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Kým vám POZRIEME
 vaše auto, vy si VYSKÚŠAJTE 

niektorý z aktuálnych modelov SUBARU

www.subaru.mikona.sk

niektorý z aktuálnych modelov 

Navštívte Vášho najbližšieho predajcu Subaru.

Technický  stav = 100 % istota.SKONTROLUJEME VÁM:

PNEUMATIKY pre bezpečnú jazdu
GEOMETRIU pre spoľahlivé jazdné vlastnosti
KLIMATIZÁCIU pre príjemný pocit v interiéri
BRZDY A PODVOZOK, aby ste jazdili s istotou
SVETLÁ, aby ste videli a boli videní
PREVÁDZKOVÉ NÁPLNE pre hladký chod auta

Nechajte si skontrolovať BEZPLATNE svoje vozidlo po zime!
JARNÁ KONTROLA
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Staršie verzie modelov 

SUBARU servisujeme už od 

18 € s DPH!

NEZABUDNITE ANI NA PRAVIDELNÚ
 SERVISNÚ PREHLIADKU AUTA  

KAŽDÝCH 15 000 KM!

NAJLEPŠIE JAZDÍ SUBARU!
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subaru editorial

Dobré správy
v novom roku

Milí čitatelia,

jar definitívne dorazila a s ňou aj pozitívna nálada a opäť množstvo dobrých správ
pre značku Subaru. Po uplynulom roku, ktorý bol v znamení dramatických udalos-
tí, najmä ničivého zemetrasenia a cunami v Japonsku, opäť vyšlo slnko a s ním aj
nový začiatok éry Subaru v podobe ambicióznych plánov. Máme pre vás hneď tri
nové modely. Prvý z nich, nový mestský crossover Subaru XV, je už v predaji a teší
sa obrovskému záujmu. Svoje kvality dokazuje nielen v meste, ale aj v ťažkom
offroadovom teréne. Otestovali sme ho spolu so slovenskými motoristickými no-
vinármi na severe Slovenska. Druhým horúcim modelom prichádzajúcej sezóny
Subaru je nadčasové športové kupé BRZ. Auto, ktoré je svojím spôsobom uni-
kát, privážame do Bratislavy ešte pred oficiálnym štartom predaja v lete. BRZ pred-
stavuje nový pohľad na radosť z jazdy s osvedčeným boxer motorom, ktorý je
 prvýkrát v histórii kombinovaný so zadným pohonom. Jeseň bude v znamení ďal-
šej Subaru novinky - štvrtej generácie legendárneho modelu Impreza. 
Rok 2012 bude mimoriadne zaujímavý nielen z pohľadu modelov, ktoré prinesie-
me. Rok 2012 je pre Subaru zároveň aj jubilejný. Symetrický pohon všetkých ko-
lies je už 40 rokov základnou DNA automobilov Subaru a predstavuje ich neod-
deliteľnú súčasť. Po prvý raz bola technológia AWD použitá v modeli Subaru
Leone v roku 1972. O prichádzajúcich novinkách i o histórii Subaru sa viac dočíta-
te na stránkach Drive magazínu. 

Drive magazín je predovšetkým o ľuďoch, ktorých spája značka Subaru. Teší nás,
že sa stretáva s čoraz väčšou popularitou. Je fajn, že si našiel miesto u klientov a vý-
borné ohlasy dostávame aj od fanúšikov značky Subaru na Slovensku. Najnovším
členom komunity sa stáva aj populárny hudobník a šoumen Marián Čekovský. Slo-
venské cesty brázdi na ohnivom Subaru WRX STI, ktoré ho natoľko fascinovalo, že
o ňom napísal vlastný poetický text Symfónia pre náročných. V Subaru farbách má-
me aktuálnu majsterku Slovenska v športovej streľbe Danielu Peškovú, ktorá sa ak-
tívne pripravuje na nadchádzajúce letné Olympijské hry v Londýne. Jej sprievodcom
na slovenských a európskych cestách je Subaru Forester. Sme radi, že vás môžeme
aj prostredníctvom Drive magazínu informovať o jej aktuálnych úspechoch. Prináša-
me vám profily ďalších zaujímavých osobností, ktoré sa rozhodli pre značku Subaru
a podelia sa s vami o svoje skúsenosti a prezradia čo to zo svojich záľub. 

Milí čitatelia, klienti a fanúšikovia značky Subaru,

verím, že pri listovaní Drive magazínu zabudnete na jarnú únavu a nabudí vás
novou energiou. Píšte nám vaše postrehy, námety, zaujímavé príbehy a zdieľajte
vaše skúsenosti so značkou Subaru.

Zdravím každé Subaru na ceste 

Rastislav Crkoň
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subaru news

Tri nové sériové modely uvedie Subaru v tomto roku na slo-
venský trh. Dva z nich – XV a BRZ – znamenajú rozšírenie mo-
delovej palety prémiovej japonskej značky, tretím bude nová
generácia legendárnej Imprezy.
Ako prvý sa na trh dostal kompaktný crossover XV, ktorý sa na
Slovensku začal predávať vo februári. „Hoci na večierok opäť
prichádzame ako poslední, do progresívneho segmentu
kompaktných crossoverov prinášame štýlové vozidlo, ktoré
bude našim kľúčovým produktom. Subaru XV vypĺňa medze-
ru v portfóliu značky a zároveň eliminuje neduhy modelov
z minulosti,“ hovorí riaditeľ divízie Subaru importéra MIKONA,
s.r.o. Rastislav Crkoň. Cena Subaru XV sa začína na úrovni
21 690 eur vrátane DPH. 
Už v lete sa u nás začne predávať ďalšia novinka: Subaru BRZ.
Ide o športový automobil, poskytujúci ultimatívne potešenie
z jazdy a vynikajúcu ovládateľnosť. Nová, štvrtá generácia
kompaktného modelu Impreza sa na slovenskom trhu začne
predávať na jeseň. 

Traja králi
Omladenie pre rok 2012

Modely Legacy, Outback a Forester prešli pre modelový ročník 2012 omladením,
ktoré prinieslo novú techniku, vybavenie i dizajn. Legacy a Outback dostali motor
Boxer Diesel novej generácie, vďaka ktorému majú nižšiu spotrebu iba 5,9 l/100 km.
Znížili sa aj emisie CO2 a to na hodnotu 155 g/km. Jazdný komfort oboch modelov sa
zvýšil vďaka novým puzdrám predného stabilizátora, prispejú k nemu aj guľové puzdrá
na viacprvkovom zavesení zadnej nápravy. Nové odľahčené zadné ramená priniesli
zlepšenú ovládateľnosť. Ďalšou technickou zmenou je modifikácia radiaceho mecha-
nizmu prevodovky, zmeny jej ozubenia, ložísk a viskozity prevodového oleja. Prevo-
dové pomery však zostali zachované. 
Autá dostali modifikované spätné zrkadlá, nový audio systém s LCD displejom, cúvaciu
kameru a USB vstup, zmenilo sa aj rozmiestnenie indikátorov na prístrojovom paneli.
Obdobne dostal novú generáciu dieselového boxera aj Forester, pričom spotreba
klesla na 6,0 l/100 km a emisie na 158 g/km. Prevodovka má ložiská s nižším trecím
odporom a zvýšenú účinnosť mazania, úprava predného diferenciálu priniesla redukciu
strát pri prenose výkonu. Vodič Forestera ľahšie zaradí prevodové stupne, pričom ra-
diaca páka sa pohybuje v kratších dráhach. Trenie v prevodovke znížili axiálne ložiská
pre mechanizmus spiatočky, pričom všetky modely dostali rotačný senzor ako pre-
venciu pretočenia motora.
V interiéri Forestera pribudol iluminačný prístrojový panel a výškovo nastaviteľné se-
dadlo spolujazdca.

Subaru mapuje svet
Vo viacerých častiach sveta sa v uliciach objavili automobily
Subaru Impreza so zvláštnymi stožiarmi, zakončenými guľa-
tými anténami. Branding ich však prezradil: ide o vozidlá spo-
ločnosti Google, mapujúce ulice miest pre Google Street View.
Ide o aplikáciu Google Maps, ktorá umožňuje na webe zobraziť
360-stupňový panoramatický pohľad na ulice a časti vybraných
miest a ich okolitých oblastí. Zatiaľ sú zmapované najmä ame-
rické mestá, ale napríklad i časti Francúzska a Talianska. Po do-
končení projektu už vôbec nebudeme musieť cestovať, všetko
si pozrieme na internete.
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Budúcnosť Legacy?

Zatiaľ iba na domácej japonskej pôde predstavilo Subaru svoj Advanced Tourer Concept.
Veľmi pravdepodobne ide o predzvesť budúceho dizajnu modelu Legacy. Vozidlo strednej
triedy bolo totiž vyvinuté ako nová generácia športového kombi. Má dĺžku 4580 mm, jeho
šírka predstavuje 1840 mm a výška 1430 mm.
Na pohon konceptu je využitý hybridný pohonný reťazec. Kombinuje turbom prepĺňaný, do-
wnsizovaný plochý boxer motor s priamym vstrekovaním paliva (objem 1,6 l) s originálnym
hybridným ústrojenstvom Hybrid Electric Vehicle (HEV). Ide o full-hybrid systém, disponujúci
aj režimom Electric Vehicle (EV). Vozidlo v ňom jazdí výlučne na elektrický pohon, pričom sú
stále poháňané obe nápravy. Ako zásobáreň elektriny sú použité lítium-iónové batérie. Prenos
sily pohonných jednotiek na kolesá zabezpečuje CVT prevodovka Lineartronic. 

Kobra 11 
po taliansky

USA: XV = Crosstrek

V Taliansku si dávajte pozor. Desať ďalších Subaru Legacy Tou-
ring Wagon v bojových policajných farbách stráži zákonnosť
na diaľniciach a tvrdo potrestá každý priestupok. Autá s motormi
2.0D, dosahujúce maximálnu rýchlosť 203 km/h, odovzdali po-
lícii v autocentre v Padove. Legacy disponujú špeciálnym do-
datočným vybavením pre službu na diaľnici.
Subaru má v Taliansku dlhoročnú spoluprácu s dopravnou po-
líciou, ale aj s lesníkmi, požiarnikmi a regionálnymi samosprá-
vami. Úrady oceňujú efektivitu, neobmedzenú mobilitu, spo-
ľahlivosť a aktívnu bezpečnosť týchto automobilov so stálym
pohonom všetkých kolies. K dnešnému dňu talianske úrady
prevzali viac ako 4000 vozidiel Subaru. Mnohé z predností Le-
gacy prispievajú k jeho pozoruhodným schopnostiam chrániť
obyvateľov, vyhlásil pri odovzdávaní predstaviteľ polície.

Ak by ste počuli o novom modeli Subaru Crosstrek, ne-
nechajte sa pomýliť. Ide o americké pomenovanie pre
crossover XV, ktorý mal v USA premiéru začiatkom ap-
ríla na New York International Auto Show. Na americ-
kom trhu sa bude XV Crosstrek predávať iba vo verzii
s benzínovým motorom s objemom 2,0 litra, kombino-
vaným s CVT prevodovkou Lineartronic. K dispozícii bude
v dvoch verziách vybavenia Premium a Limited, pričom
vyšší stupeň Limited bude mať v štandarde multifunkčný
navigačný systém a 6,1-palcový dotykový displej.

30 rokov Gunma Oizumi
Presne 30 rokov produkuje japonský výrobný závod Gunma Oizumi motory a prevodovky
pre automobily Subaru. Vo fabrike, ktorá sa nachádza pri meste Ota v prefektúre Gunma,
sa vyrábajú všetky typy boxer motorov, ako aj všetky prevodovky.
Pôvodne sa motory pre automobily Subaru vyrábali v továrni Mitaka v rovnomennom
meste, ležiacom pri Tokiu. Výroba v Mitake, ktorá sa začala v roku 1958, však koncom 70.
rokov minulého storočia kapacitne nestíhala napĺňať rastúci záujem zákazníkov. Koncern

Fuji Heavy Industries (FHI) sa preto rozhodol postaviť
nové výrobné závody v prefektúre Gunma. 
Motoráreň Gunma Oizumi začala produkovať boxer
motory v roku 1982. Výrobná skupina Gunma dnes
pozostáva z komplexu piatich automobilových výrob-
ných závodov. Najnovší otvoril koncern FHI v júli 2010.
Mesačná výrobná kapacita Oizumi je momentálne
40 000 motorov boxer najnovšej generácie.
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Napíšte nám, 
odmeníme vás!

n Zažili ste s vaším Subaru zaujímavý príbeh či
príhodu?

n Prinieslo vám Subaru do života niečo nové?
n Boli ste s vaším Subaru na zaujímavej ceste?
n Máte vaše Subaru radi, venujete mu špeciálnu

starostlivosť, upravujete ho?
n Alebo Subaru nemáte a chceli by ste ho?

Napíšte nám svoj príbeh! Pošlite nám vaše fotografie! 
Čakáme aj na kresby vašich detí!

Netrpezlivo čakáme na mailovej adrese
info@drivemagazin.sk alebo na adrese MIKONA, s.r.o.,
DRIVE magazín, Rožňavská 30/a, 821 04 Bratislava.

Podeľte sa s ostatnými čitateľmi DRIVE magazínu
a členmi rodiny Subaru o svoje zážitky. Odmeníme vás
hodnotnými cenami z butiku Subaru.

  
 

Tisíc
trupov pre
Boeing 777

Japonský koncern Fuji Heavy
Industried (FHI) nevyrába len
automobily Subaru. Okrem
mnohých ďalších aktivít je aj
dodávateľom špičkovej tech-
niky pre letecký priemysel. Vy-
robil už tisícu centrálnu sek-
ciu trupu pre Boeing 777.
Jubilejná dodávka pre spoloč-
nosť Boeing sa uskutočnila
18 rokov a štyri mesiace od
štartu produkcie v rámci pro-
gramu 777 v júli 1993. Tisíca
vyrobená centrálna časť je sú-
časťou súčasťou lietadla, kto-
ré začali v marci 2012 použí-
vať aerolínie Emirates.
FHI sa podieľa na programe
Boeing 777 už od jeho vývo-
jovej fázy a je zodpovedný za
vývoj a výrobu centrálnej sek-
cie trupu. Ide o najdôležitejšiu
časť lietadla, spájajúcu krídla
s trupom. Jej súčasťou sú aj
otváracie kryty hlavného pod-
vozku. FHI má v kompetencii
vývoj a výrobu tohto kompo-
nentu aj pre vlajkovú loď Bo-
eingu, model 787.

Jednotka v bezpečnosti
Subaru je jedinou značkou, ktorá v USA získala najvyššie ocenenie za bezpeč-
nosť IIHS TOP SAFETY PICK 2012 pre všetky modely, predávané v Spojených
štátoch, vrátane novej generácie Imprezy (ešte Legacy, Outback, Forester a Tri-
beca). A to už tretí rok za sebou.
IIHS alebo Insurance Institute of Highway Safety je neziskovou organizáciou,
podporovanou americkými poisťovňami. Vyhodnocuje bezpečnostné testy.
Aby auto získalo cenu TOP SAFETY PICK, musí uspieť s najlepším výsledkom vo
všetkých štyroch typoch crash-testov: vysokorýchlostnom čelnom náraze, ná-
raze zboku, prevrátení a teste operadiel a hlavových opierok pri náraze zozadu.
Organizácia vyžaduje aj elektronický stabilizačný systém v sériovej výbave.

Grand Prix
za reklamu
Subaru získalo ocenenie Grand Prix za najlepšiu reklamu v Japonsku. Medzinárodná asociácia reklamy (IAA) ho
značke udelila za spot The CarParts, zobrazujúci radosť a potešenie z každej fázy výroby automobilu. Inovatívna
a netradičná reklama bodovala nielen doma v Japonsku – získala aj celý rad ocenení v zahraničí. Striebornou me-
dailou ju ocenili na americkom festivale One Show Design, na bronzovom stupienku skončila na London International
Awards v kategórii TV/kino/online film.
V japonskej súťaži bolo podmienkou, aby reklama propagovala japonský produkt, pričom jej tvorcovia museli byť
občanmi krajiny vychádzajúceho slnka. 

2012 Subaru
Challenge
Award

Fuji Heavy Industries vyhlásil 2012 Subaru Challenge
Award s cieľom podporiť jazdcov na modeli WRX STI
v súťaži skupiny N Majstrovstiev sveta v rely produkč-
ných automobilov (PWRC) v sezóne 2012. Záštitu nad
cenou prevzala Subaru Tecnica International Inc. (STI),
ktorá spravuje aktivity FHI v rámci motoristického športu.
Cenu 2012 Subaru Challenge Award vrátane finančnej
dotácie získajú jazdci, ktorí skončia v prvej trojke v rám-
ci jednotlivých pretekov i v celej sezóne. Skupina N
umožňuje len marginálne úpravy vozidiel, takže veľa
záleží na schopnostiach produkčného automobilu.
A keďže tým pádom súťažia vyrovnané autá, stáva sa
čoraz populárnejšou.
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SSubaru má jasný plán: v roku 2015 chce predávať
900 000 automobilov ročne. Už v tomto roku plánuje zís-
kať zákazníkov pre 700 000 nových vozidiel. „Bude to
znamenať medziročný nárast o 13 percent a historický
predajný rekord,“ povedal na jarnom medzinárodnom
ženevskom autosalóne výkonný viceprezident Fuji Heavy
Industries Mitsuru Takada.
Rok 2011 poznamenalo ničivé zemetrasenie v Japonsku,
ktoré skomplikovalo situáciu aj vo výrobných závodoch
Subaru. „V prvej polovici vlaňajška to znamenalo pokles
výroby. Na jeseň sa však produkcia obnovila a odvtedy
ideme na plný plyn, aby sme znovu dosiahli plnú výrob-
nú a marketingovú silu,“ hovorí Takada. 
Subaru, ktoré patrí pod veľký japonský koncern Fuji Hea-
vy Industries (FHI), vďaka japonskej disciplinovanosti, pra-
covitosti a odhodlaniu postaviť sa ničivým silám prírody
dosiahlo vlani rekordné predaje v Spojených štátoch
amerických i v Číne. Spolu celosvetovo umiestnilo na trh
617 000 áut, z toho 52 000 v Európe. Do roku 2015 prine-
sie nové, atraktívne modely, pričom chce znížiť priemer-
nú spotrebu svojho modelového portfólia o 30 percent.

NOVÁ IMPREZA
Príkladom nového prístupu ku konštrukcii automobilov
je štvrtá generácia Imprezy, ktorá absolvovala európsku
premiéru práve v Ženeve. „Nová Impreza sa už predáva
v USA a v Japonsku. Záujem zákazníkov v každom me-
siaci od uvedenia na trh prekonáva naše očakávania. Ve-
ríme v rovnaký úspech v Európe,“ zdôraznil viceprezi-
dent FHI.
Ohľaduplnosť Imprezy k životnému prostrediu sa zvýšila
vďaka novej generácii benzínového boxera a CVT prevo-
dovky Lineartronic. Auto si zachovalo svoju silnú športo-
vú DNA, no prináša i vysokú úroveň komfortu.
„Pri zrodení Imprezy sme brali do úvahy tri hlavné fakto-

ry: štýlovú karosériu, vysoko kvalitný interiér a pocit skvelej
ovládateľnosti a bezpečnosti,“ uviedol Takada. 
Novinka bola vyvinutá pod sloganom Predefinovanie hodnôt,
predefinovanie tried. Komfort, ktorý tento model ponúka už
od príchodu na trh v roku 1992, sa ešte zvýšil, pričom profitu-
je z vynikajúcej spoľahlivosti, jazdných vlastností a bezpeč-
nosti, poskytovaných unikátnym systémom symetrického po-
honu všetkých kolies a boxer motormi.
V rámci vývoja sa Subaru zameralo na meniace sa nároky zá-
kazníkov. Zvýšilo faktor radosti z jazdy vyvinutím agilnejších
a emotívnejších jazdných vlastností. Vytvorilo priestrannejší
interiér so zvýšeným komfortom a kvalitou bez toho, aby sa
zväčšili vonkajšie rozmery vozidla. Nová Impreza tak prináša
zákazníkom bezprecedentnú hodnotu ďaleko za hranicami
svojho segmentu.

subaru news
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Dve európske premiéry a ambiciózne
plány predstavilo Subaru na jarnom
ženevskom autosalóne. Ideme na
plný plyn a predaje prekonávajú
všetky očakávania, vyhlásil výkonný
viceprezident Fuji Heavy Industries
Mitsuru Takada.

na plný   Ideme

Mitsuru Takada:
Záujem zákazníkov
o novú Imprezu
v Japonsku a USA
v každom mesiaci
od uvedenia na trh
prekonáva naše
očakávania.
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DÔRAZ NA DETAILY
Spodný okraj A-stĺpika sa posunul o 200 mm dopredu, rázvor
sa predĺžil o 25 mm, čo zväčšilo vnútorné rozmery v po-
zdĺžnom smere. Nový dizajn štruktúry dverí zasa interiér rozší-
ril, čím sa zväčšil priestor pre ramená a lakte. Cestujúci na zad-
ných sedadlách profitujú z nárastu priestoru pre nohy.
Otvory dverí sa zväčšili, čí sa zásadne zlepšilo a zjednodušilo
nastupovanie a vystupovanie.
Vozidlo dostalo znížený prístrojový panel. Znížila sa aj spodná
línia okien. Menšia oddelená časť predných okien sa posunula
dopredu. Všetky zmeny prispeli k lepšiemu výhľadu pre vodi-
ča a pocitu väčšej priestrannosti kabíny.
Batožinový priestor päťdverového modelu má dostatok mies-
ta na uloženie troch golfových bagov alebo väčšieho detské-
ho kočíka. Redizajn zadnej časti strechy a zníženie a rozšírenie

dna batožinového priestoru zlepšili prepravnú kapaci-
tu, využiteľnosť zvyšujú štandardne delené zadné se-
dadlá v pomere 60:40.
S dizajnovou koncepciou Smart&Classy prináša vzhľad
novej Imprezy výrazné zušľachtenie tvarov a zdokona-
lenie oproti predchodcovi. Schopnosti modelu s po-
honom všetkých kolies dáva najavo šesťuholníková
mriežka prednej masky s roztiahnutými krídlami vo
svojom strede, svetlomety v tvare jastrabích očí a vý-
razné lemy blatníkov.

RADOSŤ Z JAZDY
Ďalším európsky debutom bolo odhalenie športového
kupé BRZ, treťou hviezdou expozície Subaru bol 
crossover XV. 
Stánok Subaru na popredných svetových autosalónoch
už dlho nezažil také množstvo nových modelov. Samo-
zrejme, značka ukázala aj svoje stálice: modely Forester či
Legacy, ale aj legendárne WRX STI v najnovšej reinkarná-
cii. 
Bol tu však aj jeden dôvod pozrieť sa do minulosti. Subaru
v roku 2012 oslavuje 40. výročie symetrického pohonu
všetkých kolies. Táto špičková technológia, ktorú značka
po prvý raz použila v roku 1972 v modeli Leone, je aj dnes
základným stavebným kameňom automobilov Subaru. 
A práve v duchu 40 rokov symetrického AWD sa niesla ce-
lá expozícia Subaru. Dominovalo jej logo, vytvorené pre
túto príležitosť, a grafiky ilustrujúce technický vývoj a his-
tóriu využívania permanentného AWD. O benefitoch uni-
kátneho symetrického pohonu všetkých kolies Subaru sa
mohli návštevníci ženevského autosalónu presvedčiť aj
vo virtuálnej 3D hre.
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”Napriek vlaňajšiemu
ničivému
zemetraseniu
dosiahlo Subaru
vďaka japonskej
disciplinovanosti,
pracovitosti
a odhodlaniu
postaviť sa ničivým
silám prírody
rekordné predaje
v USA i v Číne.

    plyn

Subaru v Ženeve
ukázalo aj
najnovšiu
generáciu svojich
pohonných
reťazcov.

”
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SSubaru BRZ prináša čistú radosť z jazdy. A že sa mu to darí,
svedčí záujem v domácom Japonsku, kde sa už dostalo na
trh. Predaje počas prvých dvoch mesiacov štvornásobne pre-
výšili očakávania. Až 80 percent BRZ sa predáva v najvyššom
stupni vybavenia, pričom dve tretiny zákazníkov si vybrali ma-
nuálnu prevodovku. 

A aký je váš tip na najobľúbenejšiu farbu? Správne, je to modrá,
inšpirovaná WRC, nasledovaná bielou, čiernou a striebornou.
Prečo má Subaru BRZ taký úspech? Aj v rámci značky, vyrába-
júcej vozidlá s výraznými športovými génmi, ide o výnimočný
produkt. Športové kupé sa líši od superšportového WRX STI
i všetkých ostatných modelov koncepciou pohonu: boxer
motor poháňa nie všetky štyri, ale iba zadné kolesá. 

ULTRA NÍZKE ŤAŽISKO
Názov BRZ je skratkou troch výrazov: Boxer motor, Rear-wheel
drive (pohon zadných kolies) a Zenith. Pri konštrukcii sa inži-
nieri Subaru zamerali na päť základných prvkov: čo najnižšie
ťažisko, skvelú ovládateľnosť, nízku hmotnosť, jazdnú dynami-
ku a špičkovú aerodynamiku. Chceli sa vyhnúť chybám, ktoré
sa robia pri navrhovaní súčasných športových automobilov.
Tie sú príliš ťažké, takže na dobrú dynamiku treba poriadne

subaru drive
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Faktor

Ako skonštruovať zábavné športové auto? Recept je
dávno vymyslený, iba automobilky sa ho akosi
prestali držať. Dosiahnuť vyvážený mix nízkej
a medzi nápravami vhodne rozloženej hmotnosti,
nízko položeného ťažiska, špičkovej aerodynamiky,
vynikajúcej ovládateľnosti a výkonného motora totiž
vôbec nie je jednoduché. Jeden prípad, kedy sa to
podarilo, by sme však pre vás mali: nové Subaru BRZ.

zábavy
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výkonný motor. Ale s ním len pribudnú obéznemu autu ďal-
šie kilogramy a začarovaný kruh sa roztáča znova. A ťažké au-
to sa aj ťažko ovláda.
Pre Subaru bol veľmi dôležitý faktor radosti z jazdy. Tu po-
mohla práve konštrukcia kompaktného a ľahkého štvorvalco-
vého motora typu boxer s protibežnými piestami. Boxer má

nižšiu stavbu ako konvenčné radové motory alebo motory
s usporiadaním do V, je aj kratší ako radový motor.
Motor bol pri kupé BRZ posunutý nižšie a viac dozadu ako pri
ostatných modeloch značky. Celá podvozková platforma sa
následne vyvíjala špeciálne pre takéto riešenie. Výsledkom je,
že ťažisko BRZ sa nachádza iba 460 mm nad vozovkou. Z toh-
to hľadiska patrí Subaru medzi najlepšie automobily na trhu
vôbec. Ide o hodnotu, ktorou sa môžu pochváliť iba niektoré
superšporty. K nízkemu ťažisku prispieva aj výška vozidla, kto-
rá je len 1285 mm. To je takmer o 20 centimetrov menej ako
pri bežných kompaktných hatchbackoch.
Pri BRZ sa navyše podarilo dosiahnuť ideálne rozloženie
hmotnosti medzi prednú a zadnú nápravu v pomere 53:47.
Motor sa totiž nachádza nad prednou nápravou a prevodov-
ka až za ňou. Od nej vedie kardan k zadnému diferenciálu,
ktorý je umiestnený pred zadnou nápravou. 

LADENIE DO DETAILOV
Na dosiahnutie nízkeho ťažiska bol nutný celý rad technic-
kých úprav. Motor využíva kratšie sacie potrubie i výfukové
zvody. Konštruktéri dokonca pre dosiahnutie jeho opti-
málneho uloženia modifikovali tvar olejovej vane. Zníženie
horného bodu uchytenia pruženia prednej nápravy umož-

nilo znížiť pozíciu prednej kapoty, vyrobenej z hliníka.
Karoséria kupé BRZ je ľahká, no zároveň veľmi pevná. Taký-
to výsledok sa dosiahol využitím koncepcie priestorového
obvodového rámu z vysoko pevnostnej ocele. Tuhá
a odolná štruktúra rámu karosérie bola konštruovaná s cie-
ľom dosiahnuť vysokú pevnosť pre skvelé jazdné vlastnos-
ti, ale aj ochranu posádky pri prípadnej havárii. 
Inžinieri Subaru sa pohrali nielen s autom. Do úvahy brali
aj hmotnosť posádky. Ide totiž o faktor, ktorý ovplyvňuje
správanie sa auta. Sedadlá sú preto uložené v najnižšej
možnej polohe, bod zodpovedajúci bedrovému kĺbu je
iba 40 cm nad zemou. Sedačky sú navyše posunuté čo
najviac k stredovému bodu medzi nápravami. 
A išlo sa ešte viac do detailov. BRZ je prvým novým Subaru
po dlhom čase, ktoré má bezrámové okná. Opäť v pro-
spech čo najnižšieho ťažiska.
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Atraktívne a sexi:
kupé BRZ nielen
skvele jazdí, ale aj
nádherne vyzerá. 

”

V rámci komfortu ide
BRZ s dobou:
odomykanie
i štartovanie je
bezkľúčové.

”
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A aké sú výhody nízkeho ťažiska? Čím nižšie sa nachádza, tým
je nižší moment zotrvačnosti, pôsobiaci na odpruženú hmotu
automobilu. Pre ovládateľnosť v zákrutách je dôležitý mo-
ment zotrvačnosti v priečnom smere. A ten rastie kvadraticky
so vzdialenosťou ťažiska od stredu vozidla. Takže čím je ťažis-
ko nižšie a bližšie k stredu auta, tým menšie priečne sily pôso-
bia na vozidlo a tým ľahšie poslúcha pokyny vodiča.
Subaru sa menej nakláňa, takže pri jazde sú všetky kolesá pev-
ne na zemi a pneumatiky nestrácajú trakciu. To uvoľnilo tech-
nikom ruky pri ladení pruženia. Veľké náklony v zákrutách sa
dajú eliminovať len tvrdými pružinami a tlmičmi s krátkymi
dráhami pruženia, takže auto je tvrdé a nepohodlné. Pri Suba-
ru BRZ to neplatí. Aj napriek prvotriednej stabilite aj prekva-
pujúco komfortné.

KRÁSA V POHYBE
Konštrukcia vozidla otvorila dizajnérom cestu pre navrhnutie
nízkej a širokej karosérie (šírka 1775 mm), typickej pre auto-
mobily typu kupé. Napriek tomu poskytuje 2+2 sedadlá a do-
statočne veľký batožinový priestor. Subaru BRZ teda nie je iba
športovým automobilom, ale aj zodpovedajúcim partnerom
na dlhé cesty s nečakanými úžitkovými vlastnosťami.
Dizajnové stvárnenie karosérie vyjadruje typický fun-to-drive
charakter, no zároveň jasne odkazuje na príslušnosť k značke.
Nízka predná kapota a svalnaté predné blatníky naznačujú

jazdné schopnosti auta; čelné svetlá, logo so šiestimi hviezda-
mi a šesťuholníkový otvor pre prívod vzduchu sú zasa typic-
kými motívmi, spoločnými pre všetky nové modely. Súčasťou
ostro rezaných predných bi-xenónových svetlometov sú aj
denné svetlá z LED diód v tvare písmena C, ako aj smerové
svetlá. 
V profile auta sa podarilo spojiť krásu a estetiku s funkčnos-
ťou, rešpektujúcou najnovšie poznatky aerodynamiky. Tej sa
podriadili tvary C-stĺpika, sklon zadného okna i forma veka ba-
tožinového priestoru. Presne tak, ako to očakávate od športo-
vého automobilu, boli aj v prípade BRZ predný i zadný previs
skrátené na minimum. Pri pohľade zozadu najviac upúta kon-
trast širokých blatníkov, vyjadrujúcich stabilitu auta, s kom-
paktnými rozmermi kabíny. V združených zadných svetlách je
použitých 12 LED diód. Svetlo pre cúvanie je zaujímavo inte-
grované v zadnom nárazníku.

AERODYNAMIKA
Štíhla línia BRZ, pripomínajúca pantera pripraveného na skok,
sa upravovala aj podľa analýzy obtekania vzduchu. Aj vďaka
detailom, akými sú špeciálne tvary spätných zrkadiel či zadné-
ho difúzora, sa podarilo koeficient aerodynamického odporu
Cd znížiť na hodnotu 0,27. Hodnota Cd je dôležitá pre dyna-
mické parametre vozidla vo vysokých rýchlostiach, druhým
prínosom je zníženie spotreby paliva. 
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Dvojlitrový boxer
ide s vervou až do
7000 otáčok,
pričom využíva
výhody kombinácie
priameho
a nepriameho
vstrekovania
paliva.
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O vynikajúcej aerodynamike Subaru BRZ hovorí aj pohľad
na auto zospodu. Celú spodnú časť zakrývajú ploché panely
– jeden motor a prevodovku, dva schovali strany vozidla
pozdĺž výfukového potrubia a štvrtý zadnú nápravu. Prúde-
nie vzduchu okolo predných i zadných kolies regulujú špe-
ciálne klapky.

JEDNO TELO, JEDNA DUŠA
Interiér BRZ vytvoril novú úroveň spojenia auta s vodičom
do jedného funkčného celku. Priemer volantu sa zmenšil na
365 mm, aby umožnil manévrovanie zodpovedajúce špor-
tovému automobilu. To však nie je všetko: interiéroví dizaj-
néri sa zamerali aj na grip venca volantu a jeho horizontál-
nych ramien, aby bol úchop čo najpevnejší. Tento volant sa
vám rozhodne v rukách šmýkať nebude, ani keď sa za ním
zapotíte v zákrutách.
Konštrukcia platformy, v rámci ktorej blatníky a tunel prevo-
dovky zasahujú do interiéru len minimálne, umožnili abso-
lútne ergonomické a pre vodiča prirodzené rozmiestnenie
pedálov. Intuitívne ich nájde presne tam, kde ich očakáva. 
O pozícii sedenia sme už hovorili, za zmienku však určite
stoja sedadlá. Pevne podržia vodiča i spolujazdca v zákru-
tách, pri akcelerácii i brzdení a umožňujú precítiť a presne
odhadnúť správanie sa vozidla.
Vodič má pred očami krvavočervené prístroje. V strede je

umiestnený otáčkomer, naľavo od neho rýchlomer. Zaují-
mavo sú tvarované spínače na stredovej konzole: ide
o kombináciu klasických otočných s retro kolískovými pre-
pínačmi. Tu nájde šofér aj tlačidlo na štartovanie motora.
Odomykanie i štartovanie je v BRZ bezkľúčové. 
A ešte jedna zaujímavosť z interiéru: kožou čalúnená opora
na pravú nohu na boku stredovej konzoly. Tomu sa hovorí
cit pre detail.
Kto by pri športovom kupé čakal výhľad ako z ponorky, mýli
sa. Dopredu vidí vodič výborne vďaka optimálnemu tvaru
a sklonu A-stĺpika, ako aj delenému sklu bočného okna. Aj
výhľad dozadu je excelentný vďaka konštrukcii strechy a jej
čalúnenia, ale i vysoko umiestnenému tretiemu brzdovému
svetlu.
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nové 
Subaru BRZ

V bi-xenónových
predných
svetlometoch sú
integrované denné
LED svetlá
i smerovky.

Výhľad dozadu je
excelentný. To by
sme u športového
kupé naozaj
nečakali.

Jedno telo, jedna
duša. Kokpit prepojí
vodiča s autom,
benzín preteká
žilami, neuróny
riadia spaľovanie.
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BOJOVNÉ SRDCE
Srdcom každého športového auta je motor. V hrudi BRZ pul-
zuje štvorvalcový boxer, vyvinutý špeciálne pre kupé, pričom
technicky vychádza z tretej generácie motora Subaru s inter-
ným označením FB. Do služieb auta dáva svoj charakter vyso-
kootáčkového atmosférického športového agregátu. Poskytu-
je vynikajúcu účinnosť spaľovania a vysoký výkonový
potenciál. Jeho maximálny výkon je 147 kW (200 k) pri 7000
otáčkach za minútu, čo znamená, že sa podarilo dostať výkon
100 koní z litra objemu. Hodnota maximálneho krútiaceho
momentu má úroveň 205 Nm. Motor má tzv. štvorcové vŕta-
nie a zdvih 86 x 86 mm, čo je charakteristické práve pre špor-
tové motory.
V agregáte bol použitý systém vstrekovania paliva D-4S,vyvi-
nutý v spolupráci s Toyotou. Kombinuje vstrekovanie benzínu
priamo do spaľovacieho priestoru so vstrekovaním do nasá-
vacieho kanála, čím spája výhody priameho a nepriameho
vstreku podľa momentálnych otáčok a zaťaženia motora. Ag-
regát využíva variabilné časovanie nasávacích aj výfukových
ventilov. Úniku nespálených uhľovodíkov do ovzdušia pri
štartovaní bráni uzamykací mechanizmus ventilov, ktorý drží
vačkové hriadele v potrebnej polohe.
Veľa úsilia sa venovalo vyladeniu zvuku boxera. Pulzáciu zvu-
kových vĺn z hlavného nasávacieho potrubia sa podarilo pre-
niesť do kabíny. Každé pridanie plynu vodič vníma nielen cez
odstredivú silu, ktorá ho  zatlačí do operadla, ale aj sluchom
cez športové decibely.

AUTOMAT ALEBO MANUÁL?
K radosti z riadenia športového automobilu prispievajú i pre-
vodovky, vyladené smerom k rýchlej odozve a športovému

pocitu z radenia. K dispozícii je 6-stupňová manuálna a 6-
stupňová automatická prevodovka. Šesťstupňová manuálna
prevodovka s krátkou radiacou pákou bola optimalizovaná
z hľadiska synchronizácie, presnosti radenia i hmotnosti.
Šesťstupňová automatická prevodovka má viacero režimov.
Vodič sa môže rozhodnúť pre automatické alebo manuálne
radenie krídelkami pod volantom. Aj pri automatickom reži-
me môže prevodovku dočasne prepnúť do manuálneho. 
V režime D je možné okrem štandardného automatického ra-
denia zvoliť režim SPORT pre orientáciu na výkon, rýchlu odo-
zvu a vyššie otáčky, alebo režim SNOW pre jazdu na snehu
a šmykľavých cestách.
Vysoký a lineárne dodávaný výkon, excelentná ovládateľnosť
a stabilita, veľmi nízko položené ťažisko a okamžitá i presná
odozva na pokyny riadenia potrebujú ešte jeden podstatný
stavebný kameň na dosiahnutie vlastností, typických pre
športový automobil. Tým je zavesenie kolies. 

ŠPORTOVÉ NÁRADIE
Predná náprava kupé BRZ je typu McPherson vzhľadom na jej
nízku hmotnosť a vysokú stabilitu, vzadu využili konštruktéri
dvojité lichobežníkové zavesenie pre vynikajúcu trakciu po-
háňanej zadnej nápravy a lepšiu absorpciu nerovností. Sila
motora sa na zadné kolesá prenáša cez diferenciál typu Tor-
sen s obmedzenou svornosťou. Auto jazdí na ľahkých a ex-
trémne pevných hliníkových diskoch, obutých do pneumatík
rozmeru 215/45 R17. 
Všetky modely BRZ sú vybavené elektronickým stabilizačným
systémom VDC, ktorý môže pracovať v piatich režimoch kom-
bináciou nastavenia dvoch spínačov VDC OFF a VDC Sport.
Ak je VDC zapnuté a športový režim vypnutý, stabilizačný sys-

subaru drive
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Priestor vzadu je
obmedzený. Predné sedadlá

sa pre lepšie rozloženie
hmotnosti posunuli čo

najviac dozadu.

Automatická
prevodovka má aj
manuálny režim,
radí sa krídelkami
pod volantom.
Pracuje aj
v športovom režime
či v nastavení pre
sneh a šmykľavé
cesty.

nové Subaru BRZ
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tém je aktívny. Po stlačení VDC OFF sa vypne trakčná kontro-
la, ale stabilizácia funguje. Ak je VDC zapnuté a zároveň je ak-
tivovaný športový režim, VDC funguje v športovom móde so
zapnutou trakčnou kontrolou, čím umožňuje športovú jazdu
a zasahuje neskôr ako štandardne. Po vypnutí VDC (VDC OFF)
a aktivácii športového režimu sa trakčná kontrola vypne, sta-
bilizácia však zostane funkčná v športovom móde. 

Stabilizačný systém aj trakčná kontrola sa dajú aj úplne deak-
tivovať. Ide to, ak je športový režim vypnutý a dlho podržíte
tlačidlo VDC OFF. Vtedy už elektronika nerobí nič. Subaru BRZ
sa premení na čisté športové náradie. Váš život je vo vašich
rukách a o spôsobe jazdy rozhoduje výlučne vaše vodičské
umenie. 
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ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Dĺžka x šírka x výška (mm) 4240 x 1775 x 1285

Rázvor (mm) 2570

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1220

Objem motora (cm3) 1998

Vŕtanie x zdvih (mm) 86 x 86

Kompresný pomer 12,5:1

Maximálny výkon (kW/k) 147/ 200

Pri otáčkach (1/min) 7000

Maximálny krútiaci moment (Nm) 205

Pri otáčkach (1/min) 6400 - 6600

Motor 2,0-litrový plochý boxer motor

Prevodovky 6MT/ 6E-AT

Rozmer pneumatík 215/45 R17

Sedadlá objímu
posádku a už ju
nepustia ani na
milimeter, auto
môže akokoľvek
zúrivo zatáčať či
akcelerovať.

Dôraz na detaily:
miesto na opretie
nohy o stredovú
konzolu je čalúnené
kožou.

Čarovanie
s hmotnosťou: 
motor uložený nízko
a posunutý dozadu,
prevodovka až za
prednou nápravou,
diferenciál pri zadnej
náprave.

Retro sa stretlo
s klasikou: nádherná
práca interiérového
dizajnéra na
stredovej konzole.

Na športové auto
slušný kufor pojme
po sklopení zadných
sedadiel štyri 
17-palcové kolesá.

Vodič má priamo pred očami otáčkomer, krvavočervené
podsvietenie jasne hovorí o športovej kompetencii.

Aerodynamika bez kompromisov: spodnú časť karosérie
zakrývajú panely, hore riadi odtrh vzduchu špeciálne
tvarovaný spojler.
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SS Mariánom Čekovským sme sa stretli počas generálky na
odovzdávanie ocenení OTO. Keď na parkovisku pred novým
Slovenským národným divadlom naštartoval Subaru WRX STI
a párkrát sa pohral s plynom, sýty hrdelný zvuk motora vytia-
hol z útrob stánku kultúry zástup jeho kolegov aj členov tele-
vízneho štábu.

„Čo to máš? Na tomto jazdíš?“ pýtali sa. „To je Subaru STI 1.2
benzín diesel kabriolet,“ nezaprel v sebe Čeky šoumena a ešte
intenzívnejšie vyhnal motor do otáčok. Rev prepĺňaného boxera
nenechal nikoho na pochybách, že nejde o žiadny poddimen-
zovaný trojvalec, ale kovového dravca, ktorého turbo v zlomku
sekundy vysalo všetok vzduch v okolí národného divadla.

subaru people
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Geniálne
Čerstvý držiteľ ocenenia OTO,
hudobník a šoumen Marián
Čekovský, brázdi cesty na
novom Subaru WRX STI. 
Auto vníma ako koncertný
nástroj, riadi ho ako dirigent
orchester, aby z neho do
poslednej kvapky vyžmýkal
emócie a adrenalín.
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Emócie potrebuje Marián Čekovský k životu. Tristokoňové Su-
baru STI nenechal osamotene stáť na betónovej ploche ani
počas hektickej prípravy na ceremoniál, ktorý v priamom tele-
víznom prenose moderoval a zároveň si na ňom prevzal zlatú
sošku pre najlepšieho speváka. Aj STI podľa neho funguje
v priamom prenose, pričom pocity za volantom prirovnal
k dirigovaniu orchestra: „Tak, ako si dirigent vychutnáva or-
chester, cíti každý tón a každý jeho pohyb, ale zároveň ho
musí riadiť, rovnako sa človek cíti v Subaru. Všetky pohyby pri
riadení sú vyplnené v sekunde, žiadne čakanie, žiaden delay,
všetko funguje v priamom prenose a čase, tu a teraz, presne
tak ako hudba.“

POCIT SLOBODY
Subaru dalo duchovnému otcovi kultovej postavičky Pištu La-
katoša mimoriadny pocit slobody. „Nie je len na presun z bo-
du A do bodu B, je to auto na pôžitok. Mne osobne dalo veľ-
mi veľký pocit slobody pri riadení. Jeho zvuk ma veľmi
inšpiruje, má nádherné tóny. Jeho prioritou na ceste nie je
odstrašiť, ale minúť všetky nástrahy, nie je dôležité na ňom
pretekať, ale vychutnať si jeho úžasnú dynamiku. Veľmi mi
imponuje moderné prevedenie vnútorných prvkov. Už nepô-
sobí ako čisto športové náčinie - aj interiérom sa podobá kon-
certnému nástroju.“

Talentovaný hudobník je veľkým obdivovateľom a zberate-
ľom áut. Vo svojej garáži parkuje starý Mini Cooper, pôvodný
Fiat 500 i Fiat 850 Sport, Renault Clio V6 či Mercedes 190E, no
vždy sníval o novom športovom vozidle. 

„Mám rád tie časy, keď sa ešte autá vyrábali za úplne iných
okolností. Patrí to k môjmu folklóru. Autá mám rád a myslím
si, že každé z nich je umeleckým dielom. Či už Volkswagen
Golf prvej generácie, ktorý robil Bertone, alebo Fiat 500, kto-
rých bolo predaných naozaj veľa. Tieto autá priniesli ľuďom
recesiu, ale najmä módu úžasných tvarov. Tie tvary sú dodnes
tolerované a dokonca sami seba kopírujú. Ak je skladba dob-
rá, tak je dobrá aj po 50 rokoch. Tak je to s pesničkami aj s au-
tami.“
Čekovský premýšľal aj nad Porsche a ďalšími značkami, no zo
Subaru WRX STI, ktoré mu odporučil pretekár Igor Drotár, je
nadšený: „Je to športová štvorkolka, ktorá nemá obdobu. Kon-
cepčne ľahký stroj, ako sonáta, taká hravá skladba, ako keby
sme sa bavili o Mozartovi. Subaru je auto pre tých, ktorí majú
myšlienku a vedia, čo s tou silou. Veľmi rýchlo zistíš, že sa vždy
správa len tak, ako sa správaš ty.“
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playstation
naživo ”

”

Je to sofistikovaná
hračka, geniálne
playstation naživo.
Pretože táto hračka
ťa môže zabiť, má
totiž ďaleko viac sily
ako ty. Stávaš sa
pozorným pilotom
a prestaneš byť
nafúkaným
frajerom, máš
v rukách energiu,
ktorú rešpektuješ.

Foto: Milan David

„Je ako elegantná žena s pekným
zadkom a peknými prsiami.

Neukazuje všetko naraz, má spôsob,
ktorým ťa dostane tak, že nechceš

žiadnu inú. Ak si pozorný, bude tvojím
partnerom, ak urobíš chybu, fatálne ťa

pošle niekam a môže to byť navždy.“
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RÝCHLOSŤ S CHLADNOU HLAVOU
„Myslím, že ak človek nemá stres v živote, nevytvára stresové
reakcie,“ hovorí Marián Čekovský. „Toto auto takisto spôso-
buje, že človek nemá stres z rýchlosti a akcelerácie, ktorá je
naozaj úžasná a výnimočná. STI mi imponuje aj z hľadiska
zvuku a jeho váhy, je úžasne citeľné na ceste. Mal som ho aj
počas snehov i sucha, takže som si zajazdil aj počas sneho-
vých búrok.“
Hudobníkovi dáva inštrukcie pre jazdu na STI Igor Drotár, kto-
rý má ako civilné auto Imprezu a jazdí rely na špeciáli Subaru.
„Mám rady z prvej ruky. Mimochodom, Igor je výborný spe-
vák. Ale keď som sa ho spýtal čo si mám všímať na Subaru,
povedal mi iba toľko: Nič, len sa voz a zistíš všetko sám.
(úsmev)“
„Tento majstrovský nástroj by som však odporúčal vždy len
niekomu, kto má chladnejšiu hlavu,“ upozorňuje Marián Če-
kovský. „Toto auto nepatrí do rúk mladým chlapcom, aj keď
by sa zdalo, že jeho nádherná klasická blankytná subarácka
farba by mala byť veľmi mládežnícka, pretože vyzerá mlado.
Je to auto pre ľudí, ktorí sa už vedia nielen presúvať, ale vy-
chutnávať si aj pohyb a dynamiku. Subaru je v zime i v lete
naozaj autom na každý deň, pretože sa dá použiť či už za
slnka, za snehu, ale pritom vždy pôsobí veľmi sexi a je svojráz-
ne, pretože jeho imidž sa každou edíciou mení, ale jeho dra-
vosť a exkluzívna svojráznosť zostáva vždy zachovaná.“

DOŽIVOTNÁ ZMLUVA S FYZIKOU
Spevák a muzikant sa rozhovoril aj o tom, ako auto používa:
„Diferenciálové prepínače mi pripomínajú, ako keď dirigent
udáva, čo sa bude hrať - viac forte, viac piano, alebo piano
forte. Tri režimy Sport, Sport Sharp a Intelligent sú totožné
s taktom, tempom v muzike. Chcem vypichnúť Sport Sharp -

je výhodný pri rýchlostiach 4, 5, 6 a pri predbiehaní. Intelli-
gent zaradím pri dlhšej trase, keď nechcem, aby sa spotreba
radikálne zvýšila. Režim Super Sport je o jazde s rozumom,
najvyššia sebakontrola a ovládanie, lebo vtedy sa auto môže
zmeniť na príšeru, na veľmi forte orchester, kde hrajú všetky
nástroje naplno.
Je to až nad rámec chápania fyziky, lebo má vynikajúce vlast-
nosti správania sa v zákrutách a v šmyku. V zákrute vraví: pri-
daj a ukážem ti ďalší zázrak. Ten sa začína v jeho šmyku. 

Vraví sa, že automobilový pretekár má mať podpísanú doži-
votnú zmluvu s fyzikálnymi zákonmi, pretože vedieť sa hýbať
a vedieť sa hýbať na ceste so športovým autom je dosť veľký
rozdiel. Keď  mám jednou vetou definovať, v čom je Subaru
STI iné...poviem, že je to auto, do ktorého sa dá veľmi rýchlo
zamilovať a tá láska pretrváva asi navždy...Prečo je to tak, ne-
viem presne popísať, ale dôvodom môžu byť jeho vlastnosti
aj tvary, možno aj zvuk a charakter, alebo spirit, jednoducho
sa nedá prirovnať k iným autám. Je to veľká hviezda zo sú -
hvezdia Subaru.“

subaru people
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„Dôležité je dýchanie, potrebuješ
kyslík rovnako, ako motor na

spaľovanie. To auto treba vedieť
predýchať, pretože niektoré jeho
reakcie sú také, až ti zarazí dych,

prestaneš dýchať.“

”

”

Počas jazdy držíš
volant tak pevne, až

sa ti vedomie
intenzívne zmení

natoľko, že farby sú
farebnejšie, vône

voňavejšie a krajina
okolo iná ako sto ráz

predtým. Si
súčasťou cesty

a všetko vnímaš
pozorne – naraz -

pretože ti to dovolí
adrenalín.
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MMať horúcu novinku, crossover Subaru XV, model strednej
triedy Legacy či slovenský bestseller, SUV Forester, už zhruba
za osem tisíc? Alebo vlajkovú loď Outback už za necelých
11 tisíc eur? Lákavá ponuka, ktorej sa ťažko odoláva. Stačí zlo-
žiť tretinu ceny a auto si odveziete zo showroomu.
Financovanie na tretiny je férovým produktom: tretinu ceny
zaplatí klient teraz, tretinu o rok a zvyšnú tretinu o dva roky –
a to bez navýšenia cez úročenie. Auto pritom môže používať
hneď. Partnerom financovania Subaru je spoločnosť VB Lea-
sing SK, s.r.o.
Bonusom tohto systému je zvýhodnené povinné zmluvné
i havarijné poistenie, čo znamená ďalšiu úsporu nákladov. Po-
istenie sa navyše platí v mesačných splátkach, takže nie je až
takou záťažou pre peňaženku ako jednorazová platba.
Systém postupného platenia ceny vozidla i poistného umož-
ňuje lepšie plánovanie priebežného cash-flow, či už pre firmu
alebo privátneho klienta. Výhodou je, že vozidlo je k dispozícii
ihneď a okamžite poskytne majiteľovi celú svoju úžitkovú
i imidžovú hodnotu. Klient tak získa niekoľko faktorov navyše:
nový automobil v záruke so špičkovými parametrami aktívnej
i pasívnej bezpečnosti, najlepším pohonom všetkých kolies
na trhu a vynikajúcou spotrebou paliva.
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Natretinky

Osem tisíc eur stačí
na to, aby sa
všestranné SUV
Forester, bestseller
Subaru na
Slovensku, stalo
ozdobou vašej
garáže.

Najnovší model Subaru,
kompaktný crossover XV, si
môžete odviezť domov už za
8124 eur.

Podobne ako pri XV, aj prvá
časť obstarávacej ceny
Legacy pri financovaní na
tretinky je niečo cez osem
tisíc eur.

Na vlajkovú loď značky,
veľký crossover Subaru
Outback, teraz stačí zložiť
niečo cez 10 tisíc eur a rok
máte od platenia pokoj.

Celé Subaru za tretinu ceny? 
Áno, aj to sa dá. Nové modely značky 
si môžete zaobstarať prostredníctvom
populárneho financovania na tretiny,
a to bez navýšenia.

subaru money
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eXtra dáVka

”

”

Podobne ako pred časom Outback, ktorý
posunul možnosti crossoveru oveľa
ďalej a pritom zostal vnútri vlastne
priestrannou limuzínou, je Subaru XV
ďalším krokom na ceste k dokonalosti.
Je to síce crossover, určený
predovšetkým na cesty, ale v teréne
nenechá nikoho na pochybách, že
štvorkolka, vyššia svetlá výška,
chrániace lemovanie a hlavne výkonný
motor urobia z tohto auta nielen trhač
asfaltu, ale aj miešač terénu.

Juraj Turis, ŽIVOT

Mestský crossover v teréne? Ale áno! Subaru
svojej novinke XV verí natoľko, že ju vytiahlo
z mestskej džungle do drsnej prírody Kysúc
a pozvalo špičkových motoristických novinárov,
aby ju poriadne prevetrali.

Symetrický pohon všetkých kolies novej x-véčky
nemal problém. Jediný, kto prejavoval známky
nespokojnosti, bola karoséria. Ale veď blato
Subaru svedčí.
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 emócií ”

”

Subaru XV s benzí -
novým motorom
objemu 1,6 litra
zvládne terén aj vďaka
redukčnej prevodovke.
Nestáva sa často, aby
mal mestský crossover
svetlosť podvozka 
220 milimetrov na
úrovni offroadu.
S krátkymi prevismi sa
v teréne dobre
manévruje aj na
výraznejších nerov -
nostiach. Asi najväčšou
výhodou oproti
niektorým väčším SUV
je rovnomernosť
záberu pohonu
všetkých kolies.
Najviac prekvapil
záber  Subaru XV na
rozbahnenej lúke
a celkovo jeho
schopnosť v teréne.

Rastislav Chvála, SME”

”

Subaru XV je crossover pútavých 
tvarov, ktorým sa tvorcovia trafili do
súčasnej moderny. Športový strih
nepustil XV do zbytočne „prerastenej“
karosérie. So symetrickým pohonom
4x4 si mestský crossover poradí
s ľahším terénom do limitov
nájazdových a zjazdových uhlov previsov
karosérie. Po praktických jazdách na
rozmočenom podklade horského terénu
prekvapila veľmi slušná priechodnosť.
Dieselová motorizácia je overená
kvalita, automat by bol pridanou
hodnotou. V prípade kultúrneho
benzínového agregátu to platí
o manuálnej prevodovke so 6 stupňami.

Igor Daniš, Pozor, zákruta!

Hory nad obcou Horný
Vadičov privítali XV v marci
zvyškom mimoriadne
výdatnej snehovej nádielky.
Jej väčšia časť sa už
roztopila, pôda nasiakla
ako špongia. Lepší podklad
pre preverenie trakcie by
ste nenašli. 
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DDaniela si titul majsterky Slovenskej republiky vystrieľala v dis-
ciplíne vzduchová puška 40 na Medzinárodných majstrov -
stvách SR 2012 v Nitre. Napriek účasti viacerých zahraničných
strelkýň postúpila s výsledkom 397 bodov do finále z 1. miesta.
Vo finále pridala 100,6 bodu, čo znamenalo víťazstvo a titul.
Triumfálne ťaženie pokračovalo. Slovenská reprezentantka
zvíťazila hneď na ďalších dvoch pretekoch nemeckej Bayern-
ligy, kde strieľala za svoj klub Dynamit Fürth. S výsledkami
397 a 398 porazila všetky konkurentky.
V posledný marcový víkend bola Danielina muška opäť naj-
presnejšia. Na pretekoch Bayernligy v Hausene zvíťazila znova
v dvoch pretekoch, čím výrazne pomohla k triumfu svojho
klubu. Išlo o posledné preteky nemeckej ligy. Daniela sa súč-
tom všetkých svojich výsledkov stala absolútnym víťazom
tohto ročníka spomedzi všetkých strelcov nemeckej ligy. Boli
to zároveň posledné preteky vzduchovkovej sezóny, takže sa
hneď na nasledujúci deň začala pripravovať na letnú, malo-
rážkovú sezónu.

ZÁKLADOM JE PSYCHIKA
Nová majsterka SR sa medzi pretekmi venovala kondičnej
a psychologickej príprave. Psychická pohoda je pre špičko-
vých športových strelcov mimoriadne dôležitá. V prípade Da-
niely k nej prispieva i spoľahlivé a bezpečné Subaru Forester,
na ktorom olympionička cestuje na preteky i tréningy. 
Slovenská reprezentantka 17. apríla odlieta na prvý Svetový

pohár do Londýna, kde si zároveň prvýkrát otestuje olympijs-
kú strelnicu. „Dúfam, že úspešne. Ďalej ma čakajú ďalšie dve
kolá Svetových pohárov v Miláne a v Mníchove a veľa iných
pretekov,“ hovorí.
Za zmienku iste stojí, že začiatkom roka Daniela vyhrala všetky
tri dni pretekov Pannonia Trophy v rakúskom Neusiedl am
See, kde okrem troch prvých miest získala i trofej za najhod-
notnejšie výsledky zo všetkých účastníkov. 
Slovenská reprezentantka podala v Rakúsku mimoriadny vý-
kon. Hneď v prvý deň smerovali všetky projektily okrem jedné-
ho do desiatky. Jedna deviatka znamenala špičkový výsledok
399 zo 400 možných bodov a finále patrilo so ziskom 104,3
bodu k jedným z najlepších v Peškovej kariére. Celkové skóre
bolo iba pár desatiniek od jej vlastného slovenského rekordu. 

OLYMPIÁDA NA DOSTREL
Olympijská strelnica bude miestom najdôležitejších pretekov
roka, letných Olympijských hier, na ktorých nás bude nová
majsterka SR reprezentovať. „Moja príprava je v plnom prúde.
Mám okolo seba tím ľudí, ktorí sa o mňa starajú po každej
stránke, či už fyzickej alebo psychickej. Nedávno som sa zú-
častnila na predstavení kolekcie olympijského oblečenia. Je

subaru people
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Zlaté
Rýchlik menom Daniela Pešková sa nedá zastaviť. 
Tvár Subaru pred letnou olympiádou v Londýne
vyhráva všetko, čo sa dá. Športová strelkyňa získala
začiatkom marca titul majsterky Slovenska. 
Vo víťaznej šnúre pokračovala v nemeckej Bayernlige,
kde sa v tvrdej medzinárodnej konkurencii stala
najúspešnejšou pretekárkou celého ročníka. 

časy
Foto: archív D.P.

Popri pretekoch
pokračuje Daniela
v príprave na Letné
olympijské hry
v Londýne, kde bude
reprezentovať
Slovensko.
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veľmi zaujímavé a verím, že sa v ňom budeme cítiť dobre.“
„Je to náročné, ale tentoraz som sa do toho pustila s tým, že si
idem po medailu. Urobím pre to maximum,“ hovorí strelkyňa,
ktorá už jedny Olympijské hry zažila. „Už ráno pri prebudení si
predstavujem, čo a ako by som robila, keby som mala dnes strie-
ľať na olympiáde. Byť koncentrovaný každý deň niekoľko mesia-
cov je náročné, ale mám dobrú motiváciu a robím to rada.“
Danielin užší prípravný olympijský tím pozostáva z trénera,
psychologičky a fyzioterapeuta. Na príprave sa podieľajú aj
odborníci, ktorí jej radia v oblasti životosprávy či fyzickej
a kondičnej prípravy.
Psychika je pre strelca pred olympiádou asi to najťažšie, s čím
treba pracovať. „Olympiáda je raz za štyri roky, je to sviatok
všetkých športovcov. Moje motto je: Nikto netrénuje na to,
aby bol druhý. Strašne chcete, a to chcenie vás brzdí. Ak máte
sezónu a nevyjde vám jeden pretek, môžete to napraviť na
ďalšom. Ak vám nevyjde olympiáda, celá štvorročná príprava
je stratená,“ konštatuje slovenská reprezentantka.

KILOMETRE S FORESTEROM
Daniela je skvelá vodička, stovky kilometrov medzi Sloven-
skom a Nemeckom, ale i ďalšími krajinami, kde absolvovala

preteky, brázdi na Subaru Forester s dvojlitrovým benzíno-
vým motorom a automatickou prevodovkou. Od decemb-
ra 2011 do marca tohto roku na tachometri auta pribudlo
viac ako 10 000 kilometrov.
„Veľmi sa teším, že môžem byť tvárou takej úžasnej značky,
akou je Subaru. Forester mi bol skvelým spoločníkom celú
zimu a napriek veľkému počtu najazdených kilometrov
a rôznym poveternostným podmienkam som sa naň moh-
la vždy spoľahnúť.“
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”

Forester mi bol
skvelým spoločníkom
celú zimu a napriek
veľkému počtu
najazdených
kilometrov a rôznym
poveternostným
podmienkam som sa
naň mohla vždy
spoľahnúť.

Slovenská
olympionička víťazí
a na medzinárodných
pretekoch poráža
konkurentky z celého
sveta.

So zlatými
medailami sa
roztrhlo vrece.
Daniela vyhrala
Majstrovstvá
Slovenska a je
najlepšou strelkyňou
v nemeckej lige.
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KKeď vkročíte do showroomu Subaru na Rožňavskej ulici v Bra-
tislave, všetky vaše zmysly zacítia zmenu. Či je to svetlom, no-
vým a podstatne vzdušnejším usporiadaním, výmenou mate-
riálov v interiéri alebo pozitívnou náladou, atmosféra sa
výrazne zlepšila.
„Chceme, aby sa u nás zákazník dobre cítil, aby mal viac po-
hodlia, či už pri rozhovore s predajcami alebo pri odovzdaní
auta do servisu. Nepúšťame sa do obrovských stavieb, pod-
statný je pre nás väčší komfort pre klientov,“ hovorí riaditeľ
importu Subaru Rastislav Crkoň.  „A, samozrejme, chceme,
aby sa aj našim ľuďom dobre pracovalo.“

INTERIÉROVÝ KUBIZMUS 
Showroom má po rozšírení plochu 180 m2. Lesklá biela pod-
laha spolu s bielym stropom ho opticky zväčšujú, v čase našej
návštevy pôsobila kombinácia čiernych a bielych áut v tomto
priestore ako vytvorená štetcom majstra kubizmu. 
Slová o vyššom komforte pre zákazníkov majú svoje opod-
statnenie. V showroome vznikli dve samostatné zákaznícke
zóny s bezplatným WiFi pripojením na internet. Klient pri ča-
kaní na vykonanie servisného úkonu dostane automaticky ká-
vu, čas si môže krátiť čítaním dennej tlače alebo motoristic-
kých či lifestylových časopisov.

Ak zákazník nechce čakať v showroome, má dve možnosti:
Subaru mu poskytne náhradné vozidlo, aby mohol ísť za svo-
jimi povinnosťami, alebo môže využiť atraktívnu možnosť tes-
tovania kľúčových nových modelov značky. 

TO BE CONTINUED
Rekonštrukcia trvala šesť týždňov, plánujú sa však aj ďalšie
zmeny. „Priestor showroomu bude hermeticky uzavretý, od-
delený od objednávania do pneuservisu. Pripravujeme aj špe-
ciálnu kaviareň pre klientov,“ konštatuje Rastislav Crkoň a do-
dáva: „Máme radosť, že krajšie, lepšie a modernejšie priestory
si ľudia všímajú, teší ich zmena, trávia tam viac času a cítia sa
lepšie. Rekonštrukciu sme realizovali v pravý čas: po uvedení
nového crossoveru XV  sme totiž zaznamenali doslova nápor
zákazníkov.“
Počet vystavených áut v showroome sa napriek väčším prie-
storom nezmenil. Filozofia Subaru je iná: „Autá neukazujeme,
autá jazdíme. Na to sme hrdí,“ vysvetľuje šéf importu. Viac áut
teda klienti nájdu zaparkovaných pred showroomom. A hoci
nie sú naleštené ako tie vnútri, sú pripravené okamžite štarto-
vať a komukoľvek predviesť svoje jedinečné schopnosti. Su-
baru si môže veriť. Jazdné vlastnosti jeho áut sú absolútne
nepriestrelné. Vyskúšajte ich aj vy.

subaru world
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Komfortnejšie

Skvelé autá si zaslúžia skvelé priestory. Showroom
Subaru v Bratislave preto na jar prešiel zásadnou
rekonštrukciou. Priniesla príjemné prostredie
a väčší komfort pre zákazníkov.

Foto: Milan David



AAutomobilky sú medzi dvoma mlynskými kameňmi. Zákazníci
sú nároční, chcú kultivované a výkonné motory, ale boli by
najradšej, keby jazdili iba na vzduch. Na druhej strane je tu
tlak Európskej únie, sústavne sprísňujúcej emisné normy
a nútiacej výrobcov áut usporiť každú kvapku paliva.
Subaru chce byť ešte o krok vpred: v rámci programu Motion
V sa zaviazalo znížiť do roku 2015 celkovú spotrebu svojich
modelov o 30 %. A k tomuto cieľu sa aj výrazne priblížilo: vla-
ni predstavilo novú generáciu benzínového boxera 2.0i, teraz
prichádza s novinkou 1.6i a novou generáciou diesela 2.0D.

NEW DIESEL GENERATION
Pri novej generácii naftového prepĺňaného boxera sa podari-
lo znížiť nároky na palivo na úroveň 5,6 l/100 km, pričom emi-
sie CO2 klesli na 146 g/km. Výkon motora je teraz 108 kW
(147 k), maximálny krútiaci moment 350 Nm je k dispozícii od
1600 do 2400 otáčok za minútu. Agregát má lepšiu odozvu
na plyn a efektívnejší a hladší chod za studena.
Ako sa to podarilo? Zmenou samotného bloku motora, ale
najmä konštrukcie pohyblivých častí. Za lepšou účinnosťou
treba hľadať nové turbo, modifikované ojnice, optimalizova-
né riadenie výfukových ventilov a alternátor s nižším odpo-
rom. Technici Subaru modifikovali chladiaci systém štvorvalca
aj chladič recirkulácie výfukových plynov EGR. Motor dostal
senzor hladiny oleja a kompaktnejšiu palivovú nádrž, pričom
je uložený na nových hydraulických puzdrách. Vzduch sa už
k medzichladiču turba neprivádza cez typický veľký otvor na
prednej kapote, prívod je skrytý v prednej maske.

BENZÍNOVÝ BOXER
Ďalšia novinka pod kapotou pochádza z benzínovej stajne.
Ide o atmosférický štvorvalec typu boxer s objemom 1,6 litra.
Hovoriť, že sa len zväčšil objem pôvodného, 1,5-litrového mo-
tora, by bolo v tomto prípade nemiestne. 

Znížila sa totiž hmotnosť pohyblivých častí motora, ktorý do-
stal kompaktnejšie spaľovacie komory, čomu sa prispôsobil
tvar ojníc. Znížilo sa aj vnútorné trenie vďaka novým vahad-
lám ventilov, pričom motor využíva rozvodový systém DOHC
s variabilným riadením nasávacích aj výfukových ventilov
a bezúdržbovou reťazou. 
Vstrekovače sú uložené priamo v hlave valcov, zmenilo sa na-
sávanie aj tvar výfukového potrubia. Kvôli rýchlejšiemu zohria-
tiu motora na pracovnú teplotu, ale aj lepšiemu odvodu tepla
bol modifikovaný chladiaci systém so spodným bypassom. 
Výsledkom zmien je lepší priebeh krútiaceho momentu, ku
komfortu chodu prispieva uloženie motora na hydraulických
puzdrách. Lepšiemu rozloženiu hmotnosti vozidla pomáha
kompaktnejšia palivová nádrž. Asi najzásadnejšou novinkou
je systém stop & štart, ktorý využíva Subaru vôbec po prvý raz. 
Motor 1.6 má výkon 84 kW/ 114 k a maximálny krútiaci mo-
ment 150 Nm pri 4000 otáčkach za minútu. Spotreba s 5-stup-
ňovou manuálnou prevodovkou predstavuje 6,5 l/100 km,
s CVT prevodovkou Lineartronic je to ešte o 0,2 litra menej.
Emisie CO2 majú hodnotu 151, resp. 146 g/km.
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Viac
šťavy

Schéma novej
generácie motora
2.0D s vyznačenými
technickými
zmenami.
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Lepšia spotreba, vyššia účinnosť,
efektívnejší chod. Modely Subaru
dostali v roku 2012 dva úplne nové
motory: benzínový štvorvalec 1.6i
a novú, druhú generáciu obľúbeného
dieselového boxera 2.0D.
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SSte šéfredaktorom dlhodobo najpredávanejšieho a naj-
čítanejšieho týždenníka na Slovensku. Aký je recept na
to, aby bol časopis úspešný?
Písať to, čo zaujíma ľudí. To je jediný recept na úspech. Časo-
pis je tovar ako každý iný a musí mať úspech u čitateľa, teda
u svojho zákazníka. Je zbytočné písať geniálne veci, ak ich nik-
to nechce čítať. 

Ako sa dá odhadnúť, čo chcú ľudia čítať?
Snažím sa redaktorom vštepiť do hlavy, že sa musia na každú
tému pozerať ako čitateľ, nie ako novinár. A musíme byť stále

subaru people
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Už vyše dvadsať rokov šéfuje týždenníku Plus 7
dní, ktorý drží na špici slovenských printových
médií. Je vášnivým cestovateľom a fotografom,
ktorý chce vidieť svet z tej krajšej stránky.
Dôležitejšie ako drahá technika je vystihnúť
správny okamih, hovorí šéfredaktor „Plusky“
Miloš Luknár.

správneho   Čaro Foto: Miloš Luknár a Milan David
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o kúsok vpredu a reagovať na posun, ktorý nastal v médiách.
Kedysi sa denníky venovali prioritne spravodajským témam,
dnes sa čoraz viac zaoberajú tými, ktoré sme objavovali my,
napríklad majetkami politikov. To nikdy nebola doména den-

níkov, rovnako ako začali prinášať aj ďalšie témy, ktoré pred-
tým boli skôr doménou týždenníkov. Takže musíme stále hľa-
dať nové a ďalšie témy, aby sme oslovili čitateľa.

Máte aj po rokoch vydávania „Plusky“ stále invenciu na
témy?
Myslím, že áno. Najlepším dôkazom je, že Plus 7 dní  je jedi-
ným tlačeným médiom, ktorému ani počas krízy neklesol pre-
daj. Sme najpredávanejším tlačeným médiom na Slovensku.

Týždenník je súčasťou veľkého vydavateľstva, ktoré tiež
vydáva denník a mnoho ďalších titulov. Môžete priblížiť
vaše portfólio?
Sme najväčším slovenským vydavateľstvom, ktoré pokrýva
celú paletu printových médií. Vlajkovou loďou je stále týžden-
ník Plus 7 dní. Niekoľko rokov vydávame denník Plus 1 deň,
ktorý sa dobre uchytil a dnes je druhým najpredávanejším, aj
keď myslím, že tam ešte je priestor na ďalší rast. Máme časo-
pisy pre ženy, magazíny Zdravie, Záhradkár, Pekné bývanie,
pánsky časopis Brejk, časopis Pes a našimi najnovšími titulmi
sú detské časopisy Včielka, Ohník a Bobík. Tie však nevydáva-
me z komerčného záujmu. Zistili sme, že deti nemajú čo čítať.
Je to stratová záležitosť, to poviem úprimne, ale vydavateľ-
stvo sa rozhodlo aspoň takto podporiť mládež. Podľa mňa je
veľmi dôležité, že sme čisto slovenským vydavateľstvom, kto-
ré nie je naviazané na žiadnu finančnú skupinu či silný podni-
kateľský subjekt. Naopak, založili ho traja bývalí novinári a ve-
nujú sa len vydavateľskej činnosti. 

Darí sa vám udržiavať špičkový kolektív, ktorý pripravuje
časopisy?
Myslím si, že sú u nás dobré vzťahy. Mojou hlavnou zásadou
je, že pokiaľ nemám návštevu, sú u mňa vždy otvorené dvere.
Hocikto môže prísť, podebatovať, ak má akýkoľvek problém.

Už dlho pôsobíte ako novinár. Ako sa za ten čas podľa
vás zmenila slovenská žurnalistika?
Nie je až taká profesionálna, ako bola kedysi. Pamätám si ešte
- aj keď to znie trocha paradoxne, že v časoch socializmu boli
novinári lepšie pripravení na svoju prácu, poznali oblasť, kto-
rej sa venovali. Dnes tým, že vzniklo veľmi veľa titulov, sa do
médií nabralo mnoho ľudí, ktorí podľa mňa v kvalitatívnej
skúške neobstoja. Našťastie, až tak veľmi sa to netýka nášho
týždenníka, predsa len, máme už také postavenie na trhu, že

si môžeme medzi záujemcami vyberať. Problémom je
i to, že školy nevychovávajú ľudí pre prax. Mne je zby-
točný novinár, ktorý spamäti vie, kedy založili prvý ro-
botnícky časopis či podobné nezmysly, ale nevie písať

a nepozná politické reálie. Osobne si myslím, že žurnalistika
by mala byť len postgraduálom. Človek by mal najskôr skon-
čiť štandardnú vysokú školu.

Čiže by mal najskôr niečomu rozumieť a potom sa naučiť
o tom písať?
Presne tak. Mnohí absolventi žurnalistiky sami s humorom
hovoria, že síce ničomu nerozumejú, ale vedia o tom pekne
napísať (smiech). Nechcem tým však povedať, že by boli všet-
ci zlí. Poznám veľa skvelých novinárov, ktorí majú dar od Bo-
ha, že vedia písať a na škole ich nepokazili (smiech).

Vaším známym hobby je fotografovanie. Ako ste sa k ne-
mu dostali?
Venoval som sa mu už ako dieťa. Otec mal ruský fotoaparát,
s ktorým som robil prvé snímky. Potom som si kúpil za 50 ko-
rún Pionier. Na vysokej škole som chodil na brigády, aby som
si našetril na Pentacon Six, čo bol naozaj veľký a kvalitný apa-
rát. Keď som absolvoval Ekonomickú univerzitu, išiel som pra-
covať do podnikových novín. No a v podnikových novinách
musíte robiť všetko: písať aj fotiť. Články sme si aj sami zala-
movali. Potom som šiel do denníka Práca, kde som si tiež čas-
to fotografoval k článkom. No a napokon, fotografoval som
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   okamihu
Návrh priateľa,
výtvarného
fotografa, na
zorganizovanie
výstavy mojich
fotografií som
najskôr považoval za
vtip. Mala však veľký
úspech.

”

”

Miloš Luknár na
svojich cestách
vyhľadáva miesta,
ktoré turisti zatiaľ
neobjavili.
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po cestách svetom. Až raz mi kamarát, výtvarný fotograf,
ktorý moje fotky videl, navrhol, aby sme z toho spravili vý-
stavu.  Najskôr som to považoval za vtip, no napokon z toho
bola výstava, mal som vystavených zhruba 110 snímok.

Čím fotíte teraz?
Celé roky som vláčil obrovskú techniku, dve telá, taký objek-
tív, onaký objektív, až ma plecia boleli. Keď máte cestovať
po Afrike, je to veľmi nepríjemné. Takže som sa naštval a kúpil
som si malý Canon Power Shot. Všetky fotografie z výstavy
som nafotil na ňom. Chcel som aj našim fotografom ukázať,
že technika nie je až taká dôležitá. Podstatné je vystihnúť
správny okamih a odfotiť ho. Po svete teraz pobehujem
s dvoma malými aparátmi. Sú výhodné aj v tom, že sú nená-
padné. Ak vytiahnete veľkú techniku, každý sa hneď začne
štylizovať, prípadne sa otočí, alebo zmizne. Ten správny oka-
mih potom prepasiete. S malým aparátom môžete fotiť do-
slova od boku, pričom je úplne tichý, pretože vám tam ne-
trieska zrkadlo.

Čo fotografujete najradšej?
Ľudí a prírodu. Mám však možno trochu iný pohľad na svet
ako niektorí fotografi. Prečo mám fotiť Afriku tak, akoby tam
ani nebolo nič iné, len vychudnuté deti s popraskanými pera-
mi, po ktorých lozia muchy? Veď Afrika je krásna. A aj chudob-
ní ľudia tam vedia byť šťastní. Prečo vidieť len to zlé? Chcem
krajinu ukázať takú, aká je, tak prečo za každú cenu vyhľadá-
vať len hnus či bolesť?

Aké krajiny najradšej navštevujete? Podľa čoho si vybe-
ráte ciele ciest?
Chcem vidieť miesta, kde nie je veľa turistov. No nie som
úplný dobrodruh, to by som klamal. Mal som rád Áziu, k Afri-
ke som sa dostal v podstate náhodou, keď na cestu do Nepá-
lu nebolo dosť záujemcov. Vtedy som si vybral Ugandu, veľmi
ma oslovila, bol som tam tesne po občianskej vojne. Navštívil
som oblasti, kde deti po prvý raz videli belocha – a boli z toho

úplne pobláznené. Potom som bol v Namíbii a v Botswane,
v Zimbabwe i v Juhoafrickej republike. Chcel by som ešte vi-
dieť Etiópiu, najmä jej drsnejšiu časť. Vlani som precestoval
Južnú Ameriku, Peru, Bolíviu a Argentínu. Mestá však veľmi
rád nemám. Oveľa radšej som napríklad pri jazere v 3700-me-
trovej nadmorskej výške, kde potom na ostrove robíte hrebe-
ňovku vo výške 4000 metrov. To je jednoducho úžasné.

Na pláži vás teda neuvidíme?
Oddýchnuť si chodím každý rok do Chorvátska, na malý os-
trovček, kde je jeden domček, manželka a ja. Nie som však
úplne mimo civilizácie ako Robinson, pretože na nafukova-
com člne s motorom sa za desať minút dostanem do pobrež-
ného mestečka. Do Chorvátska chodím vypnúť. Poznávacie
dovolenky totiž nie sú žiadnym oddychom, vrátite sa z nich
poriadne unavený.

Naháňate kondíciu, aby ste boli vo forme?
Bicyklujem a aj v zime som si zvykol na stacionárny bicykel.
Nie je to však kvôli kráse ani ničomu podobnému, ale kvôli ly-
žovaniu. Aby som vládal a nemusel každú chvíľu na svahu od-
dychovať.

Na dovolenkách sa veľa nacestujete lietadlom, na krat-
ších trasách však zrejme preferujete auto. Aký je váš
vzťah k motorizmu?
Šoférujem rád, ale nie som fanatik, ktorý si sadne v nedeľu do
auta a ide sa len tak bezcieľne povoziť. Keď máte dobré auto,
je cestovanie príjemné.

subaru people
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Do Afriky sa
cestovateľ dostal
viac-menej
náhodou, o to ju
má radšej.
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Máte Subaru Outback s benzínovým šesťvalcom, aj pred-
tým ste mali benzínový Outback. Nemáte rád naftu?
Nafta patrí do nákladiakov (smiech). Mám kamaráta, ktorý má
dieselovú Hondu CR-V a pochvaľuje si, že mu žerie iba deväť
litrov. Hovorím: To je fajn, ale mne toľko žerie benzín. A sku-
točne, bol som prekvapený, že motor s objemom 3,6 litra má
spotrebu okolo 8,5 litra. A pritom ho nejako neškrtím. Spotre-
ba je asi o poldruha litra nižšia ako pri predchádzajúcom troj-
litri, a to aj v meste. Pritom mám stále zapnutý režim športo-
vej jazdy. Na „íčko“ (režim Intelligent) nejazdím. To by som si
potom mohol rovno kúpiť nejaké Daewoo.

Ste teda s autom spokojný? Vyhovuje vám pohon všet-
kých kolies?
Kedysi dávno, ako svoje prvé auto som mal škodovku s moto-
rom vzadu a zadným náhonom. Potom som z druhej ruky kú-
pil veľký osemvalcový Ford Taunus. Bol výborný, pokiaľ ne-
nasnežilo, auto malo vpredu ťažký motor a pohon zadných
kolies. Preto som mal potom už len štvorkolky. Prvou bola Su-
zuki Vitara, ďalšou Opel Frontera. Pochopil som však, že terén-
ne auto je síce fajn, ale nehodí sa na dlhé jazdy. Po tisíc kilo-
metroch z neho vystúpite uťahaný a vytrasený. Potom som si
sadol do Subaru a po prvý raz som mal pocit, akoby na pneu-
matikách boli suché zipsy. A musím povedať, že prvý Outback
som mal šesť rokov a nemal jednu - jedinú najmenšiu poru-
chu. Nový model je komfortnejší, jediná vec, ktorá mi chýba,
je aktívny tempomat. Ten by už mal v takýchto autách byť. Na
diaľnici sa zavesíte za iné auto a spamätáte sa, až keď zastane
v garáži (smiech).

Vaše ďalšie auto bude teda tiež Subaru?
Na Subaru nedám dopustiť. V zime veľa jazdím do kopcov
a je to príjemný pocit vidieť, ako si všetky tie Mercedesy
a Audi dávajú reťaze. Ja som ich nemusel nasadiť ani raz.
A Subaru má ďalšiu veľkú výhodu: ľudia vám ho nezávidia,
lebo ho až tak nepoznajú. Je to auto, ktoré nesklame, nene-
chá vás v štichu, je pohodlné, rýchle a keď potrebujete, sta-
ne sa z neho skutočný dravec.
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Prečo mám fotiť
Afriku tak, akoby
tam ani nebolo nič
iné, len vychudnuté
deti s popraskanými
perami, po ktorých
lozia muchy? Veď
Afrika je krásna.

Keď som si sadol do
Subaru, po prvý raz
som zažil pocit,
akoby malo auto na
pneumatikách
suché zipsy.
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AAj v tomto roku zavítali na doteraz najväčšie „čudo“ k hotelu
Kosodrevina najlepší českí a slovenskí freeskieri, ktorí počas
krásneho slnečného dňa odovzdávali úžasnú energiu okolité-
mu publiku. „Čudom“ sme nazvali skok predovšetkým pre je-
ho netradičné tvary a veľkosť. 
Stretli sa tu freestylisti, freeridisti, snowboardisti, pózeri i ďalšie
párty individuá. Zvesti o poslednom ročníku Subaru Big Air
Kosodrevina i legendárnej párty nenechali mnohých sedieť

doma, rozlúčiť sa prišlo veľké množstvo priaznivcov. Ako urči-
te viete, s „nekontrolovateľným“ rozvojom južnej strany
Chopku padne za obeť novej obrej lanovke priestor, kde do-
teraz „čudo“ stálo. Kam sa bude pretek sťahovať a či bude vô-
bec pokračovať, ukáže nasledujúca sezóna.

OBROVSKÝ SKOK
Tohtoročný Big Air vyvolával svojimi rozmermi i trochu men-
ším "kopnutím" rozpaky u mnohých štartujúcich. Niektorí si po
skúšobných jazdách zvolili deň pokoja a pohody bez skákania.
Tí odvážnejší si to rozdali v kvalifikačných jazdách o 10 postu-
pových miest do veľkého finále. Medzi štartujúcimi bola aj jed-
na slečna z Čiech, odvážne lietajúca ponad odparkované Su-
baru. Vďaka obrovskému skoku a hlavne jeho netradičnému
tvaru, sa rozhodlo súťažiť len 11 jazdcov z 20 registrovaných. 
Finále, ktoré sa šlo formou jamu bez obmedzenia počtu jázd,
bolo veľkým predstavením najmä štyroch jazdcov. Mladý lo-
kál z Horehronia Jarko Jirmer dokazuje obrovský progres

subaru lifestyle
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Legenda nikdy
neumrie

Foto: photomartini.com

Z lokálneho preteku na južnej strane
Chopku sa podarilo v priebehu
niekoľkých rokov vytvoriť legendu. Chýry
o skoku, ktorý nie je štandardným Big
Air skokom, ale skôr Road Gapom,
prekročili hranice Slovenska a tak sme
v priebehu posledných rokov registrovali
pod Chopkom nielen najlepších
slovenských, ale i českých a poľských
freeskierov. Takýto skok sa neskáče
naozaj nikde na svete, len u nás.
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v posledných rokoch a poriadne šliapal svojimi štýlovými ro-
táciami s trikmi na päty ostrieľaným harcovníkom. Juraj Ber-
nát je už tradičným bojovníkom, odhodlaným užiť si každú
chvíľu počas dlhého letu, nebál sa vytiahnuť silný kaliber štý-
lových rotácií až po 900-stupňové, ako aj legendárny frontfli-
pom double nosegrab (dvojité salto vpred s pridržaním špi-
čiek lyží). 

AJ CEZ VODU
Najviac však fundovanú porotu (Čiči a Maťo Zemanovič) za-
ujali českí bratia. Ich štýl, rôznorodosť trikov, najmä odvážne
switche (jazda dozadu) a čisté dopady rozhodli o celkovom
poradí. Víťazom sa stal Pepe Kalenský pred kolegom Máriom
Skálom.
Veľké divácke ohlasy zaznamenali všetci účastníci Best Trick
(najlepší trik). Určite bol najväčším prekvapením freerider Mi-
šo Oško, ktorého Naked Ball Style (skok bez oblečenia) okore-
nil výborné výkony a skvelú zábavu na Subaru Big Air Koso-

drevina 2012. Víťazne si v Best Trick počínali dvaja, Pepe Ka-
lenský a Jarko Jirmer. Samozrejme, po skončení tejto kate-
górie nasledovali prejazdy cez Vodnú nádrž a nekompro-
misná večerná After party.

www.freeskier.sk
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V pracovnom
nasadení: 
organizátor Subaru
Big Airu Ján Kresan.
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KKedysi výsostne športovo orientovaná značka núka najmä na-
ftové motory a tiež modely na každý deň. Fanúšikovia sa však
trasú strachom, aby Subaru neprišlo o svojho športového du-
cha, zrodeného v automobilových súťažiach rely. Najmä teraz,
keď sa z názvu kráľovského športového modelu WRX STI vy-
tratilo označenie Impreza.
Subaru totiž pred štyrmi rokmi skúsilo tradičný sedan Impreza
zmeniť na päťdverový hatchback. Čo bolo dobré vo všeobec-
nosti pre európskeho zákazníka, hľadajúceho auto na každý
deň, to nemuselo sedieť športovej verzii WRX STI - a ani nese-
delo. 

Hlas fanúšikov automobilka vypočula a v roku 2011 sa po bo-
ku päťdverovej Imprezy objavil športový sedan WRX STI bez
označenia Impreza. Ako prvej redakcii na Slovensku sa nám
podarilo novinku vyskúšať a navyše porovnať s posledným
vyrábaným sedanom WRX STI. Chceli sme zistiť, či to nie je od
Subaru iba prázdne gesto a či sa návrat podaril. Aby to nema-
la novinka ľahké, stretla sa na upravenej zasneženej ploche so
špeciálnou verziou starého modelu Petter Solberg Edition III,
pomenovanou po majstrovi sveta. 

MÁ TO V KRVI
Nový sedan naživo očarí asi každého. Mohutným predným
nárazníkom, vystúpenými blatníkmi a silou, ktorá z auta vyža-
ruje. K dokonalému odkazu minulosti chýba už len zlatá farba
diskov, ktorú nahradili striebornou. Racionálne stránky ako vy-
soká cena, ale tiež mimoriadne široká výbava vrátane bezkľú-
čového vstupu idú bokom, pretože podstata je v tom, čo
WRX STI dokáže. 
Napríklad stačí pomaly brázdiť ulice mesta a auto tvrdými
tlmičmi, zvukmi od prevodového ústrojenstva a troch dife-

subaru in motion
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Test:

V priamom súboji dvoch generácií dokázal
nový sedan obhájiť legendárnu značku WRX
STI. Oproti poslednému vyrábanému sedanu
má pár kíl navyše, menej výrazné sedadlá,
gumovejšie riadenie, až prílišný komfort,
ale citeľne ľahšie sa ovláda. 

Subaru oprášilo   
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renciálov vydáva zvuky, ktoré potvrdzujú príbuznosť s rely.
Stačí ísť po diaľnici povoleným tempom a nové STI napriek
výraznému odhlučneniu dá najavo svoj rodokmeň. A to si
spokojne môžete zapnúť tempomat a nechať navolený inteli-
gentný režim jazdy. Ľudia sa otáčajú a uznanlivo kývajú hla-
vou, aké krásne auto. 

NOVÝ MÁ RÝCHLOSŤ
V režime Sport Sharp STI zmení civilizované správanie za
tvrdšie, ľahšie ide do otáčok a keď raz zistíte, ako piští boxer
motor, keď dáva pri 6000 otáčkach 300 koní, nechcete sa to-
ho vzdať. V podstate pod 4000 otáčkami sa absolútne nič ne-
deje, ale potom je to už zábava. Akurát, že prvá nádrž  vydrží
300 kilometrov, druhá 200… Sneh a STI si tak sadnú, že nikto
by nepochyboval o tom, že je všetko presne tak, ako má byť.
Lenže to už ruky zabudli, aký bol posledný sedan druhej ge-
nerácie. Keď sa do areálu približuje vo verzii Petter Solberg
Edition III, odfukuje pretlakovým ventilom a hrdo nesie súťaž-
né krídlo vzadu, nadšenie bledne. 
Z blízka už vidieť alcantarou obšitý interiér, bezrámové okná
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”

”

S novým sedanom
si na snehu dobre
zajazdí aj amatér.
Modré STI si
zachovalo čaro
predchodcu, hoci je
ťažšie, väčšie
a komfortnejšie. 

Text: Rastislav Chvála, SME
Foto: Tomáš Benedikovič

Subaru vždy so zadkom experimentovalo a hľadalo vhodný
tvar. Od peknej prvej generácie Imprezy trvalo až doteraz, kým
môžeme opäť povedať, že je pekná. Zadné krídlo si treba
objednať za 1290 eur. Bez neho by to bolo hrozné. 
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predných dverí, doplnkové merače na palubnej doske a sa-
mozrejme to krídlo vzadu. Keď dostane človek možnosť šo-
férovať jediné takéto auto na Slovensku a cíti výkon až 375
koní a 550 Nm, začína o novinke pochybovať. 

NOVÝ JE LEPŠÍ
Akurát, že po prvom ošiali z unikátneho auta nastáva jazde-
nie na snehu a nový sedan si nádherne „ľahá“ do zákrut.

S predchodcom treba trochu bojovať, využívať výkon, po-
riadne tlačiť na plyn a dávať pozor na nájazdy. S novinkou
príde zábava a istota oveľa rýchlejšie. Nie je tak dravá a tak
surová, ale na snehu rýchlejšia a bezpečnejšia. Všetka česť
starému sedanu, ale ten nový je lepší a drží tradíciu. Otázne
však je aj to,  že unikátnu starinku na šantenie si môžete kú-
piť za tretinu novej. Nový sedan je jedno úžasné auto, ale
štandardné základné sedadlá sú slabé s naozaj nevýrazným
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Kupujem –
nekupujem

Stačí vidieť auto
naživo a človek si
povie, to chcem. 
Aj jazdné
vlastnosti tomu
napovedajú. Ak
sa pohybujem
v predstavách, že
na to mám, tak
to chcem. 

Rasťo Chvála

Verzia Petter Solberg (vpravo) má má interiér obšitý alcantarou a vyhotovenie, za aké by sa nemuselo hanbiť ani
Porsche GT3. Novinke chýba tvarová pestrosť alebo estetika. Z funkčného hľadiska ponúka interiér na
každodenné používanie. Akurát volant a otáčkomer v strede sa vymykajú bežnému štandardu. Trochu viac
výnimočnosti by novému STI nezaškodilo.

subaru in motion
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bočným vedením. Rovnako ruky vodiča na volante necítia
cestu tak ako by bolo treba. Brutalita vlastná druhej generácii
je preč, ale radosť z jazdy ostala, navyše teraz je auto predví-
dateľnejšie.
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Subaru WRX STI – základné údaje
Cena modelu od (€) 48 490
Motor boxer, preplňovaný, benzín
Verzia WRX STI
Objem motora (cm3) 2457
Výkon (kW/ k) 221/ 300
Pri otáčkach (ot./min.) 6000
Krútiaci moment (Nm) 407
Pri otáčkach (ot./min.) 4000
Max. rýchlosť (km/h) 255
Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 5,2
Spotreba v teste (l/100 km) 15,6
Objem kufra (l) 420

Za všetkým je elektronika. Systém SI-DRIVE
obohatil klasické nastavovanie medzinápravového
diferenciálu o jazdné režimy. Inteligentný riadi
auto tak, aby bolo komfortné, malo nižšiu spotrebu
a jemné reakcie. V režime Sport veľkú zmenu
necítite, ale v Sport Sharp áno. Vtedy sa charakter
auta citeľne zmení a začne to byť pravé Subaru. 

Verzia Solberg 
Edition III bola známa
WRC krídlom, 
aké sa používalo
pri Majstrovstvách
sveta v rely. Je to
ozdoba, ktorá má
v rýchlosti funkčný
význam, ale spotrebe
neprospieva.

Subaru WRX STI ”

”

V starom Subaru
WRX STI sa vodič cíti
trochu lepšie spätý
s autom. Aby však
jazdil efektívnym
šmykom na snehu,
potrebuje viac
skúseností a viac sa
natrápi než pri
novinke. 
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AAko sa mladý dizajnér dostane k navrhovaniu pneuma-
tík?
Počas štúdia som brigádoval v Matadore, no vtedy tam nebol
priestor na dizajnovú tvorbu. Až v roku 1998, kedy som končil
školu, mi riaditeľ výskumného ústavu zavolal, či by som nemal
záujem o spoluprácu. Vtedy štartoval projekt vývoja pneuma-
tík Aquilla a Winterra. Bol to doslova boj s veternými mlynmi,
no historicky sa to jednoznačne ukázalo ako pozitívna cesta.
Tieto projekty urobili veľký skok v rámci myslenia, technoló-
gie, výroby i obchodných názvov.

Aquilla bola prvou pneumatikou, ktorá už nebola len
zhlukom lamiel, jej dezén aj pekne vyzeral. Ako ste ho
kreovali?
V tých časoch sa viac vecí kopírovalo od svetových značiek.
Premýšľali sme, ako to robiť inak. Najskôr sme vymysleli tému
či symboliku, cielenú na daný segment a zákazníka, napríklad
plášť, ktorý by smeroval na 16-palcové a väčšie rozmery. Vte-
dy sa len začal trend veľkých diskov a pneumatík. Riešili sme,
prečo nespájame vrchnú časť plášťa s bočnou stenou pneu-
matiky, čo však vtedy znamenalo obrovský technologický
problém. Nebyť ľudí, ktorí tam pracovali a boli ochotní bojo-
vať za nové myšlienky, asi by sme sa neposunuli ďalej. 

Samotný vývoj pneumatiky je kompromisom vlastností
na suchu, na mokre, valivého odporu a životnosti. Ako
funguje komunikácia s vývojovým tímom pri dizajne
plášťa?
Nejde o kvantum ľudí, ktorým by bolo treba veci vysvetľovať.
Za vývoj sú zodpovední niekoľkí. Počas vývoja sa najskôr veľa
skicovalo a diskutovalo, potom sa skice prenášali do elektro-
nickej podoby. Vybrali sa najlepšie návrhy, prekonvertovali sa

subaru people
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Čierna

Pamätáte si na prvé pneumatiky Matador,
ktoré dobre vyzerali? Na tvaroch čiernej
hmoty sa podieľal dizajnér Libor Žikla. Dnes
riaditeľ agentúry L'FABRICA hovorí o boji
dizajnu s fyzikou, ale aj s ľudským faktorom.

mágia
Foto: Milan David
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do 3D a potom sa pneumatika ladila v počítači. Samozrejme,
aj ja som musel napáchnuť fyzikou, ktorá je alfou a omegou
tejto problematiky. Veľa dizajnov neprešlo len preto, že fyzika
jednoducho nepustí, sú tu faktory ako voda, sucho, brzdenie,
handling... Vždy sa urobili tri až štyri dizajny, fyzicky sa ručne
vyrezali a dali sa posúdiť. Potom sa vyrobili prototypy pneu-
matík, ktoré sa testovali. Keď sme uzavreli dizajn, pneumatiky
sme fyzicky videli v predajni až o rok či o dva. Plášte sa testo-
vali aj v zahraničí a ak sa zimné robili v lete, museli sa skúšať
za polárnym kruhom. Dnes je vývoj oveľa rýchlejší.

Pri ktorých pneumatikách má dizajnér väčšiu voľnosť –
letných alebo zimných?
Letné sú určite atraktívnejšie. Je tam viac sviežosti, dynamiky.
Vysokorýchlostné plášte boli vždy najlepšou prácou. Ale para-
doxne sa človek najviac narobí na menších rozmeroch pláš-
ťov. Tam je to o ekonomike a cene, priniesť niečo nové bolo
oveľa ťažšie. Čo sa týka zimy, zažil som obdobie, keď sa robili
klasické lamely, tzv. cik cak tvary. Potom prišla technológia 3D
lamiel, odrazu sa začalo tvarovať aj do hĺbky. To bol doslova
prevrat, pretože sa dizajn mohol zrazu tvoriť inak, mohol byť
krajší, elegantnejší, podstata celého záberu sa totiž  schovala
i do lamiel. Zaujímavé bolo, že keď sa vymyslel určitý tvar de-
zénu, bolo potrebné hneď zisťovať, či ho už nemá niekto vo
svete patentovaný. Hľadalo sa tvaroslovie, ktoré sa nebude biť
s konkurenčnou pneumatikou a nebude právne napadnuteľ-
né. Pri 3D lamelách sa toho až tak veľa vymýšľať nedá, musia
sa rešpektovať určité základné prvky, aby bola pneumatika
funkčná. 

Bočnice niektorých pneumatík sú jednoduché, iné sú
plné trojrozmerných „obrázkov“. Ako sa pristupuje k tej-
to sekcii pneumatiky?
Štandardom je, že čím športovejší je plášť, tým je stvárnenie
bočnej steny decentnejšie. Naopak pri pneumatikách, ktoré

majú dlhšiu životnosť, je dôležité, aby aj bočnica bola zaují-
mavá a atraktívna. Do bočných stien sa začalo dávať množ-
stvo rôznych označení a symbolík. My sme aplikovali mož-
nosť označenia nájazdu kilometrov pri prezúvaní, či
značenie polohy gumy na vozidle. Dnes sa už aplikuje aj
číslo, označujúce opotrebenie pneumatiky, aby človek ne-
musel chodiť k autu s meradlom. Mnohé nové prvky sa na
pneumatiky dostávajú najmä kvôli bezpečnosti. Nehovo-
rím, že by to malo byť pre policajtov, skôr sú určené pre uží-
vateľa (smiech).

Motoristi však pneumatiky dosť podceňujú.
To je pravda. Dnes je trend vymieňania letných a zimných
pneumatík, ktoré majú motoristi obuté na dvoch súpravách
diskov a jednoducho si prehodia kolesá doma v garáži.
Ušetria, ale najhoršie je, že si nenechajú kolesá vyvážiť
v profesionálnom pneuservise. To, že o pol roka im môžu
odísť ložiská, ich už netrápi. Guma je ako živá hmota, ktorá
už po troch – štyroch mesiacoch jazdenia zmení charakte-
ristiku a vlastnosti. Ak sa nevyváži, stratí parameter rovnová-
hy, čo sa prenáša na auto a jeho časti.

Čomu sa venujete v súčasnosti?
Mám agentúru, ktorá sa venuje grafike a dizajnu. Mám však
radšej dizajn ako grafiku – tá sa urobí za týždeň a po dvoj-
týždňovej kampani vyhorí. Je po nej, koniec. Ak sa navrhne
dizajn, produkt je na trhu päť i desať rokov. To ma teší viac.
Popri tom máme výrobno-obchodný projekt promo sta-
nov. Ak niekto potrebuje rozkladací, pekne obrandovaný
stánok, má možnosť si ho u nás zadovážiť. 

Aké produkty navrhujete?
Robil som dizajn svietidiel, riešil som ich aj obchodne. Bo-
hužiaľ, u nás je výroba veľmi drahá a náročná na udržanie
kvality. Svietidlá som predával v Čechách a na Slovensku.
Chcel by som sa im venovať aj v budúcnosti, ale trocha
z iného smeru. Svetlo ma oslovilo, pretože neskutočne
zmení atmosféru. Vždy ma to bavilo ako umenie, ktoré svo-
jim spôsobom vytvára ilúziu. 

Vaším klientom je Subaru, vy sám pritom jazdíte na Fo-
resteri. Ako funguje takáto symbióza?
Nikdy by som nepovedal, že Subaru môže mať taký feeling,
kým som na aute nejazdil. Ako prvé ma prekvapilo, že ma
iní majitelia značky na cestách zdravia. Čudoval som sa, ale
u importéra ma uviedli na pravú mieru: „To je normálne,
sme komunita, musíš si zvykať,“ vysvetlili mi. Mám rád Suba-
ru ako značku. Jazdím na Foresteri, ktorý ma oslovil svojimi
jazdnými vlastnosťami i motoricky, som nadmieru spokojný.
Trvalo dlho, kým som sa dal na Forester presvedčiť. Táto
značka to má o to ťažšie, že kým človek auto doslova ne-
ochutná, ťažko presvedčí slovenského spotrebiteľa. No keď
na Subaru začnete jazdiť, auto si vás doslova omotá okolo
prsta. Ako mňa .
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Takto vzniká dezén: dizajnové skice Libora Žiklu sa
najskôr preniesli do elektronickej podoby, potom sa
konvertovali do 3D a následne sa testovali.

Moja agentúra sa
venuje dizajnu
a grafike. Dizajn
navrhujem radšej,
dobre vymyslený
produkt sa na trhu
udrží päť i desať
rokov.

Zikla  2.4.2012  15:49  Page 37



PPrvým automobilom, uvedeným na trh so symetrickým po-
honom 4x4, ktorý je technickou špecialitou Subaru, bol v ro-
ku 1972 model Leone 4WD v prevedení kombi. Išlo o vôbec
prvé sériovo vyrábané osobné vozidlo s pohonom 4x4. Do-
vtedy sa pohon všetkých kolies využíval výlučne v náklad-
ných automobiloch, vojenskej a špeciálnej technike. Pri
osobných autách išlo o pokusy vo forme pototypov či ob-
medzených sérií. Až Subaru s Leone prelomilo technické ta-
bu a na trh prinieslo plnohodnotnú, sériovo produkovanú
štvorkolku.

V roku 1983 nasledoval mikrovan Domingo AWD a o rok neskôr
malé Justy AWD. Potom prišli modely, ktoré sú piliermi dnešnej
produkcie Subaru: Legacy, Impreza, Outback a Forester.

12 MILIÓNOV ÁUT
Za nasledujúce štyri desiatky rokov sa Subaru stalo priekopní-
kom v produkcii osobných vozidiel s pohonom všetkých ko-
lies. Celkovo ich vyrobilo 11 782 812 kusov (do 31. januára
2012), čo predstavuje 55,7 % z celkovej produkcie značky. 
Symetrický pohon 4x4 využíva celé modelové portfólio Suba-

subaru technology
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Rýchlosť
evolúcie

Kým príroda sa do svojej
súčasnej podoby vyvíjala
takmer štyri miliardy
rokov, Subaru sa na všetky
jej nástrahy adaptovalo za
štyri desaťročia. Presne
toľko využíva svoj unikátny
symetrický pohon všetkých
kolies. Systém, pôvodne
umožňujúci zdolávať trasy
mimo asfaltových ciest, sa
za 40 rokov rozvinul do
štyroch vysoko
sofistikovaných typov
pohonu 4x4. 
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ru predávané na Slovensku s výnimkou najmenšieho modelu
Trezia. Modely Subaru s pohonom predných kolies sa radia
medzi miniautomobily a malé vozidlá a ich trhom je predo-
všetkým domáce Japonsko. Ďalšou novinkou, ktorá príde na
náš trh v lete, bude kupé BRZ – v jeho prípade bude motor
poháňať zadné kolesá.
Systém permanentného pohonu všetkých kolies od Subaru
výrazne zlepšuje trakciu vozidla distribúciou sily motora na
všetky kolesá, pričom ju rozdeľuje podľa aktuálnych jazdných
podmienok. Kombináciou symetrického AWD (SAWD) a hori-
zontálneho motora boxer dosiahlo Subaru symetrické
umiestnenie pohonného reťazca v osi vozidla, pričom prevo-
dovka je uložená za prednou nápravou. Takéto rozloženie
optimalizuje ako pozdĺžne, tak priečne rozloženie hmotnosti.
Výsledkom je vysoká stabilita a perfektná trakcia na akomkoľ-
vek povrchu za každých mysliteľných jazdných podmienok.
Systém SAWD zároveň dáva automobilu excelentnú stabilitu
pri vysokých rýchlostiach, ale tiež agilitu v zákrutách a vynika-
júce reakcie na pokyny riadenia. 

40 ROKOV VÝVOJA
Technológia SAWD sa stala nielen základným stavebným ka-
meňom automobilov Subaru, ale aj podstatou jeho filozofie
bezpečnosti a radosti z jazdy. Sústavným zdokonaľovaním
a vývojom počas 40 rokov Subaru vyladilo svoje symetrické
AWD zo systému, ktorý umožňoval prekonávať zlé cesty a te-
rén, smerom k unikátnej technológii, dodávajúcej vozidlám
značky perfektnú stabilitu za dažďa, sneženia či iných kompli-
kovaných poveternostných podmienok aj pri vysokej rých-
losti jazdy. Pohon všetkých kolies tak skvelo korešponduje
s charakterom všetkých modelov Subaru.
Najnovšia technológia obsahuje trakčný manažment pre
všetky štyri kolesá, zaisťujúci po celý čas jazdy bezpečnú a zá-
roveň primeranú priľnavosť pre každé jedno koleso osobitne.
Toto riadenie trakcie všetkých štyroch kolies dokázali inžinieri
Subaru adaptovať aj pre modely s predným alebo zadným
náhonom, vďaka čomu si radosť z jazdy môže vychutnať širšia
rodina zákazníkov značky. Koncern Fuji Heavy Industries, pro-
ducent automobilov Subaru, pokračuje v ďalšom vývoji tejto
unikátnej technológie.
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SYSTÉMY SYMETRICKÉHO AWD SUBARU
VTD (Variable Torque Distribution) - AWD
Elektronicky riadený športový pohon všetkých kolies pre zvýšenú ovládateľnosť
v zákrutách:
Kompaktný systém AWD kombinuje planétový medzinápravový diferenciál s elektronicky
riadenou hydraulickou viaclamelovou spojkou. Viaclamelová hydraulická spojka
kontinuálne rozdeľuje krútiaci moment medzi predné a zadné kolesá, pričom základné
rozdelenie je nastavené v pomere 45:55. Distribúcia krútiaceho momentu sa automaticky
mení až po 50:50 tak, aby sa zabezpečila vynikajúca stabilita podľa aktuálneho povrchu, po
ktorom sa auto pohybuje. Základné nastavenie rozdelenia krútiaceho momentu viac na
zadné kolesá umožňuje agresívnu a športovú jazdu.
Dostupné modely:
Legacy 2.5GT (AT), Outback 3.6R, Exiga 2.0GT, WRX STI

MPT (Multi Plate Transfer Clutch) - AWD
Pohon všetkých kolies s aktívnou distribúciou krútiaceho momentu:
Elektro nicky riadené AWD pre lepšiu spotrebu paliva a vysokú stabilitu
Elektronicky riadený hydraulický lamelový diferenciál, vyvinutý Subaru, prispôsobuje
rozdelenie krútiaceho momentu medzi predné a zadné kolesá podľa aktuálnych jazdných
podmienok. Základné nastavenie rozdelenia krútiaceho momentu je v pomere 60:40 medzi
prednú a zadnú nápravu. Systém maximalizuje výhody AWD tým, že umožňuje bezpečnú
a stabilnú jazdu za každých podmienok bez ohľadu na skúsenosti vodiča.
Dostupné modely:
Legacy / Outback 2.5i, Exiga 2.0i, Forester (AT), Impreza (Lineartronic)

LSD (Limit-Slip Differential) - AWD
Pohon všetkých kolies s medzinápravovým diferenciálom s viskóznou spojkou:
Mechanické AWD pre manuálne prevodovky
Systém je kombináciou medzinápravového diferenciálu a viskóznej hydraulickej
viaclamelovej spojky LSD. Za normálnych okolností je rozdelenie krútiaceho momentu
nastavené v pomere 50:50 medzi prednou a zadnou nápravou. Systém umožňuje stabilnú
a športovú jazdu, pričom vždy dodáva maximálnu trakciu.
Dostupné modely:
Legacy, Forester, Impreza

DCCD (Driver’s Control Center Differential) - AWD
Pohon všetkých kolies s aktívnym medzinápravovým diferenciálom DCCD: 
Výkonovo orientované AWD pre motoršport
Elektronicky riadený systém s aktívnym medzinápravovým diferenciálom DCCD využíva
kombináciu mechanického diferenciálu s obmedzenou svornosťou a elektronicky riadenej
viaclamelovej spojky LSD. Základné rozdelenie krútiaceho momentu (v automatickom
režime) v pomere od 35:65 do 41:59 medzi prednou a zadnou nápravou je zárukou
optimálnej kontroly dynamiky vozidla. Systém zvláda vysoký krútiaci moment, pričom
zabezpečuje vyváženosť medzi agilitou a stabilitou. Obsahuje prednastavené automatické
režimy a manuálny režim, v ktorom môže rozdelenie krútiaceho momentu nastaviť vodič.
Dostupné modely:
WRX STI (MT)

(DCCD = Driver’s Control Center Differential - vodičom riadený medzinápravový diferenciál) 
(Dostupné modely v japonskej špecifikácii)

Subaru pripravilo
k 40. výročiu

symetrického
AWD špeciálne

logo.

Táto fotografia vám je zrejme dobre známa, stala sa totiž
súčasťou histórie motorizmu. Subaru Leone kombi bolo
prvým sériovo vyrábaným osobným autom s pohonom
všetkých kolies.
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bami ruky, rôznymi druhmi poranení šliach, kostí, nervov či
kĺbov, teda všetkých štruktúr, z ktorých ruka pozostáva. Ide to-
tiž o veľmi zložitý orgán. Súčasťou našej práce je aj liečba ná-
dorových ochorení, ale i zložité prípady, ako sú stavy po pora-
není periférnych nervov, kde dochádza k ochrnutiu rôznych

subaru people
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Liečiteľ rúk
Foto: Milan David

„Je ako bez rúk.“ Staré
slovenské prirovnanie v sebe
skrýva hlbokú pravdu. To, 
ako veľmi ruky potrebujeme, 
si uvedomíme, až keď ich
nemôžeme používať, či už
vplyvom ochorenia alebo
úrazu. Na Slovensku však
existuje človek, ktorý dokáže
zdanlivo stratené ruky oživiť.
Chirurg, primár a šéf
komplexu operačných sál
ružinovskej nemocnice 
MUDr. Ladislav Košťál.

Venujete sa chirurgii ruky. Čo všetko sa za týmto odbo-
rom medicíny skrýva?
Chirurgia ruky je súčasťou plastickej chirurgie. V Univerzitnej
nemocnici v bratislavskom Ružinove máme jediné Oddelenie
chirurgie ruky na Slovensku. Zaoberáme sa vývojovými chy-
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typov. Sme koncovým oddelením, kde končia všetky prípady,
ktoré sa vyskytnú na Slovensku. My ich potom riešime. Nemá-
me kam inam poslať pacientov (úsmev). 

Ako sa vyvíjala vaša kariéra?
Chirurgii sa venujem už 46 rokov. Promoval som v roku 1965
na Lekárskej fakulte v Bratislave. Päť rokov som pôsobil v Nit-
re, potom som prešiel do Bratislavy. Som primárom na Odde-
lení chirurgie ruky a od roku 1990 spravujem celý komplex
operačných sál v ružinovskej nemocnici. Mám na starosti 16
operačných sál, kde sa operujú všetky disciplíny s výnimkou
neurochirurgie. Riadim 60 inštrumentárok, jednu vrchnú sest-
ru a šesť staničných sestier. Každá má pridelený určitý rezort
od hrudnej chirurgie cez všeobecnú chirurgiu, ortopédiu,
krčnú, očnú, plastickú chirurgiu, stomatochirurgiu, chirurgiu
ruky až po gynekológiu. Je to obrovský komplex, továreň, kde
sa deje okolo 1500 operácií za mesiac. 

Čo vás na vašej práci najviac baví?
Je to síce drina, ale zároveň veľmi pekná práca, najmä keď vi-
díte výsledky, ktoré sa zlepšujú rokmi a praxou. Plastický chi-

rurg musí spĺňať niekoľko predpokladov: musí byť húževnatý,
pedantný a kreatívny – to je veľmi dôležité, pretože v rámci
plastickej chirurgie vždy niečo tvoríte. A, samozrejme, najmä
pri chirurgii ruky musíte dôkladne poznať anatómiu. Tá je veľ-
mi zložitá.

Teší vás, keď ľuďom vraciate pohyblivosť končatín?
Človeka určite teší, keď vidí dobrý výsledok svojej práce. Keď
robíte estetickú chirurgiu, ak napríklad niekomu upravíte pr-
sníky, nie je tam požiadavka funkčnosti. Naopak pri ruke je ab-
solútnym cieľom každej operácie, aby fungovala. Ruka musí
pracovať. A to je niečo, čo sa dá ovplyvniť iba vôľou. Ak pa-
cient nebude cvičiť tak, ako ho inštruujeme, výsledok sa ne-
dostaví. Často pacientom hovorím, že 50 percent úspechu je
mojím podielom a 50 percent ich – musia cvičiť, i keď je to
často ťažké. Ale ak je pacient húževnatý, dokáže to.

Ako sa pozeráte na tú časť plastickej chirurgie, ktorá sa
týka implantátov a skrášľovania?
To so sebou nesie doba. Estetická chirurgia nie je vo svete ni-
čím novým, robila sa pred mnohými stáročiami. Estetické
operácie poznali už v starom Egypte či v Indii. Boom nastal
v modernej dobe, pretože komerčná spoločnosť, ktorá tu
vládne, si vyžaduje, aby ľudia dobre vyzerali. Samozrejme,
každý si chce zlepšiť svoje ego, svoje ja, svoj imidž. Chápem
to a nič proti tomu nemám.

O predpokladoch úspešného chirurga ste hovorili, no
myslím, že jedným z nich je aj pevná ruka.
Poznám aj chirurgov, ktorým sa ruky trasú (úsmev). Na nich
kladené požiadavky sú však určitým spôsobom limitované. 
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Plastický chirurg
musí spĺňať
niekoľko
predpokladov: 
musí byť húževnatý,
pedantný a kreatívny
– to je veľmi
dôležité, pretože
v rámci plastickej
chirurgie vždy 
niečo tvoríte.

Kostal  2.4.2012  15:41  Page 41



Ja sa nemôžem sťažovať, do blízka vidím veľmi dobre a ruka
sa mi netrasie. Okrem toho od detstva strieľam, a to aj prete-
kársky. Reprezentujem Slovensko v rámci Medzinárodného
výboru združení strelcov z predoviek (MLAIC). Ide o historické
zbrane. Na minuloročných Majstrovstvách Európy vo Fínsku
som si vystrieľal titul majstra Európy z originálu kresadlovej
pištole. 

Ako ste sa dostali od štandardnej streľby k historickým
zbraniam?
Strieľal som už ako štvorročný, viedol ma k tomu otec. Začínal
som s malou belgickou malorážkou. Pokračoval som na zá-
kladnej i strednej škole, súťažil som vo vzduchovke i v malo-
rážke. Neskôr som strieľal z veľkorážneho revolveru, s ktorým
som si vystrieľal druhú výkonnostnú triedu. Na prelome 70.
a 80. rokov sa u nás objavila streľba z perkusných zbraní,
z predoviek. Najskôr som od priateľa dostal revolver, s ktorým
som začal strieľať slovenskú ligu. Následne som mal čoraz do-

konalejšie repliky historických zbraní, až sa mi podarilo získať
aj originály.

Ak porovnáte presnosť súčasných moderných zbraní
a tých historických, aká je?
Absolútna. Nie je tam žiaden rozdiel. Je neuveriteľné, aká to
bola hodinárska práca. Je to niečo prekrásne. Ak otvoríte zá-
mok, vo vnútri zbrane vidíte úžasnú prácu vtedajších pušká-
rov. 

Dá sa vôbec zohnať strelivo do historických zbraní?
Určite áno, pričom existujú rôzne kalibre, od 8,5 do takmer
13 mm. Ja strieľam nemecké projektily a využívam švajčiarsky
pušný prach, ktorý je najlepší na svete. Upchávky používam
americké alebo si ich vyrábam sám, kapsle mám od nemeckej
značky Dynamit Nobel. Špičková streľba si vyžaduje aj špičko-
vú techniku.

Špičkovú techniku využívajú aj automobily Subaru.
Vy jazdíte na modeli Legacy. Je vaším prvým Subaru?
Áno, je mojím prvým. Predtým som odjazdil pomerne veľa
áut. Začínal som na Škode MB 1000, ktorú mi kúpili rodičia
v roku 1967. Potom som mal Škodu 100, Favorit, Feliciu a asi
tri Lady 1500. Nasledovalo Audi 100 a Volvo 740 – to bolo
skvelé auto, neuveriteľne komótne a pohodlné. Ďalej som jaz-
dil s Mercedesom-Benz triedy C, rád som mal aj Opel Omega
– nadčasové auto s trojlitrovým benzínovým motorom. Keď
som rozmýšľal, čo si kúpiť ďalej, kamarát mi poradil Subaru.
Na tom svojom už mal najazdených 600 000 km bez jedinej
poruchy. Vtedy som sa nadchol značkou a zaobstaral som si
Legacy kombi. 

Ako sa vám osvedčilo?
Priestor potrebujem preto, že vozím kufre so zbraňami. Pozi-
tívne je pre mňa aj to, že má pohon všetkých kolies. Bývam
totiž na úzkej ulici, kde sa dve autá neobídu, a sú tam dve ta-
ké prudké stúpania, že keď nasneží, nastane vážny problém.
So Subaru však vyjdem všade. Nazývam ho samuraj, pretože
je masívne a pevné. Navyše má zaujímavý boxer diesel motor,
ktorý má veľmi kultivovaný chod. Kým nebolo zabehnuté, bo-
lo akosi zvláštne kostrbaté. Po zábehu je však pohodové, má
všetky pozitíva, aké môžem od auta očakávať. Trošku sparťan-
ský interiér mi neprekáža. Cením si aj to, že Subaru je kom-
pletne vyrábané v Japonsku. Zároveň je ekonomické z hľadis-
ka spotreby. Výrobcom udávaná spotreba sedí aj v praxi. Ani
neviem, že tankujem, nádrž mi vydrží veľmi dlho a pritom jaz-
dím väčšinou po meste. 

Jazdíte autom rád?
Veľmi rád. Cez týždeň síce trávim veľa času v práci, ale na stre-
lecké ligové kolá jazdím do všetkých kútov Slovenska. Tam sa
dá cestovanie v aute naozaj vychutnať. V Bratislave je to pod-
statne horšie, cesty sú preplnené. Voľakedy, keď som išiel
z nemocnice domov o siedmej večer, boli ulice skoro prázd-
ne. Teraz je tam kopec áut. Jazdenie po meste už nie je žia-
den pôžitok.

subaru people
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MUDr. Ladislav
Košťál je nielen
špičkovým
chirurgom, ale aj
vynikajúcim strelcom
- aktuálnym
majstrom Európy
v streľbe
z kresadlovej pištole.
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VVšetci vieme, že zima je obdobím, kedy auto na cestách naj-
viac trpí. Nízke teploty komplikujú štartovanie, ničia akumulá-
tor, dávajú zabrať elektrickej sústave auta i mazaniu pohybli-
vých častí motora. Namrznuté cesty cíti podvozok, ktorý však
paradoxne najviac trpí po roztopení snehov, kedy sa na na-
šich cestách vždy znova a znova objavujú výtlky, lepšie pove-
dané nebezpečné hlboké krátery s ostrými okrajmi. Môžete
byť opatrní ako chcete, pár z nich ste aj vy určite trafili. Kom-
ponenty pruženia by o tom vedeli rozprávať, a to nehovoríme
o pneumatikách a najmä nastavení geometrie. Stačí jedna
poriadna jama a dokáže ju rozhodiť. V zime menej používame
klimatizáciu, čo neprospieva jej kompresoru, ktorý by sa mal
aspoň raz za týždeň premazať.

ŠESŤ BODOV KONTROLY
Prichádza letná sezóna, kedy väčšina z nás jazdí častejšie (a rý-
chlejšie) ako v zime. A hoci sú automobily Subaru nadprie-
merne odolné a spoľahlivé, je dobré nechať po zime skontro-
lovať komponenty, ktorých funkčnosť toto ročné obdobie
mohlo ovplyvniť.
Jarná kontrola v servisoch Subaru, ktorá je pre zákazníkov
bezplatná, sa zameriava na šesť technických skupín vozidla. 
Ako prvý sa kontroluje životne dôležitý podvozok. Experti pre-
zrú stav predného i zadného zavesenia kolies a zlými cestami
najviac ohrozené časti. Skontrolujú i stav výfuku, poškodenie
jeho komponentov (katalyzátor, filter pevných častíc, tlmiče,
potrubie) totiž môže mať za následok vplyv na spotrebu váš-
ho auta.
Nasleduje kontrola prevádzkových náplní. Hladinu motorové-
ho oleja si síce viete skontrolovať aj vy, ale ako často to robí-
te? Viete posúdiť jeho opotrebenie? Stav a množstvo oleja
v prevodovke a v diferenciáloch už laik skontroluje naozaj ťaž-
ko, pretože na to nemá potrebné vybavenie. Takisto je po-
trebné zmerať stav chladiacej a brzdovej kvapaliny. Ich dobrá
kondícia je v prichádzajúcom teplom počasí životne dôležitá.

PREČ S BAKTÉRIAMI
V teple všetci chceme dobre fungujúcu klimatizáciu. Preto je
vhodné skontrolovať tlak a množstvo jej náplne, tesnosť sys-
tému a stav peľového filtra, ktorý môže spôsobovať zápach
z vetracieho systému. Na želanie zákazníka mu v Subaru vyko-
najú aj kompletnú dezinfekciu klimatizácie za veľmi výhodnú
cenu 9,90 eura. Ak vám záleží na vašom zdraví a zdraví vašich
detí či spolucestujúcich, neváhajte. Klimatizačný systém je po
zime plný baktérií.

Štvrtým bodom kontroly sú pneumatiky, ich stav, nahustenie
a prípadné nerovnomerné opotrebovanie. Dôležité sú aj svet-
lá. Motorista sa uspokojí s tým, že mu svietia všetky žiarovky či
xenóny. No správne nastavenie svetlometov vie pri jazde
v noci robiť zázraky.
Najdôležitejšie nakoniec: kontrola a prípadné nastavenie geo-
metrie podvozku. Ak ju budete mať v poriadku, vozidlo nebu-
de ťahať do strán, pneumatiky sa budú opotrebúvať rovno-
merne, nebudú trpieť podvozkové diely, čím v budúcnosti
ušetríte a najmä: vtedy budete cítiť tie pravé, fantastické jazd-
né vlastnosti vášho Subaru.
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Bez
Prevencia je dôležitá. 
Tak ako by mal každý z nás
absolvovať raz za rok
prehliadku u lekára, mali
by sme zveriť svoje auto do
rúk skúseného mechanika.
Subaru ponúka takúto
službu v rámci Jarnej
kontroly zadarmo.

starostí
Foto: Subaru a Milan David

Jarná servisná
kontrola sa
zameriava na
šesť životne
dôležitých
technických
celkov vozidla.
A je zadarmo.

subaru service
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bishi Heavy Industries. Pôvodne veľká fabrika sa rozdelila na
menšie závody. Jej odnož Fuji už v roku 1946 začala vyrábať skú-
ter Rabbit. Ihneď sa z neho stal predajný šláger. V povojnovom
Japonsku bol extrémne žiadaný ako prostriedok dostupnej mo-
bility. A navyše vďaka svojej koncepcii umožňoval pohodlné se-

denie so spojenými nohami. Ďalšou výhodou bolo nízke ťažisko
a výborná ovládateľnosť. Skúter Rabbit S-1 vážil 75 kilogramov,
poháňal ho vzduchom chladený, štvortaktný jednovalec s ob-
jemom 135 cm3 a výkonom presne dvoch konských síl. 

1953: ZAČIATOK VEĽKEJ ÉRY
Ekonomický rozmach Japonska priniesol v roku 1953 založenie
koncernu Fuji Heavy Industries (FHI), ktorý je dnes mater skou
spoločnosťou Subaru. Už čoskoro k priemyselnej skupine pri-
budlo päť ďalších podnikov. Fuji Kogyo vyrábalo aj naďalej
motocykle, Omiya Fuji Kogyo motory, Utsunomiya Sharjo sa
starala o výrobu lietadiel, ktorá bola opäť obnovená. Tokyo Fuji
Sangyo bol zodpovedný za autobusy, mestské koľajnicové do-
pravné systémy a generátory, Fuji Jidosha vyvíjal okrem karo-
sérií pre autobusy aj prvé auto koncernu, model P-1.

subaru history
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Ako veľa úspešných príbehov, aj história
Subaru sa začala víziou človeka. Chikuhei
Nakajima bol taký nadšený prvými lietadlami
bratov Wrightovcov, že sa rozhodol
vybudovať leteckú fabriku. 

Od vízie
k úspechu

Foto: Subaru, FHI, ne.jp

Ambiciózny Chikuhei Nakajima dokázal očarenie
lietadlami premeniť na najväčšiu japonskú leteckú
fabriku. Stala sa základom pre koncern Fuji Heavy
Industries a neskôr pre značku Subaru. Ktorý
z troch mužov v aute je Nakajima, to sa nám zistiť
nepodarilo.

Dvojmiestny dvojplošník Nakajima 5 
slúžil na výcvik pilotov. Fabrika ho začala
vyrábať v roku 1920. S rozpätím krídel
12,8 metra lietal rýchlosťou 136 km/h.

Elegantné bojové lietadlo Nakajima Hayabusa po prvý
raz vzlietlo v roku 1938. Dnes pod týmto menom
poznáme skôr motocykel od Suzuki.

Stíhačka Nakajima Hayate bojovala vo farbách
Japonska v druhej svetovej vojne. Jej výzbroj
tvorili štyri palubné guľomety, poháňal ju 18-
valcový motor s výkonom 2000 koní.

NNakajima (1884 - 1949) neváhal a v Gunme pri Tokiu v roku
1917 založil Aircraft Research Laboratory. Už onedlho sa stala
– už pod názvom Nakajima Aircraft Company Ltd. – najväč-
ším výrobcom lietadiel v Japonsku. Mala päť výrobných závo-
dov: Tokio, Musashino, Donryu, Ota a Koizumi. Ak sa vám po-
sledné dva názvy zdajú známe, máte pravdu. V rovnakých
miestach má dnes továrne Fuji Heavy Industries.

KONIEC LETECTVA
Po skončení druhej svetovej vojny si firma hľadala nové pro-
duktové portfólio, spojenci totiž Japonsku zakázali vyvíjať
a vyrábať lietadlá. Nakajima Aircraft Company na zákaz dopla-
tila rovnako ako druhý veľký japonský letecký výrobca, Mitsu-
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1954: P-1 ALEBO SUBARU 1500
Vo februári 1954 FHI oznámil, že predstaví prototyp osobné-
ho automobilu pod názvom P-1. Auto sa ešte v tom istom ro-
ku premenovalo na Subaru 1500. Pôvod pomenovania treba
hľadať v motore s objemom 1,5 litra, presnejšie 1485 cm3. Tu
niekde sa začala technická dominancia Subaru: tisíc päťstovka
mala prvú samonosnú karosériu japonskej proveniencie. Vo-
dou chladený štvorvalec s ventilovým rozvodom OHV dosa-
hoval maximálny výkon 40 kW/ 55 k, pričom auto vážilo

1178 kg. Skúsenosti pri jeho vývoji sa ukázali ako nenahradi-
teľné pri konštrukcii ďalších Subaru: modelov 360 a 1000.

1958: SUBARU 360
Popularita malého Subaru 360 v Japonsku sa dá prirovnať iba
Chrobákovi od Volkswagenu v Európe. Necelé tri metre dlhé
vozítko vážilo len 385 kilogramov, takže ho pokojne utiahol
dvojtaktný dvojvalec s objemom 356 cm3 a výkonom 12 kW/
16 k. Krútiaci moment 3 Nm by sme najradšej taktne zamlčali.
Ak si však predstavíme hmotnosť nie o veľa vyššiu ako pri mo-
tocykli, neboli parametre modelu 360 vôbec zlé.
V roku 1961 sa Japonci dokonca odvážili na podvozku tristo
šesťdesiatky postaviť malé úžitkové auto Sambar. Aj tento
pickup so zaplachtovanou ložnou plochou sa vďaka svojej vy-
nikajúcej jazdnej stabilite stal v Japonsku veľmi obľúbeným.

Sambar mal presne rovnakých 2990 mm na dĺžku ako Su-
baru 360, vážil však už 530 kg – a to nenaložený. Konštruk-
téri teda pritvrdili výkon motora. Z dvojvalca sa im však po-
darilo vyžmýkať iba 13 kW/ 18 k.

1966: SUBARU 1000
Subaru 1000, ktoré prišlo na svet v roku 1966, už znamena-
lo jasný technický smer pre značku: bolo totiž jej prvým
modelom, ktorý poháňal motor typu boxer. Dva a dva pro-
ti sebe ležiace valce mali objem 977 cm3, auto bolo o celý
meter dlhšie ako model 360. A luxusný malo aj názov: pre-
dávalo sa ako Subaru 1000 Super Deluxe. Viac exkluzív-
nych prívlastkov by sa už nezmestilo do katalógu. Slušný
na tie časy bol aj jeho výkon, presne zhodný s prototypom
P-1, teda 40 kW/ 55 k. A Subaru ho už dostalo z o tretinu
menšieho objemu spaľovacieho priestoru. Pokrok sa jed-
noducho zastaviť nedá.

(pokračovanie nabudúce)
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Ťažký bombardér Donryu pod typovým označením 100
mod. 2 začal v službách japonskej armády lietať v roku
1939. S plnou výzbrojou dosahoval rýchlosť 492 km/h.

Skúter Rabbit sa hneď po druhej svetovej vojne stal hitom.
Bol ľahký, stabilný a umožňoval sedenie so spojenými
nohami.

Prototyp P-1 výrobca
rýchlo premenoval
na Subaru 1500
podľa objemu
motora. Išlo o prvé
japonské auto so
samonosnou
karosériou.

Subaru malo odvahu
a na technike modelu
360 postavilo malý
nákladiačik Sambar.
Vďaka jazdnej
stabilite bol veľmi
populárny, mal aj
o niečo výkonnejší
motor ako tristo
šesťdesiatka.

Všimnite si, ako
dobové propagačné
fotografie spájajú
tradície s modernou.
Presne tak sú
oblečené
manekýnky,
odfotografované
s autom. A cesty
v Japonsku boli
v roku 1958 tak
krásne prázdne...
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NNajazdili sme 10 149 kilometrov, spali 22 nocí v stane, 13 v chat -
ke, v hoteli alebo v hosteli, dve u kamarátky vo Vilniuse (Litva),
jednu noc v aute a jednu čiastočne na trajekte a čiastočne
v aute. Prešli sme spolu cez 10 štátov (Česko, Nemecko,
Švédsko, Nórsko, Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko
a Slovensko). Navštívili sme 25 platených turistických atrakcií
(tie voľne prístupné by sme asi nikdy nespočítali) a prejazdili
sme viac ako 611 litrov nafty, ktoré sme tankovali na 15-krát.
A sobov sme od istého času prestali počítať . Z cesty, na
ktorej človek zapíše 120 denníkových strán, sa veľmi ťažko vy-
berá to naj, no napriek tomu to skúsim.
Vzhľadom na cieľové krajiny sme si trúfali ísť z veľkej časti „na

blind“. Naštudovali sme si základné informácie a naplánovali
približnú trasu. Inšpirovali sme sa odporúčanou trasou v jed-
nom knižnom sprievodcovi a tiež portfóliom cestovných kan-
celárií. Vedome som sa ale snažil, aby nás náš plán príliš nezvä-
zoval. Samozrejme, niekoľko sprievodcov a máp sme mali so
sebou. Okrem financií tu však bol aj ďalší veľmi dôležitý limitu-
júci faktor, a to čas. Hoci sa 40 dní môže zdať viac ako dosť, len
na samotné Laponsko by sme potrebovali omnoho viac času. 

CHOVATELIA SOBOV
Laponsko (či skôr Sápmi) je oblasť na severe Škandinávie. Roz-
prestiera sa na území Švédska, Nórska, Fínska a malom cípe

subaru lifestyle
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Na Nordkapp

Posledné prázdniny pred
skončením vysokej školy
sa moja priateľka Janka
podvolila mojej túžbe 
ísť do Škandinávie. 
Na Subaru Forester sme
sa vydali na cestu do
Laponska a na Nordkapp,
najsevernejší bod
európskej pevniny, hoci
nie je úplne najsevernejší
a ani tak úplne na
pevnine, ale o tom neskôr.
Táto naša mini expedícia
trvala 40 dní. 

a späť     
Text a foto: Michal Kianička
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Ruska a jej pôvodnými obyvateľmi sú Sámi. Tí sa bránia zná-
mejším pomenovaniam Laponci a Laponsko, lebo ich vníma-
jú ako hanlivé a ponižujúce. Hlavnou obživou väčšiny Sámov
bol už odpradávna lov divokých a neskôr chov čiastočne do-
mestikovaných sobov. Vo Švédsku či v Nórsku je dodnes chov
týchto nádherných zvierat podmienený sámskym pôvodom.
Soby sa zvyčajne pasú voľne a len raz za rok, na jeseň, ich
zvyknú nahnať do ohrady, spočítať, označiť mladé, zabiť neja-
ké na mäso a znovu ich pustia voľne sa pásť. 
V minulosti Sámi za stádami migrovali. Dnes však aj chovate-
lia využívajú modernú techniku ako GPS, autá, štvorkolky, či
dokonca helikoptéry. Od 70. rokov minulého storočia silnie

snaha Sámov bojovať za svoju kultúru a obhajovať svoje prá-
va napríklad aj formou vlastných menšinových parlamentov.
Stretli sme sa však aj s tým, že tradičné kroje sú niekedy len
divadlom pre turistov a človek v nich ani nepatrí k Sámom.

CESTA ZA POLÁRNY KRUH
Na cestu sme vyrazili v strede júla. Po krátkej návšteve Prahy
a Drážďan sme si vychutnali koncert U2 v rámci 360° Tour na
olympijskom štadióne v Berlíne. Bol to splnený sen a úžasne
intenzívny zážitok, ktorý v nás doznieval ďalšie dva dni. Do
Švédska sme sa preplavili nočným trajektom na trase Sassnitz
- Trelleborg. Postupne sme navštívili mestá Karlskrona a Kal-
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    za 40 dní

Nusfjord (Lofoty),
vraj najstaršia
a najzachovalejšia
rybárska dedinka
v Nórsku. Síce sa
tam platí vstupné,
ale stálo to za to.

Znázornenie našej
cesty cez pol Európy
na mape.
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mar a tiež ostrov Öland, kde mali vraj kedysi viac veterných
mlynov ako v celom Holandsku. 
Ďalším cieľom bol Štokholm, na ktorého návštevu za nami
na štyri dni priletela moja mama. Okrem výmeny stráží pred
kráľovským palácom človeku berú dych aj niektoré zákutia,
na ktoré náhodou narazí. Navštívili sme aj palác v Drottning-
holme, sídlo kráľovskej rodiny od roku 1981. Zo Štokholmu
sme pokračovali smerom na sever a po krátkej zastávke na
Höga kusten (vysoké pobrežie) sme v meste Luleå začali na-
še putovanie po Laponsku. 
Pozreli sme si kostolné mestečko v Gammelstad, zapísané na
zozname svetového dedičstva UNESCO – 408 drevených
domčekov okolo kostola z 15. storočia, poskytujúcich nocľah
pri jeho návšteve veriacim, ktorí sa kvôli vzdialenosti nemohli
vrátiť domov v ten istý deň. Pomyselný severný polárny kruh
sme prekročili v 12. deň našej cesty. V Jokkmokku sme navští-
vili múzeum Ájtte, jedno z najlepších múzeí o Sámoch. Ná-
zov v preklade znamená niečo ako „sýpka“, čím je vyjadrený
zmysel múzea ako akejsi zásobárne sámskej kultúry. 
Po krátkej odbočke do Kvikkjokku nasledovalo Gällivare, kde
sme v nádhernom staručkom drevenom kostolíku mali za-

ujímavý rozhovor so sprievodkyňou. Okrem iného sme sa jej
pýtali, ako ľudia na severe znášajú polárnu noc. Potvrdila nám,
že nie veľmi dobre, čo sme ale už predtým vyvodili z toho, že
čím viac na sever sme šli, tým viac sme vídali smerové tabule
k psychiatrickým klinikám či ambulanciám. 

LOSY, ĽADOVÝ HOTEL A TROCHU VESMÍRU
Na ceste do Kiruny sme úplne náhodou objavili losí park vo
Vitangi a pozreli sme si zblízka nielen dospelé losy, ale aj šesť -
týždňové mláďatá. V Jukkasjärvi (kúsok od Kiruny) sme navští-
vili Sámsky skanzen, kde sme kŕmili soby a miestny správca
nás učil hádzať lasom na sámsky spôsob. Ten nám zasa tvrdil,
že on s polárnou nocou problém nemá. Pozreli sme si tu aj
turistické centrum známeho ľadového hotela vrátane skladu
s ľadovými blokmi na ďalšiu sezónu. 
V Esrange sme zasa navštívili turistické centrum Esrange Spa-
ce Center. Využíva ho napríklad Európska vesmírna agentúra
(ESA), no aj program vesmírnej turistiky známeho miliardára
Richarda Bransona má mať európsku základňu práve tu. Po-
slednou zastávkou vo Švédsku bol národný park Abisko
a krátky výstup na vrch Njulla. 
Cez prístav Narvik (mimochodom, chatka v kempe v Narviku
bola asi najhorším nocľahom za celú cestu) sme potom za-
mierili na Lofoty. Nocovali sme v Rorbu, rybárskej chatke na
drevených koloch nad vodou. Pozreli sme si dedinku Nusfjord
(vraj najstaršia a najzachovalejšia rybárska dedinka v Nórsku)
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SOB A LOS 

S oboma sa
v Škandinávii môžete
stretnúť, pričom na
cestách treba byť
veľmi obozretný. Cesty
priam vyhľadávajú,
lebo ich tu menej
hryzie hmyz. Je však
medzi nimi veľký
rozdiel. Podľa slov
chovateľa losov, zatiaľ
čo dospelý samec soba
váži približne 150 kg,
dospelý samec losa
zhruba 600 kg. Práve
vo vyhýbaní sa stretom
s týmito zvieratami na
cestách treba hľadať
pôvod názvu „losí
manéver“. Okrem
toho, soby sú jediným
druhom vysokej zveri,
kde aj samiciam rastie
rovnako veľké parožie
ako samcom. 

Njulla (1169 m n.m.)
– na vrchole.

Gammelstad, Štokholm, polárny kruh v Rovaniemi
a zámok v Kalmare.
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a mestečko Henningsvær. Navštívili sme aj vikinské múzeum
Lofotr s funkčnou replikou vikinskej lode nesúcej rovnaký ná-
zov v Borg a malé vojnové múzeum a akvárium v Svolvær.
Ochutnali sme aj nejaké miestne špeciality a dokonca sme sa
kúpali v mori! 
Z Lofot sme zamierili do mesta Tromsø, kde sme trochu blú-
dili, či už pri hľadaní infocentra, ubytovania alebo parkovania
a mali sme aj veľmi zlú skúsenosť v jednej reštaurácii. Páčilo sa
nám ale polárne múzeum, kde sme sa veľa dozvedeli o prezi-
movaní na Špicbergoch (Svalbard), o love tuleňov, rýb a ľado-
vých medveďov, ale aj o polárnikoch Fridtjofovi Nansenovi
a Roaldovi Amundsenovi. 

NA SEVERE SVETA
Ďalším cieľom bolo múzeum skalných kresieb v Alta. Okrem
výtvorov niekedy aj 6000 rokov starých sme si pozreli aj výsta-
vy o polárnej žiare a druhej svetovej vojne. Nasledoval Kirke-
porten Camping, vraj najsevernejší kemp na svete (v týchto
končinách bolo všetko najsevernejšie ), úžasné vtáčie safari
(dokonca sme videli tuleňa vo voľnej prírode) a samotný cíp
Nordkapp so svojim pompéznym návštevníckym centrom na
North Cape Plateau. Bolo 10. augusta a my sme sa po dosiah-
nutí nášho cieľa začali vracať domov.

Po krátkej zastávke a túre v najsevernejšom zachovanom
borovicovom pralese v národnom parku Stabursdalen sme
si pozreli múzeum v Karasjoku, našej poslednej zastávke
v Nórsku. Už vo Fínsku, v Inari, sme navštívili veľké mú-
zeum Siida, ktoré sa venuje nielen Sámom, ale aj arktickej
faune a flóre. Parádna bola aj túra v národnom parku Lem-
menjoki – zhruba 18 kilometrov sme sa motorovou loďou
vyviezli proti prúdu rovnomennej rieky k vodopádom Ra-
vadasköngäs a naspäť sme si to pekne odšliapali pešo. Po
túre nám dobre padla sauna v B&B v Sodankylä, kde sme si
pozreli drevený kostol zo 17. storočia prakticky v pôvod-
nom stave. V Luosto sme zasa navštívili jedinú fungujúcu
ametystovú baňu v Európe Lampivaara - o nejakej priemy-
selnej ťažbe však nemôže byť reč. Boli sme tam len my
dvaja a sprevádzal nás Francúz Pascal, ktorý tu žije už
osem rokov. Nasledoval Národný park Oulanka, v ktorom
sme si prešli jednu z denných značených trás a pozreli si
vodopády Kiutaköngäs. Našou poslednou zastávkou v La-
ponsku bolo Rovaniemi, kde sme opäť prekročili pomysel-
ný polárny kruh, pozreli si veľké múzeum Arktikum (spolu
s veľkým ametystom, ktorý našli práve v bani Lampivaara)
a samozrejme sme navštívili Santa Clausa, ktorý tu má svo-
je, treba povedať, veľmi komerčné sídlo. Potom už to šlo
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”

Lofoty boli úžasné
a nádherných
scenérií sme sa
nevedeli nabažiť,
nieto ich ešte všetky
aj fotiť. Nanešťastie,
Nordkapp pre nás
zostal zahalený
v hmle.

V rekonštrukcii
stredovekej pevnosti
Eketorp na ostrove
Öland sme si vyskúšali,
že takáto výzbroj aj
niečo váži. 
Na Riddarholmskyrkan
v Štokholme nás zasa
zaujal chrlič.
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v podstate rýchlo. Tornio a Haparanda (golf nehráme, ale
majú tu ihrisko s 18 jamkami, pri odohraní ktorých človek
štyrikrát prejde cez hranicu medzi Švédskom a Fínskom), po-
tom Helsinki a trajekt do Tallinnu (Estónsko). V Haapsalu sme
navštívili známych v kempe, v ktorom sme nocovali rok
predtým na ceste po Pobaltí. Nasledoval trojdňový „stop“
u kamarátky vo Vilniuse (Litva). Potom už len Poľsko, kúsok
Čiech a na 40. deň našej cesty, 25. augusta, sme boli zasa
doma.

AUTOM PO ŠKANDINÁVII
Jazdilo sa mi v podstate veľmi dobre. Hoci na našej trase
sme sa v Škandinávii takmer nestretli s diaľnicou v európ-
skom zmysle slova, napríklad vo Švédsku majú hlavný ťah na
sever usporiadaný tak, ako dnes u nás pod Strečnom (dva
pruhy – jeden pruh) a úseky sa pravidelne striedajú. Na Lo-
fotoch sa cesta smerom na juh neustále zužuje, čiže vyhnúť
sa oproti idúcemu autobusu bola niekedy výzva. 
Odpočívadlá mali väčšinou vysokú úroveň a niektoré boli
doslova malebné. Podmorské tunely či už na Lofoty alebo
na Nordkapp boli tiež zážitkom - niektoré boli dlhé aj okolo
šesť kilometrov a za ten na Nordkapp sa dokonca platí mýto.
Vetranie v tých tuneloch nie je veľmi dobré, takže sa určite
oplatí zavrieť okná. My sme na to raz zabudli a nebolo to nič
príjemné. O to viac nás prekvapila dvojica cyklistov, ktorých
sme v jednom tuneli obiehali. Keď som sa na to pýtal jedné-
ho cyklistu v kempe, vravel, že sa to dá vydržať a že v tom
momente myslí človek iba na to, aby bol už odtiaľ vonku. 
Čím viac na sever, tým vyššie je riziko stretu so sobom alebo
losom. Stretli sme sa aj s cestami, kde sme mohli naplno vy-
užiť vyššiu svetlú výšku a pohon 4x4. Raz sa nám stalo, že
sme nevedeli zohnať naftu a uspeli sme až na tretej pumpe.

Každopádne sme vždy mali v zálohe plný 10-litrový kanister,
keďže vzdialenosti medzi mestami sú na severe pomerne veľ-
ké. Najmä na severe by však jazdenie bolo niečím úplne iným
v zime. Vzhľadom na teploty by bol lepší benzínový pohon.
Hodil by sa určite aj samostatný predohrev motora (až po ne-
jakom čase sme pochopili, že práve na to slúžia zástrčky na
220V na parkoviskách) a silné doplnkové svetlomety, ktoré
má na svojich autách väčšina domácich a ktoré sú počas po-
lárnej noci, keď hodiny nestretnete auto alebo nejdete cez
nejaké mesto, nevyhnutné. No a rovnako nevyhnutné sú tu
v zime tzv. „spike tyres“, čiže pneumatiky s hrotmi, keďže tu sa
sneh neodhŕňa. No a ešte jedna perlička – v tuneloch pod
mestom Tromso nás trochu šokovali tri kruhové objazdy.

KEMPY A ICH VÝHODY
V škandinávskych krajinách je možné prespať v stane aj „na
divoko“, avšak musíte dodržiavať určité pravidlá, ako napríklad
minimálnu vzdialenosť od najbližšieho obydlia. My sme však
vždy spávali v kempoch, ktoré síce niečo stoja, ale majú aj
svoje výhody. Máte sa kde umyť, doplniť vodu, či dobiť fotoa-
parát. Väčšina kempov je navyše vybavená kuchynkou, kde si
môžete navariť´(ušetríte za bomby na varič) a aj sa najesť, čo
človek ocení najmä v nepriaznivom počasí. Je to tiež príleži-
tosť spoznať nových ľudí. Tak sme sa napríklad na Lofotoch
zoznámili so skupinou Talianov. Keďže v kempe bola iba jed-
na dvojplatnička, na jednej polovici sme si my varili cestoviny
zo „sáčku“ a na druhej oni svoje cestoviny s domácim pes-
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subaru lifestyle

Kempy Kirkeporten
a Narvik, kulinárske
špeciality na
Lofotoch a loď,
ktorou sme sa viezli
v národnom parku
Lemmenjoki.

Výhľad na jazero Torneträsk.

Batožinový priestor poňal všetko, čo sme potrebovali.

So Subaru na polárnom kruhu.
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tom, capari atď. To naše považovali zrejme za nepožívateľné,
takže nám sami od seba dali aj trochu zo svojho . 
Ak by ste sa rozhodli pre kempy, je dobré si vopred zaobsta-
rať Scandinavia Camping Card. V niektorých kempoch vás bez
tejto kartičky nezapíšu a niekde na ňu dostanete aspoň zľavu.
Každý kemp je iný – niekde máte pridelené presne ohraniče-
né miesto, v iných vám iba na mapke ukážu oblasť pre stany.
Vo väčšine kempov môžete mať auto priamo pri stane. Ale
napríklad v kempe v Tromsø je miesto pre stany na ostrove,

na ktorý sa dá ísť iba pešo. To je pri podobnej ceste autom
veľmi nepraktické, lebo človek nemá veci úhľadne uložené
a pobalené v niečom, čo môže naraz preniesť z miesta na
miesto. Naopak, niektoré veci majú v aute svoje stále mies-
to v rôznych úložných priestoroch. Ďalej je pri príchode
dobré zistiť si, ako je to s teplou vodou v sprchách. Niekde
je v cene, inde treba na sprchu drobné mince a niekde do-
konca špeciálne žetóny, ktoré dostanete na recepcii. Po-
dobne je to v lepších kempoch s práčkou a sušičkou.
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...zakladateľom dnes vládnuceho švédskeho kráľovského rodu
bol Francúz? Po problémoch s následníctvom na švédsky trón
na začiatku 19. storočia dostal v roku 1810 ponuku na násled-
níctvo francúzsky maršál Jean Baptiste Jules Bernadotte, ktorý
ju prijal. Potom, ako bol 21. augusta 1810 zvolený za následní-
ka trónu ako Karl Johan, sa Bernadotte v roku 1818 stal kráľom
a tým aj zakladateľom dnes vládnucej dynastie vo Švédsku.

...že na zámku v Drottningholme vo Švédsku a v Bratislave
v Primaciálnom paláci sú vystavené dve veľmi podobné série
gobelínov? Ide o anglické gobelíny s motívom antického prí-
behu lásky Leandra k Héro, ktoré boli utkané okolo roku 1630
skupinou flámskych tkáčov pod vedením Philipa de Maechta
v tkáčskej dielni v Mortlake neďaleko Londýna podľa kartóno-
vých návrhov Franza Cleyna (pravdepodobne za účasti Ruben-
sa a van Dycka). Sériu vystavenú v Drottningholme tvorí päť,

zatiaľ čo sériu vystavenú v Bratislave šesť gobelínov. Švédska
séria neobsahuje motív smútiaceho Erosa.

...Nordkapp v skutočnosti nie je najsevernejším bodom európ-
skej pevniny? Jednak výbežok Nordkapp nie je na pevnine,
nachádza sa totiž na ostrove Magerøya. A jednak nie je najse-
vernejší, hoci o tom dlho panovalo presvedčenie. Vedľajší vý-
bežok Knivskjeloden je totiž o chlp severnejšie. Viac ako
osemkilometrovú pešiu túru k tomuto miestu sme však kvôli
času nemohli zrealizovať.

...polárny kruh nie je stály a nie je tvorený jednou a tou istou
rovnobežkou? Za polárnym kruhom sú tie miesta, kde slnko
v zime aspoň jeden deň nevyjde a v lete aspoň jeden deň ne-
zapadne. Jeho pozícia závisí od naklonenia zemskej osi, ktoré
sa mení pod vplyvom Slnka, Mesiaca a planét. 

Na ceste do Alty.

Zámok
v Drottningholme.

Mimo miest skoro
nenájdete ploty, skôr
takto skrášlené
okolie.

Lofotr, plne funkčná
replika vikinskej lode
Gokstad.

Viete, že...
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RRok 2012 znamená pre spoločnosť STILCAR, s.r.o. Košice zá-
sadný prelom. Po úspešnom vlaňajšku, za ktorý od importéra
Subaru získala ocenenie TOP partner 2011, otvorila nový
showroom a servis v novo postavenej budove. Nové priestory
na symbolickej adrese, Hraničnej ulici číslo 1, postavil STIL-
CAR, s.r.o. „na zelenej lúke“, pričom sú od doterajších prevá-
dzok diametrálne odlišné. 
„Najpodstatnejšou zmenou je, že máme servis a predaj, ktoré
doteraz sídlili oddelene na rôznych adresách, pod jednou
strechou,“ hovorí majiteľ spoločnosti Jiří Iman. Návštevníkov
privíta veľké parkovisko pre 25 áut s vyhradenými miestami
pre invalidov i upravené exteriéry. Aj kultúra predaja automo-
bilov je na úplne inej úrovni ako predtým. Plocha autosalónu
sa zväčšila o polovicu na 300 m2, pričom na poschodí ešte

pribudne oddychová zóna pre klientov. „Pripravujeme pose-
denie, aby zákazníci nemuseli odchádzať, naopak, môžu si vy-
chutnať kávu, prečítať noviny a počkať na servis svojho vozid-
la. Chodí k nám totiž veľa  klientov, ktorí nie sú z Košíc. Máme
zákazníkov z Ukrajiny aj z Českej republiky, Slovákov, žijúcich
či pracujúcich v Prahe alebo v Brne, ktorí ale chodia so svojimi
Subaru na servis do Košíc.“
Presťahovaním do novej budovy sa zväčšili aj priestory pre
servis: ten nabral na rozlohe z pôvodných 250 na 500 m2 ser-
visných plôch. Celá rozloha budovy je 1060 m2, čo predstavu-
je plne dostačujúce zázemie pre Subaru v Košiciach.

HISTORICKÁ ZMENA
Nová budova je ďalším míľnikom v histórii firmy, ktorej začiat-
ky siahajú k roku 1998. V tom čase sa stretla partia dobrých
kamarátov, ktorí spolu pracovali v Rally teame, kde im učaro-
vala Subaru Impreza a jej pretekárske vlastnosti. Ich práca
a úsilie vyvrcholilo založením spoločnosti,  ktorej názov je
priamo spätý zo značkou Subaru. Ide totiž o skratku zloženú
zo slov STI (Subaru Tecnica International), Latest (najnovšie)
a Car (auto). Firma začínala s nulovými finančnými prostried-
kami, ale s o to s väčšou chuťou, fandením a láskou k autám
značky Subaru.

subaru people
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Srdce

Najlepší servisman Subaru v roku 2011, spoločnosť
STILCAR, s.r.o. Košice, sa presťahoval na novú
adresu. Otvoril nový veľký showroom, ktorý je teraz
spolu so servisom pod jednou strechou. O tom, čo
sa skrýva za úspešným rokom i o plánoch do
budúcnosti hovorí majiteľ spoločnosti Jiří Iman.

aj perfekcionizmus
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Tá pretrvala dodnes. Zásadou pracovníkov firmy je robiť všet-
ko najlepšie, ako je to možné. „Nepracujeme preto, aby sme
získavali ocenenia. Snažíme sa vychádzať klientom v ústrety,
pomáhať im na sto percent,“ konštatuje Jiří Iman. „Môžeme
povedať, že nás na Subaru už nič neprekvapí a ani nezaskočí.
Máme dobre zabehnutý predaj a servis, ktorý dokáže opraviť
každé vozidlo a odstrániť akýkoľvek problém, ktorý sa týka
vášho auta. Kvalita, serióznosť a profesionalita u nás nie sú len
prázdne slová.“

VSÁDZAJÚ NA XV
Záujem o jednotlivé modely značky sa v Košiciach mení: „Sú
obdobia, kedy sa najlepšie predáva Forester, inokedy je to
Outback, boli časy, kedy sa veľmi dobre predávala Impreza.
V tomto roku by sme chceli vsadiť najmä na predaj benzíno-
vej verzie novinky XV. Mestský crossover by mohol zabrať naj-
mä u žien a u mladých ľudí, ktorí potrebujú auto aj na voľný
čas. Práve tento model by pre nich bol veľmi vhodný,“ kon-
štatuje šéf spoločnosti STILCAR. 
Z hľadiska motorizácie sú rozdané karty jasné. „Odkedy bol na
trh uvedený boxer diesel, prevahu v predajoch majú dieselo-
vé motorizácie, záujem o benzínové vozidlá je podstatne
menší. Myslím si, že je to škoda, lebo benzínové auto možno
nie je také úsporné z hľadiska spotreby, ale je lacnejšie na ser-
vis a jeho nadobúdacia cena je omnoho priaznivejšia.“

PREDVÁDZANIE AJ V TERÉNE
STILCAR momentálne disponuje dvoma predvádzacími vo-
zidlami – Foresterom a Outbackom. „Objednali sme aj nové

XV, ale bohužiaľ sa nám ho podarilo predať skôr, ako sme
na ňom povozili ľudí. Momentálne teda čakáme na ďalšie
kusy,“ dopĺňa Jiří Iman s úsmevom. „Pre predvádzacie jazdy
máme špecifickú trať, po ktorej vozíme zákazníkov, dokon-
ca s niektorými, ktorí si to vyslovene žiadajú, skúšame aj te-
rén. Pri rieke Hornád je úsek, na ktorom vieme klientom
ukázať, ako ďaleko sú hranice auta.“
Plány do tohto roku má STILCAR dva: „Importérsky, ktorý
musíme splniť za každú cenu, a potom osobný, ktorý by
sme takisto chceli nejakým spôsobom docieliť. Momentál-
ne musíme byť vo vyjadreniach opatrní, presťahovali sme
sa na nové miesto, kým si naň klienti zvyknú, ešte prejde
určitý čas. Musíme dotiahnuť detaily a potom celú našu
energiu venovať predaju áut, aby sme posunuli značku
 Subaru na Slovensku ešte ďalej.“
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”

V novej budove sú
o polovicu väčšie
predajné priestory,
podstatne sa
zväčšilo aj 
servisné zázemie. 

Za úspešný vlaňajšok
získal STILCAR, s.r.o.
od importéra Subaru
ocenenie TOP
partner 2011.
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HHlavný výrobný závod v japonskom komplexe Gunma je mies-
tom, kde sa kompletizujú automobily Subaru. Pre predstavu:
ide o podobnú fabriku, akou je napríklad bratislavský Volkswa-
gen, avšak s takmer trojnásobne väčšou výrobnou kapacitou.
Vyrobené vozidlá prechádzajú kompletným statickým a dyna-
mickým testovaním. Statické znamená kontrolu funkčnosti
elektrických systémov, pohonného ústrojenstva a podvozku
na špeciálnych meracích pracoviskách, umiestnených na kon-
ci výrobnej linky. Následne sa uskutoční skúška auta na testo-
vacej dráhe závodu, na ktorej sú simulované rôzne typy po-
vrchov. Špeciálne vyškolení testovači preveria pruženie,
podvozok v zákrute, prácu riadenia i motora, všetko samozrej-
me tak, aby nepoškodili „surový“, čerstvo zložený a čerstvými
náplňami vybavený motor. 

VÝLET LOĎOU
Po absolvovaní testu sa autá, určené pre európsky trh, kon-
zervujú. Časti, ktoré by mohli byť pri preprave ohrozené, ako
je napríklad karoséria, sú potiahnuté špeciálnou ochrannou
fóliou. Autá totiž idú na výlet loďou, a nie nejaký krátky: cez
more sa plavia z Japonska až do talianskeho Livorna. Plavba
trvá podľa typu lode a poveternostných podmienok štyri až
päť týždňov. Následne sa námornými cestami prepravia z Ja-
ponska až do talianskeho Livorna.
„Do Talianska sa priváža zhruba 650 vozidiel Subaru mesač-
ne,“ hovorí PR manažér rakúskeho zastúpenia značky Wolf-
gang Pessl. „Zvyčajne prichádzajú v dvoch dodávkach po 320
až 330 vozidiel. Celková kapacita lode je pritom 5000 až 6000
áut.“ V Livorne je centrálny sklad vozidiel, určený pre trhy spa-
dajúce pod Subaru Italia – medzi nimi je aj Slovensko. 

Autá pre slovenských a rakúskych zákazníkov sa potom nakla-
dajú na špeciálne ťahače, aby sa už po zemi prepravili do cen-
trálneho skladu Subaru v rakúskom meste Straßwalchen, kto-
ré sa nachádza necelých 30 km od Salzburgu. Preprava
z Talianska do Rakúska trvá týždeň, zo Straßwalchenu sa na
Slovensko autá dostanú za deň. Na Slovensku má importér,
spoločnosť MIKONA, s.r.o., vlastný centrálny sklad vozidiel Su-
baru. V každom momente je v ňom k dispozícii 60 až 80 auto-
mobilov. Všetky vozidlá sú pre prípadné poškodenie počas
prepravy poistené – a to od momentu, kedy vyjdú z fabriky,
až do ich dopravenia ku konkrétnemu predajcovi.

DO TÝŽDŇA
Ak si teda zákazník objedná automobil, ktorý je na sklade na
Slovensku, môže ho mať do troch dní. Ak je vozidlo v Straß-
walchene, auto mu dodajú do týždňa. Sklady sú zásobené
dobre, takže sa dá vybrať prakticky akýkoľvek kľúčový model.
Pri špeciálnych požiadavkách, ktoré sa musia zadávať do výro-
by v Japonsku, je však nutné rátať s časom dodávky približne
štyri mesiace. K času prepravy je nutné rátať aj čas potrebný
na výrobu vozidla.
Čo sa týka náhradných dielov, slovenský importér má vlastný
sklad, bežné diely má na svojom sklade aj každé zo servisných
miest na Slovensku. Ak sa však vyskytne požiadavka na špe-
ciálny diel, ktorý sa zvyčajne nemení, klient ho dostane najne-
skôr do troch dní. Centrálny sklad náhradných dielov pre Slo-
vensko i Rakúsko je v talianskom meste Ala. Väčšina dielcov sa
vyrába priamo v Japonsku, niektoré náhradné diely sú však
pre zjednodušenie ich prepravy vyrábané v Európe. Samo-
zrejme, podľa prísnych japonských kvalitatívnych noriem.

subaru info
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Z Japonska na Slovensko
Všetky automobily
Subaru pre európsky
a teda aj pre
slovenský trh sa
vyrábajú v Japonsku.
Napriek tomu
môžete mať vaše
auto do týždňa
a náhradný diel
okamžite,
v osobitných
prípadoch najneskôr
do troch dní. 
Ako je to možné?

Livorno

Straßwalchen BratislavaGunma
Livorno
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VV automobiloch Subaru je predpísaný interval výmeny moto-
rového oleja každých 15 000 kilometrov alebo raz ročne. Pri
niektorých značkách sa však natiahol až na 30 000 km. Čo je
pre zákazníka lepšie?
„Kratšie intervaly prispievajú k zachovaniu lepších vlastností
oleja a k predĺženiu životnosti motora,“ upozorňuje servisný
a produktový manažér importéra Subaru Vladimír Mifkovič.
„Olej sa totiž pri používaní opotrebúva tepelne, znečisťuje sa
a oxiduje. A takýto olej spôsobuje predčasné opotrebenie
všetkých pohyblivých častí motora.“
„Servisný interval, ktorý má viac ako 20 000 km, je šialený,“

hovorí Jozef Jančo, riaditeľ spoločnosti Profin Car, prievidzské-
ho zastúpenia Subaru. „Ak sa na auto potrebujete spoľahnúť,
je 15-tisícový interval z praxe najvýhodnejší. Výmena oleja au-
tu neuškodí – iba mu prospeje. Za servis sa síce platí, ale auto
sa za to odmení absolútnou spoľahlivosťou. Do servisu k nám
chodia aj automobily iných značiek, aj so servisným interva-
lom 30 000 km. Ich olejový filter je však kusom blata.“
„ Veľa ľudí sa pýta: prečo musím meniť olej po roku, keď na-

jazdím menej kilometrov. Odpoveď treba opäť hľadať vo fyzi-
ke. Olej oxiduje tým, že sa stretáva s kyslíkom, a naberá
aj vlhkosť zo vzduchu. A to aj v prípade, že auto stojí po celý
rok v garáži,“ dopĺňa Jozef Jančo.
Ak sa vozidlo používa v náročných podmienkach, servisný in-
terval by mal byť ešte kratší. Častejšia výmena oleja sa odpo-
rúča, keď auto chodí do terénu, využíva redukčnú prevodov-

ku, je zaťažované, ťahá príves, jazdí v prašnom prostredí či
pri vyššej vlhkosti.
Slová expertov potvrdzuje prax. Spýtajte sa ľudí, ktorí pra-
cujú v servisoch, ako často menia olej v svojich autách.
Našou skúsenosťou je, na jednu náplň nenajazdia viac ako
10 000 km. A ešte je tu jedna dôležitá vec: kontrola hladiny
oleja, na ktorú motoristi často zabúdajú. „Optimálne je po-
zrieť sa na mierku raz do týždňa,“ odporúča Jozef Jančo.

DOŽIVOTNÁ NÁPLŇ? OMYL!
Každá strojárska súčiastka, ktorá sa pohybuje, potrebuje
byť mazaná. To platí aj pre prevodovky a diferenciály. „Ak
aj výrobca deklaruje, že olej v prevodovke alebo v diferen-
ciáloch vydrží po celú životnosť vozidla, rozhodne tým ne-
myslí, že to bude navždy. Životnosť auta je v tom prípade
programovaná na určitý počet rokov a najazdených kilo-
metrov,“ hovorí Jozef Jančo. 
Diferenciál aj prevodovka sú síce uzavretými mechaniz-
mami, no ich kovový obal je – presne ako každý kov - po-
rézny. Vniká doň vlhkosť, olej sa navyše jemne opotrebú-
va, zostávajú v ňom kovové čiastočky, časom starne
a oxiduje.
Vladimír Mifkovič spresňuje: „Predpísaný interval výmeny
oleja v manuálnych prevodovkách a diferenciáloch Suba-
ru je každých 60 000 km, v prípade väčšieho zaťaženia je
odporúčaný interval 45 000 km. Jeho nedodržanie môže
spôsobiť poškodenie ozubených súkolí a predčasné opot-
rebenie. Interval výmeny oleja pri CVT prevodovke Linear-
tronic je 45 000 km, pri automatickej prevodovke je to
60 000 km.“
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Zákony fyziky hovoria jasne: čím
častejšia výmena oleja, tým dlhšia
životnosť motora. Ani olej
v prevodovkách a diferenciáloch
nevydrží večne, hoci niektorí
výrobcovia zdanlivo tvrdia opak.

nosti

Ak výrobca deklaruje
doživotnú olejovú
náplň v prevodovke,
nemyslí tým, že
vydrží naveky. Je to
signál, že životnosť
auta je programovaná
na niekoľko rokov
alebo len istý počet
najazdených
kilometrov.

Ilúzia
več

Foto: Milan David

subaru service
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VVedomosti, vzdelávanie a duchovný rozvoj zaberajú severo-
východnú časť našich priestorov, ale aj časť domu či bytu na-
ľavo od hlavného vchodu. Tento sektor súvisí s našou ocho-
tou prijímať nové informácie v živote, študovať a rozvíjať sa
po každej stránke. Vzťahuje sa na všetkých členov rodiny, te-
da aj na deti. Je to ideálne miesto pre pracovňu, študovňu,
knižnicu, alebo pre miestnosť určenú na cvičenie a meditáciu.
Väčšinou máme takýto priestor v rámci svojho bývania len je-

den – kde sa snúbi všetko dokopy. Ak taký priestor vo svojom
byte nemáme, alebo ho nie je možné na severovýchode vy-
tvoriť, je dobré umiestniť do tohto sektoru aspoň predmety
súvisiace so vzdelávaním a duchovným rozvojom: knižnicu
s literatúrou, ktorá vás rozvíja, kreslo na čítanie, glóbus alebo
rôzne sošky: sošku múdrej sovy, Buddhu, filozofov, mudrcov...
Je to vhodné miesto aj na počítač, pokiaľ nám, aspoň väčši-
nou, slúži na prácu a rozvíjanie vedomostí. Na obrazoch je

subaru lifestyle
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Feng šuej

Vedomosti sú to, čo nás v živote posúva dopredu. 
Či už je to vzdelávanie v tradičnej podobe alebo náš
duchovný rozvoj, oboje nám prináša nový rozmer.
S novými poznaniami sme múdrejší, môžeme urobiť
lepšie rozhodnutia, otvoriť si nové možnosti, rásť
osobnostne aj profesionálne. Preto je sektor
vedomostí v rámci Feng šuej nesmierne dôležitý.

a vedomosti
Text: Vladimíra Dutková-Mináčová
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v tomto sektore vítaná symbolika hory, ktorá reprezentuje se-
verovýchod, ale vhodné sú aj rôzne duchovné a meditačné
symboly či mandaly. Čokoľvek sem umiestnime s témou
vzdelávania a duchovného rozvoja, podporí naše vedomosti
a náš pokrok na životnej ceste v akomkoľvek zmysle.

ZEM A OHEŇ
Element, ktorý prináleží severovýchodu je ZEM. Zastupuje ju
keramika, hlina, piesok či kameň. Môžete sem teda umiestniť
menšie kvety v keramických črepníkoch, keramické vázy
(ideálne prázdne, ako symbolika priestoru, ktorý sa môže ve-
domosťami naplniť), hlinené taniere či misy, alebo zenovú zá-
hradku s pieskom a kamienkami. Tiež môžete ako dekoráciu
použiť keramickú misu s ozdobnými kameňmi či kamenné
a keramické sochy. Nezabudnime na vzácne kamene, ktoré
pochádzajú zo zeme a navyše svojou energiou podporujú
naše fyzické a psychické schopnosti. Tvary, ktoré reprezentujú
Zem sú kubické, teda kocka alebo kváder. Elementom, ktorý
ju podporuje je OHEŇ. Keď totiž oheň spáli drevo, zostane
z neho popol ako výživa pre zem. V cykle piatich elementov
je Oheň matkou Zeme. Preto môžeme na severovýchode po-
užiť aj symboliku Ohňa - svietniky, sviečky, vonné tyčinky, aro-
matické lampy, ale aj krb, to všetko je na severovýchode víta-
né, rovnako ako symbolika slnka.

FARBY 
Podľa elementov ZEME a OHŇA volíme aj farby, ktoré im pri-
slúchajú. ZEM kopírujú farby od pieskovej cez žltú až po tma-
vohnedú, oheň zastupujú všetky odtiene červenej, od silno
oranžovej, cez ružovú až po fialovú. Farby môžeme uplatniť
na väčších plochách ako sú steny, stoly, sedačky, kreslá a po-
dobne. Ak teda chcete podporiť štúdium a vedomosti v rám-
ci svojho bytu či kancelárie a nemáte možnosť sem umiestniť
pracovňu, môžete sa pohrať aspoň s farbami, tvarmi, symbol-
mi a materiálmi, ktoré severovýchodu zodpovedajú.

MEDITAČNÝ KÚTIK
Áno, to je určite veľká výzva pre mnohých, ktorí bývajú v by-
toch, kde ako tak zmestia veci do skríň a knihy do políc. Ale
predsa, porozmýšľajte, či by sa v severovýchodnej časti vášho
bytu alebo naľavo od vchodových dverí nedal vyčarovať as-
poň malý meditačný kútik. Celkom postačí, ak na zem položí-
te väčší vankúš alebo meditačný vankúš pod zadok, pridáte
sviečku či vonné tyčinky, pár knižiek, užitočných pre váš roz-
voj, mandalu či sošku Buddhu. Vytvorte si aspoň malé mies-
to, kde budete môcť byť 15 minút denne sami so sebou.
Je to veľmi vzácny čas, pretože v dnešnom uponáhľanom
svete sme sami so sebou naozaj veľmi málo, takmer vô-
bec. Vojdite každý deň do svojho vnútra, nechajte my-
šlienky celého dňa odísť a rozjímajte alebo meditujte as-
poň po dobu, kým vyhorí vonná tyčinka. Uvidíte, ako vás
toto spojenie so sebou samým bude posúvať dopredu, už
len tým, že vám dodá vnútorný pokoj, harmóniu a rozva-
hu. Veľa šťastia na ceste za vaším sebarozvojom!

ČO NIE
V rozpore s elementom Zeme je element Kovu, ktorý odčer-
páva jej energiu, a tým aj energiu severovýchodu a vašim ve-
domostiam, či snahe študovať. Preto sa snažíme neumiestňo-
vať do severovýchodu kovové premety. Voči Zemi sa
expanzívne prejavuje aj Drevo. Korene stromov sa rozpínajú
pod zemou, vytláčajú ju a ona zvetráva. Drevo má tendenciu
ovládať Zem, a tak severovýchod nie je ani miestom pre veľké
kvety, volíme skôr menšie rastlinky v keramických črepníkoch.
Tiež by sme sa mali vyhýbať farbám, ktoré patria týmto ele-
mentom – teda sivej a bielej farbe Kovu a modrej a zelenej
farbe Dreva.
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Model Kód Výkon Spotreba Zrýchlenie Cena v € AKCIA na 3-krát
kW/HP l/100km 0-100 km/h s DPH s 0% navýšením

1,3i 6MT Classic MF 73/99 5,5 13,3s 14 490 4 982,51
1,3i 6MT Comfort PF 73/99 5,5 13,3s 17 490 5 987,71
1,4D 6MT Comfort PF 66/90 4,3 12,1s 18 990 6 491,56
1,4D 6MMT Comfort PF 66/90 4,4 13,0s 20 490 6 994,16
1,4D 6MT Luxury WG 66/90 4,3 12,1s 21 490 -
1,4D 6MMT Luxury WG 66/90 4,4 13,0s 22 990 -

1,5 MT Comfort SJ 79/107 7,6 14,0s 19 990 -
2,0D MT Classic low RS 80/109 5,7 11,0s 24 490 -
2,0D MT Sport SQ 110/150 5,8 8,6s 27 990 -
Dynamic Paket 1 700

XV 1,6i Economy BB 84/114 6,5 13,1s 21 690 -
XV 1,6i Classic BC 84/114 6,5 13,1s 23 690 8 124,09
XV 1,6i Comfort CE 84/114 6,5 13,1s 25 590 8 760,71
XV 1,6i CVT CE 84/114 6,3 13,8s 27 490 9 397,33
XV 2,0D Comfort low CE 80/109 5,6 11,3s 28 990 9 902,26
XV 2,0D Comfort CE 108/147 5,6 9,3s 29 990 10 237,33
XV 2,0D Exclusive KH 108/147 5,6 9,3s 32 790 11 175,52

2,5 WRX STI 5dv. IR 221/300 10,5 5,2s 46 490 -
2,5 WRX STI 4dv. IR 221/300 10,5 5,2s 48 490 -
2,5 WRX STI 4dv. FA 221/300 10,5 5,2s 51 490 -
Zadný spojler 1 290

2,0 X MT Classic LM 110/150 7,5 10,7s 28 990 8 291,45
2,0 X MT Classic EM 110/150 7,5 10,7s 29 490 8 431,31
2,0 XS MT Comfort WT 110/150 7,5 10,7s 33 490 9 549,20
2,0 XS MT Comfort WV 110/150 7,5 10,7s 31 990 9 129,95
2,0 XS AT WT 110/150 7,5 12,4s 35 990 10 248,17
2,0 XS AT WV 110/150 7,5 12,4s 34 490 9 828,92
2,0D X Classic EM 108/147 5,9 10,3s 31 990 9 129,95
2,0D XS Comfort WT 108/147 6,0 10,3s 36 490 10 385,31
2,0D XS Comfort WV 108/147 6,0 10,3s 34 990 9 968,45
Country Paket 2 400

2,0D Sedan Classic AB 110/150 5,5 9,3s 29 990 8 613,14
2,0D Sedan Sport VI 110/150 5,8 9,3s 34 490 11 789,69
2,0D Sedan Sport VF 110/150 5,8 9,3s 35 990 12 292,29
2,0D T.W. Classic AB 110/150 5,7 9,3s 31 990 9 174,56
2,0D T.W. Comfort VA 110/150 5,7 9,3s 33 990 9 733,67
2,0D T.W. Sport VI 110/150 5,9 9,6s 36 990 12 627,36
2,0D T.W. Sport VF 110/150 5,9 9,6s 38 490 13 129,96

2,0D MT VA 110/150 5,9 9,7s 38 490 10 988,88
2,0D MT VC 110/150 5,9 9,7s 39 990 11 410,67
2,5i MT VA 123/167 8,6 9,6s 37 490 10 714,44
2,5i MT VC 123/167 8,6 9,6s 38 990 11 133,69
2,5i CVT VA 123/167 8,4 10,4s 39 990 11 413,08
2,5i CVT VC 123/167 8,4 10,4s 41 490 11 832,33
3,6R AT YT 191/260 10 7,5s 49 990 14 207,97
Cross Paket 1 400

XV

Maloobchodný cenník vozidiel SUBARU www.subaru.sk

Nezáväzné cenové doporu enie platné v Slovenskej republike
od 16.04.2012 do vy erpania zásob

TREZIA

IMPREZA

XV

WRX

FORESTER

LEGACY

OUTBACK

Príplatková výbava: metalíza - Trezia 360€ s DPH, Impreza, XV, WRX STi, Forester 527€ s DPH, Legacy Outback 660€ s DPH. Kožený interiér: 2000€ s DPH – všetky 
modely - ak nie je v základnej výbave. Detailné výbavy a špeci� kácie jednotlivých modelov nájdete v katalógu, alebo u autorizovaných partnerov Subaru 
na Slovensku. V cenníku je použité ilustračné foto. Mikona s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien. Ceny uvedené s 20% DPH. Chyby v tlači vyhradené.
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www.vbleasing.sk

VB LEASING SK, spol. s r. o., Bratislava, Košická 49, SK – 821 08 Bratislava, tel.: 02/59 987 111, 113 , fax: 02/59 987 913 , e-mail: info@vbleasing.
sk Banská Bystrica – Dolná 27, tel.: 048/41 555 31, 41 566 03, fax: 048/41 555 30, e-mail: banskabystrica@vbleasing.sk | Košice – Mlynská 29, 
tel.: 055/72 042 80-84, fax: 055/72 04 285, e-mail: kosice@vbleasing.sk | Michalovce – Nám. Osloboditeľov 10, tel.: 056/68 855 81, 68 941 31, 32, 
fax: 056/68 855 83, e-mail: michalovce@vbleasing.sk | Nitra – Mostná 62, tel.: 037/65 285 29, 77 290 42, fax: 037/65 285 31, e-mail: nitra@vbleasing.
sk | Nové Zámky – Turecká 39, tel.: 035/77 045 41, 42, fax: 035/77 045 43, e-mail: novezamky@vbleasing.sk | Poprad – Nám. sv. Egídia 78, tel.: 
052/77 252 91, 92, fax: 052/77 252 90, e-mail: poprad@vbleasing.sk | Prešov – Hlavná 45, tel.: 051/77 204 20, 75 924 20, 21, fax: 051/77 204 19, e-mail: 
presov@vbleasing.sk | Trenčín – Štúrovo námestie 16, tel.: 032/74 419 31, 32, fax: 032/74 419 33, e-mail: trencin@vbleasing.sk | Trnava – Paulínska 2, 
tel.: 033/55 137 74, 55 162 68, 70, 72, fax: 033/55 138 04, e-mail: trnava@vbleasing.sk | Žilina – Národná 28, tel.: 041/56 267 82, 56 430 18, 50 011 50, 
fax: 041/56 430 19, e-mail: zilina@vbleasing.sk

Člen skupiny Volksbank a VR-LEASING AG

I N F O L I N K A :  0800 606 006

Vyžiadajte si 
našu ponuku!

Atraktívne 
podmienky 
financovania 
vozidiel značky 
SUBARU.
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Ponuka „Subaru na 3-krát s 0 % navýšením!“ platí od 1. 3. 2012 do vyčerpania zásob. Limitovaný počet skladových kusov a farieb 
karosérie. Vozidlá obsahujú prvky príplatkovej výbavy − metalický lak: Forester a XV 527 € s DPH, Legacy a Outback 660 € s DPH. Kombinovaná
spotreba: 5,6 − 10 l/100 km, emisie CO2: 146 − 232 g/km. Ponuka môže obsahovať aj modelový rok 2011 a vozidlá registrované v mesiaci
12/2011. Ponuku nie je možné kombinovať s iným typom zliav a prebiehajúcich akcií. Ilustračné foto. * Zvýhodnené � nancovanie úverom 
na tzv. tretiny cez VB Leasing SK, spol. s r. o. Ponuka zahŕňa aj zvýhodnené havarijné a PZP poistenie v mesačných splátkach. RPMN do 
5,37%. Bližšie informácie o možnostiach � nancovania a cenovom zvýhodnení ďalších modelov poskytnú zmluvní partneri Subaru.

SUBARU Forester 2.0 X, 2.0 D XS

SUBARU Outback 2.0 D VA

SUBARU Legacy 2.0 D Sedan AB

UŽ OD

* 10 988,88 €

UŽ OD

* 10 385,31 €

SUBARU na 3-krát
s 0 % navýšením!

BESTSELLER
2011

Forester 2.0 X, 2.0 D XSForester 2.0 X, 2.0 D XS SUBARU SUBARU Legacy 2.0 D Sedan AB

UŽ OD

* 8 613,14 €

SUBARU XV 1,6i Classic

UŽ OD

* 8 124,09 €

NOVINKA

www.subaru.mikona.sk

BRATISLAVA, MIKONA, tel. 02/482 022 33 |KOŠICE, STILCAR, tel. 055/789 90 77 | PRIEVIDZA, PROFIN CAR, tel. 046/511 13 21 | PREŠOV, VXP, tel. 051/772 05 71 | TRENČÍN, 
EUROTIP, tel. 032/743 08 55 | BANSKÁ BYSTRICA, AUTOS KMEŤ, tel. 048/428 55 55 | LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA, JANIGA RACING TECHNOLOGIES, tel. 044/435 21 45 | ŽILINA, 
AVION, tel. 041/500 70 88 | POPRAD, TS CAR,  tel. 052/778 18 40 | KOMÁRNO, Mariol KN, tel. 035/777 87 72 
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