POLYGÓN

Mieri na trón
SEAT Leon Cupra je veľmi nenápadný hot-hatch. O svojom výkone
nekričí, najviac ho prezrádzajú veľké kolesá. Hovorí sa, že pes, ktorý
šteká, nehryzie. Ako je to v opačnom prípade? Text: Juraj Hrivnák, foto: autor

S

lnko, dobrá viditeľnosť,
asi 15 °C a spleť nekonečných kľukatých cestičiek
pokrytých takým hladkým asfaltom, o akom sa nám v našich
končinách ani nesnívalo. Aj tak
môže vyzerať sen motoristu. Presne v takýchto podmienkach sme si
v okolí Barcelony otestovali nový
SEAT Leon Cupra. Nová Cupra
má väčšie svaly než predtým. Vrcholná verzia dosahuje výkon až
280 koní (206 kW), pričom na
predné kolesá posiela 350 Nm krútiaceho momentu v širokom spektre otáčok (1 750 – 5 600 ot.min-1).
Z nuly na 100 km/h dokáže ostrý
SEAT s manuálom zrýchliť za
5,8 sekundy (5,7 s DSG). Ja som
si vyskúšal obe verzie. Aj keď sú
prevodovky DSG skvelé, dobrý
manuál je na nezaplatenie.
KROTITEĽ KONÍ
Mal som obavy, ako si predná
náprava SEAT-u poradí s veľkou
porciou newtonmetrov. Často
sa stáva, že výkonné predokolky
pri zrýchlení „ťahajú“ za volant
a nedokážu efektívne preniesť
svoj výkon na vozovku. Cupra
preto dostala do vienka špeciálny aktívny samosvorný diferenciál, ktorého svornosť je riadená
elektronicky. Keď je to nevyhnutné, správa sa ako otvorený
diferenciál, inokedy zase dokáže
uzamknúť obe predné kolesá
dokopy. V extrémnych prípadoch je schopný preniesť všetok
krútiaci moment iba na jedno
koleso. Práve tento prvok by mal
eliminovať povestné ťahanie volantom. Bol som zvedavý, ako to
dopadne v praxi.
DIAĽNICA
Moja prvá jazda s Cuprou bola po
diaľnici. Jazdil som v aute vybavenom prevodovkou DSG. Auto
bolo príjemne tiché a pohodlné,
len hluk od kolies bol trochu
výraznejší – to je daň za široké
19-palcové pneumatiky. Inak
bola Cupra počas jazdy na nero18 auto magazín apríl 2014

zoznanie od bežného Leonu. Iba
to, ako bola schopná zrýchliť aj
na šestke, prezrádzalo výkonový
potenciál motora. V interiéri sú
rozdiely iba v detailoch, aj keď
jeden vytŕčal nad všetky ostatné
– famózne škrupinové sedadlá. Ďalej je odlišný volant, radiaca páka
a volič jazdných režimov Cupra.
OKRUH
Športového Španiela som mohol
prevetrať aj na okruhu Castellolí,
plného prevýšení, pomalých aj
rýchlych zákrut. Tu som si zvolil
verziu s manuálnou prevodovkou a dobre som spravil. Manuál
v Leone Cupra je vynikajúci. Už
prvé zaradenie jednotky prezrádzalo, že si budeme rozumieť.
Nasledoval rozbeh na plný plyn
a ja som zostal šokovaný, s akou
vervou sa dvojlitrové turbo dralo až k červenému poľu. Toto sa
opakovalo aj na dvojke, trojke,
štvorke... a bolo treba brzdiť pred
prvou pravotočivou zákrutou.
Vďaka perfektnej reakcii na plynový pedál sa mi darilo hádzať
chirurgicky presné medziplyny,
pričom noha sa mohla opierať
o tvrdý brzdový pedál. Do zákruty som vletel rýchlosťou, na
ktorú mi Cupra iba laxne odvrkla: „... a to je všetko?“, a tak
som takto vyprovokovaný len
zrýchľoval a zrýchľoval. Zázračný diferenciál si svoju prácu robil
fantasticky, plyn bolo možné začať
dávkovať už veľmi skoro vo výjazdoch zo zákrut. Volant bol pokojný a brzdy fungovali veľmi dobre.
Motor mal podmanivý zvuk a vytáčať ho bolo potešením. Udivila ma
aj stabilita auta pri zmene smeru
aj pri prudkom brzdení. SEAT sa
nenechal rozhádzať. Niektorí by
tu možno použili slová ako „nuda“ či „bezcharakterný“, avšak
po debate s kolegom sme si povedali, že najrýchlejšia je aj tak
čistá stopa a s takým stabilným
autom, ktoré takmer vôbec netrpí nedotáčavosťou, v nej vodič
rýchlo nájde zaľúbenie.

OKRESKY
Môj názor na jazdné vlastnosti
Leonu Cupra som si deﬁnitívne potvrdil na okreskách okolo
Montseratu. Okolo tejto hory je
obmotaných mnoho kilometrov
tých najkrajších ciest. Až tu som
prišiel na čaro podvozka novej
Cupry. Sebavedomie, s akým
som sa vďaka nej vrhal do zákrut,
a istota, ktorá z auta prenikala
do rúk vodiča, z nej spravili naozajstnú zbraň. Prudké zmeny
smeru, rýchle zákruty cez horizont
či uťahováky, nič Cupru nerozhodilo. Práca s prevodovkou bola čis-

tým potešením a brzdy s tvrdým
a krásne progresívnym pedálom
neprejavili ani náznak vädnutia.
So žiadnym iným autom by som si
nedovolil na neznámej ceste jazdiť
tak ako teraz so SEAT-om.
Keď som bol už unavený z preťažení a bočných síl, zaradil som
šestku, prepol adaptívny podvozok do komfortného režimu
a SEAT Leon Cupra, ktorý dovtedy pôsobil ako napnutý sval,
sa celý uvoľnil ako po dobrej
masáži a v komforte ma zaviezol
do hotela. Tomu sa hovorí univerzálne auto! 
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