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Vážení čitatelia!

Tak dlho sme sa tešili na letné horúča-
vy, až sme sa dočkali – a nedá sa práve 

povedať, žeby nám prácu na čísle, ktoré 
držíte v rukách, uľahčovali. Napriek tomu, 
že nie všetko fungovalo podľa našich 
predstáv, veríme, že sme vám z bohatého 
sveta značky Subaru namiešali osviežujúci
letný koktail. Do istej miery ide o číslo 
ojedinelé – po prvýkrát sme mali možnosť 
stretnúť sa s komunitou majiteľov, zozná-
miť sa s mnohými z vás a s radosťou tak 
urobíme opäť.

Po prvýkrát prinášame aj exkluzívne inter-
view s rely jazdcom svetového formátu, 
mladučkým Madsom Østbergom. Všet-
kých nás svojím ďalším „stunt“ videom 
pobavil Ken Block, pozrieme sa za policajt-
mi, ktorých automobily Subaru prisahali 
vernosť zákonu, obzrieme sa za účasťou 
STI tímu na 24h Rennen Nürburgring 
a v predvečer európskej premiéry novej 
generácie modelu Legacy sme zrekapitu-
lovali jeho históriu.

Všetkých nás pritom potešilo pozitívne 
hodnotenie aktuálneho modelu v magazíne
AutoOjetiny, špecializovanom na ojaz-
dené automobily. Jedno je z článku jasné 
– automobily Subaru sú viac ako len štvor-
kolesové „približovadlá“, sú hlavne veľmi 
dobrou investíciou. Svedčí o tom aj ďalšie 
ocenenie získané pre značku na náročnom 
nemeckom trhu.

Nech už časopis DRIVE čítate kdekoľ-
vek – na dovolenke, pri cestovaní alebo 
v práci –, pevne dúfame, že vám spríjemní 
dlhé chvíle. Užite si leto, počas ktorého sa 
s niektorými z vás opäť stretneme osobne, 
a tešte sa s nami na ďalšie číslo.

Už teraz totiž vieme, že jeseň bude pre 
Subaru veľmi zaujímavá…   

Vychutnajte si letný špeciál 
časopisu dRIve magazín!

Ján loNČÍk
šéfredaktor časopisu DRIVE magazín
redakcia@drivemagazin.sk

Ján 

Tak trocha „úlet“ nášho grafika, 

i keď by sme neváhali sadnúť si do 

Blockovej Imprezy naozaj!
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Text: Ján Lončík | Foto: subaru.sk

DRIVE:AUTOSALÓN

Aprílový autosalón v Bratislave majú mnohí automobiloví nadšenci už pravidelne 
zapísaný v kalendári. A hoci niektoré zo značiek tento rok chýbali, fanúšikovia 
značky Subaru si na svoje prišli.

SUBARU V PLNEJ ZOSTAVE
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V expozícii značky subaru sa zastavil 
aj prezident slovenskej republiky 
ivan gašparovič

v období „šrotovného“ počas autosalónu 
bol o subaru justy veľký záujem

Nebola tu len možnosť vidieť pohromade 
takmer celú fl otilu značky, z toho Fores-

ter 2. 0D MY09 a Imprezu 2. D vo výstav-

nej premiére, ale i množstvo ženskej krásy, 
o ktorú sa postarali hostesky a sympatické 
predajkyne Subaru z celého Slovenska.
„Bratislavský autosalón je pre nás 
najdôležitejšia výstavná udalosť roka na 
Slovensku,“ skonštatoval Rastislav Crkoň, 

riaditeľ divízie Subaru v spoločnosti Mikona,
„je pre nás možnosťou, ako sa priblížiť a pred-
staviť automobily novým zákazníkom, ktorí 
inak nenavštevujú showroomy.“ Dá sa dnes 
vôbec hodnotiť nejaká výstava ako úspešná? 

„Tento ročník bol špecifi cký, tzv. šrotovné
pozitívne ovplyvnilo predaj napríklad 
modelu Subaru Justy,“ dodáva Crkoň, 
„Slovensko ako ‚price sensitive‘ trh 
privítalo aj zaujímavé uvádz a-
cie ceny Imprezy a Forestera 
s motormi Boxer Diesel. 

Cenové zvýhodnenie 
týchto modelov 

nám pomohlo na 
autosalóne získať 
množstvo nových 
z á k a z n í k o v . “ 
Subaru tento 
rok sponzoro-
valo aj hlavnú 
cenu v tombo-

le zlosovateľných vstupeniek, zapožičanie 
Subaru Justy 1. 0 Simone Mahler Edition na 
pol roka, ktoré si už teraz užíva sympatická 
víťazka.
Dovidenia na Bratislavskom autosalóne 
v roku 20⒑   Rozhodne bude čo pred-
vádz ať. 

okrem krásnych automobilov stánku 
subaru dominovala aj ženská krása



Na tohtoročných pretekoch automobilov do 

vrchu „Dobšinský kopec“ v Dobšinej sa 

okrem troch súťažiacich s automobilmi Suba-

ru Impreza WRX STi objavila v depe aj jedna 

Impreza 2. 0R aktuálneho modelu v netradičnej 

úlohe Safety 
Car. Automo-
bil bol na túto 
úlohu pripra-
vený košickým 
z a s t ú p e n í m 
značky Subaru.


Impreza v zodpovednej 
úlohe SAFETY CAR
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DRIVE:NEWS
Text: Ján Lončík

Aby sme si to ujasnili – takto asi 
žiadne Subaru Impreza WRX STi 

vyzerať nikdy nebude. Amatérska vízia 

športového kupé od talentovaného švéd-
skeho 3D grafi ka menom Lars „Grid“ 
Martensson však rozhodne upúta tvarmi, 

ktoré sú agresívne a príťažli-
vé zároveň. Na dôvažok ide 
o profesionálne spracovaný  
a veľmi realisticky pôsobiaci 
návrh. 
Zdroj: www.3dluvr.com/grid

DYCHBERÚCA ŠTÚDIA subaru WRX Coupé
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ŠTVORKOLESOVÁ LÁSKA na prvý pohľad
Hneď pri prvej návšteve 21-roč-

nej Ľubky Belicovej na Bra-
tislavskom autosalóne v Inchebe
sa na ňu usmialo šťastie – jej žreb, 
ktorý dokonca vraj ani nemala 
v úmysle vhodiť do urny, jej na 
pol roka zabezpečil štvorkole-
sovú „kamarátku“. Žiarivo červená 
„ǆ astinka“, teda Subaru Justy 1. 0 
Simone Mahler Edition, sprevádz a 
študentku informatiky na STU na 
cestách bratislavskými ulicami za 

školou, zábavou či na internát. A aké 
sú dojmy čerstvej „subaráčky“ po 
niekoľkých mesiacoch? „Autíčko je 
veľmi šikovné a dá sa s ním takmer 
všade zaparkovať,“ hovorí Ľubka, 
„ľahko sa ovláda a má nízku spotrebu,
čo je pre mňa ako študentku vynika-
júca vlastnosť.“ „Je celkom živé, ako 
stvorené do mesta, pritom pohodlné 
a priestranné,“ dodáva Ľubka, ktorej 
želáme veľa šťastných kilometrov. 
 Zdroj: Mikona

a veľmi realisticky pôsobiaci 
návrh. 

a tohtoročných pretekoch automobilov do 

vrchu „Dobšinský kopec“ v Dobšinej sa 

okrem troch súťažiacich s automobilmi Suba-

HvIezdIČka na cesty budúcnosti
Začiatkom júna predstavila značka 

Subaru v Japonsku reálne predajný 
model elektrického automobilu (EV) 
postaveného na báze modelu Stella. 
Subaru Plug-in STELLA si môžu 
japonskí ekologicky zmýšľajúci zákaz-
níci zakúpiť už od konca júla. Vďaka 
elektrickému pohonu s motorom 
s výkonom 43 kW je točivý moment 
v plnom rozsahu dostupný okamžite, 

a hoci vozidlo dosahuje maximálnu 
rýchlosť len 100 km/h, pre mestskú 
premávku to postačuje, ako aj efektívny 
dojazd na batérie odhadovaný na 90 km. 
Rýchlonabíjací systém dobĳ e batérie 
na 80 % kapacity za 15 minút, pri 
zapojení do bežnej zásuvky na plnú 
kapacitu za asi 5 hodín. Ekologické 
vozidlo by si isto našlo záujemcov aj 
u nás.  Zdroj: Subaru PR

ŠTVORKOLESOVÁ LÁSKA



suBaRu oPÄŤ Na JedNotku!
Špecialista na pohon všetkých štyroch kolies opäť obsadil 
1. miesto v prieskume spokojnosti zákazníkov ADAC 2009.

Už minulý rok zvíťazila znač-
ka Subaru v štúdii spokojnosti 

zákazníkov nemeckého automobilo-
vého klubu ADAC. Lenže stalo sa 
tak už tretíkrát za sebou. A platilo 
to až donedávna, keď ADAC zverej-
nil výsledky najnovšej štúdie Auto-
MarxX Report 200⒐  Trikrát a dosť 
tentoraz neplatí, Subaru sa na tom-
to zákaznícky náročnom trhu silne 
etablovalo zrejme zaslúžene dobrým 
renomé, pretože značka si srdcia 
zákazníkov získala opäť, po štvrtý-
krát v jednom rade! Úspech, ktorý 
u špecialistu na vozidlá s pohonom 
všetkých štyroch kolies pripomí-

na výsledky nemenovaného jazdca 
Formuly 1. 
Prieskumu sa zúčastnilo 50 000 čle-
nov autoklubu ADAC, pričom hod-
notili jednotlivé značky systémom 
ako v škole, kde najlepšia známka je 1 
a najhoršia ⒌  A pozor, v ankete 
„Celková spokojnosť so značkou“ 
skončilo Subaru, nepochybne aj vďaka 
tradične nízkej poruchovosti, ako jedi-
né s ideálnou známkou 1,00 pred znač-
kami ako Jaguar (1,13), Honda (1,49), 
Mitsubishi a Mini (1,04), Audi (1,17) 
a Mercedes Benz (1,27).
V anketovej otázke „spokojnosť 
zákazníkov so servisom“ dosiahlo 

Subaru hodnotenie 1,26 pred znač-
kami Jaguar (1,37) a Toyota (1,39), 
v technickejšom TÜV-Report 
obsadilo Subaru druhé miesto 
(1,29) za značkou Porsche (1,00).
Fenomén vernosti značky u maji-
teľov automobilov Subaru objasňu-
je ďalšia anketová otázka, ktorou sa 
zisťovala odpoveď na otázku „Kúpili 
by ste si znovu vozidlo tejto značky?“ 
Vzhľadom na to, že názory „subará-
kov“ poznáme, neprekvapilo nás prvé 
miesto pre Subaru (známka 1,26), za 
ktorým nasledovalo Porsche (1,29) 
a Honda (1,43). 
 http://www.adac.de

Niet pochýb o tom, že prvý Forester, 
uvedený na trh v roku 1997, bol urče-

ný do ťažších prírodných podmienok. Ani 
ostatná generácia, podstatne komfortnejšia 
a krajšia, nie je cukrová bábika, ale auto do 
ťažkých podmienok. Napriek tomu Subaru 
uvádz a novú verziu Country.

Zaujme ťažné
Séria Country pridáva ku klasickej verzii 
Comfort ochranný štít podvozka vpredu 
aj vzadu, bočné ochranné lišty, ochranu 
nakladacej hrany kufr a, ozdobnú koncovku 
výfuku, ale tiež podstatný prvok – ťažné 
zariadenie s možnosťou ťahania prívesu do 
hmotnosti dvoch ton. Po technickej stránke 
ostáva pohonné ústrojenstvo nezmenené.

Spotreba a cena ostáva
Country má v podstate zvýrazniť off road-
ový charakter Forestera v spojení s naft o-
vým boxer motorom. Parametre motora 
zostali nezmenené a hmotnosť „obrnené-
ho“ Forestera sa podarilo udržať na 1570 
kilogramoch, s čím úzko súvisí aj zacho-

vanie normovanej spotreby 6,3 litra na sto 
kilometrov.
Subaru v snahe zachovať si zaujímavý pomer 
ceny a úžitkovej hodnoty nemá v súčasnosti 
na výber a s príchodom novej verzie nemení 
cenu. Subaru Forester 2,0D Comfort Coun-
try sa predáva za nezmenených 33 990 eur. 
Ako pri iných značkách aj v tomto prípade 
si treba doplatiť ešte za metalízu. 

subaru uviedlo 
FORESTER COUNTRY

Dizajn nabral mierne komerčné krivky, ktoré 
nové doplnky ZLEPŠUJÚ. Podstata symetrického 
pohonu ostala zachovaná trochu netradične 
s naftovým boxerom.
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Text: Rastislav Chvála | Foto: subaru.sk
Ján Lončík | Foto: archív
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Text: Ján Lončík | Foto: Michal Poǉ ak

DRIVE:ZRAZ
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NEREZOVÉ
RÁMY PRE SUV-čka

1 -BRATISLAVSKÝ SUBARU ZRAZ

V to ráno slnko 
akosi nevyšlo, 

zrejme sa mu nechce-
lo. Zostalo v tom však 
osamotené, hromada 
skvelých ľudí s autami 

s logom so šiestimi hviezdičkami si nastavila 
budík skôr a chystala sa na cestu do Pezinka. 
Ja tiež, ale ako stopár – robil som spoločnosť 
Mariánovi Janigovi v jeho STi Coupé a ďalšej 
liptovskej Impreze v závese, obaja, nie, všetci 
ako zrazoví „panici“.
Akcia, ktorá bola pôvodne len náhodným 
stretnutím „subarákov“ z okolia, sa tento 
rok prevtelila do plnohodnotného zrazu. 
„Prvá predstava bola, že ak príde 15 áut, tak 
super,“ poznamenal na fóre „páchateľ“ celej 
akcie Braňo „DonCarnage“ Sedílek, „od 
piatej lialo a lialo, takže ma chytila panika, 
či vôbec niekto príde.“ Žiadne obavy, spolu 
s Braňom sme na parkovisku pred pezinským 
Tescom s úžasom sledovali prichádz ajúce 
„rezy“, „festre“, „legá“ aj „otíkov“ rôznych 
poznávacích značiek, spolu prišlo 42 (!) áut. 
Braňo všetkým rozdal inštrukcie, zrejme sám 
šokovaný úspechom a nasledoval prejazd Pe-
zinskou Babou na Kamenný Mlyn. Impozant-
ná kolóna vozidiel jednej značky dlhá takmer 
1,5 km pútala všade zaslúženú pozornosť.
Lúku pred reštauráciou „subaráci“ obsadili 
takmer celú, reštaurácia takisto zvnútra trochu 
nečakane zmodrela. Ale to nebolo to, prečo 
som prišiel – konečne som mal možnosť na 

vlastné oči vidieť a pocítiť 
skvelú atmosféru, o ktorej
som dovtedy len čítal 
v Taxiho článkoch. A ozaj, 
spoznať vás (nespoznať 
Taxiho by som si neodpus-
til), vidieť ľudí za nickami z fóra spolu 
s ich štvorkolesovými miláčikmi.
Taká koncentrácia áut z krajiny vychádz a-
júceho slnka mala zrejme silnú karmu,
pretože aj to slnko nakoniec vyšlo. 
Spočiatku opatrne, nakoniec ale predsa, 
všetci na zraze sme si ho zaslúžili.
Nie, nebol som do konca, v čase, 
keď sa rozbiehala najväčšia zábava 
hŕstky verných, som už driemal na 
ceste do Žiliny. Na mieste spolu-
jazdca v sedačke Sparco ma uspávala 
najkrajšia hudba mrmlajúceho boxera, 
„cuckajúceho“ 100-oktáno-
vý nektár.
Ale nechcelo sa mi od 
vás, ľudkovia, vážne nie. 
Neviem sa dočkať ďal-
šieho zrazu. Vraj už 
čoskoro…  
P. S.: Za organizátorov predávame 
poďakovanie partnerom zrazu: fi r-
mám Olivex z Dunajskej Stredy, 
Happy Future, fi rme Karkado za 
vyrobenie DVD, Quidovi, Lacovi 
z Olivexu a Miriam z ProFin za 
vyrobenie nálepiek. 

najkrajšia hudba mrmlajúceho boxera, 
„cuckajúceho“ 100-oktáno-

P. S.: Za organizátorov predávame 
poďakovanie partnerom zrazu: fi r-

júceho slnka mala zrejme silnú karmu,
pretože aj to slnko nakoniec vyšlo. 
Spočiatku opatrne, nakoniec ale predsa, 

najkrajšia hudba mrmlajúceho boxera, najkrajšia hudba mrmlajúceho boxera, 

Spočiatku opatrne, nakoniec ale predsa, 

zrejme sa mu nechce-
lo. Zostalo v tom však 
osamotené, hromada 
skvelých ľudí s autami 
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EŠte nieČo poŠtelujem a bude...

zrazova nálepk
a

Aj ŠedÁ je peknÁ

ForestEr cestu 

nepotrebuje

No, Čo dodaŤ k tejto fotke?

PrizerajÚci...

Japonská trojka...

Pokec čo a ako...
PohodiČka na zraze

subárka sa už nevedia dočkať

Kto by povedal, že 42 vozidiel Subaru a skvelá atmosféra 

na zraze porazia aj nepriazeň počasia?

subárka sa už nevedia dočkať

Spanilá jazda

čí je to motor?

k tejto fotke?

Čím ho kŕmiš?!

To je nádhera... 



Pravda, pri ochranných rámoch 

ide o estetickú funkciu až na 

druhom mieste, no ani tá sa 

nezanedbáva – všetky ochran-

né nerezové rámy sú vyrobené 

z najkvalitnejšej nerezovej ocele. 

Ich jedinečná povrchová úpra-

va dodáva všetkým ochranným 

rámom pre automobily Forester 

a Tribeca čistý zrkadlový vzhľad.

Dunajskostredská spoločnosť 

IL Trade, ktorá je exkluzívnym 

dovozcom ochranných rámov 

talianskej značky Misutonida, sa 

špecializuje na dovoz doplnkov 

pre off -roady, úžitkové auto-

mobily, kamióny, motocykle 

a v neposlednom rade osobné 

automobily.
Ak ste teda uvažovali o rámoch 

pre svoj Forester alebo Tribecu, 

mali by ste vedieť, že pri zabez-

pečovaní a ochrane svojho vozi-

dla je potrebné myslieť nielen 

na svoju bezpečnosť, ale aj na 

bezpečnosť ostatných účastníkov 

cestnej premávky. 

Vo všetkých štátoch EÚ sa preto 

prĳ ali právne predpisy, ktorými 

sa sprísnili požiadavky na vzhľad, 

prevedenie, montáž a iné tech-

nické parametre predných nere-

zových rámov. 

Pri vozidlách s novším rokom 

výroby ako máj 2007 je preto 

v súčasnosti potrebné mať na 

predný doplnkový rám osved-

čenie – certifi kát s EÚ homo-

logizáciou. To zabezpečí bez-

problémové použitie rámu ako 

jedného z ochranných prvkov 

v celej Európe. 

Viac informácií na www.iltrade.sk

NEREZOVÉ
RÁMY PRE SUV-čka

Text: Ľudovít Potúček | Foto: IL Trade, Dunajská Streda

DRIVE:DOPLNKY
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RÁMY PRE SUV-
Vraj existujú ľudia, ktorým 
štvorkolky od Subaru pripadajú 

príliš „civilne“. S rámami 
Misutonida aj oni asi zmenia názor.



Text: Peter Machala | Foto: www.prodrive.com

DRIVE:KONCEPT

Dvojmiestne športové auto demonštrujú-
ce možnosti fi rmy vzniklo ako nápad 

výkonného riaditeľa Prodrive Davida 
Richardsa s ambíciou ukázať, čo všetko 
v Prodrive dokážu. Trvalo len obligátnych 
deväť mesiacov, kým sa mohli tešiť pohľa-
dom na svoje nové „dieťa“. Dizajn auta 
navrhol Peter Stevensom, ktorý okrem iné-
ho navrhoval aj McLaren F1 alebo aj facelift  
modelu Subaru Impreza z roku 2003, roz-
hodne vydarenejší ako pôvodná „bugzilla“ 
s okrúhlymi svetlometmi (viac v starších 
číslach DRIVE). 
Športové kupé má iba 1100 kilogramov, 
stovku dosahuje za štyri sekundy a maximál-
na rýchlosť je 280 km/h. Pritom poskytuje 
komfort moderného auta ako stereo systém 
so šiestimi reproduktormi či posilňovač ria-
denia. Základom P2 sa stal motor a prevo-
dový systém zo Subaru Impreza STi spolu 
s inovačnými špecialitami ako ALS 
(Anti-Lag System) a ATD 
(Active Torque 
Dynamics).

ALS: Anti-Lag System pochádz a 
zo Subaru rely špeciálov a zabez-
pečuje tlak turba aj pri nízkych 
otáčkach, čím zbavuje dvojlitrový 
257 kW plochý „boxer” známej nevýhody 
turba – oneskorenej reakcie na stlačenie 
plynového pedála. Tým je v širšom rozsa-
hu otáčok zabezpečený prísun väčšej dávky 
z maximálnych 575 Nm krútiaceho momen-
tu na kolesá – testy ukázali, že pri nízkych 
otáčkach až dvojnásobne oproti motoru bez 
ALS. Turbá používajú bohatú zmes ben-
zínu a vzduchu, čím sa časť nespáleného 
paliva ocitá vo výfukovom systéme. ALS 
privedením ďalšieho vzduchu 
do týchto miest spôsobí 
jeho zhorenie, 

a tým pomôže roztočiť turbo do efektívnych 
otáčok. Toto je dôvodom neobvyklých 
– zato však sympatických – pískavých zvu-
kov napríklad pri uvolnení plynu, kvôli 
ktorým motoristický novinár Jeremy Clark-
son z Top Gear prirovnal P2 k „veveričke“. 
Prenos ALS z rely do bežného auta pritom 
nebol jednoduchý z toho dôvodu, že pilot 
rely väčšinou ide naplno alebo nepridáva 

veveRIČka plná 
prekvapení

10 DRIVE magazín

mohutné nasávacie otvory zrejme 
neslúžia na ukrývanie orieškov...

V týchto špeciálnych zrkadlách 
sa objekty iba zmenšujú

www.youtube.com/watch?v=469mi4UOVK0

Keď práve v Prodrive nemajú 
čo na práci, stavajú si 
zrejme autá pre radosť 
– aspoň by tomu nasvedčoval 
osud modelu s názvom P2 
z roku 2006.
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vôbec, takže bolo potrebné reakcie ALS 
zjemniť a v súčasnosti je systém taký vyla-
dený, že dokáže ovládať otáčky turba s pres-
nosťou na jedno percento. ALS však nie je 
len parádna hračka chlapov z Prodrive, ale 
funkčný dôkaz, že bežný 2-litrový motor 
môže byť bez straty výkonu nahradený jed-
nolitrovým turbom s ALS.

ATD: Active Torque Dynamics je stabilizač-
ný systém novej generácie, vyvinutý fi rmou 
Prodrive a založený na krútiacom momente. 
Úlohou ATD je zabezpečiť, aby vozidlo išlo 
smerom, ktorý vodič očakáva, a vyhnúť sa 
tak prekvapeniu z nepredpokladaných reak-

cií. Podobné systémy pracujú na 
princípe pribrzďovania 

j e dnot l i v ý ch 
kolies, čo 

funguje výborne v naliehavých prípadoch, 
keď vodič brzdí alebo aspoň neakceleruje, 
ale narúša pôžitok z dravej športovej jazdy. 
Prodrive išlo na vec inak a kolesá nebrzdí, 
ale podľa aktuálne vyhodnotenej situá-
cie na ne naopak do 70 milisekúnd výkon 
pridáva. Senzory monitorujú otáčky kolies, 
bočné zrýchlenie, antiblokovací brzdový 
systém, natočenie volantu a ATD porov-
náva namerané hodnoty s tým, čo vodič 
očakáva. Dôležitá je pritom priama úmera 
– konkrétny uhol volantu normálne spôso-
buje priamo úmerné zatáčanie automobilu. 
Ak sa však stane niečo nečakané, vodič má 
tendenciu otočiť volantom viac, ako vozidlo 
v tej chvíli dokáže zvládnuť, takže pokračuje 
nečakaným smerom. Táto „nelineárnosť“ 
môže vodiča zmiasť natoľko, že nad vozi-
dlom napokon stratí kontrolu úplne. ATD 
však túto začínajúcu „nelineárnosť“ rýchlo 
zaregistruje a zakročí. V prípade Subaru 

s pohonom štyroch kolies tak elektro-

nika pri nedotáčavosti pomocou sofi stikova-
ného diferenciálu a osí presunie viac výkonu 
na zadné kolesá, čím ho priblíži autu s poho-
nom zadných kolies, pri pretáčavom šmyku 
naopak. Toto prerozdeľovanie je pritom 
úplne plynulé, takže posádka ani netuší, že sa 
vezie striedavo v aute s pohonom predných, 
zadných či všetkých kolies. Okrem 4×4 Su-
baru Impreza je ATD na ukážku nainštalo-
vané asi v 10 ďalších vozidlách aj s predným 
náhonom, od SUV po superšporty.

Hoci Prodrive P2 je vozidlo plne funkčné, 
ako sa mohol v populárnom TV programe 
Top Gear presvedčiť aj Jeremy Clarkson, 
sériová výroba nie je v pláne. Podľa Prodrive 
by sa predpokladaná cena pri sériovej výrobe 
pohybovala okolo 47 000 eur (asi 1 400 000 
korún). Za auto, s ktorým tajomný testovací 
jazdec Top Gear nazvaný „Stig“ prekonal čas 
napríklad Audi R8, BMW M5 alebo Ferrari 
575, by to nebolo veľa, čo poviete?
V každom prípade – na niečom sa technoló-
gie ktoré budeme používať v autách budúc-

nosti testovať musia. A ľuďom v Pro-
drive musíme ich prácu zatiaľ 

len závidieť. 

na to že ide o prototyp, vyzerá Interiér 
„civilne“, takmer ako u sériového auta 

Typický pohľad, ako by ste drobný
prodrive P2 videli na diaľnici

Žiadna futuristická vízia, ale skutočne funkčné 
auto. Je škoda, že sa nedostalo do výroby!

Pozor, vo vnútri 
je rozzúrený boxer!

kotúče s priemerom 355 mm pre 
Bleskové spomalenie pred radarmi



Text: Ján Lončík | Foto: archív, internet

dRIve:zauJÍMavostI

Možno je to spôsobené trochu drzo 
ilegálnym prvotným dojmom, aký 

vyvolávala Impreza rôznych generácií nie-
len v tuningovej „import“ scéne medz i
jej fanúšikmi, ale málokto si ju vedel 
predstaviť na opačnej strane naháňačky 
po diaľnici. Ale zdanie klame, takisto 
ako v starých westernoch, keď sa despe-
rát (obyčajne vyslúžilec občianskej vojny, 
kde bojoval na „nesprávnej“ strane) stane 
ochrancom nevinných a získa na hruď 
striebornú hviezdu symbolizujúcu zákon.
Nedávno, v lete roku 2008, sa tak stalo 
aj v obci Itasca, štát Illinois, ktorej poli-
cajnému zboru „prisahala vernosť“ no-
vučičká Impreza WRX STi MY 2008 
zapožičaná od amerického zastúpenia 
značky Subaru. Hoci bola pôvodne urče-
ná len ako demonštračné vozidlo, použí-
vané na rôznych tuningových zrazoch 
a auto šou, kde malo pomôcť spopula-
rizovať prácu polície a získať kontakt 
s mladými vodičmi, dnes ide o plne využí-
vané policajné vozidlo, ktoré si výkonom 
a nekompromisnými zástupcami zákona 
na predných sedadlách dokáže vynútiť na 
cestách poriadok. Množstvo pokút, ktoré 
už stihla vyzbierať, hovorí samo za seba 
– i keď sa nemôžeme ubrániť dojmu, že 
niektorí z porušovateľov zákona tak uči-
nili jednoducho preto, aby si túto krásku 
mohli obzrieť zblízka…  

SUBARU
v sluŽBÁCH 
ZÁKONA
Nepoznám chlapa, ktorý by aspoň v detstve 

nezatúžil na chvíľu stať sa ochrancom zákona. 

Hoci u nás sa automobily Subaru v policajných 

zložkách nepoužívajú, v zahraničí o ich kvalitách 

policajti dávno vedia.
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„Máme skvelý vzťah so Subaru of Ame-
rica,“ povedal pre náš magazín Dean 
Myles, Deputy Chief policajného okrs-
ku v meste Itasca, „naši dôstojníci sa 
v Impreze už cítia ako doma,“ dodal so 
smiechom.
Nie je to však po prvýkrát, čo sa nová 
Impreza WRX STi 2008 objavila 
v policajných službách na americkom 
kontinente – v americkom meste Oran-
getown v štáte New York používajú poli-
cajní dôstojníci automobil na podstatne 
mierumilovnejšie účely počas návštev 
škôl v rámci protidrogového progra-
mu D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance 
Education). Impreza, o ktorej tuning 
a venovanie sa postarala spoločnosť 
Subaru Distribution Corp., využíva
množstvo doplnkov od Subaru 
Performance Tuning (SPT), policajné 
svetlá od Whelen Engineering Company 
a s efektnými polepmi sa jej úspešne darí 
budiť záujem a „prelomiť ľady“ v komu-
nikácii s nedôverčivou mládežou.
Ale späť k ochrane zákona – v roku 2002 
sa David Szambelan, asistent policajného 
šéfa v meste Colfax v štáte Washington,
začal pohrávať s myšlienkou rozšíriť 
policajnú fl otilu o Subaru Outback. 
Keďže on, jeho šéf aj primátor mesta
boli majiteľmi a veľkými fanúšikmi tých-
to automobilov, od myšlienky nebolo
ďaleko k činom. Subaru Outback Sedan 
po vybavení osvetlením, sirénami, vysie-
lačkou, pohodlnými sedadlami vzadu pre 
„občasných“ pasažierov a ďalším potreb-
ným zariadením okamžite zapadol do 
dennej zmeny medz i strážcov zákona. 

A na prvú naháňačku nebolo potrebné 
dlho čakať – v jednu nedeľu poobede 
slúžil práve dôstojník Szambelan, ktorý
dostal hlásenie o dvoch podozrivých 
z vraždy. Skočil do Outbacka a pre-
nasledoval ich 150 km rýchlosťou
170 km/h. počas silného dažďa. A hoci 
na hranici okrsku musel predať prenasle-
dovanie kolegom, prakticky im zločincov 
nahnal do pasce!
Ďalším z okrskov, v ktorom už nejaký čas 
využívajú techniku Subaru, je úrad šerifa
v Kitsap County v štáte Washington,
kde od roku 2006 využívajú neoznačený 
Subaru Legacy GT proti neustálym poru-
šovateľom rýchlostných predpisov. Auto-
mobil zakúpený s pomocou príspevkov
troch partnerských dílerov Subaru 
a Washingtonskej komisie pre bezpeč-
nosť na cestách mnohých z nich nemilo 
prekvapil – a to úrad šerifa sebavedomo 
o novom vozidle vydal tlačovú správu. Ich 
chyba, boli varovaní!
Subaru sa však asi najviac darí okrem 
Japonska tradične vo Veľkej Británii, 
v oboch prípadoch akoby domovských 
základniach ich rely úspechov. Policajný
okrsok North Yorkshire je najväčším 
v Británii s takmer 9 600 km ciest, pričom 
nie všetky cesty sú práve cesty prvej triedy. 

Keď teda pred rokmi rozhodovali 
o nových vozidlách, ktoré mali nahradiť 
staré Ford Cosworth, hľadali autá schop-
né jazdiť po nekvalitných povrchoch 
vo vysokých rýchlostiach. Športové úspe-
chy ich zaujali a osem automobilov Su-
baru Impreza po úpravách v Prodrive (kde 
inde?), či už s označením alebo bez, začalo 
svoju službu v tomto okrsku.
Imprezy si však obľúbili aj v susediacom 
Humberside, kde ich policajní dôstojníci 
familiárne prezývajú „Scoobys“. A hoci 
každodenná rutina týchto áut spočíva 
v pokojnom sledovaní dopravy, občas je 
potrebné sledovať zlodejov áut a iných 
narušiteľov zákona vo veľkých rých-
lostiach v úzkych mestských uličkách 
– a tam sa Imprezy ukázali ako nebezpečne 
účinná výzbroj v rukách zákona. 
Úplne na juhu Británie v okrsku Dorset 
sa rozhodli policajní dôstojníci inšpektor 
Shaun Cronin a seržant Colin Bell spropa-
govať bezpečnosť na cestách iným spôso-
bom – založili ofi ciálny Dorset Police Ral-
ly Team, kde na Subaru Impreza triedy N 
s výrazným policajným označením preteka-
jú na lokálnych rely súťažiach. Víziou tohto 
projektu bolo osloviť mladých vodičov, veď 
kto iný si získa ich rešpekt ako dôstojníci, 
ktorí sú zároveň úspešnými pretekármi?
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dRIve:zauJÍMavostI

Okrem spomínaných okrskov North
Yorkshire či Humberside používajú túto 
značku na stíhanie neposlušných vodi-
čov aj v Essexe, ich Subaru Imprezy
limitovanej edície GB270 sú dokonca 
vybavené systémom ANPR (automatic 
number plate recognition – automatické 
rozoznávanie poznávacích značiek), čiže 
v prípade, že si vás inšpektor Paul Moor 
a seržant Steve Tisseyre „vyfotia“ pri 
porušovaní predpisov, asi pokutu nevy-
hádate. Navyše väčšina britských policaj-
tov sú fanúšikmi značky a obaja zmienení
sa zúčastnili aj McRae Gathering na 
počesť Colina McRae.

ANGLICKO
V roku 2002 sa podarilo značke Subaru
vo veľkej konkurencii presadiť v naj-
väčšej obchodnej súťaži tohto typu 
– dodávka 600 Legacy GX pre diaľ-
ničnú políciu otvorila značke dvere.
Od tých čias sa Subaru na Apeninskom 
polostrove začalo v službách zákona 
dariť – nasledovali ďalšie objednávky 
a dodávka ďalších takmer 3 100 auto-
mobilov Legacy a Forester pre karabi-
nierov, políciu a colnú stráž. Tradičný 
obraz talianskych automobilov v poli-
cajných službách, ako ho prezentujú 
kriminálne seriály, sa zrejme časom 
zmení.

TALIANSKO

AGAZ
ÍN

O tom, že v Japonsku sú Imprezy obľúbené 
u diaľničnej polície, asi nemusíme hovoriť, 
ani o tom, že pohodlné a rýchle Legacy zas 
v domovine značky preferujú ďalšie zložky. 
Ale to, že si v roku 2006 objednali fr an-
cúzski „žandári“ 63 modelov Impreza, pre-
tože im fr ancúzske autá pripadali pomalé, 
za zmienku stojí. Rovnako aj Legacy mest-
skej polície v Ženeve, prípadne 7 Suba-
ru Impreza Sports Wagon, ktoré zvolila 
mestská polícia v meste Tshwane v Južnej 
Afr ike, Imprezy na stráži 
v Singapure…   a mohli by 
sme pokračovať done-
konečna…  

ZVYŠOK SVETA

MAGAZ

ZÍN

IVE M

ZÍN DRIVE MAGAZ

tože im fr ancúzske autá pripadali pomalé, 
za zmienku stojí. Rovnako aj Legacy mest-
skej polície v Ženeve, prípadne 7 Suba-
ru Impreza Sports Wagon, ktoré zvolila 
mestská polícia v meste Tshwane v Južnej 
Afr ike, Imprezy na stráži 
v Singapure…   a mohli by 
sme pokračovať done-
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Okrem spomínaných okrskov North

greater manchester police (UK)
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Ako by vyzeralo Subaru Impreza WRX 
STi v službách policajného zboru Sloven-
skej republiky? Nevedeli sme si pomôcť 
a museli sme to vyskúšať…   za pomo-
ci Photoshopu, samozrejme. Neviem 
ako vám, ale mne osobne pri pohľade na 
výsledok, pri predstave, že by som ju zazrel 
v spätnom zrkadle, behá po chrbte mráz, 
toto rozhodne vyzerá ako auto, pri kto-
rom podvedome dávam nohu dole z plynu 
– a to práve nesedím za volantom.
Verím tomu, že policajti vo Veľkej Británii, 
Japonsku, Francúzsku, Taliansku, Švaj-
čiarsku a ďalších krajinách disponujú oveľa 
väčším rozpočtom, minimálne rovnaký-
mi skúsenosťami a požiadavkami a že za 
ich voľbou muselo byť niečo viac ako len 
súčet nákladov. Skutočne si neviem pred-
staviť dôvod, prečo by inak ochotne, ba 
niekedy na vlastnú žiadosť vymenili brit-
skí „coppers“ svoje Rovery a Cosworthy, 
fr ancúzski „fl ics“ svoje Peugeoty a Megany 
a americkí „cops“ zas Fordy Crown 
Victoria a Chevrolety Impala. Vo všetkých 
prípadoch dokonca domáce značky!
Nevieme, či ľudia, ktorí rozhodujú o tom, 
aké automobily sa vyberú do policajnej 
fl otily, čítajú DRIVE, ale možno by stálo 
za zváženie rozšíriť okruh aj o ďalšie znač-
ky a nemať niekedy až zbytočne predimen-
zované požiadavky. Možno by sa investície 
skoro vrátili na prevádz kových nákladoch 
vďaka povestnej spoľahlivosti automobilov 
Subaru.
Možno teda raz naši policajti, k práci kto-
rých mám, mimochodom, veľkú úctu, na 
vlastnej koži zistia, prečo ich britskí kolego-
via na svoje „Scoobys“ nedajú dopustiť. 

fl otily, čítajú DRIVE, ale možno by stálo 
za zváženie rozšíriť okruh aj o ďalšie znač-
ky a nemať niekedy až zbytočne predimen-
zované požiadavky. Možno by sa investície 
skoro vrátili na prevádz kových nákladoch 
vďaka povestnej spoľahlivosti automobilov 
Subaru.
Možno teda raz naši policajti, k práci kto-R Možno teda raz naši policajti, k práci kto-
rých mám, mimochodom, veľkú úctu, na 
vlastnej koži zistia, prečo ich britskí kolego-
via na svoje „Scoobys“ nedajú dopustiť. 
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Text: Ján Lončík | Foto: Monica Engan, www.madsostberg.no

DRIVE:INTERVIEW

V prípade klanu Østbergovcov človeka 
okamžite napadne, že príslovie „aký 

otec, taký syn“ platí viac ako doslovne. 
Madsovi vlastne nič iné nezostávalo – jeho 
otec Morten Østberg, sám úspešný nórsky 
jazdec rely na Subaru Impeza WRC, vyriešil 
v roku 2000 potrebu spoľahlivého spolu-
jazdca pragmaticky – posadil vedľa seba vte-
dy ešte len 13-ročného syna. A jazdili spolu 
tri sezóny, až kým sa Madsovi nezachcelo 
volantu. Aby však mohol pretekať, musel 
do neďalekého Švédska, kde na rozdiel od 
Nórska existoval seriál pretekov pre jazdcov 
od 16 do 18 rokov. Zo siedmich pretekov 
ich vtedy vyhral Mads šesť. Už vtedy si ho 
mnohí všimli a začali o ňom hovoriť ako 
o druhom Solbergovi.
Mads získal dvakrát za sebou titul nórske-
ho šampióna v rely, kde súperí aj so svojím 
otcom, tento rok vedie s ohromným násko-
kom. Okrem toho sa spolu so súkromným 
Adapta World Rally Teamom, ktorému 
šéfuje jeho otec Morten, zúčastňujú na 

európskych súťa-
žiach aktuálnej 
sezóny World Rally 
Championship, kde, 
pokiaľ ich nezastaví 
technický problém či 
nehoda, skončia v prvej 
desiatke.
Naše srdcia si Mads nezís-
kal len preto, že pokračuje 
v rodinnej tradícii a oddanosti 
značke Subaru. Má jednoducho 
talent a „srdce“ a vzhľadom na 
jeho vek aj výsledky zlepšujúce sa 
z roka na rok ho to najlepšie zrejme
ešte len čaká. Napokon, posúďte 
sami, nášmu časopisu poskytol exklu-
zívny rozhovor.

DM: Ahoj, Mads. Chcel by som sa ti 
v mene všetkých fanúšikov rely a značky 
Subaru na Slovensku a v Českej republike
poďakovať, že si si našiel čas na tento 
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Vo veku len 21 rokov má mladučký Mads Østberg skúseností na rozdávanie 

– pretekať začal skôr, ako dostal vodičský preukaz, jazdenie má navyše 

akosi „v krvi“ a za volantom špeciálu WRC2008 mu to skutočne ide.

MLADÁ MODRÁ KRV
MADS ØSTBERG
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– pretekať začal skôr, ako dostal vodičský preukaz, jazdenie má navyše 

akosi „v krvi“ a za volantom špeciálu WRC2008 mu to skutočne ide.
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rozhovor. Čo robíš v týchto dňoch a čo 
sa chystá „v kuchyni“ Adapta World Rally 
Teamu (AWRT)?
MØ: V prvej polovici sezóny sme veľmi 
tvrdo pracovali a nebolo práve veľa času na 
relax alebo dovolenku. Ale po Rely v Poľsku 
sme v tíme boli schopní trochu „vypnúť“ 
a zobrať si niekoľko dní voľna. Chlapcom 
v dielni Adapta tímu stačili po návrate 
z Poľska len tri dni na to, aby kompletne 
rozobrali auto. Teraz si všetci vychutnáva-

me krátke prázdniny a pripravujeme sa 
opäť zabojovať vo Fínsku. Takisto sa 

pripravujeme na rozšírenie tímu, 
keďže čoskoro v tíme pribudne 

ďalší jazdec a druhé auto.

DM: Aký je to pocit 
byť dnes jediný, 

kto bojuje za 
farby značky 
Subaru v trie-
de WRC?

MØ: Trochu zvláštny a jedinečný zároveň.
Pred touto sezónou som dúfal, že 
v budúcnosti budem spolupracovať so Subaru
World Rally Teamom (SWRT), to sa však 
už nestane. Ale to je v poriadku, všetci 
fanúšikovia Subaru teraz vkladajú nádeje do 
mňa a to je skvelý pocit! 

DM: Aký máš pocit z auta a spolupráce 
AWRT so Subaru a Prodrive?
MØ: Odviedli sme na aute veľa práce a nie 
je tajomstvom, že stále zápasíme s jeho 
nastavením. Odkedy SWRT odstúpilo zo 
šampionátu, niektoré z vecí, ktoré ostali na 
aute nedokončené, sme spravili sami, čo pre 
malý tím, akým je AWRT, bolo náročné. 
Ale ľudia z Prodrive nás podporovali, ako 
to len šlo. Spôsob, akým Adapta a Prodri-
ve dokážu spolupracovať, je pre mňa veľmi 
uspokojujúci.

DM: Začal si svoju rely kariéru ako spo-
lujazdec svojho otca vo veku iba 13 rokov, 

čiže je jasné, kto ťa podpo-
roval od začiatku. Aký však bol názor 
tvojej matky? 
MØ: Mama ma takisto vždy podporova-
la. Ale je vždy nesvoja, keď som práve na 
pretekoch, a nechce počuť nič o tratiach – 
v televízii videla nejaké desivé obrázky z rely, 
čiže je presvedčená, že všetky trate vyzerajú 
ako tie na rely Monte Carlo. Takže ju stále 
musím ubezpečovať, že trate sú o. k.

DM: Ako si sa cítil počas svojho rely 
debutu „za volantom“? Veď v roku 2004 si 
bol ešte primladý, nie?
MØ: V skutočnosti som mal len ⒗   Bolo to 
na rely vo Švédsku so starším Opel Ascona, 
bol som nervózny a vzrušený zároveň. No 
nakoniec to bolo bez problémov, i keď prvý 
výsledok nestál za veľa.

DM: Tvoju rodinu spája so značkou Suba-
ru bohatá rely história, ty šliapeš na pedá-
le s rovnakým STi logom ako tvoj otec 
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Morten Østberg. Čo vás oboch robí tak 
lojálnymi k „šiestim hviezdam“?
MØ: Tento vzťah sa budoval po dlhé roky. 
Môj otec začal spolupracovať s nórskym 
zastúpením Subaru v roku 1996 a odvtedy 
zostal značke verný. A v roku 2006 sme 
rozšírili kontrakt, ako aj ich podporu aj na 
moju osobu. Subaru Norway nám počas 
tých rokov bolo vždy veľmi nápomocné 
a dlhodobá spolupráca nám po všetkých 
stránkach vyhovuje.

DM: Zdá sa, že tvoja šarmantná priateľka 
Veronica Engan s tebou zdieľa vášeň pre 
pretekanie, sama je veľmi skúsená spo-
lujazdkyňa. Aké to bolo pretekať spolu 
s ňou na rely Sardínie, kde ste skončili 
celkovo siedmy?
MØ: Nuž, po tom, ako sme s mojím pred-
chádz ajúcim spolujazdcom Olem Kristia-
nom Unnerudom ukončili spoluprácu, mal 
som pred Sardíniou trochu starosti. Vždy 
som jej vravieval, že ak budem mať problémy 
so spolujazdcom, môže nastúpiť. Takže keď 
sa naskytla táto príležitosť, rozhodli sme sa 
spolupracovať. Museli sme sa však odpútať 
od nášho súkromného vzťahu a pracovať 
spolu profesionálne. Počas toho jedného 
víkendu to fungovalo skvelo a Veronica 
odviedla skutočne skvelú prácu.  Upred-
nostňujem však náš súkromný 
vzťah a chcel by som, aby to 
tak zostalo aj v budúcnosti.

DM: Jedna otázka pomimo – kto šoféruje 
auto v súkromí, ty alebo Veronica? 
MØ: Keď ideme mojím Subaru Impreza, 
šoférujem ja. Keď sme v jej Subaru Justy, 
šoféruje Veronica. Ale veľmi sa mi to nepáči 
a vždy som nervózny, keď som na nespráv-
nej strane auta! 

DM: Čo si ty osobne myslíš o zmenách, 
ktoré čakajú World Rally Championship 
v sezóne 2010? Myslíš, že pomôžu pritiah-
nuť viac automobiliek do WRC?
MØ: Nové pravidlá vnímam veľmi pozitív-
ne. Niečo sa už muselo zmeniť a myslím, že 
toto je správna cesta. Otvára to dvere novým 
automobilkám a zároveň ďalším jazdcom. 
A myslím, že turbodúchadlo triede Super 
2000 len prospeje. To, samozrejme, priví-
tajú aj jazdci. 

DM: Kto z rely jazdcov bol alebo je tvojím 
najväčším vzorom? A s kým si si (alebo 
by si si rád) najviac vychutnal zápolenie na 
pretekoch?
MØ: Vždy som bol veľkým fanúšikom Mar-
cusa Grønholma, ten bol pre mňa veľkou 
inšpiráciou. A mal som to šťastie spolupra-
covať s ním na WRC pretekoch tohto roku 
v Portugalsku (Marcus jazdil na druhej 
Imreze WRC2008 tímu Prodrive – pozn. 
redakcie). Bolo to skutočne zábavné a určite 

sa od neho mám veľa čo učiť.

DM: Nedávno si mal trochu smolu 
na rely v Poľsku. Čo sa stalo?
MØ: Nuž, prihodilo sa toho veľa. 
Po rely Grécka sme mali dobrý pocit 
a tešil som sa na ďalšie preteky. Po 
skúškach sa však tento pocit zmenil 

a nespoznával som správanie auta, 
bolo nedotáčavé. Ale najväčší 
problém bolo prehrievanie. 
V prvej etape v piatok sme 
museli zastaviť skoro na 
minútu, aby sme z chladi-
ča odstránili trávu, ktorej 
však nebolo toľko, aby mala 
vplyv na chladenie. Neskôr 
poobede sa nám stalo to 
isté, tentoraz s pieskom. 
A ten bolo ťažšie odstrániť, 
čo nás stálo dve minúty, no 
opäť ho nebolo toľko, aby 
spôsoboval prehrievanie. 
Takže sme poobede na skúš-
ku namontovali „hotspec“ 
predok s väčším nasáva-
ním určený na pretekanie 
v horúčavách, aby sme sa 

tomuto problému vyhli. Aby naopak motor 
nebol príliš studený, mechanici prekryli 3 cm 
z nasávacieho otvoru. To vzhľadom na počasie 
dávalo zmysel, no znova to spôsobilo prehrie-
vanie a opäť sme museli zastaviť. Potom sme 
už jazdili len kvôli testovaniu v snahe doladiť 
ovládanie vozidla, ale bez veľkého úspechu. 
Nakoniec sa nám v nedeľu „podarilo“ vyle-
tieť z trate v prvej etape. Pre mňa a nového 
spolujazdca Jonasa Anderssona to bolo „vykú-
penie“, naša motivácia pokračovať bola v tom 
okamihu veľmi nízka.

DM: Aké sú tvoje plány v blízkej budúc-
nosti, osobné, ako aj v pretekaní?
MØ: Momentálne som na prázdninách 
v našom letnom dome na západnom pobreží 
Švédska a zostaneme tu ďalších 10 dní. 
Potom začneme testovanie na rely vo Fín-
sku. A skutočne sa musíme viac snažiť, aby 
sme na tieto preteky našli vhodné nastave-
nie.

DM: Chcel by si niečo odkázať čitateľom 
DRIVE Magazínu a svojim fanúšikom na 
Slovensku?
MØ: Dúfam, že mi všetci budú naďalej 
v budúcnosti držať palce a majú pochope-
nie pre problémy, s ktorými momentálne 
zápasíme. No všetci v tíme tvrdo pracu-
jeme, aby sme doladili auto k dokonalosti 
a v konečnom dôsledku dosiahli výsledky, 
v aké dúfame. A ešte, že skutočne si cením 
všetky e-maily a listy od fanúšikov, ktoré od 
vás dostávam! 

Mads, úprimne ti držíme palce a želáme 
veľa úspechov za volantom i v rodinnom 
živote tebe aj celému Adapta World Rally
Teamu! Veľa šťastia so Subaru Impreza 
WRC2008 vo Fínsku, je radosť vidieť ju 
s tebou na trati! 

P. S.: Mads nás požiadal, aby sme tlmočili 
jeho vďaku „tým fajn rely fanúšikom z Čes-
ka“, ktorí mu pomohli vytlačiť auto z jamy, 
do ktorej havaroval na rely v Poľsku. 
Radi vyhovieme a takisto ďakujeme! 

Mads sa aj NAPRIEK smole v poľsku 
mohol spoľahnúť na fanúšikov Z ČIECH



Je leto, deti majú prázdniny, sú unudené 
vysedávaním pred počítačmi a nechce sa 

im veľmi chodiť…   Ako teda lepšie dostať 
rodinku trošku na vzduch, dovolenku či 
aspoň víkend v horách, než poriadnym 
„autiakom“ s pohonom štyroch kolies, kto-
rého kvality v roku 2007 odmenil nekom-
promisný britský televízny program Top 
Gear ocenením „najlepšie auto“? 15 rokov 
po prvom modeli bola v apríli 2009 na New 
York Auto Show uvedená štvrtá generácia 
automobilu Subaru Outback.
Pre vodiča bude asi najzaujímavejšou novin-
kou, ak budeme považovať osvedčené boxer 
motory s nízkym ťažiskom a hladkým cho-
dom či pohon štyroch kolies „symmetrical 
AWD“ (rozdeľovanie výkonu na kolesá 
s najlepšou trakciou) za samozrejmosť, 
nová prevodovka Lineartronic™ CVT. Špe-
cialitou Continuosly Variable Transmission 
je to, že nie je 5 ani 6-stupňová, dokonca 
ani 4 či ⒎  Lineartronic totiž dokáže meniť 
prevodový pomer plynulo a automaticky, aby 
„boxer“ pracoval v optimálnych otáčkach, 
čím sa zachováva neprerušovaný prenos sily 
a maximálny krútiaci moment, nehovoriac
o optimalizácii spotreby. Aj fanúšikovia 
prevodových pádiel pod volantom si prí-
du na svoje s možnosťou manuálnej voľby 
medz i šiestimi predvolenými prevodmi.
Technologický pokrok prospešný pre život-
né prostredie je vidieť na dvaapollitrových 
motoroch „PZEV“, čiže Partial zero-emis-
sions vehicle, čo vo voľnom preklade zna-
mená „vozidlo 
takmer bez 
emisií“ 

a predstavuje posledný krok pred stoper-
centne neškodnými elektrickými či vodí-
kovými motormi budúcnosti „ZEV“. PZEV 
musia okrem najprísnejších stanovených 
nárokov na nízke emisie spĺňať podmienku 
záruky 15 rokov alebo 240 000 kilometrov 
pre časti zodpovedné za čistotu výfukových 
splodín. Takto vybavené modely Subaru 
Legacy, Outback a Forester vďaka nižším 
emisiám o 90 percent v porovnaní s bežným 
novým autom získali v USA od agentúry 
EPA (Environmental Protection Agency) 
certifi kát „SmartWay“ a sú v súčasnos-
ti najčistejšími dostupnými benzínovými 
automobilmi.
Ak by niekomu výkon 170 koní tohto štvor-
valca v spojení s CVT alebo 6-stupňovou 
manuálnou prevodovkou nestačil, môže sa 
rozhodnúť pre model 3,6 R s šesťvalcovým 
3,6 l boxerom s automatickou prevodovku 
Sportshift  s možnosťou manuálneho rade-
nia. Vďaka jeho 190 kW budete mať dosť 
síl, aby ste mohli všetko nechať za sebou…   
Ale nezabudnite občas poslať alimenty 
alebo aspoň pohľadnicu. 
Outback je pritom autom vhodným do 
terénu nielen na pohľad, jeho svetlá výška 
sa zvýšila na 22 centimetrov, čo stačí nielen 
na cestu po čerstvú bryndz u priamo na salaš, 
ale aj na cestu domov po kvalitných slo-
venských cestách. Nad autom držia vo dne 
v noci ochrannú ruku stabilizačné systémy 
VDC a TCS, kontrola prevrátenia vozidla, 
v kritických situáciách pomôže asistent 
s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily, 
a keby ani to nestačilo, karoséria je navrh-
nutá tak, aby energiu nárazu deformáciami 
čo najviac pohltila a odviedla mimo kabíny 
s posádkou (Ring-shaped Reinforcement 
Frame).
Až keď je nevyhnutný základ podvozok – 
motor a prevodovka – bezpečnosť kvalitný,
je čas myslieť na komfort. Aj tu by bol 
problém nájsť niečo, čo by mohlo nároč-
nému cestovateľovi chýbať – ergonomické
ovládanie funkcií na volante, zväčšený pries-
tor pre cestujúcich, státie v stúpaní do zo-
šliapnutia plynového pedála, odmrazovanie
čelného skla, kontrolná zadná kamera, 
elektronická parkovacia brzda, 440-wattový
zvuk od špecialistov z Harman Kardon®,
dvojzónová klimatizácia, GPS systém 
s dotykovou obrazovkou a hlasovým ovláda-
ním, USB port a vlastne všetko, čo by ste 
v aute tejto triedy oprávnene požadovali, 
nezabúdajúc na 8 držiakov na nápoje.   
    

Text: Peter Machala | Foto: subaru
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NOVÝ OUTBACK 
JE NA SVETE

Nový model Subaru Legacy tradične znamená aj 
príchod jeho „druhého ja“, cross-overu Outback.
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Text: Ján Lončík | Foto: www.speedcontrol.it
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V Speed-Control začínajú každý kurz 
základnou premisou – vodič je jediný 

bezpečnostný systém, ktorý sa môže neustá-
le zlepšovať. Učia svojich zákazníkov 
rýchlej jazde na okruhu, aby získali 
sebadôveru a citlivosť na cestách.
Využili sme príležitosť na niekoľko 
otázok pre pána Andreu Pullèho, 
ktorý je zakladateľom a šéf-
inštruktorom tejto „autoškoly snov“.

DM: Dobrý deň, môžete sa predstaviť 
našim čitateľom?
SC: Volám sa Andrea Pullè, od roku 1981 
som súťažil v talianskom šampionáte 
v rely, neskôr som sa v roku 1989 presunul 
na okruhy s cestnými vozidlami, kde som 
získal tri tituly v talianskom šampionáte 

Text: Ján Lončík | Foto: www.speedcontrol.it
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AUTOŠKOLA SNOV?

Nie každému z nás sa môže splniť sen stať sa šampiónom na pretekárskom 

automobile, no skoro každý vodič sa môže od týchto šampiónov niečo naučiť. 

Vodiči z Apeninského polostrova a vlastne celej Európy dnes využívajú služby 

jednej z najrenomovanejších škôl bezpečnej jazdy, spoločnosti Speed-Control.
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Rýchlej jazde sa pod dohľadom inštruktorov môžete naučiť

na okruhu Adria International Raceway v Taliansku
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uŽ aJ Na sloveNsku Je autoŠkola s autaMI suBaRu!
Pomerne mladá autoškola POINTES vznikla v tomto roku 2009, ale za 
krátky čas už stihla vzbudiť v prievidzskom okrese pozornosť kvalitnou 
technikou, ktorou disponuje.

Autoškola má v súčasnosti dve 
učebne, jednu v obci Kanianka 

v prievidz skom okrese, ďalšiu 
priamo v meste Prievidz a v objek-
te spoločnosti Profi nCar, jedného 
z dílerov značky Subaru. To, že 
ide o novú autoškolu, so sebou 

prináša aj zjavné výhody, autoškola
je vybavená modernými výučbový-
mi pomôckami, učebne sú zaria-
dené novými videoprojektormi
a trenažérom. Neodmysliteľnou 
súčasťou sú automobily Subaru 
– pre začiatočníkov z radov žiadateľov 
o vodičský preukaz skupiny B je 

Subaru Justy 1,0 MT Exclusive 
so svojím výkonom aj jazdnými 
vlastnosťami vhodným nástro-
jom, na ktorom pod dohľadom 
skúsenej inštruktorky môžu 
získať prvotné správne návyky 
a sebaistotu. Skúsenejší štu-
denti si naopak môžu svoje jaz-
decké schopnosti cibriť na 
150-koňovom Subaru Impreza
2,0 MT Comfort, vďaka 
čomu ich po absolvovaní 
kurzu v reálnom živote 
neprekvapí silnejšie vozidlo. 
Viac info na: www.pointes.sk

AUTOŠKOLA SNOV?
a vyhral som vo svojej triede 6-hodinové 
preteky vo Vallelunga v roku 2000. Svoju 
kariéru jazdeckého inštruktora som začal 
v roku 1987, keď som pracoval pre BMW, 
odvtedy som spolupracoval s množstvom 
významných automobiliek ako Porsche, 
Mercedes-Benz, Honda, VW, Seat a ďalšími.

DM: Ako bola založená vaša spoločnosť 
a s akým zámerom? Kedy začala vaša 
spolupráca so Subaru?
SC: Spoločnosť Speed-Control som založil 
v roku 1994 so zámerom predať svoje skúse-
nosti vodičom v bežnej premávke a odvtedy 
robíme ofi ciálne jazdecké kurzy v spolupráci 
s automobilkou Subaru, výrobcom motocy-
klov Ducati s kurzmi D.R.E. (Ducati Riding 
Experience) a pre nákladné automobily 
s Ivecom a Mercedesom.

DM: Aké typy zákazníkov využívajú vaše 
kurzy a koľko ľudí prejde vašou školou 
ročne?
SC: Ťažko zovšeobecňovať, máme sku-
točne rôznorodých zákazníkov. Celkovo 
ich rôznymi kurzmi v našej škole prejde 
okolo 1200 – 1300 ročne, z toho 10 % 
tvoria ženy.

DM: Predstavíte našim čitateľom vašich 
inštruktorov?
SC: Spolupracujeme s viacerými skúsený-
mi inštruktormi a bývalými pretekármi, 
napríklad s Alexom Caffi  m, bývalým pilo-
tom F1 tímov Osella Alfa Romeo, Dalla-
ra-Ford, Arrows-Ford a Footwork-Por-
sche, nedávnym talianskym vicemajstrom 
v triede GP2, ďalej Fabiom Babinom, 
Matteom Malucellim a Nikim Cadeim, 

ktorí pretekajú na svetových okruhoch 
v triede FIA GT a boli talianski a svetoví 
šampióni s Ferrari 360-430. Ďalej sú to 
rely pretekári Tobia Cavallini, Leonardo 
Toti, Monica Burigo (talianska šampión-
ka), Stefano Gabellini, Francesco Iorio, 
Mattia Angiolini a Oliviero Saleri, ktorí 
vyhrali viacero šampionátov v pretekoch 
cestných a formulových vozidiel a mnoho 
ďalších.

DM: Aké kurzy máte pripravené pre vodi-
čov, aké je ich zameranie a aké jazdecké 
schopnosti si v nich môžu zdokonaliť?
SC: V našom kalendári organizujeme prvé 
tri mesiace v roku jazdecké kurzy na snehu 
a ľade v Lavarone v Taliansku, Faistenau 
v Rakúsku a Rovaniemi vo Fínsku. Od aprí-
la do novembra využívame takmer každý 
okruh v Taliansku, ale predovšetkým Adria 

International Raceway na severe Talianska. 
Na všetkých sa podľa druhu povrchu sústre-
díme na kurzy bezpečnej a športovej jazdy. 

DM: Pripravujete aj nejaké špeciálne 
kurzy, prípadne kurzy pre profesio-
nálnych vodičov?
SC: Samozrejme, pripravujeme množstvo 
kurzov pre profesionálnych vodičov, ktorí 
si chcú zlepšiť svoje jazdecké umenie 
a schopnosti vyrovnať sa s nečakaný-
mi situáciami, túto ponuku pre svojich 
vodičov využívajú aj spoločnosti. Okrem 
toho na september plánujeme tzv. Super 
kurz, kde si účastníci dopoludnia môžu 
vychutnávať jazdu pod dohľadom našich 
inštruktorov na Subaru Impreza WRX 
STi a odpoludnia si takisto vyskúšať jazdu 
na „ostrom“ Aston Martin DBRS9 triedy 
FIA GT3 tímu BMS Brixia MotorSport. 

DM: Môžete našim čitateľom poskytnúť 
nejakú radu, ako jazdiť so svojím Subaru? :)
SC: Najužitočnejšia rada, akú môžem 
poskytnúť milovníkom športovejšej jazdy 
je, aby to nepreháňali v uliciach a pre-
dovšetkým aby sa naučili venovať pozor-
nosť ceste pred sebou. Znie to jednodu-
cho, ale je fakt, že smer, ktorým hľadíte, 
je smer, kam vediete vozidlo, a preto sa 
naučte skutočne sledovať dianie pred 
sebou. Umožní vám to zareagovať včas na 
nebezpečenstvo alebo nečakanú prekážku, 
a to aj keď ste v rýchlejšej zákrute.
Pre všetky ostatné rady, ako brzdiť, 
vyberať zákruty alebo vyhýbať sa nečaka-
ným prekážkam v rýchlosti, vás budem 
čakať na našom okruhu!
Pán Pullè, ďakujeme za rozhovor!  

SCHOPNOSť viesť vozidlo V TERÉNE SI MôŽETE 
ZLEPŠIŤ v hornatej oblasti Valpiana 

Kurzy jazdy na snehu a ľade sa 
organizujú v Taliansku, Rakúsku a Fínsku



Text: Gustáv Budinský, Ján Lončík 
Foto: GB, archív Subaru, internet
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Značka Subaru, na domácom trhu dosta-
točne známa, prirodzene, nemala nikdy  

v pláne ostať iba výrobcom populárnych, 
menších áut. Chuť pustiť sa do medzi-
národných vôd, najmä tých amerických, 
vyžadovala potrebný kredit, ktorý však 
mohlo značke priniesť iba väčšie auto. 
Japonský trh už také produkoval, Toyota 
práve v Amerike uvádzala svoju luxusnú 
značku Lexus, Nissan vystrkoval rožky  
s Infinity a práve táto silnejúca konkurencia 
prinútila Subaru konať.
Vstúpiť na významný trh dvojlitrových 
limuzín predstavovalo obrovskú výzvu. 
Veľa skúseností s touto kategóriou spoloč-
nosť nemala, preto sa konštruktéri postavili  
k rysovacím doskám s čistým papierom 
a „jednoduchým“ zadaním. Cieľom bolo 
vytvoriť sedan s ambíciami lídra na trhu, 
poháňaný boxeráckymi motormi a s rozšíre-
ním ponuky o pohon všetkých kolies. Aha, 
zabudli sme na dôležitú vec – popasovať sa  
s reputáciou subaráckych vozidiel, ktoré zvy-
šok sveta považoval za mierne, ehm, bizarné. 

Výsledok prekvapil nielen konkurenciu, ale 
aj motoristickú verejnosť na celom svete, 
pretože už prvé Legacy predstavené v januári 
1989 v Japonsku mohli všetci pokojne 
považovať za novátora na trhu. Posúďte sami: 
voliteľný pohon všetkých štyroch kolies, elek-
tricky ovládané okná, centrálne uzamykanie, 
vstrekovanie paliva, klimatizácia, nezávislé 
odpruženie oboch náprav, diskové brzdy vo 
všetkých rohoch a hliníkové kolesá, to boli 
prvky, ktoré neponúkali ani niektoré vtedajšie 

luxusné značky. Nehovoriac o dovtedy najvý-
konnejšom motore v sériovej výrobe z liniek 
Subaru, dvojlitrového typu EJ. V modeli RS 
type RA ponúkal v roku 1989 až 220 koní.

Ale pekne po poriadku. Ako prvé prišli po 
uvedení na svetové trhy v roku 1990 na rad 
sedany a „kombíky“ zaznamenávajúce v tom 
období obrovský boom, ktorý spôsobil, že 
automobilka pre veľký záujem rozšírila výrobu 
aj na americký kontinent, v novootvorenom 
závode v meste Lafayette v štáte Indiana.  
V Kanade sedan Legacy dokonca získal hneď 
nasledujúci rok ocenenie „Sedan roka 1990“. 

Vzhľad ďalšej generácie, uvedenej v roku 
1993, bol dielom francúzskeho návrhára 
Oliviera Boulaya, ktorý predtým praco-
val pre koncern Daimler Benz a navrho-
val dizajn modelov C a S-Classe. Hoci šlo  
o jednorazovú spoluprácu, Boulay mal pri 
návrhu šťastnú ruku a celkovo zjemnené 
línie sedanu zapadli do portfólia Subaru,  
s práve uvedeným modelom Impreza. Cha-
rakteristická silueta Legacy ostala modelu až 
dodnes. V roku 1995 rozšírila ponuku verzia 
Grand Wagon, vo svete známa ako Outback, 
nasledujúci rok sa však modely s pohonom 

Slovo Legacy znamená 
v preklade z angličtiny 

dedičstvo alebo 
odkaz. Niečo, čo 

zanecháte budúcim 
generáciám, čím 

chcete niečo 
významné povedať, 

niečo nadčasové, 
s trvalou hodnotou. 
A svetový úspech 

tohto modelu, 
ktorý sa v tomto 
roku práve dožíva 

20 rokov existencie 
na trhu, spolu 
s 3,6 milióna 

predaných kusov 
všetkých generácií, 
akoby potvrdzoval, 
že tvorcovia sa pri 
voľbe názvu trafili 

do čierneho. 
S výnimkou 

Austrálie, kde 
modelu Legacy 

z rešpektu 
k existencii 

známej organizácie 
Legacy Australia, 
určenej na pomoc 

obetiam svetových 
vojen, hovoria 

Liberty.

odkaz vo svetle Času 

sUBARU lEGACY ls sTATION WAGON (1991)

subaru legacy RS-R turbo (1991)

Subaru Legacy GT Wagon (1995)

Subaru Legacy gt sTATION wagon (1998)
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predných kolies ponúkali už len v Japonsku. 
Cesta k skratke 4WD pri všetkých modeloch 
už bola jasná. Legacy medz itým dostalo 
v športovejšom modeli GT nový 2,5-litrový 
motor a v Japonsku aj limitované edície GT-B
a RSK, druhá z nich sa dokonca objavila 
v známej sérii hier Gran Tourismo pre kon-
zoly Sony Playstation. 

V roku 1998 prechádz a celý modelový rad 
ďalšou generačnou výmenou. Tretia gene-
rácia stavia na dobrých základoch, model 
Legacy je široko-ďaleko jediným vozidlom 
v triede vybaveným pohonom na všetky 
kolesá a na prelome milénia získava aj luxus-
nú pohonnú jednotku, po ktorej bažil najmä 
americký trh. Trojlitrový agregát s označe-
ním 3. 0 L H6 putoval takmer okamžite aj 
do Outbacku, ktorý medz ičasom ovplyvnil 
aj klasické kombi stavbou svojej strechy. Až 
doteraz mal totiž model kombi strechu rov-
nú, no s príchodom novej generácie a pred-
pokladáme, že tiež z fi nančných dôvodov, 
„hrb“ na streche narástol aj modelu Wagon. 
Inžinieri zapracovali aj na vnútornostiach. 
Prepracovaný „4-stupňový“ automat bol 
schopný pohýnať sa na dvojke a v prípade 
potreby vedel dynamicky meniť aj okamih 
preradenia, ktorý pri rýchlom stlačení ply-
nového pedála nechal otáčky vystúpiť až na 

5-tisícovú hranicu. Samozrejme, v Japonsku 
ste si k športovým modelom vybaveným 
dvojitým prepĺňaním mohli doobjednať aj 
poloautomatickú prevodovku umožňujúcu 
vodičom manuálne radenie rýchlostí. 

To už sa však píše rok 2004 a teda čas na 
ďalšiu generáciu, ktorá s menšími úpravami 
brázdi naše cesty dodnes. Športovejšie línie 
vyzerajú na cestách stále dobre a vozidlo zís-
kalo vo svete mnoho ocenení. Legacy získalo 
v roku 2007 nový prvok výbavy – takzvaný 
SI-Drive (Subaru Intelligent Drive), teda 
elektronickú jednotku, ktorá je schopná 
meniť nastavenia motora a v dôsledku toho 
podľa potreby znížiť spotrebu, či naopak 
zostriť reakcie na plyn. O rok neskôr stretla
tento model ešte jedna, zrejme najvýz-
namnejšia udalosť. Rozšírenie motorizácie 
o naft ový agregát vlastnej produkcie môžeme 
pri tejto značke považovať právom za revolú-
ciu. Samozrejme, o tomto motore už naši 
čitatelia vedia určite všetko, pripomenieme 
len základný výkon 110 kW, teda 150 koní, 
a najmä – fantastickú spotrebu na úrovni 6,5 
litra, ktorá, povedz me si úprimne, bola voči 
majiteľom iných typov motorov nespravod-
livá – minimálne polovičná. To sa však stalo 
ešte minulý rok a podľa behu svetových uda-
lostí – ide už o starú vec. 

Len niekoľko mesiacov dozadu sme boli 
osobne svedkami ďalšej novinky – úplne novej 
generácie Legacy pre rok 20⒑   Prvé fotky síce 
obleteli celý svet už niekoľko dní predtým, no 
až prvý pohľad na skutočné auto, prvé dotyky 
vám povedia viac. Môžeme teda zodpovedne 
vyhlásiť, že auto v skutočnosti vyzerá omnoho 
lepšie ako na fotografi ách. Najviac sa zmenil 
interiér, na ktorom vidieť snahu priblížiť sa 
nemeckej konkurencii. Trúfame si povedať, 
že na americkom trhu pôjde o auto, ktoré 
právom vytŕča z davu. V lokálnej konkurencii 
predstavuje špičku a fakt, že Subaru pod jeho 
kapotu namontovalo aj obrovský 3,6-litrový 
motor z veľkého modelu Tribeca, hovorí za 
všetko. V Európe sa máme na čo tešiť.
Subaru Legacy má za sebou históriu, ktorá
možno nie je taká dramatická, ale ani 
v najmenšom nezaostáva za slávnou Imprezou. 
Auto s podobnými terénnymi schopnosťami 
a zároveň tak veľkým vnútorným a úlož-
ným priestorom, ako má Legacy či Legacy 
Outback, totiž predstavuje nielen príťažlivú 
alternatívu k dnes tak obľúbeným SUV, ale 
na niektorých trhoch aj jedinú rozumnú 
voľbu z hľadiská bezpečnosti a spoľahlivos-
ti. Navyše, s novými naft ovými motormi má 
model Legacy všetky predpoklady, aby svoj 
predaj pre budúcnosť aj zdvojnásobil.

Míľniky
1989  Ohlásenie rodiny Subaru Legacy 

1993  Druhá generácia Legacy

1995  Legacy Outback prichádza na trh

1998  Legacy tretej generácie

2000 Nový 6-valcový motor 

         s objemom 3 litre

2000 Legacy B4 Blitzen športová

         verzia

2003 Štvrtá, aktuálna generácia

         Legacy

2008 Subaru Legacy s motorom 

         Boxer Diesel

2009 Premiéra nového Subaru Legacy

SUBARU LEGACY TRETEJ GENERáCIE

šTVRTá GENERáCIA: STáLE AKTUáLNE TVARY

DRAMATICKé LíNIE KONCEPTU Z DETROITU 
PREDZNAMENALI PRíCHOD PIATEJ GENERáCIE

EXKLUZíVNY ZáBER z AMERICKEJ premiéry NOVéHO 
LEGACY Z AUTOSALÓNU V NEW YORKU (2009)
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V roku 1989 sa Noriyuki Koseki, 
zakladateľ divízie STI, rozhodol 

naštartovať športové renomé modelového 
Legacy skutočne vo veľkom – s troma autami 
(a jedným rezervným) zaútočili na svetový 
rýchlostný rekord s nepretržitou jazdou 
s dĺžkou 100 000 km. Tri Subaru Legacy 
RS jazdili na ovále v Arizona Test Center 
nepretržite 447 hodín a 44 minút (viac ako 
18 dní), s prestávkami každé dve hodiny na 
natankovanie a výmenu vodičov, pneuma-
tiky sa menili každých 16 hodín. Napriek 
tomu, že za volantom nesedeli profesionálni 
pretekári, ale amatéri z radov vývojového 
centra nového (a vtedy ešte utajovaného) 
modelu, jazdili priemernou rýchlosťou 
okolo 223 km/h a rekord sa podarilo udržať 
po dlhých 16 rokov!

V apríli roku 1989 dosiahlo Subaru 
Legacy tretej generácie nový rýchlost-

ný rekord na jeden kilometer v kategórii séri-
ových „kombíkov“ s prepĺňaným motorom 
od 1600 do 2000 cm³. Na jednom kilome-
tri Highway 10 v La Junta v štáte Colorado 
dosiahlo rýchlosť 270,5 km/h, pričom 
rekord zostal v rodine – predchádzajúcim 
držiteľom bolo Legacy druhej generácie  
v roku 1993 s rýchlosťou 249,9 km/h.

Zaujímavosti

Úspešné korene v rely
Legacy predznamenal aj zmeny v prístu-
pe Subaru k rely súťažiam – predchádza-
júci Subaru Rally Team Japan jazdiaci  
v 80. rokoch so Subaru Leone síce získal 
niekoľko zaujímavých výsledkov, ale boli 
to až spolupráca STI s Prodrive v septem-
bri 1989 a spoločná príprava Legacy RS 
na svetové súťaže, ktoré Subaru pomohli  
k úspechom v budúcich rokoch. Najvýraz-
nejšou tvárou v roku 1990 na novučičkom 
Legacy skupiny sa stal známy fínsky jaz-
dec Markku Alén, ktorý tímu dopomohol 
k 4. miestu na Rely 1000 jazier a k jedné-
mu 3. a jednému 4. miestu v roku 1991. 
V tom roku už za volantom Legacy sedel 
aj ďalší známy Fín Ari Vatanen (jedno  
2. a jedno 4. miesto v roku 1992) a na 

európskych súťažiach aj talentova-
ný nováčik Brit Colin McRae. Práve  
s jeho menom sa spája aj najväčší úspech  
Prodrive Legacy RS – víťazstvo na rely 

na Novom Zélande v roku 1993. Ale to už 
autá nosili modrý kabátik so žltým logom 
555 a o slovo sa hlásila ľahšia a agilnejšia 
Impreza.

Fín Markku Alén je človek, ktorého dlhoročné skúsenosti v rely napomohli 
Prodrive pri vývoji a prvotných úspechoch modelu Legacy RS.

Aj na okruhoch to Legacy pristane!

Štvrtá generácia Legacy sa v Spojených 
štátoch vďaka Subaru Road Racing Team 
spoločnosti Phoenix Performance preháňa 
aj na okruhoch v triede cestných vozidiel 

v rámci šampionátu SCCA Pro Racing 
SPEED World Challenge. A hoci sa veterán 
SCCA a syn spolumajiteľa tímu Andrew 
Aquilante tento rok posadil do ľahšej 

Imprezy v triede T2, s tímovým Subaru 
Legacy 2.5GT spec. B s číslom 32 dnes  
v triede TC súťažia striedavo Kristian  
Skavnes a John Heinricy, 11-násobný 
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Legacy so znakom STi

Okolo Legacy sa v reklamách točili
len samé celebrity – už na prvú 

generáciu točil v Japonsku reklamu Bruce
Willis, Rod Stewart a Mel Gibson boli 
tvárami druhej generácie, Kevin Costner 
a Jennifer Lopez sa nechali zatieniť krásou
tretej reinkarnácie modelu Legacy, aby 
nakoniec opäť Bruce Willis v Japonsku
a v Spojených štátoch cyklista Lance
Armstrong ohlásili príchod generácie 

štvrtej. Pre reklamnú kampaň v roku 2004 
bola použitá pieseň Armstrongovej vtedajšej
priateľky Sheryl Crow s názvom Everyday 
Is a Winding Road z roku 199⒍  
Tvárou najnovšieho modelu sa na japon-
skom trhu stal charizmatický Robert 
De Niro. 
Len pre zaujímavosť, modelu Outback 
v Austrálii prepožičal svoju tvár aj u nás 
známy Paul „Crocodile Dundee“ Hogan.

majster SCAA, predtým dlhoročný 
asistent šéfa vývoja v Performance Division
koncernu GM. Uvidíme, či tím pripraví 
na okruhy aj Legacy najnovšej generácie, 

nepochybujeme, že by to novému modelu 
na okruhoch pristalo.
Viac info na: 
www.subaruroadracingteam.com

Subaru Legacy sti s402 (2008)

Subaru STi Leg
acy S401 (2003)

subaru legacy B4 Blitzen (2002)

bruce Mel Jennifer robert

rod Kevin Lance Paul

Dôležitým vývojovým strediskom pre 
špeciálne odrody zostáva aj v prípa-
de Legacy známa spoločnosť Subaru 
Tecnica International, lepšie známa 
pod skratkou STi. Podobne ako pri 
Impreze predstavujú modely s odz na-
kom STi absolútny vrchol modelovej 
rady, dalo by sa povedať, že priam iný 
genetický materiál. Väčšina Legacy, 
ktoré vyšli z dielní STi niesli ozna-
čenie Spec B, GT-B, alebo B4 RSK, 
poukazujúc okrem úprav motora či 
karosérie najmä na špeciálne tlmiče
vyrábané na objednávku spoloč-
nosťou Bilstein.
Azda najvýraznejšou prácou STI 
je určite Subaru Legacy B4 RSK 
Blitzen, ktorý sa verejnosti predstavil 
už v roku 1999, no na trh sa dostal až 
o rok neskôr. Zaujímavosťou je, že na 
vývoji tohto modelu sa okrem Subaru 
podieľalo aj štúdium Porsche Design, 
ktoré pomohlo najmä pri príprave 
aerodynamických doplnkov a prevo-
dovky so sekvenčným radením. Motor 
bol už predsa pripravený, skúsenosti 
z rely majú svoje výhody. Dvojlitrový
boxer vtedy ešte prepĺňaný dvomi 
turbami posielal na všetky štyri kolesá 
280 koní a 343 Nm, z čoho si ľahko 
odvodíme význam slovíčka „Blitzen“. 
Ani zďaleka nešlo iba o jediný výstrel 
do tmy, počas nasledujúcich rokov 
sme podobne označené Legacy mohli 
vidieť na pódiách výstavísk pomerne 
pravidelne. Z hľadiska motorizácie 
išlo o evolúcie pôvodného dvojlitro-
vého agregátu, neskôr však upustili 
od dvojitého prepĺňania. Ako však 
už býva v divízii STi zvykom, naj-
väčšie lahôdky si nechávajú výlučne 
pre japonský trh. Podobne je na tom 
aj posledný výtvor, špeciálny model 
Legacy STi S402 (podľa počtu vyro-
bených kusov). Aj napriek tomu, že 
bol vyvinutý na nemeckom Nür-
burgringu, jeho 282 koní prúdiacich 
z 2,5-litrového agregátu sa po európ-
skych cestách veľmi neprevetrá. Ako 
väčšina STI modelov Legacy bol 
určený pre domáci trh, okrem toho 
sa objavil (aj neofi ciálne) v Austrálii 
a Novom Zélande, šedým dovozom
sa stala domovom niekoľkých 
kusov aj Veľká Británia. Fanúšikovia 
z Európy musia majiteľom z krajín 
s ľavostranným riadením len závi-
dieť…   
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Text: Ján Lončík 
Foto: dcshoes.com
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KEN BLOCK A JEHO GYMKHANA TWO   PROJECTGYMKHANA TWO   PROJECT
Napriek tomu, že sa Ken  po natáčaní 

prvého videozáznamu vraj takmer tri dni 
snažil zbaviť pachu spálenej gumy v nose, 
neprestal uvažovať o novom, s názvom 
Gymkhana Two. Tromfnúť úspech prvého 
videa sa rozhodol zmenou auta, lokácie 
(z letiska El Toro na prístav v Los Angeles), 
lepším vybavením kamerového tímu 
a v neposlednom rade šialenejšími kúskami 
za volantom. Hoci niet pochýb o tom, že 
ide najmä o propagáciu Blockovej značky 
DC Shoes a sponzora, energetických 
nápojov Monster Energy, nezazlievame 
mu to. Videozáznamy si však pozrite sami, 
nepotrebujú komentár. 
Postaviť nové auto podľa Kenových 
požiadaviek z novučičkej Subaru Imprezy 
STi MY ́ 09 sa podujali „obvyklí podozriví“, 
fi rma Crawford Performance 
(CP) a Skunkworks 
Team, pričom 

videozáznam z prestavby je snáď rovnako 
zaujímavý ako samotná jazda. Len pre 
zaujímavosť, boxer motor od CP prevŕtaný 
na 2 560 cm³ má výkon neuveriteľných 
565 koní s krútiacim momentom 590 
Nm! Množstvo výkonu s doplnkami od 
STi, CP, Prodrive či elektronikou Motec 
krotí 6-rýchlostná prevodovka od českej 
(!) fi rmy KAPS spolu s brzdami Brembo 
a pneumatikami BFGoodrich KDW 
„Smokey“. 
„Chcel som, aby sa auto správalo 
ako rely špeciál na 
štrku,“ komentoval 
Block nastavenie 

vozidla pre web Edmunds.com. „Mal som 
veľmi rád pôvodné vozidlo,“ (WRX STi '06) 
pokračuje, „ale toto auto je desaťkrát lepšie. 
Reakčná schopnosť, tuhosť a hmotnosť 
sú výrazne lepšie ako pri predchádz ajúcom 
aute. Je ako neuveriteľne rýchla motokára 
s pohonom všetkých štyroch kolies.“ 
Úspech virálneho videa zaujal nedávno aj 
tvorcov kultovej relácie Top Gear britskej 

www.youtube.com/user/DCshoesFILM



KEN BLOCK A JEHO GYMKHANA TWO   PROJECT
Američana Kena Blocka netreba našim čitateľom predstavovať – sympatický štyridsiatnik, 

ktorého profil nájdete v minulom čísle, súťažil zamlada v motokrose, na bordoch na snehu 
i kolieskach, v roku 1994 založil úspešnú značku športového oblečenia a obuvi DC Shoes, 

aby si neskôr, už „na staré kolená“ splnil sen a stal sa s číslom #43 jednou 
z najvýraznejších postáv zámorskej rely scény. Ale to nie je všetko, 

čo o ňom vieme – nedá dopustiť na Subaru 
Impreza a jeho prvé tréningové gymkhana 

video uzrelo na internete takmer 
– a teraz sa podržte – 20 miliónov ľudí!

GYMKHANA TWO   PROJECT čo o ňom vieme – nedá dopustiť na Subaru 
Impreza a jeho prvé tréningové gymkhana 

video uzrelo na internete takmer 
– a teraz sa podržte – 20 miliónov ľudí!

DRIVE magazín 27

špeciálne 

pneumatiky 

BFgoodrich kdw...

...si po jazde zaslúžili prezývku „smokey“

(návod, ako si svojpomocne vyrobiť slicky )

televízie BBC. Profesionálny štáb nakrútil 
s Blockom vlastné video na letisku El 
Toro, keď sa vedľa neho posadil najväčší 
„mrzút“ trojice komentátorov James May. 
Výsledok? Úchvatné zábery s Kenom 
kľučkujúcim pomedz i vraky lietadiel, 
pretekajúc s motokrosovou hviezdou Ricky 
Carmichaelom, na pozadí štartujúcich 
Herculesov C-130 amerického letectva. 
„Ten chlapík je nepoužiteľný,“ okomentoval 
ho neskôr May v relácii s typicky anglickým 
suchým humorom, „nevie jazdiť rovno.“  
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Text: Martin Vaculík | Foto: archívText: Martin Vaculík | Foto: archív

Diesel od Subaru není žádný parametrový 

rekordman, konkurence stejné objemové 

kategorie dnes má 125 (VW), 130 (BMW) 

i 131 (Renault) kilowattů. Taktéž točivý 

moment 350 N.m již dnes není extrém, 

nejlepší konkurenti nabídnou ještě o 50 

N.m více. Snaha oslnit čísly však nemusí 

znamenat výslednou spokojenost řidiče 

a naopak řidič je leckdy spokojenější třeba se 

slabším, ale pružnějším a rychleji reagujícím 

motorem. U přeplňovaných motorů, diesely 

nevyjímaje, totiž platí, že růst specifi  

ckého výkonu je obvykle vykoupen méně 

přívětivou charakteristikou – snížením 

točivého momentu v nízkých otáčkách 

a prodloužením reakce na sešlápnutí plynu. 

Zázračných 150 koní 
Dokonce i při sportovní jízdě nemusí být 

vysoké maximální hodnoty výkonu záru-

kou rychlosti, neboť rozhoduje ne abso-

lutní, ale průměrná výše křivek v průběhu 

akcelerace. Outback 2,0d tak z klidu na 100 

km/h zrychlí za 9,2 s čili dokonce o 0,6 

s rychleji než model se zážehovým motorem 

2,5i o 17 kW výkonnějším. Startér moto-

rem točí zdánlivě bez odporu, což je jistě 

průvodní jev (na diesel) nízké komprese jen 

16,3:1.  Volnoběžný chod je poté zcela pro-

stý klasického zvuku vznětového spalování 

i obvyklých vibrací. Prostě tam vpředu něco 

tiše tiká, že by to mohl být diesel, co urči-

tě nečekáte. Ještě větší šok přináší vytáčení 

motoru, kdy si užíváte tlaku do zad a on 

náhle přestane. Příčinou není porucha, ale 

jen ručička otáčkoměru visící na pěti tisí-

cích. Zatímco řadový čtyřválec produkuje 

s rostoucími otáčkami stále intenzívněj-

ší vibrace, tak u boxeru se síly z obou řad 

válců navzájem vyruší a nic vás neupozorní 

na nadměrné tempo motoru. Roztáčení vel-

kých kol, trojice diferenciálů a pětice hřídelí 

dá atmosférickým motorům zabrat, diesel 

však stačí držet na nějakých 1500 otáčkách 

a jízdní odpory snad vůbec necítí. Pod tím-

to pásmem pracuje také, ale třeba pravoúhlé 

odbočení již vyvolá zdání turbodíry, kterou 

však agregát tařka nemá, přičinou jsou ty 

odpory. Situaci by vylepšila šestistupňová 

převodovka, s níž by také rychlostní ambice 

vozu nekončili striktně u dvou set, a mohl 

by tak i na dálnicích ujet dieselovým octa-

viím. Stejným motorem poháněné modely 

Impreza a Forester již nový šestikvalt mají, 

legacy jej dostane až v další generaci. 
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Tichý let cestou necestou 
Velká kola s pořádným profi lovým číslem 

(215/55 R17) ještě podporují komfort, který 

je jinak řadě Legacy vlastní – těžko najdete 

auto, v němž by vám byl stav českých cest 

více lhostejný. Zároveň však překvapuje sta-

bilita, jízda po německé dálnici dvě stě je 

nuda, auto jede stále jako v kolejích, což je 

při světlé výšce poctivých 200 mm nečekané. 

Pro srovnání Nissan Patrol má 190 mm (je 

však pravda, že u něj světlost limituje dife-

renciál zadní tuhé nápravy). S outbackem se 

tak nemusíte bát nezpevněných cest a jeho 

trakce je famózní. Stálý pohon všech kol se 

třeba na podmáčené louce nedopouští chyby 

všech pohonů přiřaditelných, tj. že stále hna-

ná kola strhnou drn a zaplní si vzorek, takže 

náhle se připojivší druhá náprava již vozidlo 

sama neutáhne a zopakuje totéž. Subaru 

hrozně dlouho jede zcela bez prokluzu, jeli-

kož na všech kolech je stejný točivý moment. 

Fascinace jeho jízdními vlastnostmi a ústro-

jím pohonu pokračuje v zatáčkách, kde se při 

běžně svižném tempu auto normálně naklo-

ní, a i začne pískat pneumatikami. Poutavé je 

však chování na samotné hraně, kdy napětí 

vznikající v poháněcí soustavě přednostně 

trhá od silnice zadní kola. Vozidlo se stá-

vá přetáčivým, přičemž s rostoucím úhlem 

smyku to napětí mizí a nastupuje opět při-

rozená snaha o návrat do správného směru. 

Hnací soustava Subaru tak má jakýsi samo-

spásný stabilizační efekt, osobně jej hojně 

využívám a na hranici přilnavosti prostě 

důrazně stočím volant dovnitř zatáčky, abych 

hned pocítil, jak auto odsazuje záď. U nověj-

ších modelů je podmínkou vypnutý stabi-

lizační systém, ty starší jej obvykle neměly 

a nutno říci, že ani nepotřebovaly. Cena 938 

800 Kč za nový vůz je vzdálena představám 

kupujících ojetin, ale čas pokračuje rychle 

a i nabídky předváděcích či referentských 

vozidel se množí. Je však jasné že Subaru

zbavené všech jeho tradičních nectností 

(na prvním místě vysoké spotřeby, diesel 

jezdí v praxi nanejvýš za sedm litrů, běžněji 

za 6,5) rozhodně bude patřit v autobazarech 

k nejžádanějším modelům.
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Je toho hodně, co člověk u Subaru jen těžko chápe. Třeba jak může být diesel tak tichý? 

Jak to, že jeho pouhých 150 koní stačí na takové sprinterské výkony? Proč je spotřeba 

paliva nižší než u většiny stejně motorizovaných předokolek? A jak lze takovým způsobem 

zkombinovat komfort a stabilitu? Odpověď zní: výlučnou základní konstrukcí a její realizací 

bez přehnaných ohledů na výrobní náklady.



DRIVE:TEST

ČÍM SI VÁS ZÍSKÁ
Redukční převodovka Dual Range:

Vozy Subaru s karo-
sérií kombi (včetně 
foresteru) a čtyřvál-
covými atmosfé-
rickými motory ve 

spojení s manuálními převodovkami jsou 

vybaveny unikátním kusem techniky – 

dvoustupňovou redukcí řaditelnou za jízdy. 

Redukovaný převod není tak pomalý, jak 

známe z terénních automobilů, s pomě-

rem 1:1,45 pozmění výsledné převodové 

poměry zhruba na úroveň, které se dříve 

říkalo horský převod. Jím byly vybavovány 

vozy distribuované do hornatých oblastí 

v dobách, kdy výkony motorů bývaly nižší 

než dnes. Používání této redukce je vel-

mi přínosné v terénu (modely Outback), 

v praxi však častěji při tažení vleků, neboť 

při legislativním limitu 80 km/h je nere-

dukovaná „pětka“ příliš dlouhá. Při roz-

jezdech s vlekem také redukce citelně sníží 

namáhání spojky.

ČÍM ODRAZUJE
Měkkými zadními péry u kombi:

Standardní kom-
bi není na rozdíl od 
pseudoterénních ver-
zí Outback vybaveno 
tlumiči udržujícími 

stálou světlou výšku, což by ještě neby-

lo proti konkurentům nic nezvyklého. 

V duchu japonské tradice však jsou zadní 

péra dosti měkká, takže již při středním 

zatížení záď viditelně klesá k zemi. Vozy, 

které byly již od prodejce přestavěny na ply-

nový pohon a vybaveny v minulých letech 

tolik populární „odpočtovou“ mříží, napo-

dobují Škodu 120L již v nezatíženém stavu. 

Připojení přívěsu, pro jehož tahání jsou tyto 

modely jinak přímo předurčeny, pak doslova 

zarazí zadní kola hluboko do podběhů. Sou-

časně s kritikou je však potřeba smeknout 

před progresí odpružení, které se ani pak 

nedostává na doraz a celá věc má důsledky 

spíše v estetice než v jízdních vlastnostech. 

 

HODNOCENÍ
Spolehlivost: 
Technická úroveň:  
Ceny ojetin:  
Provozní náklady:  
Servis:  
Jízdní vlastnosti:  
Dynamika:  
Prostornost:  
Zavazadelník:  
Kvalita sedaček:  
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SLOVO ZÁVĚREM
MARTIN VACULÍK,
šéftechnik AUTOOJETIN:

Zatím snad nikdy žádný 
motoristický novinář nenapsal 
negativní kritiku na vůz Sub-
aru. K této práci totiž inklinují 

zejména lidé, kteří rádi řídí, a právě výlučný 
jízdní projev jim umožňuje přimhouřit oko 
nad nepřesným a hlučným řazením, malým 
zavazadelníkem, vysokou spotřebou či jen 
průměrnou estetickou hodnotou interiéru. 
Milovníci audin jistě nechápou, co na těch 
Subaru všichni vidíme, zřejmě to nechápe víc 
z těch, kdo kupují nové vozy za milión. Novi-
nářská pochvala nějakého vozu má totiž dnes 
pro orientované motoristy cenu bohužel zcela 
zanedbatelnou. Německá vydavatelství nají-
mají na tuto dříve prestižní práci studenty, 
kteří za volant v ruce pracují zdarma. Ve srov-
nání s tátovým favoritem je každé auto skvělé. 
A i kdyby náhodou z jejich pera vzešel nějaký 
stín pochybnosti, tak nedostatek argumentů 
jeho vyznění rozmaže, pokud jej rovnou zce-

la nevymaže přičinlivý šéfr edaktor bdící nad 
vztahy s inzerenty. I když už takový redak-
tor jednou ty zkušenosti získá a fakt pozná, 
že HTP ani TDI nelze nikomu s klidným 
svědomím doporučit, tak zas už je dostateč-
ně zkorumpován a nechce si kazit vztahy: co 
když by mu pak nepůjčili auto na dovolenou? 
I kdyby tak pochvalné texty na Subaru Lega-
cy, včetně toho mého, byly dány snahou zís-
kat inzerci pro vydavatele či osobní prospěch, 
tak je zde ještě  jedna znepokojivá zkutečnost: 
Žádný jiný model není tak hojně zastoupen 
ve vlastních garážích motoristických novinářů 
(ještě těch původních před nástupem studen-
tů). Subaru Legacy 4G vlastní Petr Horák 
(Rádio Expres, články o tuningu), Vojta 
Štajf (ex-Refl  ex, závodník rallye) a Zbyšek 
Pechr (šéfr edaktor Světa motorů). Všichni 
si jej normálně koupili, nikdo jej nedostal 
jako projev vděčnosti za článek. Tak vysoké 
bohužel na našem malém písku ty korupční 
pobídky nejsou, jinak bych jej měl také. I vám 
radím, pokud o legacy jen trochu uvažujete, 
honem si pro ně běžte, ještě pro tu současnou 
generaci. Ta další tvarovaná již pro ochranu 

chodců a navržená na co nejnižší emise CO2, 
prostě nebude taková. Přichází dobře při-
pravena do doby, která motorismu nepřeje. 
Samočinné převodovky zde budou typu CVT, 
které umožňují v normovaném měřicím cyk-
lu motor udržet stále skoro na volnoběhu, 
a tím vykázat nízkou spotřebu paliva i emise. 
V praxi však jezdíme rychleji a to pak pře-
váží negativní vliv vysokého tření v těchto 
převodovkách, takže spotřeba citelně roste. 
A hlavně žádná CVT převodovka nevydrží 
přes 150 tisíc km, a to ani ve vozech, kde 
nemusí roztáčet všechna čtyři kola. Na dru-
hou stranu Subaru již v minulosti dokázalo 
mnohokráte překvapit, tak bych se nakonec 
ani nedivil, kdyby tu bitvu s emisemi CO2 
vybojovalo nakonec úspěšně a s menšími 
ústupky z jízdního požitku, než ostatní. Ale 
bitva, místy hodně bolestivá, to určitě bude.

ZKUŠENOSTI MAJITELE
ZBYŠEK PECHR, novinář:

Díky praxi motoristického 
novináře jsem se o kvalitách 
vozů Subaru přesvědčil mno-
hokrát. Když pak u bývalého 

zaměstnavatele přišlo na volbu mého služeb-
ního vozu střední třídy, bylo mi zcela jasné, 
že nejlepší poměr ceny a hodnoty nabízí právě 
Subaru Legacy Kombi s tehdy novým dvou-
litrovým motorem o výkonu 121 kW. Musel 
jsem však vybojovat asi čtyřměsíční bitvu, 
protože oba mí přímí nadřízení nechtě-
li slyšet o porušení fi remní směrnice velící 
nakupovat pouze automobily značky Škoda. 
Nakonec jsem je musel obejít a vyjednat 
celou věc přímo u nejvyššího vedení. Moje 
spokojenost s legacy jim však zřejmě nako-
nec neunikla. Jednoho dne oba přĳ eli do 
fi rmy v nových služebních foresterech … Už 
jsem začal mít radost, že se z nás stane fl ee-

tový zákazník značky Subaru, ovšem střídání 
na pozici vrcholného managementu ji rychle 
zhatilo – důvodem byla spotřeba paliva. Ben-
zínové Subaru po Praze a okolí nejezdí pod 
jedenáct litrů, takže v konečném zúčtování 
vycházejí proti některým octaviím rozdíly, 
o nichž ekonomické oddělení nedokáže před 
vedením pomlčet. Argument, že vozy Suba-
ru při své spolehlivosti prakticky nevyžadují 
žádné servisní náklady, by byl platný, kdyby 
velké fi  rmy nenakupovaly vozy prostřednic-
tvím operativního leasingu, v němž jsou již 
náklady na servis i opravy započteny, takže 
závady rozpočet provozovatele neovlivňují. 
A fakt, zda třeba obchodní schůzka zmeška-
ná při čekání na odtahovou službu či občasné 
cesty do servisu, neovlivňují hospodářský 
výsledek fi  rmy ještě více než pár litrů ben-
zínu navíc, není vykalkulovatelný tak jedno-
duše, aby to pochopil i průměrný generální 
ředitel. Dnes má můj vůz najeto 63 000 km 
a jediné, co na něm dosud zazlobilo, je při-

dané hands-fr ee značky Nokia. A jediné, co 
mu snad mohu vytknout, je skutečně poně-
kud vyšší spotřeba paliva. Tato „drobnost“ je 
však dokonale vyvážena mimořádnými jízd-
ními vlastnostmi legacy a také velmi slušným 
komfortem. Je krásné jezdit v autě, které za 
všech okolností jede tam, kam jej nasmě-
rujete a ne tam, kam ho vede konstrukční 
neotáčivost či přetáčivost. Je také příjemné 
řídit vůz, který vás respektuje jako řidiče 
a spoustou elektronických doplňků z vás 
nedělá pouhou loutku za volantem. Výrobce 
již tehdy nabízel pohon na LPG, s nímž bych 
ovšem nesměl do podz emních garáží, což je 
při mé práci nepřekonatelná nevýhoda. Auto 
si mne při dlouhodobém soužití získalo ještě 
více než při krátkých novinářských testech, 
takže při odchodu z fi  rmy jsem je odkou-
pil do soukromého vlastnictví, což je v době 
ekonomické krize myslím nejlepší důkaz, jak 
silné pouto mezi Subaru a řidičem za léta 
soužití vzniká.
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NÁZOR ODBORNÍKA
JAROSLAV SALAMON, technický školitel 
pro vozy Subaru:

Technika vozů Subaru 
s plochými motory je výlučná 
a mezi lidmi kolují zkazky o její 
servisní náročnosti, které však 

jen zbytečně děsí mnohé zájemce. Osobně se 
mi na Subaru naopak líbí, jak hodně myslí na 
mechaniky a práci jim usnadňuje. Třeba celý 
svazek motorové elektriky je vybaven konek-
torem, který stačí odpojit, není nutné jeho 
zdlouhavé odpojování na motoru. Vyndání 
motoru je díky tomu práce nanejvýš na hodi-
nu a půl a provádí se to vrchem. Kapotu lze 

zaaretovat do takřka kolmé servisní polohy, 
takže není nutná ani její demontáž, jako u vět-
šiny jiných vozů. Podélné uložení motoru před 
přední nápravou budí obavy z výměny rozvodů, 
u podobně řešených německých vozů bývá 
nutné odstrojit celou příď, a přípravné práce 
tak mohou trvat déle než samotná výměna. 
U Su baru stačí vyjmout ventilátory za chla-
dičem a místa je pak už dost, přičemž delší 
šestiválce a také diesely mají rozvody poháně-
né bezúdržbovým řetězem. Boxer budí obavy 
též z výměn zapalovacích svíček, jelikož mezi 
víkem ventilů a podélnými nosníky nebývá 
dost místa. Nicméně u našich motorů s jed-
ním hřídelem v hlavě (SOHC) to není pro-
blém a výměnu svíček po 30 tisících zvládne 

mechanik s pomocí běžného nářadí. U moto-
rů DOHC výrobce jednak díky použití iridi-
ových svíček natáhl intervaly jejich výměny, 
jednak vyvinul speciální klíč, s nímž to mecha-
nik bez problémů zvládne. Subaru zkrátka 
na mechaniky myslí a projevuje se to jak 
v zásadních věcech, tak v detailech – napří-
klad kolem fi  ltru je u dieselů vanička, které 
zabraňuje potřísnění bloku. Jediná servisní 
výtka se týká vznětového motoru, který je při 
výměně vstřikovačů nutné demontovat z vozu. 
Jinak to ale asi řešit opravdu nešlo. Apleuji 
proto na zákazníky, aby do dieselových Subaru
tankovali pouze kvalitní palivo a neničili 
vstřikovače kvůli pár desetníkům cenového 
rozdílu.

O autech z první i druhé ruky

O autech z první i druhé ruky

Poslední poctivá práce

SUBARU 

LEGACY

Poslední poctivá práce

BOURÁK ZA PÁR KORUN

Peugeot 605

VETERÁN

Chevrolet Camaro RS

ZA JEDEN PLAT

Nissan Sunny

Frey_Titul_160x45mm.indd   1

28.5.2009   13:57:00

AUTA POD LUPOU

Škoda Felicia Pickup

Rover 200/25

Renault Modus 

VIZITKY
DACIA LOGAN, FORD 

C-MAX, MAZDA DEMIO, 

PEUGEOT PARTNER

SROVNÁNÍ GENERACÍ

Volkswagen Scirocco

TECHNIKA
Systém K-Jetronic

Kompletnú, viac ako 12-stranovú 

analýzu aktuálnej generáciE 

Subaru legacy a outback nájdete 

v časopise autoojetiny 5/2009 

vrelo odporúčame!



Text: Peter Machala | Foto: www.subaru-msm.com
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IMPReza PReŽIla 
V ZELENOM PEKLE

Od roku 2005 sa 24-hodinových 

pretekov na slávnom okruhu 

Nürburgring – Nordschleife 

zúčastňuje aj Impreza WRX STI 

(Subaru Tecnica International).

ZELENOM PEKLE
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Tím STI pod vedením Hideharu 
Tatsumiho, inak manažéra STI divízie 

„experimenty s vozidlami“, bol jedným 
z vyše 200 prihlásených áut tejto najväčšej 
vytrvalostnej súťaže na svete. Japonskí 
piloti Kazuo Shimizu, Toshihiro Yoshi-
da, Naoki Hattori, Koji Matsuda, ktorí 
už všetci mali s 24-hodinovkou na Nür-
burgringu skúsenosti, súťažili v kategórii 
SP3T, určenej pre turbá s maximálnym 
objemom 2 litre. V prípade WRX išlo ako 
inak o benzínový DOHC 4-valec s pro-
tiľahlými valcami (boxer), o čo najlepší 
prenos výkonu sa postaral systém pohonu 
štyroch kolies Symmetrical AWD. Impre-
za mala na účely tohto „ADAC Zurich 
24-hour race“ ďalšie zlepšenie v podobe 
zvýšenej pevnosti napriek nižšej hmot-
nosti prídavných bezpečnostných prvkov, 
špeciálnych častí odpruženia či prototypu 
zadného spodného prítlačného krídla.
Preteky sa jazdili na kombinácii pôvodnej 
a doteraz nezmenenej trate Nordschleife 
s dĺžkou 21 kilometrov, ktorá bola postavená
v roku 1927, a moderného a bezpečného 
Nürburgringu využívaného monopostmi 
F1.  Pre Subaru je horská dráha s prevýše-
ním 300 metrov Nordschleife, láskavo pre-
zývaná „Zelené peklo“, výbornou testova-
cou traťou, ktorú využíva už od roku 1992.  
Neobvykle prudké stúpania i klesania, 
niektoré takmer 180-stupňové „vracačky“ 
v čele so slávnym „kolotočom“ The 
Carousel, neexistencia únikových zón, 
prejazdy „slepých“ horizontov…   to všet-
ko robí z tohto okruhu nielen inten-
zívny zážitok, ale aj rovnako intenzívne 
a nemilosrdné otestovanie techniky i pilota 
a celého tímu. Komu by to nestačilo, ľahko
sa môže pridať aj zmena počasia, v noci 
je v lesoch úplná tma ako v pekle…   jed-
noducho všetky podmienky, s ktorými si 
automobily v rukách náročných zákazní-
kov musia normálne poradiť v rámci bež-
ného pracovného dňa. Jeden z pilotov sa 
na adresu „Green hell“ vyjadril: „Niektorí 
ľudia hovoria, že Nordschleife milujú. Asi 
nešli dosť rýchlo.“

V kvalifi kácii Kazuo Shimizu zajazdil 
o 22 sekúnd lepší čas ako Impreza dosiahla 
pred rokom, čo stačilo na ôsmu štartova-
ciu pozíciu v triede. Impreza WRX STI 
sa napokon po bezproblémovom odjazde-
ní 133 kôl umiestnila vo svojej triede na 
piatom mieste, priemerný čas na kolo teda 
vychádz a, zarátajúc aj čas strávený výmena-
mi pilotov či pri oprave zadného zavesenia 
po menšej kolízii v boxoch, na približne 
10 minút a 50 sekúnd. Pre porovnanie, 
celkový víťaz – Porsche 911 GT3, asfalto-
vý špeciál z celkom inej kategórie, odjaz-
dilo len o 22 okruhov viac, s priemerom 
lepším o minútu a pol. 

Subaru v športe vždy dokázalo veľa 
aj v pomerne malých tímoch

Nie, nemôžeš ísť ešte 
hodinu, nechaj zajazdiť 

aj ostatných!

Toshihiro Yoshida: 
„Nie je 24 hodín trošku málo? 
Ešte jeden deň a s našou 
spoľahlivosťou sme prví!“



Text: Naďa Lončíková 
Foto: archív Tünde Kántorová

DRIVE:PREDAJCA

DUNAJSKÁ STREDA s vÁŠŇou 
K  RÝCHLOSTI

V okamihu, keď posadil otec 
Tünde Kántorovú ešte ako malé 
dievčatko po prvýkrát do motokáry, 
bolo o jej osude rozhodnuté. 

Táto krehko pôsobiaca atraktívna mladá
žena má ako dcéra bývalého majstra 

Slovenska v pretekoch rely Olivera Kántora  
vášeň k motorizmu v génoch. Obaja dnes 
tvoria vo fi rme Olivex z Dunajskej Stredy 
silnú a nerozlučnú dvojku zastupujúcu šesť 
hviezd značky Subaru na juhu Slovenska.
Nedalo nám to a sympatickú Tünde sme 
v snahe spoznať ju bližšie zahrnuli otázkami.

DM: Ako sa šesťročné dievča dostane 
k jazdeniu na motokárach? Existuje utkve-
lá predstava, že dievčatá skôr priťahujú 

bábiky a nie autíčka a iné „chalanské“ 
hračky. 

TK: Lásku k autám som dostala do vien-
ka. Otec desať rokov jazdil rely, a keď sa 
ma opýtal ako šesťročnej, či si chcem sad-
núť do motokáry, hneď som odpovedala 
áno. Vtedy za môj chrbát putovali vankúše, 
aby som dokázala ovládať pedále. Na ďal-
šiu otázku, či by som nechcela zažiť pocit 
víťazstva, bola odpoveď už jasná. 

DM: Evidentne vás to chytilo, ako si spo-
mínate na svoj prvý titul?
TK: Ani som nepochopila, o čo ide, ale 
podvedome som cítila, že som dosiahla 
veľkú vec. Bola som naozaj hrdá na seba, 
na svojho otca a svoju motokáru. Hneď 
ako som dostala do ruky diplom s titulom 
„Majster Slovenska“, som ho reklamovala 

s otázkou, prečo mi tam nenapísali, že som 
dosiahla prvé miesto. Slovo „majster“ mi 
nehovorilo nič.  

DM: Na pretekoch ste museli spôsobiť 
mierny rozruch, predsa len sa malé dievča 
za volantom auta len tak nevidí…  
TK: Máte pravdu. Dlhý čas som bola jedi-
ným dievčaťom, ale najväčší rozruch spôso-
bil fakt, že som stále vyhrávala. 

DM: Mali ste pred pretekmi nejaký rituál ale-
bo ste si nosili na preteky nejakého maskota?
TK: Každú novú dráhu sme prešli s otcom 
pešo, nech bola akokoľvek dlhá. Napríklad 
v Hungaroringu to bolo až 5 km, no 
pomohlo nám to presne zvoliť ideálnu sto-
pu v každej zákrute. Dalo mi to väčšiu is-
totu v samotných pretekoch. Ako maskota 

som nosila so sebou malú plyšovú 
ružovú myšku.

Úspešná rodáčka z Dunajskej Stredy stihla za 

krátky čas pretekať na motokárach, absolvovať 

dve jazdecké školy, pretekala do vrchu i na 

Formule 3. Na časté opojenie víťazstvom si 

nezvykla napriek tomu, že sa stala 

trojnásobnou majsterkou Slovenska 

a vicemajsterkou v zóne strednej Európy. 

Napriek časovo náročnému koníčku 

úspešne ukončila Fakultu medzinárodných 

vzťahov Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. 
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DM: Jazdili ste na motokárach, jazdili ste 
do vrchu, jazdili ste na Formule 3 – čo 
vám osobne najviac „jazdilo“? 
TK: Najlepší pocit mám, keď som čo naj-
bližšie k asfaltu a nemám nad sebou strechu 
karosérie. Mám vtedy pocit ozajstnej slobody 
a plne si vychutnávam rýchlosť. 

DM: Pred rokom sa vám na ADAC Rally 
v Nemecku spolu s otcom podarilo dostať 
takmer až do „kuchyne“ Subaru World 
Rally Teamu. Čo vo vás oboch zanechalo 
najväčšie dojmy?
TK: Nezabudnuteľným zážitkom bol určite 
rozhovor s najväčšími osobnosťami tímu, 
akými boli Petter Solberg, Chris Atkinson 
alebo šéf celého tímu Paul Howarth. Poda-
rilo sa nám nadviazať priateľské kontakty, 
a tak na ďalší rok nám už poslali osobnú 
pozvánku do ich VIP sektora. Obdivovali 
sme aj profesionalitu technikov, ktorí za 
kontrolovaných 45 minút dokázali pripraviť 
auto na ďalší deň. Príprava v boxoch WRC 
znamená, že vymenili skoro celé auto až po 
najmenšiu skrutku.  

DM: Bolo pre vás ťažké rozhodnúť sa pre 
štúdium po úspechoch, ktoré ste dosiahli 
(trojnásobná majsterka SR v jazde na moto-
kárach, majsterka Slovenska vo Formule 3, 
vicemajsterka v zóne stredná Európa)?
TK: V čase, keď som bola na vrchole karié-
ry, som dostala zaujímavé ponuky zo zahra-
ničia (Veľká Británia, Nemecko), aby som 
sa stala profesionálnou pretekárkou. Musela 
som zvážiť a vybrať si smer, akým sa bude    
uberať môj život. Ja som však jazdenie bra-
la ako svoj koníček a nechcela som sa tým 
živiť, rozhodla som sa teda pre štúdium.

DM: Kedy a ako do vášho života vstúpila znač-
ka Subaru? Pamätáte si na dojmy z prvej jazdy?
TK: Môj otec mal možnosť vyskúšať túto 
značku na testovacom polygóne v Rakúsku. 
Očarilo ho, ako Subaru zvládalo najnároč-
nejšie situácie. Ja som vyskúšala autá značky 
Subaru na motokárovej dráhe v Dunajskej 
Strede, kde sme organizovali Deň otvorených 
dverí. Na uzavretej dráhe som mala možnosť 
naozaj vyskúšať, čo tie autá dokážu, a výsledok 
mi doslova vyrazil dych! Nikdy predtým som 
niečo také nezažila, iba ak v pretekárskych au-
tách. Všetky modely Subaru dokonale sedeli 
v zákrutách, hoci som ich vôbec „nešetrila“. 

DM: Na akom aute jazdíte teraz?
TK: Pracovne spolu s otcom jazdíme na 
Subaru Tribeca, ale rada „behám“ aj na 
malom Subaru Justy. 

DM: Nezváǳ a vás použiť pri bežnej 
jazde pretekárske „grify“?
TK: Keď sedím za volan-
tom Imprezy, mám chuť 
jazdiť trošku športovejšie 
a poriadne to vytočiť. Snažím 
sa ale odolať…  

DM: Podľa mužov niet nič 
horšie ako žena za volan-
tom – ako sa pozeráte

na tento mužský predsudok ako žena 
a zároveň pretekárka?
TK: Výnimka potvrdz uje pravidlo. 

DM: A teraz si trochu poklebetíme „meǳ i 
nami ženami“. Tünde, máte priateľa? 
TK: Teraz nemám. Čakám na princa na 
bielom koni, respektíve bielom Subaru. 

DM: Ak vás v aute vezie muž, nemá-
te niekedy chuť mu do jeho šoférskeho 
umenia „kecať“? 
TK: Kontrolujem, čo robí, ako šoféruje 
a ako sa správa k autu, podľa toho si urobím 
mienku. Ale „kecať“ nezvyknem, nechcem 
urážať ich „mužskú hrdosť“. 

DM: Čím vás ako človeka, ktorý je 
v motoristickom športe „ako doma“, 
oslovila značka Subaru a čo na nej 
najviac oceňujete?
TK: Sú to výnimočné autá, ktoré vo svojej 
triede nemajú súpera, niet ich s čím porov-
nať. Ten „feeling“ z jazdy v aute Subaru 
určite chytí každého.

DM: Myslíte si, že vzhľadom na pretekár-
sku minulosť vás i vášho otca majú k vám 
zákazníci väčšiu dôveru?
TK: Ani by sme neposkytli naše meno k iným 
značkám. Zákazníci poznajú našu „históriu“, 
skúsenosti a odbornú fundovanosť, to im 
určite dodá potrebnú istotu pri výbere auta.

DM: Z vašich skúseností, čo najviac 
oceňujú zákazníci na značke Subaru?
TK: Keď niekto raz vyskúša Subaru, určite
ostane tejto značke verný. Pochybnosti 
o kvalite alebo jazdných vlastnostiach menej 
známej značky sa u potenciálnych zákazníkov
rozplynú po prvej skúšobnej jazde. Tieto
autá spĺňajú všetky predstavy o autách 
snov…   

...a takto vám so zľavou nastavíme tlmiče... 
(Oliver Kántor s chrisom atkinsonom)

chris atkinson pred jazdou používal 
(ne)povolené prostriedky! 

DM: Na akom aute jazdíte teraz?
TK: Pracovne spolu s otcom jazdíme na 
Subaru Tribeca, ale rada „behám“ aj na 
malom Subaru Justy. 

DM: Nezváǳ a vás použiť pri bežnej 
jazde pretekárske „grify“?
TK: Keď sedím za volan-
tom Imprezy, mám chuť 
jazdiť trošku športovejšie 
a poriadne to vytočiť. Snažím 
sa ale odolať…  

DM: Podľa mužov niet nič 
horšie ako žena za volan-
tom – ako sa pozeráte

...a takto vám so zľavou nastavíme tlmiče... 
(Oliver Kántor s chrisom atkinsonom)

chris atkinson pred jazdou používal 

tÜnde mala po kom zdediť nadšenie pre motoršport, 
Oliver kántor bol v mladosti úspešným rely jazdcom

chris atkinson pred jazdou používal 
(ne)povolené prostriedky! 
chris atkinson pred jazdou používal 
(ne)povolené prostriedky! 
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PÁNSKA 
POLOKOŠEĽA
Veľkosť: S/M/L/XL/XXL
Kód: PRO60078
Cena: 32,76 € | 986,93 Sk

Všetky ceny uvedené v Boutique sú s DPH.  
* Uvedená zľava platí len pre registrovaného člena 

SUBARU  CLUB  a platí do 30. 9. 2009. 
** V texte sú použité ilustračné fotografi e.

Majitelia automobilov Subaru sa môžu zadarmo zaregistrovať 
u najbližšieho dílera Subaru. Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.

PÁNSKA 
KOŠEĽA
Veľkosť: S/M/L/XL/XXL
Kód: PRO60077
Cena: 36,00 € | 1 366,52 Sk

PÁNSKE 
TRIČKO
Veľkosť: S/M/L/XL/XXL
Kód: PRO60084
Cena: 18,00 € | 542,27 Sk

DÁMSKE 
TRIČKO
Veľkosť: S/M/L/XL
Kód: PRO60085
Cena: 18,00 € | 542,27 Sk

UNI TRIČKO
TECNICA SUBARU
Veľkosť: S/M/L/XL/XXL
Kód: PRO60086
Cena: 32,00 € | 964,03 Sk

NÁRAMKOVÉ 
HODINY SUBARU
Veľkosť: UNI
Kód: PRO30107
Cena: 104 € | 3133,10 Sk

DÁMSKE SLNEČNÉ 
OKULIARE
Veľkosť: UNI
Kód: PRO30210
Cena: 58 € | 1747,31 Sk

PÁNSKE SLNEČNÉ 
OKULIARE
Veľkosť: UNI
Kód: PRO30209
Cena: 34 € | 1024,28 SkCena: 34 € |

SUBARU BOUTIQUE
DRIVE:BOUTIQUE

DRIVE magazín BOUTIQUE
UNISEX KRÁTKE
TRIČKO
kráľovská modrá farba
Veľkosť: M, L, XL
Kód: DRIVE03
Cena: 9,90 € | 298,25 Skk

UNISEX KRÁTKE
TRIČKO
námornícka modrá farba
Veľkosť: M, L, XL
Kód: DRIVE04
Cena: 9,90 € | 298,25 Sk

DRIVE 
PRVÝ

UNISEX KRÁTKE
TRIČKO
bledomodrá farba
Veľkosť: M, L, XL
Kód: DRIVE02
Cena: 9,90 € | 298,25 Sk

UNISEX KRÁTKE
TRIČKO
biela farba
Veľkosť: M, L, XL
Kód: DRIVE01
Cena: 8,49 € | 255,77 Sk
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zĽava 10 %*
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Eurotip s.r.o.
J. Derku 785
911 01 Trenčín
tel.: 032/743 08 55
e-mail: subaru@eurotip.sk
GPS: 48° 53‘ 52,44“ N   18° 5‘ 2,58“ E

František Kmeť - Autos
Nový svet 30 - časť Jakub
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/428 55 55
e-mail: info@novy-svet.sk
GPS: 48° 46‘ 32,83“ N   19° 7‘ 48,51“ E

VXP s.r.o.
Košická 20
080 01 Prešov
tel.: 051/772 05 71
e-mail: po-subaru@post.sk
GPS: 48° 58‘ 30,93“ N   21° 15‘ 6,97“ E

Janiga Racing Technologies s.r.o.
Liptovská Štiavnica 43
034 01 Liptovská Štiavnica
tel.: 044/435 21 45
e-mail: jrt@jrt.sk
GPS: 49° 3‘ 15,51“ N  19° 21‘ 13,89“ E

Banská Bystrica

Prešov

Liptovská Štiavnica

Bratislava

Trenčín

František Kmeť - Autos
Nový svet 30 - časť Jakub
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/428 55 55

Eurotip s.r.o.
J. Derku 785
911 01 Trenčín
tel.: 032/743 08 55

VXP s.r.o.
Košická 20
080 01 Prešov
tel.: 051/772 05 71

Avion s.r.o.
Košická 4
010 01 Žilina
tel.: 041/500 70 88
e-mail: predaj.avion@stonline.sk
GPS: 49° 13‘ 6,75“ N   18° 45‘ 32,57“ E

Žilina

Avion s.r.o.
Košická 4
010 01 Žilina
tel.: 041/500 70 88

Janiga Racing Technologies s.r.o.
Liptovská Štiavnica 43
034 01 Liptovská Štiavnica
tel.: 044/435 21 45

Olivex s.r.o.
Ádorská 48
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/591 04 25
e-mail: subaru@olivex.sk
GPS: 47° 59‘ 40,35“ N   17° 36‘ 25,44“ E

Stilcar s.r.o.
Raketová 1/A
040 01 Košice
tel.: 055/789 90 77
e-mail: stilcar@subaru.sk
GPS: 48° 43‘ 53,46“ N   21° 16‘ 35,49“ E

Profin car s.r.o.
ul. Rad L. N. Tolstého 16
971 01 Prieviǳ a
tel.: 046/542 06 35
mobil: 0905 802 540, 0908 924 779
e-mail: profi n22@stonline.sk
GPS: 48° 46‘ 49,33“ N  18° 37‘ 14,81“ E

Prievidza

Košice

Dunajská Streda

Olivex s.r.o.
Ádorská 48
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/591 04 25

Stilcar s.r.o.
Raketová 1/A
040 01 Košice
tel.: 055/789 90 77

Profin car s.r.o.
ul. Rad L. N. Tolstého 16
971 01 Prieviǳ a
tel.: 046/542 06 35

NavŠtÍvte NÁs
Autorizovaní predajcovia 

a servisné miesta SUBARU
a servisné miesta SUBARU

Žilina

Banská Bystrica

Predajné miesta SUBARU

Trenčín

Nitra

Prešov

Košice

Predajné miesto SUBARU v príprave

Bratislava

Dunajská  Streda

Prievidza

Liptovská Štiavnica

Mikona s.r.o.
Rožňavská 30/a
821 04 Bratislava
tel.: 02/482 0 22 33
e-mail: subaru.strechajova@mikona.sk
GPS: 48° 10‘ 55,28“ N   17° 10‘ 17,84“ E

Mikona s.r.o.
Rožňavská 30/a
821 04 Bratislava
tel.: 02/482 0 22 33
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Text: Dr. Horák, martinus.sk | Foto: internet

DRIVE:KOOLTÚRA

   Víťaz je sám 

Román Víťaz je sám je podľa Paula Coelha 
obrazom sveta, v ktorom žĳ e. Dynamicky sa 

rozvíjajúci dej sa odohráva počas jediného dňa 
fi lmového festivalu v Cannes. Do zápletky vstu-
pujú producenti, slávni herci, hviezdičky, stylisti 
a sériový vrah, ktorý spácha päť vrážd. Kniha 
odhaľuje zákulisie fi lmovej slávnosti v Cannes, 
je portrétom smotánky, najvyššej elity, ktorá 

v súčasnosti určuje trendy. Paulo Coelho veľmi živo zobrazuje 
čitateľovi realitou inšpirované detaily zo života týchto postáv.

   Vzdušný zámok, ktorý vybuchol

Záverečný diel úspešnej trilógie Millennium, 
vďaka ktorej sa Stieg Larsson stal druhým 

najpredávanejším autorom na svete za rok 2008! 
Kým prvú knihu (Muži, ktorí nenávidia ženy) 
možno čítať samostatne, tretia je priamym 
pokračovaním druhej časti (Dievča, ktoré sa hralo 
s ohňom). Autor sa v záverečnom diele nevzdáva 
snahy kritizovať všetky hnutia, ktoré obmedz ujú 

ľudskú slobodu a integritu. Kým v prvej časti stáli v popredí neo-
fašistické hnutia a nenávisť k ženám, druhá sa venovala najmä 
obchodu so ženami a v tretej dominuje téma tajnej polície.

KNIHY NA LETO

   Podivuhodný prípad B. Buttona 

Film, ktorý svojím netradičným príbehom 
prilákal do kín milióny ľudí. Beǌ amin But-

ton sa narodil ako 80-ročný. Čo je ešte pozo-
ruhodnejšie, jeho starnutie prebiehalo opačne 
– mladol. Cesta životom zaviedla Beǌ amina 
na množstvo miest a zažil veľa udalostí vrátane 

bojov druhej svetovej vojny. V hlavných úlohách fi lmu, ktorý 
režíroval David Fincher (Klub bitkárov, Zodiac), hrajú Brad Pitt 
a Cate Blanchet. Podivuhodný prípad Beǌ amina Buttona je 
dobrodružnou epickou cestou časom za radosťami života, smút-
kom smrti a láskou, ktorá je večná.

   Blesk

Štúdiá Walta Disneyho prichádz ajú s ďalším 
skvelým „animákom“. Tentoraz je o fi lmo-

vej hviezde, psíkovi menom Blesk. Jeho život po 
boku jeho majiteľky Penny je vyplnený dobro-
družstvami, nebezpečenstvom a každodennou 
záchranou sveta. Jeho nadprirodz ené schopnosti 

ohurujú svet. Ale len kým beží kamera. Blesk je totiž najznámej-
šou televíznou hviezdou a hrdinom televízneho seriálu. Nešťastnou 
náhodu sa však jedného dna ocitá mimo bezpečia hollywoodskeho 
štúdia a je odoslaný do New Yorku. Vybavený mylnou predstavou, 
že jeho fi lmové schopnosti sú skutočné, sa musí vydať na ďalekú 
cestu za svojou majiteľkou a hereckou partnerkou Penny.

DVD NA LETO

   U2 – 3600, 6. 8. 09, Chorzów, PL 

Pod názvom 360º sa skrýva dlho očakáva-
né turné írskej skupiny U2.  Koncertnou 

šnúrou chcú podporiť nedávno vydaný album 
No Line on the Horizon. Pre väčší kontakt 
s publikom si U2 pripravili obrovské kruhové 
pódium, ktoré dalo i názov celému turné.

KONCERTY NA LETO

   MADONNA, 13. 8. 09, Praha, CZ 

STICKY & SWEET TOUR – najúspešnej-
šie turné roku 2008 najväčšej súčasnej ikony 

popu pokračuje koncertom pod šírym nebom 
v Prahe. V úlohe špeciálneho hosťa sa na turné 
predstaví jedna z najdôležitejších postáv modernej 
klubovej scény Paul Oakenfold, ktorý remixoval 

skladby The Rolling Stones, Madonny, U2 a mnohých ďalších umelcov. 
Paul Oakenfold patrí medz i najväčšie mená medz i díǆ ejmi na svete.

   Víkend legiend – Big Bít 
   na Zelenej vode 21. – 22. 8. 09, SK 

Vladimír Mišík & ETC, Blue Eff ect, Palo Hammel & Radim Hladík, 
SBB (Poľsko), Fermata, Progres 2, Collegium Musicum, Jozef Bari-

na… Rockové legendy sedemdesiatych rokov československej hudobnej 
scény počas jedného víkendu na jednom mieste. Výnimočná príležitosť 
pre pamätníkov zaspomínať na staré dobré časy a ukázať vnukom a vnuč-
kám hudbu, na ktorej vyrástli.

   MACY GRAY, 27. 8. 09, BA, SK 

Debutovala v roku 1999 albumom pod 
názvom On How Life Is. Stal sa multipla-

tinovým a okamžite ju katapultoval na výslnie 
hudobnej scény na celom svete. Po ňom nasle-
dovali ďalšie tri, takisto jeden live album a jedna 
kompilácia. Macy Gray sa hádam najviac dosta-

la do povedomia poslucháčov svojou skladbou s názvom I Try, za ktorú si 
v roku 2000 odniesla prestížnu cenu Grammy v kategórii Najlepší ženský 
popový výkon. Jej charakteristický chrapľavý hlas, neuveriteľný feeling 
v ňom a zmes nových skladieb spolu s notoricky známymi hitmi.

S Ú Ť A Ž ! ! !
VIAC na str. 41

   RADIOHEAD, 23. 8. 09, Praha, CZ 

Kultová britská gitarová skupina, ktorá pre-
dala už viac ako 30 miliónov platní je za 

svoje hudobné novátorstvo a postoje miláči-
kom nielen kritiky, ale aj divákov. Sú držiteľ-
mi mnohých prestížnych ocenení a nominácií 
od Grammy, Brit Awards až po ceny MTV. 

Do Českej republiky prichádz a táto pätica ako čerství držiteľ Grammy 
v kategórií Najlepší alternatívny album za platňu In Rainbows.
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KINO NA LETO

DRIVE MAGAZÍN ODPORÚČA
zoznam letných filmových premiér

⒍  ⒏  2009 Brüno komédia 83 min. 

⒔   ⒏  2009 Fighting akčný/dráma 105 min.

⒛   ⒏  2009 Krvavé pobrežie historický/dobrodružný 150 min.

3.  ⒐  2009 My Life in Ruins romantická komédia 140 min.

⒘   ⒐  2009 Piráti na vlnách komédia 129 min.

veĽkÝ letNÝ suBaRu zRaz 
PRI ŽIlINe 29. 8. – 30. 8.2009

KDE? autoCaMPING vaRÍN
KEDY? soBota – NedeĽa
od koĽkeJ? OD 10.00 HOD.
vIaC INFoRMÁCIÍ? 
klikni na www.subaruclub.cz

UBYTOVANIE v bungalovoch, zruboch alebo vo vlastných 

stanoch | PARKOVANIE v cene ubytovania | Večerná SHOW | 

ŽIVÁ hudba | Divoké SÚŤAŽE | Spanilá JAZDA | 
KRSTENIE DRIVE magazínu!

   Nehanební bastardi

Po nie práve vydarenom fi lmovom projekte 
Grindhouse prichádz a Quentin Tarantino so 

svojou novinkou, ktorú nedávno predstavil na 
fi lmovom festivale v Cannes. Do Francúzska okupo-
vaného Nemcami prichádz a komando amerických 
židov pod vedením poručíka Alda Raineho (Brad 
Pitt). Tí si mali v rodnej Amerike vybrať medz i
väzením alebo službou vlasti. Ich úlohou bude 

šíriť strach do radov nacistov svojimi brutálnymi technikami odboja. 
Jednotka sa čoskoro spojí s herečkou – tajnou agentkou Bridget 
von Hammersmark (Diane Kruger). S jej pomocou sa dostanú na 
fi lmové predstavenie, kde majú v pláne zredukovať počet nacistických 
dôstojníkov. Ich osud sa následne skríži s majiteľkou kina Shosanou 
Dreyfus (Mélanie Laurent), ktorá takisto prahne po osobnej pomste 
za smrť svojich rodičov. Podľa tvorcu nás čaká „špagety western“ 
zasadený do druhej svetovej vojny. Snáď nie doslova.
Réžia: Quentin Tarantino
Hrajú: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Diane Kruger, 
Samuel L. Jackson, Mike Myers
Dĺžka: 148 minút
Premiéra: 27. 8. 2009

   G. I. Joe: The Rise of Cobra 

Na plátne nám ožĳ e ďalšia kolekcia hračiek od 
fi rmy Hasbro Toys. Aj preto bude mať ťažkú 

úlohu presadiť sa pri letnom hite Transformers. 
Sledovať budeme špeciálnu jednotku pod vedením
generála Hawka (Dennis Quaid), do ktorej patrí 
aj hlavná postava v podaní vychádz ajúcej hviezdy
Channinga Tatuma v úlohe Dukeho, či ďalšie
populárne postavy ako Ripcord (Marlon 

Wayans) alebo krásna Scarlett (Rachel Nichols). Spoločne budú 
musieť zakročiť proti teroristickej organizácii Cobra. Zaujímavé bude 
sledovať súboj dvoch pokrvných bratov, Snake-Eyesa ako člena elitnej 
jednotky G. I. Joe na jednej strane a zabĳ aka Storma Shadowa na 
strane teroristov. Akčnú sci-fi  nám zaručujú nielen výborné efekty, 
ale aj nové urýchľovacie obleky Delta 6, ktoré okrem Dukeho dostanú 
aj ďalší členovia tímu. Po priemerných fi lmoch (Van Helsing, Múmia 
sa vracia) nás snáď režisér Stephen Sommers nesklame.
Réžia: Stephen Sommers
Hrajú: Dennis Quaid, Channing Tatum, Marlon Wayans, 
Sienna Miller, Brendan Fraser, Rachel Nichols
Dĺžka: 107 minút
Premiéra: 20. 8. 2009

Text: Stanislav Kadaši | Foto: internet

PRI ŽIlINe PRI ŽIlINe PRI ŽIlINe 
49° 12‘ 35,52“ N | 18° 52‘ 43,52“ E

Partneri akcie:
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Text: Peter Machala | Foto: SCEE

Ak túžite po zbieraní zrýchľujúcich nukle-
árnych nitro bonusov, prerážaní skratiek 

medz i kamiónmi či veľkolepých výbuchoch, 
budete musieť hľadať niekde inde – odpo-
rúčali by sme diaľnicu do Bratislavy v pon-
delok ráno.
Už uplynulo celých 5 rokov od chvíle, keď 
sa európski fanúšikovia jednej z najobľúbe-
nejších herných „autíčkových“ sérií dočkali 
a mohli do svojich PlayStation 2 vložiť titul 
s magickým názvom Gran Turismo 4.  Značka 
Subaru ani vtedy nebola neznáma, mohli sa 
prepracovať k perfektne ovládateľným autám 
Cusco Subaru Advan Impreza série JGTC, 
Legacy Touring Wagon či mimoriadne
rýchlej Impreze Super Touring Car.
Očakávané pokračovanie žĳ úcej legendy 
Gran Turisma, tentoraz už na novú PS3, 
prinesie okrem iného po prvýkrát auto-
mobily Ferrari, licencované pretekanie 
najobľúbenejšieho športu (?) na kolesách 
v zámorí NASCAR, či pre našich čitateľov 
asi dôležitejšie súťaženie WRC vrátane 
Imprezy WRC2008 a „obligátnych“ WRX 
STi. Tie si vychutnáme viac ako kedykoľvek 
predtým aj vďaka novinkám vo svete Gran 
Turisma – premenlivému počasiu, strieda-
niu dňa a noci, a najmä deštruktívnosti áut.
Podľa maniakálne perfekcionistiských 
vývojárov z Polyphony Digital je titul vlastne 
hotový a pripravený na vydanie, už zostá-
va iba obrúsiť niekoľko hrán…. takže skôr 
ako na tohtoročné Vianoce to asi nebude, 
ba hovorí sa dokonca o marci 20⒑   Kým sa 
teda aspoň prostredníctvom HD televíznych 
prĳ ímačov prevezieme v nablýskaných (na 
začiatku jazdy) Subaru, ešte pretečie väčšie 
než malé množstvo paliva v našich skutoč-
ných, pravdepodobne menej vytunovaných 
tátošoch. Programoví riaditelia televíznych 
staníc a majitelia vysielacích práv F1 však 
už teraz rozmýšľajú, ako zabrániť tomu, že 
fanúšikovia motorizmu budú nové plazmy 

a LCD používať iba na sledovanie Gran 
Turismo TV – internetového kanálu, ktorý 
bude okrem priamych prenosov z rôznych 
organizovaných GT5 pretekov prinášať 
napríklad aj BBC show Top Gear a iné zau-
jímavosti.

PSP ešte nezahadzujte!
Prvé obrázky z Gran Turismo Mobile sme 
videli už pri slávnostnom uvedení PlaySta-
tion Portable pred piatimi rokmi, odvtedy 
však okrem občasných ubezpečení typu 
„pracujeme na tom, fakt“ nebolo veľa dôvo-
dov veriť, že táto vec naozaj niekedy bude 
existovať… až doteraz. Už v októbri tohto 
roka budú môcť majitelia malej, zato však 
šikovnej hračky PSP virtuálne nasadnúť do 
niektorého z 800 automobilov na 35 tratiach 
vo vyše 60 konfi guráciách, a to kdekoľvek 
– v čakárni u zubného lekára (au!), počas 
nudnej teórie v autoškole („neviem, čo zna-
mená tá značka, ale spravil som všetky licen-
cie na Gold, pán policajt“), počas návštevy 
manželkiných rodičov (psst!), či následne 
cestou autobusom z rozvodového konania. 
Gran Turismo pre PSP získalo na výstave 
E3 cenu „najlepší multiplayer zážitok“ za hru 
štyroch hráčov cez Wi-Fi.

Polyphony Digital
Vývojárske štúdio založené v roku 1998 so 
sídlom v Tokiu, patriace megakorporácii 
Sony. Pod vedením veľkého motoristic-
kého nadšenca a perfekcionistu Kazunori 
Yamauchiho tu 110 zamestnancov pracu-
je takmer výlučne na sérii Gran Turismo, 
určenej exkluzívne pre platformu Sony 
PlayStation. O tom, akí sú borci v Polypho-
ny pre Sony dôležití, svedčí aj predajnosť 
Gran Turisma, ktoré bolo nepochybne pre 
mnohých zákazníkov tzv. „killer“ aplikáciou 
a dôvodom na zakúpenie konzoly – do marca 
2009 sa predalo vyše 52 miliónov kópií všet-
kých verzií GT! 

DRIVE:GAMING

Nevedno, či tento podtitul Gran Turisma znamená „skutočný simulátor 
šoférovania“ alebo „simulátor skutočného šoférovania“, ale jedno je isté 

– slovíčko „simulátor“ v ňom nie je z marketingových dôvodov.
šoférovania“ alebo „simulátor skutočného šoférovania“, ale jedno je isté 

– slovíčko „simulátor“ v ňom nie je z marketingových dôvodov.

GRAN 
TURISMO 5

REAL DRIVING SIMULATOR

?
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1. Ako sa volá najnovší detektívny román úspešného slovenského spisovateľa 
Dominika Dána?

Koľké ofi ciálne vydané číslo DRIVE Magazínu držíte práve 
v rukách? 

Na akej ulici sídli agentúra Dr. Horák?

Po kom nosí agentúra Dr. Horák svoje meno? 

V poradí ktorá generácia Subaru Legacy príde na európsky trh 
v najbližších mesiacoch?

CD U2
No Line on 

the Horizon

2.

3.
4.

5.

Ak poznáte správne odpovede, pošlite nám ich do nedele 16. 8. 2009 e-mailom 

na adresu redakcie: redakcia@drivemagazin.sk. Do e-mailu, prosím, napíšte svoje 

meno, priezvisko, adresu a telefón, aby sme vás v prípade výhry mohli kontaktovať.

Účasťou v tejto súťaži vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade 
so zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Ilustračné foto.

?

?
?

the Horizon

?
the Horizon

??

??
?

?

?
??

1. cena

Kategorie 
špičkových WRC 
je vytlačována díky 
rozhodnutí FIA, k důvodům 
se raději nebudu vyjadřovat.

Letos jsem dostal angažmá v teamu BH 
Capo Car pro starty v českém rallysprinto-

vém mistrovství. K dispozici jsem dostal vůz 
nejvyšší kategorie WRC a to Škodu Octavii 
WRC III. Jedná se o starší model WRCéčka, 
ale i tak je to pro mne a snad i pro každého 
jiného jezdce vysněný zážitek…   Řídit WRC! 
To je skutečná závodnička‼ ! Brzdí to …  zatáčí
to …  a vůbec, dělá to vše na co jen jezdec 
pomyslí‼ !
Škoda jen, že kategorie těchto špičkových 
závodníček WRC je pomalu vytlačována 
díky rozhodnutí FIA. K důvodům vedoucím 
ke zdušení se raději nebudu vyjadřovat. 
Co se týče letošní sezóny, tak máme za sebou 
první tři soutěže a po nevydařené poslední 
rally držíme třetí příčku absolutního pořadí. 
Pro lepší výsledky musíme zvýšit úsilí, já 
i celý team. Momentálně zvažujeme i start na 
slovenské soutěži a to s vozem, který je mému 
srdci nejbližší - Subaru Impreza WRC. Snad 
se vše vydaří a znovu budeme moci brouzdat 
krásné slovenské tratě.

Co říct závěrem. Je čas prázdnin a dovolených 
což přináší spoustu zmatků na silnicích. 
Proto jezděte opatrně, ať se nad stránkama 
magazínu setkávame i nadále! Přeji všem 
šťastné kilometry bez nehod a pevné nervy 
v přesyceném provozu. 
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Honza Štěpánek
pilot rely

v přesyceném provozu. 

špičkových WRC 
je vytlačována díky 
rozhodnutí FIA, k důvodům rozhodnutí FIA, k důvodům rozhodnutí FIA, k důvodům 
je vytlačována díky 
rozhodnutí FIA, k důvodům 

Kategorie 

...ZA VOLANTOM
 SUBARU

POHODOVÁ 
sÚŤaŽ Na leto

Po náročnej MEGA súťaži, ktorá niektorých z vás trocha potrápila, prinášame niečo voľnejšie. Zaujímavé letné ceny tentoraz pripravili naši partneri, koncertná agentúra Dr. Horák, internetové kníhkupectvo Martinus.sk, niekoľkých z vás radi oblečieme na zrazy do farieb DRIVE Magazínu. Takže: užite si leto, zabavte sa pri čítaní DRIVE, pozrite si webové stránky našich partnerov a nezabudnite súťažiť!

2× lístok na 
Festival 

Víkend legiend 
(21. – 22. 8. 2009)

2. cena
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2× lístok na 
koncert 

Macy Grey 
(27. 8. 2009)

3. cena
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Nákupná 
poukážka 

na 10 €

4. – 6. cena
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Čo by podľa vás nemalo chýbať v ďalších číslach 
dRIve magazínu?  Máte podnetné pripomienky 
či nápady na spoluprácu? viac na: redakcia@drivemagazin.sk

DRIVE:FEEDBACK
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Text: Ján Lončík | Foto: Ľuboš Rybanský „CHloPI, dRŽte sa! Je to suPeR MaGazÍN!
leN tak ĎaleJ!“

LISTÁLISTÁReŇReŇ

leN tak ĎaleJ!“

LISTÁReŇ

Lucia „drábka“ Drábová nám 
napísala: „Zdravím, ‚drajváci’  

Časopis je naozaj zaujímavý a pestrý,
dokonca aj ja „blondýnka“ som si 
v ňom našla veľa zaujímavých vecí. Naj-
viac ma oslovili články o ľuďoch, obyčaj-
ných ľuďoch, ktorí so svojimi autami žĳ ú 
(fotograf p. Kupčo či pán Janiga). Verím, 
že budete mať čoraz viac prispievateľov a 43 
strán vám bude málo. “ Peter z Bratislavy 
nám odkazuje: „Prajem veľa dobrých nápa-
dov, pekných článkov a reportáži v ďalších 
číslach magazínu DRIVE“.
Jedno z najväčších prekvapení však bolo, keď 
sme našli v pošte e-mail od pána Adriana
Lawtona, PR manažéra spoločnosti Code-
masters, britského vývojárskeho štúdia 
známeho okrem iného sériou hier Colin 
McRae. „Thanks very much for the covera-
ge, it looks great! It’s very much appreci-
ated,“ napísal nám pán Lawton k článku 
o ich pripravovanej hre Colin McRae 
DIRT 2 v minulom čísle. Nevieme, akým 
spôsobom sa dostal na našu stránku, ale je 
to super pocit! 
Ďakujeme všetkým za účasť v letnej MEGA 
súťaži – malé tajomstvo do budúcna: každá 
otázka sa dá zodpovedať po troche pátrania 

v časopise alebo na strán-
kach partnerov. 

Šiestu cenu, teda ofi -
ciálne tričko k fi lmu 

Fast & Furious od 
spoločnosti Bon-

tonFilm získala 
Lucia Drá-
bová z Ban-
skej Bystri-
ce. Kolekcia 
prvých          troch 

DVD fi lmov 
z rovnomennej 

série od spoločnosti BontonFilm rozšírila 
videotéku Dušana Michalca zo Starej Turej. 
Prívlastkové víno od spoločnosti Karpatská
Perla s.r.o. získala Zuzana 
Krajňáková z Trenčína. Balíček 
značkovej kozmetiky Simo-
ne Mahler od spoločnosti 
La Solution sme poslali 
Aurelovi Pardubskému 
z Bratislavy, víkendový 
pobyt pre dve osoby v rekre-
ačnom stredisku Vadičov potešil 
Petra Oľhu z Prešova. Navigáciu 
TomTom, venovanú do súťaže 

spoločnosťou Mikona, získal Peter Vacho 
z Bratislavy. Gratulujeme!
Ľuboš Rybanský z Dubnice nad Váhom nám 
zaslal fotografi u papierovej Imprezy, s ktorou 
„drift ovala“ jeho štvorročná neter Natálka: 
„Trocha som jej pomáhal pri vystrihovaní 
a lepení, ale ,šmyky’ sú už jej výtvor“. 
Tak sa má vychovávať Subaru dorast!  
Natálka, autíčko a osuška na kúpalisko s logom 
Subaru určite v lete potešia, nie?
Mám pre vás všetkých úlohu na leto – ako 
ďaleko zoberiete zo sebou DRIVE? Či už na 
koncert, dovolenku, služobnú cestu – urobte 
nám fotografi u a pošlite do redakcie. Radi 
ich uverejníme a, samozrejme, odmeníme 
nejakou peknou cenou!
Všetkým želáme pekný zvyšok leta! 

možno už asi 

tušíte, ale...
možno už asi 

tušíte, ale...

Nezadržateľne sa k nám blíži cross-over, 

ktorý si už užívajú v Japonsku a USA…  

team orangeteam orange

Štyria jazdci, štyri Subaru Impreza a šialená jazda 

oranžového japonského kvarteta – dverami vopred!

Subaru 
v hlavnej úlohe
Autá sa v titulkoch fi lmových hitov objavujú len sporadicky. Kde iní zabudli, my vám ich pripomenieme!
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BRATISLAVA, MIKONA | tel. 02 / 48 20 22 33
B. BYSTRICA, AUTOS KMEŤ | tel. 048 / 428 55 55
DUNAJSKÁ STREDA, OLIVEX | tel. 031 / 591 04 25

KOŠICE, STILCAR | tel. 055 / 789 90 77
LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA, JRT | tel. 044 / 435 21 45
PRIEVIDZA, Pro� n car | tel. 046 / 511 13 21

PREŠOV, VXP | tel. 051 /  772 05 71 
TRENČÍN, EUROTIP | tel. 032 / 743 08 55
ŽILINA, AVION | tel. 041 / 500 70 88

*Zľava 15,97 % z odporúčanej cenníkovej ceny platnej v SR. Platí výlučne pri podpísaní kúpnej zmluvy od 1.7.2009. Akcia platí do vypredania 
zásob v rámci letnej akcie. K dispozícii je limitovaný počet skladových vozidiel uvedených modelov. Ponuka môže obsahovať aj modelový rok 
2008. Ilustračné foto. Vozidla obsahujú prvky príplatkovej výbavy. Legacy/Outback: spotreba: 5,6 - 5,8, emisie CO2: 148 - 153 g/km. 
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk.

SUBARU Legacy a Outback 2.0 D  bez DPH

SUBARU HITY 2
BONUS VIAC AKO 5.900 EUR PRI KÚPE 

SKLADOVÝCH MODELOV LEGACY A OUTBACK

od 26.882 €*
809.857,76,- SKK

od 28.563 €*
860.488,94,- SKK

Legacy 2.0 Boxer Diesel
športovo-elegantná limuzína
výkon 110 kW/150 koní
spotreba 5,6 l/100 km
zrýchlenie 0 - 100 km/h: 8,7 s

Legacy 2.0 kombi Boxer Diesel
atraktívne rodinné kombi
výkon 110 kW/150 koní
spotreba 5,7 l/100km
zrýchlenie 0 - 100km/h: 8,9 s

od 31.084 €*
936.437,60,- SKK

Outback 2.0 Boxer Diesel
všestranný cross-over
výkon 110 kW/150 koní
spotreba 5,8 l/100 km, zrýchlenie 0 - 100 km/h: 9,2 s

Na Čo sa MÔŽete teŠIŤ v BudÚCoM ČÍsle?



FORESTER 2.0 D „COUNTRY“
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