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opäť sme pre vás pripravili aktuality 

a zaujímavosti zo sveta značky Ford. 

Nový Focus RS je na obálke tohto 

vydania ako symbol. Rok 2016 je 

pre nás silným rokom výkonných 

športových modelov, ktoré prinášajú 

radosť, vzrušenie a úsmevy na tvárach 

vodičov a v neposlednom rade aj 

víťazstvá. Ako jediná značka máme 

zástupcu ostrého modelu v toľkých 

segmentoch. Od malej Fiesty ST, cez 

rozšírenú paletu hot-hatchov Focus 

ST, unikátny Focus RS, Mustang...až po 

superkupé GT. Z aktuálne dostupných 

modelov by som upriamila pozornosť 

práve na Focus RS, ktorý v sebe spája 

v skutku štyri autá (vďaka štyrom 

jazdným režimom), 350 koní a pohon 

všetkých kolies. Tí, ktorí mali možnosť si 

ho vyskúšať, boli nadšení a plní emócií 

(viac na dvojstrane Event).

Téma motor športu nie je cudzia 

ani Ľubošovi Sarnovskému, ktorého 

poznáme z televíznej obrazovky ako 

moderátora hlavných správ. Stretli sme 

sa s ním počas prezentácie Focusu RS 

na Slovakia Ringu, kde ako ambasádor 

Nadácie TV JOJ prevzal od zástupcu 

značky Ford na Slovensku darovací šek 

na podporu mladých talentov. K značke 

Ford má pozitívny vzťah už dlhšie, 

sám totiž jazdí na Focuse, s ktorým 

je spokojný. V rozhovore s ním sa tiež 

dozviete, čo bolo jeho povolaním snov 

a kedy je ochotný nechať sa v aute 

zviezť :-)

Stále aktuálne sú témy venované 

ekológii a inováciám. Tie, prirodzene, 

idú ruka v ruke s vývojom a novými 

technológiami. Ford Mondeo Hybrid 

je prvým hybridným vozidlom 

značky v Európe a ponúka zaujímavú 

alternatívu pre ekologicky (a 

ekonomicky) zmýšľajúceho zákazníka. 

Ako funguje a či sa pre vodiča pri jazde 

takýmto vozidlom niečo výrazne mení, 

sa dočítate na ďalších stranách.

Vývoj technológií napreduje 

neuveriteľne rýchlo. Uľahčujú nám 

život, robia veci za nás, starajú sa o naše 

bezpečie a komfort. Paradoxom je, že 

niektoré veci sú úžasné práve vo svojej 

jednoduchosti. Dokazuje to 100-ročný 

Ford Model T, o ktorom píšeme v článku 

Expedícia.
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Ťažné kone
Po 18 rokoch sa v roku 2015 Ford stal naj-

predávanejšou značkou v segmente ľah-

kých úžitkových vozidiel v Európe. Postaral 

sa o to predovšetkým rad modelov Transit 

s predajom viac ako 280 000 vozidiel, čo 

je oproti roku 2014 nárast o 23 percent. 

Rodinu Transit pritom tvoria štyri veľkosti 

od najmenšieho Courier cez Connect 

a Custom až po veľký Transit. Nezanedba-

teľný podiel na úspechu má tiež pick-up 

Ranger, ktorý sa s 27 300 vozidlami stal 

jednotkou vo svojom segmente a narástol 

o 27 percent. „Spoločnosť Ford veľa in-

vestuje do rozvoja nových úžitkových vozi-

diel, ktoré sú odolné, úsporné a ponúkajú 

najnovšie asistenčné technológie, ako je 

napríklad adaptívny tempomat či výstraž-

ný systém pre udržanie vozidla v jazdnom 

pruhu,“ hovorí Roelant de Waard, vice-

prezident spoločnosti Ford of Europe pre 

marketing, predaj a služby. „Spoločnosť 

Ford má teraz najsviežejší rad úžitkových 

vozidiel v Európe, a tento rok tiež uvádza-

me úplne nové hnacie sústavy pre Transit 

a Transit Custom plus odvážny nový Ran-

ger.“ Za rastom predajov je podľa štúdie 

spracovanej pre Ford rozvoj remeselných 

odvetví a tiež čoraz väčší objem nákupov 

cez internet, na ktorý nadväzuje doručova-

nie tovaru kuriérmi.

Opäť jediní
Spoločnosť Ford Mo-

tor Company získala 

ako jediná automobilka ocenenie 

Najetickejšia spoločnosť na svete 

za rok 2016 (World’s Most Ethical 

Company), ktorú udeľuje inštitút 

Ethisphere ako vyznamenanie za 

dodržiavanie etických princípov 

v podnikaní. Inštitút vymenoval Ford 

za najetickejšiu spoločnosť na svete 

siedmy rok po sebe. Ethisphere je 

svetovým lídrom v oblasti defi nova-

nia a presadzovania noriem etických 

obchodných praktík. Oceňuje spo-

ločnosti  v piatich kategóriách – eti-

ka a dodržiavanie pravidiel, fi remné 

občianstvo a zodpovednosť, etická 

kultúra, riadenie, vedenie a povesť.

Fiesta na jednotku
Už štvrtý rok po sebe sa Ford Fiesta 

stal najpredávanejším malým vozidlom 

v Európe. Spolu 314 432 zákazníkov si 

v roku 2015 podľa štatistiky organizácie 

JATO zvolilo práve tento model, oproti 

roku 2014 to predstavuje nárast o 2 

percentá. Pod pozitívny výsledok sa 

podpísali modelové vylepšenia ako aj 

široká ponuka verzií od ultra úsporných 

ECOnetic až po ostré ST.

200
Toľko pretekov po sebe sa auto-

mobil značky Ford umiestnil na 

bodovanej pozícii vo svetovom 

šampionáte v rely WRC. Sériu 

začali ešte v roku 2002 Carlos 

Sainz a Colin McRae na Rely Monte 

Carlo s Focusmi RS, rekordný zápis 

majú na svedomí Mads Østberg 

a Éric Camilli vo Fiestách tímu 

M-Sport na Rely Mexiko. O body sa 

postaralo spolu 17 posádok, presne 

41 z týchto podujatí sa skončilo 

víťazstvom pre vozidlo značky Ford.

Rekordné čísla
Finančné výsledky Fordu za rok 

2015 sú viac ako dobré. Celý kon-

cern dosiahol zisk pred zdanením 

vo výške 10,8 miliardy dolárov, po 

celom svete sa predalo viac než 6,6 

milióna vozidiel Ford. Vynikajúci vý-

sledok dosiahol Ford predovšetkým 

v ázijsko-pacifi ckom regióne, rástla 

tiež Južná Amerika a Európa. Na na-

šom kontinente sa predalo viac ako 

1,3 milióna Fordov, čo predstavuje 

medziročný nárast o 11 percent. Eu-

rópsky Ford sa tým po dlhšom čase 

opäť dostal do zisku vo výške 259 

miliónov dolárov pred zdanením.
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Nový člen EICC
Ako prvý výrobca automobilov sa 

Ford Motor Company stala členom 

organizácie Electronic Industry 

Citizenship Coalition. Ide o nezisko-

vú organizáciu viac ako 110 elektro-

nických fi riem, ktorá sa zameriava 

na zlepšovanie sociálnych, environ-

mentálnych a etických podmienok 

vo svojich globálnych dodáva-

teľských reťazcoch. Vstupom do 

koalície sa posilňuje záväzok Fordu 

rešpektovať ľudské práva a zlepšo-

vať základné pracovné podmienky 

v zariadeniach svojich globálnych 

dodávateľov. Ford preto môže 

posilniť sľub svojej politiky spo-

ločenskej zodpovednosti, podľa 

ktorej sa riadi kódex spoločnosti 

v oblasti ľudských práv, základných 

pracovných podmienok a spolo-

čenskej zodpovednosti, a podľa 

ktorej vyžaduje aj zodpovednosť 

svojich dodávateľov za plnenie 

týchto noriem.

Investícia do života
Ďalších 2,9 milióna eur plánuje Ford použiť na 

bezplatné školenie európskych vodičov vo veku 

18 až 24 rokov prostredníctvom programu Ford 

Driving Skills for Life, ktorý v Európe funguje od 

roku 2013. Tento rok sa rozšíri do 13 krajín Európy, 

k 13 500 preškoleným vodičom by malo pribud-

núť ďalších 7 000. Obsahom je praktická výučba 

v oblasti rozpoznávania nebezpečenstva, ovlá-

dania vozidla, riadenia rýchlosti a priestorového 

ovládania. Program tiež zdôrazňuje riziká, ktoré 

pre vodičov predstavuje rozptyľovanie pri pou-

žívaní sociálnych sietí, či nebezpečenstvá jazdy 

pod vplyvom alkoholu a po užití drog s pomocou 

špeciálneho obleku. Veríme, že program v blízkej 

budúcnosti príde aj na Slovensko.

Značka Ford sa 

stala automo-

bilovým part-

nerom cyklis-

tického tímu 

Sky, v ktorého 

farbách zvíťazili 

Chris Froome a Sir 

Bradley Wiggins na 

troch z posledných 

štyroch Tour de France. 

Tím bude využívať pestrú 

fl otilu modelov Mondeo, 

Kuga, S-MAX a Transit, niekto-

ré aj s pohonom všetkých kolies.

Partner víťazov

Bez oslňovania
Modernú osvetľovaciu techniku, ktorá zabra-

ňuje oslneniu protiidúcich vodičov a zároveň 

umožňuje čo najviac využiť diaľkové svetlá, do-

stanú  čoskoro modely S-MAX, Galaxy a Edge. 

Kamera na čelnom skle zachytí čelné alebo 

koncové svetlá iného auta až na vzdialenosť 

800 metrov. Pohyblivá clona potom prekryje 

časť svetelného lúča tak, aby silné diaľkové 

svetlo neobťažovalo ostatných vodičov a pri-

tom zostali osvetlené napríklad krajnice, odkiaľ 

môže na cestu vybehnúť človek alebo zviera.
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Starý nepatrí do šrotu
S pomocou špeciálnej technológie aplikácie 

plazmy Ford recykluje staré bloky motorov. 

Patentovaný proces znamená v porovna-

ní s výrobou nového motora o 50 percent 

menej emisií CO2 a tiež podstatne menšiu 

spotrebu materiálu. Proces aplikácie plazmy 

bol pôvodne vyvinutý na zvýšenie výkonnosti 

agregátov napríklad v Mustangu Shelby GT 

350R. Je to jedna z technológií na zabezpe-

čenie dlhodobej udržateľnosti a zredukova-

nie vplyvov na životné prostredie, ku ktorým 

patrí tiež využívanie recyklovaných materiá-

lov a vývoj odľahčených a zároveň pevných 

materiálov pre karosérie a podvozky.
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Expozícia značky Ford na 87. 

Medzinárodnom autosalóne 

v Ženeve sa niesla predovšetkým 

v znamení výkonu a luxusu.

SILNÁ 

BUDÚCNOSŤ

Mohlo by sa zdať, že ekologické a ekono-

mické rácio vystúpilo do popredia, imidž 

automobilových značiek však naďalej 

tvoria predovšetkým emócie vychádzajúce 

z výkonných a športových modelov. Preto 

Ford, ktorého pestrá športová história plná 

úspechov ho radí medzi ikony ako BMW či 

Porsche, predviedol predovšetkým autá, 

ktoré rozbúchajú srdce.

Ťahákom stánku bol superšportový mo-

del GT nadväzujúci na slávnu históriu. Po 

prvý raz sa na jednom mieste stretli cestná 

sériová podoba a pretekový špeciál, ktorý 

sa pokúsi zopakovať históriu na najslávnej-

ších svetových okruhoch vrátane Le Mans. 

Podrobne sa mu venujeme na ďalších stra-

nách magazínu.

Svetovou premiérou bola ešte ostrejšia 

Fiesta. Ako už označenie ST200 napove-

dá, malý hot-hatch má teraz k dispozícii 

ešte viac výkonu. Preplňovaný 1,6-litrový 

štvorvalec zosilnel zo 132 kW na 147 kW, 

čo je rovných 200 koní. Maximálny krútiaci 

moment je tiež zvýšený o 30 Nm, Fiesta ho 

dosahuje krátkodobo pri aktivácii funkcie 

Overboost. Tá na 20 sekúnd zvýši plniaci 

tlak turbodúchadla pri prudkej akcelerácii.

Dynamiku podporuje tiež kratší stá-

ly prevod (0 - 100 km/h za 6,7 sekundy, 

maximálna rýchlosť 230 km/h), Ford tiež 

pre Fiestu ST200 prepracoval zavesenie, 

odpruženie aj brzdy. „Fiesta ST je skutoč-

ne obľúbená majiteľmi aj kritikmi, ST200 

posúva toto špeciálne na šoféra zamerané 

auto na novú úroveň sily a výkonnosti,“ 

povedal Joe Bakaj, viceprezident Ford of 

Europe pre vývoj produktov. „Myslím, že sa 

nám pred očami rodí budúci klasik.“ Spo-

znáte ho podľa špeciálneho odtieňa sivej 

farby Storm Grey, matných 17-palcových 

kolies a strieborných doplnkov v interiéri so 

športovými sedadlami Recaro.

Inovovaný Ford Kuga tiež patril k hviezdam 
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Fiesta ST200 sa vďaka zvýšenému výkonu a kratšiemu stálemu 

prevodu môže pochváliť ešte lepšou dynamikou než bežné ST.

ženevského salónu, svetovú premiéru však 

mal o týždeň skôr v Barcelone na najdôle-

žitejšej svetovej výstave mobilných techno-

lógií World Mobile Congress. To preto, lebo 

pod novou dynamickejšou a robustnejšou 

maskou s adaptívnymi bi-xenónovými svet-

lometmi prichádza do 

Európy systém SYNC 3. 

Ten na 8-palcovom 

dotykovom displeji 

integruje ovládanie 

navigácie, audiosys-

tému, klimatizácie 

a telefónu. K moder-

ným smartfónom 

teraz pribudli funkcie 

Apple CarPlay a An-

droid Auto. SYNC 3 sa 

vyznačuje tiež novým 

dizajnom s väčšími 

tlačidlami, podporou 

viacdotykových gest 

a ešte lepším hlaso-

vým ovládaním s pia-

timi novými jazykmi, 

podporou vybraných 

aplikácií a širším spektrom povelov.

V rámci technologických noviniek dosta-

la Kuga nový systém samočinného parko-

vania s podporou pozdĺžneho aj kolmého 

státia. Auto sa vie tiež samé vyparkovať 

a senzory sledujú premávku za autom 

a varujú pred hroziacou kolíziou pri cúvaní 

z boxu. Systém automatického núdzového 

brzdenia Active City Stop teraz funguje až 

do rýchlosti 50 km/h a Kuga disponuje tiež 

jedinečnou technológiou MyKey. Prepraco-

vaný interiér s novým volantom (s možnos-

ťou vyhrievania a štandardnými páčkami 

radenia pri automatickej prevodovke) 

a s novými ovládačmi klimatizácie prináša 

pohodlnejšiu a intuitívnejšiu obsluhu, no-

vinkou je tiež elektrická parkovacia brzda.

Jedinou zmenou v ponuke motorov 

prešiel najslabší diesel s 88 kW, ktorý sa 

kombinuje len s pohonom predných kolies. 

Namiesto dvojlitrového TDCi je teraz pod 

kapotou 1,5-litrový štvorvalec. Týmto sa 

dosiahlo zníženie spotreby a emisií CO2 o 5 

percent na 4,4 l/100 km resp. 115 g/km. Pre 

silnejšie verzie je k dispozícii aj inteligentný 

pohon všetkých kolies.

Viac ako len auto
Nová prémiová značka Vignale ponúkne zákazníkom Fordu nad-

štandard na úrovni vyššej ako prémiovej. Nejde totiž len o prémi-

ové automobily, ale aj o špičkové služby. Ford v Ženeve predvie-

dol fi nálnu podobu luxusného Mondea, S-MAXu a nového veľkého 

crossoveru Edge, Kuga sa predstavila ako koncept (na obrázku).

Pre záujemcov budú pripravené exkluzívne možnosti personalizá-

cie exteriéru s jedinečnou šesťuholníkovou maskou, zvlášť kvalitné 

a luxusné spracovanie interiéru z prešívanej kože Windsor a tiež 

štýlové módne doplnky ako napríklad puzdra a batožina. Štandar-

dom verzií Vignale bude tiež systém SYNC 3.

Produkty Vignale sa budú ponúkať v špecializovaných oddeleniach 

vybraných showroomov Fordu. Zákazníci okrem samotného auta, 

ktoré bude už počas výroby podrobené prísnejšej kontrole kvality, 

získajú tiež špeciálne služby a exkluzívne zľavy či VIP prístup na 

najprestížnejšie športové a kultúrne podujatia. Ford predstavil 

tiež prvých ambasádorov Vignale: britských módnych dizajnérov 

Joea a Charlieho Casely-Hayfordovcov a nemeckého interiérového 

dizajnéra a blogera Kaia Petermanna.
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DIVOKÁ ZÁBAVA
Môžete si vybrať, či pôjdete precízne ako riadená strela,

alebo to radšej zoberiete kontrolovaným drift om. 

Nový Ford Focus RS s pohonom všetkých kolies totiž zvláda oboje.

Tretia generácia Focusu RS sa štýlovo nesie v duchu svojich pred-

chodcov a prezentuje sa veľmi pôsobivými tvarmi. Pritom obrovské 

zadné krídlo tu nie je len na efekt, ale je výrazným prínosom pre 

stabilitu vo vyšších rýchlostiach. Od bežného Focusu sa RS odlišuje 

vlastnou lichobežníkovou maskou medzi sériovými adaptívnymi 

bixenónovými svetlometmi, dramatický výraz prednej časti dotvá-

rajú výrazné chladiace otvory v nárazníku a „splitter“ (rozdeľovač 

prúdenia vzduchu na spodnej hrane nárazníka). Zadnú časť dotvára 

funkčný difúzor s dvoma koncovkami výfuku a centrálne umiest-

nenou hmlovkou. Bočný profi l zvýrazňujú tvarované prahy dverí a 

výrazné lemy blatníkov. Špeciálne viaclúčové 19-palcové disky RS 

z ľahkých zliatin sa vyznačujú vyššou pevnosťou a odolnosťou voči 

nárazom, pritom sú o 950 g na koleso ľahšie. Na výber je päť fareb-

ných odtieňov, okrem charakteristickej modrej Nitrous Blue čierna 

Shadow Black, biela Frozen White a dve sivé Magnetic Grey 

a Stealth Grey.

Ústredným bodom kokpitu sú športové sedadlá Recaro s poloko-

ženým čalúnením a výrazne tvarovanými výplňami. Alternatívou sú 

škrupinové sedadlá RS Recaro s poťahmi z mikrovlákna, aké sa pou-

žívajú v motoristickom športe. Zážitok z jazdy umocňuje nový volant 

s plochým dnom a vencom potiahnutým mäkkou kožou príjemnou 

na dotyk, zliatinové pedále a unikátna grafi ka. Ďalší rad ukazovate-

ľov nad stredovou konzolou zobrazuje plniaci tlak turbodúchadla, 

teplotu oleja a tlak oleja. Nechýba ani ovládacie rozhranie SYNC 2 

s osempalcovým dotykovým displejom, ktorý je možné doplniť o au-

diosystém Sony s 10 reproduktormi. V celej kabíne je prítomný vý-

razný modrý motív RS – nájdeme ho na prešívaní sedadiel, volantu, 

podlahových rohoží a obložení interiéru, na farebnej grafi ke radiacej 

páky, ako aj v podobe samotného loga RS, ktoré sa hrdo vyníma na 

sedadlách, volante a prahových lištách.

Nový 2,3-litrový motor EcoBoost pre Focus RS vychádza z agre-

gátu pre Ford Mustang. Dostal však nové turbodúchadlo s delenou 

turbínovou skriňou s nízkou zotrvačnosťou a väčším kompresorom 

ako aj omnoho väčší medzichladič. Výkonu prospieva aj priamo-

čiarejšie nasávanie a vysokovýkonný výfukový systém. Dôkladná 

kalibrácia zabezpečuje vynikajúcu reakciu pohonnej jednotky pri 

nízkych otáčkach so silným ťahom v stredných otáčkach, pričom 

nadšencom ponúka vzrušujúci charakter a pôžitok pri zvýšení otá-

čok až po červené hodnoty. Maximálny krútiaci moment 440 Nm 

dodáva motor v rozsahu 2 000 až 4 500 otáčok za minútu, pričom 

pri dočasnom zvýšení plniaceho tlaku je na 15 sekúnd k dispozícii 

až 470 Nm krútiaceho momentu. Výkonová špička 257 kW (350 k) 

nastupuje pri 6 000 otáčkach. Na športový výkon bolo optimalizo-

vané chladenie, zvuk motora aj samotný výrobný proces. Špeciálne 

vyškolený tím na konci linky vo Valencii každý motor naštartuje 

a sluchom skontroluje.

Upravenej karosérii Focusu RS dominuje funkčné zadné krídlo, o spomalenie sa starajú brzdy Brembo 

s priemerom kotúčov 350 mm. Motor s objemom 2,3 litra je preplňovaný turbodúchadlom, 

vďaka čomu dosahuje 257 kW. Zvukový prejav reguluje klapka v ľavej koncovke výfuku, 

už v športovom režime Focus RS pri uvoľnení plynu efektne strelí.
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Pred palubnou doskou s trojicou prídavných ukazovateľov výborne sadne do rúk mierne skosený volant. 

Focus RS sa dodáva len s manuálnou šesťstupňovou prevodovkou, pri radiacej páke 

sa nachádza prepínač jazdných režimov, ktorý ovplyvňuje aj správanie unikátneho 

pohonu všetkých kolies so systémom smerovania krútiaceho momentu.

10  1/2016  FordInside
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Šesťstupňová manuálna prevodovka modelu Focus 

RS optimalizovaná pre nadšeného vodiča má kratšiu 

radiacu páku a prepracovaný mechanizmus, vďaka čomu 

preraďuje rýchlejšie. Inovatívny pohon všetkých kolies 

Ford Performance All Wheel Drive (AWD) disponuje 

dynamickým smerovaním krútiaceho momentu. Kľúčo-

vým prvkom systému sú dvojité elektronicky riadené 

spojky na každej strane zadnej hnacej jednotky (RDU), 

ktoré riadia bočné rozdelenie sily na zadnej náprave. 

Riadiaca jednotka v RDU nepretržite mení rozdelenie 

krútiaceho momentu z predných kolies na zadné ako aj 

jeho bočnú distribúciu podľa aktuálnej jazdnej situácie, 

pričom monitoruje údaje z viacerých snímačov vozidla 

stokrát za sekundu. Na zadnú nápravu možno preniesť až 

70 percent krútiaceho momentu a na každé zadné koleso 

je možné odoslať až 100 percent dostupného krútiaceho 

momentu.

Na zabezpečenie optimálnej jazdnej dynamiky bol 

systém pohonu kalibrovaný spoločne s elektronickým 

stabilizačným systémom. Vodič si môže vybrať zo šty-

roch režimov jazdy. Na bežnú jazdu sú vhodné režimy 

Normal alebo Sport, režimy Track a Drift  sú určené len 

pre jazdu na uzavretom okruhu. Každý režim má špecifi c-

ké nastavenia pre systém AWD, elektronický stabilizačný 

systém, tlmiče, riadenie, motor a výfukový ventil. Úplnou 

novinkou je poloha Drift , v ktorej je pohon nastavený tak, 

aby vodičovi pomohol dosiahnuť riadený pretáčavý šmyk. 

K dispozícii je tiež funkcia kontrolovaného štartu.

Spomalenie majú na starosti vetrané predné kotúče s 

priemerom 350 mm a hliníkové odľahčené monoblokové 

strmene Brembo so štyrmi piestami, ktoré prispievajú k 

zníženiu hmotnosti o 4,3 kg na koleso. K ďalším exkluzív-

nym prvkom podvozka patrí športové zavesenie kolies s 

tuhšími pružinami. Starostlivo vyladený elektrický posil-

ňovač riadenia, ktorý pracuje v spojení s optimalizovanou 

konštrukciou hlavy uloženia ložísk predných kolies a 

kratšími ramenami spojovacej tyče riadenia, zabezpečuje 

citlivé riadenie. Inžinieri automobilky Ford úzko spolupra-

covali so spoločnosťou Michelin na vývoji vysokovýkon-

ných pneumatík rozmeru 235/35 R19, ktoré prispievajú k 

zvýrazneniu jazdnej dynamiky modelu Focus RS: v ponu-

ke je štandardná športová pneumatika Pilot Super Sport 

vhodná na každodenné používanie a voliteľná pneumati-

ka Pilot Sport Cup 2, ktorá zabezpečuje lepšiu dynamiku 

vozidla na pretekárskej trati a ktorú model RS ponúka po 

prvý raz.
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VŠETKÝMI ZMYSLAMI
Slovenská premiéra vozidla Ford Focus RS 

na okruhu Slovakia Ring bola zážitkom 

pre každého, kto sa jej mohol zúčastniť.

Potešenie z pohľadu na dravé krivky, športový zvuk, 

aróma spálených pneumatík či preťaženie zo zrých-

lenia z 0 na 100 km/h za 4,7 sekundy. Areál jediného 

permanentného motoristického okruhu na Slovensku 

vytvoril ideálne podmienky na skutočne jedinečné 

podujatie v spolupráci s dodávateľom odporúčaných 

pneumatík Michelin. Focus RS, ktorý bol zahraničnými 

novinármi prijatý mimoriadne pozitívne a renomova-

ný britský titul Top Gear ho vyhlásil za auto roka, sa 

tu mohol ukázať zástupcom vybraných médií v plnej 

paráde a predviesť všetky štyri režimy: primerane po-

hodlné auto na bežný deň, športové auto na víkendové 

jazdenie na okresných cestách či na okruhu a zároveň 

aj zábavný drift ovací stroj.

Importér vozidiel Ford, spoločnosť Summit Motors 

Slovakia, počas tohto podujatia zároveň odovzdal 

fi nančný dar Nadácii TV JOJ na podporu mladých 

talentov. Suma 5 000 eur nie je prvým takýmto darom 

na pomoc nadaným športovcov. Okrem Nadácie TV 

JOJ, ktorú na Slovakia Ringu zastupoval bývalý prete-

kár s pozitívnym vzťahom k Fordom Ľuboš Sarnovský,  

podporuje Ford aj talentovaného jazdca Martina 

Koiša. Ten vlastní Focus RS predchádzajúcej generácie 

a dostal príležitosť vyskúšať si tú aktuálnu, ktorá práve 

vyráža za zákazníkmi.

Efektný drift  všetkými 

kolesami sprevádza dym 

od pneumatík, vďaka špe-

ciálnemu režimu sa šou-

menom ako Ken Block po 

chvíli môže stať aj menej 

skúsený šofér.
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Ford deťom
Darovací šek so sumou 5 000 € prevzal za Nadáciu TV JOJ jej výkonný manažér Ľuboš Sarnov-

ský: "Sme veľmi radi, že nám Ford prejavil dôveru a spolu s Nadáciou TV JOJ podporuje talen-

tované deti z celého Slovenska. Naším krédom je pomáhať tým, ktorí sa snažia a vďaka priazni 

Fordu môžeme túto ambíciu ďalej rozvíjať."

Zľava: Martin Koiš, jazdec Team RS Slovakia, Ľuboš Sarnovský a Ján Hnat, Ford.

Funkcia Launch control 

sa volí v menu palubného 

počítača, potom už 

len spojka, jednotka, 

plný plyn a nasleduje 

zrýchlenie, ktoré je 

skutočnou skúškou 

krčného svalstva.

Okruhový režim 

Track je na 

bežné jazdenie 

príliš tvrdý, na 

hladkom asfalte 

Slovakia Ringu 

však vynikne jeho 

podpora čistej 

stopy a precízne 

reakcie auta.

Pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 boli upravené 

pre Ford Focus RS, na okruhové jazdenie však fran-

cúzsky výrobca dodáva aj špeciálne hladké obutie.

OHLASY
Ford vzkriesil démona ciest. Focus RS III 

skvelo nadväzuje na dávnych predkov klanu 

Cosworth. Na okruhu udrží krok s najlepšími v 

kategórii, no kvalitné cesty neprosíka. Nebojí 

sa zašpiniť a ak treba, pneumatiky utýra 

rýchlejšie než oheň. Kombinuje dynamiku 

supercars a schopnosti rely auta za cenu ako 

žiaden konkurent.  

Marian Čabák, topspeed.sk

Je úchvatné, akou rýchlosťou dokáže nový 

Focus RS prechádzať zákrutami. Už keď si 

myslíte, že úžasne lepivé pneumatiky Miche-

lin Pilot Super Sport prehrajú svoj boj o trak-

ciu, inteligentný pohon 4x4 presunie výkon 

dozadu, čo umožní rýchly a efektný výjazd zo 

zákruty. Skutočnosť, že sa s touto štvorkolkou 

dá aj drifotvať, je len príjemný bonus. 

Ondrej Rabatin, AUTOGRÁTIS

Viac ako jeho nespochybniteľný výkon ma 

zaujalo správanie pohonu všetkých kolies 

Ford Performance AWD. Focus RS je vynikajú-

co ovládateľný a popritom zábavný.

Michal Švančara, SME

Ford Focus RS mení pravidlá v kategórii hot-

hatchov. Nielenže posúva maximálny výkon 

na úroveň 350 koní, ale zároveň pridáva 

najdôležitejšiu esenciu, ktorou je číra radosť z 

jazdy. Podvozok opäť potvrdzuje know-how 

modrého oválu a pohon všetkých štyroch 

kolies kombinuje s drift ovacím a okruhovým 

režimom, ktorý vie, že auto pre vodiča musí 

byť pretáčavé!  Marian Bóna, Brejk 

Predné sedadlá Recaro perfektne 

držia telo aj vo veľmi rýchlych pre-

letoch zákrutami, pričom zároveň 

pôsobia aj komfortne. Tlačidlá pre-

pínania jazdného režimu vozidla sú 

prehľadne umiestnená pri radiacej 

páke. Práve tieto režimy sú oproti 

predošlým generáciám Focus RS 

výrazný krok, ktorý robí novú RS 

technologicky najpokrokovejšou. Samotná jazda na mňa pôsobí 

veľmi hravo a jednoducho. Počas jázd na okruhu som používal 

najmä najostrejší jazdný režim, ktorý mi skutočne dával výraznú 

odozvu do plynového pedálu. Perfektný prejav pohonu AWD 

mi napomáhal prechádzať zákruty jemným šmykom na hrane 

možností pneumatík. Ak som sa aj dostal do krízovej situácie v 

zákrute, stačilo menšie pohnutie volantom, alebo prešliapnutie 

plynového pedálu a auto sa mi ihneď začalo zrovnávať správnym 

smerom vo výjazde zo zákruty. Zvedavosť ma doviedla k odskú-

šaniu jazdného režimu “drift ”, ktorý presúva väčšinu sily motora 

na zadnú naprávu a robí tak Focus výrazne pretáčaný. Režim je 

nastavený užívateľsky prijateľným spôsobom a systém v pozadí 

napomáha vyrovnaniu šmyku. Po preletoch viacerými zákrutami 

v tomto režime som si rýchlo zvykol a takéto ovládanie auta sa 

stane návykovým :-) Celkovo môžem nový Focus RS zhodnotiť 

ako veľmi príjemné auto, ktoré zaujme svojím výkonom a jazd-

ným prejavom, ktorý navyše robí toto auto variabilným s možnos-

ťou využitia vozidla pre bežný deň, ale aj pretekársku trať. 

Martin Koiš, jazdec Ford Team RS Slovakia
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Kúpa auta je pre drvivú väčšinu z nás veľká vec. So svojím vý-

berom totiž žijeme my aj naše okolie niekoľko rokov, preto sa ho 

nevypláca podceniť. Odporúčame začať krátkym dotazníkom, ktorý 

upresní predstavu o novom aute: Na aký účel ho budem využívať 

najviac? Aké trasy budem jazdiť najčastejšie? Koho a čo budem 

často prevážať? Je to moje jediné auto, alebo ich mám viac? Ak ste 

po tomto prvom kole zúžili výber na auto vhodné predovšetkým na 

prevoz rodiny, je dôležité pozrieť sa tiež na deti. Ich počet a potenciál 

pribúdania ďalších totiž defi nuje nároky na priestor i počet sedadiel 

(s úchytmi Isofi x) na detské sedačky. Pozrime sa na päť pilierov, 

ktoré sa oplatí pri výbere auta zvážiť. 

1. Bezpečnosť

Dôjsť do cieľa v zdraví je základnou prioritou. Moderné autá a sú-

časná legislatíva urobili v tomto už veľký kus práce, ABS, kontrolu 

stability, airbagy aj sledovanie tlaku v pneumatikách už dostanete 

v rámci sériovej výbavy. Rovnako štandardom sú úchyty Isofi x pre 

detské sedačky na zadných sedadlách či možnosť odpojiť airbag 

spolujazdca na to, aby sa mohlo na prednom sedadle prevážať 

dieťa v sedačke kat. 0/0+ (tzv. vajíčko). Všetky sedadlá by mali byť 

vybavené sledovaním zapnutia bezpečnostného pásu. Elektronické 

detské poistky dokážu zadné okná aj dvere zablokovať alebo odblo-

kovať jediným tlačidlom priamo z miesta vodiča.

V rámci príplatkových možností disponujú Fordy najmodernejšími 

asistenčnými systémami ako sú automatické núdzové brzdenie, sle-

dovanie jazdného pruhu a mŕtveho uhla, adaptívny tempomat, parko-

vacie senzory, cúvacia kamera či moderné vysokovýkonné adaptívne 

svetlomety pre bezpečnú jazdu počas noci. K bezpečnostným prv-

kom musíme pripojiť aj pohon všetkých kolies dostupný vo väčších 

modeloch, ktorý podporuje vodiča nielen v zimných podmienkach. 

Unikátnymi prvkami v ponuke Fordu sú systém SYNC s funkciou 

automatického núdzového volania pri nehode, systém MyKey, pri kto-

rom je možné pre druhý kľúč nastaviť špecifi cké obmedzenia, či zad-

né bezpečnostné pásy s integrovanými airbagmi v modeli Mondeo.

Úroveň bezpečnosti dokazujú tiež hodnotenia od nezávislej orga-

nizácie EuroNCAP, ktorá vykonáva nárazové testy a tiež posudzuje 

bezpečnostnú výbavu. Ford je držiteľom viacerých mimoriadnych 

ocenení od tejto organizácie ako sú EuroNCAP Advanced za pokro-

kové bezpečnostné systémy či Best In Class pre najlepšie hodnote-

né autá v rámci jedného roka.

2. Priestrannosť

Rodinná dovolenka znamená auto plné ľudí a ich batožiny. A hoci 

balenie znamená kompromisy, najmä pri menších deťoch, ktoré 

potrebujú kočík a ďalšiu výbavu, jednoducho nie je kam ustupovať. 

Batožinový priestor však nie je len o veľkosti, ale aj o dobrej využiteľ-

nosti. Kombi tak ponúkajú skôr širší a plochší tvar, SUV a MPV majú 

obvykle vyšší kufor.

AUTO NA MIERU
Premýšľali ste niekedy nad tým, aké je ideálne 

auto pre rodinu? Či už šikovné MPV, 

moderné SUV alebo tradičné kombi, 

myšlienkový základ majú všetky spoločný.
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Prehľad rodinných modelov

B-MAX

Focus

C-MAX

Grand C-MAX

Vysvetlivky

Deti vedia ľahko rozptýliť vodiča. Systém na detekciu chodcov 

je pripravený zasiahnuť v prípade hrozby stretu s chodcom.

Cúvacie kamery uľahčujú parkovanie. Tie dopredu 

nasmerované zase výjazd do neprehľadnej križovatky.

Všetky osobné modely Ford dosiahli maximálne 5-hviezdič-

kové hodnotenie bezpečnosti od organizácie EuroNCAP.

Manipuláciu s detskými sedačkami uľahčia úchyty Isofi x. Stolík 

pred zadným pasažierom je praktickým pomocníkom.

5

5

5

7

S

✔

✔

✔

-

✔

✔

S

-

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

Max. počet miest na sedenie

Zrkadlo na sledovanie detí

Elektrická detská poistka

Vypínateľný airbag 
spolujazdca

Indikátor zapnutia 
bezpečnostných pásov na 
všetkých sedadlách

✔ dostupné (podľa výbavy resp. 
za príplatok)

S štandardne

- nedostupné pre daný model
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Do bežných kombi a SUV sa pohodlne usadia štyria dospelí pa-

sažieri, pre viacčlenné posádky voľte MPV. Modely S-MAX a Galaxy 

disponujú trojicou samostatných sedadiel v druhom rade a sú do-

statočne široké aj na montáž troch detských sedačiek vedľa seba. 

Spolu s  Grand C-MAXom ponúkajú tieto modely tiež možnosť 

prepravy siedmych pasažierov, sedadlá sú pritom integrované v po-

dlahe batožinového priestoru a ľahko sa s nimi manipuluje.

Na pravidelný prevoz rozmerného športového náradia (napr. lyže 

alebo bicykle) odporúčame vonkajší nosič z originálneho príslušen-

stva Ford. V ňom nájdete aj praktické strešné boxy či deliace siete 

a mreže napríklad na prevoz psa v batožinovom priestore. Pri takejto 

voľbe máte istotu, že produkt bude na vaše auto pasovať a nepo-

škodí ho.

3. Praktickosť

Z času na čas sa vyskytnú situácie, kedy bežný batožinový priestor 

nestačí. Vtedy príde na rad sklápanie operadiel. Kombi a SUV majú 

štandardné delenie v pomere 60 : 40, pri MPV sú možnosti širšie. Vo 

väčšine prípadov však vznikne rovná plocha a to bez potreby seda-

dlá z auta vyberať. Trochu špecifi cký je v tomto smere C-MAX, ktorý 

ponúka aj zaujímavé VIP usporiadanie, pri ktorom sú zadné sedadlá 

posunuté viac dozadu a bližšie k sebe pre ešte viac priestoru.

Dôležité je tiež to, ako sa do auta nastupuje a ako sa do neho 

nakladajú veci, veľkorysé vstupné otvory a nízko položená naklada-

cia hrana sú preto vítané. Pre väčšie Fordy je k dispozícii aj bezdoty-

kové otváranie a zatváranie veka ovládané pohybom nohy. B-MAX 

a Grand C-MAX disponujú v rámci svojich segmentov unikátnymi 

bočnými posuvnými dverami. V B-MAXe je ich súčasťou aj stredový 

stĺpik, takže po úplnom otvorení vznikne jedinečný vstupný otvor.

K praktickým prvkom na palube patria aj dobre rozmiestnené 

a využiteľné odkladacie priestory v podobe rôznych schránok a prie-

hradok, či praktické držiaky na poháre. V aute si tak všetko rýchlo 

nájde svoje miesto.

4. Komfort

Základom príjemnej cesty s rodinou je prvotriedne vyladený podvo-

zok, ktorý ponúka jedinečné spojenie agility a komfortu. Ford kladie 

tiež veľký dôraz na odhlučnenie karosérie najmodernejšími tlmiaci-

mi materiálmi a vrstvenými sklami.

Pohodlie na palube však tvoria aj dobre tvarované sedadlá s pev-

nými výplňami či rôzne drobnosti. Väčšie modely Fordu disponujú 

trojzónovou klimatizáciou s umne rozmiestnenými výduchmi a sa-

mostatnou reguláciou pre zadnú časť kabíny. Počas slnečných dní 

sa zídu roletky na oknách zadných dverí, ktoré ponúkajú MPV mo-

dely či Mondeo. V rámci originálneho príslušenstva sa dodávajú aj 

rôzne šikovné držiaky napríklad na tablet.

Za moderný komfortný prvok môžeme označiť automatickú pre-

vodovku. Oceníte ju predovšetkým v meste, kde ľavá noha nemusí 

Praktické riešenia pre 

každý deň: Posuvné 

zadné dvere, otváranie 

batožinového priestoru 

pohybom nohy či 

originálne príslušenstvo 

na prevoz batožiny alebo 

zvierat.
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pracovať s pedálom spojky. Moderná konštrukcia pritom znamená 

len minimálny vplyv na spotrebu.

5. Hospodárnosť

Efektivita je témou číslo jeden pri moderných motoroch. Preto Ford 

stavil na maloobjemové preplňované agregáty. Benzínové z radu 

EcoBoost boli prijaté veľmi pozitívne, najmenší z nich s objemom 

1,0 litra bol niekoľko rokov Medzinárodným motorom roka. Naft ové 

pohonné jednotky z radu Duratorq však nezaostávajú a v najúspor-

nejších verziách ECOnetic dosahujú kombinovanú spotrebu pod 

4 l/100 km.

Ekonomickú stránku vlastníctva Fordu podporujú štandardne 

dlhé servisné intervaly (až do 30 000 km). Ford sa tiež rozhodol 

pre transparentné ceny servisných prehliadok, záujemca ich nájde 

na internetovej stránke importéra a môže si tak vopred vyhodnotiť 

svoje očakávané náklady. K štandardu patrí tiež predĺžená záruka 

Ford Protect, ktorá kryje výrobné chyby na vozidle až počas piatich 

rokov alebo do 120 000 km podľa toho, čo nastane skôr (prvé dva 

roky bez obmedzenia km).

Raz vidieť a na vlastnej koži si vyskúšať je však tisíckrát lepšie 

ako o tom čítať. Najlepšie je vyskúšať si aj s deťmi a ich sedačkami 

auto u autorizovaného predajcu. V rámci dôkladného zvažovania by 

nemala chýbať ani skúšobná jazda. Áno, stojí to trochu času, no pri 

veľkej investícii akou je auto určite platí: „Dvakrát meraj a raz rež!“

Pri obhliadke vozidla požiadajte predajcu, aby Vám 

predviedol variabilitu sedadiel. Sklápanie, posúvanie 

či ich vyberanie bude potom hračkou.

Prehľad rodinných modelov

Kuga

Mondeo

S-MAX

Galaxy

Vysvetlivky

5

7

7

Max. počet miest na sedenie

Zrkadlo na sledovanie detí

Elektrická detská poistka

Vypínateľný airbag 
spolujazdca

Indikátor zapnutia 
bezpečnostných pásov na 
všetkých sedadlách

✔ dostupné (podľa výbavy resp. 
za príplatok)

S štandardne

- nedostupné pre daný model

S

S

S

S

S

S

S

S

S

-

✔

✔

5 S ✔ S✔
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MEDIÁLNE ZÁKULISIE 
MA VŽDY PRIŤAHOVALO 
Ľuboša Sarnovského poznáme z televíznej 

obrazovky ako moderátora hlavných správ. Je tiež 

ambasádorom Nadácie TV JOJ a zapája sa aj do 

ďalších dobročinných projektov. V rozhovore sa 

s nami však podelil aj o svoje zážitky z minulosti, 

kedy bol motoristickým novinárom a rely jazcom.

Pôvodne ste vyštudovali  technický smer, v ktorom ste sa plánovali 

realizovať. Ako ste sa dostali  do sveta médií?

Technika, lietadlá a rôzne ďalšie dopravné prostriedky, ma fascino-

vali už od detstva. To bola cesta, ktorou som kráčal, o ničom inom, 

ako o povolaní pilot som ani neuvažoval. O kariére v médiách som 

veľmi nepremýšľal, ale náhoda sa postarala o to, že sme si so spo-

lužiakmi vymysleli hudobné rádio už počas stredoškolských čias a 

hneď vyhrali celoslovenskú súťaž. Po revolúcii sme nasávali svet, 

otvoril sa obrovský priestor pre kreativitu. Krátko potom som dostal 

prvú profesionálnu zmluvu v komerčnom rádiu, začal som sledovať 

automobilový šport, písať do novín a časopisov recenzie automobi-

lov, rozbehli sme magazín v televízii a krátko po vysokej škole, keď 

som mal nastúpiť ako šéf predaja automobilov prišla nečakaná po-

nuka, ktorá sa neodmieta - moderovať hlavné spravodajstvo v novej 

celoštátnej televízii. Nikdy som si to nepripúšťal, ale to tajuplné a 

vzrušujúce mediálne zákulisie ma vždy priťahovalo. 

Moderovanie, manažovanie nadácie, účasť na eventoch a z toho 

vyplývajúce časté cestovanie. Ako sa Vám darí časovo skĺbiť všet-

ky tieto aktivity a pritom si zachovať priestor a energiu v súkromí?

Rozhodujúcim faktorom je zázemie. Vždy som to hovoril, že rodina 

a domov nadovšetko. Pocit, že po práci vás niekto čaká a chce 

s vami zdieľať svoje radosti i starosti a že s vami ráta, je neopako-

vateľný. No a potom je tu technika, ktorá to umožňuje - spoľahlivé 

auto, výkonný notebook a dobrý mobilný telefón preverený časom.

Pre Televíziu JOJ pracujete 15 rokov. Predtým ste pôsobili v rozhla-

se a určitý čas ste boli súčasťou sveta motorizmu a motor športu. 

Na ktoré zážitky a skúsenosti z tohto obdobia najradšej spomína-

te?

Dve sezóny som spolupracoval s rely tímami ako spolujazdec a 

mám za sebou veľmi inšpiratívnu a vzrušujúcu stáž v monoposte F3. 

Ako novinár som odjazdil v 90-tych rokoch prakticky všetky auto-

mobily, dostupné na našom trhu, prestal som to počítať pri čísle 

500. A zážitok? Rally Košice v 1997, na štarte Ford Escort Cosworth, 

nádherný stroj, legenda. Alebo francúzska riviéra, tréningový okruh a 

niekoľko kôl v závese za formulou F3 neznámeho jazdca. Predbehli 

sme všetkých „spáčov“ na trati, on mi utekal v zákrute, ja som ho 

vždy „dusil“ na konci cieľovej rovinky. V cieli zložil prilbu a ja som 

myslel, že odpadnem - slovenský spevák Janko Lehotský :-) Podali 

sme si ruky a hodinu preberali každú sekundu na trati...

18  1/2016  FordInside

Rozhovor

Rozhovor Sarnovsky JOJ.indd   18 4/10/16   7:14:05 PM

Ako výkonný manažér Nadácie TV JOJ sa stretávate s rôznymi ľudský-

mi príbehmi. Pocity radosti z možnosti pomôcť môžu niekedy striedať 

pocity frustrácie z nedostatku zdrojov pomôcť všetkým. Ako zvládate 

túto, zrejme prirodzenú, súčasť charitatívnych projektov? 

Je to poznanie, že napriek úprimnej snahe nemôžete vyhovieť 

všetkým. Určite nie naraz a hneď. Niekedy je to o veľmi dlhej ceste. 

Ale musíte vyskúšať všetky dostupné možnosti predtým, ako vyslo-

víte ľútosť nad tým, že niečo nie je vo vašich silách. Navyše práca v 

nadácii je tímová práca,  presne vieme, aké sú naše silné stránky a 

keď začne ktokoľvek strácať vieru v úspech, tí ostatní ho podržia. 

Rozmanitosť aktivít vyplývajúcich z pracovnej pozície na „via-

cerých stoličkách“, ktorú zastávate, vyžaduje časté presuny nielen 

v rámci Bratislavy. Momentálne jazdíte na Forde Focus kombi. Aké 

kritériá ste pri výbere vozidla pred kúpou zvažovali? 

Pôvodne som ho kupoval ako druhé auto pre rodinu na denné presu-

ny medzi Sencom a Bratislavou, práca, škola, krúžky, víkendy v okolí. 

Preto voľba benzín a kombi. Rozumná cena za výborné auto. Ale po 

pár mesiacoch sa z neho stal vlastne „Air force one“, po dvoch ro-

koch zhruba 80 tisíc kilometrov, pracovné cesty po Slovensku, cesty 

do Česka, Rakúska, Chorvátska, Talianska... Jednoducho s autom 

sme si sadli a chodíme všade spolu :-) 

Životné tempo, rôzne okolnosti či preferencie a aktivity v súkromí 

sa môžu časom meniť. Ak by ste si kupovali vozidlo dnes, zmenili 

by sa Vaše požiadavky na jeho výber?

Dnes viem, že v tejto automobilovej stajni nájdem všetko. Zišlo by 

sa síce možno väčšie auto, pretože 

medzičasom je nás v rodine viac, 

ale to vyriešim tak, že na veľké 

rodinné výlety a dovolenky si auto 

požičiam. Je to praktickejšie a 

fi nančne rozumnejšie. Najčastej-

šie totiž jazdievam sám, prípadne 

dvaja, traja, takže veľký van po ruke 

mať nepotrebujem. Ale ďalšie auto 

bude už zrejme s automatickou 

prevodovkou a poprosím vyhrieva-

nie čelného skla. Riešim teda kom-

fort, nie kvalitu, či spoľahlivosť, tie 

som už našiel :-)

Technický typ, zbehlý vo svete 

motorizmu a so skúsenosťami z au-

tomobilových pretekov. Predpo-

kladám, že šoférujete rád a denné 

jazdy autom nevnímate len ako ne-

vyhnutný proces premiestňovania. 

Sú predsa len situácie, kedy rád 

prenecháte sedadlo vodiča nieko-

mu inému a užívate si zvezenie?

Áno, rád sa nechávam zviesť z 

rodinnej oslavy :-) Ale ja keď nešo-

férujem, nudím sa, takže mňa vždy radšej posaďte za volant ... ale 

sú situácie, keď sú dni nabité a potrebujem si na chvíľu zdriemnuť, v 

kóme som za pár sekúnd a po pol hodinke opäť nabitý energiou. Ja 

keď sa budím, som vraj aj celkom vtipný :-)

Práca v televízii, ako aj mnoho iných aktivít, do ktorých ste zapoje-

ný, vyžaduje prejazd hlavným mestom. Ako zvládate stres na pre-

plnených cestách pri denných presunoch? 

Myslíte naše hlavné mesto? Lebo jazdu po Viedni si užívam, v Prahe 

je to uponáhľané šialenstvo, o Budapešti som počul zatiaľ len his-

torky, no a v Bratislave máte niekedy pocit, že auto je vám na príťaž, 

máte chuť zahodiť kľúče od auta a plačete nad tým, prečo tu ešte 

stále nemáme metro.

Prezraďte na záver, ako trávite čas, keď nepracujete? Máte po pra-

covnom týždni ešte energiu vycestovať s rodinou alebo priateľmi 

na nejaký výlet?

Ja to robím tak, že si v podstate vždy dohodnem s rodinou náš 

najbližší výlet alebo čokoľvek, na čo sa počas týždňa tešíme. Je to 

motivujúce. A všetko to, čo „musíte“ zvládnuť počas týždňa, proste 

urobím a detaily neriešim. Niekedy ma poteší, že tá námaha stála v 

práci za to, inokedy si poviem, že nemá zmysel strácať energiu tam, 

kde veci nemôžete ovplyvniť. Naučil som sa neprenášať prácu do 

svojho domova, iba ak sa do toho vieme zapojiť všetci, lebo malí 

pomocníci sa vždy zídu :-) 

Foto: PANER a Maroš Ďatko

Zatiaľ nesplnený 

sen byť pilotom.

Motor šport 

je náročný. 

Spája sa 

s ním však 

množstvo 

zážitkov.
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NIE LEN 
POHODLIE
Automatizovaná prevodovka je čoraz 

častejším a žiadanejším prvkom výbavy. 

Nie je však automat ako automat, čo 

ukazuje aj ponuka Fordu.

Len dva pedále a stupnica PRND namiesto klasickej 

päť- či šesťstupňovej kulisy si získavajú čoraz viac 

vodičov. Nie je to nič prekvapujúce, pretože jazda 

s modernou automatizovanou prevodovkou je naj-

mä v mestských zápchach omnoho pohodlnejšia 

a už dávno neplatí, že tento komfort je vykúpený 

vysokou spotrebou. Moderné automatizované 

prevodovky sa v hospodárnosti dokážu mini-

málne vyrovnať svojim manuálnym náprotiv-

kom. Ford pritom používa oba najbežnejšie 

typy automatizovaných prevodoviek.

Častejšie nasadzovanou je tá vývojovo 

novšia PowerShift . Ide o dvojspojkovú robo-

tizovanú prevodovku, ktorú v osemdesia-

tych rokoch v motoristickom športe spopu-

larizovalo Porsche a masovejšieho nasade-

nia v sériových automobiloch sa dočkala 

v uplynulých 15 rokoch, vo Forde od roku 

2008. Ford dnes používa dve verzie tejto 

prevodovky so šiestimi stupňami: 6DCT451 

pre silnejšie motory (najmä 2.0 TDCi aj 

s pohonom všetkých kolies) a 6DCT250 

TOP 5
Vozidiá s najvyšším pomerom predaja

automatizovaných prevodoviek (SR, 2015).

40 %
S-MAX/
Galaxy

30 %
B-MAX

29 %
Mondeo

19 %
Kuga

7 %
Fiesta

Prevodovka 

Ford PowerShift  

s označením 

6DCT451 

vyrábaná 

v Kechneci.
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Rodisko na Slovensku
Prevodovka PowerShift  (typ 6DCT451) sa vyrába vo vý-

chodoslovenskom priemyselnom parku Kechnec neďaleko 

Košíc, kde v roku 2005 spoločnosť Getrag, ktorá má viac 

ako 80 ročné skúsenosti s výrobou prevodoviek, a Ford 

Motor Company vytvorili spoločný podnik Getrag Ford 

Transmissions Slovakia. Fabrika dnes zamestnáva viac 

ako 1000 zamestnancov v štvorzmennej prevádzke. Ročná 

produkcia prevodoviek dosahuje až 300 000 kusov. Okrem 

samotnej kompletizácie prevodovky sa závod v Kechneci 

venuje aj výrobe väčšiny použitých mechanických kompo-

nentov, mechatroniky a testovaniu prevodoviek pre nové 

modely.

pre slabšie motory 1.0 EcoBoost alebo 1.6 Ti-VCT (modely Fiesta 

a B-MAX). Rozdiel je v tom, že silnejšia má spojky v olejovom kúpeli 

ovládané hydraulicky (tzv. mokrá) a slabšia má spojky ovládané 

elektromotormi (tzv. suchá).  Z toho vyplýva aj najvyšší krútiaci 

moment 450 resp. 250 Nm, ktorý sú tieto prevodovky schopné 

preniesť.

Princíp tejto prevodovky spočíva v dvoch hriadeľoch,  na ktorých 

sú rozložené párne a nepárne prevodové stupne. Každý má vlastnú 

spojku, takže podľa situácie si prevodovka vlastne len vopred pri-

praví nasledujúci prevod a vo vhodnom momente len jednu spojku 

rozpojí a druhú zopne. Tento proces je veľmi rýchly a efektívny, preto 

auto pri preradení takmer nestráca ťah. Pomerne nízke sú tiež straty 

spôsobené trením, najmä pri „suchej“ verzii. 

Pri benzínových motoroch 1.0 (iba Focus), 1.5 a 2.0 EcoBoost sa 

používa prevodovka Ford 6F35 z americkej továrne Van Dyke Trans-

mission. Ide o klasický automat s hydrodynamickým meničom krú-

tiaceho momentu kombinovaným s premosťovacou spojkou, ktorá 

najmä vo vyšších rýchlostiach zvyšuje efektivitu pri zmene stup-

ňov. Hydrodynamický menič síce zvyšuje trecie straty, ale zároveň 

zjemňuje moment radenia a reguluje nástup výkonu, preto je 

vhodný pre komfortnejšie koncipované verzie. Tzv. klasické 

automaty sú preto veľmi obľúbené v USA, táto prevodovka 

prišla na tamojší trh v roku 2008.

Dobrá automatizovaná prevodovka má okrem pohodlia 

aj ďalšie benefi ty. Menej skúsených vodičov môže zba-

viť stresu zo šoférovania a pre milovníkov dynamiky je 

zárukou bezchybného a rýchleho radenia pri zrýchlení. 

Tým, že sa snaží držať motor v optimálnych otáčkach, 

pomáha jeho životnosti a spoľahlivosti. Je teda dobrou 

investíciou, ktorá sa zúročí pri ďalšom predaji auta.
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MODERNÉ ŠETRENIE
S hybridnou verziou disponuje Ford Mondeo jednou z najširších motorových paliet 

v strednej triede. Čím je táto zvlášť ekologická verzia výnimočná a zaujímavá?

Hybridný Ford Mondeo je prvým modelom v ponuke európskeho 

Fordu, ktorý kombinuje spaľovací motor a elektromotor. Konkrétne 

benzínový dvojlitrový štvorvalec, ktorý pracuje v mimoriadne úspor-

nom Atkinsonovom cykle, a dvojicu elektromotorov (jeden na pohon 

a druhý na rekuperáciu energie pri brzdení). Celkový výkon systému 

je 137 kW, kombinovaná spotreba benzínu je pritom len 4,2 l/100 km, 

čo zodpovedá 99 g/km CO2. Ekologickejšia je už len verzia 

1.5 TDCi ECOnetic s výrazne nižším výkonom 88 kW. Ide už o tretiu 

generáciu hybridného pohonného ústrojenstva, ktoré Ford vyvíja 

v USA zatiaľ predovšetkým pre domáci trh.

Elektrický posilňovač riadenia spolu s prevodovkou s plynu-

lou zmenou prevodového pomeru a riadiacim soft vérom z dielne 

spoločnosti Ford ešte viac znižujú spotrebu paliva. Klimatizácia, 

chladiaci systém motora aj podtlakový systém posilňovača bŕzd sú 

poháňané elektricky, čím znižujú zaťaženie spaľovacieho motora 

a umožňujú jeho častejšie odpájanie. Nový systém rekuperácie tepla 

z výfukových plynov zasa zabezpečuje rýchlejšie zohriatie kabíny.

Rekuperovaná energia, ktorá predstavuje až 95 percent inak ne-

využitej energie vytvorenej pri brzdení, sa ukladá do lítiovo-iónového 

akumulátora s kapacitou 1,4 kWh, ktorý je umiestnený za zadnými 

sedadlami a zaberá časť batožinového priestoru. Toto je jediný kom-

promis na palube, namiesto pôvodných 525 litrov je k dispozícii stá-

le veľmi dobrých 383 litrov. Hybrid sa ponúka len s karosériou sedan. 

V čisto elektrickom režime je Mondeo Hybrid schopné dosiahnuť 

rýchlosť až 135 km/h, najvyššia rýchlosť je 187 km/h, zrýchlenie 

z 0 na 100 km/h trvá 9,2 sekundy.

Na plné využitie potenciálu hybridného ústrojenstva je na 

palube viacero technológií. „Benzínovo-elektrický hybridný pohon 

v Mondeu neznamená, že vodič musí riadiť vozidlo iným spôsobom 

než s tradičným zážihovým alebo vznetovým motorom. Štartujú sa 

rovnakým spôsobom. Palivo sa dopĺňa rovnakým spôsobom. Jazdí 

sa s nimi rovnakým spôsobom,“ povedal Thomas Zenner, inšpektor 

oddelenia elektrických systémov v spoločnosti Ford of Europe. „Zá-

kazník sa možno bude chcieť naučiť jedinú vec – ako upraviť svoje 

návyky s cieľom minimalizovať spotrebu paliva. Preto sme pripravili 

rozhranie Smartgauge, ktoré obsahuje vhodné nástroje.“

Na displeji sa podľa požiadaviek zobrazuje aktuálna spotreba 

a toky energie v pohone aj elektrických spotrebičoch na palube. 

Počítač vyhodnocuje štýl jazdy, čím vodičovi naznačuje, ako by mo-

hol dosiahnuť ešte väčšiu efektivitu. Nechýba ani analýza dlhodobej 

spotreby. Funkcia Brake Coach učí vodiča brzdiť tak, aby čo najviac 

energie rekuperoval.
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Na centrálnom 8-palcovom displeji 

systému SYNC 2 môžete v hybride 

sledovať toky energie a stav 

pohonných jednotiek.

Interiér hybridného Mondea ponúka rovnaký komfort 

a prehľadnú obsluhu ako akákoľvek iná verzia, 

dodáva sa však iba ako sedan.

Na prístrojovom paneli s dvoma displejmi 

sa nachádza aj aplikácia na analýzu spotreby 

či na tréning efektívnej jazdy.

Benzínový motor aj elektromotor v Mondeu Hybrid 

poháňajú spoločne predné kolesá, akumulátory 

sú na lepšie rozloženie hmotnosti vzadu.

Pod prednou kapotou sa vedľa spaľovacieho motora nachádza 

aj riadiaca elektronika elektrického pohonu.

Z pohľadu vodiča neznamená jazda s hybridom výraznejšiu 

zmenu oproti jazde s automatickou prevodovkou.

Atkinsonov cyklus
Proces patentovaný už v roku 1882 vychádza zo štandardného 

štvortaktného spaľovacieho motora. Rozdielom je, že nasávací 

ventil zostáva otvorený dlhšie ako zvyčajne aj počas začiatku 

kompresného zdvihu (približne 20 až 30 %). To umožňuje spät-

ný tok zmesi do potrubia, kompresia sa nezačína v dolnej úvrati, 

ale až po uzatvorení sacieho ventilu. Výsledkom je nižší skutočný 

kompresný pomer a relatívne k nemu potom zostáva expanzný 

pomer väčší. To znamená vyššiu účinnosť oproti bežným moto-

rom. Nevýhodou je pomer výkonu a zdvihového objemu, ktorý 

kompenzuje v hybridoch práve elektromotor.
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Presný názov patentovaného zariadenia znie „samohybná 

jednokolka pripojiteľná k automobilu“. Médiá nachádzajú 

inšpirácie tohto vynálezu v Batmanovi, v snímke Temný ry-

tier sa totiž z auta oddelí niečo ako motorka. V tomto prípa-

de však ide ešte o trochu menej stabilné zariadenie.

Ford ho vytvoril odpojením jedného z kolies konvenčného 

automobilu (na kresbách ide o Focus). V náboji tohto ko-

lesa je integrovaný elektromotor, čo je technológia známa 

už niekoľko rokov, a tiež malý akumulátor. Ku kolesu sa 

pripojí vrchný diel tvorený blatníkom, sedením, opierkami 

nôh a tiež ovládacími prvkami. Tento sa zmestí do batoži-

nového priestoru auta. Vozidlo je vybavené integrovaným 

zdvihákom v štýle pretekových špeciálov, aj keď ho zrejme 

nepoháňa stlačený vzduch, ale elektromotor. Ford tiež po-

číta s jednoduchým upevňovacím mechanizmom kolesa 

namiesto klasických matíc, ktorý je upevnený tak, že pri 

montáži a demontáži je možné koleso otočiť o 90 stupňov 

okolo zvislej osi. V riadiacej jednotke kolesa sa nachádza 

aj kontrola stability na základe údajov z gyroskopických 

senzorov. Vodič bude základný pohyb jednokolky regulovať 

páčkami a pedálmi, pokročilé funkcie sa budú ovládať cez 

smartfón v integrovanom držiaku.

Prínosom riešenia je to, že môžete zaparkovať aj ďalej od 

svojho cieľa a na miesto určenia sa dopravíte v relatívnom 

pohodlí a predovšetkým rýchlo na kolese. V minulosti už 

viacerí výrobcovia experimentovali so skladacími moto-

rovými kolobežkami či dokonca skútrikom v batožinovom 

priestore, žiadne z týchto riešení sa však nedostalo do pra-

xe. Ford neuviedol detaily o potenciálnom dojazde, počíta 

však aj s rekuperáciou energie. Podľa popisu v rámci žia-

dosti o patent môže byť takýto systém použitý na všetkých 

štyroch kolesách, takže vodič má k dispozícii kolesá aj pre 

posádku. Spomína sa tiež možnosť dodatočnej montáže na 

už vyrobené vozidlá, čo si však vyžaduje výmenu komplet-

ného zavesenia.

VŠADE 
S KOLESOM
Ford si patentoval unikátne riešenie, ktoré 

môže výrazne defi novať mobilitu budúcnosti 

predovšetkým v mestách.

Nápad
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Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH a sú doporučenými maloobchodnými cenami. Ceny 
zahŕňajú náklady na diely Ford alebo Ford Motorcraft vrátane nákladov na prácu. Ponuka je 
platná do 30.06.2016 alebo vypredania zásob. Zmena cien a špecifikácií je vyhradená. Ponuka 
je platná pre všetky osobné vozidlá Ford staršie ako 4 roky (okrem športových verzií ST a RS)  
u participujúcich dílerov Ford na Slovensku. Použité sú ilustračné fotografie.

www.ford.sk І www.ford-prislusenstvo.sk

SERVIS

Základná údržba vozidla vykonaná 
vyškoleným personálom Ford. • 20 bodová bezpečnostná prehliadka  • Výmena oleja a olejového filtra • Výmena vzduchového filtra

PRÉMIOVÉ STIERAČE FORD

Pre skvelý výhľad na cestu pred Vami. • Sada dvoch, s indikátorom opotrebovania  • Dostupné pre všetky modely Ford,   
 napr. pre FORD MONDEO: 29 €

LEN ZA

99 €
LEN ZA

FORD SERVICE

Ďakujem, že môžem byť 
neustále v pohybe.



NEDÁ SA
ZASKOČIŤ
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Inovovaný Ford Ranger posúva terénne pick-upy na novú úroveň. Nie je to len pracovný stroj, 

ale skutočne všestranný automobil na robotu aj oddych.

S počtom 27 300 predaných kusov sa Ford Ranger stal 

v roku 2015 najpredávanejším vozidlom svojho segmentu 

v Európe. Medziročne jeho predaj stúpol o výrazných 27 

percent. Aj tieto čísla dokazujú, že s novou generáciou 

modelu Ranger sa Fordu podarilo postaviť špičkový au-

tomobil, ktorý navyše ako jediný vo svojej kategórii do-

stal päťhviezdičkové ohodnotenie za bezpečnosť podľa 

štandardov EuroNCAP. Teraz však prichádza ešte lepší 

Ranger s novými technológiami pre väčšiu bezpečnosť 

a úspornejšiu prevádzku.

Novej tvári Rangeru dominuje robustnejšia maska, 

ktorá v spojení s projektorovými svetlometmi vytvára 

nezameniteľný výraz. Aj vďaka novej kapote pôsobí teraz 

Ranger ešte svalnatejšie a viac vystihuje slogan „Built 

Ford tough“ („Postavený pevne ako Ford“). Top verzia 

Wildtrak sa od tých menej luxusných a viac na prácu 

orientovaných odlišuje vonkajšími detailmi v matnej sivej 

(napr. mriežka chladiča či spätné zrkadlá). Ďalšími po-

znávacími znakmi sú hranaté hmlovky, 18-palcové kolesá 

s exkluzívnym dizajnom a tiež športový oblúk nad korbou. 
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Typ motora 2.2 TDCi 2.2 TDCi 3.2 TDCi

Prevodovka M6 M6 (A6) M6 (A6)

Zdvihový objem motora (cm3) 2 198 2 198 3 196

Maximálny výkon (kW (k) pri min-1) 96 (130) pri 3 700 118 (160) pri 3 700 147 (200) pri 3 000

Max. krútiaci moment (Nm pri min-1) 330 pri 1 500 - 2 500 385 pri 1 500 - 2 500 470 pri 1 500 – 2 750

Hodnoty platia pre Double Cab.

Terénne schopnosti

Svetlá výška 229 mm

Nájazdový uhol 28°

Prejazdový uhol 25°

Odjazdový uhol 28°

Brodivosť 800 mm

Redukcia 2,48 : 1

Stabilizácia prívesu (TSC) sa regulovaním 
výkonu motora a pribrzďovaním jednot-
livých kolies stará o stabilitu pri ťahaní aj 
veľmi ťažkých prívesov.

ESC s ochranou proti prevráteniu pri názna-
koch straty kontroly nad autom redukuje 
krútiaci moment a pribrzďovaním kolies 
upokojuje vozidlo.

Forward Alert s predchádzaním kolízii 
varuje pred hroziacim nárazom výstražným 
zvukom a svetlom, zároveň predtlakuje 
brzdy na núdzové zastavenie.

Parkovacie senzory vpredu a vzadu sa 
automaticky zapnú pri nízkej rýchlosti 
a zvukovým signálom varujú pred takmer 
neviditeľnými prekážkami.

Adaptívny tempomat (ACC) s pomocou 
radaru udržiava bezpečný odstup od auta 
idúceho vpredu, vozidlo sám spomalí 
a opäť vráti na nastavenú rýchlosť.

Čítanie dopravných značiek (TSR) kamerou 
zaznamenáva a na prístrojovom paneli 
zobrazuje rýchlostné limity, zákaz predbie-
hania a ich ukončenie.

Asistent jazdného pruhu (LKA) sleduje 
čiary na ceste a varuje pri neželanom 
opustení pruhu. Systém LKA automaticky 
navráti auto do jazdného pruhu.

Sledovanie tlaku v pneumatikách (TPMS) 
pri poklese tlaku vzduchu pod optimálnu 
hodnotu upozorní vodiča na potenciálne 
nebezpečný a nehospodárny stav.

Cúvacia kamera so zobrazením vodiacich 
čiar na displeji je dobrým pomocníkom vo-
diča pri manévrovaní na parkovisku alebo 
aj pri pripájaní prívesu.
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Pre WIldtrak je k dispozícii aj špeciálny odtieň oranžovej 

metalízy Pride Orange.

Oranžová má svoje miesto aj v interiéri Wildtraku, tu 

však funguje už ako doplnková farba a na obkladoch a ča-

lúnení. Inovovaný kokpit sa ešte viac približuje bežným 

osobným automobilom. Verzia Wildtrak pridáva prémiový 

pocit mäkčenými plastmi na palubnej doske a elektricky 

nastaviteľnými prednými sedadlami. Spoločným prvkom 

inovovaného kokpitu je prehľadnejšie usporiadanie, nové 

prístroje s farebnými displejmi a predovšetkým komuni-

kačný systém SYNC 2 s osempalcovým dotykovým dis-

plejom v strede, ktorý obsahuje ovládanie audiosystému, 

telefónu a navigácie.

Z osobných modelov preberá Ranger aj ďalšie pokročilé 

asistenčné technológie, ktoré sú v tomto segmente ab-

solútne unikátne. V ponuke je sledovanie jazdného pruhu 

s aktívnym zásahom do riadenia, adaptívny tempomat 

s funkciou varovania pred kolíziou alebo čítanie doprav-

ných značiek. Manévrovanie uľahčia predné aj zadné 

parkovacie senzory v spolupráci s cúvacou kamerou. 

Elektronický stabilizačný systém má štandardne funkcie 

proti prevráteniu a na stabilizovanie prívesu. Jeho reakcie 

sa automaticky prispôsobujú zaťaženiu vozidla (Adaptive 

Load Control). V teréne nájdu využitie systémy na rozjazd 

do kopca a na kontrolovaný zjazd z kopca.

K zásadným inováciám modelového radu Ranger patrí 

zníženie spotreby paliva pri všetkých troch ponúkaných 

motoroch. Zostavu tvoria osvedčené diesely štvorval-

cový 2.2 TDCi s výkonom 96 a 118 kW (predtým 92 resp. 

110 kW) a vrcholný päťvalcový 3.2 TDCi s výkonom 147 kW. 

Všetky verzie majú stop-štart systém, elektrický posil-

ňovač riadenia s premenlivým účinkom a zákazník si tiež 

môže zvoliť dlhší stály prevod.  Toto všetko znamená 

spotrebu nižšiu až o 17 percent, normovaná kombino-

vaná spotreba strednej verzie (118 kW) tak klesla zo 

7,8 l/100 km na 6,5 l/100 km. Na  výber je šesťstupňová 

manuálna alebo automatická prevodovka a pohon zad-

ných alebo všetkých kolies. Ranger sa ponúka s troma 

druhmi kabíny: dvojmiestnou Regular Cab, 2 + 2-miestnou 

Super Cab s prídavnými zadnými dverami otváranými do 

protismeru a štvordverovou päťmiestnou Double Cab.

Do terénu vyráža Ranger so svetlou výškou 229 mm, 

predný aj zadný nájazdový uhol je 28°, brodivosť je 

800 mm. Pohon všetkých kolies je možné zaradiť aj 

počas jazdy do rýchlosti 120 km/h. V skutočne ťažkom 

teréne je k dispozícii aj redukčná prevodovka. Trakciu 

maximalizuje elektronicky riadená uzávierka zadného 

diferenciálu. Ranger zvládne až do 1 274 kg nákladu 

a dokáže utiahnuť až 3 500 kg vážiaci príves. Napriek 

tomu ponúka špičkový komfort a v rámci svojho segmentu 

bezkonkurenčné jazdné vlastnosti na ceste. Inovovaný 

model pritom nastavuje latku ešte vyššie, pretože inžinieri 

ešte precíznejšie doladili pruženie a tlmenie. Jazdu zlep-

šuje aj inovované riadenie s posilňovačom, ktorý v nízkych 

rýchlostiach výraznejšie pomáha pri manévrovaní a vo 

vyšších naopak utlmuje svoj účinok v záujme precíznosti 

vedenia stopy.

Tieto inovácie určite ešte posilnia Ford Ranger na pozí-

cii lídra európskeho trhu terénnych pick-upov. „S fantas-

tickým novým Wildtrakom na vrchole ponuky predstavuje 

nový Ford Ranger pre zákazníkov neporaziteľnú kombiná-

ciu terénnych schopností, výrazného dizajnu a prémiových 

funkcií napríklad v oblasti konektivity,“ povedal Roelant de 

Waard, viceprezident pre marketing, predaj a servis spo-

ločnosti Ford of Europe. „Ranger je pripravený na akúkoľ-

vek výzvu – ponúka optimalizovanú spotrebu paliva, vyso-

ké užitočné zaťaženie a najlepšiu brodivosť v segmente.“

Zmodernizovaný Ranger je teraz 

ešte bližšie k osobným modelom, 

v strede kokpitu dominuje systém 

SYNC 2 s 8-palcovým dotykovým 

displejom a dvoma USB konektor-

mi. Dva farebné displeje sú aj na 

prístrojovom štíte. Verzia Double 

Cab zvládne až päťčlennú posádku.
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So far, Dirk and Trudy Regter have 

driven almost 80,000 kilometres 

(50,000 miles) in their Model T 

visiting and supporting various 

projects run by the international 

children’s aid organisation SOS – 

Children’s Villages. Their journey has 

taken them from their home town in 

the Netherlands to Cape Town in 

South Africa, and from Canada all 

the way to South America.  

Manželská dvojica začala svoju dobrodružnú cestu v lete 2012. 

Počas prvej etapy, ktorá ich zaviedla z ich rodného Edamu v Ho-

landsku do Kapského Mesta v Juhoafrickej republike, zdolali 22-tisíc 

kilometrov za 180 dní.

V roku 2013 „dobili“ USA a Kanadu, keď prešli 22 štátov počas 

svojej 180-dňovej cesty s dĺžkou 28-tisíc kilometrov. V roku 2014 si 

mohli odškrtnúť ďalších 26-tisíc kilometrov za cestu Južnou Ameri-

kou, opäť za 180 dní.

Do dnešného dňa prešiel tento neohrozený pár takmer 80-tisíc 

kilometrov, pričom navštívil a podporil viaceré projekty organizova-

né medzinárodnou organizáciou na pomoc deťom SOS – Children´s 

Villages.

V rokoch 2016 a 2017 plánujú pokračovať cez Nový Zéland, Aus-

tráliu, Indonéziu a Indiu, prekročiť Himaláje do Číny, prejsť cez Mon-

golsko a vrátiť sa do Holandska cez strednú Európu.

Cesta okolo sveta v 100-ročnom Forde Model T vyžaduje obrov-

ské odhodlanie, no tento klasický automobil je veľmi odolný a vďaka 

jednoduchému dizajnu a konštrukcii sa ľahko udržiava 

a opravuje.

Dirk a Trudy Regterovci – obaja na dôchodku – vlastnia svoj Ford 

Model T z roku 1915 od roku 1997. Dirk predtým vlastnil Ford Model T 

z roku 1923 a Ford Model A z roku 1928. Celoživotnú vášeň pre kla-

sické modely Ford zdedil po svojom otcovi a starom otcovi.

Spoločnosť Ford vyrobila od roku 1908 do roku 1927 15 miliónov 

kusov vozidla s označením Model T. Výroba začala v USA, ale rýchlo 

sa rozšírila do celého sveta, vrátane montážnych závodov v Dánsku, 

Nemecku, Írsku, Španielsku a vo Veľkej Británii. Ford Model T prispel 

k rozvoju motorizmu vo svete a veľkej obľube sa tešil vďaka cenovej 

prístupnosti, spoľahlivosti a jednoduchej údržbe pomocou štandar-

dizovaných, zameniteľných dielov.

„V Afrike sme museli zvariť zlomené predné koleso u miestneho 

kováča,“ povedal Dirk. „Som celkom zručný a so skrutkovačom, 

kladivom, kusom lepiacej pásky, viazacími páskami a napínacími 

popruhmi sa dá dokázať veľa.

Cesta okolo sveta je neľahká úloha. Vyraziť však 

na ňu v 100-ročnom Forde Model T bola výzva, 

ktorú si Dirk a Trudy Regterovci nemohli nechať ujsť.

OKOLO 
SVETA 
V MODELI T

Do dnešného dňa prešli Dirk a Tru-

dy Regterovci so svojím Modelom 

T takmer 80-tisíc kilometrov, 

pričom navštívili a podporili via-

ceré projekty organizované medzi-

národnou organizáciou na pomoc 

deťom SOS – Children´s Villages. 

Ich cesta ich zaviedla z rodného 

mesta v Holandsku do Kapského 

Mesta v Juhoafrickej republike 

a z Kanady až do Južnej Ameriky.
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Ford Model T manželov Regterovcov poháňa 3,0-litrový zážihový 

motor a môže sa pochváliť rovnakou špecifi káciou, akú mal, keď 

v roku 1915 opúšťal výrobný závod. Jedinou výnimkou sú väčšie 

pneumatiky na kolesách s drevenými lúčmi, vďaka ktorým je 

jazda mäkšia a lepšie zvládnuteľná pri prekonávaní väčších 

vzdialeností. Jedna súprava pneumatík vydrží na bežných 

cestách zhruba 15-tisíc kilometrov, ale oveľa kratšie na ne-

rovných, nespevnených povrchoch, ktoré Regterovci zdoláva-

li napríklad v Afrike alebo Južnej Amerike.

„Na hraniciach medzi Juhoafrickou republikou a Botswa-

nou sme stretli farmára, ktorý mal v šope starý Ford Model 

T a podaroval nám z neho koleso, aby nám na našej ceste 

pomohol,“ povedal Dirk.

A čo je vrcholom ich doterajšej cesty? „Diaľnica číslo 1 z Los 

Angeles do San Francisca je nádherná – strmé úbočia, hlboké 

rokliny, na jednej strane hory a na druhej úžasný výhľad na oceán. 

Celkom vám to vyrazí dych,“ dodáva Dirk.
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SLÁVNYCH PREDKOV

NESKLAMAŤ

Tento rok sa na štart 24-hodinovky v Le Mans 

postavia až štyri úplne nové Fordy GT, každý jeden 

so špičkovou posádkou schopnou zvíťaziť.

Návrat Fordu do vytrvalostných pretekov je jednou z najsledova-

nejších udalostí v motoristickom športe. Aj preto, lebo ho zastupuje 

atraktívne a moderné superkupé GT. A hoci v najslávnejšej 24-hodi-

novke nemôže ako v minulosti bojovať o celkové vavríny vyhradené 

prototypom LMP1 s hybridným pohonom, aj v rámci svojej triedy 

LM GTE Pro má viac ako atraktívnych súperov v podobe Chevroletu 

Corvette, Ferrari 488 či Aston Martinu Vantage. Vozidlá v tejto trie-

de vychádzajú zo sériového základu. Ich výkonnosť je vyrovnávaná 

viacerými parametrami ako napríklad hmotnosť, priemer reštriktora 

či veľkosť nádrže. Na okruhu by tak mala vyniknúť okrem rýchlosti aj 

spoľahlivosť a jazdecké umenie  jednotlivých pilotov.

Športový program nového Fordu však netvorí len táto čerešnička, 

základom sú dve torty. Na účasť v Le Mans je potrebná celosezónna 

prihláška do Svetového šampionátu vytrvalostných pretekov WEC. 

Ford tu absolvuje celú sezónu pozostávajúcu z 9 pretekov vrátane 

Le Mans s dvoma autami, ktoré si rozdelili ostrieľaní piloti Stefan 

Mücke, Oliver Pla, Andy Priaulx a Marino Franchitti, na vyčerpávajú-

cu 24-hodinovku ich posilní Billy Johnson a Harry Tincknell. Ďalšie 

dva Fordy GT hája farby modrého oválu v americkom 11-dielnom 

seriáli IMSA WeatherTech SportsCar Championship, do ktorého 

patria aj ďalšie dve vytrvalostné klasiky Daytona (24 hod.) a Sebring 

(12 hod.). Tieto posádky tvoria Joey Hand, Dirk Müller, Ryan Briscoe 

a Richard Westbrook, ktorých v Le Mans doplnia esá Sébastien 

Bourdais a Scott Dixon.
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19. jún 1966
Bruce McLaren vo Forde GT40 prechádza cieľovou 

čiarou tesne pred Kenom Milesom v rovnakom 

aute, za nimi ide ešte Ronnie Bucknum v treťom 

Forde so sedemlitrovým motorom. Ford mal v tom 

roku na štarte až osem áut v troch rôznych tímoch 

(Shelby, Holman & Moody a Alan Mann Racing). 

Bolo to vyvrcholenie programu, ktorý na ostro 

debutoval v roku 1964 a ktorému Henry Ford II 

stanovil jednoznačný cieľ – zvíťaziť v Le Mans. 

V nasledujúcich rokoch sa to podarilo ešte trikrát, 

okrem toho Ford získal aj štyri medzinárodné 

tituly a zvíťazil v ďalších vytrvalostných pretekoch 

v Daytone a Sebringu. Víťazstvá v Le Mans majú 

pripomínať aj štartové čísla 66, 67, 68 a 69.

Oba projekty má na starosti skúsený americký tím Chip Ganassi 

Racing, s ktorým Ford spolupracuje v USA už niekoľko sezón. Autá 

pripravuje v úzkej spolupráci s fi rmou Multimatic, ktorá model GT 

aj vyrába. Šasi aj motor sú v princípe zhodné so sériovým autom, 

3,5-litrový preplňovaný šesťvalec EcoBoost vyladený špecialistom 

Roush Yates už Ganassi dôkladne preveril v minulosti vo svojom 

prototype Riley. Vozidlo kategórie LM GTE je však iné, tím sa musel 

prispôsobiť aj podstatne náročnejšiemu rozsahu. Preto vedľa svojej 

hlavnej základne v Indianapolise v USA vybudoval ešte druhú vo 

Veľkej Británii.

„Pretekáme preto, aby sme vyhrali,“ povedal na úvod sezóny 

Dave Pericak, globálny riaditeľ Ford Performance. „Na to, aby ste 

mohli pretekať na takejto úrovni, potrebujete najlepšie auto, najlepší 

tím a najlepších jazdcov.“ Niet pochýb o tom, že Ford tieto atribúty 

spĺňa. Štvorica GT bude počas druhého júnového víkendu patriť 

k najsledovanejším autám na okruhu v Le Mans.

Štvorica, ktorú Ford 

nominoval na celú 

sezónu vo WEC 

a základ tímu pre Le 

Mans (zľava) Olivier 

Pla, Stefan Mücke, 

Andy Priaulx 

a Marino Franchitti.
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DVAJA DIVOSI
Ford posilňuje svoje motoršportové 

aktivity o relykros, vo svetovom 

šampionáte ho bude reprezentovať 

Ken Block.

Majstrovstvá sveta v relykrose sú označované 

za najdynamickejšie sa rozvíjajúcu disciplínu 

motoristického športu na globálnej úrovni. Naj-

mladší svetový šampionát FIA vstupuje tento 

rok do svojej tretej sezóny a rozhodne v nej ne-

bude núdza o dramatické súboje. Popri ostrie-

ľaných esách tejto disciplíny sa na štart chystá 

aj deväťnásobný šampión v rely Sébastien 

Loeb či americký šoumen na štyroch kolesách 

Ken Block. Posledný menovaný sa opäť spája 

s automobilkou Ford a spolu so svojím tímom 

a partnerom M-Sport chystá Focus RS. A hoci 

je sériový model poriadna beštia, na preteky 

prešiel ešte mnohými úpravami, takže dosahuje 

výkon 600 koní, váži 1 300 kg a z 0 na 100 km/h 

vystrelí za menej ako dve sekundy. Jeho tímo-

vým kolegom v Hoonigan Racing bude Andreas 

Bakkerud.

Ford Fiesta s litrovým motorom EcoBoost 

je prvým preplňovaným autom homolo-

gizovaným v triede R2, ktorá bola doteraz 

vyhradená 1,6-litrovým atmosférickým 

motorom. Tie sú síce výkonovo porovna-

teľné (Fiesta má 185 koní), zaostávajú 

však v krútiacom momente (Fiesta má 

280 Nm) i rozsahu využiteľných otáčok. 

Litrový EcoBoost upravený pre rely dispo-

nuje riadiacou jednotkou od Life Racing 

so štyrmi jazdnými režimami. Fiesta má 

tiež funkciu kontrolovaného štartu. Sila 

sa na predné kolesá prenáša cez päťstup-

ňovú sekvenčnú prevodovku Sadev a di-

ferenciál so zvýšenou svornosťou. Nová 

Fiesta R2T má tiež upravenú charakteris-

tiku pruženia a ostrejšie brzdy Alcon.

Martin Koiš má zatiaľ v pláne sedem 

podujatí v štyroch krajinách. Šesť patrí 

do hodnotenia Majstrovstiev SR (Eger, 

Prešov, Hustopeče, Tatry, Lubeník, Ko-

šice), k nim sa pridáva ešte októbrová 

Herbstrallye Dobersberg a v pláne je 

pridať ešte ďalšie bližšie nešpecifi kova-

né preteky. Na pozícii navigátora ostáva 

Andrej Siska.

Martin Koiš vstupuje do sezóny 2016 s unikátom v slovenskom 

šampionáte v rely. Štartovať bude s úplne novou Fiestou R2T.

SVIEŽI DYCH
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Nový Ford Fiesta R2T v rukách Martina Koiša 

je prvým preplňovaným autom vo svojej triede 

v rámci slovenského šampionátu.

Šoumen Ken Block sa v rámci Majstrovstiev 

sveta v relykrose za volantom Focusu RS 

postaví proti najlepším jazdcom planéty.

F
o
to

: T
ib

o
r 

S
z
a
b
o
s
i

34  1/2016  FordInside

Šport

Ken Block a Kois.indd   34 4/10/16   7:26:28 PM

Predajca Adresa Mesto Telefón Web E-mail

Auto J+J Priemyselná 9 Trnava 033/55 32 615 www.autojj.sk autojj@tt.psg.sk

Auto Koiš Trenčianska cesta 62 Bánovce n/Bebravou 038/76 03 504 www.autokois.com ford@autokois.com

Auto Koiš Bánovská cesta 1032 Trenčín – Trenč. Turná 032/64 02 600 www.autokois.com ford@autokois.com

Autonova Priem. areál Východ 3406 Poprad 052/45 13 130 www.autonova.sk ford@autonova.sk

Autopolis Panónska cesta 32 Bratislava 02/49 300 222 www.autopolis.sk ford@autopolis.sk

Built Petrovanská 44 Prešov 051/75 67 333 www.built.sk built@built.sk

CarComplex Športová 23B Michalovce 0915/70 87 18 www.complex.ford.sk info@ford-carcomplex.sk

Euromotor Čerešňová 8A Banská Bystrica 048/47 27 777 www.euromotor.sk ford@euromotor.sk

INTRO.CO Kopčianská 35 Holíč 034/37 00 016 www.introco.sk introco@introco.sk

J.M.MARTIN Kollárova 85B Martin 043/32 40 810 www.jmmartin.sk info@jmmartin.sk

N-Motor Drážovská 5 Nitra 037/74 17 363 www.n-motor.sk ford@n-motor.sk

Summit Motors Bratislava Tuhovská 9 Bratislava 02/33 526 200 www.fordcentrum.sk ford.ba@summit.sk

SZILCAR PARTNERS Alejová 2 Košice 055/64 42 052 www.fordszilcar.sk ford@fordszilcar.sk

SZILCAR PARTNERS* Nová Rožňavská 134/A Bratislava 0911/90 07 95 www.fordszilcar.sk bratislava@fordszilcar.sk

UNICAR 1. mája 68/1848 Liptovský Mikuláš 044/32 40 925 www.unicar.sk fordpredaj@unicar.sk

* Len autorizovaný opravca vozidiel FORD

Zoznam autorizovaných
predajcov a opravcov FORD




