DRIVE
:magazín

zima 2008/09

NOVINKY | TESTY | ZAUJÍMAVOSTI | OSOBNOSTI | PROFIL | KOMUNITA | RALLY | PREDAJCA | SÚŤAŽ

IMPREZA:

ZRODENIE LEGENDY
SKVELÝCH 5,7 L/100KM
LEGACY 2.0 DIESEL

SEXI BOXER DIESEL

POD SKALPELOM

SUBARU FORESTER DIESEL '09
TECHNICKÝ KLENOT

DRIVE:EDITORIÁL

ZIMNÁ PONUKA
SUBARU BOXER DIESEL!*

Nový DRIVE magazín pre zákazníkov
a nadšencov značky Subaru. JE TU!
Vážení čitatelia.
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ostáva sa Vám do rúk pilotné číslo nového DRIVE magazínu.
D
Ide o štvrťročník pre existujúcich zákazníkov, potenciálnych
klientov a nadšencov japonskej značky, ktorá je charakteristická

Legacy 2.0 Boxer Diesel

unikátnym pohonom 4×4 – Symmetrical AWD a motormi typu
boxer, vrátane nového dieselového motoru pre modely Legacy,
Legacy Outback, Forester a Impreza.

športovo elegantná limuzína
• výkon 110 kW/150 koní
• spotreba 5,6 l/100 km
• zrýchlenie 0 –100 km/h: 8,7 s
VIN: JF1BLDLY38G048410

Od 799.000,- Sk /
26.521,94 EUR

Rastislav CRKOŇ

DRIVE magazín, ktorého „ochutnávku“ držíte v rukách, prinesie
v budúcich číslach informácie z bohatého sveta Subaru:
motoristického športu, histórie značky, aktuálnych domácich
a zahraničných podujatí, reportáže zo svetových autosalónov
a predstavenie nových modelov.

Legacy 2.0 kombi Boxer Diesel

V budúcom roku Vám podrobne predstavíme model Impreza ⒉0
Boxer Diesel a veľa ďalších zaujímavých limitovaných edícií značky
Subaru. V spolupráci s autorizovanými predajcami pripravujeme
množstvo eventov, na ktorých si budete môcť vyskúšať ako funguje
technika Subaru v náročných a extrémnych podmienkach, či už na
okruhu alebo v teréne.

VIN: JF1BPDLY38G103112

V DRIVE magazíne Vám ďalej budeme prinášať rozhovory
a predstavovať osobnosti, ktorých spoločným menovateľom je
značka Subaru. Fanúšikovia a majitelia vozidiel Subaru tu zas
nájdu vždy aktuálnu ponuku štýlového butiku, príslušenstva
a doplnkov.

atraktívne rodinné kombi
• výkon 110 kW/150 koní
• spotreba 5,7 l/100 km
• zrýchlenie 0 –100 km/h: 8,9 s
JF1BPDLY38G102551

V neposlednom rade Vás chceme poprosiť o zasielanie podnetov,
postrehov či nápadov na zaujímavé reportáže. Aj vy budete tvoriť
stránky tohto energického magazínu, ktorý má „drive“ nielen
v názve!

Od 899 000,- Sk /
29.841,33 EUR

riaditeľ divízie Subaru,
Mikona, s.r.o.

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
VIN: JF1BPDLYE8G105489

Od 999.000,- Sk /
33.160,72 EUR

Prajeme Vám v roku 2009 veľa šťastných kilometrov a pozitívnej
energie vo vašom súkromnom a pracovnom živote…
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* Zľava platí na konkrétne skladové vozidlá iba do vypredania zásob. Ceny uvedené v SK s 19% DPH. Ilustračné
foto s prvkami príplatkovej výbavy. Kombinovaná spotreba: 5,6 – 8,7l/100km. Emisie Co2: 148 – 153 g/km.
Viac informácii získate u autorizovaných predajcov Subaru. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk.

Subaru Legacy a Outback 2.0 D
Autorizovaný predajca Subaru: MIKONA s.r.o., tel. 02 / 48 20 22 33

www.subaru.sk
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IMPREZA s motorom
BOXER DIESEL
aždý, kto mal možnosť vyskúšať si niektorý
K
z modelov Subaru s motorom Boxer Diesel
(či už Legacy, Outback alebo Forester) si iste

položil otázku, ako by si s týmto výkonným
agregátom poradila ľahšia a agilnejšia Impreza.
A spoločnosť Fuji Heavy Industries im dala
v októbri odpoveď predstavením modelu Impreza
⒉0D na autosalóne v Paríži.
To čo by pred pár rokmi zanietení fanúšikovia
všetkých generácií legendárnej „rezy“ možno
pokladali až za „svätokrádež“, sa v roku 2009 aj
na našom trhu stane skutočnosťou. Lenže píše sa
rok 2008 a diesel už nie je „palivom pre traktory“
ako pred rokmi. Výnimočnosť motora Boxer
Diesel (predstaveného bližšie na stranách 16-17
v tomto magazíne) už preukázal čas a ocenenia
odbornej verejnosti, aktuálny model Imprezy je
zase jazdnými vlastnosťami (nielen vďaka AWD)
dôstojným pokračovateľom rodokmeňa týchto
štvorkolesových „plnokrvníkov“.

A teraz si predstavte, že tento ekonomický motor
s výkonom 150 koní (110 kW) a krútiacim
momentom 350 Nm (áno, viac ako benzínový
model WRX!) dostupným už v rozsahu 1800 až
2400 otáčok za minútu v Impreze! Možno bude
mať naftová Impreza iný zvuk, ale športový charakter jej rozhodne zostane. A my sa už nevieme
dočkať, kedy si ju v redakcii vyskúšame.
Veď s predpokladanou spotrebou 5,8l na
100 km určite dokáže chytiť nielen
za srdce, ale aj za peňaženku.

Dvojlitrový turbodiesel s koncepciou
boxer sadne Impreze „ako uliaty“.

SWRT: sezóna 2008
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Text: Peter Machala | Foto: supergt.net/en/, www.swrt.com

Text: Ján Lončík | Foto: autor

Impreza boduje doma na SUPER GT
aponský pohár Super GT (predtým JGTC) nie
Jznámy,
je slovenskému fanúšikovi motorizmu veľmi
stretnúť sa s ňou môže nanajvýš v hrách
Gran Turismo na konzolách PlayStation, alebo
v neoﬁciálnych nadšeneckých, ale kvalitných
rozšíreniach obľúbených PC simulácií GTR2
či rFactor. A to je škoda, keďže táto séria pod
oﬁciálnou FIA hlavičkou ponúka napínavé súboje
na zaujímavých tratiach a pekné vozidlá, pričom
jedným zo zúčastnených tímov je aj Cusco
Dunlop Subaru Impreza. Táto vysoko upravená
Impreza so 4-valcovým 16-ventilovým turbo
DOHC motorom s výkonom viac ako 300 koní
a hmotnosťou 1100 kg (takpovediac „vyše štvrť
koňa na kilogram“) a sekvenčnou
6-stupňovou Cusco
transaxel AWD
prevodovkou
v triede

50

GT300 „podkuruje“ aj Porsche 911 GT3, Lamborghini Gallardo alebo upravenému Lotus Elise.
Autá musia mať taký istý pohon ako v sériovej
verzii, takže Impreza je jediná s pohonom všetkých štyroch kolies, čo sa 2⒈ júna ukázalo ako
rozhodujúce pre víťazstvo Imprezy v Sepangu.
Bolo to prvé víťazstvo AWD pohonu v histórii
JGTC/Super GT, rovnako tak prvé víťazstvo
4-dverového auta, keďže Subaru má jediné výnimku z pravidla vyžadujúceho 2-dverové vozidlá.

Super GT na vyrovnanie výkonnosti štartového poľa používa podobne ako napríklad FIA
GT systém „odmeňovania“ dobrých výsledkov
pridaním záťaže. Aj vďaka tomu sa napríklad
mohlo stať, že v roku 2007
v triede GT500 získalo jedno
zo silných NSX päť pole
positions zo siedmich pretekov,
ale vyhralo len jeden z nich. Aj na
tomto je vidieť, že diváci sa pri
pretekoch určite nenudia.

Na deviatom preteku šampionátu ⒐ novembra na Fuji Speedway sa za volantom
Imprezy prestriedali Tetsuya Yamano

Tetsuya Yamano a Carlo Van Dam
oslavujú tretie miesto na Fuji Speedway.

a holanďan Carlo Van Dam. Nevhodné obutie ich
na začiatku pretekov spočiatku posunulo na koniec
štartovného poľa, ale vďaka AWD si mohol Carlo
dovoliť aj v daždi odvážnu stíhaciu jazdu, ktorú
Tetsuya zúročil krásnym tretím miestom! Tím
Cusco Racing sa umiestil so 71 bodmi v pohári
konštruktérov na šiestom mieste. Ich Impreza je ale
rozhodne „čiernym koňom“ na štartovom poli. 
supergt.net/en | www.cusco.co.jp/en
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-kilometrový konvoj na počesť Colina McRae

Deň, kedy sme mali možnosť naštartovať dvojlitrový boxer,
započúvať sa do jeho zvuku a vyskúšať si „štvorkolku“
v slalome či kontrolovanom šmyku. A dal zrodu tomuto magazínu.

V

iac ako tisíc majiteľov vozidiel Subaru a ďalšie tisícky fanúšikov sa
stretli 30.-3⒈ augusta, aby oslávili život Colina McRae.
Konvoj asi 1100 automobilov Subaru odštartoval v sobotu ráno z Colinovho
rodného mesta Lanark, vedený jeho otcom Jimmym na originálnej Impreze
555, ktorá v roku 1996 zabezpečila tímu druhý titul konštruktérov. O deväť
hodín, 480 kilometrov a veľa fanúšikmi zaplnených mostov neskôr kolóna
dorazila na ústredie Subaru World Rally Tímu v Banbury, pričom cestou
dosiahla maximálnu dĺžku takmer 50 kilometrov.
Zlatým klincom bolo vytvorenie skoro 800 metrov širokého nápisu
„COLIN MCRAE“ a škótskeho kríža, vytvoreného z 1086 áut Subaru.
A celkom na záver podujatia účastníci prekonali druhý svetový rekord, keď
na testovacej trati pri Warwicku vytvorili historicky najväčší sprievod áut
jednej značky.
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k ste v stredu ⒙ júna mali cestu cez Púchov
A
a náhodou aj okolo testovacieho polygónu
tamojšej „matadorky“, mohol sa vám naskyt-

núť pohľad na to najkrajšie, čo na našom trhu
ponúka najväčší svetový výrobca osobných
automobilov s pohonom všetkých štyroch kolies
– automobilka Subaru.
Spoločnosť Mikona, ako slovenský dovozca tejto
značky, organizovala ďalší z lokálnych eventov
pre partnerov, zákazníkov a zástupcov spomeǳi
novinárov pod názvom „Subaru Test Drive Day“.

Ruku na srdce – kto z vás by si nechal ujsť príležitosť vyskúšať si nesporne jedinečné vlastnosti
vozidiel Subaru, navyše v kontrolovanom prostredí
testovacej trate na suchom i mokrom povrchu? Na
akciu odborným okom a skúsenosťami dohliadal
šéﬁnštruktor školy šmyku pán Jozef Dluholucký,
ktorý vo vysielačke okamžite odhalil a upozorňoval na slabiny v jazdeckom štýle. Naučiť sa niečo
o svojich schopnostiach a predovšetkým skvelých
autách ako Impreza, Legacy, Legacy Outback
alebo nový Forester či mestské Justy – to bol
zážitok na nezaplatenie. Modely Legacy a Legacy

Outback boli k dispozícii s motormi Boxer Diesel,
kde mnohí z nás mali prvú príležitosť vyskúšať si
auto s týmto jedinečným motorom.
Akciu, ktorá okrem iného „naštartovala“ projekt
časopisu ktorý máte v rukách, skvelo „okorenil“
exhibíciou aj bývalý rely jazdec Jan „Honza“
Štěpánek. Na „zvezenie“ s jeho Imprezou WRX
STI na mieste spolujazdca boli rady, ako na ovocie v 80 rokoch. Ale oplatilo sa a tento sympaťák
dokonca rozšíril rady našich spolupracovníkov.
Vďaka Mikona – a tešíme sa na budúcu akciu! 
DRIVE magazín 07

TEST:DRIVE Forester DIESEL
Text: Michal Karpat | Foto: Subaru a autor

Šesť mesiacov po uvedení
novej generácie modelu
Forester prichádza Subaru
s naftovou verziou 2.0D.
Forester konečne dostal
motor, aký si zaslúžil.
Stal sa tak zaujímavým pre
širšiu skupinu zákazníkov
a zároveň plnohodnotnou
konkurenciou, silným
zástupcom tejto kategórie
na európskom trhu.
Importér vsadil všetko
na jednu kartu a „diesel“
bude ponúkať za cenu
„benzínu“.

Prvá jazda:

Subaru FORESTER

BOXER DIESEL

TEST:DRIVE Forester DIESEL
Po nastúpení dozadu neuveríte, že sedíte vo Foresteri.

UŽ MU NIČ NECHÝBA

VÄČŠÍ AKO SA ZDÁ

Príchodom dlho očakávanej vznetovej verzie
Nového „lesníka“ sme už skúšali, takže interiér
modelu Forester automobilka ukončila premenu
nebol pre nás ničím novým. Opäť iba konštatutohto modelového radu z kompaktného kombi
jeme, že rozhodnutie urobiť z neho priestorovo
s výhradne benzínovým pohonom na plnohodplnohodnotného konkurenta súčasným SUV
notné rodinné auto so všetkým, čo potrebuje pre
bol viac než dôležitý ťah – teraz je to skutočné
úspech na európskom trhu. Dobrou správou je,
rodinné auto, vďaka čomu si ho určite všimnú
že bez toho, aby stratil čo i len kúsok zo skvelej
mnohí otcovia rodín, ktorí v minulosti o ňom
ovládateľnosti a vynikajúcich jazdných vlastností
ani neuvažovali. Vnútri je pritom ešte väčší ako
predchodcu.
sa na prvý pohľad zdá.
Práve vzhľadom na túto skutočnosť, ktorej si
Tomu, kto sedel v predošlej generácii, vyrazí
je výrobca určite vedomý, pozostávala testovacia
dych najmä priestor na zadných sedadlách.
trasa z dvoch približne 200 km dlhých okruhov so
Vďaka novej, kompaktnejšej zadnej náprave
všetkými druhmi ciest – od asfaltovej diaľnice, cez
narástol tiež batožinový priestor (+ 38 l), aj keď
kľukaté prudké horské stúpania až po šotolinové
450 l rozhodne nie je rekordná hodnota. Chýbať
úseky v lese. Na to, že novinkou bola v podstate
nám však budú pre Subaru typické bezrámové
„len“ kombinácia Forester a diesel, sa teda jazdilo
dvere. Ak sa neviete rozhodnúť, či kožené alebo
pomerne veľa. Aj tým dal výrobca najavo, akú
látkové poťahy sedadiel, odporúčame textil,
dôležitosť prikladá tomuto modelu.
pretože pokiaľ Subaru nemá kožené sedačky
Nie je tajomstvom, že vývoj naftového motora
s ventiláciou, dosť sa v nich potí chrbát.
stál automobilku veľa peňazí (koľko, to radšej
nehovorí) a preto si nemôže dovoliť byť stratová.
TECHNICKÝ KLENOT
Pravdepodobne aj z tohto dôvodu sa dieselový
O práci motorárov Subaru, ktorí si vždy dali
Forester u nás predáva za rovnakú sumu ako benzáležať, aby každý ich agregát a teda aj naftový,
zínový dvojliter, čo milovníci úspornej dynamickej
bol dokonalý, sme už písali. Preto iba v krátkosti
jazdy iste ocenia.
zhrnieme pár podstatných faktov. Motor s proNa výber sú dva stupne výbavy. Už základný
tiľahlými valcami (boxer) so zdvihovým objemom
model ⒉0D X Classic za 930.000 Sk je dosť
1998 cm3 je najľahší a najkompaktnejší spomeǳi
naplnený. V štandarde ponúka 6 airbagov,
vznetových agregátov v tejto objemovej triede.
automatickú klimatizáciu, stabilizačný systém
Dokonca je ľahší a napriek pomerne dlhým
VDC, asistenta pre rozjazd do kopca, automatické
dráham piestov aj o 61,3 mm kratší ako rovnako
nastavovanie svetlej výšky podvozka na zadnej
veľký zážihový oponent. Tým výrobca úplne
náprave, vyhrievanie predných sedadiel, elektrické
vylúčil akýkoľvek negatívny vplyv motora
ovládanie bočných okien, tempomat a audiosysna jazdné vlastnosti. Dosiahol to viacerými
tém so štyrmi reproduktormi.
dômyselnými technickými
Vyšší stupeň ⒉0D XS Comfort
riešeniami.
"Tomu, kto sedel
za ⒈04⒐000 Sk ponúka audioNapríklad hlava valcov je
v predošlej
systém so siedmymi reprodukv porovnaní s benzínovým
tormi a meničom na 6 CD a
generácii, vyrazí
bratom tenšia o 17 mm, pritom
navyše elektricky ovládateľnú
pevnosť v spaľovacej komore
dych najmä
panoramatickú strechu, xenónoostala zachovaná. Špeciálne
priestor na
vé svetlomety s vysúvateľnými
elektromagnetické vstrekovače
zadných
ostrekovačmi, 17-palcové kolesá
pracujúce pod tlakom 1800
sedadlách."
a strešné nosiče.
bar sú približne o 40 až 50 mm
kratšie ako tie, ktoré používa konkurencia
POZNÁVACIE ZNAKY
v dieselových dvojlitroch a konštrukcia typu
Navonok sa naftový Forester od benzínového
boxer umožnila technikom vynechať vyvažovacie
dvojlitra odlišuje len otvorom v prednej kapote
hriadele bez toho, aby sa to negatívne dotklo
(pri otvorení podopretej plynovými vzperami) na
kultúry chodu.
prívod vzduchu k meǳichladiču a logom „boxer
O dostatočný prísun sily v celom spektre otáčok
diesel“ na zadnom veku. Inak sú obe verzie úplne
sa stará turbodúchadlo s premenlivou geomeidentické. To platí aj o interiéri, až na dva podtriou lopatiek, ktoré je umiestnené pod motorom
statné detaily. Na rozdiel od zážihového variantu
a priamo napojené na katalyzátor a ﬁlter pevných
sa vznetový vo Foresteri kombinuje so šesťstupčastíc PDF, čo zasa prospieva zachovaniu nízkeho
ňovým manuálom (Legacy boxer diesel si až do
ťažiska a zároveň zmenšuje produkciu emisií.
príchodu novej generácie musí vystačiť s piatimi
Forester boxer diesel vyprodukuje v priemere
rýchlostnými stupňami). Druhým detailom je, že
167 g škodlivín na km a to zodpovedá emisnej
diesel nemá redukovanú prevodovku.
norme Euro ⒋

TICHÝ, ÚSPORNÝ A O POZNANIE ŽIVŠÍ

Naftový dvojliter
od benzínového rozoznáte
podľa otvoru na prívod
vzduchu do medzichladiča
na prednej kapote
a tiež podľa loga boxer
diesel na zadných dverách.

TECHNICKÉ PARAMETRE VOZIDLA
SUBARU FORESTER BOXER DIESEL
» motor

2.0D

» zdvihový objem [cm3]

1998

» výkon [kW/k]

108/147

» pri otáčkach [1/min]

3600

» krútiaci moment [Nm]

350

» pri otáčkach [1/min]

1800-2400

» pohotovostná
hmotnosť [kg]

1540

» palivová spotreba
[l/100 km]

Miesta je tam neúrekom. Zadné dvere sa dajú otvárať do uhla 900.

Prvé, čo každému udrie do ucha po naštartovaní
naftového boxer motora je jeho úžasná kultúra
chodu. Stretli sme sa s názormi, podľa ktorých
jeho zvuk nebol až taký kultivovaný. Ale pri dlhších debatách sme sa napokon zhodli, že problém
nie je v kultúre chodu. Niekomu sa špeciﬁcký
akustický prejav jednoducho nemusí natoľko
pozdávať ako zvuk klasického radového štvorvalca.
Takže ak ho porovnáme s rovnako výkonným
benzínovým dvojlitrom (110 kW/150 benzín
verzus 108 kW/147 k diesel), na
kultúre chodu zákazník nestratí
"Bez problémov
takmer nič, a naopak veľa získa
si poradí
v oblasti dynamiky a spotreby
s rozbitými
paliva. Papierový údaj o zrýchlení
okresnými
z 0 na 100 km/h síce vykazuje
zlepšenie iba o 0,6 s (z 11,0 s na
komunikáciami
10,4 s), no posun v elasticite na
či jamami na
jednotlivých prevodových stuppoLných cestách."
ňoch je oveľa citeľnejší, o spotrebe
ani nehovoriac. Rozdiel 2 l podľa
ky, pretože v porovnaní s „päťkvaltom“ sú dráhy
údajov výrobcu sa na základe našich skúseností
výrazne dlhšie a na presnosť preraďovania sa treba
môže vyšplhať aj na 3 alebo 4 l/100 km.
viac sústrediť. Výrobca si tento nedostatok uvedoReálne dosiahnuteľným kombinovaným priememuje a v dohľadnej dobe ho odstráni.
rom je 6,3 l/100 k (u Legacy diesel sme opakovane nemali problém s dosiahnutím výrobcom
PODVOZOK NEMÁ CHYBU
udávanej spotreby), na auto so stálym pohonom
Čo sa nezmenilo, sú jazdné vlastnosti. Už pri
4×4 je to výborná hodnota. Ak naopak porovnáprvých skúšobných jazdách sme jeho neuverime naftový Forester s naftovým Legacy, výhoda
teľnú stabilitu a zároveň príjemnú mäkkosť
6-stupňovej manuálnej prevodovky, ktorú „lesník“
prirovnali ku komfortnejšiemu BMW X3
dostal prvý, v konečnom dôsledku nepriniesla žiaa na tom trváme. Dokonca si dovolíme vysloviť
den prekvapivý dynamický efekt. Vznetový motor
názor, že v tejto kategórii a porovnateľnej cenoa nová prevodovka majú s Foresterom nepochybne
vej hladine neexistuje auto s lepšie naladeným
menej práce a je s nimi evidentne živší ako s benpodvozkom. Bez problémov si poradí s rozbitými
zínovým dvojlitrom. Legacy boxer diesel však stále
okresnými komunikáciami či jamami na poľných
pôsobí o niečo svižnejším dojmom. Určite má na
cestách. V zákrutách si vás zase získa tým, ako
tom podiel aj veľký skok meǳi druhým a tretím
dokáže zatáčať a držať stopu – aj napriek svojim
prevodovým stupňom.
rozmerom.
Keďže naftový boxer diesel sa nedodáva s reduJednoducho vie byť zábavný na akomkoľvek
kovanou prevodovkou, mali sme dojem, ako keby
povrchu. Základom toľko omieľaného symetricprvé dva krátke rýchlostné stupne boli navrhkého pohonu 4×4 je totiž fakt, že všetky ťažké
nuté vyslovene na ťahanie ťažkých prívesov, do
komponenty pohonnej sústavy sú kompaktné
hmotnosti 2000 kg. Logicky sa musela prejaviť
a nízko položené, meǳinápravový diferenciál leží
aj vyššia hmotnosť o poznanie väčšej karosérie.
ešte o 10 mm nižšie ako v predošlom modeli,
Riadenie je pri ostrejšom štýle jazdy menej citlivé
takže vozidlo môže byť mäkké aj bez zbytočného
ako by sa žiadalo, za normálnych okolností sa ale
nakláňania v zákrutách. Forester s naftovým
Forester diesel ovláda čisto a rovnako presne ako
boxer motorom pricháǳa na slovenský trh
kompaktnejšia Impreza.
v týchto dňoch.

Naopak popracovať ešte treba na
kulise šesťstupňovej
manuálnej
prevodov-

Interiér je kvalitne vypracovaný
a dobre odhlučnený.
Nová éra v histórii automobilky
sa dotkla aj bočných dverí.
Bezrámové okná nám budú chýbať.

Na Novú šesťrýchlostnú manuálnu
prevodovku sa treba sústrediť.

6,3

» zrýchlenie 0-100 km/h [s]

10,4

» max. rýchlosť [km/h]

186

ROZMERY
» dĺžka

4560 mm

» šírka

1780 mm

» výška

1700 mm

» rázvor náprav

2615 mm

» batožinový priestor

450 l

» hmotnosť brzdeného
prívesu
» objem palivovej nádrže
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2000 kg
60 l
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DRIVE:PROFIL
Text: Václav Lipavský | Foto: www.swrt.com

Colin McRae

Richard Burns

posledný mohykán

k niekoľkým titulom meǳi značkami (1995,
1996, 1997). V sezónach 1999 až 2003 už jazdil
za továrenský Ford, kde pomohol modelu Focus
získať dobré meno. Jeho posledným oﬁciálnym
továrenským útočiskom sa stal v roku 2003 Citroën, no už nasledujúci rok Colin zavesil WRC
kariéru na klinec. Niekoľkokrát sa za volant
špeciálu WRC ešte posadil, no vždy len
v rámci jednorazových podujatí. Svoju deﬁnitívne poslednú rally Colin McRae absolvoval
v roku 2006 v Turecku. Jeho športové ambície
však odchodom z WRC neopadli. Šťastie mal
hľadať s BMW X3 na Dakare 2008, no osud
chcel inak.

Jeho uvoľnený jazdecký štýl
privádzal divákov do varu, na
trati vydával zo seba všetko
a neustále balansoval na tenkej
hrane medzi veľkolepým víťazstvom a potupnou porážkou.
Jeho odhodlanie riskovať a nevídaná viera v seba samého ho
radili k typickým predstaviteľom
„starej jazdeckej školy“.

C

olin pocháǳal z klasickej motoristickej
rodiny, koniec koncov otec Jimmy aj mladší
brat Alister sú stále aktívnymi pretekármi
rally. Svoj prvý škótsky šampionát absolvoval
s vozidlom Talbot Sunbeam už v osemnástich
rokoch. Mladý Colin bol veľkým obdivovateľom
Ariho Vatanena, ten neskôr významnou mierou
ovplyvnil aj jeho divácky atraktívny jazdecký
štýl. Talbot postupne vystriedal Vauxhallom
Nova, neskôr nasledoval Ford Sierra XR 4×4,
až skončil pri legendárnej Sierre Cosworth.

legenda s nezlomným charakterom

R

Odišiel tak, ako legendy zvyčajne neodcháǳajú.
Prežil nespočetne veľa nebezpečných havárií,
mnohokrát stratil kontrolu nad autom
v miestach, kde by iní prišli o život. Vždy však
vyviazol živý. Osudnou sa mu nakoniec ⒖

ichard Burns sa narodil ⒘ januára 1971
v malej obci Reading v Anglicku ako
mladší z dvoch súrodencov. Jeho talent na prácu s volantom sa prejavil už keď mal 8 rokov.
Otcovi tajne kradol starý Triumph 2000
a jazdil s ním po okolitých poliach. O dva
roky neskôr sa stal členom klubu „Under
17 Car Club“, kde získal svoj prvý neoﬁciálny titul „Vodič roku 1984“. Jeho nadanie
šoférovať si otec našťastie všimol a mal preň
pochopenie. V roku 1986 ho zobral do rally

Colin Mcrae sa počas svojej aktívnej kariéry
zúčastnil 146 rally pretekov, v ktorých 42 krát
obsadil pódiové umiestnenie a 25 krát zvíťazil.
V 477 rýchlostných skúškach získal prvenstvo
a celkovo nazbieral 626 bodov.
za volantom mu napokon v roku 1993 otvorili
dvere do Majstrovstiev sveta v rally. Colin už
v tom čase Subaru poznal ako vlastné topánky,
nebolo preto prekvapením, že svojou dravou

Pri vyslovení jeho mena súperi
spozorneli, fanúšikom poskočilo
srdce, a šéfovia konkurenčných
továrenských tímov dávali
v duchu dokopy peniaze na jeho
kúpu. Bol mladý, no talent
a zdravá ctižiadosť mu otvárali
dvere, ktoré ostali iným
zatvorené.

Do sveta veľkých rally vstúpil v roku 1988 za
volantom vlastného auta Talbot Sunbeam,
o rok neskôr už sedel v Peugeote 205 GTI.
Osudovým bol pre Richarda rok 1991, kedy sa

Účinkovanie v svetovom šampionáte odštartoval v roku 1996 v tíme Mitsubishi Ralliart,
kde až do roku 1998 pilotoval Mitsubishi
Carisma GT. Jeho najúspešnejšie účinkovanie
v seriáli WRC však odštartovala až sezóna
1999, kedy sa stal továrenským jazdcom
legendárnej stajne Subaru. Za volantom
japonských špeciálov Impreza WRC nakoniec
dosahoval výsledky, ktoré z neho urobili
legendu. Jazdecké umenie mu pomáhal zdokonaľovať aj jeho vtedajší tímový kolega Juha
Kankkunen. Vrcholom Burnsovho snaženia
bola sezóna 2001, v ktorej získal za volantom
Subaru Impreza WRC titul majstra sveta.
V tej chvíli však už bolo jasné, že tú nasledujúcu absolvuje čerstvý majster sveta v Peugeote
206 WRC. Za jeho volantom mal v roku
2003 vykročené k zisku druhého titulu...
Počas svojej krátkej, no plodnej kariéry sa
Richard Burns postavil na štart 106 pretekov,
34 krát z toho skončil na pódiovom umiestnení a zaknihoval si 10 celkových víťazstiev.
Ťažiskovým obdobím jeho kariéry bolo
práve účinkovanie v stajni Subaru, pre ktorú
vybojoval aj spomínaný titul majstra sveta.
Nebyť zákernej choroby, s veľkou pravdepo-

za 12 rokov asistovania burnsovi si
robert reid zvykol na chuť šampanského.

Colin za volantom imprezy 555 vedel

Ako sme si ho uchovali v pamäti

Hoci vo švédsku v 1997 colin nevyhral,

v uliciach monaka sa v roku 2000

rozvíriť stojaté vody RALLY šampionátu.

- na stupni víťazov (austrália 1997)

piruety na ľade diváci isto ocenili.

ukázal burns ešte s modelom wrc99

(rally portugal 2000)

septembra 2007 stala jeho vlastná helikoptéra.
Zrútila sa blízko škótskeho mesta Lanark, kde sa
Colin narodil a neskôr často trávil voľné chvíle
s rodinou. Smutnou hrou osudu je aj fakt, že
spolu s ním vyhasol v troskách lietajúceho stroja
aj život jeho syna Johnnyho.

školy blízko Newtownu, kde si mladý Richard
vyskúšal športový Ford Escort. Tu zistil, čím
sa chce živiť. Miloval vôňu benzínu, rýchle
kolesá a adrenalín. Táto „trojkombinácia“
nakoniec rozhodla o jeho deﬁnitívnom životnom smerovaní.

mu do cesty priplietol Robert Reid - človek,
ktorý sa stal na nasledujúcich 12 rokov jeho
spolujazdcom. Burnsove úspešné ťaženie pokračovalo aj v nasledujúcom roku, kedy usadol za
volant prvého Subaru, konkrétne Legacy RS,
podporovaného spoločnosťou Prodrive.

V roku 1991 nabrala Colinova profesionálna kariéra obrátky, keď podpísal zmluvu s
Davidom Richardsom, šéfom tímu Prodrive.
Sezóny 1991 a 1992 si tak odkrútil za volantom
svojho prvého Subaru Legacy RS v Britskom
šampionáte. Jeho výsledky i nevídaná odvaha

jazdou s maximálnym nasadením dokázal získať
majstrovský titul už po dvoch rokoch účinkovania v tíme (1995). Titul Majstra sveta oslavoval
za volantom legendárneho Subaru Impreza 55⒌
V tíme Subaru Colin ostal až do roku 1998,
čím japonskému výrobcovi výrazne pomohol aj

v prachu Rallye Catalunya ročníka 1995 si mcrae s derekom

Nicky grist v roku 1997 na sedadle colinovho spolujazdca

Hoci v sezóne 1995 bol richard burns po sainzovi

ringierom horúcim FLamencom na legendárnej impreze 555

vystriedal Dereka Ringera. A hoci sa ich cesty v roku 2002

a mcraeovi len tímovou trojkou, odvážnou jazdou

vyslúžili „iba“ druhé miesto, ale titul už mali „vo vrecku“.

rozišli, na sklonku colinovej kariéry jazdili opäť spolu.

pomool značke v pohári konštruktérov.
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labuťou piesňou imprezy WRC99 bolo
v roku 2000 víťazstvo na rally safari

dobnosťou by pokračoval v úspešnom ťažení
za ďalším titulom. To však už tento charizmatický mladý Angličan žiaľ nestihol. V roku
2003 mu plány skrížila ťažká choroba, ktorej
po namáhavom dvojročnom zápase
v novembri 2005 podľahol.


unavene pôsobiaci burns za volantom zablatenej „rezy“
WRC2001 na rally portugal roku 2001 ešte netuší, čo my už
vieme - na konci sezóny titul skončil v jeho rukách.
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DRIVE:SUBARU ZRAZ

J

e sobota ráno, ⒐ august 2008, prší.
Človek by si pomyslel, že v takom počasí
sa neoplatí vystrčiť nos z domu.
A predsa - na niekoľkých miestach
Slovenska a Českej Republiky už do
svojich áut netrpezlivo a v očakávaní
neznámeho nasadajú členovia
Subaruclubu. Dôvod? Začína sa predsa
veľmi zaujímavá akcia - Subaru zraz.
A práve na ňom sa po prvýkrát počas
šiestich dní chce pri rôznych akciách
a zábave spoznať a zabaviť partia mladých
ľudí. „Páchateľom“ a praotcom myšlienky
nie je nikto iný, ako predseda Subaruclubu.
Prvé stretnutie sa koná v Trenčíne na
parkovisku pod hradom. Stále prší,
a skupinka sa rozhodne presunúť
do Bojnického autokempu, kde je
pripravený oﬁciálny začiatok zrazu, a kde
sa stretáva najväčšia grupa majiteľov
vozidiel Subaru. 12 krásnych áut
pózuje fotografom, zábava je v plnom
prúde, opeká sa, je a pĳe, ale hlavne
kecá. Hlavná téma - Subaru.
V nedeľu ráno, presnejšie pred
obedom, je naplánovaný výlet do
Bojníc. Prvý padá za obeť Bojnický
zámok, kde nám veľmi milá teta
v čiernom vo svojej priroǳenosti
rozpráva a ukazuje ako sa žilo na
zámku. Po tomto neuveriteľne
vyčerpávajúcom zážitku mierime

priamo do reštiky, aby sme zahájili
protestný obed. A kto by potom s plných
bruchom chcel ešte behať po ZOO, aj keď
tam v živote nebol, však? Takže šup ho do
kempu, kde ujo výčapník stepuje za pultom
a trénuje pravačku. O zábavu postarené.
A čo sa dialo do rána, o tom nebudem písať…
V pondelok sa koná zrýchlený presun
z Bojníc do Očovej, cestou navštevujeme
predajcov Subaru v Prieviǳi a v Banskej
Bystrici. V Očovej nás už očakáva mladý
chalanisko s licenciou pilota vo vrecku,
a sedem z nás si ide zalietať ponad Zvolen.
Myslím, že vyhliadkový let je úžasný
zážitok. V Očovej nás ešte očakáva bláznenie
po lúkach a výstup na vrchol kopca. Ale
nebojte sa, nie pešo - na Subarkách. Potom
čakáme na západ Slnka a robíme krásne
fotky. S večernou opekačkou sa koná
súťažná disciplína vo vrhu guľou. Keďže
padá tma, vrháme gule do tmy a svietime si
čelovkami. Pricháǳa outback zo Saudskej
Arábie. V tú noc padajú meteority. Je
krásne. Poslední vytrvalci odcháǳajú spať
o štvrtej ráno.
Presunom na východné Slovensko začína
utorok. Navštívime prameň Hrona
a obedujeme v Ranči pod Ostrou skalou,
blízko Dobšinskej ľadovej jaskyne.
A aby som nezabudol, cestou sa kúpeme
na kúpalisku vo Vlachove, ktoré si dovolím
tvrdiť pamätá ťažký komunizmus
a zachovalo si svoju pôvodnú tvár. Je to
veľmi príjemná a nostalgická spomienka
nielen prostredím, ale aj cenami. Večer

V stredu máme pripravenú prehliadku
kaštieľa v Betliari a hradu Krásna Hôrka,
potom sa presúvame krásnou cestou zo
Súľovej do Dediniek na Palcmanskú
mašu. Po bohatej večeri opäť žĳeme až do
skorého rána. Výborné koláčiky od jednej
krásnej Subaru rodinky príjemne dopĺňajú
tekuté ovocie. Tento večer je považovaný
za oﬁciálny koniec zrazu, takže zodpovedne
oslavujeme úspech akcie, super partiu
i kopec zážitkov. Koniec to však nie je pre
všetkých.
Vo štvrtok zopár ľudí odcháǳa domov,
kým zdravé a vytrvalé jadro skupiny
navštevuje niekoľko jaskýň a po fajnovom
obede sa už každý vyberá svojím smerom.
Stručne som zhrnul čo sme zažili, kde sme
boli a čo sme videli. Klobúk dole pred tým,
ako sa partia mladých ľudí, ktorí majú
minimálne jedného spoločného koníčka
– Subaru, vie nadchnúť, zabávať
a spolupracovať na spoločnej veci. Všetkým
Vám ďakujem a teším sa na pokračovanie
takýchto zábavno-spoznávacích zrazov
nielen na území Slovenska.
Akcia prebehla úspešne – SUBARU
a SUBARISTOM ZDAR!


KA

Mladé, svieže a chutné...
K

ARPATSKÁ PERLA, s.r.o. je vinársko-vinohradnícka spoločnosť, sídliaca v Šenkviciach.

Vyrábame najmä akostné vína s prívlastkom, ktoré sú
vyrobené prevažne z hrozna vypestovaného na 40 ha
našich vinohradov.
Sortiment tradičných odrôd, ako sú Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Chardonnay, Frankovka modrá, Rulandské
modré, Cabernet Sauvignon, sme postupne obohatili
o nové – Aurelius, Devín, Pálava, Alibernet.
To, čím sa radi popýšime je najmä najväčšia
ucelená plocha vinohradov v lokalite Suchý vrch
o rozlohe 28 ha. Rozsiahlou rekonštrukciou sídla
a výstavbou nových priestorov sa zároveň uskutočňuje naša predstava o modernom vinárstve.
Výrobné priestory vinárstva sa tohto roku dostali meǳi osem nominovaných architektonických
diel na cenu Arch 200⒏
Radi vás privítame v tejto krásnej, dvojpodlažnej
a hádam aj najmodernejšej pivnici na Slovensku.
Tu vyrábame vína podľa európskych trendov a za
využitia najvyspelejších technológií.
Vína ponúkame v troch kolekciách – JAGNET,
VARIETO, DÍLEMÚRE
Jagnet - víno bez prívlastku, víno s espritom.
Mladé, svieže a chutné. Navyše sa usmieva
a nepretvaruje sa. Je zrkadlom kraja, v ktorom sa
zrodilo dobrým a starostlivým rodičom.
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pricháǳame do Betliara, kde sa v úžasnom
kempe ubytovávame a rúbeme drevo
na večeru do záhradnej reštaurácie pri
Betliarskom kaštieli. V noci ešte ideme
pozrieť nadšencov a priateľov netopierov
z Anglicka, ktorí v parku kaštieľa robia
odchyt netopierov. Slovenský sprievodca
nám vysvetľuje ako funguje netopier,
ako ich chytajú, čo s nimi robia a ako ich
vyhľadávajú. No čakali sme zbytočne, kým
sme tam boli my, nechytili nič.

PAT

S

R

Text: Ivan Špilda, alias taxi | Foto: autor

Varieto - víno s originálnou odrodovou charakteristikou.
Biele, ružové i červené. Suché i nesuché. Príťažlivá vôňa,
emotívna chuť, obdivuhodný zrecí potenciál. Úprimný
produkt zo srdca Európy.
Dílemúre - výnimočné víno pre výnimočné okamihy.
Médium nenapodobiteľnej kvality. Ideálny súlad vzhľadu,
vône i chuti. Víno pevnej štruktúry a vzletnej architektúry.
Víno dlhého života. Nektár pre znalých i náročných.
S vínami žneme úspechy na domácich ale i zahraničných súťažiach vína. V Národnom Salóne Vína pre
tento rok môžete nájsť nádherný Muškát Moravský 2007, Cabernet Sauvignon 2006, neskorý zber
či Alibernet 2006, neskorý zber.
Na prehliadke VINO ǇUBǇANA 2008, sa hodnotitelia z 18 krajín postarali o krásny výsledok
pre náš Cabernet sauvignon 2006, výber z hrozna.
Po šampiónovi česko-slovenskej vinárskej ligy nás
tento červený skvost opäť potešil a zo Slovinska
priniesol zlatú medailu. Práve toto víno chystáme
do predaja k spríjemneniu vianočných sviatkov. Za
zmienku určite stojí aj strieborná medaila z VINAGORY pre našu „hrozienkovú“ Pálavu 200⒍
Ctíme si hodnoty kraja a práve preto sa pri našich
vínach snažíme, aby každý dúšok oǳrkadľoval náš, Malokarpatský región. Dobrá odozva
u zákazníkov je pritom veľkou motiváciou, aby
sme vína robili naďalej na vysokej úrovni. Tak,
ako to v KARPATSKEJ PERLE vieme.
Margita Šebova a Ladislav Šebo
www.karpatskaperla.sk
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SEXI
BOXER
DIESEL

Aby sa BOXER DIESEL na šírku zmestil do obmeǳeného priestoru, konštrukcia hlavy valca je v porovnaní
s benzínovou verziou o 17 mm tenšia, pričom pevnosť
v spaľovacej komore zostala zachovaná. Sacie a výfukové
otvory sú uložené takmer horizontálne, avšak konštrukcia
ich tvaru zabezpečuje účinné vnútorné prúdenie.

VSTREKOVANIE

BOXER DIESEL používa systém priameho vysokotlakového vstrekovania nafty (common rail). Dieselové motory
sa vo všeobecnosti vyznačujú veľmi vysokým tlakom
vstrekovania (cca 1800 barov), čo je 600 krát viac ako pri
benzínových motoroch. To by sme mohli prirovnať k tlaku, ktorý vyvinie 5 tonový slon na konček ľudského prsta.

Štruktúra motora typu boxer sa vyznačuje
dvomi časťami bloku motora umiestnenými horizontálne proti sebe, čo mu
prináša veľkú pevnosť a redukciu vibrácií.
V porovnaní so štvorvalcovými radovými
dieselovými motormi tiež poskytuje tichý
chod v celom rozsahu otáčok motora.

Kvalita montážnej linky v preváǳke Oizumi je pod prísnym
dohľadom. Kontrolovalo sa napríklad presakovanie oleja vstrekovaním ﬂuoreskujúcej látky do motora a zvyšovaním tlaku
v palivovom potrubí. Na doťahovanie skrutiek sa okrem kontroly
uťahovacieho momentu používa aj metóda uťahovania skrutiek
pod určitým uhlom, čím sa zabezpečuje presnosť pri doťahovaní.

Blok motora BOXER DIESEL je vďaka náročným testom, analýzam
a početným konštrukčným vylepšeniam inžinierov Subaru ešte kompaktnejší ako jeho benzínový súrodenec. V porovnaní s ním je BOXER DIESEL
dokonca o 61,3 mm kratší, a hoci je jeho zdvih predĺžený o 19 mm, zachoval
si naftový motor takmer zhodnú šírku ako benzínový boxer.

TESTY

Piest sa zvyčajne vkladá do bloku motora cez servisný otvor
a vo vnútri bloku sa pripojí. Ale pri montáži BOXER
DIESEL sú piest a ojnica vložené do motora spoločne
a následne zakrytované. Takáto montáž sa plne zaobíde
bez servisného otvoru.

BOXER DIESEL je vybavený turbodúchadlom, ktoré
využíva variabilnú geometriu. Keď sú lopatky statora turbodúchadla otvorené, prúd výfukových plynov sa stenšuje
a zrýchľuje, čím sa zvyšuje krútiaci moment v nízkom
rozsahu otáčok (pod 1800 rpm).

aga
ÚČA
(ODPOR tov nájdete v m
s
Špeciali

KONŠTRUKCIA
ROZMERY

V porovnaní s benzínovými majú dieselové motory iné parametre priemeru valca a zdvihu - spaľovacia komora dieselového motora je zvyčajne kompaktnejšia, čo uľahčuje zapaľovanie pri kompresii vstrekovaním paliva priamo do spaľovacej
komory. Rozmery priemeru valca a zdvihu pri BOXER
DIESEL dosahujú 86 mm x 86 mm vďaka optimalizácii
tvaru spaľovacej komory a pevnosti piestu.

TURBO

PIESTY
SPAĽOVACIA
KOMORA
16 DRIVE magazín

VÝROBA

Prvé vývojové práce svetovej novinky BOXER
DIESEL pre osobné automobily zahájil tím len
štyroch inžinierov v roku 199⒐ Na testovaciu
stolicu bol prvý prototyp motora BOXER DIESEL
umiestnený v novembri roku 200⒋

VALCE

ZAČIATKY

To, čo odlišuje Subaru od iných výrobcov, je motor
typu boxer v kombinácii s technológiou AWD, ktorá
poskytuje mimoriadne jazdné vlastnosti v spojení
s bezpečnosťou a ohľaduplnosťou k životnému prostrediu.

Spaľovacia komora v prípade BOXER DIESEL musí
byť kompaktná, aby sa optimalizovalo spaľovanie.
Pre dosiahnutie želaného objemu, čiže pri dvojlitrovom motore pol litra na valec, sa teda musí zmenšiť
priemer valca a predĺžiť zdvih.

NE
OBERAŤL!!!
Z
O
R
A
DOM XER DIESE ÍN) ;-)
GAZ
BO
MOTORREDAKCIA DRIVE zMínAe na str. 33

Takmer všetky radové motory sú vybavené vyvažovacími hriadeľmi, ktoré
kompenzujú hluk a vibrácie. Avšak
protiľahlým postavením piestov sa motor
typu BOXER zaobíde bez nich a kompenzuje tak zotrvačnú silu, ktorá spomínané vibrácie a hluk spôsobuje.

ŠÍRKA

VYVAŽOVACÍ
HRIADEĽ

Text: Peter Machala | Foto: Subaru

Testovacie automobily Legacy boli na hodnotenie poslané
do Európy, aby prešli najtvrdšími testami v podmienkach
vysokých teplôt a nadmorskej výšky okolo španielskej
Granady, ako aj v chladných podmienkach Škandinávie
a oblastí v blízkosti Severného pólu. Každý z desiatich
automobilov Legacy najazdil 100 000 km – celkovo viac
ako milión kilometrov.
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TEST:DRIVE Legacy DIESEL
Text: Rastislav Chvála | Foto: autor, Subaru
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Premiéra
Subaru s naftového motor
ojedinelý pôsobila vlnu otá a s protibežnými
ti. Boxer motor, prvý na s zok motoristicke piestami pod ka
aj s päťs spotrebuje šesť vete, neubral zna j verejnosti. Konšpotou
lit
tupňovou
č
t
prevodov rov nafty v rodin ke z charakteru arukčne
nom kom
kou.
bi a vyst povesačí si

TEST:DRIVE Legacy DIESEL

P

redstavenie naftového motora neobvyklej
konštrukcie patrí meǳi najvýznamnejšie
udalosti tohto roka v rámci automobilovej
techniky. Diesel s protibežnými piestami, ktoré
sa navzájom boxujú dnes nikto nepoužíva a po
pokusoch jednej nemeckej ﬁrmy v šesťdesiatych
rokoch, postaviť úžitkové auto s plochým motorom, ide o prvý diesel tohto typu v osobnom
aute na svete. Konštrukcia priniesla okrem senzácie zníženie ťažiska, rozmerov a hmotnosti
s porovnateľnými motormi.
Subaru už niekoľko rokov riešilo dilemu ako
zvýšiť predaje, obstáť v záplave konkurenčných
naftových motorov a pritom nestratiť svojich
verných zákazníkov. Vyhradený výrobca benzínových motorov porušil svoj pôvodný status a prekročil hranicu komercie, otázkou však zostáva,
či naftovým motorom utrpí povesť značky
a zisk nových duší bude adekvátny. Počas hľadania odpovede testovacie Subaru najazdilo takmer
dvetisíc kilometrov po všetkých typoch ciest
a v rôznom tempe.

JE INÝ

Pohonný agregát nového typu je už od naštartovania, tlačidlom na prístrojovej doske, úplne iný
ako konkurenti. Zvonku počuť, že ide
o diesel, hoci klasický klepot je dobre utlmený voči okoliu. Voľnobežné otáčky navonok
pripomínajú naftové motory Honda, BMW a
Toyota. Vo vnútri je boxer podstatne tichší a po
prekročení dvetisíc otáčok prevažuje vo zvukovej
skladbe nezameniteľný nižší tón boxerového
motora. Milovníci značky tak neprídu o charakteristický tón a ostatným rozhodne nižšia hladina
hluku ako u konkurencie neprekáža. V istej
rýchlosti vôbec nepoznať, že ide o diesel. Nástup
krútiaceho momentu a priebeh výkonu je na pol
ceste meǳi naftovým a benzínovým motorom.

RÝCHLA REAKCIA

Výkonové parametre dosahované motorom
Subaru sú dnes v tejto triede bežné dokonca
mnohé značky majú v ponuke dvojlitrové motory
s vyšším papierovým výkonom. Aby sa im
Subaru na papieri vyrovnalo malo by v budúcnosti predstaviť výkonnejšiu verziu. V praxi
však kombi s pohonom všetkých kolies dosahuje
rovnaké a lepšie dynamické parametre ako
konkurenti. Môže za to vysoký krútiaci
moment 350 Nm a výkon dostupný už pri
3600 otáčkach. Meǳi pásmom krútiaceho
momentu a maximálneho výkonu nie je
meǳera. Túto danosť využíva aj päťstupňová
prevodovka. Jednou z najväčších predností je
rýchla odozva na stlačenie a pustenie plynového
pedálu. Takto pohotový diesel neponúka nikto.

nemusí veľa radiť a pozor si musí dať iba na
dvojke, ktorá potrebuje na rozbeh vyššiu rýchlosť. Teda pri pohybe v poǳemných garážach
meǳi panelákmi treba častejšie používať
jednotku. Prínos päťstupňovej prevodovky je pri
prebiehaní a zrýchľovaní. Porovnateľné auto so
šesťstupňovou prevodovkou spočiatku potiahne
výraznejšie ako Subaru, ale vodič musí hneď preraďovať, čím sa zrýchlenie preruší, turbo sa musí
znovu nafúknuť a zrýchlenie poklesne. Zásluhou
prevodovky zvládne Subaru Legacy šprint na
stovku aj s pohonom všetkých kolies lepšie ako
papierovo výkonnejší konkurenti.

„Výborné auto, vďaka spotrebe sa
začne predávať, navyše je to poriadna „štvorkolka“.
Legacy nevyzerá
byť ťažké a motor
ťahá v celom spektre otáčok. Príde
aj výkonnejšia
verzia?“

Igor Drotár

niekoľkonásobný majster
Slovenska v automobilovej rely

SPOTREBA

Najšokujúcejším parametrom na pomery značky
Subaru je spotreba. Kým pri benzínových
verziách sú majitelia zvyknutí na desať litrov,
diesel chce v priemere necelých sedem. Celkový
priemer za dvetisíc kilometrov testu bol 6,9 litra
na sto kilometrov. Pri komótnej a ekonomickej
jazde sme dosiahli spotrebu 5,2 a počas jazdy,
ktorá nám vyhovuje a neuberá nás o pôžitok
z jazdy, spotrebovala 7,6 litra nafty na sto
kilometrov.

VELKÉ LEGACY

Rodinné kombi ponúka ten istý
komfort a bohatú výbavu ako
pred tým s niekoľkými zmenami
na prístrojovom panely. Popri
naftovom motore vynikla koncepcia
symetrického pohonu. Predok sa
totiž neponára pri brzdení ako
u konkurenčných dieselov a veľké
auto ochotne zatáča do zákrut.
Pohotovostná hmotnosť Subaru
napriek prítomnosti pohonu všetkých kolies neprevyšuje hmotnosť
konkurentov s pohonom jednej
nápravy. Niektoré detaily interiéru
by mohli mať modernejšie spracovanie a prĳali by sme mierne nižší
aerodynamický hluk.

DOBRE NASTAVENÁ
ZÁKLADNÁ CENA

Zohľadňuje vysoký stupeň
vybavenia. Konkurencia má kvôli
cenovej politike odstupňované
vybavenia a možno v niektorých
prípadoch začína s pohonom jednej
nápravy na mierne nižšej cene. Pri
dorovnaní výbavy a pohonu Subaru
nevycháǳa drahšie. Automobilka
tají, koľko investovala do vývoja
motora bez cuǳej pomoci. Bez
evolúcie vznikol jeden z troch
najlepších naftových motorov tejto
kategórie, plne porovnateľný
s agregátom BMW a Mercedes.
V niektorých ohľadoch je
dokonca lepší. Prekážkou môže
byť zložitejší servis a riedka sieť
dílerov Subaru a zatiaľ chýbajúca
automatická prevodovka. Na záver to
najpodstatnejšie: povesť značky pred
jej nadšencami príchodom naftového
motora rozhodne neutrpí.

V ČOM JE INÝ

Na rozdiel od konkurenčných
motorov s radovým usporiadaním
valcov, Subaru postavilo diesel s
protibežnými piestami. Protibežný
pohyb eliminuje vibrácie vznikajúce výbuchom zmesy paliva so
vzduchom a znižuje zotrvačné sily.
Motor tohto typu je nižší, znižuje
ťažisko auta a má menšie vonkajšie
rozmery. Vďaka špeciálnym materiálom hmotnosť naftového agregátu
neprevyšuje porovnateľný benzínový
motor, ktorý je o šesť centimetrov
dlhší. Nevýhodou je zložitá atypická
konštrukcia. Náhradné diely
a opravy sú záležitosťou užšieho
kruhu servisov.


Na prístrojovom paneli pribudol merač
ekonomiky prevádzky. Ak sa vodič drží na
uzde a ručička zotrváva v zelenom poli,
spotreba iba jemne prevyšuje päťlitrovú hranicu.

„Neviem sa stotožniť s myšlienkou, že Subaru má diesel, ale
motor ma príjemne prekvapil.
Typické Subaru, ťahá od
nízkych otáčok a potom neumrie
(smiech). Láka ma spotreba a
kultúra chodu, na ceste sa nespráva ako diesel, takmer ho nepočuť.
Asi si
musíme
zvyknúť
na to, že
do Subaru
sa bude
tankovať
nafta, hoci
mi to stále
nejde do
hlavy.“

Mário Csente

pretekár, majiteľ benzínového
Subaru Impreza STI

Subaru Lego 2,0D kombi a konkurencia v základných verziách
Model
Verzia

Subaru Legacy

Audi A4

VW Passat

2,0 D

2,0 TDI

2,0 TDI

Kombi Avant

Touring

4motion

Pohon všetkých kolies

áno

nie

áno

Objem motora (cm3)

1998

1968

1968

110/150

105/143

125/170

3600

4200

4000

Výkon (kW/k)
Pri otáčkach (ot./min.)
Krútiaci moment (Nm)
Pri otáčkach (ot./min.)

350

320

320

1800

1750

1800

Zrýchlenie 0 - 100 (s)

8,9

9,7

10,5

Max. rýchlosť (km/h)

203

208

201

5,7

5,7

6,8

Dĺžka (mm)

4720

4703

4774

Rázvor náprav (mm)

2670

2808

2709

64

65

70

433/1649

490

603/1731

1510

1520

1554

Spotreba mix (l/100 km)

Objem nádrže (l)
Objem kufra (l)
Poh. hmotnosť (kg)

Rodinné kombi sa dodáva výlučne s pohonom
všetkých kolies. Jednoduchý nadpis „Subaru diesel“
šokuje okolie, pretože ešte pred pár rokmi to
bola nemysliteľná kombinácia.
Dnes úsporná realita.

PLUSY

+ Kultúra chodu
+ Priebeh krútiaceho momentu
+ Rýchla reakcia na plynový
pedál
+ Nízke ťažisko
+ Nízke vibrácie

MÍNUSY

- Jediná výkonová verzia
- Zložitá konštrukcia
- Chýbajúca verzia
s automatom

IBA PÄŤ RÝCHLOSTÍ

Popri deklarovaných vlastnostiach motora vzbudila všeobecné pohoršenie informácia, že Subaru
Legacy diesel príde na trh iba s päťstupňovou
prevodovkou v čase kedy konkurencia používa
výlučne šesťstupňové prevodovky. V praxi ide
o jeden z príkladov ako môže dobre zladený
celok fungovať s piatimi rýchlosťami. Krútiaci
moment motora dovolil použiť ťažký stály
prevod. Výsledkom je nízka spotreba a prĳateľné
otáčky na päťke aj pri rýchlosti 180 km/h. Vodič
20 DRIVE magazín
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DRIVE:HISTÓRIA LEGENDY
Text: Gustáv Budinský | Foto: archív, internet

K

aždý, kto mal to šťastie Imprezu
šoférovať, vám potvrdí jedno:
toto auto nenechá nikoho bez emócií.
Čo ale okrem systému pohonu všetkých štyroch kolies, známeho pod
názvom Symmetrical AWD, robí
Imprezu takou výnimočnou? Stačí
do receptu primiešať dvojlitrový
boxer poháňaný turbom
a za prítomnosti typicky chrapľavého zvuku sa toto auto rozhýbe
neuveriteľným spôsobom. Veď
uznajte, za zrýchlenie z 0 na 100
km/h v čase okolo 5 sekúnd sa
nemusí hanbiť žiaden športiak
s cenovkou oveľa vyššou.
Zmieňovaný charakteristický
zvuk nie je ani tak zásluha
samotného motora, ako si
ľudia zväčša myslia. Môžu za
to asymetrické zvody k turbu,
ktoré produkujú tieto nádherné tóny. Na japonskom
trhu je k dispozícií aj tzv.
Twin Scroll turbo, ktoré má
dva vstupy - čo napomáha
výkonu - ale nádherný zvuk
úplne eliminuje.

Všetko má
svoj ZAČIATOK...
Subaru od samého zači
prístupom k výrobe autoatku vybočovala svojim
poskytujúce radosť z ja mobilov. Cieľ vyrábať autá
podmienkach, pri zachovzdy v akýchkoľvek
možnej miery bezpečno aní najvyššej
už roky model Impreza. sti, charakterizuje
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„Impr

Ale pekne poporiadku.
Príbeh tohto kultového
vozidla by sa dal prirovnať
k príbehu škaredého
kačiatka, ktoré vyrástlo
z hranatej „prepravky“
na krásnu, vyspelú
dámu, o ktorej dnes
hovorí celý motoristický svet s nadšením
a úctou zároveň. Tú
sa Impreze podarilo
vydobyť najmä vďaka
úspešnému pôsobeniu
vo WRC, teda World
Rally Championship.
Málokto ale vie, ako
sa táto ikona vlastne
zrodila.
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DRIVE:HISTÓRIA LEGENDY
Tu sa nám vyná
ra ďalšia perličk
a
súvisiaca s Japo
nskom. Subaru
nemohlo oﬁciá
lne prihlásiť tý
chto
16 áut v Británi
í v rovnakom ča
se ako v
Japonsku, ale až
o rok neskôr, pr
etože ich
stihlo predbehn
úť 50 súkromný
ch dovozcov, ktorí si toto
auto priviezli z
Japonska sami.
Pri tomto mod
eli je veľmi ťažk
é presne určiť
konečný počet
vyrobených áut.
Niekto spomín
400 kusov, niek
a
to 400 a 16, inde
400 a dodatočn
ďalších 2⒋
e

rovnaké označe
nie – WRX na
celom
svete, práve z dô
vodu častej zám
eny
modelov na rôzn
ych trhoch. Jedn
a
z najdôležitejších
vecí, ktoré prin
iesol nový mod
el, je torzná tuho
karosérie, ktorá
sť
narástla až o 25
Keď už hovorím
0%!
e
o
pe
vn
os
ti,
nesmieme
zabudnúť ani na
to, že karosérie
týchto áut sú už
v základe také pe
vné, že môžu po
užívať bezrámov
dvere – toto sa ale
é
týka všetkých m
odelov, nielen
WRX. Ďalším,
nemenej markan
tným znakom je
rozdielnosť karo
sérií meǳi 4 a 5dverov ými mod
mi, ktoré boli do
elteraz identické až
po
C-čkov ý stĺpik.
Štvordverový m
odel má teraz
omnoho agresív
nejšie rozšírenie
pri predných
blatníkoch (cca
40 mm). Dokon
alý motor prešiel
najmenšími zm
enami, výkon bo
l upravený na 21
koní vo verzií W
8
RX a 265 koní
vo verzií STI, kt
má väčšie turbo,
orá
meǳichladič stl
ačeného vzduch
6-stupňovú prev
u,
odovku a väčšie
brzdy Brembo.

Spoločnosť Prod
rive založili
v roku 1984 Da
vid Richards
a Ian Parry. O
rok neskôr firm
a
rozbehla svoj pr
vý pretekársk
y
tím Rothmans
Porsche Rally
Team, pričom ví
ťazstvo
Isté ale je, že ex
v Middle East Ra
istujú
lly Championship
vaním začínajúcim dodatočne tri kusy s čísloa druhé miesto
na 000x, ktor ýc
v Európskom
h majiteľmi sa
stali nik menší,
šampionáte v
ako Dave Richar
rely už v prvom
ds – zakladateľ
Prodrive(0001),
roku pôsobeni
Colin McRae (0
a preukázalo ich
002) a jeho spolujazdec Nick y
talent a schopn
Grist (0003). M
osti.
odel 22B je dodn
hodnotený ako
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es
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spolupráca so
aj
Imprez y. Samoz
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jme, vyrábaný
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,
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sť
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IHI WF 23, oﬁ
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ciálnym výkono
280 koní, DCC
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m
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ie. So Subaru
Verzia UK
brzdy vpredu,
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300.
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RE-edícia z roku 2002
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Nová Impreza so
akýkoľvek
sebou ale prinies
model Imprezy.
la viac zmien, ak
Čokoľvek
o
len radikálny di
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k dispozícií len
výfukových sy
4 a 5-dverov ý
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1. cena

...ZA VOLANTOM
SUBARU
ekár so
Jan „Honza“ Štěpánek, bývalý pret ch
čný
rani
zah
aj
ich
naš
skúsenosťami z
čo
šampionátov v rely, má rozhodne veľa
...
kou
rkol
štvo
so
povedať o jazdení

Z

e zkušenosti můžu říct, že lehké, rychlé
a hravé Subaru s pohonem 4×4 je v zimních
měsících jako doma. Pro mě osobne je to ta nejlepší
varianta dopravního prostředku na zasněžené silnice.

Foto: Petr Sanger

2. cena

?

RIVESÚŤAŽ

DRIVE mag
a
o skvelé c zín pre Vás priprav
il
eny. Prvá
cena zimn mini súťaž
a druhá ce
á
n
Imprezy. S a Subaru deka s hr bunda s logom
tačí odpov
n
edať na tie čekom WRC
to otázky:

? ?
?

1.

Koľko áut vytvorilo nápis „COLIN MCRAE“ a škótský kríž,
na na počesť Colina McRae v Anglicku?

2.

Podľa čoho rozoznáte Subaru Forester s motorom boxer diesel od benzínového?

3.

Akú spotrebu má nový model Subaru Legacy s motorom boxer diesel?

4.

Aké výročie oslávila tento rok divízia Subaru Tecnica International (STI)?

5.

Na ktorej rely svetového šampionátu bola nasadená nová Impreza WRC2008?

Ak poznáte správne odpovede, pošlite nám ich do 15. februára 2009 e-mailom na adresu
redakcie: redakcia@drivemagazin.sk. Do e-mailu prosíme napíšte vaše meno, priezvisko,
adresu a telefón, aby sme vás v prípade výhry mohli kontaktovať.

Avšak! Základním předpokladem bezpečné jízdy
na sněhu jsou kvalitní zimní pneumatiky užšího
rozměru a co nejmenší velikosti. Ideální volbou pro
Subaru Impreza jsou zimní kola velikosti R15
s pneumatikami šířky 185/6⒌ U modelu STI je
však nutné přestavět velkou brzdovou soustavu na
malou, tj. výměna kotoučů a brzdových třmenů
- lze použít i s WRX.
Základem jízdy je, že se s autem nesmíte prát
– naopak, naučte se s ním hrát. Pro získání prvních
zkušenosti je vhodné si vybrat velkou plochu, např.
parkoviště s co nejmenším počtem obrubníků
a překážek. Na takovéto ploše si řidič musí zažít
smyk a reakce na něj – především nebrzdit. Rozjet,
zatočit, krátce trhem potáhnout ruční brzdu
a kontrovat, kontrovat… trochu plynu - zvolit
směr… a zase kontrovat. Hlavně (!) prudce nebrzdit
a když, tak jenom zlehka.

Foto: Petr Frýba

Opravdu vyjetý řidič dokáže i v té nejhorší situaci
stále přidávat plyn, díky kterému je možné
s autem neustále pracovat. Nesešlápnout prudce
brzdový pedál v kritické situaci vyžaduje hodně
tréninku a zkušeností. Takže …takže hurá plyn
a zase kontrovat!
O čem budu psát příště?
To záleží na vás - napište
nám do redakce případné
otázky, rád vám na ně
odpovím.

Honza Štěpánek
bývalý pilot rally
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DRIVE:INTERVIEW

Katarína

a:
„Moja ese
ncia
ženy“

Text: Ján Lončík | Foto: Archív KVM

Varhaník

ová Mýtn

PRVÝ KONTAKT

Moja prvá priama skúsenosť so Subaru je spred
dvoch rokov, počas novinárskeho dňa na prezentácii áut pri Prahe. Na kľukatých cestách priľahlých dedín som si odskúšala Subaru Tribeca. Jej
kvality mi vyrazili dych – bola to pohodlná „loď“
s exkluzívnym vnútorným priestorom, ktorá
dokonale sedela v zákrutách. Vtedy som ešte
netušila, že vlastníčkou Subaru budem raz aj ja…
Keď som spoznala svojho muža, práve som bola
v štádiu rozhodovania sa o výmene auta. V mojom
živote sa mi často dejú neočakávane veci, ktoré
dokonale ladia – a keď sme práve v tom čase
našli bielu Imprezu, neváhala som ani chvíľu.
K čiernej pro:sports:line môjho muža tak pribudla biela „princezná“, ktorá sa pre nás neskôr
stala aj svadobným „kočiarom“. :) Nedávno si
dokonca „zahrala“ aj v klipe skupiny Desmod,
kde som ja stvárnila tri ženské postavy súčasne.

Športová línia dostála svojmu menu
aj v prípade windsurFIngu.

ESENCIA SUBARU

j
ri roky aktívne
ty
š
a
z
i
s
“
u
o
lou „princezn
mi miesto
Umelkyňa s bieosti našla so svojimi diela Čechách, Monaku,
umeleckej činn zbierkach na Slovensku, v vízou v tvorbe
v súkromných, či Austrálii. Tvrdí, že jej de
Veľkej Británii ozajstnosť.
i v živote je na

Flowers
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Shaman

Moja „princezná“ je mi odmenou.
Som nadšenou windsurﬁstkou,
sprvu som mala isté obavy, ako
do nej bez možnosti sklápania
zadných sedadiel vmestím surf,
plachty, sťažne a rahná,
ale všetko dokonale
sadlo. Impreza
dostala odnímateľný nosič, na
ktorom vozím
dosku, všetko
ostatné sa
v poskladanom

stave zmestí do stredového Priestoru pre lyže
a na zadné sedadlá. Na Subaru oceňujem ich stabilitu, bezpečnosť a ďalšie vynikajúce parametre,
taktiež „hill brake“ je príjemným a praktickým
doplnkom. Odkedy mám Imprezu, nepočúvam v aute rádio, ale jej motor. Len ma teraz
častejšie zastavujú policajti, lebo ju chcú vidieť
zblízka. No v neposlednom rade je to vznešené
auto, ktoré pohladí oči „znalých“, a má malý
detail naviac… K jej názvu pro:sports:line som si
nalepila znak svojej umeleckej značky Spiral-Art
a vo vnútri nosím aǌelika, ktorého mi daroval
môj muž, keď som Imprezu kúpila.

s deťmi a pre ženy, tvorím a spolu s mojím
mužom vytvárame rôzne projekty. Nedávna
„Esencia Ženy“ na bratislavskom hrade bola naše
prvé veľké spoločné dielo a som šťastná, že mala
taký silný dosah do vnútra pozvaných hostí.

Vernisáž „Esencia Ženy“ na hrade bola
výnimočným spojením obrazov,
hudby a fotograf ií.

ESENCIA ŽIVOTA

V živote som sa posúvala cez množstvo vecí
– písala som o F1, viedla spoločnosť, cestovala
som po svete, naďalej píšem o testoch lodí,
Svadba v štýle Subaru (Katka a Majo)
o vodných športoch, robím rozhovory, venujem
umelecký pár v živote, čierno-biely pár
sa umeniu… Navonok to možno pôsobí, akoby
na cestách.
tieto oblasti spolu nesúviseli, no majú spoločného menovateľa – a tým je podanie zážitku čitaESENCIA ŽENY
teľom či klientom a z neho prameniace pocity.
Hoci mám ekonomické vzdelanie, vývin môjho
Keďže pocity vo svojom prazáklade nepodliehajú
života ma doviedol k tomu, čo mi je najbližšie
ráciu ani egu, sú v živote práve ony dôveryhoda čo mi od počiatku „patrilo“ – a to k sprostrednými radcami, ktorí nás vždy vedú správnym
kúvaniu pocitov, krásy a progresu v podobe
smerom. Len sa ich treba naučiť počúvať. Život
tvorby – či už cez obrazy, slová, poradenstvo
je dar, úžasné a hlavne rovnocenné spojenie
alebo nápady. Umenie som neštudovala, riadim
ducha a hmoty, a na to mnoho ľudí zabudlo
sa intuíciou a odozvy
a postrádajú pocit šťastia. Mali
a v posledných rokoch
„Mali by sme v sebe by sme v sebe znova oživiť detský
množstvo úspešných prepohľad na svet, naučiť sa byť
znova oživiť
zentácií ma uisťujú, že idem
znovu „naozajstní“. Neupínať sa
detský pohľad
správnym smerom. Okrem
k extrémom - ani vo ﬁnanciách
novinárskych záležitostí sa
na svet, naučiť sa
ani v duchovnom živote, ale
venujem arteterapii, vediem
byť znovu
vedieť sa tešiť z rovnováhy
tvorivé dielne pre rodičov
– z pocitu radosti, harmónie,
„naozajstní“.
z modrej oblohy nad hlavou, zo
zdravého jedla, i z pekného auta.
Mňa teší to, že cez tvorbu a veci, ktoré robím
dokážem ľudí priviesť bližšie do ich
vnútra. Jednoducho SOM,
robím veci čo najlepšie
a mám zo života
radosť.


Water & Fire
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DRIVE:WRC
Text: Peter Machala | Foto: www.swrt.com
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Petter Solberg (vľavo): „Je to (WRC2008) jedno
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Podvozok

Každý roh Imprezy WRC2008, čiže odpruženie
a brzdy, stojí viac ako celá nová cestná
Impreza WRX STi.
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DRIVE:SWRT
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CELKOVÉ BODOVANIE
sezóna 2008

Petter Solberg Chris Atkinson
Phil Mills
Stéphane Prévot

24. - 27. január

27. - 30. marec

29. máj - 1. jún

14. - 17. august

9. - 12. október

Suchý asfalt, mokrá vozovka, ba aj ľad v jedinej
rýchlostnej skúške? Bez problému - Monte Carlo!

Každý deň iná výzva - prvý deň je rýchly, druhý
na stvrdnutom piesku, tretí na kľukatých cestách
kdesi v kopcoch, štvrtý je už po všetkom.

Prašné, drsné, kamenisté, štrkové cesty, jedna
z najstarších a asi najťažšia rely v kalendári…
skvelý nápad práve tu predstaviť novú Imprezu
WRC2008!

Asfalt. Úzke trate kde inokedy premávajú
nanajvýš traktory, ale aj širokánske rozbité
vojenské cesty. Výborná priľnavosť za sucha,
výborný výlet do poľa keď zaprší.

Tretí asfalt a opäť iný, konkrétne vysoko
špecializovaný na miešanie poradia spôsobovaním defektov vďaka použitiu špeciálnej
„les hrboľatos“ technológie.

76e Rallye Automobile Monte-Carlo

7. - 10. február

Uddeholm Swedish Rally

Jediná rely v snehových koridoroch… keď práve
je sneh, čo tento rok nebol. Uvidíme vo Švédsku
nabudúce, alebo v dobe ľadovej hocikde.

28. február - 2. marec

Rally Mexico

Rytmické a svižné mexické tance… aspoň nejaký
rytmus, keď už striedanie rýchlych a pomalých
technických úsekov žiaden nemalo.
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Rally Argentina

24. - 27. apríl

Jordan Rally WRC

Dôkaz, že WRC špeciálom nerobí problém jazdiť
pod hladinou mora. Myslíme samozrejme v „záporných“ nadmorských výškach v okolí mŕtveho mora.

15. - 18. máj

Rallye d‘Italia-Sardegna

Čo myslíte, koľko času majú pilot a navigátor
na kochanie sa scenériou plnou ruín starobylých
hradov, kostolov a pevností? Správne. Žiaden.

BP Ultimate Acropolis Rally

ADAC Rallye Deutschland

Rallye de France Tour de Corse

12. - 15. jún

28. - 31. august

31. október - 2. november

Bývala v októbri, ale tímom nevyhovovali sezónne prívaly dažďa a stany pod vodou, tak si radšej
vybrali júnové vysoké teploty a vlhkosť.

Dôvod na oslavu - ⒖ výročie prvého víťazstva
Subaru v seriáli WRC - vtedy s Colinom
McRae za volantom, ale aj rely číslo 200
pre Subaru Impreza.

Predstavenie Imprezy WRC2008 na domácej rely,
ktorá každoročne niečím zaskočí. Tohtoročný
aquaplanning bolo napriek jeho názvu ťažko naplánovať. Všetci jazdci boli radi ak došli do cieľa.

Rally of Turkey

31. júl - 3. august

Neste Oil Rally Finland

Mať dobrého navigátora sa vo Fínsku hodí,
keďže väčšina profesionálnych jazdcov neodporúča až počas typických dlhočizných skokov zistiť,
že trať meǳičasom odbočila doprava.

Rally of New Zealand

Pioneer Carrozzeria Rally Japan

2. - 5. október

5 - 7. december

Nový, čiže kvalitný a hladký asfalt. Vďaka tomu
sa tu piloti môžu cítiť tak trochu ako v krajšom
DTM špeciáli, vrátane vysokých odstredivých síl.

V poslednom preteku celkovo štvrtý Solberg
potvrdil tretie miesto Subaru v tímovom šampionáte. Chris Atkinson bohužiaľ hneď prvý deň
doplatil na zradný ľad ukrytý pod snehom.

Rallye de España

Wales Rally GB

Poradie / body

Body

5/4

3/6

10

4/5

21 / 0

6

12 / 0

2/8

9

R/0

2/8

8

R/0

3/6

6

10 / 0

6/3

3

2/8

R/0

8

6/3

13 / 0

3

6/3

3/6

9

5 /4

6/3

7

4/5

R/0

5

5/4

7/2

6

5/4

6/3

7

8/1

4/5

6

4/5

R/0

5

6 / 46

5 / 50

3 / 98

LEGENDA:
R - jazdec odstúpil (RETIRED)
Pozn.: Do šampionátu značiek sa započítavajú len
výsledky továrenských vozov, preto niekedy získal
jazdec pre značku body iba za dojazd.
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DRIVE:PREDAJCA
Text: Ján Lončík | Foto: archív M.U.

PRIEVIDZA

Atraktívna mladá žena za volantom
nadupanej „rezy“ WRX STI, matka dvoch
detí a najnovšie aj úspešná predajkyňa
Subaru v Prievidzi. MIRIAM URBANCOVÁ.

M

iriam, nie je časté že vidíme ženu tak suverénne
zvládajúcu silného auto. Ako si získavala
jazdecké skúsenosti?
Jazdím už 18 rokov, začala som na Lade 2105, ktorú
rodičia kúpili ešte na poradovník. Potom to bol
najnovší Seat Cordoba, neskôr skoro všetky dovážané
Nissany. Najviac som si vychutnávala 350Z a Inﬁnity
FX3⒌ No odkedy som pred ôsmymi rokmi vyskúšala
Legacy sedan (vtedy prvý v SR), už som zostala verná
Subaru.
Čiže ty si už vtedy tušila, že so Subaru „spojíš“ život
aj profesne?
Veru áno, ja vždy musím mať niečo extra!
Prečo si sa ale rozhodla pre Imprezu WRX STI?
Čo ťa na jej vlastnostiach „dostalo“?
Úplne všetko – ako auto je jednoducho bomba po
všetkých stránkach. A predovšetkým, pristane mi
(smiech).
Nežiarliš (ako žena) tak trocha na svoje auto, keďže
sa muži neotáčajú len za tebou? ;)
Vôbec nie – skôr oni si za nami oboma idú „krky
vykrútiť“!
Dostávaš aj pokuty? :)
Ochrancovia poriadku ma už párkrát naháňali, kto by
ale dal pokutu fešnej babe v krásnom aute? (smiech)
Jazdíš už roky, ale pokladáš sa za
skúsenú vodičku, ktorá dokáže
naplno oceniť ostrú „rezu“ STI?

DIAGNÓZA:

Subaráčka

NAVŠTÍVTE NÁS

Autorizovaný predajcovia a servisné miesta SUBARU
Bratislava

Trenčín

Myslím že áno, najazdím na nej asi 15 tisíc kilometrov
mesačne, to už človek dostane auto „do krvi“.

dobre sa predávajú aj modely
Justy a Forester.

Mikona s.r.o.

Eurotip s.r.o.

Nebojíš sa jej niekedy?
A myslím, že skôr sa všetci boja mňa za jej volantom!
(ha, ha!)

Priatelíš sa aj s ďalšími „subarákmi“? Chodíš aj na zrazy?
Pochopiteľne! V Prieviǳi sú
ešte tri ďalšie Imprezy WRX
STI a jedna WRX. Mám
kamaráta Janíka, s ktorým
sme obaja rovnako „postihnutí“ náklonnosťou k tejto
značke. Všetci čo nás poznajú
o nás hovoria, že máme
diagnózu Subaru. (smiech). S Jankom chodíme na
subarácke zrazy na Slovensku aj v Čechách.

Žilina

Banská Bystrica

Avion s.r.o.

Autos Kmeť

Dunajská Streda

Prešov

Olivex s.r.o.

VXP s.r.o.

Košice

Liptovská Štiavnica

Stilcar s.r.o.

Janiga Racing Technologies s.r.o.

Ako vnímajú tvoje deti tvojho štvorkolesového
„milačika“? Vozíš ich na „reze“ aj do školy?
Z mojich dvoch detí to sedemnásťročný syn berie
tak normálne. Ale trinásťročná dcéra sa prekvapivo
veľmi zaujíma o autá, celá mama! Pýta sa: „mami,
máš tam šestku“? (smiech) Vozím ju do školy,
musím až pred vchod… v jej veku si užíva tú
pozornosť. Aj toto má po mame! :)
Ako predajkyňa automobilov tejto značky, čím
presvedčíš váhajúceho zákazníka v predajni? Čo by
bola tá posledná kvapka, aby sa rozhodol práve pre
Subaru?
Skúsenosťami zo života s touto značkou – a hlavne
z ciest. Za tých osem rokov ich človek nazbiera veľa.
Ako často stretávaš automobily značky Subaru
vo svojom regióne?
Teraz veľmi často, predali sme ich pomerne veľa.
Len v Prieviǳi samotnej je
už teraz asi desať nanovších
Subaru Impreza,

Čo by sí odkázala čitateľom (a čitateľkám) nášho
magazínu?
To čo už majitelia Imprezy alebo Legacy spomeǳi nich
už asi dávno vedia: že ak raz skúsia, už nevymenia. Subaru je diagnóza, z ktorej sa nebudete chcieť vyliečiť!
Miriam, vďaka za rozhovor. A dovidenia na najbližšom zraze – alebo (pri tvojom živote za volantom)
na ceste!


Rožňavská 30/a
821 04 Bratislava
tel.: 02/482 02 233
e-mail: subaru.strechajova@mikona.sk
GPS: 48°10‘5⒌28“N 17°10‘⒘84“E

J. Derku 785
911 01 Trenčín
tel.: 032/743 08 55
e-mail: subaru@eurotip.sk
GPS: 48°53‘5⒉44“N 18°5‘⒉58“E

Košická 4
010 01 Žilina
tel.: 041/500 70 88
e-mail: predaj.avion@stonline.sk
GPS: 49°13‘⒍75“N 18°45‘3⒉57“E

Nový svet 30 - časť Jakub
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/428 55 55
e-mail: info@novy-svet.sk
GPS: 48°46‘3⒉83“N 19°7‘4⒏51“E

Ádorská 48
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/591 04 25
e-mail: subaru@olivex.sk
GPS: 47°59‘40.35“N 17°36‘2⒌44“E

Košická 20
080 01 Prešov
tel.: 051/7720 571
e-mail: po-subaru@post.sk
GPS: 48°58‘30.93“N 21°15‘⒍97“E

Liptovská Štiavnica 43
034 01 Liptovská Štiavnica
tel.: 044 43 52 145
e-mail: jrt@jrt.sk
GPS: 49°3‘⒖51“N 19°21‘⒔89“E

Raketová 1/A
040 01 Košice
tel.: 055/789 90 77
e-mail: stilcar@subaru.sk
GPS: 48°43‘5⒊46“N 21°16‘3⒌49“E

Prievidza

Profin car s.r.o.

ul. Rad L. N. Tolstého 16
971 01 Prieviǳa
tel.: 046/ 542 0635
mobil: 0905 802 540, 0908 924 779
e-mail: proﬁn22@stonline.sk
GPS: 48°46‘4⒐33“N 18°37‘⒕81“E

Žilina
Liptovská Štiavnica
Prešov

Trenčín
Prievidza
Banská Bystrica

Košice

Bratislava
Dunajská Streda
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Predajné miesta SUBARU
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Čo by podľa vás nemalo chýbať v ďalších číslach
DRIVE magazínu? Máte podnetné pripomienky či nápady
na spoluprácu? redakcia@drivemagazin.sk
DO VIDENIA V ROKU 2009!
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VÝBAVA V CENE VOZIDLA

klimatizácia, 6 airbagov, ABS, EBD, el. brzdný
asistent, posilňovač riadenia, posilňovač bŕzd,
hliníkové disky, el. ovládanie okien vpredu aj
vzadu, el. ovládanie spätných zrkadiel, centrálne
zamykanie, ISOFIX – úchyt detských sedačiek,
rádio, CD, MP3, prídavný vstup na iPod

TERAZ AJ ŠTÝLOVÉ DOPLNKY ZA
ZVÝHODNENÉ CENY
strešný spojler, imidžová radiaca páka
a koncovka výfuku a ďalšie doplnky

NA TESTOVACIU JAZDU SA OBJEDNAJTE
U NAŠICH PREDAJCOV: 0911 711 424

Kombinovaná spotreba: 5 l/100 km, emisie: CO2 118 g/km. Ilustračné foto s príplatkovou výbavou.

Imp
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a
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modelu ovaní bohatej
h
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aneme istórie legend
až k sú
časnej árneho
verzii.

Subaru JUSTY 1.0 Lady Edition Exclussive
Predajca automobilov Subaru

MIKONA s.r.o., Rožňavská 30/A

Bratislava, tel. 02/ 48 20 22 33

www.subaru.sk

6,3 l Diesel/100 km
Nový Forester BOXER DIESEL so symetrickým pohonom všetkých kolies.
Prvé miesto v prieskume spokojnosti zákazníkov**· Najčastejší víťaz crashtestov***

LIMITOVANÁ EDÍCIA

20 VOZIDIEL*
DIESEL za cenu BENZÍNU
+ NAVIGAČNÝ SYSTÉM
v cene vozidla

Atraktívna výbava

• 6 stupňová prevodovka
• VDC - elektronický stabilizačný systém
• TCS - elektronická trakčná kontrola
• Hill holder - asistent rozbiehania
do kopca
• 6 airbagov
• Automatická klimatizácia
• Hlinníkové disky
• Tempomat
• Vyhrievanie sedadiel

147 koní, 108 kW, 350 Nm, ťažná sila 2.000 kg
Ilustr. foto. Nezáväzná doporučená predajná cena s DPH. Komb. spot. 6,3 - 6,4 l/100 km. Emisie CO2: 167 - 170 g/km. Konverzný
kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk. *. Akcia platí pri výbave Classic a pri záväznom objednaní Forester Boxer Diesel do 31.3. 2009
(registrácia vozidla do 31. 3. 2009). **ADAC AutoMarxX 2008, ***ANCAP 2008 (5 Hviezdičiek), IIHS 2008 (Top Safety Pick Award).

Forester 2.0 D od 930 000,- SK / 30 870,344 €
Importér automobilov Subaru: MIKONA s.r.o., Rožňavská 30/A, Bratislava, tel. 02 / 482 022 32

www.subaru.sk

