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ukázalo, ako vie elektromobil emotívne zaujať. Ak chce
definitívne preraziť, okrem politického a finančného
pretláčania potrebuje dve veci – stať sa dostatočne
praktickým, bezproblémovým a – zaujať emotívne. Aj dnešné
spaľovacie autá dnes oveľa viacpredáva ich emócia než ich

Audi je značka. Nejaká značka!

technické parametre, často nepomerne lepšie než naše
šoférske schopnosti. Myslím si, že viem, čo hovorím. Pre

S históriou, so športovými úspechmi najvyššieho rangu,

mňa sú autá silnou emóciou od útleho detstva a stále zrejme

technicky na špičke, vynikajúce autá. Žijeme však zvláštnu

najväčším hobby, aké v živote mám. Už takmer dvadsať

dobu, dobu zavádzania elektromobility do života. Tu akoby

rokov pracujem v predaji nových automobilov a zároveň asi

všetky automobilky začínali odznova, na zelenej lúke.

tridsať rokov ma za dušu držia automobilové veterány.

Značka Audi má zatiaľ, zdá sa, najlepšie portfólio áut

Zberateľská

s hybridným a čisto elektrickým pohonom v prémiovom

a veľkozberateľom nikdy nebudem, ale aj takýmito očami sa

segmente, no všetky značky sme v tomto na začiatku. My

na autá pozerám. A ako väčšina veteránistov tiež mám svojej

čo s touto témou denne pracujeme, patríme medzi tých,

predstavy o tom, ktoré dnešné moderné autá majú šancu

ktorí celý proces berú – a aj musia – skôr racionálne než

raz byť zberateľskými kusmi. Možno toto ešte neviem

emotívne. No minulý týždeň sa nám to zrazu preklopilo do

celkom zodpovedne odhadnúť pri elektromobiloch (i keď

emócií. Len tak, nečakane. V rámci teambuildingu nášho

napríklad Audi RS e-tron GT ním bude s istotou) ako pri

importérskeho

asi

„spaľovacích“ autách. A ako to tak vyzerá s nástupom

200-kilometrovú trasu na niekoľkých vybraných (a naozaj

elektromobilov – tých spaľovacích legiend, ktoré ešte len

vyberaných!) modeloch Audi, štyroch elektromobiloch,

prídu na trh, možno už až tak veľa nebude. Tu mám pre

ktorým nepoeticky hovoríme BEV, a dvoch veľmi vzrušujúcich,

zberateľov dva isté typy, ktoré práve naša značka púšťa na

vysoko výkonných, drahých a málo častých modeloch so

trh. Prvým je nová generácia Audi RS3 so svojím vzrušujúcim

spaľovacími motormi. Po každých asi 20 – 30 kilometroch

päťvalcom. A druhým – inovovaná limuzína generálnych

sme si autá menili a tu zrazu… všimol som si, že kolegyňa

riaditeľov a údajne najlepšie Audi A8, aké kedy bolo

a kolegovia sa začínajú viac tešiť na tie elektrické! Lebo to

vyrobené.

zrýchlenie, tá stabilita v zákrute, nakláňanie takmer žiadne!

i nemotoristických témach a obidvoch týchto high-society

No áno, so 600- až 700-kilogramovým akumulátorom

autách píšeme v našom najnovšom Audi Magazíne.

Audi

tímu

sme

absolvovali

vášeň.

O

No,

mnohých

pár

zaujímavých

v podlahe je ťažisko naozaj pekelne nízko. Chápem, my
účastníci tohto teambuildingu sme nemuseli riešiť niektoré

Prajem teda príjemné čítanie!

iné stránky elektromobilov, ako napríklad kde nabíjať, ako
dlho, či mi vydrží dojazd a podobne. Nemuseli, a tak sme si

Váš Peter Nevický

len užívali tie spomínané plusy. Až prekvapivo silne sa

šéfredaktor

stariniek

doma

mám

motoristických
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Audi Q4 50 e-tron quattro

Elektrizujúce
quattro
TEXT Ondřej Pavlůsek FOTO AUDI AG

AUDI Q4 50 E-TRON QUATTRO PREDSTAVUJE ZATIAĽ NAJSILNEJŠIU
VERZIU ČISTO ELEKTRICKÉHO KOMPAKTNÉHO SUV S POHONOM
VŠETKÝCH KOLIES, KTORÉ PONÚKA VÝNIMOČNÉ DYNAMICKÉ
SCHOPNOSTI A ZÁROVEŇ VYNIKAJÚCU HODNOTU DOJAZDU NA
JEDNO NABITIE. ŠPIČKOVÚ TECHNIKU DOPĹŇA DYNAMICKÝ DIZAJN
KAROSÉRIE A PRIESTRANNÝ INTERIÉR S INOVATÍVNYMI PRVKAMI
VÝBAVY NA ZABEZPEČENIE MAXIMÁLNEHO KOMFORTU NA PALUBE.
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udi Q4 50 e-tron quattro stojí v ponuke svojho modelového radu
nad dvojicou výkonových variantov s pohonom zadnej nápravy
a označeniami 35 a 40. Na rozdiel od tejto dvojice verzia s označením 50 disponuje pohonom všetkých kolies, ktorý zabezpečuje
dvojica elektromotorov. Vysokou účinnosťou a výkonom 150 kW

(204 k) a najvyšším krútiacim momentom 310 Nm sa pýši zadný elektromotor
s permanentnými magnetmi, zatiaľ čo vpredu uložený asynchrónny elektromotor
disponuje výkonom 80 kW (109 k) a krútiacim momentom 162 Nm. Predný elektromotor sa potom zapája do akcie iba vtedy, keď je to naozaj potrebné, o čom rozhoduje riadiaca jednotka. Najvyšší kombinovaný výkon je 220 kW (299 k) a krútiaci moment 460 Nm. Tieto hodnoty sú však k dispozícii maximálne na 30 sekúnd
a o ich dostupnosti opäť rozhoduje riadiaca jednotka. Maximum výkonu je navyše
závislé od niekoľkých rôznych faktorov, z ktorých možno spomenúť najmä teplotu
vysokonapäťovej batérie medzi 23 a 50 °C a stav úrovne nabitia batérie vyšší ako
88 percent. SUV s elektrickým pohonom všetkých kolies však má za všetkých podmienok zvládať akceleráciu z 0 na 100 km/h iba za 6,2 sekundy.
Potrebnú energiu pohonnému systému modelu Q4 50 e-tron quattro poskytuje
lítium-iónová batéria s najvyššou kapacitou 82 kWh, z ktorej sa však na zabezpečenie správnych prevádzkových vlastností využíva maximálne 76,6 kWh. Táto hodnota potom zaisťuje, že sa najvyšší dojazd na jedno nabitie pohybuje podľa WLTP
v rozmedzí 441 až 488 kilometrov. Batéria je v Audi Q4 50 e-tron uložená medzi
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nápravami, čím je zabezpečené nízke ťažisko a vyvážené rozloženie hmotnosti medzi nápravy. Systémy na riadenie podvozka a pohonu sú vzájomne úzko previazané
a jazda v SUV s elektrickým pohonom je vďaka tomu bezpečná a zároveň aj športová a komfortná. Prostredníctvom mobilného a flexibilného nabíjacieho systému
e-tron v kompaktnej verzii je možné vozidlo pohodlne nabíjať v domácich podmienkach. Na rýchlejšie nabíjanie sú vhodné kompatibilné priemyselné zásuvky. Pozornosť si potom rozhodne zaslúži služba Audi e-tron Charging Service, ktorá s jednou
nabíjacou kartou sprístupňuje 210 000 verejných nabíjacích prípojok v 26 európskych krajinách, z toho je 4 400 rýchlonabíjacích prípojok HPC (stav v apríli 2021).
Majitelia elektromobilu Q4 e-tron neplatia v tarife Transit v prvom roku žiadny základný poplatok. V prípade tejto tarify profitujú predovšetkým zo zvýhodnených
podmienok v rámci siete IONITY.
Okrem najmodernejšieho elektrického pohonného systému je pre Audi Q4 50 e-tron
quattro samozrejmosťou aj úplne digitálne ovládanie. Ponuka informačných a zábavných systémov je rozdelená od MMI cez MMI plus až po MMI pro. V závislosti od
variantu má vodič k dispozícii rôzne funkcie, okrem iného priehľadový displej s rozšírenou realitou a digitálny panel prístrojov Audi virtual cockpit plus. Na želanie sa
dajú objednať internetové služby Audi connect, ktoré zahŕňajú napríklad inteligentný plánovač trás e-tron na výpočet optimálnej trasy s ohľadom na infraštruktúru
verejných nabíjacích staníc. Fanúšikovia prémiového zvuku môžu využiť ponuku
nového partnera SONOS, ktorého audiosystém kombinuje životný štýl, techniku
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Audi Q4 50 e-tron quattro s dvojicou elektromotorov
vyniká technikou aj dizajnom prepracovanými
do najmenšieho detailu

»

a dizajn v novej dimenzii. Palubná doska Audi Q4 50 e-tron quattro je zameraná
na vodiča a rozdelená do samostatných častí. Volant má dotykové plochy bez škár,

Audi q4 e-tron 50
quattro

prostredníctvom ktorých ovláda vodič digitálny panel združených prístrojov. Samostatný horizontálny ovládací panel nesie volič prevádzkových režimov pohonu.
Ovládanie informačného, zábavného a navigačného systému prebieha primárne
prostredníctvom centrálneho displeja MMI touch, ktorý bude od konca tohto roka

Motor:

2× elektromotor

k dispozícii aj vo väčšej verzii s uhlopriečkou 11,6 palca. Treťou možnosťou je hla-

Výkon:

220 kW (299 koní)

sové ovládanie s rozpoznávaním hovorového jazyka. Interiér ponúka vďaka rázvoru

Kapacita akumulátora:

82 kWh

náprav 2 764 mm a absencii stredového tunela veľkorysý priestor pre cestujúcich na

Krútiaci moment:

460 Nm

predných aj zadných sedadlách. Za zmienku rozhodne stojí aj veľký počet odklada-

Dojazd:
Z 0 na 100 km/h:
Max. rýchlosť:

441 – 488 km
6,2 s
180 km/h

Spotreba: 17,9 – 20,0 kWh/100 km
Emisie CO2:

0 g/km

cích priestorov s celkovým objemom 25 litrov.
Audi Q4 50 e-tron quattro okrem svojho pohonného systému, inovatívnych prvkov
výbavy a priestranného interiéru rozhodne zaujme aj vzhľadom svojej karosérie
s celkovou dĺžkou 4 588 mm, šírkou 1 865 mm a výškou 1 632 mm. Pozornosť priťahujú výrazné proporcie s krátkym predným previsom, veľkými kolesami a vypracovanými svalmi. Všetky línie sú vedené s maximálnou precíznosťou, rozdelenie plôch
je prehľadné a minimalizované. Sympatickým prvkom výbavy sú rôzne varianty
charakteristického svetelného dizajnu. Vodič má v ovládacom systéme MMI touch
na výber štyri rôzne digitálne svetelné dizajny. Na zadnej časti sú zadné svietidlá
navzájom prepojené svetelným pásom.

←
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Audi Grandsphere
a Audi Skysphere

Pohľad do
budúcnosti
TEXT Milan Jirouš FOTO AUDI AG

Rôzne štúdie a koncepty boli vždy korením automobilovej
produkcie. Veď spravidla ukazujú, akým smerom sa
výrobca v nasledujúcich rokoch chce uberať, a zároveň
demonštrujú, čo všetko daná automobilka dokáže.
Neinak je to v prípade luxusných Audi Grandsphere a Audi
Skysphere. Sústredia sa na mimoriadne cestovné zážitky,
ktoré – ako ukazujú tieto vozidlá – nemusia byť vždy nutne
spojené s vedením automobilu.
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K

oncepty Grandsphere a Skysphere priviezla Audi na mníchovskú výstavu IAA, ktorá nahradila tradičný frankfurtský autosalón. Oba automobily upútajú pozornosť veľmi podareným dizajnom. Ten je pritom len
zlomkom toho, čo tieto vozidlá v skutočnosti ponúkajú. Audi Grandsphere je luxusnou limuzínou budúcnosti, ktorá má umožniť cestova-

nie prvou triedou. Je teda jasné, že toto vozidlo bude silne orientované na komfort.
Jeho dizajn zaujme rozmernou prednou maskou, nad ktorou je umiestnené logo
automobilky Audi, a predovšetkým bočnou siluetou, kde vyniká strecha vozidla zvažujúca sa smerom k zadnej časti. Automobil tak ako celok jasne dokazuje, že jeho
aerodynamike bola venovaná nebývalá starostlivosť. Neobvyklý člnovitý zadok zvýrazňujú úzke koncové svetlá a šilt zakončujúci strechu. Veľmi praktickým prvkom
z hľadiska komfortu nástupu je riešenie bočných dverí, ktoré sú ukotvené pri A stĺpiku
a C stĺpiku karosérie, a otvárajú sa teda od seba. B stĺpik vozidlo vôbec nemá, vďaka
čomu je nástupný priestor skutočne veľkorysý a ešte viac je zdôraznená mimoriadna
priestornosť interiéru.
Interiér je nadmieru vzdušný vo všetkých smeroch a či už si sadnete na predné, alebo zadné sedadlá, vždy budete vnímať túto unikátnu priestrannosť. Okrem toho je
tu viditeľný dôraz na moderný dizajn, ktorý sa snúbi s vysokou mierou komfortu, so
špičkovými materiálmi a s precíznym dielenským spracovaním. Samotná palubná
doska by sa potom dala charakterizovať slovami „v jednoduchosti je sila“. Ani sedadlá nie sú riešené nijako zložito, napriek tomu vynikajú perfektným tvarovaním
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Audi Grandsphere je luxusnou limuzínou
budúcnosti, ktorá má umožniť cestovanie prvou
triedou. Je teda jasné, že toto vozidlo bude silne
orientované na komfort
a špičkovým komfortom. V interiéri dostali slovo vysokokvalitné materiály, ako sú
vlna, drevo, kov alebo syntetické tkaniny. Celý vnútorný priestor je pritom poňatý
ako relaxačná zóna. Pri aktivácii autonómnej jazdy sa skryje volant aj pedále, a cestujúci na predných sedadlách tak môžu využiť napríklad chladený bar medzi prednými sedadlami, ktorý ukrýva priestor pre dva poháre a fľašu.
Štúdia Audi Grandsphere stojí na platforme PPE, ktorá je určená výhradne na elektrický pohon. Akumulátory sú tu umiestnené na obvyklom mieste – medzi prednou
a zadnou nápravou, o pohon všetkých kolies sa starajú dva elektromotory, z ktorých každý obsluhuje jednu nápravu. Celkový výkon 530 kW a maximálny krútiaci
moment 960 Nm, to sú naozaj vynikajúce hodnoty. V praxi znamenajú zrýchlenie
z 0 na 100 kilometrov za hodinu za nejaké štyri sekundy – ide teda o výkon hodný
superšportu. Automobil používa 800 V sieť, čo sa pozitívne prejavuje na rýchlosti
nabíjania a možnosti využívať rýchlonabíjačky s výkonom až 270 kW. Na nabitie na
300 kilometrov tak postačí nabíjať len 10 minút, za 25 minút akumulátor
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s kapacitou 120 kWh nabijete z 5 na 80 percent. Ohromujúci je celkový dojazd
750 kilometrov. V tomto smere sa Audi Grandsphere vyrovná vozidlám so spaľovacím motorom, pritom práve dlhší dojazd bol doteraz ich výhodou oproti elektromobilom.
Podvozok Audi Grandsphere je, samozrejme, optimalizovaný pre elektrický pohon, to však neznamená žiadne kompromisy z hľadiska jazdných vlastností alebo
komfortu. O tom nakoniec svedčí zadná viacprvková náprava, ktorá je rovnako ako
predné päťprvkové zavesenie z hliníka. Ovládateľnosť aj komfort jazdy ale výrazne
ovplyvňuje aj vzduchové odpruženie Audi air suspension s adaptívnymi tlmičmi, ako
aj riaditeľné kolesá zadnej nápravy. Adaptívny podvozok vie počas milisekúnd reagovať na aktuálnu situáciu a meniť výšku odpruženia jednotlivých kolies, čím dochádza k aktívnemu potlačeniu nežiaducich pohybov karosérie a k regulácii jej pozície.
Kým Audi Grandsphere hrá skôr na komfortnú nôtu, koncept Audi Skysphere viac
osloví športovejšie založených vodičov. Otvorený roadster ale trochu klame telom – vie totiž zmeniť rázvor o 250 milimetrov, o čo sa starajú elektromotory
a mechanizmus posuvných komponentov podvozka. Z 4,94 metra dlhého roadsteru sa tak vozidlo ľahko premení na 5,19 metra dlhý automobil kategórie GT,
ktorý navyše prevezme všetky funkcie riadenia.
Volant a pedále sa potom presunú do pozície, v ktorej nie sú viditeľné, a Audi
Skysphere začne pomocou senzorov sledovať tak cestu, ako aj ostatných účastníkov
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017

018

B u d úcnosť jaz d en i a

cestnej premávky. Vodič sa tým premení na cestujúceho, ktorý môže pokojne relaxovať, sledovať krajinu alebo napríklad surfovať po internete. To nakoniec štúdia
Skysphere podporuje, keďže napríklad umožňuje podeliť sa o zážitky z jazdy s priateľmi na sociálnych sieťach vytváraním záberov z interiéru, ako aj z okolia vozidla.
Avšak voľný čas sa vo vozidle dá tráviť aj inak, napríklad vybavovaním každodenných
povinností. Automatizovaný režim jazdy sa postará o všetko vrátane dobíjania, parkovania či podávania informácií týkajúcich sa cieľa cesty.
Elektromobil Audi Skysphere má akumulátory s kapacitou viac ako 80 kW uložené
za kabínou a v stredovom tuneli medzi sedadlami. Na jedno nabitie v hospodárnom režime Grand Touring umožňujú dojazd vyše 500 kilometrov podľa metodiky
WLTP. Energiu dodávajú elektromotoru uloženému pri poháňanej zadnej náprave.
Ten pracuje s výkonom 465 kW a maximálnym krútiacim momentom 750 Nm, čo
je pre automobil s hmotnosťou 1 800 kilogramov viac ako dostačujúce. Nie je bez
zaujímavosti, že 60 percent hmotnosti vozidla pripadá na zadnú nápravu, čo sa
pozitívne odráža na trakcii a ovládateľnosti. V praxi to znamená zrýchlenie z 0 na
100 kilometrov za hodinu za iba štyri sekundy.
Kolesá Audi Skysphere sú vpredu aj vzadu zavesené na dvojici priečnych ramien z hliníkovej zliatiny. Riadenie bez mechanického spojenia medzi volantom a kolesami
(tzv. steer-by-wire) ovláda predné aj zadné kolesá, pričom sa jednoduchým stlačením tlačidla dá voliť medzi rôznymi prevodmi a charakteristikami riadenia, teda od
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Audi Skysphere však zaujme aj vyspelou LED technológiou
svetiel. Celá maska Singleframe a nadväzujúce plochy
predstavujú pomyselné javisko pre vizuálne efekty
a takisto zadnej časti dominuje digitálna LED plocha
športovo strmého po komfortné. Meniť je možné aj vratnú silu volantu. Koncept
Skysphere používa takisto vzduchové odpruženie kolies, a to v najnovšej evolúcii
s tromi nezávislými vzduchovými komorami. Pri športovej jazde je potom možné
všetky komory deaktivovať a docieliť tak progresívnejšiu charakteristiku pružín. Znížením svetlej výšky o 10 milimetrov sa zníži aerodynamický odpor vzduchu. Aj tento
koncept dokáže meniť výšku zavesenia jednotlivých kolies, čo je výsledok symbiózy
medzi digitálnymi predikciami navigačného systému a sofistikovanými riadiacimi
a ovládacími systémami vyspelého aktívneho podvozka. Audi Skysphere však zaujme aj vyspelou LED technológiou svetiel. Celá maska Singleframe a nadväzujúce
plochy predstavujú pomyselné javisko pre vizuálne efekty a takisto zadnej časti
dominuje digitálne ovládaná LED plocha. Medzi používané svetelné efekty patria
i pohyblivé uvítacie sekvencie pri odomknutí alebo zamknutí vozidla. Rovnako spustia LED diódy vpredu aj vzadu špeciálne skomponovanú dynamickú sekvenciu pri
zmene rázvoru náprav. Nech už budú nápravy v akejkoľvek polohe, Audi Skysphere vždy zaujme priestorom pre posádku a mimoriadne pôsobivým stvárnením
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B u d úcnosť jaz d en i a

interiéru. Ten sa mení podľa toho, či chce vodič vozidlo ovládať sám, alebo prenechať
riadenie vozidlu. Mení sa totiž nielen karoséria, ale aj palubná doska, panel s monitorom uprostred a dochádza aj k zmene pozície volantu a pedálov. Impozantné sú
veľké plochy dotykových displejov na palubnej doske so šírkou 1 415 mm a s výškou
180 mm. Slúžia na ovládanie všetkých systémov, komfortných, informačných a zábavných funkcií vozidla. V režime Grand Touring tak možno surfovať po internete,
sledovať filmy alebo uskutočňovať videokonferencie. K tomu všetkému prispieva
aj niekoľko reproduktorov a schopnosť vytvárať priestorový zvuk. Koncepty Audi
Grandsphere a Skysphere sú demonštráciou možností súčasných technológií a ukazujú, akým smerom by sa v budúcnosti mohla automobilová produkcia uberať. Spolu s elektrifikáciou a digitalizáciou sa totiž otvára úplne nová automobilová kapitola
a súčasný motoristický svet číta ešte len jej prvé stránky.

←

ROBERTO COIN
slávna talianska značka,
ktorej podpisom sú nielen
dokonale prepracované
šperky, ale aj malý rubín,
ktorý sa v nich ukrýva.

LEO WITTWER
nemecká značka s tradíciou cez
sto rokov, ktorú preslávili najkrajšie
kríže v dámskom aj pánskom
dizajne a ich dokonalé spracovanie.

GELLNER
značka špecializujúca sa
na šperky s morskými
a sladkovodnými perlami
v klasickom aj modernom štýle.

FOpE
talianske nadčasové
šperky s patentovaným
pružným systémom sa
skvele nosia každý deň,
na všetky príležitosti.
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Audi RS 3

Rýchlosť na tri
TEXT Milan Jirouš FOTO AUDI AG

au d i rs 3
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Modely Audi z rodiny RS sľubujú mimoriadne vodičské
zážitky a platí to aj v prípade kompaktnej „er-es-trojky“.
Tá je vďaka svojim rozmerom neobyčajne hravá a doslova
zvádza k šanteniu na kľukatých okreskách či kraľovaniu
v ľavom pruhu pri rýchlych diaľničných presunoch. Či už
sa rozhodnete pre praktický Sportback, alebo atraktívnu
Limuzínu, všade budete stredobodom pozornosti.
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»
Audi RS 3 Sportback

Š

portové modely Audi RS majú dlhú tradíciu, rady priaznivcov a nespočetné množstvo obdivovateľov. Najnovším prírastkom do tejto dnes už
početnej rodiny je model RS 3 vo verzii Sportback aj Limuzína. Obaja
nováčikovia sa ihneď zaradili medzi najatraktívnejšie športové vozidlá
na trhu. Audi v súlade so súčasnými trendmi stavilo na atraktívne ostré

linky a športovo-agresívny dizajn obidvom verziám novej „er-es-trojky“ naozaj pris-

Motor:

radový benzínový päťvalec

Objem:

2 480 cm3

Výkon:

294 kW (400 koní)

Krútiaci moment:
Zrýchlenie 0 – 100 km/h:
Max. rýchlosť:
Spotreba:
Emisie CO2:

tane. Už stojace vozidlo tak vyvoláva dojem rýchlosti, jedinečnosti a mimoriadnych
športových výkonov. Je to dané tradičnou veľkou maskou, ktorej čierny športový vzhľad jasne napovedá, že pred vami stojí niečo mimoriadne a rozhodne nejde

500 Nm

o zástupcu automobilovej konfekcie. Na celkovom výrazne športovom dizajne majú

3,8 s

ale zásadný podiel aj ďalšie prvky karosérie. Patria sem najmä športovo tvarované

250 km/h

predné a zadné nárazníky s difúzorom a dvojicou koncoviek výfuku, špecifické boč-

8,3 l/100 km

né prahy a výrazné prelisy dverí.

190 g/km
Úplne mimoriadne sú predné a zadné svetlomety s animovanou optikou, ako aj
veľmi atraktívne devätnásťpalcové kolesá z ľahkých zliatin, cez ktoré možno vidieť
lakované brzdové strmene a veľké športové odvŕtavané brzdové kotúče. Zabudnúť
nesmieme ani na zdanlivé detaily, ktoré však výrazne podčiarkujú celkový športový
dojem. Reč je napríklad o čiernom logu Audi tak na maske chladiča, ako aj na veku
batožinového priestoru oboch karosárskych verzií. Patrí sem aj strešný spojler v RS
3 Sportback, rovnako ako spojler na veku batožinového priestoru v prípade verzie
RS 3 Limuzína. S dizajnom exteriéru plne ladí stvárnenie interiéru, kde takisto vlád-
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ne športový duch. Tu ho ešte dopĺňa určitá dávka komfortu, ktorý je značke Audi ako
zástupcovi prémiového segmentu vlastný. Pozornosť v prvom rade upúta športový
multifunkčný volant so sploštenou spodnou stranou venca, prehliadnuť nemožno
ani displej tvoriaci prístrojový štít Audi virtual cockpit plus či centrálne umiestnený
displej združujúci celý rad informácií a funkcií. Audi virtual cockpit plus má pritom
na verziu RS špecifickú grafiku, čo ešte umocňuje jazdnú dynamiku. Atmosféru vo
vnútri vozidla zosilňujú aj ostré linky palubnej dosky, športové sedadlá a osvetlenie
interiéru. Ten poteší aj z praktickej stránky, keďže ponúkne dostatok miesta pre posádku a jej batožinu.
Batožinový priestor Audi RS 3 Sportback disponuje objemom 282 litrov v základnom päťmiestnom usporiadaní interiéru. V prípade potreby sa dá, samozrejme,
rozšíriť sklopením zadných sedadiel. Potom objem nákladového priestoru narastie
na 1 104 litrov. Predné sedadlá s logami RS stoja za perfektným držaním tela
v zákrutách, veľmi dobre sa ale budú cítiť aj cestujúci na zadných sedadlách, ktoré sú taktiež športovo tvarované. Za unikátnymi výkonmi na ceste stojí excelentný
prepĺňaný päťvalcový motor 2.5 TFSI. Jeho výkon 294 kW (presne 400 koní) vás
doslova zatlačí do sedadla. Navyše maximálny krútiaci moment 500 Nm je k dispozícii v širokom spektre otáčok (2 250 – 5 600 ot./min.). V praxi takéto čísla znamenajú zrýchlenie z 0 na 100 kilometrov za hodinu za neskutočných 3,8 sekundy! Ak
k tomu pripočítame RS-dynamický balík plus, funkciu Launch Control a RS-športové

»
Audi RS 3 Limuzína
Motor:

radový benzínový päťvalec

Objem:

2 480 cm3

Výkon:

294 kW (400 koní)

Krútiaci moment:

500 Nm

Zrýchlenie 0 – 100 km/h:
Max. rýchlosť:

výfuky, je jasné, že Audi RS 3 ponúka naozaj mimoriadne vodičské zážitky. Vodič

Spotreba:

si môže vybrať jeden z troch RS-špecifických jazdných profilov: Individual, Perfor-

Emisie CO2:

3,8 s
250 km/h

8,2 l/100 km
188 g/km
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Pozornosť v interiéri v prvom rade upúta
športový multifunkčný volant so
sploštenou spodnou stranou venca,
prehliadnuť nemožno ani displej tvoriaci
prístrojový štít Audi virtual cockpit plus či
centrálne umiestnený displej združujúci
celý rad informácií a funkcií

mance alebo Torque rear a meniť tak správanie vozidla podľa svojej chuti a potrieb.
Veľmi efektívnou funkciou je potom možnosť nastaviť prostredníctvom Audi virtual
cockpitu vizuálny odpočet do štartu.
Pri samotnej jazde odvádza skvelú prácu RS-špecifický systém pohonu. Ten rozdeľuje krútiaci moment podľa potreby medzi prednú a zadnú nápravu a medzi jednotlivé
kolesá zadnej nápravy. Vďaka tomu Audi RS 3 vždy dokáže naplno využiť potenciál
svojho silného motora a zároveň zaistiť predvídateľné správanie na ceste. Či už teda
sedíte v 4 542 mm dlhom RS 3 Limuzína, alebo 4 389 mm dlhom RS 3 Sportback,
vždy sa môžete spoľahnúť na skvelé ovládanie, mimoriadnu jazdnú dynamiku a celkovo technicky precízne spracovanie vozidla. Výnimočné jazdné výkony pritom nie
sú vykúpené vysokou spotrebou. Technicky precízny motor v spojení s automatickou
prevodovkou s možnosťou voľby prevodových stupňov páčkami pod volantom a so
špičkovým výfukovým systémom sú zárukou veľmi priaznivej kombinovanej spotreby v rozsahu 8,2 až 8,8 litra na 100 kilometrov. To je vzhľadom na parametre mimoriadneho prepĺňaného päťvalca a s prihliadnutím na jazdné výkony vozidla naozaj
vynikajúca hodnota.
Audi RS 3 Sportback a RS 3 Limuzína sú tak stvorené nielen na výnimočné športové
výkony, ale aj na každodenné bezproblémové používanie. Vďaka tomu ide nielen
v rámci triedy o naozaj adrenalínové vozidlá.

←
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Audi A8

BOŽSKÉ
TEXT a FOTO AUDI AG

Vlajková loď ingolstadtskej automobilky Audi A8 je
etalónom luxusu a pokročilej techniky už takmer tridsať
rokov. Pred štyrmi rokmi bola na trh uvedená štvrtá
generácia, ktorá posunula hranice možného o poriadny
kus ďalej. Teraz nastal čas na omladenie. „Á-osmička“
dostala do vienka drahší dizajn a novú inovatívnu
techniku.
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udi A8 je limuzína, ktorá reprezentuje spoločenské postavenie a vyžaruje suverenitu – a po modernizácii exteriéru pôsobí ešte
reprezentatívnejším, suverénnejším a atletickejším dojmom. Základňa masky chladiča

Singleframe je širšia, chrómované priečky, ktoré sa zospodu
nahor rozširujú, zdobia jej mriežku. Krajné otvory na prívod
vzduchu sú vzpriamenejšie a sú novo navrhnuté – rovnako
ako svetlomety, ktorých spodná línia na vonkajších krajoch
tvorí markantnú kontúru. Novo navrhnuté a presne zladené
dizajnové prvky v prednej časti vo svojom súhrne výrazne
umocňujú charakter a suverenitu modelu A8 a rozvíjajú profil vrcholného modelu značky.
Progresívny charakter luxusnej limuzíny je mimoriadne nápadný pri pohľade z profilu. Oblúk strechy je nízky. Pretiahnuté línie na karosérii umocňujú dĺžku vozidla, široké blatníky kolies naznačujú sériovo dodávaný pohon všetkých kolies
quattro. Oblasť prahov má pri všetkých variantoch konkávny
tvar a nad zemou je zakončená špecifickým panelom. Ponuka kolies pre modernizovaný model Audi A8 siaha od 18 do
21 palcov a zahŕňa šesť nových dizajnov Audi a Audi Sport.
Zadnej časti okrem priebežného segmentového svetelného
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pruhu dominujú široké chrómované prvky. Zadné svietidlá
s digitálynmi diódami OLED a individualizovateľným svetelným dizajnom koncových svetiel v spolupráci s asistenčnými
systémami rozpoznávajú priblíženie iných objektov. Ak sa
ostatní účastníci cestnej premávky zozadu priblížia k stojacemu vozidlu A8 na menej ako dva metre, aktivujú sa všetky
segmenty OLED.
Paleta lakov pre A8 zahŕňa jedenásť farieb, z toho nové
metalické laky sú v odtieňoch zelená District, modrá Firmament, šedá Manhattan a modrá Ultra. Novinkou v ponuke
pre model Audi A8 je aj päť matných farieb – sivá Daytona,
strieborná Florett, zelená District, sivá Terra a biela Gletscher. V programe Audi exclusive si môže zákazník dať vozidlo nalakovať vo farbe podľa vlastných predstáv.
Pre modernizovaný model Audi A8 je k dispozícii 40 asistenčných systémov. Niektoré z nich – okrem iného bezpečnostné
systémy Audi pre sense basic, Audi pre sense front a priestorový 360° kamerový systém – sú súčasťou sériovej výbavy.
Vybrať si ich možno z troch balíkov – Park, City a Tour. Highlightom balíka „Park“ je remote park assist plus. Tento asistenčný systém dokáže samočinne zaparkovať veľkú limuzínu
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na pozdĺžne alebo priečne parkovacie miesto a vie z neho aj
vyjsť. Vodič pritom ani nemusí sedieť vo vnútri vozidla.
Vysoká kvalita spracovania zdôrazňuje manufaktúrny charakter interiéru modelu A8. To platí pre precíznu perforáciu
povrchu sedadiel, ako aj pre ozdobné kryty výdychov ventilačnej sústavy. Ponuka sedadiel a ich funkcií pre modernizovaný model A8 je mnohostranná. Všetky sedadlá sú veľmi
komfortné a vyžarujú najvyššiu mieru suverenity – špeciálne
v prípade sedadiel vzadu je na výber veľké množstvo variantov. Koncept ovládania MMI touch response v modeli Audi
A8 stavia na dva displeje (10,1" a 8,6") a hlasové ovládanie
hovorovým jazykom. V základnej výbave nechýba posledná
verzia MMI navigation plus.
Modernizované Audi A8 je k dispozícii s piatimi variantmi
pohonu. Všetky sú sériovo vybavené technológiou čiastočne
hybridného pohonu (MHEV), ktorá využíva 48 V hlavnú elektrickú sieť. Na vrchole je Audi S8 TFSI quattro. V tomto prípade je motor V8 Biturbo vyladený na najvyšší výkon 420 kW
(571 k). Štandardný šprint je otázkou 3,8 sekundy. Najvyššia
rýchlosť 250 km/h je elektronicky obmedzená a pre všetky
verzie modelu A8 jednotná.

←
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Piesočná výzva

DAKAR
TEXT Cyril Effenberger FOTO AUDI AG

Audi je vo svete motoršportu unikátnou značkou.
V osemdesiatych rokoch minulého storočia jej vozidlá
s pohonom quattro dominovali svetovým tratiam.
Nestratili sa ani na okruhových pretekoch cestovných
vozidiel či elektrických formúl. Jedna výzva tu ale ešte
visí vo vzduchu: tá piesočná menom Dakar. značka Audi Je
na svoj historicky prvý štart pripravená.
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ajnáročnejšia, najťažšia… To sú charakteristiky dakarskej rely, ktorá
sa prvýkrát z Paríža do afrického Dakaru išla v roku 1979. Technici
v Audi mali v tom čase plné ruky práce s vývojom pohonu všetkých
kolies, ktorý v nasledujúcej dekáde pod názvom quattro dominoval
na súťažných tratiach. Piesočná výzva však zostávala v Ingolstadte

dlho nevypočutá. Audi zbieralo vavríny na okruhoch v DTM, kde značka so štyrmi
kruhmi od roku 1990 vybojovala šesť titulov pre konštruktérov a dvanásť titulov
majstrov sveta. Rovnaký počet víťazstiev si od roku 1999 do roku 2014 pripísali
piloti Audi v najnáročnejších vytrvalostných pretekoch 24 hodín v Le Mans. A zatiaľ

posledné úspechy zbierala Audi v inovátorskom seriáli elektrických formúl. A práve
až vývoj formuly E prinútil technikov v Audi o Dakare premýšľať. Nechceli sa totiž na
náročných pretekoch zúčastniť len tak s nejakým autom.
Značka Audi bola vo svete motoršportu vždy inovátorom. Či už ide o spomínané
quattro v roku 1981, alebo o to, že v roku 2012 sa Audi stala prvou značkou v Le
Mans s víťazným hybridom. Vozidlo Audi R18 e-tron quattro zostalo potom neporazené ďalšie tri roky. To bolo prvýkrát, čo automobilka oznámila, že vyvinie pre Dakar
vozidlo so životaschopným alternatívnym pohonom. Špeciál Audi RS Q e-tron je unikátny vďaka kombinácii elektromotorov a efektívneho konvertora energie. V tomto
prípade ide o vysoko efektívny spaľovací štvorvalec TFSI, ktorý nabíja batérie špeciálu. O jeho pohon sa starajú dva elektromotory MGU na každej z náprav. Audi RS
Q e-tron ich do vienka dostalo od monopostu Audi e-tron FE07 formula E. Technici
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ELEKTROMOTOR NA PREDNEJ
NÁPRAVE
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Zadný elektromotor a jednostupňová prevodovka

REKUPERÁCIA A BRZDY

BATÉRIE
KONVERTOR ENERGIE

»

v Audi museli vykonať len nepatrné úpravy. Tretia jednotka MGU je súčasťou konver-

aUDI RS Q e-tron

tora a slúži na nabíjanie batérií za jazdy. Potrebná energia sa, samozrejme, získava
aj pokročilým systémom rekuperácie. Systémový výkon dosahuje hodnotu 500 kW.

Motory: elektromotory Audi MGU05
z formuly E na každej náprave
Výkon:

300 kW (341 koní)

Konvertor energie:

2,0 l,

štvorvalcový prepĺňaný motor
Zrýchlenie 0 – 100 km/h:

4,5 s

Koľko z toho ale budú môcť pretekári využiť priamo na trati, nebolo v čase uzávierky
tohto vydania ešte známe. Audi RS Q e-tron si vystačí s jednorýchlostnou prevodovkou. Ako už je v prípade elektromobilov zvykom, nemajú obe nápravy mechanicky
prepojené. Úlohu centrálneho diferenciálu tu preberá počítačová jednotka, ktorá
dokáže presne rozdeľovať krútiaci moment medzi jednotlivé nápravy.
Audi pri svojom prvom štarte na dakarskej rely spolupracuje s firmou Q Motorsport.

Max. rýchlosť:

170 km/h

Dĺžka:

4 500 mm

Šírka:

2 300 mm

áut, aké som kedy od Audi videl,“ povedal Sven Quandt, šéf Q Motorsport. „Elektric-

Výška:

1 900 mm

ký pohon znamená, že mnoho rôznych systémov musí medzi sebou bezchybne ko-

2 000 kg bez vodičov

munikovať. Spoľahlivosť je na Dakar Rally prvoradá.“ Quandt dakarský projekt Audi

Hmotnosť:

Vzájomnú spoluprácu oznámili už v novembri 2020. „Audi v motoršporte presadzovala odvážny a nevšedný prístup. Myslím si však, že toto je jedno z najzložitejších
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↓
Lucas Cruz /
Carlos Sainz
Lucas Cruz (46) je počítačový
inžinier známy svojou vášňou pre
navigátorstvo. Spoločne so Sainzom
vyhrali dakarskú rely v rokoch 2010,
2018 a 2020.
Carlos Sainz (59) je žijúca legenda
motoršportu. Na svojom konte má
dva tituly majstra sveta v rely (1990
a 1992). Majstrovský titul mu
utiekol v roku 1994, keď vyhral
Francúz Didier Auriol, a v roku 1995,
keď si pre víťazné vavríny došiel
Colin McRae. Spoločne s Cruzom

↑
Mattias Ekström/
Emil Bergkvist
Mattias Ekström (42) takmer celú
svoju kariéru strávil pod hlavičkou

vyhrali už spomínané tri Dakary.

↑
Stéphane
Peterhansel/
Edouard
Boulanger

štyroch kruhov, najmä v DTM, kde
dvakrát vyhral titul (2004 a 2007).

Stéphane Peterhansel (55) je

Švéd podčiarkol svoju všestrannosť

legendou Dakaru. Piesočný boj

víťazstvom v majstrovstvách sveta

vyhral spolu 14-krát (šesťkrát

v relykrose v roku 2016. Vlani

na motocykli a osemkrát v aute).

debutoval aj na Dakar Rally.

Zatiaľ posledné víťazstvo pridal

Emil Bergkvist (26) je juniorský

vlani, v 54 rokoch.

majster sveta v rely z roku

Edouard Boulanger (42) bol

2018 a európsky majster v rely

navigátorom Peterhansela pri jeho

z roku 2015.

vlaňajšom víťazstve. Pri svojom
prvom štarte na náročnú rely. V roku
2020 spolu pozbierali víťazstvá zo
súťaží Baja Poland a Rally Andalucía.
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#futureIsAnAttitude
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dokonca prirovnal k prvému pristátiu na Mesiaci: „Vtedy to bolo podobné. Inžinieri
vlastne nevedeli, čo príde. U nás je to rovnaké. Ak prvý dakarský podnik dokončíme,
bude to úspech,“ dodal.
Cesta špeciálu Audi RS Q e-tron začala v laboratóriu v testovacom centre v Neuburgu. Onedlho nato sa technici s celým tímom presunuli na okruh. Vývoj dakarského
špeciálu poznamenala pandémia COVID-19, keď technici pracovali z bezpečia svojich domovov. Reálne stretnutia vystriedali videokonferencie. Po odznení epidemiologického nebezpečenstva sa všetci s vervou pustili do práce. Špeciál potom prešiel
zaťažkávacími skúškami v Španielsku. Úmornej horúčave a púštnej búrke čelil v Maroku, kam sa tím druhýkrát vrátil v polovici novembra. Audi RS Q e-trony pri týchto
testoch absolvovali vyše 2 500 ostrých kilometrov.
Na štart rely, ktorý je na programe na konci decembra, sa pripravuje celý tím.
A musí zvládnuť tvrdý logistický oriešok: prepraviť tri pretekárske špeciály, celý tím,
zázemie s náhradnými dielmi včas a bez strát do Saudskej Arábie, kde už tretí Dakar
odštartoval.
Koncom decembra, keď RS Q e-tron zažije svoj krst ohňom na Dakar Rally, to v Saudskej Arábii bude pekne napäté.

←
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Audi A6 e-tron concept

miláno
TEXT Andrej Poliak FOTO AUDI AG

MILÁNO JE NIELEN DRUHÝM NAJVÄČŠÍM TALIANSKYM MESTOM
A EKONOMICKÝM CENTROM TALIANSKA. MOŽNO HO TIEŽ
POVAŽOVAŤ ZA HLAVNÉ MESTO DIZAJNU A UMENIA. PRETO ZNAČKA
AUDI UŽ SIEDMYKRÁT ZAMIERILA NA NAJVÄČŠIU SVETOVÚ
PREHLIADKU DIZAJNU NA MILAN DESIGN WEEK. K SPOLUPRÁCI
PRIBRALA HOLANDSKÉHO DIZAJNÉRA MARCELA WANDERSA.
HLAVNOU HVIEZDOU EXPOZÍCIE AUDI CITY LAB BOLA ŠTÚDIA
AUDI A6 E-TRON.
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E

mocionálny dizajn, spektakulárne svetelné
technológie či dokonalá harmónia, to sú spoločné menovatele spájajúce Audi a holandského dizajnéra Marcela Wandersa. The New York
Times nazval Wandersa „Lady Gaga of Design“,

keďže je nekonvenčný, kreatívny a plný energie. Wanders získal rôzne ceny za dizajn vrátane Rotterdamskej ceny a ceny
Kho Liang Ie. Jeho zatiaľ najznámejším dizajnovým počinom
je pletená stolička Knotted Chair, ktorú teraz kúpite za viac
ako päť tisíc dolárov.
Na stavbe Audi City Lab sa podieľala talianska spoločnosť
Poliform vyvíjajúca nábytkové systémy a doplnky interiérového dizajnu, ktoré dokonale zapadnú do architektúry. V prípade Audi City Lab tak mohli návštevníci nerušene vstrebávať jedinečný dizajn Audi A6 e-tron concept, high-tech plne
elektrického sedanu s dvoma elektromotormi, výkonom
350 kW a 800-voltovou technológiou na mimoriadne rýchle nabíjanie. Relaxačná zóna bola vybavená kreslami Mad
Queen a Mad Joker od Marcel Wanders studio. Návštevníci mohli popri najnovšej štúdii ingolstadtskej automobilky
obdivovať aj Audi RS e-tron GT, Audi Q4 e-tron a v Taliansku
prvýkrát Audi Q4 Sportback e-tron.

←
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Formula e

Rozlúčenie
TEXT Cyril Effenberger FOTO AUDI AG
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ZA SEDEM ROKOV SA TÍM AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER STAL
V SERIÁLI ELEKTRICKÝCH FORMÚL FIA FORMULA E WORLD
CHAMPIONSHIP JEDNÝM Z NAJÚSPEŠNEJŠÍCH TÍMOV SÉRIE.
TÍM V 84 PRETEKOCH VYBOJOVAL 1 380 MAJSTROVSKÝCH BODOV,
14 VÍŤAZSTIEV A TAKMER PÄŤDESIAT ĎALŠÍCH PÓDIOVÝCH
UMIESTNENÍ. HNEĎ V PRVOM ROČNÍKU LUCAS DI GRASSI ZÍSKAL
TITUL MAJSTRA SVETA. ĎALŠIU SEZÓNU UŽ AKO TOVÁRENSKÝ TÍM
AUDI ZÍSKALA PARTIA OKOLO GRASSIHO TITUL PRE NAJLEPŠÍ TÍM.
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René Rast v kokpite Audi e-tron FE07 pri
spanilej jazde pred Brandenburskou
bránou v Berlíne

V

polovici augusta sa seriál ABB FIA Formula E World Championship
presunul do Berlína na posledných dvoje pretekov. Tohtoročné
finále na bývalom letisku Tempelhof bolo o poznanie pokojnejšie než v sezóne 2019/2020, keď sa v Berlíne muselo konať šesť
pretekov. Usporiadatelia boli vtedy nútení počas 24 hodín zmeniť kompletnú konfiguráciu trate. Tento rok to ale mali predsa

len jednoduchšie. Celý tím do Berlína neprišiel v úplne ideálnom rozpoložení. Zaznamenal dve porážky v Ríme a tie hodlal na domácej pôde rozhodne odčiniť. Vo
voľnom tréningu však piloti Audi Lucas di Grassi a René Rast len ťažko nachádzali
súlad s monopostmi Audi e-tron FE07. Pred druhým tréningom musela di Grassimu
preletieť mysľou spomienka na berlínske víťazstvo z piatej sezóny. Vtedy v desiatych pretekoch seriálu 2018/2019 potešil berlínskych fanúšikov Audi svojím prvým
víťazstvom v nemeckej metropole. A asi práve táto myšlienka a zomknutie celého
tímu mu dodali presnosť, rýchlosť a prebudili jeho pretekárske zmysly, brazílsky
temperament a di Grassi tréningom preletel na druhom mieste. V ostrej kvalifikácii
ho na prvý pohľad mohlo mrzieť malé zakopnutie, ale nie nadlho. V definitívnom
Superpole vybojoval skvelé tretie miesto na štartovom rošte.
Pred di Grassim stáli len monoposty tímu DS Techeetah pilotov Jeana-Érica Vergnea a Antónia Félixa da Costu. Brazílsky pilot si od samého začiatku držal oboch
jazdcov na dohľad a pripravoval sa na chvíľu, keď využije prídavný Attack mode.
Čelo pretekov išlo v pomerne pokojnej atmosfére, zatiaľ čo piloti v druhej časti
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VÍŤAZSTVO ZA VOLANTOM AUDI PRED
DIVÁKMI V BERLÍNE JE VŽDY JEDINEČNÝ
A NEOPAKOVATEĽNÝ ZÁŽITOK. VYHRAL SOM
TU UŽ DRUHÝKRÁT, ALE ZAKAŽDÝM JE TO
ÚPLNE NOVÝ POCIT

štartového poľa si nedali nič zadarmo. Po 38 kolách prešiel cieľom di Grassi s náskokom 0,141 sekundy pred Edoardom Mortarom na Venturi Mercedes EQ. „Prvý
voľný piatkový tréning bol ťažký,“ povedal di Grassi po svojom dvanástom víťazstve
vo Formule E. „Tím ale cez noc odviedol skvelú prácu. Auto bolo dnes fantasticky
naladené. Radosť pretekať. Vďaka za to! Po tom, ako som sa ujal vedenia, bolo dôležité len udržať Eda za sebou. Nebolo to ľahké a musel som bojovať až do poslednej
zákruty, ale zvládol som to.“ Di Grassi aj Mortara prešli cieľom s 0 % energie.
Brazílčan bol v cieli oprávnene dojatý. „Bol to emocionálne veľmi nabitý víkend,“ vyjadril sa di Grassi v paddocku. „Za uplynulých sedem rokov sa nám spoločne s Audi
Sport, ABT a Schaeffler podarilo dosiahnuť veľa úspechov. Budúci ročník už bude
bez Audi,“ dodal spokojný pilot, ktorý budúcu sezónu pôjde vo farbách Venturi Formula E team. Ôsma sezóna začne dvojitými pretekmi v saudskoarabskom Diriyahu
28. januára 2022.
Skúsenosti, ktoré Audi Sport za sedem rokov získal v seriáli elektrických formúl, sú
teraz základom na pokorenie najvyššej výzvy. Audi už raz v osemdesiatych rokoch
nastavila svojím pohonom všetkých kolies quattro smer pretekania na dekádu dopredu. Rovnako to všetci cítia aj v prípade špeciálu Audi RS Q e-tron.

←

Triumfujúci Brazílčan Lucas di Grassi
v cieľovej rovinke berlínskeho okruhu, na
ktorom si tento rok pripísal historicky
druhé víťazstvo
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Ken Block

Driftujúci
TEXT Andrej Poliak FOTO AUDI AG

Najprv nemal s automobilovým športom nič spoločné.
Adrenalín mu do žíl pumpovali disciplíny ako
skateboarding, snowboarding a motokros. Extrémne
športy ho však vždy ZAUJÍMALI. V roku 1994 (v garáži –
ako inak) spoluzaložil ikonickú firmu DC Shoes. Značka
sa rýchlo etablovala a po tom, ako ju Block o desať rokov
neskôr predal gigantu Quicksilver za takmer deväťdesiat
miliónov dolárov, nasledovalo jasné rozhodnutie. Bude
pretekať.
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KEN BLOCK

Ken Block obdivuje ladné krivky
dakarského špeciálu. To, či sa za volant
Audi RS Q e-tron aj posadí, nebolo v čase
uzávierky tohoto vydania isté.

B

lock sa narodil 22. novembra 1967 v malom meste Falcon v americkom
štáte Colorado. Len dva dni predtým populácia USA dosiahla hranicu
dvesto miliónov obyvateľov. Kennetha Paula Blocka pretekárske autá
fascinovali od samého detstva. V 70. a 80. rokoch minulého storočia hltal všetko, čo s pretekaním súviselo. V televízii sledoval legendárne pre-

teky Pikes Peak. Neunikli mu fascinujúce osemdesiatky Audi quattro. Celý svet rely
bol pohonom všetkých kolies ohromený, rovnako ako mladý Block. V deväťdesiatych rokoch si nenechal ujsť príležitosť sledovať legendy ako Colin McRae či Tommi
Mäkinen. Naproti tomu americká pretekárska scéna, najmä okruhová a dragstery,
ho príliš nebavila. „Môj brat na dragsteroch jazdil, ale nikdy to nebolo nič pre mňa,“
vyjadril sa Block. Už od mladosti jazdil na terénnych motorkách. Rád sa stotožňoval
so špeciálmi rely, pretože tie tiež lietali vzduchom, brodili sa bahnom a driftovali na
štrku. „Nikdy som si nemyslel, že v Štátoch existuje rely. Ale v roku 2004 usporiadal Travis Pastrana niekoľko pretekov a to ma priviedlo k tomu, že by som vlastne
mohol sám pretekať.“
Blockovmu zapojeniu do kolotoča rely pretekov však ešte predchádzal úspešný
obchod. Teda nebol to hneď ten prvý. Block sa venoval návrhu dizajnu športového
vybavenia pre jeden obchod v Colorade. Potom sa jeho cesta skrížila s cestou Damona Waya, brata známeho skateboardistu Dannyho. Obaja už za sebou mali pár
neúspešných biznisových začiatkov. To ich však neodradilo a v roku 1994 založili firmu DC Shoes. Block si na začiatok požičal od svojich rodičov 10 000 dolárov. Novej
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značke pomohla propagácia od Dannyho Waya, vďaka ktorej sa DC Shoes dostala do
úzkeho kruhu profesionálnych športovcov. Ani nie po celom roku sa obaja mladíci
rozhodli firmu predať gigantu Quicksilver za neuveriteľných 87 miliónov dolárov.
V polovici toho istého roka začal Block navštevovať pretekársku školu Team O’Neil
v New Hampshire. Len tak, pre zábavu. „Lenže som sa do toho úplne zamiloval a od
roku 2005 som začal pretekať naplno.“
V rokoch 2005 až 2009 sa zúčastnil na šampionáte americkej rely. V prvých pretekoch, do ktorých nastúpil, si pripísal skupinové piate miesto a celkovú siedmu
priečku. Súperom mu bol Travis Pastrana, ktorého dokonca v prvom roku svojho pôsobenia v seriáli porazil. V nasledujúcom roku si pripísal prvé víťazstvo v seriáli, skôr
ako Pastrana. Odvtedy mu už však Pastrana šancu nedal a nechával Blocka v poli
porazených. Block svoje schopnosti skúšal na ďalších motoristických akciách. Či už
išlo o akcie ako Gumball Rally, One Lap of America, alebo o spomínanú Rally America. Nakukol aj do kráľovských súťaží World Rally Championship a World Rallycross
Championship.
Na začiatku roka 2008 bol Block pomerne neznámym priemerným pilotom rely. To
sa ale malo zásadne zmeniť hneď o niekoľko mesiacov. Svetlo sveta, teda presnejšie
YouTube kanál, totiž uzrelo prvé video Gymkhana – balet na štyroch kolesách. Block
vo videu s autom vykonáva husárske kúsky, ktoré ohromili milióny sledujúcich na
internete. Zrodila sa svetová superstar. Piloti rely si musia svoju slávu tvrdo vydobyť

»
Gymkhana
Gymkhana je motoristický šport,
ktorý sa odohráva na otvorených
priestranstvách alebo parkoviskách.
Vodiči musia zvládnuť sériu prekážok
od kužeľov cez 180° či 360° zákruty.
To, čo gymkhanu odlišuje od
tradičných autokrosových akcií, sú
práve zvláštne úlohy, otočky,
parkovacie boxy, osmičky a ďalšie
pokročilé zručnosti. Gymkhana je
v podstate akákoľvek udalosť
s východiskovým bodom, cieľovou
čiarou a nejakou „prekážkou“, ktorú
možno obísť, podísť či preskočiť, to
všetko v určitom časovom limite –
v podstate jazda zručnosti..
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Pilot Audi Mattias Ekström a súper Ken
Block pri pretekoch World RX Lohéac 2017
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Audi je značka, ktorá
podnietila moju vášeň pre
motoršport. Som nesmierne
nadšený, že môžem začať
túto novú kapitolu

víťazstvami na trati, Blockovi stačilo vymyslieť svoju vlastnú
cestu a hneď bol rovnako populárny ako Pastrana. Od toho
okamihu vznikla dvadsiatka dielov. Zatiaľ posledná Gymkhana 2020 pozbierala 30 miliónov pozretí, čo je päťkrát
viac, ako má sledovateľov. Väčšinu toho času bol Block pod
krídlami automobilky s modrým oválom v znaku. Presnejšie
jedenásť rokov.
Nastal ale čas na zmenu a kroky Kena Blocka zamierili do
Ingolstadtu. Teraz je pod krídlami Audi a s tým prišlo aj splnenie niekoľkých detských snov. Block si mohol na vlastnej
koži vyskúšať špeciály Audi Sport quattro S1 (presne to isté
vozidlo, ktoré videl ako chlapec v roku 1987 rekordne zvíťaziť na Pikes Peak), Audi V8 quattro z DTM, ako aj športové
vozidlo budúcnosti Audi e-tron Vision Gran Turismo. „Audi
je značka, ktorá podnietila moju vášeň pre motoršport. Som
nesmierne nadšený, že môžem začať túto novú kapitolu.
Spoločne vyvinieme inovatívne projekty a posunieme hranice
elektrickej mobility.“ Áno. Prvým počinom bude automobilové čarovanie Kena Blocka za volantom Audi e-tron v novom
videu Gymkhana. Teda prepáčte, Electrikhana.

←

bratislava Eurovea, Avion, Aupark KOŠiCE Hilton
www.alo.sk

062

A U DI Q U A T T R O C U P 2 0 2 1

Audi quattro Cup

Skvelý ročník
Nevedno, či to bolo ročnou vynútenou prestávkou,
súhrou okolností, prítomnosťou strieborného
olympijského medailistu, alebo všetkým dokopy…
No z finálového turnaja Audi quattro Cup na Táloch
sme odchádzali s mimoriadne príjemnými pocitmi.
TEXT a FOTO Ivan Kelement

N

ajpríjemnejšie pocity mali istotne víťazi. „Bol to veľký zážitok.
Hrali sme dobre, bola tu dobrá partia a celá skupina okolo turnaja je fantastická. Bolo to mimoriadne pozitívne! Už v minulosti sme nemali ďaleko k triumfu, ale asi sme sa pripravili lepšie
a brali sme to vážnejšie. Všetko to vyšlo dokonale, oba finálové

dni sme mali veľmi vyrovnané a bolo to fajn.“ Tak reagoval Martin Maršálek
bezprostredne po prevzatí putovnej trofeje, víťazného saka Marco Mirelli, darčekov od Audi a certifikátu, ktorý umožňoval štart na svetovom finále. Jeho
parťák Miro Jaroščák sa pridal: „Vždy sme chceli vyhrať Audi quattro Cup a ten
pocit je nádherný. V minulosti to dokázalo niekoľko mojich priateľov a je úžasné stáť na pódiu a pozerať sa na ľudí, ako vám tlieskajú. Dôležitou súčasťou
úspechu bolo dobre sa vyspať a mať dobrý vzťah so svojím partnerom.“

Gray Bear Tále – golfový rezort s prvým
18-jamkovým majstrovským ihriskom na
Slovensku
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01 O vystavené modely Audi bol zo
strany hráčov veľký záujem.
02 Profi golfista Juraj Zvarík bol na
quattro Cupe len v úlohe maséra,
tentokrát evidentne pomáhal inej
profíčke Zuzke Kamasovej.
03 Rado Holečka vie, ako sa dostať
z problémov.
04 Mirka Sotáková mala niektoré údery
ako z veľkej knihy. A patrične sa z nich
radovala.
05 Tohtoročné finále bolo skvelé aj
vďaka krásnemu počasiu.
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06 Duchovný otec slovenského Audi quattro Cupu Ondrej Zachar
krásnym patom potešil svoju spoluhráčku Irenu Galbavú.
07 Viacero hráčov malo niekedy krízové momenty. Ale aj to je
Audi quattro Cup.
08 Krásne prostredie Tálov vylepšené o vzrušujúce tvary Audi.
09 Jeden z predchádzajúcich víťazov Miloslav Fecko si dokáže
golf užívať po svojom.
010 Score-karty čakajú na svojich majiteľov.
011 Dvojica Tomáš Beňovič – Michal Šoustal mala fantastický
druhý deň, no stačilo to „len“ na striebro.
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Víťazná dvojica bodovala aj na svetovom finále Audi quattro Cupu v rakúskom
Kitzbüheli, kde obsadila skvelé piate miesto. Práve vďaka úžasnému skóre z Tálov sa dostali do miernej nevýhody so svojimi hendikepmi, inak by dosiahli ešte
lepší výsledok. V každom prípade bola radosť pozerať na ich hru, sústredenie
a precíznosť.
Podobný, a asi ešte väčší zážitok doprial účastníkom Rory Sabbatini. Hral v kategórii hostí so svojou manželkou Martinou a na (pre neho) úplne neznámom
ihrisku predvádzal údery, ktoré vyčarili úsmev a údiv na tvárach pozorovateľov
a spoluhráčov. Iste, nad niektorými krútil nespokojne hlavou, ale čo by dali
mnohí súťažiaci za takú ranu. Samozrejme, nikoho neprekvapilo, že kategóriu
hostí strieborný olympionik z Tokia vyhral. A okrem toho, že vyhral, nám poskytol aj rozhovor.
Tohtoročný Audi quattro Cup v mierne oklieštenej forme s tromi kvalifikačnými a jedným finálovým turnajom bol skrátka výnimočný. Sprevádzala ho skvelá
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012 Hoci to vyzerá, že Rory Sabbatini
má problém so svojou „wife“ Martinou, aj
jej pričinením vyhrali podľa očakávania
kategóriu hostí.
013 Značka Audi a golfové vozíky
jednoducho spolu ladia.
014 Chvíľa najslávnostnejšia. Šéf značky
Audi na Slovensku Martin Pešek
odovzdáva putovnú trofej víťaznej dvojici
Maršálek – Jaroščák.
015 Túto fotku použil svetový slovenský
golfista Rory Sabbatini na svoje sociálne
siete so slovami, že najlepšie vystihuje
náladu na Audi quattro Cupe. Súhlasíme.
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014

»

015

Výsledky Audi
quattro Cup
2021

nálada, napätie, smiech a výborné výkony na dokonale pripravených ihriskách.
Na každom kroku sme cítili radosť z hry. Chceme veriť, že nám už žiadne okolnosti neprekazia príležitosť užívať si kvalitné golfové výkony každý rok. Ten
budúci by mal byť predjubilejný devätnásty. A tak sa naň už teraz opatrne
tešíme.

←

Poradie	Dvojica	Body
1.
Jaroščák – Maršálek
89
2.
Beňovič – Šoustal
76
3.
Valo – Tůma
75
4.
Oravec – Ondrejka
75
5.
Soták – Sotáková
74
6.
Borovský – Sebok
72
7.
Krajčík – Holečka
71
8.
Marčok – Marčok
71
9.
Bieliková – Antala
70
10.
Fecko – Gerstner
70
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RORY SABBATINI
silver rory
TEXT a FOTO Ivan Kelement

Človek, ktorý šokoval Slovensko (a výkonom v poslednom
kole olympijského turnaja v Tokiu aj celý svet) a priniesol
do svojej novej vlasti úžasnú striebornú olympijskú
medailu. Rory Sabbatini nás poctil svojou prítomnosťou
na finálovom turnaji Audi quattro Cupu, kam dorazil
na tom správnom aute, a ešte nám poskytol aj tento
rozhovor.

070

RO RY S A B B AT I N I

Ako sa s odstupom niekoľkých týždňov pozeráš na olympijské hry v Tokiu?
Bola to skutočne príležitosť, aká sa vyskytne len raz v živote. Celých desať dní v Japonsku bolo neuveriteľných.

Aká bola noc pred posledným dňom turnaja a čo sa odohrávalo v tvojej hlave po
tom, ako sa výrazne zlepšovalo tvoje skóre?
Po treťom dni sme boli všetci veľmi sklamaní, zdalo sa nám, že sobotňajším výkonom som sa definitívne pripravil o možnosť byť na pódiu. Povedal som si, že
v posledný deň to zoberiem relaxačne a nebudem sa stresovať. Prvú polovicu som
si ani neuvedomoval, ako dobre hrám, no zrazu sme začali veľmi rýchlo doťahovať
súperov pred nami a šanca byť na pódiu bola stále reálnejšia. Záver sme mali veľmi
dobrý a potom to bolo už len o rátaní bodov. Chvíľu sme mohli rozmýšľať dokonca
aj nad zlatou medailou.

Dá sa striebro z olympiády porovnávať s víťazstvom na PGA Tour? Mali sme pocit,
že ťa Tokio nakoplo aj na turnaji Wyndham Championship, kde si skončil na delenom desiatom mieste.
Myslím si, že úspech v Tokiu sa nedá prirovnať k žiadnemu z mojich predchádzajúcich víťazstiev. Tokio je zatiaľ môj najväčší kariérny úspech.

Máš obľúbené ihrisko na PGA Tour? Ako sa ti páčia slovenské ihriská?
Na PGA Tour hráme na mnohých nádherných ihriskách. Vždy sa teším na klasiky,
ako sú Hilton Head v Južnej Karolíne, texaský Colonial, ale mojím najobľúbenejším
ihriskom je havajská Kapalua, kde sa hrá prvý turnaj v danom roku a môžu sa na

»
Rory Sabbatini
Rory Sabbatini je juhoafricko-slovenský profesionálny golfista. Narodil sa
2. apríla 1976 v Durbane v Juhoafrickej republike. Sabbatini celkovo
vyhral šesťkrát turnaje PGA Tour
v rokoch 2000 – 2011 a skončil druhý
na turnaji Masters v roku 2007. Bol
dokopy 21 týždňov v prvej desiatke
svetového rebríčka golfistov v rokoch
2007 – 2008. V roku 2018 prijal
slovenské občianstvo. Kvalifikoval sa
ako prvý slovenský golfista na letné
olympijské hry. V roku 2021 získal za
Slovensko na LOH v Tokiu striebornú
medailu v golfe.
Zdroj: Wikipedia

ňom zúčastniť len tí najlepší z predchádzajúceho roka. Gray Bear na Táloch som
hral prvýkrát. V úvodnom kole som ani nevedel, kam to mám hrať, v druhom to už
bolo lepšie. Penati pri Senici je skvelé ihrisko, Hrubá Borša aj Black Stork v Lomnici
sú veľmi pekné ihriská, každé z ihrísk je pritom výnimočné a iné.

Aké iné záujmy stíhaš popri golfe?
Spolu s manželkou máme radi cestovanie, na sviatky si neradi kupujeme klasické
materiálne darčeky a radšej investujeme do spoznávania sveta a zážitkov. Okrem
cestovania sa zabávame spoločným prerábaním domova. Martina obyčajne príde
s nápadom, ktorý mi pripadá ako úplná blbosť, a napokon sa presvedčím, že mala
pravdu a vyzerá to lepšie.

Aký spôsob cestovania preferuješ?
Najčastejšie trávim čas v lietadle, ale veľmi rád sa zveziem aj vlakom, ak to okolnosti dovolia.

Dokážeš za volantom relaxovať?
Snažím sa užiť si šoférovanie. Čas za volantom využívam na vyvetranie hlavy a zbavenie sa stresu. Rád šoférujem.
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Rád používam svoje ruky, aby som niečo vytvoril,
zvládam elektrikárske, inštalatérske aj tesárske
práce, toto je naozaj niečo, čo ma baví

Aké pocity máš z Audi? Čo musí mať vo výbave tvoje auto?
Doma mám dve audiny. Sú to moje najobľúbenejšie vozidlá z hľadiska správania
sa na ceste. Problémom je, že rád jazdím veľmi rýchlo, lebo si myslím, že jazdím
dobre. Jedno z Audi má aj nočné videnie, ale z hľadiska výbavy je podľa mňa veľmi
dôležitá dobrá navigácia, výborné jazdné vlastnosti a kvalitný audiosystém.

Ako vnímaš elektromobilitu?
Keď vidíme, čo sa deje so životným prostredím, možno elektromobily nie sú
ideálna alternatívna cesta, ale vždy sú lepšie ako autá s klasickým spaľovaním.
Páči sa mi výkon a zrýchlenie elektrických áut, sú nehlučné a jazdí sa s nimi veľmi
príjemne. Zelené myslenie sa stáva trendom, páči sa mi, že namiesto tankovania
na čerpacej stanici pripojíš auto doma do zásuvky. Batérie majú stále vyššiu kapacitu, dojazd je stále väčší a týmto smerom sa to asi bude ďalej uberať.

Dobre zarábajúci futbalisti sa radi chvália svojimi autami, aká je situácia medzi
dobre zarábajúcimi golfistami?
Áno, určite. Aj golfisti majú radi Ferrari, Bentley, Lamborghini a iné exotické autá,
ale asi to závisí od konkrétneho človeka. Keď som bol mladší, tiež som vyvádzal
sprostosti a mal som športiaky, ale teraz už mi úplne stačia normálnejšie autá.

Ako profesionálny golfista… ako registruješ najväčší amatérsky turnaj na svete
Audi quattro Cup?
Samozrejme, viem o Audi quattro Cupe, za posledných dvadsať rokov sa stal legendou. Aj keď som s ním doteraz nemal takýto bezprostredný kontakt.

Si svetobežník. Stihol si si vytvoriť nejaký vzťah k Slovensku? Plánuješ sa naučiť
po slovensky?
Každý deň prosím moju ženu, aby ma učila po slovensky. Snažím sa aktívne, ale je
to veľmi ťažký jazyk. S Martinou by sme si chceli nájsť bývanie na Slovensku buď
v Bratislave, alebo blízkom okolí, aby sme mali kde bývať, lebo by sme tu chceli
tráviť viac času.

Čím by si bol, keby si nebol profesionálny športovec?
Moja žena by vám potvrdila, že by som asi mohol byť automobilovým pretekárom.

(smiech) Jednou z mojich najobľúbenejších aktivít je však spomínané prerábanie
domov. Rád používam svoje ruky, aby som niečo vytvoril, zvládam elektrikárske,
inštalatérske aj tesárske práce, toto je naozaj niečo, čo ma baví.

←
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PETRA VLHOVÁ
DEŇ S ELITOU
NÁŠHO VOJSKA
TEXT a FOTO Ivan Kelement

Skvelým spôsobom vyhrala veľký krištáľový glóbus za
celkový triumf vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní.
Vymenila trénera. Napísala knihu. A púšťa sa do sezóny,
v ktorej bude nielen obhajovať, ale na neznámych
čínskych svahoch skúsi získať aj svoju prvú olympijskú
medailu. Petra Vlhová je náš miláčik a budeme jej držať palce.
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Petre je známe, že sa nevyhýba špecifickým formám prípravy, a počas tréningov si vyskúšala takisto športy, ktoré s lyžovaním nesúvisia. Adrenalín Petre nie je cudzí a aj to bol jeden z dôvodov, prečo
po skončení úspešnej sezóny dostala od svojho rezortného šéfa z ministerstva obrany do daru zážitkový deň s elitnými vojakmi 5. pluku

špeciálneho určenia zo Žiliny. Čo si myslíte, zľakla sa? Ani omylom. V tomto prípade
majú obrázky iste väčšiu výpovednú hodnotu, tak si ich užite.

Petra si so sebou do Žiliny priviedla aj
rodinných príslušníkov a priateľa Michala

Zoskok z dvadsaťmetrovej veže, pripevnená
na lanovke. Krok do neznáma síce sprevádzal
výkrik, ale veľmi rýchlo sa začala usmievať.
Keby program nebol nahustený, sme si istí,
že by skočila ešte niekoľkokrát.

PETRA VLHOVÁ

Pobavený pohľad na brata Borisa visiaceho
na popruhoch

Opičia dráha
s rôznymi
prekážkami.
Vytrénovaná
športovkyňa nemala
problém sekundovať
profesionálnym
vojakom
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Preskok cez takúto jamu
je istotne jednoduchší
ako tridsaťmetrový
skok v stokilometrovej
rýchlosti počas alpského
zjazdu

Viaceré prekážky dali Petre
poriadne zabrať

Našli by ste odvahu skočiť do neznámej vody
z výšky cca 20 metrov? Potápači síce boli
v pohotovosti, ale zbytočne, Petra aj
s ostatnými sa po každom skoku opäť vynorila.
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01

02

01 Presun na ďalšiu disciplínu. Tú si Petra užila naozaj
naplno. Špičkové zbrane vojakov z piateho pluku jej sadli
do ruky ako uliate. Uniforma a výzbroj jej pristanú podobne
ako lyžiarska kombinéza. Čo poviete? 02 Po automatickej
dlhej zbrani bola pištoľ hračkou. Petra má nielen cit pre sklz
po snehu, ale aj presnú mušku. 03 Čo si myslíš, Boris,
uživila by som sa ako vojačka? 04 Na záver strieľania
puška. A najmenej nábojov. Každým jedným však Petra
trafila cieľ vzdialený 300 metrov!

Po automatickej dlhej
zbrani bola pištoľ
hračkou. Petra má nielen
cit pre sklz po snehu, ale aj
presnú mušku

PETRA VLHOVÁ
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Banská Štiavnica

Zlatý vek
TEXT a FOTO Juraj Pucher

Obdobie rokov 1725 – 1785 označujú odborníci za zlatý
vek Banskej Štiavnice. Matej Hell postavil čerpadlá na
vodný pohon, Samuel Mikovíny tajchy s dostatkom vody na
poháňanie ich pákových prevodov a vyčerpali všetku vodu
zo zatopených baní. Začalo sa ťažiť viac zlata a striebra.
Mária Terézia založila v roku 1762 slávnu Banskú akadémiu
a mesto s počtom 19 tisíc obyvateľov sa stalo druhým
najväčším na Slovensku.
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Na Trojičnom námestí sa odjakživa
odohrával život mesta, trhy a slávnosti.
Dôležité podujatia sa tu konávajú dodnes.
V centre námestia je barokový morový stĺp
postavený v rokoch 1759 – 1764.

B

anská Štiavnica a susediace banské osady i pred týmto obdobím a aj
po ňom zažívali roky obdivuhodného rozmachu. Zlato tu začali ťažiť už
Kelti v 3. storočí pred n. l. a najstaršia písomná zmienka, ktorá spomína
toto územie ako terra banensium – zem baníkov, je z roku 1156. Už od
13. storočia boli banskoštiavnické bane v niektorých obdobiach naj-

významnejším producentom drahých kovov. Súviselo to aj s príchodom osadníkov
z nemeckých krajín a s privilégiami kráľovského mesta. Spolu so vzostupmi však
zažívalo mesto aj pády – vojenské plienenia, zemetrasenia. Vždy sa však spamätalo, tak ako dnes po devastácii na konci minulého storočia. Skvie sa do krásy a obnovené pamiatky (románskeho, neskorogotického, renesančného a barokového slohu)
prezrádzajú roky, keď sa Banskej Štiavnici vďaka ťažbe zlata a striebra darilo. Starý
zámok považujú Banskoštiavničania za kamennú kroniku svojho mesta. Pôvodne
Kostol Panny Márie z 13. storočia, postavený na výbežku kopca Paradjs, prebudovali
v 16. storočí, v čase tureckého ohrozenia, na pevnosť. Dominantou zámku je hradná
veža s hlavným vstupom. Pôvodne gotická – pri prestavbe na zvonovú vežu s podjazdom v roku 1777 dostala barokový vzhľad. Zásluhou zanietených miestnych múzej-

BANSKÁ ŠTIAVNICA

087

níkov a kurátorov je na zámku od roku 1900 múzeum. Dnešná expozícia je zlatým
fondom zbierky umenia stredoslovenských banských miest. Banskými chodbami je
podzemie mesta prevŕtané ako ementál. Ústie štôlne Glanzenberg je priamo v meste. Fárali v nej cisárske návštevy z viedenského dvora a významné osobnosti, na počesť ktorých boli v štôlni osadené pamätné tabule. Priamo v centre, na nádvorí Turistického informačného centra je sprístupnený krátky, desaťminútový úsek banskej
štôlne Michal. V Banskom múzeu je na povrchu expozícia o baníctve a geológii, stoja
tu banské budovy, ale hlavnou atrakciou je sfáranie do štôlne Bartolomej. Na jedenapolhodinovú prehliadku vás oblečú do plášťa, dostanete prilbu a baterku. Skôr ako
sa rozhodnete nahliadnuť do podzemia, je však dobré navštíviť rozsiahlu expozíciu
o banskej technike v Kammerhofe. Kammerhof, v preklade Komorský dvor, je najväčším stavebným komplexom na území historického mesta. Komorský gróf z tohto
miesta od druhej polovice 16. storočia spravoval na Slovensku bane, huty a mincovne. Pre panovníka vyberal urburu – časť z vyťaženej rudy. Kammerhof, budovaný od
12. storočia, je najcennejšou budovou v historickom centre Banskej Štiavnice.
Ulicou od impozantného Kammerhofu môžeme začať prvú prechádzku mestom. Do
kopca, ako je v Banskej Štiavnici zvykom. Môžeme obdivovať staré meštianske domy.
Flemmingov, kde bývala štátna mincovňa, dom polyhistora Samuela Mikovínyho,

Pri prechádzke hlavnou ulicou,
Kammerhofskou, môžeme obdivovať staré
meštianske domy. Nie všetky sa však už
podarilo dostať do pôvodného stavu.

ďalej Krečmáryho – prvú budovu Banskej akadémie. Napravo, na budove katolíckeho
spolku sú vzácne slnečné hodiny z roku 1756, pravdepodobne z dielne známeho maliara Antona Schmidta. Dvadsať rokov boli ukryté pod reštaurátorskou plachtou. So
zobrazením svätého Ignáca z Loyoly, ako adoruje Pannu Máriu s Ježišom, znova odmeriavajú čas. Vpravo nad ulicou je Trotuár, zvýšený chodník až k soche Andreja Kmeťa. Toto korzo s obchodíkmi, cukrárňami a kaviarničkami znova pulzuje životom a pripomína dávne rušné časy. Dostaneme sa až na Radničné námestie, kde stoja oproti
sebe dva kostoly – evanjelický a katolícky. Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej postavili
v rokoch 1488 – 1491. Ide o ojedinelý typ sakrálnej stavby na Slovensku, prelínajú
sa v ňom gotické prvky s nastupujúcim renesančným slohom. Na pôvodnom hlavnom oltári z dielne tajomstvami zahaleného Majstra M. S. stáli vedľa nej cenné sochy
sv. Barbory a sv. Kataríny. Zachránené a zreštaurované ich možno vidieť v banskoštiavnickej Galérii Jozefa Kollára. Galéria vznikla v troch meštianskych domoch
z konca 15. storočia, prestavaných v renesančnom a barokovom slohu. V prvom sa
zachovali nádherné maľované drevené neskorogotické trámové stropy a štuková výzdoba stien. Cenné sú aj figurálne sgrafitové maľby jednotlivých domov. Stála výstava
250 exponátov reprezentuje najcennejšie zbierkové predmety z obdobia neskorej gotiky, renesancie, baroka, historizmu, secesie až po umenie 20. storočia.
Centrom Trojičného námestia je barokový morový stĺp postavený v rokoch
1759 – 1764. Na podstavci sú rozmiestnené plastiky šiestich svätcov, ochrancov pred
morom a patrónov baníkov – sv. Šebastián, sv. František Xaverský, sv. Barbora, sv. Rochus, sv. Katarína a sv. Jozef. Toto jadro mesta oddávna formovali budova radnice,
Kostol sv. Kataríny a honosné paláce bohatých mešťanov a banských podnikateľov.
Tu sa odohrávali trhy a slávnosti, dôležité podujatia sa konávajú dodnes. Na konci
námestia sa v malom učupenom domčeku skrýva kúsok novodobej histórie. Tu sa narodil Dežo Hoffmann – slávny fotograf takých osobností ako Charlie Chaplin, Marilyn
Monroe, Elton John, Frank Sinatra, Jimi Hendrix…, ale predovšetkým Beatles.

Pútnické miesto lásky na Evanjelickom
cintoríne pri hrobe rodiny Gerzsövcov, kde
je pochovaná Marína, ktorej Andrej
Sládkovič venoval najdlhšiu ľúbostnú báseň
na svete
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Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne,
Marínu drahú v peknej otčine,
		a obe v jednom objímať!
Andrej Sládkovič: Marína (strofa 73, verše 8 – 10)
V Banke lásky, v dome dolu na námestí, kde Marína Pischlová, po svadbe Gerzsöová
žila v rokoch 1820 až 1899, spojili s históriou moderný interaktívny trezor najdlhšej ľúbostnej básne sveta. Keď Andrej Sládkovič báseň napísal, bola Marína takmer
rok vydatá. Rukopis jej daroval, ona ho uchovávala v tomto dome viac ako päťdesiat
rokov a dnes si ho môžete pozrieť. Ba navyše vstúpiť do Trezoru lásky vytvoreného
z 2 900 veršov básne Marína. V podzemí domu, v bývalej bani na zlato je aj stotisíc
bezpečnostných schránok na uschovanie vyznaní lásky. Magická sila najdlhšej ľúbostnej básne sveta pokračuje. Pútnické miesto lásky sa vlastne už dlhé roky začína na
Evanjelickom cintoríne nad Klopačkou. Pri hrobe rodiny Gerzsöovcov, kde je Marína
pochovaná. Cintoríny sú vôbec záznamom bohatej histórie mesta. Stačí sa prechádzať a študovať náhrobky, epitafy. V Banskej Štiavnici je dvanásť cintorínov a aj to potvrdzuje, aké to bolo významné banícke mesto. Podľa umeleckej kvality, kamenárskej
prepracovanosti a krásy náhrobkov možno pri prechádzke cintorínmi ľahko určovať
úspešné obdobia tohto pôvodne nemeckého mesta Schemnitz. Bohatí banskí ťažiari, významní mešťania, zamestnanci banských úradov, richtári, profesori Baníckej
a lesníckej akadémie prizývali na ich výrobu nemeckých a talianskych kamenárskych
majstrov. Najstarším je cintorín na vrchu Frauenberg za neskorogotickým Kostolom
Panny Márie Snežnej. Pôvodne si ho ako pohrebnú kaplnku dal v roku 1512 postaviť
gróf Erasmus Rössel. Práve tam je veľa historických náhrobkov významných profesorov a predstaviteľov Baníckej akadémie. Na mnohých sú čerstvé vence s maďarskou
trikolórou.
Banícku školu, prvú v Uhorsku, založil v Banskej Štiavnici kartograf a staviteľ vodných
diel Samuel Mikovíny v roku 1735. Okrem poznatkov o zložení minerálov sa vyučovalo skúšobníctvo a metalurgia. Nedostatok odborníkov v baníctve však donútil vieNový zámok, alebo Panenský či Dievčenský
hrad, má jedinečnú architektonickú siluetu.
Expozícia v zámku s unikátnymi ukážkami
zbraní napovedá, prečo túto renesančnú
šesťpodlažnú budovu so štyrmi baštami
a strieľňami v rokoch 1564 – 1571
postavili.

denský dvor založiť univerzitu. V dekréte Márie Terézie z 13. decembra 1762 sa uvádza, že Banská Štiavnica (Schemnitz), v tom čase tretie najväčšie mesto v Uhorsku,
je najvhodnejšie banské mesto, kde bude mať škola všetky podmienky na rozvoj. Za
profesora prvej Katedry chémie a mineralógie bol vymenovaný vedec Mikuláš Jacquin
z holandského Leydenu a hneď v prvom roku mal 40 študentov. V roku 1765 zriadili
Katedru mechaniky a hydrauliky, ktorej profesorom sa stal Dr. Mikuláš Poda z Grazu. Jeho zásluhou sa zachovali opisy a presné parametre banských „ohňových mašín“
a Hellových strojov, ktoré sa používali v štiavnických baniach. V roku 1770 pribudla
tretia katedra, banské umenie a banské právo. Za jej prvého profesora bol vymenovaný Christoph Traugott Delius a škola v tom roku dostala názov Banícka akadémia.
Po sto rokoch existencie prestížnej univerzity však nastal po maďarizácii v 19. storočí v jej vývoji zlom. Vyvrcholilo to v roku 1867, keď namiesto nemčiny začala výučba
v maďarčine a najstaršia technická univerzita na svete stratila medzinárodný význam.

Banícka a lesnícka akadémia existovala na pôvodnom mieste viac ako 150 rokov. Budovy v palácovom štýle sú od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou, návštevníkov však zaujme predovšetkým botanická záhrada, hlavne stromy, ktoré ich obklopujú. Vysokoškolskí profesori ich vysádzali od začiatku 19. storočia. Záhrada má rozlohu
3,5 hektára a je v nej približne 285 domácich a cudzokrajných drevín z celého sveta.
Okrem exotických ázijských, sibírskych a japonských stromov ohromia najmä severoamerické sekvoje mamutie. Narátali sme ich pätnásť, niektoré až 40 metrov vysoké
s obvodom kmeňa šesť metrov. Voľne prístupná záhrada ponúka nielen príjemné, ale
aj poučné prechádzky – pri väčšine stromov a kríkov sú informačné tabuľky.
Nový zámok má jedinečnú architektonickú siluetu. Je v ňom expozícia o bojoch proti
Turkom s unikátnymi ukážkami zbraní. Napovedá, prečo túto renesančnú šesťpodlažnú budovu so štyrmi baštami a strieľňami v rokoch 1564 – 1571 postavili. Banské
mestá boli pre Turkov veľkým lákadlom. Na rozdiel od iných miest sa do Banskej Štiavnice cez obranný systém nikdy nedostali. Zámok plnil funkciu strážnej veže – vartovky – ako súčasť signalizačnej sústavy Jednoty siedmich stredoslovenských banských
miest. Patrili do nich Pukanec, Nová Baňa, Banská Štiavnica, Banská Belá, Kremnica,
Banská Bystrica a Ľubietová. Cez deň upozorňovali vartáši na nebezpečenstvo dymovými, v noci ohňovými signálmi.
Do osudu kalvárie zasiahlo veľa ľudí. Možno si ľahko predstaviť, že keď agilný český
jezuita František Perger prišiel v roku 1743 do Banskej Štiavnice a uvidel Scharffenberg – Ostrý vrch, mal hneď jasno. Organizačne zdatný páter ten pozemok zaobstaral,

Zo siluety Starého zámku je zrejmé, že ho
v 16. storočí, v čase tureckého ohrozenia,
prebudovali na pevnosť z kostola
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Štiavnická kalvária na Scharffenbergu –
Ostrom vrchu patrí medzi najkrajšie
barokové kalvárie v Európe. Vysvätili ju
13. septembra 1751 a je výnimočná
počtom zastavení, má ich až 17 a tri
kostoly. Zaslúžil sa o ňu agilný český
jezuita František Perger.

presvedčil mestskú radu, získal súhlas ostrihomského arcibiskupstva, veľkoleposťou
projektu nadchol budúcich donorov jednotlivých kaplniek, zbieral peniaze na stavbu
a organizoval všetky práce. A ten pozemok je naozaj zázračný. Vrch vidieť zo všetkých
strán, z neho je zasa celkový výhľad na banskoštiavnickú kalderu, kotol, ktorý vznikol
prepadnutím sopky. Dnes teda pohľad na celé mesto. Ten pozemok vlastnil luterán
Ondrej Fritz, ako predstaviteľ evanjelickej komunity známy spormi s katolíckou majoritou v meste. Historka vraví, že pre vec zapálenému Pergerovi vyhŕkol: „Nepredám,
ale keď je to na slávu božiu, darujem.“ Základný kameň požehnali na sviatok Povýšenia sv. Kríža 14. septembra 1744 a vďaka darom bohatých ťažiarov, hodnostárov
i jednoduchých baníckych rodín bola kalvária za sedem rokov hotová. Vysvätili ju
13. septembra 1751 a na slávnostnej omši kázal – v nemčine – otec Perger. Štiavnická kalvária patrí medzi najkrajšie barokové kalvárie v Európe. Je výnimočná počtom
zastavení, má ich až 17 a tri kostoly. Ťažko opísať. Nevšedný zážitok zo samotného
prostredia a výstupu až na vrchol je najlepšie zažiť.
Tajchy treba vidieť, zažiť romantiku okolo nich, zaplávať si v nich, aj trebárs chytať
ryby. Keď ich však stavali a niekedy aj päť tisíc ľudí denne ubíjalo po centimetroch
rastúcu hrádzu, od romantiky bolo ďaleko. Voda v nich zachytená poháňala banské
stroje a napokon Hellove čerpadlá, a tak v 18. storočí zachránila ťažbu v zaplavených
baniach. Medzi prvým a posledným tajchom je asi 300 rokov. Na začiatku 16. storočia stavali malé nádrže s päť- až šesťmetrovými hrádzami. Veľká Richňava postave-
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ná v rokoch 1738 – 1740 podľa návrhu Samuela Mikovínyho má však hrádzu vysokú
32 metrov. „To boli roky, keď sa začala záchrana zatopených baní, keď Matej Hell
skonštruoval efektívne čerpadlo, ktoré však potrebovalo na pohon poriadny výkon,
a tak expert na vodné stavby Samuel Mikovíny začal od roku 1735 stavať v Štiavnici
vysoké hrádze veľmi štíhlych konštrukcií. Taká je väčšina štiavnických tajchov, ktoré sa
zachovali dodnes,“ uvádzajú v knihe o nich Michal a Slavomír Červeňovci. Tajchy obdivovali cisárske návštevy, dômyselné stavby obdivujeme dodnes. Ani si neuvedomíme, že v čase svojho vzniku nezaostávali svojou konštrukciou za svetom a patrili medzi najvyššie priehrady na svete. V okolí Štiavnice vystavali 60 až 70 tajchov, najviac
v 18. storočí. Zachovalo sa ich 26. Vychádzky za nimi patria medzi to najkrajšie, čo
Banská Štiavnica ponúka. Z Námestia sv. Trojice je to len pätnásť minút k Veľkej vodárenskej s tyrkysovou vodou, o ktorej domáci tvrdia, že má uzdravujúce účinky. Nad
ňou je Malá vodárenská a v sedle na hrebeni Červená studňa. Podľa písomných záznamov sú vôbec najstaršími tajchami v Štiavnických vrchoch. Stáli už v roku 1500 a hoci
boli zdrojom pitnej vody, na začiatku slúžili aj na pohon strojných zariadení.
Po turistickom chodníku s panoramatickými výhľadmi na mesto aj kráter štiavnickej
sopky je od nej kúsok k Ottergrundu, najvyššie položenému a asi najfotogenickejšiemu tajchu s výhľadom na kalváriu v pozadí. Na druhú stranu od Červenej studne, smerom na Vyhne, je zasa Rozgrund, ktorý 111 rokov držal svetové prvenstvo
v strmosti hrádze. Navyše je hrádza tajchu Rozgrund veľmi štíhlej konštrukcie. Je
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Hornú časť centra Banskej Štiavnice
oddeľuje od Trojičného námestia radnica
a Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorý
postavili v rokoch 1488 – 1491. Má jednu
zaklenutú loď s prekrásnou
neskorogotickou sieťovo-hviezdicovou
klenbou. Ide o ojedinelý typ sakrálnej
stavby na Slovensku.
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Z gotického vybavenia v Kostole sv. Kataríny
sa veľa nezachovalo, hlavne je škoda
gotického oltára z roku 1506 od tajomného
majstra s iniciálami M. S. V Štiavnici sú
z neho tri sochy v nadživotnej veľkosti.
V kostole je Madona a zreštaurované
dvojmetrové sochy sv. Barbory
a sv. Kataríny možno vidieť
v banskoštiavnickej Galérii Jozefa Kollára.
Z ôsmich tabuľových oltárnych obrazov,
ktoré zobrazovali osem udalostí zo života
Ježiša Krista, je na Slovensku jediný –
Narodenie, v kostole vo Svätom Antone.
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to unikát, ktorý zadržiava viac vody, ako je vo väčšom Počúvadle. „Budoval ju vodohospodársky génius,“ pripomína odborník na tajchy Michal Červeň, keďže Rozgrund
stavali v roku 1743 podľa projektu Samuela Mikovínyho. Od začiatku 20. storočia
dodnes slúži ako zdroj pitnej vody a vďaka tomu je najudržiavanejší zo všetkých nádrží
v Štiavnických vrchoch. Keď synovia Márie Terézie, budúci cisári Jozef II. a Leopold II.,
navštívili Richňavské tajchy a Počúvadlo, boli veľkosťou ohromení. Nič podobné nikde
inde v ríši nevideli. Počúvadlo, dnes vychýrená rekreačná vodná nádrž, je vybudované
na kopci tak, že postavili nie jednu hrádzu, ale šesť, čím dokázali stavbu zdvihnúť
na kopec. Richňavské tajchy majú zasa obrovské hrádze tesne pod vrcholom sedla.
Celková dĺžka ich zberných a náhonných jarkov má viac ako 24 km. Osem vyrazených
vodných štôlní, ktorými prúdila voda k strojom v bani, má spolu až 3 370 metrov.
Klinger je obľúbené kúpalisko, je tu bufet a prírodná posilňovňa. Dostupný je autom
alebo pešo romantickým chodníkom od Piargskej brány. Na skok je z neho do banského skanzenu, kde môžete sfárať do podzemia. Tajch vyprojektoval a postavil Hellov
syn Jozef Karol pred rokom 1760 na pohon vodnočerpacích strojov v šachtách Žigmund a Ondrej. Výstavba stála necelých 4 000 zlatých a Hellov prvý vodnostĺpcový
čerpací stroj, postavený na šachte Žigmund, iba za prvé tri mesiace prevádzky ušetril
1 209 zlatých a 12 grajciarov. Tajch v 19. storočí prestavali a po nariadení ministerstva viedenskej vlády sa stal v roku 1850 kúpaliskom na „zabezpečenie zdravia a čistoty baníckeho ľudu“.
Tri Piargské tajchy v Štiavnických baniach, ktoré sa do roku 1948 volali Piarg,
sú pekne pod sebou. Najvyššie Bakomi ponúka idylické kúpanie. V dolnom, slnNa vzácnych slnečných hodinách z roku
1756 je zobrazený svätý Ignác z Loyoly,
ako adoruje Pannu Máriu s Ježišom

kom vyhrievanom tajchu Evička sa kúpe a pláva do neskorej jesene. Najväčší
z nich, Vindšachtský tajch uprostred, bol rezervoár pre kedysi slávnu a bohatú štôlňu Bieber. Pre jej výdatnosť ju nazývali aj Matka všetkých baní. Práve
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V okolí Štiavnice vystavali 60 až 70 tajchov,
zachovalo sa ich 26. Klinger je dnes
obľúbené kúpalisko, ale tento tajch sa stal
kúpaliskom už v roku 1850. Podľa
nariadenia viedenskej vlády na
„zabezpečenie zdravia a čistoty baníckeho
ľudu“. Vychádzky za tajchami patria medzi
to najkrajšie, čo Banská Štiavnica ponúka.
Z Námestia sv. Trojice je to len 15 minút
k Veľkej vodárenskej s tyrkysovou vodu. Nad
ňou je malý tajch Červená studňa už z roku
1500.
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Vindšachtu prebudoval a zväčšil vynálezca Matej Kornel Hell, aby mal dostatok vody na pohon najvýznamnejšieho čerpacieho zariadenia 18. storočia,
ktoré skonštruoval v roku 1718. Využitím vodnej energie, naakumulovanej
v Piargských tajchoch, vyčerpalo jeho sedem čerpadiel na vodný pohon s kývavým pákovým prevodom všetku vodu zo zatopených baní. Bola to veľká ukážka víťazstva techniky nad vrtochmi prírody. Odborníci vravia, že diela dvoch
géniov, Hellove čerpadlá a Mikovínyho veľké vodné stavby – tajchy, zachránili
v 18. storočí ťažbu zlata a striebra v Banskej Štiavnici a znova z nej urobili bohaté banské mesto. Toto dedičstvo, 360 historických pamiatok postupne obnovovaných do krásy zlatého veku, môžeme znova obdivovať. Ocenenia sa mestskej
pamiatkovej rezervácii spolu s technickými pamiatkami dostalo v roku 1993 zápisom do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

←
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Audi to v Győri
pristane
Partnerstvo Audi a a Maďarska je príjemným
kokteilom, ktorý sa „mieša“ v závode v Győri. Spoločné
putovanie začalo pred takmer tridsiatimi rokmi.
V roku 1993 bola ako stopercentná dcérska spoločnosť
AUDI AG založená spoločnosť AUDI HUNGARIA MOTOR
Kft. Predsériová výroba sa začala v rovnakom roku
v decembri. Nasledujúci rok bola nová továreň oficiálne
otvorená a zároveň odštartovala aj sériová výroba
štvorvalcových motorov. O necelé tri roky neskôr sa
v Maďarsku začali vyrábať šesťvalce a osemvalce.
V súčasnosti továreň v Győri patrí medzi najväčších
výrobcov motorov na svete. Pred tromi rokmi v Maďarsku
začali novú éru – výrobu motorov pre elektromobily.
Do termínu uzávierky tohto vydania ich v Győri vyrobili
štvrť milióna kusov. Elektromotory s výkonom 140 kW
(190 k) transportujú CO2 neutrálne vlaky do bruselskej
továrne Audi, kde sa montujú do modelov Audi e-tron
a Audi e-tron Sportback. Audi Hungaria sa v rámci
e-transformácie vyvíja a už sa pripravuje na výrobu novej

generácie e-motorov. Pohony pre tie čisto elektrické
modely koncernu Volkswagen, ktoré sú založené na
Premium Platform Electric (PPE, vyvinuté spoločne
značkami Audi a Porsche), sa budú v budúcnosti vyrábať
v Győri. Na tento účel bude upravených 15 000 m² plochy
v súčasnej výrobnej hale. Závodom v Győri prešli modely,
ako napríklad Audi TT, A3 Cabriolet, RS 3 Sportback.
V roku 2008 začala výroba dvanásťvalcových TDI motorov.
Podobných míľnikov je celý rad a pokračovať by sme
takto mohli na mnohých stránkach Audi Magazínu.
Aktuálne sa v Győri každoročne vyrobí vyše 1,5 milióna
motorov. Nechýba medzi nimi ani veľmi populárny
prepĺňaný trojvalec 1.0 TSI. A keď píšeme populárny,
tak tým myslíme skutočne populárny. Tento benzínový
motor nájdete v štyroch modeloch Audi (Audi Q2, A1
Sportback, A3 Limousine a A3 Sportback), v piatich
modeloch Seat (Seat Arona, Leon, Leon ST, Ibiza a Ateca),
ďalej v siedmich škodovkách (Škoda Rapid, Fabia, Karoq,
Scala, Kamiq, Octavia a Octavia Combi), ako aj v ôsmich
modeloch s logom Volkswagenu (Volkswagen Golf, Golf
Variant, Polo, Up!, T-Roc, T-Roc Cabrio T-Cross a Virtus).
Pred dvadsiatimi rokmi bolo v Győri otvorené oddelenie
technického vývoja. V súčasnosti vo vývojovom centre
pracuje okolo päťsto špičkových odborníkov. V budúcich
dvoch rokoch Audi v Maďarsku investuje desiatky miliónov
eur do ďalšieho vývoja s dôrazom na elektromobilitu.

TEXT Andrej Poliak FOTO AUDI AG
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100 ROKOV SPA
Na prelome júla a augusta sa konal 73. ročník
dvadsaťštyrihodinovky v belgickom Spa.
Na štarte nechýbali zákaznícke tímy Audi. Štyri
z deviatich špeciálov Audi R8 LMS boli vybavené
špeciálnou grafikou. Okruh Spa-Francorchamps
totiž oslávil sté výročie.
Audi Sport Team Attempto, ktorému víťazstvo
v roku 2020 uniklo len o 4,6 sekundy, tento rok
nasadil vozidlo číslo 66 v belgických národných
farbách. Čierna, žltá a červená dominovali karosérii
pretekárskeho vozidla, ktoré viedli Mattia Drudi,
Dennis Marschall a Christopher Mies. Úplne iný
prístup bol vybraný pre vozidlo s číslom 25 tímu
Audi Sport Team Saintéloc: Vozidlo víťazného tímu
z roku 2017, ktoré tentoraz viedli Christopher
Haase, Patric Niederhauser a Markus Winkelhock,
prevzalo prísne geometrické dizajnové nápady
belgického abstraktného maliara Victora
Servranckxa. Belgičan patril medzi významných

grafikov prvej polovice 20. storočia. Audi Sport Team
WRT, víťaz 24-hodinových pretekov v rokoch 2011
a 2014, postavil na štart zostávajúce dve vozidlá so
špeciálnou grafikou. Za volantom vozidla s číslom
32 sa striedala trojica Kelvin van der Linde, Dries
Vanthoor a Charles Weerts. Sfarbenie ich špeciálu
R8 LMS odkazovalo na módu na prelome
19. a 20. storočia, ktorá vznikala v belgických
textilných centrách, ako sú okrem iného Antverpy.
Farebné stvárnenie sesterského auta Robina Frijnsa,
Dennisa Linda a Nica Müllera s číslom
37 bolo inšpirované farbami a veľkolepým štýlom
komiksov. Veľké postavy ako Tintin, Gaston alebo
stále populárny pretekársky jazdec Michel Vaillant
predstavujú rôzne komiksové štýly Belgicka, ktoré sa
preslávili po celom svete.
V samotných pretekoch sa najlepšie darilo posádke
vozidla číslo 32. S tesnou stratou 3,978 sekundy
došla na druhom mieste. Vozidlo s číslom 37 dorazilo
štvrté so stratou dvoch kôl na víťaza. Do prvej
desiatky sa zmestili aj zvyšné dve „oslavné“ posádky.
Vozidlo číslo 25 prešlo cieľom ako šieste a špeciál
číslo 66 v belgických farbách ako deviaty.
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7 000 000
Značka Audi pôsobí na čínskom trhu viac ako
30 rokov. Za ten čas miestnym zákazníkom
doručila sedem miliónov automobilov.
Značka Audi len za prvý polrok roku 2021
v Číne predala 418 188 vozidiel. Na konci
roka automobilka záujemcom v Číne
ponúkala viac ako 40 modelov.

TEXT Andrej Poliak FOTO AUDI AG

Audi a Bayern Mníchov
Nemecký futbalový tím Bayern Mníchov je prvým klubom
na svete, ktorý elektrifikoval vozový park. V spolupráci
s Audi teraz 15 členov tímu jazdí na elektromobiloch
Audi e-tron GT a Audi RS e-tron GT.
Napríklad francúzsky útočník Kingsley Coman (obr.) si
vybral e-tron GT. Audi je partnerom Bayernu, 31-násobného
majstra nemeckej ligy, od roku 2002. O podporu značky sa
opiera aj ženský tím nemeckého veľkoklubu. Hráčky Bayernu
budú v zápasoch DFB Cupu a v Lige majstrov nosiť na svojich
dresoch logo Audi.

Zľava futbalistky: Lina Magull,
Viviane Asseyi a Hanna Glas
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„MÔJ OBDIV ku QUATTRU
NIKDY NEZMIZOL. MALO
POZITÍVNY VPLYV NA MOJU
KARIÉRU A MÔJ ŽIVOT.
SOM ŠŤASTNÁ A VĎAČNÁ,
ŽE MÔŽEM BYŤ MALOU
SÚČASŤOU TOHTO MÝTU,“
POVEDALA BÝVALÁ
SÚŤAŽNÁ NAVIGÁTORKA
FABRIZIA PONSOVÁ, KTORÁ
V ROKU 1982 S MICHÉLE
MOUTONOVOU
VYBOJOVALA TITUL
VICEMAJSTERKY SVETA.

svet A U DI

111

Hokejisti na okruhu
Hokejisti nemeckého prvoligového tímu ERC Ingolstadt
mali na začiatku septembra jedinečnú príležitosť
vyskúšať si svoje schopnosti v centre Audi driving
experience v Neuburgu.
Panteri, ako si hokejisti neoficiálne hovoria, vyskúšali
automobily Audi e-tron GT a Audi RS e-tron GT. Klubový
manažér Doug Shedden bol športovými elektromobilmi
priamo nadšený. „Bola to skvelá príležitosť. Nikdy
predtým som elektromobil nešoféroval. Bol som
úprimne prekvapený, aká je to zábava,“ povedal Shedden.
Rovnako spokojní boli aj samotní hráči, predovšetkým
keď pod vedením bývalého pretekára z DTM Franka
Schmicklera absolvovali pár ostrých kôl za volantom
Audi R8 Coupé V10 Performance. „Bola to pre mňa úplne
nová skúsenosť. Nikdy som na okruhu nejazdil, a navyše
v takomto aute,“ uviedol nadšene útočník Mirko Höfflin.
„Bolo to absolútne šialené, obrovský zážitok – v minulosti
som sa už na okruhu zviezol, ale nie v takomto aute,“
sršal adrenalínom útočník Jerome Flaake. Ďalšia skupina
hokejistov si pre zmenu vyskúšala posledný prírastok
do rodiny elektromobilov Audi model Q4 e-tron priamo
v uliciach Neuburgu. Na záver predstavitelia hokejového
klubu prevzali nové služobné automobily.

Za čistý Dunaj
Nadácia Audi Environmental
spojila svoje sily s organizáciou
Clear Rivers z Maďarska.
Na konci septembra predstavitelia
nadácie Audi, Audi Hungaria a Clear
Rivers uviedli v Budapešti na Dunaji
do prevádzky plávajúcu pascu na
plasty. Tie sa po zachytení oddelia
od ostatného odpadu, zrecyklujú
v uzavretom cykle a následne
spracujú. Po úspešných inštaláciách
predchádzajúcich plastových
lapačov v Rotterdame a na kanáli
Charleroi v Bruseli je Budapešť
ďalšou európskou lokalitou, kde
Clear Rivers so znečistením vôd
aktívne bojuje. Viac ako 90 percent
plastov v oceánoch sa do nich dostáva
prostredníctvom riek.
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Virtuálne cestovanie
Na virtuálnu realitu si zvykáme čoraz viac. Naše deti
hrajú počítačové hry prostredníctvom okuliarov na
virtuálnu realitu. Podobný zážitok mohli pocítiť
návštevníci salzburského hudobného festivalu, ktorý
tento rok oslávil už sté výročie. Spoločnosť Audi je
partnerom festivalu 25 rokov.
Návštevníci hudobného festivalu mali jedinečnú príležitosť
zažiť virtuálnu realitu na zadnom sedadle Audi e-tron.
Cesta viedla miestami, ktoré v rozvoji festivalu zohrali
zvláštnu úlohu. Bola na nej využitá technológia, ktorá bola
pôvodne vyvinutá značkou Audi a spoločnosťou holoride
a ktorá prepravuje cestujúcich do trojrozmerných svetov
prostredníctvom okuliarov na virtuálnu realitu a zároveň
integruje pohyby vozidla do zážitkov v reálnom čase.

TEXT Andrej Poliak FOTO AUDI AG

112

by the way

113

História Audi naživo
AudiStream je online platforma, vďaka ktorej môžu priaznivci značky nahliadnuť pod pokrievku
výroby vozidiel so štyrmi kruhmi v znaku. Doposiaľ sa na živých online prenosoch z Neckarsulmu
či Ingolstadtu zúčastnilo viac ako 20 000 ľudí. Teraz v Audi v spolupráci s Audi Tradition
pripravili ďalšiu online túru. Tentoraz do histórie. Na portáli www.audi.stream sa môžu
záujemcovia registrovať na konkrétny termín online prenosu Audi Tradition: „A story of
automobile“ (príbeh automobilu). V komentovanom videu sa vypravia do histórie výroby
automobilov v uplynulých 120 rokoch. Naskenovaním QR kódu pomocou chytrého telefónu sa
otvorí internetová stránka umožňujúca registráciu.
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P re d ajn á a serv i sn á s i eť A u d i

Predaj a servis
BRATISLAVA

KOŠICE

NITRA

Porsche Inter Auto Slovakia,

Auto-Gábriel, s. r. o.

Araver, a. s.

spol. s r. o.

Vozárova 5

Topoľčianska cesta 2/A

prevádzka Cesta na Senec 2/A

040 17 Košice-Barca

949 01 Nitra

Cesta na Senec 2/A

predaj: 0915 992 862-4

spojovateľka: 037/656 01 11

821 04 Bratislava

servis: 0915 992 865-7

predaj: 037/656 01 30, -31

spojovateľka: 02/492 62 500

ODaP: 0905 686 432

servis: 037/658 01 40, -41

predaj: 02/492 62 525, -540,

fax: 055/685 54 96

fax: 037/656 01 10

-551, -413, -421, -541

HOTLINE: 0905 600 500

HOTLINE: 0903 826 167

fax: 02/492 62 555

Moris Slovakia, s. r. o.

TRENČÍN

HOTLINE: 0905 230 333

Alejová 4, 040 11 Košice

Araver, a. s.

predaj a servis: 055/789 01 00

Nivy 80, 912 50 Trenčín

HOTLINE: 0910 500 400

predaj: 032/744 13 68

servis: 02/492 62 572, -542, -568

Audi Centrum Bratislava

servis: 032/744 13 65

Harmincova 2/B
841 01 Bratislava

DUNAJSKÁ STREDA

fax: 032/744 13 68

spojovateľka: 02/32 29 24 11

DS-CAR, s. r. o.

HOTLINE: 0914 132 866

predaj: 32 29 24-33, -44, -55

I. Gyurcsóa 5522/36

servis: 32 29 24 49

929 01 Dunajská Streda

ŽILINA

fax: 32 29 24 00

predaj: 0
 31/591 02 31

Galimex, s. r. o.

service mobil: 0911 905911
BANSKÁ BYSTRICA

0911 252 347

prevádzka Žilina

servis: 031/591 02 32

Rosinská cesta 17

HOTLINE: 0911 252 346

010 08 Žilina
spojovateľka: 041/506 11 11

Autonovo, a. s.
Zvolenská cesta 40

PREŠOV

predaj: 041/506 11 18

974 05 Banská Bystrica

PO CAR, s. r. o.

servis: 041/506 12 19

spojovateľka: 048/436 61 11

Petrovanská 1, 080 05 Prešov

fax: 041/506 12 18

predaj: 048/436 63 03, -08, -09

predaj: 051/756 02 61, -62

HOTLINE: 0907 849 666

servis: 048/436 61 12, -13

servis: 051/756 02 38

fax: 048/436 61 40

fax: 051/756 02 35

HOTLINE: 0903 703 492

HOTLINE: 0903 903 489

Len servis Audi
BRATISLAVA

058 01 Poprad

fax: 043/400 52 02

Porsche Inter Auto Slovakia,

servis: 052/773 02 69

HOTLINE: 0905 294 760

spol. s r. o.

fax: 052/773 02 72, 052/773 09 68

prevádzka Dolnozemská

HOTLINE: 0905 977 791

Dolnozemská 7

NOVÉ ZÁMKY
Porsche Inter Auto Slovakia,

851 04 Bratislava

TRNAVA

spol. s r. o.

spojovateľka: 02/49 26 22 00

Autocomodex Trnava,

prevádzka Nové Zámky

servis: 02/492 62 258, -273

spol. s r. o.

Výpalisko 26, P. O. Box 116

fax: 02/49 26 22 22

Nitrianska 1

940 69 Nové Zámky

HOTLINE: 0905 230 333

917 02 Trnava

servis: 035/692 22 69

spojovateľka: 033/553 68 41

fax: 035/692 22 66

IMPA Bratislava, a. s.

servis: 033/553 74 22

HOTLINE: 0905 394 555

Panónska cesta 23

fax: 033/553 68 45, -46

851 04 Bratislava

HOTLINE: 0905 333 755

servis: 0800 102 010

Považská Bystrica
Automax Plus s. r. o.

fax: 02/67 20 67 49

MARTIN

Sládkovičova 127

HOTLINE: 0800 102 010

Galimex, s. r. o.

017 01 Považská Bystrica

Sučianska cesta 49

servis: 090/296 60 03

POPRAD

036 08 Martin

HOTLINE: 0903 560 555

DOVE, s. r. o.

spojovateľka: 043/400 51 11

Poprad-východ 3052/1

servis: 043/400 51 05, 043/400 52 05,-15

Zaujíma nás váš názor:
Páči sa vám nový Audi Magazín? Chceli by ste niečo zmeniť alebo vám niečo chýba? Viete o nejakej zaujímavej téme?
Napíšte nám na adresu redakcie: Audi SK, Mediaforce, s. r. o., Mladoboleslavská 1128, 197 00 Praha 9 – Kbely, Česká republika.

Buďte nároční
Prestížny slovenský produkt z rodinného pivovaru.

W W W. P I V O VA R E R B . S K
ERB – Eduard Rada Breweries, s. r. o., Novozámocká 2, 969 01 Banská Štiavnica

Audi Service

Bezpečnosť
na prvom
mieste

Audi CarCheck
Každé ročné obdobie so sebou prináša výkyvy počasia, ktoré vplývajú
nielen na vás, ale aj na vaše vozidlo. Doprajte mu preto preventívnu
prehliadku u vášho servisného partnera Audi, aby ste mali istotu,
že môžete spokojne vyraziť za novými dobrodružstvami.
V rámci servisnej prehliadky CarCheck skontrolujeme vaše Audi bod
po bode a upozorníme vás na prípadné nedostatky funkčných častí,
ktoré sú obzvlášť namáhané.

Teraz s 20 % zľavou* na Originálne diely Audi,
ktoré potrebujete vymeniť.

* Platnosť akcie od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021. Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka
vrátane DPH. Autorizovaný servisný partner môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu.
Účasť autorizovaných servisných partnerov Audi na akcii je dobrovoľná.

