzala nielen zámena motora za 
agregát s väčším objemom ale aj montáž dvoch karburá-
torov v kombinácii s modifikáciou „vnútorností“ motora. 
Okrem nízkeho ťažiska jazdné vlastnosti zlepšovali širšie 
disky s radiálnymi pneumatikami (rozmer 165 SR 15), 
ktoré boli v tom čase novinkou na trhu. 

Prístrojový panel okrem rýchlomera s kontrolnými 
svetlami a hodín obsahoval iba spínaciu skrinku a dva 
spínače – svetiel a stieračov. Na zabezpečenie proti 
krádeži skúšobňa TÜV predpisovala zámok radiacej páky.

Autogram na miniatúrnom batožinovom priestore za sedadlami 
signoval Colani osobne pri stretnutí s majiteľom na jar 2018.

Klasik 71

70-73_Collani GT.indd   71 10/17/22   2:26 PM



Pre Colaniho vyrobil Canadur špeciálny exemplár s in-
tegrovaným plastovým ochranným oblúkom, 60-litrovou 
laminátovou palivovou nádržou a mechanickými kompo-
nentmi z Porsche 356. Toto vozidlo dosahovalo maximál-
nu rýchlosť až 190 km/h.
Firma Canadur vyrobila 260 kompletných kusov Cola-
ni GT, potom pokračovala výrobou stavebníc. Aby sa 
zákazníkom, ktorí si stavebnicu montovali vo vlastnej réžii 
uľahčilo schválenie technickej spôsobilosti, technická 
skúšobňa TÜV Stuttgart vypracovala protokol upravujúci 
podmienky pre homologáciu. Výroba trvala do roku 1965, 
potom vniklo v Nemecku ešte cca 40 stavebníc v licencii. 
V Rakúsku firma Hirtenberg vyrobila ďalších 30 kusov. 
No aj po definitívnom skončení výroby originálny dizajn 
prežíval ďalej. Neautorizovanú repliku Colani GT ponúkala 
v rokoch 1989 – 1991 nemecká firma Berhard Gartner a ešte 
pred desiatimi rokmi firma Ribble z Anglicka inzerovala indi-
viduálnu výrobu karosérie Colani GT na objednávku. Celkový 
počet vyrobených kusov nie je známy, podľa registra vede-
ného fanúšikmi v súčasnosti existuje cca 50 exemplárov, 
najmä v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Štyri exempláre sú 
na historických značkách evidované v Českej republike. 

Staronový originál
Príbeh auta na obrázkoch sa začal už dávno a ako to občas 
v živote býva, významnú rolu zohrala náhoda. Jeho majiteľ, 
viedenský právnik Mgr. Alexander Diego Fritz (nar. 1975), je 
volkswagenista od útlej mladosti. Hneď ako dostal vodičský 
preukaz, zohnal si VW Chrobáka ročník 1956 a začal ho 

Tyrkysovú farbu L 380 používal 
Volkswagen v modelových 

rokoch 1962 – 1963.

Predná kapota bola upevnená remeňom, zadnú kapotu pridržiavali  
na pomocnom ráme dve veľké ozdobné vrúbkované matice.
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Luigi Colani
Jeden z najvýraznejších priemyselných 
dizajnérov 20. storočia sa narodil v roku 
1928 v Berlíne. Jeho otec – filmový 
architekt a scénický výtvarník – sa 
snažil vo svojich troch deťoch rozvíjať 
tvorivosť, preto matke nedovolil 
kupovať im nijaké hračky ale zato zriadil 
dielňu, v ktorej mohli deti od útleho 
veku majstrovať a naučiť sa pracovať 
s rozličnými materiálmi. Luigi začal 
študovať sochárstvo v Berlíne, no školu, 
ktorú považoval za príliš konzervatívnu 
nedokončil a pokračoval štúdiom 
aerodynamiky na polytechnike v Paríži. 
Jeho záujem od mladosti patril autám 
a novým materiálom, medzi ktorými 
bol v tej dobe hitom sklolaminát. Už 
v roku 1954 začal navrhovať plastové 
karosérie pre značky Simca, Fiat, 
Alfa Romeo a Lancia. Na začiatku 
svojej kariéry pracoval ako návrhár 
nábytku a od roku 1972 viedol 
vlastné dizajnové štúdio. V roku 1982 
sa presťahoval do Japonska, kde 
pracoval ako šéfdizajnér pre mnohé 
renomované firmy. Od roku 1995 
žil v Číne, kde pôsobil ako profesor 
dizajnu na univerzite v Šanghaji 
a niekoľkých ďalších vysokých školách. 

Colani počas svojho dlhého tvorivého 
života vytvoril takmer 4000 návrhov, 
z ktorých mnohé sa uplatnili v sériovej 
výrobe. Išlo o produkty zo všetkých 
oblastí – od šperkov a hodiniek cez 
kuchynské riady, sanitárnu techniku, 
nábytky, klavír, fotoaparáty, telefóny, 
televízory, počítače až po futuristické 
stavby. Všetky produkty sa vyznačovali 
organickými tvarmi bez hrán (tzv. 
bio-dizajn). Obľúbenou oblasťou 
dizajnéra boli dopravné prostriedky 
a najmä automobily, pre ktoré 

navrhoval rozličné aerodynamické 
karosérie – často kvôli svetovým 
rekordom. Príkladom môže byť 
prototyp Citroën 2CV, ktorý v roku 1981 
dosiahol spotrebu iba 1,77 l/100 km 
alebo Ferrari Testa d’Oro (Testarossa 
s úpravou biturbo od firmy Lotec), ktorý 
v roku 1991 vytvoril svetový rýchlostný 
rekord automobilu s katalyzátorom 
hodnotou 351 km/h. Luigi Colani 
zomrel v roku 2019 vo veku 91 rokov 
v Karslruhe. Pochovaný je v rakve, 
ktorej dizajn si sám navrhol. 

upravovať a vylepšovať. Preto uvítal každú ponuku na po-
užiteľné diely. V roku 1995 ho v prvom ročníku na vysokej 
škole oslovil spolužiak, že po víchrici sa na vidieku zrútila 
šopa, v ktorej mal uskladnenú nepojazdnú buggy a ak 
chce, môže si zobrať zostávajúce mechanické diely. Chlapci 
odpratali trosky šopy, vyhodili rozlámané laminátové diely 
a Alexander Diego si zobral podlahovú plošinu a nápra-
vy. V roku 2007 pri upratovaní dokladov k svojim autám 
náhodou zistil, že vozidlo, ktoré pochovala zrútená šopa 
v Burgenlande, nebola buggy ale roadster Colani GT. Takú 
šancu bolo treba využiť. O štyri roky neskôr sa mu podarilo 
vydražiť karosériu, ktorá bola síce stará, no nebola nikdy 
namontovaná. Kvôli práci na inom projekte správny čas na 
Colani GT dozrel vo februári 2017 a už v lete nasledujúceho 
roka bolo auto hotové. Ako skúsený reštaurátor vzduchom 
chladených Volkswagenov Alexander Diego všetky práce 
s výnimkou lakovania karosérie urobil sám, s tuningom 
motora 1,3 litra mu pomohol Kurt Bergmann, zakladateľ 
legendárneho rakúskeho tímu Kaimann Formule V. Hotové 
auto si v roku 2018 osobne prezrel aj samotný Luigi Colani, 
ktorý priateľsky skonštatoval: „Vaše auto je veľmi pekné, 
pochopili ste môj dizajn!“. Tieto slová od excentrického 
dizajnéra svetového formátu hovoria za všetko. 

Pneumatiky Firestone s bielymi bokmi dotvárajú 
dobový vzhľad roadstera bez dverí.
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Naj roadtripu po

Text a foto: Peter Hliničan, Travelistan

Vitajte v Sarajeve!
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Na začiatku septembra sme na dva 
týždne dostali novučičký VW Multivan od 
Volkswagen Úžitkové vozidlá. Úloha bola 
jednoduchá. Zobrať ho na niekoľko tisíc 
kilometrov dlhý roadtrip a preveriť, ako 
sa v tomto novučičkom aute cestuje. Vy-
brali sme si preto Balkán, ktorý na rozdiel 
od iných častí Európy ponúka neuveri-
teľný mix kultúr, náboženstiev, scenérií, 
chutí a príbehov. Pravdepodobne žiadny 
iný kút starého kontinentu nie je taký 
rôznorodý ako „sud s pušným prachom”, 
ako sa v minulosti Balkán častokrát 
označoval. Nachádzajú sa tu vysoké hory, 
strmé údolia, divoké rieky, husté lesy, 
azúrové more, historické mestá či rôzno-
rodé kultúry a náboženstvá. Preto sme 
sa z tejto neuveriteľnej zmesky rozhodli 
vybrať naj našej cesty. Ktoré to sú? To 
sa dozviete, ak dočítate do konca náš 
článok Naj roadtripu po Balkáne.

Najlepšie jedlo
Aj napriek tomu, že sme jedli fantasticky 
takmer po celom Balkáne, za víťaza tejto 
kategórie musíme označiť našu poslednú 
zastávku – Bosnu a Hercegovinu. Jedlo 

v BiH bolo totiž naozaj fantastické. Či už 
v Mostare s výhľadom na ikonický most 
alebo aj v spletitých uličkách Baščaršije, 
starého mesta Sarajeva. Pravdepodobne 
každý na Slovensku pozná balkánsku 
klasiku čevapčiči, ale okrem nej sme jedli 
aj vynikajúcu dolmu či plnenú papriku, 
sarmu vo vínových listoch, burek alebo 
klepe (akoby mäsom plnené pirohy). Za 
najlepšie bosnianske jedlo, ktoré sme 
ochutnali, však považujeme bosniansky 
lonac, čo je akoby guláš so zeleninou 
a rôznymi druhmi mäsa. S tradičným bos-
nianskym chlebom je to naozaj pochúťka, 
po ktorej sa budete zalizovať ešte dlhé 
obdobie. 

Najlepšie cesty
Jednoznačne Bosna a Hercegovina 
spoločne s Čiernou Horou. Tieto dve 
krajiny si minimálne na trase, ktorou sme 
prechádzali my, zaslúžia absolutórium. 
Krásny novučičký asfalt celou cestou, 
takmer bez jedinej diery či výmoľa. A to 
aj napriek často veľmi ťažkému terénu, 
ktorý prechádzal korytami riek, úzkymi 
údoliami, horami či prudko klesal z vy-

sokých vrchov priamo na pobrežie mora. 
Je síce pravdou, že sme v týchto dvoch 
krajinách prešli dokopy možno len 700 
kilometrov, ale cesty, po ktorých sme 
prechádzali, boli vo vynikajúcom stave.

Najkrajší kostol
Katedrála svätého Alexandra Nevského 
v Sofii. Táto stavba, ktorá bola ešte do-
nedávna najväčšou katedrálou na Balká-
ne, vás ohúri už z diaľky. Dokonca sa ho-
vorí, že až do roku 2000 bola najväčšou 
ortodoxnou katedrálou našej planéty. Či 
to je ale pravda, netušíme. Avšak, čo vie-
me veľmi dobre, je, že určite patrí medzi 
najimpozantnejšie stavby Balkánu. Jej 
zlaté kupoly žiaria počas slnečného dňa 
a dávajú stavbe nadpozemský nádych. 
Rovnako to pôsobí aj v jej vnútri. Nakoľko 
ide o bulharskú ortodoxnú katedrálu po-
stavenú v neobyzantskom štýle, tak vám 
jej interiér môže svojím vzhľadom pripo-
mínať slávnejšiu Hagiu Sofiu v Istanbule. 
Minimálne nám sa zdali podobné. Ďalším 
prekrásnym kostolom, ktorému tesne 
ušiel titul v tejto kategórii, je Kostol sv. 
Jána z Kaneo v macedónskom Ohride. Pri 

S Multivanom sme na roadtripe po Balkáne zažili aj takéto nádherné výhľady.
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tejto stavbe nejde možno ani tak o jeho 
architektonickú krásu, ako o neskutočnú 
polohu, ktorej vďačí za svoju popularitu. 
Sedí totiž na vysokom skalnom brale na 
okraji Ohridského jazera. Tá lokalita je 
naozaj za všetkých desať bodov. Keby 
išlo len o ňu, nepochybne zvíťazí.

Najkrajšia cesta 
Túto cenu úplne bezkonkurenčne vyhráva 
rumunská horská cesta Transfagara-
san, ktorá dokonca aj podľa známeho 
motoristického seriálu Top Gear (Grand 
Tour) patrí medzi najkrajšie cesty našej 
planéty. Vybudovaná bola na začiatku 
sedemdesiatych rokov na rozkaz rumun-
ského diktátora Nicolae Ceaușesca, ktorý 
trpel stihomamom o údajnom napadnutí 
Sovietskym zväzom. Preto v roku 1970 
nariadil tajnú výstavbu cesty, ktorej úlo-
hou bolo preťať pohorie Fagaras a spojiť 
tak severnú a južnú časť Rumunska. Táto 
utajená cesta mala v prípade napadnutia 
slúžiť na ľahký presun tankov, vojsk a ma-
teriálu. Už na prvý pohľad je to impo-
zantná stavba, ktorej serpentíny sa mož-
no ani nedajú zrátať. Aj napriek tomu, že 

jej účel bol úplne iný, dnes slúži hlavne 
turizmu. Každý rok ju v letných mesia-
coch zaplavia motoristickí nadšenci, 
ktorí sa chcú previezť touto legendárnou 
cestou. Preto na nej môžete počas júla 
a augusta očakávať aj niekoľkohodinové 
kolóny a preplnené parkoviská. Taktiež 
sa pripravte na všadeprítomné medve-
de posedávajúce vedľa cesty, čakajúce 
na potravu od davov turistov. Sú naozaj 
všade, keďže my sme ich počas jedného 
dňa stretli až 11. Niektoré nám dokonca 
vycvičene mávali labkou. Odporúčame 
vám vyhnúť sa nielen letným mesiacom, 
ale aj kŕmeniu či nebodaj kontaktu s roz-
tomilými, ale nebezpečnými chlpáčmi. 

Najkrajšie mesto
Pri tejto kategórii sme mali možno naj-
ťažšie rozhodovanie, keďže sme navští-
vili naozaj veľké množstvo krásnych 
miest. Kluž, Sibiu, Sofia, Skopje, Ohrid, 
Shkoder, Budva, Mostar či Sarajevo sú 
naozaj krásne a umiestnili by sa vysoko 
v akejkoľvek ankete, avšak my si vybe-
ráme čiernohorský Kotor. Mestečko je 
zasadené do prekrásneho zálivu, ktorý 

je niekedy nazývaný aj najjužnejším eu-
rópskym fjordom. Nad ním sa vypínajú 
majestátne hory, ktoré dotvárajú úžasnú 
scenériu tohto miesta. Vysoké hory, 
malebný fjord, azúrové more, naokolo 
mestské pláže, historická pevnosť tró-
niaca nad mestom a starobylé centrum 
zapísané do zoznamov UNESCO. To 
všetko je Kotor. Niet divu, že v posled-
ných rokoch sa stal obľúbeným miestom 
dovolenkárov z celej Európy a počas leta 
sem prichádzajú aj veľké výletné lode. 
Preto ak sa sem chystáte, odporúčame 
Kotor navštíviť mimo hlavnej letnej 
sezóny. Predsa, je to len mestečko s nie 
viac ako 13-tisíc obyvateľmi. Avšak, je 
potrebné spomenúť, že hneď za Koto-
rom sa tesne umiestnilo pre nás doteraz 
neznáme rumunské mesto Sibiu. To 
nás uchvátilo svojimi parkami, širokými 
pešími zónami s množstvom kaviarni-
čiek, zmrzlinární a reštaurácií a taktiež 
svojou nemeckou architektúrou pripo-
mínajúcou tú zo Spiša. Mesto bolo totiž 
založené Nemcami a kedysi nieslo názov 
Hermannstadt. Pod týmto menom stále 
hráva aj miestny futbalový klub.

Najkrajší kostol – Katedrála sv. Alexandra Nevského v Sofii.

Legendárna cesta Transfagarasan v plnej kráse.
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Najväčšie sklamanie
Nevieme, či je možné hlavné mesto Čier-
nej Hory nazvať sklamaním, ale určite 
sme od neho očakávali viac. Podgorica 
vás s najväčšou pravdepodobnosťou ni-
čím neohúri. Je to malé ospalé mestečko 
umiestnené uprostred zvlnených vŕškov. 
Neurazí, ale od hlavného mesta kandi-
dátskej krajiny na vstup do EÚ by ste 
pravdepodobne očakávali viac. Hlavné 
námestie mesta so socialistickou fon-
tánou a ošarpaným obchodným domov 
vyzerá trochu ako námestie v Prievidzi či 
iných slovenských provinčných mesteč-
kách. V centre sme za asi hodinu, ktorú 
sme tu strávili, nenašli žiadne monumen-
tálne či krásne historické budovy, na aké 
sme zvyknutí z iných európskych hlav-
ných miest. Prekvapilo nás však veľké 
množstvo zelene a parkov v centre, ktoré 
musíme určite pochváliť.

Najväčší zážitok
Jednoznačne Salina Turda neďaleko 
rumunského mesta Cluj-Napoca, ktoré je 
neoficiálnym hlavným mestom Transyl-

vánie. Ide o bývalú podpovrchovú soľnú 
baňu, ktorá bola využívaná na ťažbu 
soli už od nepamäti. Samotní Rumuni 
ju nazývajú najúžasnejšou svetovou 
prírodnou podzemnou formáciou vytvo-
renou človekom a pravdepodobne nie 
sú ďaleko od pravdy. Dokonca aj známy 
a prestížny časopis Business Insider ju 
zaradil medzi 25 skrytých drahokamov 
planéty, za ktorými sa oplatí vycestovať. 
Je to totiž baňa neuveriteľných rozme-
rov. Uvedomíte si to už pri vchode do 
nej, keď prechádzate asi kilometer dlhým 
tunelom, dokým sa nedostanete do jej 
galérií. Údajne, keby sa začalo s opä-
tovnou ťažbou, tak zásoby soli zo Saliny 
Turdy by dokázali pokryť celosvetovú 
spotrebu počas nasledujúcich 60 rokov. 
To sa už však pravdepodobne nestane, 
keďže ťažba v bani bola po niekoľkých 
tisícročiach ukončená v roku 1932. Ná-
sledne sa v roku 1992 znovu otvorila na 
soľné terapie a po rekonštrukcii v novom 
miléniu slúži ako malý zábavný park. V jej 
útrobách totiž nájdete jazierko s lodička-
mi na člnkovanie, ruské kolo, pingpongo-

vé stoly, rôzne umelecké výstavy či kino. 
Podľa nášho názoru je však najzaujíma-
vejšou časťou samotné využitie priestoru 
a jeho nasvietenie. Baňa totiž pôsobí 
naozaj nadpozemským dojmom a vďaka 
umne použitým svetlám pripomína skôr 
vnútorné priestory mimozemskej rakety 
či vesmírnej stanice NASA.

Najväčšie prekvapenie
Aj napriek tomu, že sme na roadtripe 
s Multivanom zažili nesmierne množstvo 
prekvapení, tak za to najväčšie musíme 
celkovo označiť Čiernu Horu. Čakali sme 
malú milú krajinku. Tú sme aj našli, ale tá 
mnohonásobne prevýšila naše očaká-
vania. Možno aj preto ju máme v sekcii 
najlepšie cesty či najkrajšie mesto. Jej 
umiestnenie neohrozilo ani to, že jej 
hlavné mesto Podgorica sme zaradili ako 
najväčšie sklamanie, aj keď nás vôbec 
nesklamalo. Len nie je také okázalé, ako 
by človek od hlavného mesta očakával. 
To sa však nedá povedať o krajine ako 
celku. Dominantné hory prudko klesajúce 
k moru, prekrásne azúrové more, storoč-

Čierna Hora mnohonásobne prevýšila naše očakávania.
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Salina Turda bola naším najväčším zážitkom. Je to miesto, za ktorým sa oplatí vycestovať.

V minulosti podpovrchová soľná baňa, v súčasnosti „už len“ malý zábavný park.
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né kostoly na ostrovčekoch uprostred 
mora, starobylé historické mestečká 
vybudované Benátčanmi učupené v ma-
lebných zálivoch, jadranské fjordy, skvelé 
cesty, výborné jedlo a vynikajúce víno. 
To všetko dokopy pre nás radí Čiernu 
Horu na prvé miesto. A to sme nezavítali 
do národného parku Durmitor, ktorý je 
súčasťou Dinárskych Álp a jeho fotky 
vyzerajú neuveriteľne. Aspoň máme 
o dôvod viac sa sem opätovne vrátiť. Ak 
by sme však nevybrali Čiernu Horu, tak 
by ju pravdepodobne nahradilo Albánsko, 
ktoré sme, bohužiaľ, nemali čas podrob-
nejšie spoznať, alebo Rumunsko. 

Najväčší bizár
Pravdepodobne jediná kategória, pri 
ktorej sme o víťazovi nemuseli rozmýšľať 
ani sekundu. Víťazom kategórie o najväčší 
bizár nášho roadtripu po Balkáne vyhráva 
hlavné mesto Severného Macedónska 
Skopje. Japonci často o svojom málo 
dochucovanom jedle vravia, že aj nechuť 
je niekedy chuť. Ak uplatníme rovnakú 
logiku na Skopje, tak aj nevkus je niekedy 
vkus. Možno nič iné lepšie nevystihuje 
centrum tohto mesta. Gigantické antické 
sochy sa striedajú so sochami politikov či 
iných významných osobností, neďaleko 
postáva monumentálny víťazný oblúk, 
hlavnému námestiu dominuje obrovská 
socha Alexandra Veľkého na koni a hlav-
nej triede zas spomienkový dom Matky 
Terezy postavený vo veľmi zvláštnom 
modernom architektonickom slohu. Keď 

k tomu pridáte britské poschodové auto-
busy doubledecker, repliky pirátskych lodí 
na rieke s minimom vody a monumentál-
ne neoantické budovy na každom kroku, 
tak máte Skopje. Okrem toho, samo-
zrejme, sochy. Desiatky, stovky a možno 
tisícky sôch, z ktorých väčšina znázorňuje 

Alexandra Macedónskeho či jeho rodinu 
v rôznych štádiách života. Doplňte k tomu 
historickú pevnosť na kopci, starú štvrť 
pripomínajúcu Sarajevo či Istanbul, skvelé 
jedlo a nízke ceny a máte Skopje. To, čo sa 
vám na začiatku zdalo ako nevkus, budete 
pri odchode vnímať nesmierne pozitívne.

Hlavné námestie v Podgorici.

Skopje nás privítalo monumentálnym 
víťazným oblúkom.

V hlavnom meste Severného Macedónska nájdete stovky, možno až tisícky sôch.
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* Poistenie – poistné produkty sú sprostredkované spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s. r. o
**Modelový príklad s finančným produktom VW NEXT cez VOKLSWAGEN Financial Services je pre model VW T-Roc 1.0TSI Style 81W v cenníkovej cene 
22.990€ vrátane DPH, pri úrokovej sadzbe 4,99%, dĺžke úveru 48 mesiacov, výške poskytnutého úveru 13.794€ a pri 40% akontácií (9196 €) s ročným 
nájazdom 10 000 km. Počet splátok 48, prvých 47 splátok je vo výške 235,24 €, posledná splátka je vo výške 8.047,07€. Splátka zahŕňa povinné zmluvné 
poistenie, havarijné poistenie a finančnej straty. Spracovateľský poplatok je 0 % z financovanej hodnoty, RPMN je 8,29%. Celková čiastka k úhrade s poiste-
ním 28.393,77€. Uvedené sumy sú s DPH. Výška splátky sa môže meniť v závislosti od aktuálnej úrokovej sadzby a ceny vozidla. Financovanie zabezpečuje 
spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Zabezpečte si ochranu pred neschopnosťou 
splácať svoje finančné záväzky za auto

Poistenie schopnosti  
splácať vašu zmluvu 
o financovaní (PSS)
Výhody tohto poistenia
● Poistenie sa vzťahuje aj na súčasné 
choroby, ktoré najčastejšie trápia klien-
tov (napr. psychické ochorenia a problé-
my s chrbticou) a ochorenia spôsobené 
COVIDom-19
● Krytie pre prípad OČR aj pre partnera/ 
partnerku, pričom člen rodiny nemusí 
byť len dieťa, ale napríklad aj rodič, starý 
rodič alebo súrodenec
● Skrátenie minimálnej doby trvania 
poistnej udalosti na 30 dní pri strate 
zamestnania, pracovnej neschopnosti 
(PN) alebo ošetrovaní člena rodiny (OČR) 
● Poistné plnenie od prvého dňa vzniku 
poistnej udalosti (alikvótne plnenie 
vyplatené aj spätne za mesiac, v ktorom 
udalosť nastala)
● Poistenie straty zamestnania aj v za-
hraničí

V rámci poistenia PSS neplatí žiadne 
obmedzenie ani výluka, čo sa týka krytia 
v súvislosti s COVID 19. Navyše, produkt 
prináša inováciu v rozsahu krytia pri 
riziku ošetrovania člena rodiny.
Koľko toto poistenie stojí?
● Základný balík PSS: 3,30 % z mesačnej 
splátky úveru
● Rozšírený balík PSS: 4,90 % z mesačnej 
splátky úveru
Poistné môžete jednoducho platiť ako sú-
časť splátky Vašej Zmluvy o financovaní.

Pre koho je poistenie vhodné?
Poistenie môže uzatvoriť fyzická osoba 
vo veku od 18 do 64 rokov, ktorá uzatvorí 
financovanie prostredníctvom VWFS na 
nové alebo jazdené vozidlo. Poistenie 
chráni do veku 70 rokov.
Poistné plnenie v prípade škodovej 
udalosti môže byť až do výšky:
● Maximálne 75 000 € na zostatok istiny 
pri poistných udalostiach:
a) Smrť poisteného
b) Trvalá invalidita poisteného násled-
kom úrazu alebo choroby
● Maximálne 1 100 € na jednu splátku 
(zároveň max. 12 mesačných splátok na 
jednu poistnú udalosť a najviac 24 me-
sačných splátok na celé obdobie poiste-
nia) pri poistných udalostiach:
a) Pracovná neschopnosť poisteného
b) Strata zamestnania a následná neza-
mestnanosť
c) Ošetrovanie člena rodiny

Viac informácií o tomto poistení 
nájdete na vwfs.sk alebo sa 

obráťte na Vášho najbližšieho 
autorizovaného predajcu 

Dnešná doba prináša rôzne riziká, ktoré môžu ovplyvniť Vašu schopnosť splácať svoje záväzky. Spoločnosť VOLKSWAGEN 
Financial Services* ponúka svojim klientom pri financovaní nového auta inovatívne tzv. poistenie schopnosti splácať (PSS). 
Ak vo vašom živote nastane nejaká nepredvídaná udalosť, splátky Vašej Zmluvy o financovaní budú kryté poistným plnením 
a poisťovňa ich za vás uhradí.

Aké situácie poistenie pokrýva?
Prekonať neočakávanú životnú situáciu vám môžu pomôcť  
nasledujúce 2 balíky, z ktorých si môžete vybrať:

a) Základný balík PSS
 • Smrť poisteného
 •  Trvalá invalidita poisteného 

následkom úrazu alebo choroby
 •  Pracovná neschopnosť 

poisteného

b) Rozšírený balík PSS
 • Smrť poisteného
 •  Trvalá invalidita poisteného 

následkom úrazu alebo choroby
 •  Pracovná neschopnosť 

poisteného
 • Ošetrovanie člena rodiny
 •  Strata zamestnania a následná 

nezamestnanosť

Za nízky poplatok vysoká pridaná hodnota
Príklad na výšku poistenia PSS:

VW T-Roc 1.0 TSI Style 81kW
Mesačná splátka vrátane poistenia: 
(PZP, HP, GAP): 235,24 €**
PSS základný balík: 7,76€ / mesiac

Mesačná splátka spolu s PSS: 243 €
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Elektrické ID.5 a ID.5 GTX
 Vyšší level elektromobility

Viete, čo vznikne spojením tej najvyššej elegancie  a efektivity?
Nové plne elektrické ID.5. S výkonným pohonom a štýlovým dizajnom je pripravené meniť pohľad na elektromobilitu. 
Plynulá silueta exteriéru predstavuje symbiózu SUV a kupé a interiér ponúka priestor na individualitu. Moderné technológie 
ako inteligentné nabíjanie, „Over-the-Air“ aktualizácie a inovatívne svetlomety IQ.Light urobia z každej jazdy nezabudnuteľný 
zážitok. To všetko už od 50 590 € alebo s financovaním VW NEXT  od 573 € mesačne vrátane poistenia. Navštívte najbližšieho 
predajcu Volkswagen a objednajte sa  na zážitkovú jazdu ešte dnes.

VW NEXT od 573 €
S financovaním

/ mesiac s poistením

Modelový príklad financovania produktu Volkswagen NEXT pre Volkswagen ID.5 Pro 77 kWh/128 kW v cene 50 590,00 € vrátane DPH, pri úrokovej sadzbe 4,99 %, dĺžke úveru 48 mesiacov, 
výške poskytnutého úveru 30 354,00 € a pri 40 % akontácii (20 236,00 €), s ročným nájazdom 15 000 km. Počet splátok 48, prvých 47 splátok je vo výške 572,64 €, posledná splátka je vo výške 
17 304,13 €. Splátka zahŕňa povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a poistenie finančnej straty. Spracovateľský poplatok je 0 % z financovanej hodnoty, RPMN je 11,57 %. Celková 
čiastka na úhradu je 64 454,21 €. Uvedené sumy sú s DPH. Financovanie zabezpečuje spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Výška splátky sa môže meniť v závislosti od 
aktuálnej úrokovej sadzby a ceny vozidla. Viac info o možnostiach financovania vozidiel zn. Volkswagen nájdete na stránkach www.vwfs.sk alebo u autorizovaných predajcov zn. VW. Všetky 
uvedené ceny sú odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter.
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Nové možnosti
Na jesennom veľtrhu úžitkových automobilov IAA 
Transportation 2022 v Hannoveri mali premiéru viaceré 
štúdie na báze radu ID. Buzz, vytvorené v spolupráci 
s dodávateľmi špecializovaných nadstavieb, ktoré 
demonštrujú potenciál elektrického minibusu a dodávky. 

Holandský špecialista na nadstavby Snoeks adaptoval úžitkový 
ID. Buzz Cargo na prepravu osôb. Štúdia ID. Buzz Flex-Cab-
Concept vlastne predstavuje Caravelle s elektrickým poho-
nom. V zadnej časti kabíny má lavicu pre tri osoby, ktorá sa dá 
elektricky pozdĺžne posúvať do dvoch polôh alebo kompletne 
vyklopiť dohora vrátane sedáka. Vďaka tomu sa vozidlo dá 

použiť rovnako na prepravu osôb, ako aj nákladu. Nemecký vý-
robca nadstavieb Bösenberg adaptoval ID. Buzz na vozidlo pre 
rýchlu zdravotnícku pomoc. Má tri sedadlá, nákladný priestor 
bol upravený ako pracovisko pre lekára – záchranára aj jeho 
vybavenie. Na to firma vyvinula modulárnu koncepciu, vďaka 
ktorej integrácia celého zariadenia vyžaduje iba minimálne 
zmeny vozidla. Súčasťou koncepcie je aj svetelné signalizačné 
zariadenie, napájané z osobitnej batérie. Nemecký výrobca 
nadstavieb Wükaro upravil ID. Buzz Cargo ako chladiarenské 
vozidlo na rozvážku v mestských centrách. Chladiaci systém je 
elektrický s napätím 230 V a strešným výparníkom, napájajú 
ho štyri vlastné lítiovo-iónové batérie, namontované  okolo 
vnútorných blatníkov. Batérie umožňujú 6 až 8 hodín nezávislej 
prevádzky, pri pripojení vozidla na nabíjačku sa dá nákladný 
priestor vychladiť vopred. Chladiaci ID. Buzz Cargo má užitočné 
zaťaženie 390 kg.

Elektrický tuning
Volkswagen pre medzinárodný zraz modelov ID. vo 
švajčiarskom Locarne vytvoril modifikáciou modelu ID.4 GTX 
štúdiu ID. EXTREME.

Zámerom bolo vytvoriť maximálne emocionálne a dobrodruž-
né vozidlo a vysokým výkonom a pohonom všetkých kolies, 
demonštrujúce technický potenciál modulárnej stavebnice 
elektromobilty MEB. Základ štúdie tvorí vyslúžilé testovacie 
vozidlo s batériou 82 kWh brutto (77 kWh netto). Na zadnú ná-
pravu technici namontovali elektromotor verzie Performance, 
čo spolu s pôvodným motorom na prednej náprave a prispôso-
bením softvéru riadiacej jednotky motorov prispelo k zvýšeniu 
systémového výkonu štúdie na 285 kW (388 k), čo predstavuje 
nárast o takmer 30 percent oproti ID.4 GTX. Okrem toho štúdia 
dostala podvozok so zväčšenou svetlou výškou, o 5 cm rozšíre-
né plastové lemy blatníkov pre 18-palcové terénne pneu- 
matiky a kompletne zakrytú podlahu hliníkovými ochrannými 
štítmi. Charakter off-road zvýrazňuje ochranný rám na pred-
nom nárazníku a rampa LED svetlometov na strešnom nosiči. 
Primeranú akustiku pre ID. XTREME vytvára zvukový generátor 
s reproduktorom v prednom blatníku, vydávajúci zvuk navrhnu-
tý oddelením Volkswagen Design.
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volkswagen.sk

Originálne kompletné kolesá Volkswagen pozostávajú z moderných diskov 
a bezpečných zimných pneumatík a sú perfektne prispôsobené príslušnému modelu 
Volkswagen. Na základe dlhoročných skúseností zostavili naši vývojári optimálnu 
kombináciu diskov a pneumatík pre každý model vozidla a zaistili, aby vyhovovala 
vysokým nárokom značky Volkswagen na kvalitu a bezpečnosť. Vyberte si z našej 
širokej ponuky kompletných zimných kolies.

Bezpečne a štýlovo
na cestách aj v zime

Originálne príslušenstvo Volkswagen
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