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Anketa zná vítěze

BEZPEČNOST
Z několika úhlů pohledu





Koronavirus napadá automobilový průmysl
Koronavirus neboli vir s názvem COVID-19 je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují 
onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti, a to od běžného nachlazení až po smrtící 
choroby, jako je dýchací onemocnění v podobě těžkého akutního respiračního syndromu SARS 
(Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome). Může 
ale také způsobit kolaps ekonomiky. Automobilky to nerady přiznávají, ale postupně kolabují 
dodávky dílů od subdodavatelů. Řada z nich je navíc závislá na některých komponentech z Číny.  

Zrušení ženevského autosalonu stojí automobilky 
stovky milionů 

Koronavirus navíc stojí i za zrušením největšího evropského autosalonu, a to pouhé tři dny před jeho zahájením. Švýcarská vláda 
v pátek 28. února vydala zákaz pořádání všech veřejných i soukromých akcí. V platnosti je minimálně do neděle 15. března, kdy 
měl ženevský autosalon končit. Úřady uvedly, že rozhodnutí bylo přijato s ohledem na současnou situaci a rozšíření koronaviru. 
Dělníci pak o víkendu začali rozebírat expozice na výstavišti Palexpo. 
Organizátoři autosalonu ve  svém oficiálním prohlášení potvrdili, že výstavba stánků byla téměř dokončena. Dodávají, že to 
bude znamenat obrovské ztráty pro výrobce, kteří do své přítomnosti v Ženevě masivně investovali. Autosalon totiž nezrušil 
organizátor, ale švýcarská vláda. Vymoci odškodnění z již zaplacených faktur nebude tedy možné. Zatím jediné peníze, které se 
budou vracet, jsou z již uhrazených vstupenek.

Kolaps na dohled?

Koronavirus je příkladem toho, jak zranitelná je současná globální ekonomika. Nejhůře jsou na tom automobilky, které dostávají 
ránu za  ranou. Je chybou EU, že v průběhu let nedokázala aktualizovat emisní předpisy a metodiku zkoušek. Když procitla, 
veškerou vinu po  „Dieselgate“ hodila na  automobilky. Přitom v  rámci oborového členění je automobilový průmysl na  starém 
kontinentu druhým největším zaměstnavatelem! V tomto kontextu mi přijdou zprávy nejen o pokutách, ale i o zdanění nových 
aut s „neekologickými“ pohony jako ze světa sci-fi. Například francouzská vláda prohlašuje, že zvyšuje daň z CO2 na nová auta. 
Příští rok má dosáhnout výše až 20 000 eur, což je přes půl milionu korun. Copak si zde nikdo neuvědomuje, jak je automobilový 
průmysl mocným zaměstnavatelem? A  že toto rozhodnutí činí zrovna Francie, která se poslední roky potýká s  mohutnou 
stávkovou vlnou vysávající státní kasu o miliardy eur… Francie tak může započít velké problémy automobilové branže a potažmo 
i zaměstnanosti. Na druhou stranu smekám před francouzskými automobilkami, především pak před koncernem PSA, kterému 
se navzdory všem trablům zatím velmi daří. 

Michal Busta
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Méně anket, více prestiže 
Nejrůznějších anket ve stylu „Auto roku“ nebo „Flotilové auto roku“ jsme měli a máme víc než 
dost. Ale kvantita rozhodně není synonymem pro prestiž. Naopak. Čím více je podobných anket, 
tím menší důvěru vzbuzují. Jsem proto velmi rád, že se nám povedlo završit jednání o sjednocení 
flotilových anket vzájemnou dohodou s konkurenčním magazínem. Vydavatelé časopisů Flotila 
a Business Car se dohodli na spolupráci a od letošního roku spojují své ankety o nejlepší firemní 
auta a služby. Vzniká tak největší anketa svého druhu na českém trhu FLEET DERBY – FLOTILA 
ROKU. 
Jsme přesvědčeni, že vytvořením pouze jedné ankety výrazně vzroste její prestiž a transparentnost. 

Do té doby si každý časopis organizoval své flotilové auto roku po svém. Náš časopis pořádal anketu FLEET DERBY, zatímco 
Flotila měla svou FLOTILU ROKU. Nyní jednu velkou prestižní anketu zaštítí oba tituly. Těžit z toho budou nejen oba časopisy, 
ale i čtenáři, automobilky a firmy poskytující fleetové služby. Slavnostní vyhlášení nejlepších flotilových automobilů, produktů 
a služeb proběhne v lednu příštího roku.
Podobná situace nastala před téměř deseti lety, kdy se vedle ankety Auto roku v ČR vytvořila další anketa, kterou zaštiťovali 
odborní motorističtí novináři. Po dohodě a  sloučení obou anket se podařilo výrazně zvýšit i  její prestiž. Navíc ubylo sporů 
a vzájemných animozit. 

Pokud bych se vrátil zpět k anketě FLEET DERBY – FLOTILA ROKU, tak jistě není bez zajímavosti, že pro odbornou porotu, 
která je sestavena ze zkušených flotilových manažerů a ředitelů firem, vypracujeme podklady, které u nominovaných automobilů 
pomohou odkrýt skryté náklady na  servis a  opotřebitelné díly. Tyto kalkulace nám tradičně vypracovává renomovaná 
společnost TecAlliance. Porotci tak budou mít k  dispozici řadu informací, které mohou využít při rozhodování v  rámci své 
volby. Jistě také není bez zajímavosti, že veškeré vyplněné anketní lístky porotců budou zveřejněny na webových stránkách. 
Důraz na transparentnost celé ankety je tedy zřejmý.

Příjemné čtení!
Michal Busta
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Test spotřeby paliva
Za kolik dodávky skutečně jezdí? 

V našich pravidelných přílohách se věnujeme podrobně jak ekologickým pohonům, tak dodávkovým 
automobilům, u kterých měříme skutečnou spotřebu pohonných hmot. Test hybridních automobilů, 
elektromobilů a  plynových pohonů připravujeme v  následujícím čísle časopisu. V  tomto čísle jsme 
testovali skutečnou spotřebu dodávek do 3,5 tuny. Nejdříve jsme si ověřili přesnost palubního počítače 
a pak měřili skutečnou spotřebu pohonných hmot v různých jízdních režimech, a to jak s prázdným, 
tak s naloženým automobilem. Tento test děláme už třetím rokem a výsledky jsou skutečně zajímavé. 

Přesnější palubní počítače

Pokud bych měl shrnout nejzajímavější poznatky, nelze nezmínit, že výrobci znatelně zpřesnili své 
palubní počítače. Největší odchylky, které jsme zaznamenali, jsou do 0,4 l/100 km. Před třemi lety to 
bylo u starších modelů Ford, Hyundai, Renault přes 0,6 l/100 km. 

Motory Euro 6 o 0,5 l/100 km úspornější!

Další zajímavostí je skutečnost, že s příchodem nové normy Euro 6 (pro výrobce automobilů závazná od letošního září) došlo k významnému 
reálnému poklesu spotřeby paliva. Norma tak motorům ulehčila, protože o  redukci škodlivin se ve  výfukovém traktu stará dodatečný 
katalytický systém s činidlem AdBlue. Motory se tak mohly nadechnout čerstvého vzduchu. Výrobci snížili objem recirkulovaných spalin 
a zvýšili poměr paliva ke stlačovanému vzduchu. V praxi jsme naměřili úspory od 0,4 do 0,6 l/100 km. 
Motory navíc začaly táhnout od výrazně nižších otáček, čehož výrobci chytře využili, a nyní montují znatelně těžší stále převody. Ještě před 
třemi čtyřmi lety motory středně velkých a velkých dodávek točily při 100 km/h na nejvyšší rychlostní stupeň kolem 2500 1/min, nyní je to 
jen 1750 1/min až 2000 1/min! To znatelně šetří paliva na dálnicích. A ještě před pěti sedmi lety točily motory kolem 3000 1/min. Navíc 
většina převodovek byla jen pětistupňová. To mělo vliv na spotřebu především při jízdě po dálnici. Běžná spotřeba při rychlosti 130 km/h 
byla 12 až 15 l/100 km. Nyní se i velký a vysoký transit vejde s přehledem do 10 l/100 km. 
Absolutním rekordmanem je modernizovaný motor 1.6 HDI v  nových dodávkách Peugeotu a  Citroënu (Expert/Jumpy). Při ustálené 
dálniční rychlosti 130 km/h se motory těchto středně velkých dodávek spokojí jen se 7,8 l/100 km, a v kombinovaném režimu je možné 
jezdit dokonce za 6,7 l/100 km. Zpřevodování využívá výhod motoru, který dokáže zrychlovat od 1000 1/min i na zařazený šestý rychlostní 
stupeň i s nákladem 500 kg!!! Výrazný zátah nastane po překročení 1250 1/min a nejvyšší výkon je u takto malého motoru k dispozici již 
při 3500 1/min. Tak to tu opravdu ještě nebylo. Mezi dvoulitrovými vznětovými motory je mezi středně velkými dodávkami nejúspornější 
Volkswagen Transporter. Zvláště s nákladem je spotřeba oproti konkurenci nejnižší. 
Bližší informace se dočtete na 19 stranách naší velké přílohy. 

Příjemné čtení!
Michal Busta
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Bilancování roku 2019

54–55

BEZPEČNOST

Smrt na přejezdech 

nebývá daleko

56–58

BEZPEČNOST

Pravomoci policistů 

při silniční kontrole

60–61

BEZPEČNOST

Vteřiny po nehodě… 

Čas, který rozhoduje!

62–63

TECHNICKÉ INOVACE

Unikum z Vrchlabí

64–65

TECHNICKÉ INOVACE

Nové akumulátory 

pro elektromobily

66

TECHNICKÉ INOVACE

Autonomní vozy
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BEZPEČNÝ
A HOUŽEVNATÝ
DOBYVATEL
HYBRID, THE SUBARU WAY
Hybrid nové generace e-BOXER přidává Foresteru na dynamičnosti, 
efektivitě, úspornosti emisí a sveze vás i v čistě elektrickém režimu. 
SUBARU ALL-AROUND SAFETY koncept posiluje nová funkce detekce 
obličeje, sledující řidičovu pozornost a Reverse Automatic Braking 
systém dodá klid i při couvání. Poctivý pohon všech kol Symmetrical 
AWD a inovovaný X-Mode pomůže dobývat nejnáročnější terén včetně 
hlubokého sněhu či bláta znova a znova. S tímhle autem se pobavíte  
a dokážete víc, než kdykoliv předtím.

Navštivte nás na dealerstvích, subaru.cz, zazij-subaru.cz a subaru-butik.cz!

Kombinovaná spotřeba paliva 6,7 l/100 km, emise CO2 154 g/km. Obrázek je pouze ilustrativní.

DOKÁŽE VÍC! NOVÉ SUBARU 
FORESTER
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Hyundai pro Radost dětem
Společnost Hyundai Motor CZ se rozhodla podporovat Nadační fond Radost dětem, který od roku 2011 po-
máhá těžce nemocným dětem a dětem z dětských domovů a za dobu své existence udělal radost více než 
pěti tisícům dětí z celé České republiky. „Pro spolupráci s Nadačním fondem Radost dětem jsme se rozhodli, 
protože na první pohled je zdánlivě malý, ale jeho velikost spočívá v tom, že svou činnost dělá nezištně,“ uvedla 
marketingová ředitelka společnosti HMCZ Jana Sekeráková s tím, že fond z darovaných peněz nekryje ani své 
platy, ani honoráře pro osobnosti, které se s ním spojují, a veškeré prostředky tak putují tam, kam mají. „Právě 
tady spatřujeme paralelu i s naším modelem i10, který je malý na první pohled, ale objektivně velký ve svém 
segmentu, a to jak prostorem, tak technologiemi,“ dodává Jana Sekeráková.

Opel představuje omlazeného sportovce 

Omlazená Insignia GSi vstupuje do nového 
roku s novým motorem, kterým je přeplňo-
vaný 2litrový čtyřválec o  výkonu 169 kW 
(230 k) s  točivým momentem 350 Nm 
v  rozmezí 1500 až 4000 ot/min. Ten tak 
nahrazuje dosud nejvýkonnější motorizaci 
2.0 CDTI BiTurbo o  maximálním výkonu 
154 kW (210 k).

Nový motor svůj výkon přenáší přes de-
vítistupňovou samočinnou převodovku 
na  všechna kola prostřednictvím propra-
covaného systému Twinster, který dokáže 
zcela elektronicky v řádu milisekund vekto-

rovat přenos výkonu na jednotli-
vá kola.

Zajímavostí pohonu všech kol 
Twinster je skutečnost, že zcela 
odpadá mechanické propojení 
zadních kol. Namísto konvenč-
ního diferenciálu je vzadu rozdě-
lovací modul s dvojicí elektronicky ovláda-
ných spojek. Ve zlomcích sekundy se spí-
ná pravá či levá spojka a  točivý moment 
tak míří ke kolu s lepší trakcí či tam, kde je 
to žádoucí v zájmu maximální jízdní dyna-
miky a stability. Např. v zatáčkách jde více 

točivého momentu na  vnější zadní kolo, 
což podporuje přirozené stáčení vozu 
a  nedegraduje dynamiku. A  při rozjezdu 
jde více točivého momentu na zadní kola, 
proto vůz skvěle akceleruje i  na mokrém 
a kluzkém povrchu.

I přes pozoruhodný výkon 169 kW a po-
hon všech kol je nová Insignia GSi díky no-
vému motoru střídmá ve spotřebě. Podle 

starší normy NEDC odpovídá kombinova-
ná spotřeba hodnotě 6,9 až 7,0 l/100 km 
(emise CO2 činí 161–163 g/km), podle 
normy WLTP je kombinovaná spotřeba 
8,3 až 8,8 l/100 km a odpovídající emise 
činí 193 g/km. 3.–5. 4. 2020 

 www.autoshowpraha.cz

23. ROČNÍK AUTOMOBILOVÉ VÝSTAVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

AUTOSHOW_220x285.indd   1 27.02.2020   8:08:02
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Agresivita sehrává svou negativní roli až 
ve 40 procentech smrtelných doprav-

ních nehod. Podobný podíl je však dlou-
hodobě uváděn i v dalších motoristicky vy-
spělých státech. Dvě třetiny řidičů v USA 
a Rusku a zhruba polovina řidičů v Evrop-
ské unii a  Austrálii tvrdí, že se v  posled-
ních dvanácti měsících stala obětí jednání 
agresora na silnici. V ČR se jedná zhruba 
o třetinu řidičů. 

Důsledky agresivního jednání jsou často 
fatální, což dokumentuje mimo jiné i  do-
pravně-bezpečnostní kampaň Asociace 
Záchranný kruh s názvem Ty to zvládneš. 
O tom, že agresivní chování řidičů za vo-
lantem není novým fenoménem na  čes-
kých silnicích, hovoří dlouhodobé statistic-
ké údaje Národní strategie bezpečnosti sil-
ničního provozu. Například v  letech 2006 
až 2016 přišlo vlivem agresivního způsobu 
jízdy na pozemních komunikacích ČR o ži-
vot 2983 lidí. 

Provokace jsou hlavním 
spouštěčem agresivního 
chování

V  obecné rovině lze původ agresivního 
chování hledat nejen ve  vrozené dispozi-

ci daného jedince, ale způsobit ho může 
v tomto případě rovněž naučené chování, 
a především pak provokující vnější faktory. 
„Dle průzkumu provedeného EOS Gallup 
Europe se jedná o  bezdůvodné zabrání 
dvou parkovacích míst, včasné neztlumení 
dálkových světel, vjetí do ucpané křižovat-
ky a následné zablokování provozu, před-
jetí řady čekajících řidičů a agresivní natla-
čení se do jejího čela, odbočování z levého 
jízdního pruhu na poslední chvíli a změna 
pruhů bez použití ukazatele směru,“ ob-
jasňuje nejvíce kritické důvody agresivi-

Agresivita je za 40 % 
smrtelných nehod!
Jenže řada řidičů svým chováním ostatní provokuje

Stres v osobním životě či zaměstnání v kombinaci se současným 
hektickým životním stylem se ve stále větší míře promítají v chování 
některých jedinců nejen na českých silnicích. Ovšem málo se mluví 
i o těch, kteří svým chováním ostatní provokují!

ty u  evropských řidičů Roman Budský, 
předseda expertní rady platformy VIZE 0. 
Za pozitivní lze poté alespoň označit fakt, 
že čeští řidiči patří mezi více tolerantní. 
Nejvíce jim vadí váhavá a nejistá jízda jiné-
ho řidiče, přejíždění mezi pruhy bez použití 
ukazatele směru nebo včasné neztlumení 
dálkových světel.  

Ty to zvládneš – 
originální a působivá 
kampaň

Asociace Záchranný kruh realizuje kam-
paň Ty to zvládneš, ve  které představuje 
inovativní instruktážně-analytická videa 
vycházející z  reálných dopravních nehod. 
V tomto projektu představuje kampaň di-
vákům unikátní spojení reálných záběrů 
složek IZS ze zásahů společně s analýzou 
nehod a preventivně emotivním sdělením 
z  úst záchranářů. Díky analytické čás-
ti a  výpovědím záchranářů zasahujících 
na  místě události seznamuje diváka jak 
s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody 
vzniku nehody a  zejména pak specifikací 
chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování 
na  silnici s  cílem snížit počet dopravních 
nehod na minimum. Více informací: realita.
tytozvladnes.cz.

Kampaň „Ty to zvládneš – setkání s reali-
tou“ je financována z Fondu zábrany škod 
České kanceláře pojistitelů. Více informací:  
www.fondzabranyskod.cz.
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Letošní, 26. ročník renomované od-
borné ankety Auto roku přinesl hned 

několik zajímavých novinek. SDA, který je 
vyhlašovatelem ankety, připravil uprave-
ný seznam porotců z  řad motoristických 
novinářů s cílem zkvalitnit a zvýšit prestiž 
ankety Auto roku s  dlouhou tradicí. No-
minaci přijalo 32 motoristických novinářů, 
pro které byly nově připraveny tři testovací 
dny na vyzkoušení nominovaných vozidel 
automobilek působících na  českém trhu. 
První testovací kolo bylo nově rozděleno 
do  dvou dnů, aby měl každý z  porotců 
dostatek času věnovat se všem nomino-
vaným vozům. Po  prvním hlasování pře-
kvapivě vzešla místo tradičních pěti hned 

šestice finalistů, protože dva z nominova-
ných modelů získaly shodný počet bodů.

BMW 3 zvítězilo 
přesvědčivě

Na konci listopadu pak če-
kalo všechny porotce dru-
hé testovací kolo s  finálními 
šesti modely. Výsledky pak 
byly vyhlášeny na  tiskové 
konferenci 8. ledna. Vítězem 
se stalo poprvé v  historii 
Českého auta roku s  cel-
kovým počtem 1125 bodů 
BMW řady 3. Na  druhém 
místě s počtem 1036 bodů 
skončilo SUV Mazda CX-30 
a třetí se umístila Škoda Ka-
miq s 1004 body. 

Autem roku 2020 
v ČR je BMW 3
Vůbec poprvé v historii Českého auta roku zvítězilo BMW řady 3. 
Rozhodlo o tom 32 motoristických novinářů. 

Na  čtvrtém místě skončil crossover Kia 
XCeed (905 bodů), na pátém nová gene-
race Peugeotu 208 (900 bodů) a  na po-
sledním, šestém místě off-road Suzuki 
Jimny (790 bodů). 

Ekologickým autem 
roku je Audi e-tron

Odborná porota hlasovala také v  další 
dvojici přidružených anket Ekologické auto 
roku a Technická inovace. V tomto přípa-
dě si vítězství odnesly Audi e-tron, který 
se stal Ekologickým autem roku 2020, 
a Mazda, která získala vítězství v technické 
inovaci se svým motorem Skyactiv X. 

Veřejnost hlasovala 
v jednotlivých kategoriích

Součástí ankety Auto roku bylo také hla-
sování veřejnosti, která měla možnost zvolit 
nejlepší auto v jednotlivých kategoriích, jež 
byly oproti předchozím létům nově rozčle-
něny a navýšeny na 8. Celkově bylo v hla-
sování veřejnosti odevzdáno na 45 320 hla-
sů pro 63 přihlášených vozů. Tradičně byl 
vylosován jeden z hlasujících, který obdržel 
vítězný model BMW na rok zdarma.

V  kategorii malých automobilů deklaso-
vala konkurenty rozdílem třídy nová gene-
race Peugeotu 208. V nejobsazenější ka-
tegorii nižší střední a střední třídy byl nej-
těsnější rozdíl mezi 1. Škodou Scala a 2. 
Mazdou 3 jen 19 hlasů. Nejméně zástupců 
bylo v kategorii vyšší střední a luxusní třídy, 
kde vozy získaly zároveň druhý nejvyšší 
počet hlasů. Vítězem se stalo Volvo S60/
V60/V60CC. Další těsný souboj nabíd-
la kategorie malých crossoverů. Modely 
Škoda Kamiq a  Mazda CX-30 tentokrát 
dělilo 310 hlasů ve  prospěch škodovky. 
Ve  třídě středních crossoverů a  SUV zís-
kalo vítězství Subaru Forester e-Boxer 
a  velká SUV ovládlo BMW X7. Vítězem 
ve sportovních vozech se stal Hyundai i30 
Fastback N, který porazil o 39 hlasů Ferrari 
F8 Tributo. Překvapivým výsledkem skon-
čila kategorie pick-upů, ve které vítěz zís-
kal nejvíce hlasů ze všech nominovaných 
vozů – Fordu Ranger Raptor poslalo hlas 
na 2793 hlasujících.
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FLEET DERBY - FLOTILA ROKU
3. říjen 2019

Prague City Golf Club - K Radotínu 15,  Praha-Zbraslav

Magazín Business Car a Flotila zve všechny správce vozových parků, 
finanční ředitele a majitele firem na šestý ročník testovacího dne v rámci odborné ankety 

FLEET DERBY - FLOTILA ROKU.

Přijďte si otestovat a porovnat nominované automobily.

PROgRAM:

10.30–11.00 registrace

11.00–17.00 testování automobilových novinek

PŘIHLÁŠKA 
Akce je pro všechny správce vozových parků, finanční ředitele a majitele firem ZDARMA. 

Podmínky účasti:

a) Podmínkou účasti je zaslání vyplněné a naskenované přihlášky e-mailem na info@business-car.cz.
b) Zrušení účasti musí být zasláno písemně e-mailem na info@business-car.cz nejpozději 2 pracovní dny 
před zahájením akce. Neúčast na akci bez předchozího písemného zrušení je spojena s vybráním poplatku 
1000 Kč bez DPH .
Seznámili jsme se s podmínkami účasti a souhlasíme s nimi. Prohlašujeme, že jsme oprávněni k přijetí faktury  
– daňového dokladu. Opravňujeme vás k vystavení faktury – daňového dokladu bez našeho podpisu. 
Souhlasíme s uložením osobních údajů v databázi IFM s.r.o. a Technika s.r.o. a jejich použitím pro marketingové účely.

Údaje účastníka Fakturační údaje společnosti

Jméno a příjmení: Název společnosti:

Funkce: Ulice č.p.:

Přímá linka, gSM: Město a PSČ:

E-mail: DIČ:

Velikost vozového parku: Číslo řidičského průkazu:

Datum narození:

Poznámky:

Datum Razítko firmy a podpis oprávněné osoby

Přihlášku je možné vyplnit i online na 
www.business-car.cz/event

Pohon CNG
15. dubna 2020

innogy Energo, příjezd na akci z ulice Dřevčická, 
parking u stanice CNG innogy

Magazíny Business Car a Flotila zvou všechny správce vozových parků, 
finanční ředitele a majitele firem na testovací den vozidel CNG s pohonem na zemní plyn.

Přijďte si otestovat a porovnat automobily řady značek s touto moderní alternativní 
technologií, která pomáhá snížit náklady na provoz vozového parku. 

• možnost volby dopoledního či odpoledního slotu dle vaší preference času

PROGRAM:
9.00 – 11.00 jízdy první skupina

11.00 – 11.45 přednáška o pohonu CNG
12.00 – 13.00 oběd

13.00 – 15.00 jízdy druhá skupina

! Přímo na místě i ukázka a vyzkoušení plnění CNG vozu z tankovací stanice !

! Účast na akci je pro všechny správce vozových parku, 
finanční ředitele a majitele firem ZDARMA !

                                                                           Partner:

                           Generální partner:

pozvanka_CNG_A4.indd   1 04.03.2020   12:24:03
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DS má novou 
vlajkovou loď
Elegantní sedan DS 9 navazuje na modely DS 7 Crossback a DS 3 
Crossback. Současně představuje vrchol nabídky francouzské pré-
miové značky. Současná vlajková loď ve stylu fastbacku měří téměř 
5 metrů (4930 mm) a má i nadprůměrnou šířku (1850 mm) i rozvor 
(2900 mm). Novinka staví na přepracované platformě EMP2 s pro-
dlouženým rozvorem, z něhož těží především cestující na zadních 
sedadlech. 

DS 9 bude nejprve nabízen s  plug-in hybridním pohonem 
E-Tense tvořeným zážehovým přeplňovaným čtyřválcem PureTech 
a  elektromotorem s  kombinovaným výkonem 165 kW. Samotný 
elektromotor disponuje solidními 80 kW a díky akumulátoru o ka-
pacitě 11,9 kWh ujede v čistě elektrickém režimu dle WLTP 50 km.

V  nabídce bude rovněž benzinový motor PureTech o  výkonu 
165 kW. Nabídku poté doplní dva další motory E-Tense, jeden o vý-
konu 184 kW pro pohon 2 kol s rozšířeným dojezdem a druhý o vý-
konu 265 kW pro inteligentní pohon všech 4 kol. Všechny modely 
budou k dispozici s osmistupňovou samočinnou převodovkou.

FLEET DERBY - FLOTILA ROKU
3. říjen 2019

Prague City Golf Club - K Radotínu 15,  Praha-Zbraslav

Magazín Business Car a Flotila zve všechny správce vozových parků, 
finanční ředitele a majitele firem na šestý ročník testovacího dne v rámci odborné ankety 

FLEET DERBY - FLOTILA ROKU.

Přijďte si otestovat a porovnat nominované automobily.

PROgRAM:

10.30–11.00 registrace

11.00–17.00 testování automobilových novinek

PŘIHLÁŠKA 
Akce je pro všechny správce vozových parků, finanční ředitele a majitele firem ZDARMA. 

Podmínky účasti:

a) Podmínkou účasti je zaslání vyplněné a naskenované přihlášky e-mailem na info@business-car.cz.
b) Zrušení účasti musí být zasláno písemně e-mailem na info@business-car.cz nejpozději 2 pracovní dny 
před zahájením akce. Neúčast na akci bez předchozího písemného zrušení je spojena s vybráním poplatku 
1000 Kč bez DPH .
Seznámili jsme se s podmínkami účasti a souhlasíme s nimi. Prohlašujeme, že jsme oprávněni k přijetí faktury  
– daňového dokladu. Opravňujeme vás k vystavení faktury – daňového dokladu bez našeho podpisu. 
Souhlasíme s uložením osobních údajů v databázi IFM s.r.o. a Technika s.r.o. a jejich použitím pro marketingové účely.

Údaje účastníka Fakturační údaje společnosti

Jméno a příjmení: Název společnosti:

Funkce: Ulice č.p.:

Přímá linka, gSM: Město a PSČ:

E-mail: DIČ:

Velikost vozového parku: Číslo řidičského průkazu:

Datum narození:

Poznámky:

Datum Razítko firmy a podpis oprávněné osoby

Přihlášku je možné vyplnit i online na 
www.business-car.cz/event

Pohon CNG
15. dubna 2020

innogy Energo, příjezd na akci z ulice Dřevčická, 
parking u stanice CNG innogy

Magazíny Business Car a Flotila zvou všechny správce vozových parků, 
finanční ředitele a majitele firem na testovací den vozidel CNG s pohonem na zemní plyn.

Přijďte si otestovat a porovnat automobily řady značek s touto moderní alternativní 
technologií, která pomáhá snížit náklady na provoz vozového parku. 

• možnost volby dopoledního či odpoledního slotu dle vaší preference času

PROGRAM:
9.00 – 11.00 jízdy první skupina

11.00 – 11.45 přednáška o pohonu CNG
12.00 – 13.00 oběd

13.00 – 15.00 jízdy druhá skupina

! Přímo na místě i ukázka a vyzkoušení plnění CNG vozu z tankovací stanice !

! Účast na akci je pro všechny správce vozových parku, 
finanční ředitele a majitele firem ZDARMA !

                                                                           Partner:

                           Generální partner:

pozvanka_CNG_A4.indd   1 04.03.2020   12:24:03

Svět moderních 
technologií

AKTUALITY      STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

Arval má nové vedení
Dosavadní obchodní ředitel Jiří Solucev posiluje od 

1. 3. 2020 oddělení Retail. Jeho novým nástupcem bude Jiří 
Havel, který posledních 3,5 roku působil v Arvalu jako Head 
of Human Resources. V  souladu se strategickým plánem 
Arvalu přizpůsobit své produkty a služby novým potřebám 
mobility klientů a dále přinášet inovativní řešení bude jedním 
z jeho hlavních cílů navazování nových obchodních vztahů 
a prohlubování spolupráce se stávajícími klienty. Dále pak 
implementace nových řešení mobility digitálních řešení. In-
terně se pak chce zaměřit na další rozvoj obchodního týmu, 
jeho kompetencí a dovedností s  jasnou ambicí být lídrem 
trhu. 

Potřeby k lientů, ať už se jedná o nadnárodní společnos-
ti nebo drobné podnikatele, se neustále vyvíjejí. Od dřívěj-
ší potřeby auta vlastnit k zájmu o snadné užívání a sdílení. 
Ruku v ruce s tímto trendem přicházejí různé možnosti mo-
bility plné nejnovějších technologií, které Arval chápe jako 
základ svojí DNA. Uvedené změny proto mají být přínosem 
především pro klienty a obchodní partnery.

Jiří Havel nastupuje na pozici 
obchodního ředitele

Jiří Solucev posiluje oddělení 
Retailu

Otestujte automobily 
na plynový pohon!

Zemní plyn (CNG) i propan-butan (LPG) jsou z hlediska nákladů 
na provoz stále nejvýhodnější. Elektropohony se v oblasti TCO 
zlepšují, i tak jsou stále handicapovány vyšší ztrátou hodnoty 
ojetiny a vysokou pořizovací cenou. Rádi bychom vás proto po-
zvali 15. dubna na celodenní testovací den s automobily na al-
ternativní pohony. Automobily na CNG předvedou značky Seat, 
Volkswagen, Škoda a Fiat. Dacia by se měla předvést s novými 
modely poháněnými propan-butanem. Všechny automobily jsou 
továrně přestavěny s plnými zárukami od výrobců. Nejde tedy 
o dodatečně upravená auta, která se potýkají především s pro-
blémy souvisejícími s uplatněním záruky na pohonné ústrojí. In-
formace k registraci na zajímavý event získáte na vedlejší straně 
nebo v rámci zasílaných newsletterů. 

inzerce



rů.  Ty poskytovaly pohled na reálné pro-
vozní náklady a  ekonomickou stránku 
vozů. Podklady vypracovala společnost 
TecAlliance. Porota dále přihlížela k  zůstat-
kovým hodnotám, celkové vyspělosti vozu, 
praktičnosti i  bezpečnostním prvkům. Bě-
hem testovacího dne vyplnili anketní lístky, 
kde měli rozdělit 10 bodů mezi tři automo-
bily, přičemž žádný z nich nesměl mít stej-
ný počet bodů. Svou volbu navíc doplnili 
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magazínů Business Car a Flotila uspořádaly 
testovací den v prostorách Prague City Golf 
Club ve Zbraslavi u Prahy. Zde měla porota 
možnost seznámit se se všemi nominovaný-
mi vozy a odhalit jejich silné i slabé stránky 
během testovacích jízd.

Učinit správnou volbu pomohly porot-
cům detailní podklady obsahující pře-
hledy s  náklady na servis a  opotřebené 
díly po ujetí 90 000 a  150 000 kilomet-
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Únor odstartovalo vyhlášení cen prestižní ankety FLEET DERBY – FLOTILA ROKU 2020. Po loňském 
vítězství Fordu Focus vrátila Škoda Scala titul „Flotilového automobilu roku 2020“ zpět do Mladé 
Boleslavi. Přidala k tomu ještě druhé místo mezi referentskými automobily.  

V  pořadí již šestý ročník ankety 
FLEET DERBY – FLOTILA ROKU přinesl 

opět těsné souboje a zároveň dobře odrážel 
současné trendy na českém trhu. Vysoké 
účasti se letos těšila kategorie flotilových 
elektromobilů, kde spolu bojovaly elektro-
mobily i hybridy. Po krátké pauze se do an-
kety opět vrátily oblíbené flotilové produkty 
a  služby spojené se správou a  provozem 
firemních vozových parků. 

Veřejně dostupné výsledky zajišťují trans-
parentnost.

Aby byla zajištěna transparentnost a  ne-
závislost ankety, prochází hlasování dvěma 
úrovněmi. První kolo probíhá pomocí inter-
netového hlasování na stránkách www.fleet-
derby.cz, do něhož se zapojuje široká veřej-
nost. Ta volí vždy jeden automobil v každé 
kategorii.

O  hlavních cenách se rozhoduje ve dru-
hém kole, kterého se účastní odborná po-
rota složená ze zkušených flotilových mana-
žerů i majitelů a ředitelů velkých společností. 
Letos bylo nominováno 45 automobilů, při-
čemž zajímavosti přidala vysoká účast auto-
mobilů s alternativním pohonem. 

Rozhodujícím dnem ankety byl 3. říjen 
loňského roku, kdy redakce odborných 

Anketa odměnila své vítěze
Fleet Derby – Flotila roku                                                                                  Vyhlášení Výsledků

Celým večer nás provázel moderátor Jan Smetana



škoda scala – Flotilový automobil roku 2020  
Letošní hlavní cenu – titul „Flotilový automobil roku 2020“ si odvezla 

Škoda Scala. Svými kvalitami přesvědčila nejen odbornou poro-
tu, ale také účastníky internetového hlasování, jelikož si od-
vezla také druhé místo mezi referentskými vozy. A čeho si 
porota nejvíce cenila? Předně šlo o výhody již ověřené 
platformy VW, která stoji i  za povedenými jízd-
ními vlastnostmi. Přehledný a  ergonomicky 
dobře zvládnutý interiér napomáhá k rychlé-
mu soužití s vozem a nabízí velmi dobrý 
poměr ceny k  užitné hodnotě. Škoda 
je zároveň proslulá širokou servisní sítí 
i příznivými náklady na provoz, které 
patřily mezi často zmiňované as-
pekty. Stranou nezůstaly ani zmínky 
o  velkém množství bezpečnostních 
systémů, které scale pomohly získat 
5 hvězdiček v testech Euro NCap.  

slavnostním večerem 
provázeli gentlemani

Vyhlášení výsledků ankety FLEET DER-
BY – FLOTILA ROKU proběhlo 3. úno-
ra v  prostorách hotelu Artemis v  Praze 
8. Role průvodce slavnostním večerem 
se letos chopil zkušený moderátor Jan 
Smetana. Navodit tu správnou atmosfé-
ru a  kulturně obohatit vyhlašování jed-
notlivých kategorií měla za úkol jazzová 
kapela Jazz Efterrätt. Ta během večera 
předvedla řadu písní ze svého reperto-
áru jako Night and day, Don‘t know why 
nebo závěrečnou Summertime od pánů 
Gershwina a Heywarda.

hlavní cena putovala 
do Boleslavi  

Škoda má cit pro výrobu praktických 
modelů s vysokou užitnou hodnotou, a tak 
není divu, že si v  anketě FLEET DERBY 
– FLOTILA ROKU vždy dobře vedla. Po 
loňském vítězství Fordu Focus si hlav-
ní titul „Flotilový vůz roku 2020“ v  šes-
tém ročníku odvezla Škoda Scala, která 
úspěšné tažení doplnila i druhým místem 
v  referentských vozech. Se sedmibodo-
vou ztrátou se na druhé příčce umístil 
další z  modelů Škoda, a  to manažerský 
superb. Loňský vítěz Ford Focus uhájil 
třetí místo s odstupem 22 bodů. 

Bitva o  titul „Flotilového elektroau-
ta roku 2020“ slibovala díky hojné 
účasti zajímavé výsledky. Odbornou 
porotu si nejvíce získala Toyota Co-
rolla, která tak o  jediný bod ujela ně-
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písemným odůvodněním. Pro důkladné se-
známení s produkty a službami byli na testo-
vacím dnu přítomni zástupci zúčastněných 
společností. Pro zachování transparentnosti 

Šestý ročník ankety těsně vyhrála Škoda Scala, ta k vítěznému tažení přidala i druhé místo ve třídě referentských 
vozů. Ceny přebíral Martin Nykl (druhý zleva). 

a nestrannosti ankety jsou všechny hlasova-
cí lístky dostupné na stránkách ankety, kde 
si je může kdokoliv přečíst. Organizaci anke-
ty zajišťuje nezávislá společnost. 



Toyota Corolla – Flotilové elektroauto 2020

Toyota má s hybridní technologií více jak dvacetiletou praxi a její pohonné systé-
my patří k nejvyspělejším. Není proto divu, že postupně vyřadila z nabídky naftové 
motory a vydala se elektrifikovanou cestou. Na českém trhu je corolla k dostání 
ve třech karosářských variantách, přičemž fleetově nejzajímavější je rozhodně 
kombi, které umí i dobře reprezentovat. Zavazadlový prostor 598 litrů patří v rám-
ci segmentu k  nadprůměrným, takže solidní hodnoty si ponechává i  vrcholná 
hybridní verze. Díky vysoké tuhosti karoserie a  skvěle zvládnutému podvozku 
přesvědčila corolla vytříbenými jízdními vlastnostmi.  

meckým elektromobilům. Druhé mís-
to získal loňský vítěz Volkswagen 
e-Golf, který tak završil svou úspěšnou 
kariéru. Letos ho totiž nahradí nový 
model ID.3. S  pětibodovým odstupem 
získal třetí místo užitkový Volkswagen 
e-Crafter.  
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Vyhlášení výsledků uzavírají produkty 
a  služby, které rovněž volila odborná po-
rota v  jednotlivých kategoriích. Flotilovou 
službu roku 2020 v oblasti Finance a po-
jištění vyhrála společnost Business Lease 
se službou BusinessRent. Z  technologií 
a  inovací zaujal porotu nejvíce ovladač 

nezávislého topení Thermo Connect od 
společnosti Webasto. Poslední kategorii 
věnovanou systémům pro monitorování 
a  správu flotil vyhrál produkt MyFleet od 
společnosti LeasePlan.

Čerstvý facelift Volkswagenu Passat 
přinesl mnoho novinek, které jeho po-
stavení mezi manažerskými vozy obecně 
jen umocnilo. Právě silná pozice podpo-
řená širokou nabídkou pohonných jed-
notek i  karosářských provedení pomohla 
passatu k  vítězství mezi manažerskými 
vozy. Druhé místo obhájil designově pove-
dený Peugeot 508, tentokrát v  praktické 
verzi SW. Trojici pak uzavírá Škoda Su-
perb, jejíž nedávná modernizace  přinesla 
i hybridní verzi. 

Tradičně nejpočetnější kategorii SUV vozů 
a crossoverů opět kralovalo Subaru XV, ze-
jména díky nadprůměrné prostupnosti te-
rénem a  pokrokovým technologiím. Druhé 
místo získala Toyota RAV4 coby další před-
stavitel myšlenky, že uspět lze i bez vznětové 
motorizace. Na třetí místo dojel Mercedes-
-Benz GLE, který se může pochlubit jedním 
z nejnižších hodnot odporu vzduchu. 

Automobily s  referentským zaměřením 
nakupují firemní parky nejčastěji, pro-
to zde hrají velkou roli provozní náklady 
a  zůstatkové hodnoty. Nejlépe si v  této 
disciplíně vedl letos Hyundai i30, který potěšil 



subaru XV – vítěz kategorie sUV vozy a Crossovery 

Konkurence v segmentu SUV a crossoverů patří mezi nej-
větší a  každá automobilka na to jde po svém. Některé 

sázejí na design a  možnosti personalizace, jiné lákají 
nízkou cenou. Subaru se vydalo cestou nabídnout 
spolehlivý automobil, schopný vydat se i  do nároč-
nějšího terénu, kde mu pomáhá shodný základ s im-
prezou. Za světlou výšku 220 mm by se nemusel 
stydět i větší off-road. Pod kapotou najdeme dob-
ře známý čtyřválcový boxer 1,6 litru s výkonem 84 
kW a bezestupňovou převodovkou CVT. Pokaždé je 
spojený s trvalým pohonem všech kol, přičemž celá 
soustava se těší nadprůměrné spolehlivosti. Je to 
jeden z klíčových prvků, který Subaru pomohl získat 

prvenství ve své kategorii již podruhé v řadě. 

Volkswagen Passat – vítěz kategorie Manažerské vozy  

Volkswagen Passat je stálicí mezi manažerskými vozidly a osmá generace ještě více podtrhuje jeho silné stránky. Evoluce při-
nesla jen decentní změny exteriéru, který lze podpořit různými příplatkovými pake-
ty. Uvnitř zaujmou příjemnější materiály i nové technologie, přičemž 
k nejdůležitějším patří inovované multimediální zařízení a digitální 
přístrojový panel s přehlednou grafikou. O tom, že passat 
je dobrým společníkem i  v  soukromém životě, 
svědčí nejen nadprůměrný zavazadlový 
prostor, ale také široká nabídka různých 
motorizací s  možností plug-in hybrid-
ního pohonu. K  všestrannému využití 
přispívá celá řada asistentů s  prvky 
autonomní jízdy či revoluční LED svět-
lomety IQ Light spolupracující s GPS.
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nejen účetní, ale také řidiče díky vytříbe-
ným jízdním vlastnostem. Druhé místo 
Škody Scala jen potvrdilo, že automo-
bilka navrhla skutečně dobrý referentský 
vůz. Derivát loňského vítěze své katego-
rie Kia ProCeed tentokrát stačil „jen“ na 
třetí místo.

Volkswagen Crafter patří mezi stálice 
a  silné soupeře mezi užitkovými vozidly 
do 3,5 tuny. Tentokrát byla konkuren-
ce tvrdší a bohužel nestačil na Peugeot 
Partner, jehož nová generace přinesla 
velké množství bezpečnostních i  kom-
fortních řešení, která se v  daném seg-
mentu objevila vůbec poprvé. Třetí místo 
získal další z  tradičních představitelů – 
Ford Transit, který je od loňského roku 
dostupný i s hybridním pohonem. 

Do kategorie flotilových elektroaut se 
nominovaly automobily, kterým při jíz-
dě pomáhá elektromotor.  První místo 
získal Mercedes-Benz se svým prv-
ním čistě elektrickým SUV EQC. To jen 
potvrzuje, že se mu podařilo vydat správ-

Že se nedávnou modernizací podařilo posunout Volkswagen Passat na vyšší úroveň svědčí výhra mezi manažer-
skými vozy. Cenu přebíral Petr Holeček (uprostřed).



hyundai i30 – vítěz kategorie Referentské vozy

Hyundai i30 oslovuje fleetové zákazníky atraktivním designem, moderními 
technologiemi i vysokou mírou užitné hodnoty. Ta je podpořena nabídkou 

tří karosářských verzí a  sportovně laděnou řadou N. Dominantními 
prvky exteriéru jsou protáhlá maska chladiče s chromovanými detai-
ly a široká nabídka litých kol v atraktivním designu. Silnou stránkou 
i30 je prostorný interiér pro pětici cestujících se širokými možnostmi 
komfortní výbavy. Navzdory snaze umístit většinu ovládacích prvků 
do multimediálního zařízení má klimatizace oddělený panel s tlačítky, 
což přispívá ke snadnějšímu sžití s vozem. Ke zlepšení jízdních vlast-
ností významně přispělo nové odladění podvozku. 
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Mercedes-Benz eQC – vítěz kategorie Flotilové elektroauto

Elektrická ofenziva v prémiovém segmentu začala teprve nedávno. Určitou předzvěstí značky Mercedes-Benz byl koncept 
EQ, jehož iniciály nese i sériový model EQC. Ten sdílí platformu se sesterským GLC, na což poukazuje stejný rozvor. Že se 
jedná o model z řady EQ poznáte podle honosné futuristické masky chladiče a opticky propojeného LED denního svícení. Zá-
van futurismu je cítit také v interiéru, který sice ctí základní koncept 
ostatních modelů značky, ovšem řada designových prv-
ků posouvá celkový dojem na vyšší úroveň. K po-
honu slouží dvojice elektromotorů s celkovým 
výkonem 300 kW a  toči-
vým momentem 
760 Nm. Při 
plném na-
bití udává 
automobil-
ka dojezd
450 Km. 

Mercedes-Benz EQC je prvním čistě elektrickým vozem značky. O tom, že se vydala správným směrem svědčí vítězství mezi flotilovými elektroauty. Cenu převzal Jiří Šubrt 
(uprostřed). 



Peugeot Partner – vítěz kategorie Užitkové 
vozy do 3,5 tuny 

Současná generace Peugeotu Partner přinesla do segmentu 
lehkých užitkových vozů mnoho pokrokových technologií. 
Výhodou partneru je velké množství příplatkových prv-
ků, takže zájemce si jej může nakonfigurovat přesně dle 
svých potřeb a cenových možností. Zajímavostí je řada 
praktických řešení jako například indikace přetížení 
vozu nebo dvojice kamer monitorující prostor na pra-
vém boku a za vozem. Partnera lze vybavit také roz-
poznáváním dopravních značek, aktivním systémem 
udržení v pruhu nebo detekcí překážky v mrtvém úhlu. 
Velká pozornost byla věnována také ergonomii sedadel 
a přehlednému uspořádání interiéru. Základní verze umož-
ňuje naložit dvě europalety s kapacitou do 3,80 m3 a 4,40 m3 v případě verze L2.
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ným směrem. Druhé místo obsadilo hyb-
ridní BMW 330e s prodlouženým dojez-
dem v elektrickém režimu a vyváženými 
jízdními vlastnostmi. Třetí příčka putovala 
k  automobilce Nissan s  elektromobilem 
e-NV200 Evalia, ideálním společníkem 
pro městskou přepravu osob.

návrat flotilových 
produktů a služeb

Po roční pauze rozhodovala odborná po-
rota také o  nejlepších produktech a  služ-
bách spojených se správou a  provozem 

firemních flotil. Kvůli specifickému zaměření 
jsou již tradičně rozděleny do tří kategorií. 

V  oblasti finančních produktů porotu 
nejvíce zaujala služba BusinessRent od 
společnosti Business Lease zaměřená na 
poskytování flexibilních operativních leasin-
gů. Výhodou je možnost zajištění vozu na 

Peugeot Partner přinesl do segmentu lehkých užitkových vozidel inovativní technologie. Odměnou mu bylo první místo v kategorii, ocenění převzal Jiří Souček (uprostřed).



BusinessRent – vítězná 
služba kategorie 
Finance a pojištění

BusinessRent je žádaným produktem 
společnosti Business Lease, která již od 
roku 1996 poskytuje služby operativního 
leasingu na našem trhu. Hlavní výhodou 
je vysoká flexibilita spočívající v  mož-
nosti zapůjčení vozu na kratší dobu než 
současné operativní leasingy. Cenou se 
přitom od OL až tak neliší. Nabízené 
automobily jsou navíc dobře vybavené 
s nadstandardní bezpečnostní výbavou.

Ovladač Thermo Connect – vítězný produkt 
kategorie Technologie a inovace

Společnost Webasto je známá pro svá spolehlivá nezávislá topení do osobních au-
tomobilů. Jejich funkce lze nyní ovládat ještě snadněji s Thermo dálkovým ovladačem. 
Řidič si může vzdáleně naplánovat vytopení vozu dle odjezdu pomocí aplikace v chytrém 
telefonu. Její součástí je také GPS lokalizace vozu, zobrazení aktuální teploty v interiéru 
a stav baterie. 
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Fleet Derby – Flotila roku                                                                                  Vyhlášení Výsledků

kratší období než u běžných nabídek ope-
rativního leasingu. 

Kategorii věnovanou technologiím a ino-
vacím vyhrála společnost Webasto s pro-
duktem dálkového ovládání nezávislého 
topení Thermo Connect. Pomocí aplikace 
si tak snadno naplánujete teplotu interiéru 
vozu nebo zkontrolujete stav akumulátoru. 
Mezi systémy pro monitorování a  správu 

Mezi Finančními produkty zazářila služba flexibilního operativního leasingu BusinessRent společnosti Business 
Lease. Cenu převzal Daniel Hrabák (uprostřed).

Kategorii Technologie a inovace vyhrálo dálkové ovládání nezávislého topení Thermo Connect od společnosti Webasto. Ocenění převzal Jiří Škopek (uprostřed).



MyFleet – vítězná 
služba kategorie 
systémy pro 
monitorování a správu 
flotil

Služba MyFleet od společnosti 
LeasePlan je moderní on-line reporting 
poskytující flotilovým manažerům kom-
plexní informace o  vozovém parku. 
Správci mají ve dvanácti přehledných 
reportech k dispozici technické parame-
try jednotlivých vozidel, přehled škodních 
událostí a detailní správu o tankování po-
honných hmot.    
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Manažerské vozy

1. místo volkswagen Passat

2. místo Peugeot 508 sW

3. místo Škoda superb

Užitkové vozy do 3,5 tUny

1. místo Peugeot Partner

2. místo volkswagen Crafter

3. místo Ford transit

reFerentské vozy

1. místo Hyundai i30

2. místo Škoda scala

3. místo kia ProCeed

Flotilové elektroaUto rokU 2020

1. místo toyota Corolla

2. místo volkswagen e-Golf

3. místo  volkswagen e-Crafter

sUv vozy a Crossovery

1. místo subaru Xv

2. místo toyota rav4

3. místo Mercedes-Benz Gle

Flotilové aUto rokU 2020 – 
aBsolUtní vítěz

1. místo Škoda scala

2. místo Škoda superb

3. místo Ford Focus

Flotilové elektroaUto

1. místo Mercedes-Benz eQC

2. místo BMW 330e

3. místo nissan e-nv200 evalia

ProdUkty a slUžBy rokU 2020

Finance a po-
jištění:

Businessrent společnosti 
Buiness lease

Technologie 
a inovace:

thermo Connect společ-
nosti Webasto

Systémy pro 
monitorování 
a správu flotil:

MyFleet společnosti 
leasePlan

flotil si nejlépe vedla služba MyFleet od 
společnosti LeasePlan. MyFleet je on-
-line reporting poskytující fleetovým ma-

nažerům ucelený přehled o vozech, jejich 
řidičích, dostupných službách a  jízdních 
datech. 

Subaru XV znovu prokázalo, že kombinaci dovedností v terénu a pokrokových technologií je těžké porazit.  
Loňský titul tak obhájilo. 
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Jan Hurt, jednatel společnosti 
Porsche Česká republika 
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Volkswagen zůstává přes pokles celkového trhu v Česku na pozici nejúspěšnější importované značky. 
Německý koncern však čeká revoluce. Na českém trhu letos uvede devět modelů s  elektrickým 
pohonem, z  toho tři čisté elektromobily a  šest plug-in hybridů. Na zajímavé téma jsme se bavili 
s Janem Hurtem, jednatelem společnosti Porsche Česká republika. 

Revoluce

OTÁZKY PRO…                                 JAN HURT, PORSCHE ČESKÁ REPUBLIKA



kých modelů, především pak nového 
golfu osmé generace? 

V  krátkodobém horizontu žádný zá-
sadní vliv neočekáváme a  už vůbec ne 
u nového golfu. Český trh však není na-
fukovací a během příštích let se příklon 
k elektromobilitě bude zvyšovat, takže to 
logicky půjde na účet klasických poho-
nů. Rozhodující bude poptávka zákaz-
níků. Budeme mít k  dispozici všechny 
varianty vozidel jak klasické, tak elek-
tromobily a  hybridní verze. V  tuto chvíli 
proto můžeme pouze říct, že kolem roku 
2025 očekáváme zhruba pětinu našich 
prodejů vozidel s elektrickým pohonem. 

Nakolik věříte v prodej klasických zá-
žehových a vznětových motorů? 

Věříme jim naprosto a  důkazem je 
právě nový golf. Ten přichází s  novými 
verzemi motorů jak TSI, tak TDI. Moto-
ry TDI navíc výrazně snižují emise oxidů 
dusíku (NOx). Kromě toho budeme mít tři 
částečně hybridní pohony (eTSI) se 48V 
technikou a  také dva plug-in hybridy. 
Samostatné modely Golf GTI, Golf GTD 
a Golf R budou následovat. Letos by měl 
přijít i nákladově efektivní Golf TGI s po-
honem na zemní plyn.

Projekt MOON řeší komplexní nabíjecí 
infrastrukturu určenou dealerům i zá-
kazníkům. Především pro větší firem-
ní autoparky má velký význam. Jde 
však o pilotní projekt Porsche Holding 
Salzburg. Jaká čeká MOON budouc-
nost? 

Projekt komplexního řešení nabíje-
cí infrastruktury s  názvem MOON jsme 
odstartovali loni. Cílem projektu MOON 
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Jak byste stručně zhodnotil loňské 
prodejní úspěchy vašich značek? 

Značky Volkswagen osobní vozy 
a Volkswagen Užitkové vozy obhájily ve 
svých segmentech pozici importéra č. 1. 
Ze čtyř značek, které zastupujeme, u tří 
dodávky zákazníkům vzrostly, u  jedné 
máme pokles. Naší strategií je věnovat 
se obchodům, které pro nás i  obchod-
ní síť dávají dlouhodobě obchodní smysl 
a jsou udržitelné. Tzn. jde nám o to, aby 
náš byznys byl založený na dlouhodo-
bém profitu, ne na krátkodobé honbě za 
registracemi. 

V minulých dvou letech jste tak trochu 
doplatili na širokou modelovou na-
bídku a  po zavedení nových pravidel 
pro testování emisí WLTP jste čelili 
poměrně citelným výpadkům výroby. 
Jak předpokládáte, že se bude vyvíjet 
situace letos, zvláště když přicházíte 
na trh se zcela novým elektromobilem 
ID.3?

Rok 2019 byl z hlediska procesu homo-
logací u jednotlivých verzí o sto padesát 
procent lepší než rok 2018. Sice jsme  
1. září neměli k dispozici kompletní pa-
letu, ale v některých značkách jsme měli 
přes 95 procent dostupných modelů. Ty, 
co chyběly, jsme dostali relativně rychle. 
Tento pozitivní trend nám dává naději, 
že v  dalších letech, kdy dojde k dalším 
upgradům emisních limitů a  dalším ho-
mologacím nových motorových verzí, už 
budeme vědět jak na to a problémy roku 
2018 se nebudou opakovat.

Ale jestli se nepletu, Volkswagen ID.3 
už má zpoždění. Měli jste začít s pro-

dejem na sklonku loňského roku. Kdy 
se dostanou první vozy ke konkrétním 
zákazníkům? 

Opravil bych ten termín. Když jsme 
loni v  květnu zahájili přijímání rezervací 
na nový ID.3, oznámili jsme, že výroba 
modelu ID.3 1ST bude zahájena na konci 
roku 2019 a první vozidla budou předána 
zákazníkům v polovině roku 2020. V tuto 
chvíli to vypadá, že první vozy dostane-
me v  průběhu léta, což ale pro uvede-
ní nového modelu nedává moc smysl. 
Proto pravděpodobně počkáme do září. 
Jde tedy o  zpoždění v  řádu týdnů, což 
ale u tak rozsáhlého a komplexního pro-
jektu, jako je zahájení výroby systémově 
zcela odlišného produktu, není nic mi-
mořádného. 

Model ID.3 je pro koncern přelomový. 
Cena elektromobilu bude pod hranicí 
800 000 Kč. Je to výborná cena, bez 
státních dotací je ale pro většinu zá-
kazníků zvyklých na modely Golf stále 
vysoká. Jak se podle vašeho předpo-
kladu budou prodeje v Česku vyvíjet? 

Pro letošní rok jsme vyprodáni. Pokud 
jde o další prodeje, bude záležet na tom, 
kolik vozů pro ČR dostaneme. I  tak se 
ale zpočátku budeme bavit o  řádově 
stovkách kusů, protože poptávka po 
ID.3 je z  některých zemí obrovská. Je 
ovšem také pravda, že vzhledem k  ne- 
existujícím pobídkám bude rozvoj elekt-
romobility v naší zemi ve srovnání s jiný-
mi zřejmě poněkud přibrzděný. 

Elektromobil ID.3 zcela mění vaši do-
savadní modelovou nabídku. Jak moc 
to podle vás ovlivní prodeje klasic-

Elektromobil Volkswagen ID.3 je pro koncern naprosto zlomový a lze ho označit za revoluční 
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prodávat tato auta ze strany koncernu 
označit za vlažný? Vždyť tolik sledo-
vané emise CO2 jsou oproti benzino-
vým motorům znatelně nižší. 

Neřekl bych, že je vlažný, naopak si 
myslím, že máme jednu z nejširších na-
bídek na trhu. Je ale pravda, že v Evropě 
jsou jen čtyři hlavní trhy, které jsou „CNG 
afinní“ – Itálie, Velká Británie, Polsko 
a  Česko. Je tedy asi pochopitelné, že 
koncern při velmi náročných homologa-
cích v  souvislosti se změnami emisních 
norem v prvé řadě homologuje pohonné 
motory, které vyrábí v  největších množ-
stvích. A  to CNG nejsou. V  tuto chvíli 
ale máme v  nabídce CNG motory pro 
Volkswagen ECO up! a Golf Variant TGI. 
SEAT má nyní v  nabídce Leon 1.5 TGI 
včetně verze Sportstourer, Ibizu 1.0 TGI 
a Aronu 1.0 TGI. Audi momentálně nabízí 
A4 Avant g-tron a A5 Sportback g-tron 
a  značka Volkswagen Užitkové vozy 
Caddy TGI a Caddy Max TGI. Pokud jde 
o emise, jsou skutečně nižší než u ben-
zinových motorů, ale jak už jsem říkal, 
pro plnění nových emisních limitů CO2 to 
nestačí. Abychom byli „CO2 compliant“, 
bez elektromobilů to prostě nepůjde.

Osmá generace Volkswagenu Golf 
počítá také s pohonem na zemní plyn. 
Kdy se dostane fyzicky do prodeje? 
A v jakých dalších modelech se obje-
ví? Počítá se s ním také v novém mo-
delu Caddy? 

Výroba Golfu TGI osmé generace začí-
ná na podzim, takže ještě letos bychom 
jej chtěli mít v nabídce, s caddy na zemní 
plyn se počítá, ale přesné datum zatím 
není k dispozici.

bylo usnadnit zákazníkům přechod z kla-
sických technologií na elektromobilitu. 
Tomu odpovídá i  nabídkové spektrum 
produktů. Prodejní výsledky roku 2019 
ukazují zlepšující se tendenci, celkem 
se za krátké působení podařilo klientům 
dodat 117 zařízení MOON za bezmála 
6,5 milionu Kč, přičemž nejprodávaněj-
ším produktem se stal Wallbox MOON 
Connect AC 22 kW. Očekávám, že tento 
segment trhu bude v příštích 2 až 3 le-
tech nadále růst.

Koncern Volkswagen podepsal stra-
tegickou alianci se společností Micro-
soft. Pokročilý software a další moderní 
technologie umožní chytrou komunikaci 
mezi automobily. Na jaké nové služby se 
mohou uživatelé těšit? 

S každým novým vozem bude nabídka 
lepší a  lepší. Nedávno jsem jel s novým 
passatem, který měl asistenční systém 
Travel Assist, do Berlína, a  tady už člo-
věk opravdu jen točí volantem. Je to 
skutečně jen krok od autonomní jízdy. 
Stejný systém bude mít i nový golf. Ten 
má navíc novou funkci adaptivního tem-
pomatu ACC pro rozpoznávání konce 
dopravní kolony. Používá k tomu komu-
nikaci Car2X. Jakmile dostane od vpře-
du jedoucích aut větší počet upozornění, 
že rychle zpomalují, sníží ACC rychlost 
jízdy a  minimalizuje tak riziko nehody. 
Novinkou jsou také tzv. funkce na požá-
dání, které lze v golfu dodatečně aktivo-
vat. Je to stejný princip jako nakupovat 
v shopu na mobilním telefonu. Technolo-
gie ve výbavě golfu tak lze poprvé nejen 
aktualizovat, ale v mnoha případech také 
rozšiřovat, tzn. že je možné je dodatečně 

aktivovat. Jde například o adaptivní tem-
pomat, asistent dálkových světel nebo 
asistent pro rozpoznávání dopravních 
značek.

Volkswagen Group plánuje do roku 
2029 uvést na trh až 75 čistě elektric-
kých modelů a zhruba 60 hybridů. Cel-
kový počet prodaných elektromobilů 
koncernu Volkswagen by se do roku 
2029 měl zvýšit přibližně na 26 milio-
nů. Nejsou to příliš smělé plány? Bez 
státních dotací jsou elektromobily 
a hybridy pro většinu firem z pohledu 
TCO nezajímavé.

V prvé řadě bychom měli říct, proč to 
všechno děláme. Věřím, že pojmy jako 
dlouhodobá udržitelnost či CO2 neutrali-
ta všichni vnímáme.  Zároveň vidíme, co 
se kolem nás děje: požáry v Austrálii, ex-
trémní záplavy v Benátkách, dlouhodobé 
sucho v  Evropě, zvětšující se neobyva-
telné oblasti v  Africe atd… To všechno 
je neoddiskutovatelné. My jako Volks-
wagen Group se plně hlásíme k Pařížské 
klimatické dohodě udržet globální otep-
lování pod hranicí 2 °C do roku 2050. 
Naším cílem a zároveň závazkem je po-
stupné snižování celkových emisí CO2. 
Bez elektromobilů to nepůjde. Nemohu 
souhlasit, že elektromobily jsou z  po-
hledu TCO nezajímavé. Existuje reálná 
studie, že i přes absenci státních dotací 
je z hlediska TCO při kombinaci určitého 
nájezdu kilometrů a zůstatkové hodnoty 
elektromobil výhodnější. 

V současné době se z pohledu celko-
vých nákladů nejvíce vyplácejí auto-
mobily na zemní plyn. Proč lze zájem 
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Audi RS Q8. Koncern ani v budoucnosti nezapomene na 
milovníky sportovních automobilů s klasickou koncepcí.



e-NV200 EVALIA LEAF

Jsme jedničkou v elektromobilitě.* Již od roku 2010.

V Nissanu máme s elektromobily dlouhodobé zkušenosti. Od 
roku 2010 jsme s využitím svých odborných znalostí vytvořili 
řadu elektromobilů s vestavěnými technologiemi Nissan 
Intelligent Mobility. Zároveň pracujeme i na vybudování 
nejrozsáhlejší evropské sítě CHAdeMO pro rychlé nabíjení. 
Objevte řadu našich elektromobilů na nissan.cz.

*Nejprodávanější značka 100% elektromobilů v EU na základě registračních dat pro nová vozidla. 
Spotřeba elektrické energie: Nissan e-NV200 Evalia: 259 Wh/km, Nissan LEAF 40kWh Acenta: 206 Wh/km, emise CO₂: 0 g/km pro oba modely. Kombinovaný dojezd: e-NV200 Evalia: 200 km, 
Nissan LEAF 40kWh Acenta: 270 km. Údaje jsou vypočteny v souladu s nařízením WLTP Skutečné hodnoty se při normálním použiti liší v závislosti na mnoha faktorech, jako například jízdní 
a dobíjecí návyky, teplota, jízdní povrch, stáří baterie, tlak v pneumatikách, údržba, váha nákladu atd. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené 
výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy.
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dem těch nejlepších si lze jen těžko před-
stavit rodinnou zimní dovolenou na ho-
rách nebo u  moře. Nemluvě o  sporném 
přínosu planetě. Elektromobil rozhodně 
nemá čistou uhlíkovou stopu. Pokud ale 
dojde k  výraznému technologickému 
pokroku, budu na elektromobily obecně 
pohlížet jinak. Každopádně v  současné 
době jsou ve větších osobních automobi-
lech perspektivní hybridní pohony. A jsem 
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Vít Pěkný má na starosti koncernové 
značky FCA u nás i na Slovensku

nízkou energetickou hustotu a při velkých 
proudových tocích se výrazně zahřívají. 
Řidič musí především ve velkých autech 
typu SUV nebo MPV přistupovat na řadu 
kompromisů. Vozovým parkům navíc ne-
vychází celkové TCO především díky po-
řizovací ceně a  stále nejisté zůstatkové 
hodnotě. 

Mohutné elektromotory i  akumulátory 
automobil výrazně prodražují, a i s dojez-

M
ic

ha
l B

us
ta

, f
ot

o 
ar

ch
iv

Fiat Chrysler Automobiles začne letos nabízet první elektromobily a plug-iny. Vše odstartuje elektrický 
Fiat 500. Pozadu nezůstanou ani Jeep a Alfa Romeo. O trhu, novinkách i  flotilovém trhu jsme se 
bavili s ředitelem Vítem Pěkným, který je zodpovědný za prodeje koncernových značek u nás i na 
Slovensku. 

Fandíte elektromobilům?
Obecně proti malým elektromobilům nic 

nemám. Snižovat lokální emise především 
ve velkých městech je potřeba a elektro-
mobily jsou pro to ideální. Čistě elektrický 
pohon funguje v  městských autech bá-
ječně stejně tak jako v koloběžkách nebo 
elektrokolech. Není ale potřeba si něco 
nalhávat. Současné akumulátory jsou 
stále nedokonalé. Dlouho se nabíjejí, mají 

Zajímavý přístup 
v nelehké době

OTÁZKY PRO…                                 VÍT PĚKNÝ, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES



bízet individuální nabídky i přístup v rámci 
servisu, operativního leasingu nebo jiných 
služeb. 

Fiatu se v Evropě daří, v průměru se po-
hybuje mezi dvanácti nejúspěšnějšími 
značkami. U nás jsou prodeje horší. Je 
v  tomto hledu český trh něčím speci-
fický? Neobvykle vysoký podíl zde má 
domácí značka, což v jiných státech tak 
není.

Český trh má jistě svá specifika, v  tomto 
ohledu ale rozhodně specifický není. Neexis-
tují zde žádné důvody, proč prodeje nezlep-
šovat. Pomalu se nám to ale daří. Alfa Ro-
meo i Jeep si meziročně polepšily přibližně 
o 10 %. Fiat sice klesl o 14 %, je to ale dáno 
odlišnou metodikou. Do prodejů se v minu-
losti započítávaly i užitkové automobily, určitý 
díl tvořily i reexporty. V reálu pokles prodejů 
Fiatu kopíroval pokles celkového trhu osob-
ních automobilů. 

Fiat u  nás měl a  myslím si, že stále má, 
velmi dobrou reputaci. Značky Jeep a Alfa 
Romeo se navíc mohou pochlubit celou 
řadou nových a velmi povedených modelů. 
Značka Fiat je velmi silná i na poli užitkových 
automobilů. Myslím si, že hlavním důvodem 
neúspěchu v naší zemi byla spíš nevhodně 
zvolená struktura vedení, kdy za konkrétní 
oblasti nebyli zodpovědní konkrétní lidé se 
zdravě silnými pravomocemi. To se nám daří 
měnit.

Musíme také umět lépe prodat i doprovod-
né benefity, kterými jsou především atraktivní 
ceny servisu i  originálních náhradních dílů 
značky Mopar, velmi štědré asistenční služ-
by, široký program mobility a  v neposlední 
řadě standardně dodávaná pětiletá záruka. 
Při koupi nového vozu značky Fiat, Jeep 
a Alfa Romeo získává zákazník standardně 
24měsíční záruku bez omezení ujetých ki-
lometrů a k tomu rozšířenou záruku na dal-
ších 36 měsíců s limitem 100 000 najetých 
kilometrů. Vždyť právě především korejské 
značky si svou image na dlouhých zárukách 
vybudovaly. Přitom na trhu je stále velmi 
málo značek, které by se dokázaly chlubit 

plnohodnotnou pě-
tiletou tovární 

zárukou. 
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rád, že se FCA řídí poptávkou a zbytečně 
se s revolucí neukvapuje.

Na jaké elektropohony se tedy mů-
žeme těšit? 

Letos bude představen první čistě 
elektrický Fiat 500. V  daném segmen-
tu nabídne jeden z  nejvyšších dojezdů, 
zůstane přitom stále cenově atraktivní. 
Fiat 500 tak bude v nové generaci exis-
tovat už jen jako elektromobil. 

Ale současná pětistovka nabídne nově 
hybridní pohon…

Ano. V rámci modernizace dostane hybrid-
ní pohon, který se bude spoléhat na zcela 
nový zážehový tříválec. Spotřeba by měla 
klesnout o 20 %. 

A co plug-iny, které jste zmínil? 
Jako první se představí v Jeepu Renegade 

a Compass. Oba modely se začnou na ev-
ropském trhu prodávat v létě. Zajímavostí je, 
že nabídnou pohon všech kol, což je v tom-
to segmentu unikum. V  čistě elektrickém 
režimu přitom v praxi ujedou kolem 50 km. 
Stejný systém plug-in hybridního pohonu se 
má objevit také v  Alfě Romeo. Malé kom-
paktní SUV Tonale se má začít vyrábět prav-
děpodobně ve druhé polovině příštího roku 
s  klasickými spalovacími motory. Plug-in 
se objeví v podobném temínu. Alfa Romeo 
i zde opět sází především na řidičské zážitky. 

A  co čekací doby? Compass se přeci 
vyrábí v Americe…

Právě s příchodem hybridního pohonu se 
výroba rozšíří i do Evropy. Vyrábět se bude 
v italském městě Melfi, kde se vyrábí rene-
gade. Automobilka tak bude schopna velmi 
rychle reagovat na poptávku trhu. 

Většina automobilek v  posledních 
dvou letech své modely postupně 
zdražovala, často i významně. Fiat, ale 
i Jeep nebo Alfa Romeo nikoli. Budete 
zdražovat?

V tomto směru jdeme svou cestou. Drží-
me se osvědčených obchodních modelů, 
které fungují. Zmínil bych především velmi 
atraktivní Fiat Tipo ve výbavě Italia, která 
startuje s cenou 299 900 Kč. Za tuto cenu 
lze získat výrazně nadprůměrně vybave-
né auto. Tato edice je k dispozici u všech 
verzí, tedy u sedanu, hatchbacku i kombi. 
Zákazník si vybere jen motorizaci a barvu 
a  auto dostává bez čekání. Na jaře tuto 
edici rozšíříme na 4 velmi atraktivní úrov-
ně výbavy a opět za velmi zajímavou cenu 
a bez čekání. V současné době se jedná 
o velmi atraktivní projekt, zvláště v kontex-
tu dlouhých dodacích lhůt a stále stoupají-
cích cen konkurence. 

Řada značek se vrhla na budování 
specializovaných fleetových center. 
Je to ideální řešení?

To je složitá otázka. U  skutečně maso-
vých značek to může firemním klientům 
pomoci. Nemyslím si ale, že je to ideální 
řešení. Pokud zvýhodníte některé dealery 
před jinými, začnete tím nepřímo budo-
vat dvourychlostní dealerskou síť. Jsem 
toho názoru, že všichni naši obchodní 
partneři by měli mít stejné pod-
mínky. Jednotná firemní 
politika zamezí polari-
zování dealerské sítě. 
Mimochodem naši 
dealeři umí pracovat 
s  flotilovými zákaz-
níky. Mají dostatečné 
pravomoci, mohou na-

Jeepu i Alfě Romeo se začíná dařit. Prodeje u nás meziročně stouply přibližně o 10 %. 
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Operní pěvkyně Andrea Kalivodová propadla šarmu peugeotů. Navíc má u této značky i své kamarádky. 
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Andrea Tögel Kalivodová je sólistkou Národního divadla v Praze a kromě operního zpěvu se věnuje 
také muzikálům a operetě. Za volantem je prakticky denně, takže zkušeností s auty má dost.

dnes vlastně moje úžasná pojízdná kan-
celář. V něm si pouštím všechny skladby, 
učím se nové věci, vyřizuji telefony.

Vždycky řídíte sama, nebo svěříte vo-
lant i někomu jinému? 

Musím říci, že čím dál méně se svěřuji 
někomu jinému, věřím sama sobě. Když 
si nabijete pusu, tak jste spokojenější, 

Auto je moje pojízdná 
kancelář

OTÁZKY PRO…                               ANDREA KALIVODOVÁ, OPERNÍ PĚVKYNĚ

Andreo, kdy jste začala řídit?
Řídit jsem začala poměrně pozdě, až 

po pětatřicítce, ale hodně jsem se vyjez-
dila. Naučila jsem se předvídat, přesně 
už vím, kdy za volant usednout a  kdy 
ne, kdy jsem už opravdu unavená a jedu 
raději s řidičem. Ale jinak jsem schopná 
odjet třeba tisíc kilometrů na pohodu, 
snažím se být dobrou řidičkou.

Vystupujete nejen v  Praze, ale i  po 
celé České republice a  v  zahraničí. 
Ujedete ročně hodně kilometrů…

Přesně to nevím, ale určitě to bude 
přes třicet tisíc kilometrů.

Zpíváte si také, když řídíte?
Samozřejmě, že se soustřeďuji primár-

ně na řízení, ale mohu říci, že auto je 



chybu, což oni rádi slyší, když si nasypete 
popel na hlavu.

Jste za volantem opravdu často. Jak 
se díváte na dnešní provoz, co vám 
vadí na českých silnicích?

Bezohlednost druhých, také hazard, 
předvádění se na silnicích. Hulváti, burani, 
vulgární řidiči. Každý se může nějak splést, 
může vjet do jiného pruhu, může jet z hle-
diska toho druhého pomalu. Někdy třeba 
jedete předpisově a  někdo na vás troubí. 
Nenechám se rozhodit, ale nemám to ráda. 

Mnohé automobilky, i Peugeot, začínají 
přecházet na hybridní nebo elektrický 
provoz. Domníváte se, že mají elektro-
auta perspektivu?

Elektrická auta do města – proč ne? Jsou 
zde ideální. Na delší trasu bych ale měla 
obrovskou hrůzu, že zůstaneme někde 
viset s  vybitou baterií. Měla bych z  toho 
zvláštní obavu, takže za sebe raději sázím 
na klasické pohony.

Ale vraťme se k vaší umělecké činnosti. 
Co nyní připravujete, v čem vás diváci 
a posluchači brzy uvidí?

Připravuji se na turné, o němž ještě nevím, 
zda bude podzimní nebo vánoční. Mělo by 
to být velmi exkluzivní a  líbivé turné, pro-
fesionálně připravené pro širší publikum. 
S hosty, s orchestrem. Svůj repertoár bych 
chtěla obohatit třeba i  o  šansonové me-
lodie a  mluvené slovo společně s  Bárou 
Kodetovou Šporclovou. A začíná mě velmi 
bavit soudobá opera, studuji nové věci, ale 
o tom bych nechtěla ještě mluvit, nechte se 
překvapit.
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než když vám ji nabije někdo druhý. Vět-
šinou tedy řídím sama, zvláště když jedu 
na  velká vystoupení, to si za volantem 
alespoň odpočinu. Ale když třeba jezdím 
s mojí klavíristkou Laďkou Vondráčkovou, 
tak často řídí ona. 

Vybavíte si své první auto? Jak se 
vám s ním jezdilo?

Byl to Peugeot 3008 a byla to jasná vol-
ba. A taková i trochu vzpomínka na dětství, 
protože peugeota měli i mí rodiče, symbo-
lizoval proto pro mne bezpečí a pohodu. 

Co ho nahradilo a s  jakými auty jste 
potom ještě jezdila.

Vždy to byla značka Peugeot, vystřída-
la jsem jich několik a se všemi jsem byla 
spokojená.

Jste věrná značce Peugeot. Jak a kdy 
u vás vznikla láska k těmto vozům?

U peugeotu se mi líbí, že je to francouz-
ské auto, protože mám ráda Francii, fran-
couzskou operu, francouzské jídlo, módu, 
lidi. Ta značka se v posledních letech ve-
lice vytáhla, šla nahoru. Má moji důvěru 
a  spousta lidí, kteří se kolem peugeotů 
motají, jsou zároveň mí přátelé. Mohu si 
tak nechat od nich i  poradit. Jsem zpě-
vačka, žádný automobilový mág, ale ráda 
vniknu do mužského světa. Je to pro mě 
relax. 

Co stojí za výběrem vašich automo-
bilů? 

Touha užívat si elegantní jízdu, potom 
jsou samozřejmě důležité parametry 
vozu. Oceňují především bezpečnost, 

ale i  velký kufr, velmi praktické je jeho 
elektrické otevírání. S  ohledem na mé 
povolání kladu také důraz na kvalitní hu-
dební soupravu i  na velikost auta. Mám 
ráda velká rodinná auta, ostatně mám 
dvě malé děti, tak aby cestování bylo po-
hodlné i pro ně. 

S jakým autem nyní jezdíte? 
Mám Peugeot 3008 GT a  jsem s  ním 

opravdu spokojená. Je to auto podle 
mých představ. Vedle celé řady bezpeč-
nostních prvků pro mě hrají prim poho-
dlné sedačky, ale i účinná bezprůvanová 
ventilace. Klimatizaci vzhledem k  péči 
o hlasivky musím používat s rozumem. 

To auto má celou řadu moderních 
vychytávek. Která z  nich vás nejvíc 
baví? 

Mně se třeba strašně líbí smysl pro de-
tail. Důkazem toho je například svítící ná-
pis Peugeot, který zároveň souvisí s de-
signem. Z  praktických věcí ocením par-
kovacího asistenta. Je zde ale celá řada 
dalších užitečných systémů dohlížejících 
na bezpečnost. V tomto ohledu jsou au-
tomobily Peugeot velmi dobře vybaveny. 

Umělci většinou dávají k  dobru něja-
kou svoji zajímavou zkušenost s policií. 
Máte taky nějakou? 

Mé historky jsou vždycky úsměvné, 
spjaté s  nevhodným parkováním nebo 
že vjedu někam, kam nemám. Policaj-
ty s  mým šarmem vždycky dostanu na 
svou stranu. Jsou velice profesionální, ale 
zaplatím vždy tu nejnižší možnou poku-
tu. A  jsem velice slušná, vždycky uznám 

„Pro rodinu potřebuji prostorné rodinné auto. Mám 
dva malé syny. Nyní jezdím s Peugeotem 3008 GT 
a jsem s ním skutečně spokojená,“ vysvětluje Andrea. 



Základní výhody 
autopůjčovny 
Business Rent

• Autopůjčovna nabízí přes 300 auto-
mobilů různých značek. V  nabídce 
jsou nejvíce zastoupeny vozy Škoda 
Octavia, Superb a  Kodiaq, ale také 
Opel Astra, Ford Mondeo nebo Volvo 
XC90.  

• Na všechny automobily se vztahují 
stejné služby, na které jsou zákazníci 
zvyklí v operativním leasingu. 

• Na rozdíl od operativního leasingu je 
možné auto z  autopůjčovny získat 
ihned.

• Klient může vozidlo vrátit, kdykoli se 
rozhodne, aniž by mu hrozila sankce, 
jako je tomu u operativního leasingu.

• Autopůjčovna nabízí zajímavé ceny, 
které jsou závislé na délce výpůjčky, 
s její délkou významně klesají. 

• Nyní již nemusíte být klientem opera-
tivního leasingu pro možnost využít 
služeb autopůjčovny.
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rativního leasingu liší jen asi o 20 %. Přesně 
tyto aspekty nejčastěji zohledňovala odbor-
ná porota, která přidělila službě Business 
Rent nejvíce bodů. V kategorii Finance a po-
jištění Business Lease s přehledem zvítězila. 
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V  rámci prestižní ankety Fleet Derby – Flotila roku se blýskla 
autopůjčovna Business Rent společnosti Business Lease. Zvítězila 
v kategorii Finance a pojištění. Flexibilní autopůjčovna nabízí služby 
srovnatelné s operativním leasingem, při výpůjčce nad 30 dní se 
přitom cenou tolik neliší. 

Hlavní předností autopůjčovny Business 
Rent je flexibilita výpůjčky. Auto můžete 

mít k dispozici téměř okamžitě a vrátit ho, až 
ho přestanete potřebovat. Při výpůjčce nad 
jeden měsíc se pak cena od klasického ope-

Business Rent 
Flexibilní autopůjčovna oceněna

SLUŽBY         AUTOPŮJČOVNA PODOBNÁ OPERATIVNÍMU LEASINGU
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V rámci prestižní ankety Fleet Derby – Flotila roku 
zvítězila v kategorii Finance a pojištění flexibilní auto-
půjčovna Business Rent společnosti Business Lease

Autopůjčovnu Business Rent má nyní nově na 
starosti Daniel Hrabák

O  Business Rentu jsme si  
krátce povídali s  Danielem  
Hrabákem, který je za auto-
půjčovnu v  rámci společnosti  
Business Lease zodpovědný. 

Jaké jsou nejčastější důvody vý-
půjček? 

Autopůjčovnu Business Rent z více jak 
třiceti procent využívají zákazníci kvůli del-
šímu čekání na nové automobily. Situace 
je na trhu v  tomto ohledu neuspokojivá 
a  bohužel v  praxi se k delším čekacím 
lhůtám přidávají další neplánovaná zpož-
dění. Dále následují personální důvody. 
Jde především o nové zaměstnance 
v  rámci zkušební doby, realizaci nových 
projektů nebo nábor sezónních zaměst-
nanců. 

Kolik má autopůjčovna k dispozici 
vozidel? 

Z celkového počtu 300 vozidel máme 

Octavia Combi 
od 473 Kč 

I  když nejste zákazníkem společnos-
ti Business Lease, můžete si například 
Octavii Combi ve vrcholné výbavě Style 
na více jak 30 dní pořídit dle standardní-
ho ceníku za cenu 473 Kč bez DPH na 
den. V této ceně je zahrnut i měsíční ná-
jezd 3000 km. Nadlimitní kilometry jsou 
pak zpoplatněny částkou 2,50 Kč/km. 
V  ceně pronájmu jsou dále zahrnuty 
běžné služby operativního leasingu. 
Jmenujme například nonstop evrop-
skou silniční asistenci s přistavením ná-
hradního vozu do 120 minut, povinné 
a  havarijní pojištění GAP s  5% spolu-
účastí (min. 5000 Kč), úrazové připojiš-
tění řidiče a všech sedadel, připojištění 
skel, zimní pneumatiky, dálniční známku 
a veškeré legislativní poplatky či přista-
vení v Praze a Brně zdarma. 
Vypůjčená auta je dále možné servisovat 
ve všech smluvních servisech v  rámci 
celé ČR. Podobné je to i v rámci pneu-
servisů při sezónní výměně pneumatik.
Tyto atributy řadí Business Rent mezi 
vůbec nejatraktivnější autopůjčovny.

190 octavií, které jsou suverénně nejžá-
danější. K dispozici je máme ve vrchol-
né výbavě Style, polovina z nich je vy-
bavena samočinnou převodovkou. Od 
Škody Auto můžeme nabídnout téměř 
celou modelovou nabídku. K  dispozici 
jsou také automobily prémiového seg-
mentu, nejčastěji značek Volvo a BMW. 
Z užitkových automobilů pak dominuje 
Volkswagen a Ford. 

V případě motorizací zřejmě domi-
nují vznětové motory…

Nikoli. Jdeme opačnou cestou. Ve 
druhé polovině roku 2019 jsme za-
počali jednu z největších obnov vozo-
vého parku v historii Business Rentu. 
Vyměnili jsme téměř polovinu aut. 
Všechny nové octavie jsou s  benzi-
novými motory 1.5 TSI se 110 kW. 
Především oproti verzi 1.6 TDI je tento 
motor svým výkonem i  kultivovaností 
běhu zcela někde jinde. 

Někteří zákazníci ale dál poptávají 
diesely především kvůli spotřebě. 

Zpočátku jsme měli přibližně čtvrtinu 
klientů, kteří měli velkou nedůvěru vůči 
zážehovým motorům. Provedli jsme sle-
dování průměrné spotřeby u  vybraného 
vzorku vozidel. Rozdíl mezi motorem  
1.6 TDI a 1.5 TSI byl jeden jediný litr. To 
kompenzuje levnější servis i náhradní díly, 
vyšší imunita na případné snížení kvality 
paliva a vyšší zůstatkové ceny. 

Nedůvěřivým zákazníkům jsme nabídli, 
že když nebudou spokojeni, nabídneme 
jim diesel. Dodnes se nám nikdo neozval. 

Tento poskytovatel operativního lea-
singu je na svoji půjčovnu náležitě hrdý. 
Ještě v roce 2015 byla k dispozici pou-
ze těm, kteří využívali operativní leasing 
od Business Lease. Revoluční změny 
nastaly o  rok později. Business Lease 
výrazně zjednodušil administraci, auto je 
tak k dispozici všem zákazníkům téměř 
okamžitě. Za předčasné vrácení auto-
mobilu se nyní neplatí žádné storno po-
platky, výrazně se snížily ceny především 
u výpůjček nad 10 dnů a na automobily 
z  půjčovny se vztahují podobné služby 
jako v  rámci operativního leasingu. Vý-
razně se také rozšířil vozový park, který 
nyní čítá přes 300 automobilů. Převažují 
škodovky, k dispozici jsou ale i automo-
bily prémiového segmentu, v  nabídce 
nechybí ani užitkové vozy. Žádné z  vo-
zidel není starší 3 let a nemá najeto více 
než 100 000 km. 

Auto z půjčovny může 
být výhodnější než 
operativní leasing

Řada společností významně omezila své 
firemní flotily a  nabídla sdílení automobilů 
mezi zaměstnanci. Poolem nebo sharingem 
ale nelze pokrýt všechny potřeby zaměst-
nanců například už proto, že automobil má 
rezervovaný někdo jiný. V rámci tohoto na 
první pohled ekonomicky výhodného řešení 
mobility není často možné sdílet auta pro 
déletrvající výpůjčky. Řešit situaci navýše-
ním počtu aut v rámci operativního leasingu 
by bylo výrazně neekonomické. V  tako-
výchto případech je autopůjčovna zajíma-
vým řešením, které přitom není drahé.



Nový Peugeot 208 je výrazný, po designo-
vé stránce se opravdu povedl. Jak už jsme 
ale zmínili, extravaganci i solidní jízdní vlast-
nosti si nechá zaplatit. Díky čtyřicetitisícové 
slevě ho lze ale získat za 295 000 Kč. To je 
s ohledem na solidní základní výbavu kon-
kurenceschopné. V  této nejlevnější výbavě 
Like je ale bohužel na výběr pouze jedna 
motorizace, základní atmosférický tříválec 
1.2 PureTech o výkonu 55 kW spojený pou-
ze s pětistupňovou převodovkou s manuál-
ním řazením. 

Potěší, že importér poskytuje výrazné 
akční ceny i  na ostatní stupně výbavy. 
Šedesátitisícové slevy nabízí pro vrchol-
né výbavy Allure a GT Line. Nejdražší je 
tak verze 1.2 PureTech s výkonem 96 kW 
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Ideálním motorem je středně výkonná verze 1.2 PureTech /74 kW. Stejně výkonný diesel je dražší o 40 000 Kč. Začne se vyplácet až po ujetí 108 000 km.

Zavazadlový prostor je se svými 309 litry mírně nad-
průměrný

mě spalovacích motorů také stokilowattový 
elektromotor společně s akumulátory o ka-
pacitě 50 kWh. Malý elektromobil e-208 
startuje na ceně 810 000 Kč s DPH, elektric-
ké SUV je o 30 000 korun dražší. 

Dražší a dražší!

Všechny automobilky výrazně zdražují. 
Děje se tak především s nástupem nových 
modelů. Peugeot 208 tedy není výjim-
kou. Výrobci totiž potřebují vyšší zisky, aby 
mohli investovat do ekologických pohonů. 
Od příštího roku budou automobilky také 
platit pokuty za nadlimitní CO2. Auta tedy 
napříč značkami výrazně zdražují. 
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Peugeot přijíždí se zbrusu novým modelem 208. Předchozí generace se stala nejprodávanějším 
peugeotem na planetě. Novinka nás kromě designu mile překvapila jízdními vlastnostmi i vyspělou 
technikou. K dispozici je také čistě elektrická verze s reálným dojezdem kolem 300 km. 

Nový Peugeot 208 se začal prodávat na 
samém sklonku loňského roku, nyní se 

na trhu objevuje také malé SUV 2008. Obě 
verze sdílejí zcela novou podvozkovou ar-
chitekturu CMP umožňující zabudovat kro-

Malý a zábavný
BUSINESS CAR TESTUJE                                                              PEUGEOT 208



ně odskočit, v porovnání s předchůdcem je 
ale výrazně klidnější a při přejezdu příčných 
nerovností do interiéru přenáší daleko méně 
nárazů. Tvrdost odpružení je povedeným 
kompromisem. 

Diesel se vyplatí 
až po ujetí 108 000 km

Kromě základního atmosférického motoru 
jsme mohli vyzkoušet všechny motorizace. 
Tedy dva přeplňované tříválce 1.2 PureTech 
o  výkonu 74 nebo 96 kW, ale i  vznětový 
čtyřválec 1.5 BlueHdi/75 kW. Tankovat naf-
tu do malých automobilů je stále větší rarita. 
Peugeot si ji cení příplatkem 40 000 korun. 
Vznětový motor se tak při bezporuchovém 
provozu zákazníkovi zaplatí po ujetí více než 
100 000 km. V  praxi je oproti shodně vý-
konnému zážehovému tříválci 1.2 PureTech 
úspornější o  1,1 l/100 km a  má nepatr-
ně dražší náklady na servis. V závislosti na 
ročním nájezdu si tak může každý udělat 
kalkulaci, zda se mu vznětový motor vy-
platí. Nutno podotknout, že návratnost po 
108 000 km je kalkulována v případě bez-
poruchového provozu. Pokud někde natan-
kujete špatné palivo, znatelně náchylnější na 
tuto skutečnost je vznětový motor, který má 
navíc výrazně dražší náhradní díly. Na-
příklad vstřikovač na vznětový motor je 
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Nápadně malý volant a přístroje umístěné nad volantem nemusí vyhovovat každému. Je to ale velmi originální 
a elegantní řešení.

hoví postavám s  výškou kolem 175 cm.
Objem zavazadlového prostoru je naopak 
nadprůměrný. Podle metodiky VDA (meto-
dika uložení kvádrů) má objem 309 l, podle 
objemu tekutin je pak 366 l. 

Většina funkcí se ovládá přes dotykový 
displej. Tlačítek je velmi poskrovnu. Je ško-
da, že alespoň základní nastavení audia 
a  ventilace nelze provádět jednoduše tla-
čítky. Na druhou stranu je nová generace 
ovládání přes dotykový displej poměrně in-
tuitivní a především rychlá a bez časových 
prodlev. Ovšem základní výbava Lika má 
menší 5palcový černobílý dotykový displej, 
jehož ovládání pokulhává za dražšími ver-
zemi. Zbývající vyšší výbavy (Active, Allure, 
GT Line) mají v  základu 7palcový barevný 
dotykový displej. Pokud si připlatíte 21 000 
korun, získáte velký 10palcový displej s vy-
sokým HD rozlišením společně s 3D navigací 
s doživotní aktualizací map zdarma a kvalitní 
audiosystém se 6 reproduktory. 

Povedené jízdní vlastnosti

Peugeot 208 se mezigeneračně výrazně 
zlepšil v jízdních vlastnostech. Řízení je nyní 
daleko přesnější, strmější a  přenáší lépe 
zpětnou vazbu. Karoserie se v  zatáčkách 
také výrazně méně naklání. Na nerovnos-
tech má zadní náprava stále tendenci mír-

a  osmistupňovou samočinnou převodov-
kou. Díky slevě 60 000 Kč ho tak lze poří-
dit za 525 000 Kč. Ceny v rámci fleetové 
politiky jsou ještě nižší.

Malý, ale příjemný

Na předních sedadlech cestující prostoro-
vě strádat nebudou. Velký posuv předních 
sedadel umožňuje zvětšit prostor pro nohy 
přímo královsky. Samozřejmě na úkor pro-
storu vzadu. Přední sedadla jsou i v základní 
výbavě příjemná, výrazné boční vedení dob-
ře podpírá tělo v zatáčkách. 

S ohledem na délku automobilu, která jen 
lehce překračuje čtyři metry (4055 mm) je 
prostor na zadních sedadlech odpovídající, 
tedy stísněnější především v  oblasti kolen. 
Výšku stropu nad hlavami cestujících lze 
vzadu označit jen za průměrnou. Vzdále-
nost 87 cm mezi sedákem a  stropem vy-



Ceny náhradních dílů představují 
v  dané kategorii průměr. Za dražší lze 
označit jen čelní sklo (10 681 Kč s DPH) 
nebo přední světlomet. Verze LED vyjde 
na 8998 Kč. Příplatkový Full LED světlo-
met pak stojí 26 992 Kč s DPH.

V  oblasti zůstatkových hodnot si peu-
geot nevede špatně. V  posledních pěti 
letech zůstatkové hodnoty všech modelů 
postupně rostou. Je tak patrná stále větší 
důvěra zákazníků v tuto značku. Konkrét-
ní údaje jsou opět v příslušné tabulce.

Dodání téměř ihned

V posledních letech je pro vozové parky 
stále důležitější také termín dodání au-

tomobilu. Od objednání může uběhnout 
měsíc nebo klidně deset měsíců. Při 
změně emisní metodiky dokonce existo-
valy značky a modely, na které zákazníci 
čekali přes jeden rok. 

Protože se Peugeot 208 vyrábí v Trnavě, 
jsou dodací lhůty na trhu jedny z nejkrat-
ších. Konkrétní termín je závislý především 
na motorizaci a výbavě. Crossover 2008 je 
na tom o něco hůře. Vyrábí se v Maroku. 

Drobné neduhy 
se najdou

Ne každému může vyhovovat uspořá-
dání interiéru i-Cockpit. To znamená ná-
padně malý volant o průměru jen 35 cm 
a výše umístěná přístrojová deska s pří-
stroji nad volantem. Je to velmi elegant-
ní řešení, vyšším postavám ale při zcela 
snížené sedačce může část přístrojů za-
krývat věnec volantu. 

V  prostoru druhé řady sedadel jsme 
u nižších stupňů výbavy postrádali 
osvětlení interiéru. V noci je například velmi 
problematické připoutat děti do sedačky, 
protože přední sedadla zdařile stíní svět-
lo vycházející pouze z  prostoru vnitřního 
zpětného zrcátka. Sourozenecký Opel 
Corsa je na tom v tomto ohledu stejně. 

Celkově ale nového malého peugeota 
hodnotíme velmi kladně. Jízda s ním vás 
bude bavit, je originální a elegantní, vel-
mi povedené jsou motory. Přeplňované 
zážehové tříválce 1.2 PureTech (74 
a 96 kW) mají skvělý zátah od nízkých otá-
ček, jsou úsporné a mají kultivovaný chod.

dražší více než pětinásobně! Návratnosti 
se tak nemusíte nikdy dočkat. 

Konkrétní výsledky měření spotřeby na-
leznete v příslušné tabulce.

TCO drží na uzdě

Mezi malými auty si peugeot v  oblasti 
TCO vede velmi dobře. Servisní náklady 
jsou o něco vyšší díky kratším servisním 
intervalům (po 20 000 km nebo 1 roce). 
Po ujetí 220 000 km uživatel zaplatí 
77 940 Kč s  DPH. Jedna servisní pro-
hlídka tak vyjde v  průměru na 7790 Kč.
Rozvodový řemen se mění po ujetí 
100 000 km, cena je přívětivá. Materiál vy-
jde na 1792 korun, práce pak na 240 korun. 

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              PEUGEOT 208
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Nejlevnější verzi nové 208 lze pořídit za 295 000 Kč

Pro kolena není místa nazbyt. Sedadlo spolujezdce je na snímku posunuto zcela vzad.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
PEUGEOT 208 1.2 PURETECH 100

Motor, 
převodovka

Vpředu napříč uložený zážehový 
přeplňovaný tříválec pohání 
přední, kola. Zdvihový objem 
1199 cm3, výkon 74 kW při 
5500 1/min, točivý moment  
205 Nm při 1750 1/min. Ručně 
řazená šestistupňová převodovka. 

Rozměry

Vnější rozměry (délka/šířka/výš-
ka) 4005/1745/1430  mm, rozvor 
2540 mm. Zavazadlový prostor 
0,309/1,004 m3 dle VDA.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 
1165/430 kg, hmotnost brzděného/
nebrzděného přívěsu 1200/580 kg.

Výkony

Největší rychlost 188 km/h,  
zrychlení z 0 na 100 km/h za 
9,9 s,  spotřeba dle WLTP 
město/mimo město/kombinace 
5,4/5,4/5,5 l/00 km.

CENA 345 000 Kč

NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA PALIVA V RÁMCI 
TESTU (L/100 KM)

Město/ 
/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

6,5/5,0 4,7/6,9 5,8

NÁKLADY NA PROVOZ

Orientační provozní náklady při tříletém bezporuchovém provozu
Celkové náklady ovlivňuje především spotřeba paliva, tedy jízdní styl řidiče. Rozdílná nabídka 
pojištění, která se může značně lišit podle velikosti vozového parku a podle nabídky konkrétní 
pojišťovny a náklady na pneuservis, který je ovlivněn především cenou zvolené značky pneu-
matiky, celkové náklady ovlivňuje v menší míře.

Počet km za 3 roky provozu 30 000 90 000 150 000 210 000

Pořizovací cena vozu (Kč) 345 000 345 000 345 000 345 000

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY NÁKLADŮ ZA 3 ROKY

Dálniční známka (Kč) 4500 4500 4500 4500

Zákonné pojištění 1) (Kč) 21 800 21 800 21 800 21 800

Havarijní pojištění 2) (Kč) 36 220 36 220 36 220 36 220

Servisní prohlídky 3) (Kč) 21 500 30 450 55 600 77 940

Pneuservis 4) (Kč) 12 500 12 500 26 800 36 100

Pohonné hmoty 5) (Kč) 55 200 165 600 276 000 386 400

Ztráta hodnoty 6) (Kč) 174 846 190 854 209 105 227 320

NÁKLADY CELKEM 

Celkové náklady za 3 roky (Kč) 326 566 461 924 630 025 790 280

Náklady na 1 km (Kč/km) 10,89 5,13 4,20 3,76

CENY VYBRANÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 
VČETNĚ DPH

Náhradní díl Cena v Kč s DPH

Přední brzdové kotouče 
(sada – 2 ks)

5222

Brzdové desky –  
přední (sada)

3421

Čelní sklo 10 681

Přední levý světlomet 
halogenový – kompletní

8998

Zadní skupinová svítilna – 
kompletní

6542

Přední nárazník –  
kompletní 

14 075

Zadní nárazník –  
kompletní

9085

Levé zpětné zrcátko, 
sklopné – kompletní

8280

Levý přední blatník 5387

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY 
SPOLEČNOSTI 
AUTOVISTA CZECH

Počet ujetých km Stáří
Zůstatková 

hodnota

  30 000 3 roky 49,32 %

  90 000 3 roky 44,68 %

150 000 3 roky 39,39 %

210 000 3 roky 34,11 %

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti, radost 
z řízení

Absence stropního 
osvětlení vzadu

Design
Interiér i-Cockpit ne-
musí všem vyhovovat

Výkonné a úsporné 
motory

Jen průměrný 
prostor vzadu

Vysoké zůstatkové 
hodnoty

Vysoká hmotnost 
brzděného přívěsu

1)  Průměrná cena z více nabídek pojišťoven. 
2) Průměrná cena z více nabídek pojišťoven při spoluúčasti 5 % (podle rozsahu spoluúčasti a rizika odcizení  
 se roční sazba pojištění pohybuje v rozmezí 2,5 až 3,5 % z ceny automobilu).  
3) Náklady za servisní prohlídky vycházejí z předepsaného intervalu výměny spotřebního materiálu.  
 Do cen nejsou zakalkulovány další náklady spojené s přirozeným opotřebením vozidla (brzdové segmenty,  
 kotouče, tlumiče apod.). 
4) Náklady na pneuservis zahrnují průměrnou cenu za výměnu kol, zpočátku jednu sadu zimních pneumatik 
 zn. Nokian včetně ocelových disků kol. Od 90 000  km je započtena vždy další sada (letních/zimních) 
 pneumatik. 
5) Náklady na PHM vycházejí ze skutečné spotřeby paliva změřené v rámci testu (5,8 l/100 km) a aktuální   
 ceny benzinu (31,70 Kč/l) či nafty (31,30 Kč/l).
6) Prognosticky stanovená hodnota společnosti EurotaxGLASS´S odpovídá průměru současného vývoje   
  automobilového trhu.

VNITŘNÍ ROZMĚRY V MM

Šířka interiéru v úrovni loktů/ramen/skel         
vpředu / a 1410/1390/1490

vzadu / b 1360/1340/1450

Prostor pro nohy vpředu/vzadu (tzv. míra komfortu) / c 1070/550

D/š/h ložné plochy bez sklopených a se sklopenými opěradly / d 650/1020/530 a 1200/1020/530

Prostor nad předním/zadním sedákem / e 1000/870

Výška předního/zadního sedáku nad podlahou / f 300/340
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vzadu uloženému lithium-iontovému aku-
mulátoru došlo k lepšímu rozložení hmot-
nosti mezi nápravy. Jeho umístění navíc 
nezasahuje do interiéru, a  tak je objem 
zavazadlového prostoru stejný. 

Hybrid má samozřejmě i své stinné strán-
ky. Systém pohonu zvýšil pohotovostní 
hmotnost o 110 kg a prostor pro rezervu 
částečně vyplňuje akumulátor, takže nelze 
použít dojezdové kolo. Původní dvoulitro-
vé XV také utáhlo brzděné přívěsy o hmot-
nosti až 1400 kg. Nyní je to o 130 kg méně. 

Subaru tedy v  Evropě začíná s  elektri-
fikací ve formě hybridního systému bez 
možnosti vnějšího dobíjení ze zásuvky. 
To znamená, že se do e-boxeru čerpá 
pouze benzin a  s  elektřinou hospodaří 
sám. Když je to potřeba, může se sys-
tém nabíjet spalovacím motorem nebo 
rekuperací při jízdě. Smyslem e-boxeru je 
zlepšit ekonomiku provozu, a to zejména 
ve městě, jako další výhodu lze uvést vý-
znamné zlepšení odezvy na přidání plynu 
v  nízkých otáčkách a  samozřejmě díky 
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Evropský trh je z hlediska prodejů pro Subaru na posledních místech. Přesto se tento největší výrobce 
automobilů s pohonem všech kol nevzdává a zapojuje se do zdejšího emisního šílenství. Na starý 
kontinent tak míří modely se specifickým hybridním pohonem nazvaným e-Boxer. 

Subaru představuje své pojetí hyb-
ridního pohonu. Zatímco většina 

automobilek nabízí zcela nové pohonné 
systémy, které se předhánějí v  co nej-
nižší spotřebě, ale občas trpí i dětskými 
nemocemi, Subaru nechce jít s  davem 
(s  hlavním proudem). Preferencí značky 
je stále nabízet to nejlepší ze stávajících 
charakteristik, tedy vysoké bezpečnos-
ti, jedinečných zážitků z  jízdy, vysoké 
spolehlivosti a rozumného poměru ceny 
a užitné hodnoty. 

Svou hybridní cestou
BUSINESS CAR TESTUJE                                                               SUBARU XV E-BOXER
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Na automobil s  trvalým pohonem všech 
kol a  samočinnou převodovkou je to 
solidní výsledek. Při jízdě po dálnici je 
spotřeba naopak shodná, na okresní sil-
nici jsme naměřili jen minimální úsporu 
(0,2 l/100 km). V rámci dlouhodobé spo-
třeby nám v kombinovaném režimu spo-
třeba u modelu XV mezigeneračně klesla 
o  0,4 l/ 100 km. Měření jsme prováděli 
s  oběma verzemi na rovinatém úseku 
dálnice D11 mezi Prahou a  Poděbrady 
a  také na okresní silnici první třídy č. 12 
mezi Úvaly a  Prahou. V  této souvislosti 
jsme navíc zjistili, že palubní počítač hyb-
ridní verze měří téměř přesně. Proměřoval 
jen o  0,1 l/100 km, zatímco předchozí 
verze XV 2.0/115 kW byla optimističtěj-
ší o  0,4 l/100 km. Výsledky měření jsou 
uvedeny v příslušné tabulce a jsou samo-
zřejmě očištěny od zjištěných odchylek 
palubního počítače. 

Čistě na elektřinu?

Smyslem malého akumulátoru je pomoci 
především s  rozjezdy. S  jízdou v  elektric-
kém režimu se na delší vzdálenosti nepo-
čítá. Výkon 118voltového akumulátoru je 
13,5 kW, jmenovitá kapacita pak 4,8 Ah. 
S  plně nabitým akumulátorem jsme zvládli 
ujet čistě na elektřinu jeden kilometr. Podle 
výrobce lze teoreticky ujet až 1,6 km, nám 
se to ale nepodařilo. Při běžných rychlos-
tech je síla zážehového i elektrického motoru 

Jak e-boxer funguje 
a kolik ušetří?

Ještě před oficiální premiérou jsme měli 
možnost vyzkoušet hybridní model XV, kte-
rý se u nás začal prodávat v únoru. V rámci 
testu jsme se zaměřili především na srovnání 
s původní verzí poháněnou konvenčním zá-
žehovým boxerem. 

Hybridní pohon je shodný jak pro model 
Forester, tak i XV a Impreza. Kombinuje tra-
diční zážehový dvoulitrový boxer (110 kW) 
s  elektromotorem (12 kW/66 Nm) umístě-
ným v bezestupňové samočinné převodov-
ce Lineartronic. Spalovací motor má přes 
80 % nových komponentů, které mají kromě 

snížení emisí zajistit nadprůměrnou spolehli-
vost a životnost. 

Motor se do rychlosti 80 km/h v praxi velmi 
často vypíná. Nejčastěji se tak děje při zpo-
malování nebo krátkodobě při jízdě ustále-
nou rychlostí. Při sebemenším sešlápnutí 
plynového pedálu se velmi rychle nastartuje. 
Tento ustavičně se opakující cyklus klade 
vysoké nároky na mazání. Aby se životnost 
motoru nezkracovala, je vyšší mazací tlak 
vyvíjen nezávislým elektrickým čerpadlem 
napájeným z  vysokonapěťového akumulá-
toru. 

Další zajímavostí je, že účinnost rekuperace 
nezávisí na otáčkách spalovacího motoru. 
K dobíjení akumulátoru tak dochází, i když 
je spalovací motor v  klidu, protože systém 
elektrického pohonu a tedy i  rekuperace je 
součástí samočinné převodovky. 

Elektromotor pomáhá spalovacímu moto-
ru výkonem 12,3 kW a silou 66 Nm hlavně 
při rozjezdech. 

Celý systém může nezávisle na vůli řidiče 
fungovat ve třech režimech pohonu. Pouze 
na spalovací motor, jen na elektřinu nebo 
společně, o  čemž podle aktuální provozní 
situace rozhoduje elektronika. Automobil-
ka tvrdí, že e-boxer je řidičsky přívětivější 
a v městském provozu dokáže ušetřit přes 
10 % paliva. To víceméně potvrzují i  naše 
výsledky měření, které jsme srovnáva-
li s  předchozím modelem XV 2.0 115 kW. 
Novému e-boxeru jsme po městě na shod-
ném testovacím okruhu naměřili spotřebu 
8,6 l/100 km, což je o 0,8 l/100 km méně. 

Ergonomie je prvotřídní. Přístrojová deska naštěstí sází na klasické ovladače. 

BusinessCar   I březen 2020     3534  BusinessCar   I březen 2020



si model XV poradí s  brzděnými přívěsy 
o hmotnosti až 1270 kg. Je to sice o 130 kg 
méně než u předchozí verze s konvenčním 
pohonem, stačí to ale na většinu obytných 
přívěsů „nižší střední třídy“. 

Podobně je na tom také Forester 
e-Boxer. I  jeho tažné schopnosti klesly 
o 130 kg, brzděný přívěs tak nesmí pře-
kročit celkovou hmotnost 1870 kg. I tak 
lze připřáhnout i  některé velké dvouná-
pravové obytné přívěsy. Mezi hybridními 
automobily tedy Subaru v  daném seg-
mentu nabízí jedny z nejvyšších hodnot. 

Neobvykle prostorné

Nová generace modelu XV a  Impreza 
na nás zapůsobila svým vnitřním prosto-
rem. Šířka interiéru je v  segmentu nižší 

střední třídy vůbec největší. Například 
oproti Volkswagenu Golf jsme v  úrovni 
loktů naměřili o znatelných 62 mm více, 
v  úrovni ramen je to obdobné. Šířka je 
natolik štědrá, že konkuruje automobi-
lům střední třídy, a  to dokonce tak, že 
i  oproti Škodě Superb má o  7 mm na-
vrch. Podobně velkorysý je prostor i pro 
nohy cestujících na zadních sedadlech. 
Například oproti Škodě Octavia je na 
zadních sedadlech o 50 mm více místa. 
Naopak objem zavazadlového prostoru 
je 385 l, což je pouze průměrná hodnota.

Kratší servisní intervaly 
prodražují servis 

Stalo se tradicí, že japonské značky 
ctí pro Evropu kratší servisní intervaly 

kombinována, takže nabízí citlivou, lineární 
a  hospodárnou akceleraci, zatímco ve vy-
sokých rychlostech je vůz poháněn pouze 
spalovacím motorem. 

Akumulátor je u  foresteru i  modelu XV 
uložen pod dnem zavazadlového prostoru, 
a tak ho nikterak neomezuje. 

Božský podvozek

Jízdním vlastnostem věnuje Subaru ma-
ximální péči. Obecně se auta této značky 
řadí ke špičce toho, co dnes můžete kou-
pit. Ne jinak je tomu i u hybridního modelu 
XV nebo Forester. Nabízejí výjimečně zdařilý 
kompromis. Podvozku je úplně jedno, po ja-
kém povrchu jede. Nezklame na šotolině ani 
na vyžehleném asfaltu. Na všech površích 
má snadno předvídatelné jízdní vlastnosti, 
a i přes vyšší světlou výšku 220 mm se v za-
táčkách naklání jen minimálně. 

Nárůst pohotovostní hmotnosti o 110 kg 
není patrný. Model XV je mimořádně agil-
ní, v  zatáčkách dokonce těžší akumulátor 
v zavazadlovém prostoru pomohl k lepšímu 
rozložení hmotnosti mezi nápravy. Podvozek 
by s přehledem zvládl i výkonnější motory. Ty 
ale díky emisnímu šílenství pro evropské trhy 
chybí. Musíme se obejít i bez plug-inu, který 
Subaru nabízí v USA. Jeho vysoká cena je 
hlavním důvodem, proč se v Evropě nena-
bízí. 

E-boxer zvládne 
i těžké přívěsy

Subaru karavanisty nezklame. Díky dosta-
tečně dimenzovanému hybridnímu pohonu 

BUSINESS CAR TESTUJE                                                               SUBARU XV E-BOXER

Podvozek funguje úchvatně bez ohledu na kvalitu povrchu. Světlá výška 220 mm zůstala zachována.

Základní objem 520 l je mírně nadprůměrný. Po sklopení opěradel vznikne rovná ložná plocha. 
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výměny motorových olejů. Dominují čas-
té studené starty, jízdy na kratší vzdále-
nosti a  náhlé výkyvy teplot. Možná právě 
proto patří tyto značky mezi nejspolehli-
vější a  jsou pověstné dlouhou životnos-
tí. Na druhou stranu tím stoupají náklady 
za servis. Subaru má předepsány inter-
valy pro výměnu motorového oleje po  

TECHNICKÉ ÚDAJE
SUBARU XV E-BOXER

Motor, 
převodovka

Vpředu podélně uložený zážehový 
boxer společně s elektromotorem 
pohání všechna kola. Zdvihový 
objem 1995 cm3, výkon 110 kW 
při 5600–6000 1/min, točivý 
moment 194 Nm při 4000 1/min. 
Výkon elektromotoru 12,3 kW, 
točvý moment 66 Nm. Bezestup-
ňová samočinná převodovka. 

Rozměry

Vnější rozměry (délka/šířka/výš-
ka) 4625/1815/1730 mm, rozvor 
2670 mm. Zavazadlový prostor 
0,520/1,179 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 
1628/512 kg, hmotnost brzděného/
nebrzděného přívěsu 1270/650 kg.

Výkony

Největší rychlost 193 km/h, zrych-
lení z 0 na 100 km/h za 11,3 s, 
kombinovaná spotřeba dle WLTP 
7,2 l/00 km.

Cena
V době uzávěrky nebyla známa, 
předpoklad 810 000 Kč s DPH.

15 000 km, servisní prohlídka je pak každých  
30 000 km. Díky tomu je možné výměnu 
oleje domluvit v  servisu na počkání. Maji-
tel subaru pak po ujetí 210 000 km zaplatí 
82 300 korun. Jedna servisní prohlídka tak 
vyjde v  průměru na 5880 Kč. Na oplát-
ku subaru nabízí pětiletou záruku nebo  
100 000 km a vysoké zůstatkové hodnoty. 

Ceny dílů nejsou nikterak přemrštěné, 
tradičně drahé je jen čelní sklo (24 950 Kč) 
nebo vnější zpětná zrcátka, kde se ukrývají 
kamery nebo snímač SRVD. 

NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA PALIVA V RÁMCI TESTU (L/100 KM)

Subaru XV e-Boxer

Město/mimo město Při ustálené rychlosti 90/130 km/h Kombinovaná

8,6/6,6 6,4/8,6 8,1

Subaru Forester e-Boxer

Město/mimo město Při ustálené rychlosti 90/130 km/h Kombinovaná

8,8/6,7 6,5/8,8 8,3

NÁKLADY NA PROVOZ

Orientační provozní náklady při tříletém bezporuchovém provozu
Celkové náklady ovlivňuje především spotřeba paliva, tedy jízdní styl řidiče. Rozdílná nabídka 
pojištění, která se může značně lišit podle velikosti vozového parku a podle nabídky konkrétní 
pojišťovny, a náklady na pneuservis, který je ovlivněn především cenou zvolené značky pneu- 
matiky, celkové náklady ovlivňují v menší míře.

Počet km za 3 roky provozu 30 000 90 000 150 000 210 000

Pořizovací cena vozu (Kč) 810 000 810 000 810 000 810 000

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY NÁKLADŮ ZA 3 ROKY

Dálniční známka (Kč) 4500 4500 4500 4500

Zákonné pojištění 1) (Kč) 26 000 26 000 26 000 26 000

Havarijní pojištění 2) (Kč) 72 900 72 900 72 900 72 900

Servisní prohlídky 3) (Kč) 15 854 33 600 57 000 82 300

Pneuservis 4) (Kč) 17 500 17 500 36 500 49 900

Pohonné hmoty 5) (Kč) 77 100 231 300 385 500 539 700

Ztráta hodnoty 6) (Kč) 398 000 436 800 481 000 525 100

NÁKLADY CELKEM 

Celkové náklady za 3 roky (Kč) 611 854 822 600 1 063 400 1 300 400

Náklady na 1 km (Kč/km) 20,40 9,14 7,09 6,19

CENY VYBRANÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 
VČETNĚ DPH

Náhradní díl Cena v Kč s DPH

Přední brzdové kotouče 
(sada – 2 ks)

5324

Brzdové desky –  
přední (sada)

4064

Čelní sklo 24 950

Přední levý světlomet 
halogenový – kompletní

27 970

Zadní skupinová svítilna – 
kompletní

7750

Přední nárazník –  
kompletní 

8980

Zadní nárazník –  
kompletní

6750

Pravé zpětné zrcátko 
sklopné, včetně SRVD

15 500

Levý přední blatník 6200

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY 
SPOLEČNOSTI 
AUTOVISTA CZECH

Počet ujetých km Stáří
Zůstatková 

hodnota

  30 000 km 3 roky 50,85 %

  90 000 km 3 roky 46,07 %

150 000 km 3 roky 40,62 %

210 000 km 3 roky 35,17 %

1)  Průměrná cena z více nabídek pojišťoven. 
2) Průměrná cena z více nabídek pojišťoven při spoluúčasti 5 % (podle rozsahu spoluúčasti a rizika odcizení  
 se roční sazba pojištění pohybuje v rozmezí 2,5 až 3,5 % z ceny automobilu).  
3) Náklady za servisní prohlídky vycházejí z předepsaného intervalu výměny spotřebního materiálu.  
 Do cen nejsou zakalkulovány další náklady spojené s přirozeným opotřebením vozidla (brzdové segmenty,  
 kotouče, tlumiče apod.). 
4) Náklady na pneuservis zahrnují průměrnou cenu za výměnu kol, zpočátku jednu sadu zimních pneumatik 
 zn. Nokian včetně ocelových disků kol. Od 90 000  km je započtena vždy další sada (letních/zimních) 
 pneumatik. 
5) Náklady na PHM vycházejí ze skutečné spotřeby paliva změřené v rámci testu (8,1 l/100 km) a aktuální   
 ceny benzinu (31,70 Kč/l) či nafty (31,30 Kč/l).
6) Prognosticky stanovená hodnota společnosti EurotaxGLASS´S odpovídá průměru současného vývoje   
  automobilového trhu.

VNITŘNÍ ROZMĚRY V MM

Šířka interiéru v úrovni loktů/ramen/skel         
vpředu / a 1540/1450/1540

vzadu / b 1500/1420/1510

Prostor pro nohy vpředu/vzadu (tzv. míra komfortu) / c 1110/650

D/š/h ložné plochy bez sklopených a se sklopenými opěradly / d 800/1090/440 a 1390/1090/440

Prostor nad předním/zadním sedákem / e 990/930

Výška předního/zadního sedáku nad podlahou / f 300/340
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnsti 
Pouze jedna 
motorizace

Spotřeba benzinu 
ve městě

Vyšší cena je částečně 
kompenzována boha-

tou výbavou

Reakce na plynový 
pedál

Kvůli akumulátoru 
nelze XV dovybavit 

rezervou
Vnitřní prostor

Hmotnost brzděného 
přívěsu



Objednávejte na 
info@business-car.cz 
nebo na www.business-car.cz

Více informací 
na tel.: 724 352 626
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Testovali jste 

ekologické pohony

Jakému palivu patří budoucnost? 

WHAT DRIVES YOU?NOVÝ PEUGEOT 508 SW

Ceny dálnic a pohonných hmot 

v zahraničí

INOVATIVNÍ PEUGEOT i-Cockpit®

INFRAČERVENÁ KAMERA S NOČNÍM VIDĚNÍM

BEZRÁMOVÉ DVEŘE
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WHAT DRIVES YOU?NOVÝ PEUGEOT 508 SW

INOVATIVNÍ PEUGEOT 

INFRAČERVENÁ KAMERA S NOČNÍM VIDĚNÍM

BEZRÁMOVÉ DVEŘE
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Pokuty za nadlimitní emise Přijměte pozvání na testovací jízdy Mýty a fakta o předjíždění

ELEKTROMOBIL
Vizionářská cesta, nebo slepá ulička?
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Hlasujte pro flotilové auto roku 
na www.fleetderby.cz

Zajímavosti o zimních pneumatikách

TCO napříč segmenty

SUBARU FORESTER  e-BOXER

S unikátním hybridním pohonemTESTY ELEKTROMOBILŮ
Měřili jsme skutečnou spotřebu

BusinessCar
Ř Í Z E N Í  A  S P R Á V A  F I R E M N Í C H  A U T O M O B I L Ů

odborný magazín

... nepostradatelný 
pomocník 

� eet manažera

Bonus předplatitele:
  pravidelný souhrn odborných informací
  včasnou registrací účast na odborném školení   
 magazínu Business Car – ZDARMA
  přednostní účast na motivačním setkání – ZDARMA
  aktivní účast v soutěžích vyhlášených 
 magazínem Business Car
  možnost spoluvytvářet odborný 
 magazín Business Car

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 
ZA POUHÝCH 

540 Kč s DPH



stejně jako zadní parkovací kamera. Ab-
solutní novinkou u značky ŠKODA je pro 
specifikaci Style na přání dodávaný head-
-up displej, který promítá důležité infor-
mace jako aktuální rychlost jízdy, navigač-
ní instrukce, rozpoznané dopravní značky 
či aktivované asistenční systémy přímo 
na čelní sklo. Premiéru si odbývají rovněž 
volitelná ergonomická sedadla s masážní 
a ventilační funkcí, která se chlubí pečetí 
kvality AGR (Iniciativa pro zdravá záda). 
Spektrum variant a  motorizací se bude 
dále rozšiřovat. Výchozího liftbacku se 
základním motorem 1.0 TSI/81 kW a šes-
tistupňovou manuální převodovkou za 
velmi příznivých 456 900 Kč se tuzemští 
zájemci dočkají na konci prvního pololetí. 
Postupně se do prodeje dostanou také 
zákazníky oblíbené deriváty – dobrodruž-
ný scout, sportovně laděné RS, varianta 
s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) 
a  vůbec poprvé v  této modelové řadě 
také plug-in hybridní iV.
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Tolik litrů pojme zavazadelník 
nového kombi z Mladé Boleslavi. 

Hodí se tak pro firmy i větší rodiny.
hřívané trysky ostřikovače čelního skla, 
7 airbagů nebo tempomat s  omezova-
čem rychlosti. Vyšší úroveň Style přidává 
některé prvky z  kategorie hi-tech – na-
příklad bezklíčový přístup KESSY, info-
tainment Columbus s  desetipalcovým 
displejem včetně navigace, vyhřívané 
čelní sklo, přední LED mlhovky, ambi-
entní osvětlení interiéru, vyhřívaná přední 
sedadla, zadní parkovací senzory nebo 
síťový program s cargoelementy v zava-
zadlovém prostoru.

Výbava z vyšších sfér

Za zmínku stojí skutečnost, že v obou 
úrovních si může zákazník naspecifiko-
vat svůj vůz prostřednictvím rozsáhlého 
seznamu doplňkové výbavy. Na přá-
ní jsou nabízeny inovativní Matrix-LED 
světlomety, které umožňují mít za tmy  
neustále rozsvícena dálková světla, aniž 
by byli oslněni ostatní řidiči. Již tak vy-
sokou úroveň aktivní bezpečnosti dále 
navýší asistent změny jízdního pruhu, 
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ŠKODA AUTO odhalila ceník nového modelu OCTAVIA ve verzi 
liftback, OCTAVIA COMBI se na trhu objevila již v  závěru loňského 
roku. Cenový rozdíl mezi oběma verzemi vyjadřuje částka 40 000 Kč.

Už základní výbava Ambition se pro 
náročného zákazníka jeví jako více 

než dostatečná. Zahrnuje dvouzónovou 
automatickou klimatizaci, 10palcový 
virtuální kokpit, LED světlomety vpředu 
i vzadu, asistent udržování jízdního pru-
hu, asistent rozpoznání únavy, 16pal-
cová litá kola, centrální zamykání s dál-
kovým ovládáním, elektrické ovládání 
všech oken i vnějších zpětných zrcátek, 
kožený multifunkční volant, infotainment 
Swing s  osmipalcovou obrazovkou, vy-

Rozumem i srdcem

Flexibilita 
s financováním 
ŠKODA Extra

S  financováním ŠKODA Extra si 
může každý nastavit balíček finan-
cování dle vlastních představ a mož-
ností. Jedná se o  úvěr s  nulovým 
úrokem s financovanou hodnotou do 
200 000 Kč. Lze si flexibilně nastavit 
dobu splácení a akontaci, nebo využít 
variabilní ŠKODA Pojištění. Každý si 
zdarma přizpůsobí financování svým 
potřebám díky možnosti platebních 
prázdnin v  průběhu splácení až na 
3 měsíce, vložení mimořádné splát-
ky a  adekvátně tomu zkrácení doby 
splácení nebo naopak snížení měsíční 
splátky a prodloužení doby splácení.

DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY VOZU ŠKODA OCTAVIA

OCTAVIA
Ambition

OCTAVIA COMBI
Ambition

OCTAVIA 
Style

OCTAVIA COMBI 
Style

1.5 TSI/110 kW 596 900 Kč 636 900 Kč 647 900 Kč 687 900 Kč

2.0 TDI/85 kW 596 900 Kč 636 900 Kč 647 900 Kč 687 900 Kč

2.0 TDI/110 kW 
DSG

691 900 Kč 731 900 Kč 742 900 Kč 782 900 Kč

PŘEDSTAVUJEME   NOVÁ ŠKODA OCTAVIA
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posuvných dveří a  dveří zavazadlového 
prostoru. Přístup zpříjemní příplatkové 
bezklíčkové otevírání a startování. 

Pro zvýšení kapacity a  užitné hodno-
ty prošla karoserie výraznými změnami. 
Šířka nového caddy se zvětšila o 62 mm 
na 1855 mm, na délce pak narostla o 93 
mm na 4501 mm. Prodloužil se také roz-
vor o 73 mm na 2755 mm. Zajímavostí 
je snížení vozu o 25 mm při současném 
zvětšení výšky nákladového prostoru o 7 
mm na 1273 mm. Pro snadnější nakládá-
ní do prodloužené verze Caddy Maxi mají 
zadní posuvné dveře délku 840 mm (dříve  
701 mm). 

Šířka nákladového prostoru se zvětši-
la o 50 mm na 1606 mm, mezi podběhy 
pak umístíte předmět široký 1230 mm 
(+60 mm). Díky výšce nákladového otvoru 
1234 mm (+51 mm) mohou být do caddy 
umístěny dvě europalety. Celkové objemy 
nákladových prostorů jsou 3,3 m3 a 4 m3  
u  prodloužené Caddy Maxi. Ta má delší 
rozvor o 215 mm na 2970 mm a umož-
ňuje přepravit náklad o  délce 2150 mm  
(1797 mm u standardní verze).  
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Coby pracovní dodávka bude caddy nabí-
zen ve verzi Cargo – skříňový vůz bez oken 
v zadní části karoserie a kombi s proskleným 
prostorem pro cestující vzadu. Základem 
osobní varianty ve stylu MPV bude výbava 
Caddy, následovaná linií Life a nejvíce luxusu 
nabídne verze Style. Ve všech případech do-
šlo k rozšíření základní výbavy. 

Modulární platforma MQB umožnila za-
řadit do nabídky šest nových asistenčních 
systémů. Patří mezi ně adaptivní tempomat 
s funkcí stop&go, asistent pro couvání s pří-
věsem, varování před překážkou při couvání, 
aktivní udržování v jízdním pruhu nebo nou-
zové brzdění.  

Více místa pro náklad 

Zcela nový design karoserie se může 
pochlubit vynikající hodnotou součinitele 
odporu vzduchu 0,30. Osobní verze do-
stala možnost panoramatického střešního 
okna nad první a  druhou řadou sedadel 
s plochou 1,4 m2. Příjemnou možností je 
dostupnost elektrického ovládání bočních 
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Pátá generace Volkswagenu Caddy byla odhalena při světové premiéře v Düsseldorfu. První kusy 
sjedou z výrobních linek v srpnu, v České republice se nového caddy pravděpodobně dočkáme až 
na přelomu roku.

Pokud hledáte pracovní dodávku, rodin-
né MPV nebo dobrodruha pro kempo-

vání, Volkswagen Caddy má kuráž pustit se 
do čehokoliv. Právě variabilita je jeho silnou 
stránkou, což potvrzuje nejen pevná pozice 
na trhu, ale také tři miliony vyrobených kusů. 
Letošní rok odstartovala automobilka světo-
vou premiérou páté generace postavené na 
zcela novém základu. 

Poprvé na osobní 
platformě

Jednou z velkých novinek je přechod cad-
dy na modulární platformu MQB pro vozidla 
s  motorem uloženým napříč. Tato konfi-
gurace otevřela inženýrům nové možnosti 
v oblasti designu, praktičnosti i  technologií. 
Přední náprava typu McPherson zmenšila 
poloměr otáčení, což ocení řidiči zejména ve 
městech. Zadní náprava je úplně nová, dří-
ve používaná listová pera nahradily ocelové 
pružiny. Koncept umožňuje nejen pracovat 
se širokou škálou zatížení, ale je připraven 
i na možnost elektrifikovaného pohonu. 

Pátá generace 
variability

PŘEDSTAVUJEME                                       NOVÝ VOLKSWAGEN CADDY
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We Connect Plus je předplacen na 12 až  
36 měsíců s možností prodloužení. S jeho 
pomocí ovládá majitel klakson, blinkry, to-
pení, alarm, wi-fi hotspot a spravuje do-
stupnost některých prvků ve voze. Fleeto-
vě orientovaní zákazníci ocení službu We  
Connect Fleet poskytující digitální knihu jízd, 
zprávy o spotřebě a čerpání paliva, efektivi-
tu jízdy řidičů a GPS sledování a informace 
o vykonaných cestách. 

Čistší než kdy předtím

Pátá generace modelu Caddy si uchovala 
tradičně širokou nabídku pohonných jedno-
tek. Ty jsou navíc úspornější a šetrnější k ži-
votnímu prostředí. Díky filtru pevných částic 
a  dvojitému vstřikování AdBlue jsou mo-
tory připravené plnit přísné normy Euro 6  
platné od roku 2021. Ve třetím čtvrtletí to-
hoto roku budou k dispozici dva vznětové 
dvoulitry s výkony 75 a 90 kW. Silnější va-
rianta bude mít možnost sedmistupňové 
automatické převodovky s pohonem před-
ních kol, čtyřkolku pak dostanete jen se 
šestistupňovým manuálem. Zážehovou al-
ternativou je přeplňovaný čtyřválec 1.5 TSI 
s výkonem 96 kW, který bude nabízen i ve 
variantě na CNG. V závislosti na verzi jsou 
modernizované agregáty o 12 % úspornější 
s nižší emisní zátěží. V souvislosti s efekti-
vitou jsou pro caddy nabízeny pneumatiky 
s nízkým valivým odporem třídy A. 
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Digitální přístrojová deska spolu s multimediálním zařízením jsou vizuálně spojené v jeden kus

Digitalizace v kokpitu 

O  tom, že komfort a  špičkové technolo-
gie z osobních vozů přicházejí do dodávek, 
svědčí první pohled na nově pojatý interiér. 
Vstupem do světa digitalizace je nový sdru-
žený „slider“ se třemi tlačítky sloužící jako 
ovladač multimediálních zařízení. Premiéru 
v modelu Caddy a užitkových vozech obec-
ně slaví digitální přístrojový panel s úhlopříč-
kou 10,25 palce. V kombinaci s vrcholným 
10palcovým infotainmentem zobrazuje jeho 
vyšší verze Innovision Cockpit mezi rychlo-
měrem a otáčkoměrem kromě jízdních dat 
a  telefonu také mapové podklady a použí-
vaná multimedia. Klasický volič automatické 
převodovky nahradil elektronický ovladač 
umožňující zařadit D, i když vůz ještě couvá. 
Převod se změní při zpomalení ve správnou 
chvíli. 

Užitková verze poprvé dostala sklopné 
opěradlo spolujezdce s tvrdým krytem, který 
slouží jako stůl, případně ochrana při pře-
vozu dlouhých předmětů. Sedadla obecně 
mají příjemnější ergonomický tvar a  splňují 
náročně požadavky pro zisk certifikace AGR. 
Druhou řadu osobní verze tvoří samostatné 
sedadlo na pravé straně a dvousedadlo na 
straně za řidičem. Za příplatek je možné mít 
ještě dvě samostatné sedačky ve třetí řadě. 
Systém uchycení sedadel byl upraven pro 
jejich snadnější vyndání.

Multimediální služby  
pro rodiny i fleety

Dominantou středového panelu nového 
caddy bude vždy jedno ze tří multimediál-
ních zařízení řady Matrix s úhlopříčkami 6,5, 
8,25 a 10 palců. Ty mají v základu USB ko-
nektory a  systém nouzového volání eCall. 
Připlatit si lze za Bluetooth hands-free, on-
-line služby nebo digitální přijímač. Nejvyš-
ší řada s 10palcovou obrazovkou má tyto 
funkce již v základu a přidává k nim navi-
gaci, hlasové ovládání a rozšířené on-line 
služby a aplikace. 

Základní balíček We Connect je určený 
soukromým uživatelům a zahrnuje nou-
zové volání, volání při poruše a  informace 
o  světlech a dveřích. Rozšířený balíček 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA – VOLKSWAGEN CADDY

Motor  
(zdvihový objem cm3)

1.5 TSI 1.5 TSI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 4MOTION 2.0 TDI

Uspořádání válců Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec

Největší výkon/točivý 
moment (kW/Nm)

84/– 84/– 55/– 75/– 90/– 90/– 90/–

Převodovka 6 st. Manuální 7 st. Automatická 6 st. Manuální 6 st. Manuální 6 st. Manuální 6 st. Manuální 7 st. Automatická

ROZMĚRY VW CADDY (CADDY MAXI)

Délka/šířka/výška 
(mm)

4501/1855/1797 
(4853/1855/1797)

Rozvor (mm)  2755 (2970)

Objem zavazadlového 
prostoru (m3)

3,3 (4,0)
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Hyundai i10 zaujme cenou 
(219 990 Kč) i výbavou

Bezpečnostní systémy 
v nebývalé míře

Z hlediska bezpečnosti má i10 nejrozsáhlejší  
bezpečnostní výbavu ve své třídě zahrnují-
cí nejmodernější prvky aktivní bezpečnosti  
Hyundai SmartSense včetně asistenta 
pro odvrácení kolize s  překážkou vpředu 
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist)  
a  asistenta dálkových světel HBA (High 
Beam Assist).

V nabídce dvě 
motorizace

Hyundai i10 je nabízen s tříválcem 1,0 litru 
MPi s výkonem 49 kW (67 k) a točivým mo-
mentem 96 Nm, s nímž dosahuje maximální 
rychlost 156 km/hod., a čtyřválcem 1,2 litru 
MPi s výkonem 62 kW (84 k) a točivým mo-
mentem 118 Nm, kdy nejvyšší rychlost činí 
171 km/hod. Oba motory lze kombinovat 
s pětistupňovou mechanickou převodovkou 
nebo pětistupňovou automatizovanou pře-
vodovkou.

Hyundai i10 N-Line 

Třešničkou na dortu je model Hyundai  
i10 N-Line nabízející dynamickou výbavu, 
sportovní nárazníky i masku chladiče a in-
teriér inspirovaný modely N. Je poháněn 
motorem 1,0 litru Turbo GDi s  výkonem  
74 kW (100 k) a  točivým momentem  
172 Nm. Nabízen bude od léta.

Hyundai nabízet cenově dostupnou mo-
bilitu. Obestavění interiéru byla věnována 
velká peče. Právě proto se novinka chlubí 
nejprostornějším interiérem v  daném seg-
mentu malých automobilů. Stejně je tomu 
také u zavazadlového prostoru, který svým 
objemem 252 litrů opět patří mezi největší.

Pozornost konektivitě

Ve své třídě i10 nabízí nejlepší konektivi-
tu a osmipalcový barevný dotykový displej, 
největší v segmentu A, s  řadou vyspělých 
technických funkcí. Apple CarPlay a  An-
droid Auto umožňuje propojení s chytrými 
telefony a k dispozici je rovněž bezkabelové 
nabíjení. Ve své třídě je i průkopníkem tech-
nicky vyspělého telematického systému 
Bluelink. 
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Automobilky své modely 
výrazně zdražují. Je to reakce 
na aktuální vývoj kolem 
evropského emisního šílenství, 
které výrobce automobilů 
nutí k  obrovským investicím. 
V  tomto kontextu Hyundai 
výrazně překvapil. Novinku 
i10 totiž lze pořídit za 219 990 
korun!

Hyundai i10 ale rozhodně není zajímavý 
jen svou cenou. Překvapí také velkým 

vnitřním prostorem a nejrozsáhlejší bezpeč-
nostní výbavou ve své třídě. 

V loňském roce registroval Hyundai v Evro-
pě 550 000 vozů a dosáhl tak pěti rekordních 
let v řadě. Úspěšný byl i v České republice, 
kde mu v počtu registrovaných vozů patřilo 
třetí místo. Společnost je nyní schopná na-
bídnout i všechny důležité verze elektrifiko-
vaných pohonů a ke konci roku 2020 bude 
již 75 procent vozů nabízet v elektrifikované 
alternativě. Do roku 2025 pak plán Hyundai 
Motor Group počítá s rozšířením elektrifiko-
vaného portfolia, a  to o 44 modelů včetně  
23 čistě elektrických vozů.

Mimořádně prostorný

Hyundai i10 je plnohodnotným vozem 
segmentu A vyráběným v Evropě pro evrop-
ské zákazníky a  ztělesňující přístup značky  

Sympaťák startuje 
cenou 219 990 Kč

PŘEDSTAVUJEME                                    HYUNDAI i10

Přístrojová deska myslí také na vestavbu velkého dotykového displeje 
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Bohatá luxusní výbava

Výbava obsahuje vše, co spojujeme s třídou 
luxusních automobilů. Základní, která bude na-
bízena přibližně do začátku léta 2020, se nazý-
vá „Launch Edice“, je hodně bohatá a odpo-
vídá americké Premium Luxury. Nabízí pohon 
předních kol a menší 18´́  kola bez adaptivního 
podvozku, automatickou dvouzónovou klima-
tizaci, elektricky nastavitelná přední sedadla, 
vyhřívaná přední i  zadní sedadla, vyhřívání 
volantu, 360° kamerový systém, automatic-
ký parkovací asistent, navigaci, rozpoznání 
dopravních značek, varování před opuštěním 
jízdního pruhu, hlídání slepého úhlu, automa-
tické nouzové brzdění, audiosystém Bose 
s  třinácti reproduktory, adaptivní tempomat, 
barevný head-up displej, bezdrátové dobíjení 
telefonu, adaptivní tlumiče, volič jízdních reži-
mů, parkovací kameru, bezklíčkové otevírání 
všech dveří, sportovní pedály, střešní ližiny. 
Za  příplatek 68  200 Kč je balíček Premium 
Package obsahující zejména panoramatické 
střešní okno a masážní a ventilovaná sedadla.

Dva stupně výbavy

Auto dostane na pohled stříbrné detaily, jako 
jsou maska chladiče, střešní podélníky a lišty 
kolem oken. Výbava „Launch Edice Sport“ 
bude mít na karoserii naopak černé doplňky, 
větší 20´́  kola, adaptivní podvozek, adaptivní 
tempomat s funkcí stop & go a některé další 
drobnosti jako přepracovanou masku chladi-
če, hliníkové pedály či jiné a elektricky ovláda-
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Hlavním trumfem nového SUV má být 
skvělý poměr cena/výkon, což platí ze-

jména o nyní nabízené první edici, tedy o tzv. 
„Launch Edice“. Nadprůměrně velký a skvěle 
vybavený model XT4 s pohonem předních kol 
přijde na 1 125 000 Kč. 

Automobil v interiérů nabízí dostatečný pro-
stor pro čtveřici cestujících, ale cestovat nebu-
de problém ani v pěti, i vysocí cestující budou 
mít opravdu dostatek místa na předních i zad-
ních sedadlech. Zavazadlový prostor Evropa-
ny uspokojí. Nabízí v  základním uspořádání 
nadprůměrných 637 litrů, sklopením opěradel 
zadních sedadel, která jsou dělená v poměru 
60 : 40, vzroste prostor na 1385 litrů. 

Motor speciálně pro Evropu

Cadillac pro model XT4 vyvinul pro Evropu 
nový dvoulitrový čtyřválcový turbodiesel, kte-
rý splňuje nejpřísnější emisní normu Euro 6d, 
k čemuž si dopomáhá i systémem vstřikování 
močoviny. Jeho přesné parametry zatím ne-
jsou známé, výkon by měl překračovat 170 
koní, točivý moment zhruba 380 Nm a spojen 
bude s devítistupňovou samočinnou převo-
dovkou, přičemž může pohánět buď přední 
nebo všechna čtyři kola. Přesné údaje zatím 
nejsou k dispozici, protože automobilka mo-
tor ještě finálně nehomologovala. Počítá se 
také s  výkonným zážehovým motorem, ten 
ale dorazí až ve druhé polovině příštího roku.

Cadillac s novým SUV 
útočí na Evropu

PŘEDSTAVUJEME                                      Cadillac XT4

Novinkou tradiční americké značky Cadillac, která před časem 
Evropu opustila a nyní se do ní snaží opět vrátit, je model XT4. 
Středně velké SUV by mělo konkurovat vozům typu BMW X3, 

Mercedes GLC či Range Rover Evoque. 

ný volant. Cena je stanovena na 1 235 100  Kč 
za verzi s pohonem předních kol, respektive 
1 290 200  Kč za čtyřkolku. Od června 2020, 
kdy bude zahájena výroba vozů modelového 
roku 2021, dojde k  úpravě cen, jež budou 
výrazně navýšeny, a dojde i k úpravě výbavy – 
startovací „Launch Edice“ je totiž zvýhodněna 
přibližně o třicet procent. 

Cadillac XT4 je již v prodeji

Cadillac XT4 si už můžete na českém trhu 
od  letošního roku koupit, nicméně se ne-
jedná o auto v evropské, nýbrž v kanadské 
specifikaci, která se ale té evropské přibližuje. 
Americká verze není k dostání a to z jednodu-
chého důvodu – v USA nepočítají s tolika za-
táčkami, převýšením na silnicích a podobně. 
Americká verze má slabší brzdy i  jiné kom-
ponenty podvozku, jako je jeho nastavení 
a podobně. Tato verze je dodávána s dvou-
litrovým benzinovým motorem.  

Na „launch verzi“ se 
přijímají objednávky

Oficiální zastoupení Cadillacu v  České re-
publice, firma United Cars, už začala na spe-
ciální startovací edici přijímat objednávky. Nyní 
objednané vozy se začnou vyrábět v dubnu 
a k nám by měly dorazit v červnu. Na jaře pak 
bude možné objednat i verzi se zážehovým 
dvoulitrovým čtyřválcem, jenž by měl mít vý-
kon více než 250 koní.

Interiér je i v základní výbavě skutečně nadprůměrně vybaven 

Pohledné a prostorné SUV XT4 nabídne pohon předních nebo 
všech kol. K dispozici bude zážehový i vznětový motor.



RegistRace nových osobních vozů na českém tRhu podle značek (zdRoj: sda)

pořadí značka registrace 2019 tržní podíl registrace 2018 změna

1. Škoda 85 895 34,37 % 84 172 2 %

2. volkswagen 20 869 8,35 % 24 358 -14 %

3. hyundai 19 302 7,72 % 20 476 -6 %

4. dacia 14 807 5,92 % 15 221 -3 %

5. peugeot 11 346 4,54 % 10 789 5 %

6. Renault 10 101 4,04 % 9 898 2 %

7. toyota 9 893 3,96 % 9 813 1 %

8. Ford 9 739 3,90 % 12 839 -24 %

9. kia 9 681 3,87 % 10 439 -7 %

10. mercedes-benz 7 322 2,93 % 7 136 3 %

11. seat 6 671 2,67 % 6 067 10 %

12. citroën 6 552 2,62 % 6 720 -3 %

13. bmW 5 386 2,16 % 5 803 -7 %

14. opel 4 713 1,89 % 6 030 -22 %

15. suzuki 4 343 1,74 % 4 530 -4 %

16. mazda 4 086 1,63 % 3 324 23 %

17. audi 2 600 1,04 % 2 825 -8 %

18. volvo 2 334 0,93 % 2 220 5 %

19. mitsubishi 2 246 0,90 % 2 245 0 %

20. honda 2 071 0,83 % 2 008 3 %

21. Fiat 1 852 0,74 % 2 152 -14 %

22. nissan 1 724 0,69 % 5 463 -68 %

23. jeep 1 072 0,43 % 970 11 %

24. subaru 979 0,39 % 1 370 -29 %

25. land Rover 773 0,31 % 878 -12 %

26. lexus 438 0,18 % 408 7 %

27. mini 381 0,15 % 802 -52 %

28. porsche 371 0,15 % 402 -8 %

29. jaguar 299 0,12 % 277 8 %

30. alfa Romeo 188 0,08 % 170 11 %

31. tesla 120 0,05 % 85 41 %

32. lada 113 0,05 % 91 24 %

33. ssangYong 99 0,04 % 0 100 %

34. ds 77 0,03 % 53 45 %

35. smart 71 0,03 % 67 6 %

36. dodge 65 0,03 % 55 18 %

37. bentley 60 0,02 % 44 36 %

38. Ferrari 58 0,02 % 60 -3 %

39. lamborghini 57 0,02 % 35 63 %

40. maserati 39 0,02 % 68 -43 %

= ostatní 1 122 0,45 % 1 074 4 %

= celkem 249 915 261 437 -4 %

Oficiální statistiky bohužel nejsou 
z mnoha důvodů dokonalým odrazem 

situace na trhu. Podobně jako v roce 2018 
poznamenal vývoj registrací přechod na 
novou emisní normu platnou od září. Ně-
které značky tak registrovaly v  srpnu „do 
zásoby“ skladová auta, která by už po září 
nešlo přihlásit. U mnoha modelů se naopak 
čekalo na uvedení specifikací s  přísnější 
emisní normou. Dostupnost a dodací lhů-
ty se v průběhu času významně mění, což 
samozřejmě ztěžuje práci především flee-
tovým manažerům, kteří musí při plánování 
obměny vozového parku nově důkladně 
hlídat i reálné možnosti dodání.

I  tak je každé třetí nové auto na českých 
silnicích značky Škoda a nově je stejný podíl 
kategorie SUV. Auta s vyšší stavbou karose-
rie potvrdila svoji dominanci, když jejich po-
díl poprvé překročil 30 %. Naopak všechny 
ostatní kategorie ruku v  ruce s  tím oslabily 
jak co do počtu registrací, tak tržního podílu.

Čtveřice nejsilnějších značek co do po-
čtu registrací zůstává beze změny, ačkoliv 
kromě první Škody další značky z  čelných 
příček ztratily. Dacia udržela čtvrté místo, 
na které se propracovala o  rok dříve, za-
tímco odstup Hyundaie od Volkswagenu  
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Už třetí rok v  řadě český trh s osobními automobily klesá. Po bouřlivém roce 2018 ale došlo loni ke 
zklidnění, i když došlo opět na zářijový výkyv daný přechodem na přísnější emisní normy. Šok ale nebyl 
tak výrazný, i když opět způsobil anomálii: co do registrací byl nejsilnějším měsícem prodejně slabý srpen.



RegistRace nových osobních vozů FiRemními zákazníkY (zdRoj: sda)

pořadí značka firemní registrace 2019 podíl na celkových registracích

1. Škoda 72 027 84 %

2. volkswagen 18 220 87 %

3. hyundai 10 712 56 %

4. Ford 7 938 82 %

5. mercedes-benz 6 701 92 %

6. peugeot 6 511 57 %

7. dacia 6 455 44 %

8. kia 6 389 66 %

9. Renault 6 258 62 %

10. seat 5 665 85 %

11. toyota 5 622 57 %

12. bmW 4 935 92 %

13. citroën 3 562 54 %

14. opel 2 971 63 %

15. audi 2 390 92 %

16. mazda 1 984 49 %

17. volvo 1 946 83 %

18. suzuki 1 681 39 %

19. nissan 1 275 74 %

20. Fiat 1 150 62 %

jsou na prvních dvou místech octavia a fabia, 
nárůst registrací o polovinu pak na třetí místo 
vynesl SUV karoq. Meziročně vzrostly také re-
gistrace kodiaqu, což se odráží v poklesu su-
perbu. Úspěšně lze hodnotit uvedení Škody 
Scala v průběhu jara, ke konci roku má téměř 
sedm tisíc registrací a sedmou příčku. V sou-
čtu s doprodejovým rapidem se kompaktních 
škodovek prodalo více než před rokem.

Silnou pozici má také domácí produkce 
značky Hyundai. Nejžádanější model i30 
dosáhl stejného výsledku jako před rokem, 
výběhový typ ix20 si udržel pozici nejpro-
dávanějšího MPV a SUV tucson díky růstu 
odbytu o 17 % vyšplhalo na 11. místo cel-
kově a druhé mezi SUV. Naopak ztráty hlásí 
modely Volkswagenu, golf před příchodem 
nové generace klesl o 36 % a passat, u ně-
hož se loni čekalo na modernizací, o 29 %. 
Zklamáním a hlavní příčinou poklesu Fordu 
jsou výsledky nového focusu, který mezi-
ročně ztratil 46 %. Zato výrazně, o  rovnou 
čtvrtinu, narostly registrace Renaultu Captur 
a  o  celých 55 % posílila Toyota Corolla – 
a k tomu ještě japonská značka dokázala na 
český trh umístit dalších 1409 kusů výběho-
vého aurisu.

Firmy kupují 
72 % nových aut

Podíl firemních zákazníků zůstal proti roku 
2018 na shodných 72 %. Toto procen-
to se i  nadále velmi liší napříč značkami,  
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se výrazně zmenšil. Naopak pořadí značek 
v druhé polovině top 10 se promíchalo. Rok 
2019 totiž přinesl několik výrazných pádů 
i vzestupů.

Ford kvůli meziročnímu poklesu registrací 
o 24 % spadl z pátého na osmé místo. Srov-
natelný pokles vykázal Opel, největším smo-
lařem je ale Nissan – kvůli poklesu o 68 % se 
propadl z pozice druhé nejsilnější japonské 
značky u nás na druhou nejmenší po Suba-
ru. V růstové fázi jsou naopak Seat a Jeep, 
které si polepšily o desetinu, a Mazda s me-
ziročním růstem o 23 %.

V  souladu s  dominantním tržním podílem 
obsazuje Škoda čelné pozice žebříčku nej-
prodávanějších modelů. Navzdory poklesu 

Elektropohony na vzestupu, 
nafta na pokraji zájmu

20 nejpRodávanějŠích modelů osobních vozů na českém tRhu v Roce 2019
(zdRoj: sda)

pořadí značka registrace 2019 tržní podíl registrace 2018 změna

1. Škoda octavia 21 633 8,66 % 25 834 -16 %

2. Škoda Fabia 20 251 8,10 % 21 080 -4 %

3. Škoda kaRoQ 9 911 3,97 % 6 548 51 %

4. Škoda Rapid 8 858 3,54 % 14 353 -38 %

5. hyundai i30 7 450 2,98 % 7 455 0 %

6. Škoda kodiaQ 7 290 2,92 % 6 227 17 %

7. Škoda scala 6 895 2,76 % 0 100 %

8. Škoda supeRb 5 936 2,38 % 6 760 -12 %

9. dacia dusteR 5 922 2,37 % 5 290 12 %

10. kia cee´d 4 056 1,62 % 4 250 -5 %

11. hyundai tucson 3 990 1,60 % 3 424 17 %

12. volkswagen tiguan 3 965 1,59 % 4 050 -2 %

13. hyundai ix20 3 896 1,56 % 4 126 -6 %

14. volkswagen golF 3 515 1,41 % 5 529 -36 %

15. dacia dokkeR 3 461 1,38 % 3 572 -3 %

16. peugeot 2008 3 090 1,24 % 3 205 -4 %

17. Renault clio 3 040 1,22 % 3 508 -13 %

18. Renault captuR 2 849 1,14 % 2 276 25 %

19. seat leon 2 847 1,14 % 3 032 -6 %

20. Škoda citigo 2 743 1,10 % 2 770 -1 %

21. dacia sandeRo 2 589 1,04 % 2 938 -12 %

22. citroën beRlingo 2 498 1,00 % 2 487 0 %

23. toyota coRolla 2 443 0,98 % 1 576 55 %

24. volkswagen passat 2 194 0,88 % 3 083 -29 %

25. Renault megane 2 146 0,86 % 1 913 12 %



RegistRace osobních vozů na alteRnativní paliva, hYbRidů a elektRomobilů 
(zdRoj: sda, více než 20 ks v Roce 2019)

pořadí model pohon
registrace 

2019
registrace 

2018
změna

1. toyota coRolla hybrid 1293 0 100 %

2. toyota Rav4 hybrid 1173 889 32 %

3. Škoda octavia g-tec CNG 995 1 187 -16 %

4. toyota c-hR hybrid 836 1 107 -24 %

5. toyota YaRis hybrid 466 519 -10 %

6. mazda 3 MHEV 438 0 100 %

7. honda cR-v hybrid 350 0 100 %

8. audi Q8 MHEV 311 137 127 %

9. mercedes-benz e MHEV 307 137 124 %

10. mazda cX-30 MHEV 298 0 100 %

11. audi Q7 MHEV 281 102 175 %

12. audi a6 MHEV 258 101 155 %

13. toyota auRis hybrid 217 627 -65 %

14. Škoda citigo g-tec CNG 200 214 -7 %

15. kia niRo elektromobil, PHEV, hybrid 187 226 -17 %

16. dacia dokkeR LPG 173 383 -55 %

17. lexus RX hybrid 168 118 42 %

18. volkswagen golF tgi CNG 167 215 -22 %

19. seat leon tgi CNG 165 50 230 %

20. hyundai ioniQ elektromobil, PHEV, hybrid 148 67 121 %

21. toyota camRY hybrid 143 0 100 %

22. mercedes-benz gle MHEV 127 0 100 %

23. mercedes-benz glc MHEV 123 0 100 %

24. dacia dusteR LPG 119 51 133 %

25. bmW i3 elektromobil, PHEV 108 124 -13 %

26. lexus nX hybrid 99 168 -41 %

27. suzuki ignis MHEV 96 0 100 %

28. nissan leaF elektromobil 94 123 -24 %

29. Škoda supeRb iv PHEV 85 0 100 %

30. mercedes-benz c MHEV 83 34 144 %

31. mercedes-benz cls MHEV 75 46 63 %

32. dacia lodgY LPG 74 123 -40 %

33. volkswagen e-golF elektromobil 72 260 -72 %

34. audi a7 MHEV 68 94 -28 %

35. Range Rover evoQue MHEV 65 0 100 %

36. mitsubishi outlandeR PHEV 60 11 445 %

37. lexus es/gs hybrid 60 37 62 %

38. mercedes-amg gt MHEV 60 0 100 %

39. hyundai kona electRic elektromobil 48 0 100 %

40. jaguar i-pace elektromobil 47 13 262 %

41. audi e-tRon elektromobil 45 0 100 %

42. nissan nv200 elektromobil 45 16 181 %

43. lexus uX hybrid 41 0 100 %

44. suzuki sWiFt MHEV 39 25 56 %

45. volvo Xc90 PHEV 34 22 55 %

46. volkswagen passat gte PHEV 33 22 50 %

47. volkswagen e-up! elektromobil 32 16 100 %

48. mini countRYman PHEV 32 21 52 %

49. Ford mondeo hybrid 29 4 625 %

50. Škoda citigoe iv elektromobil 28 0 100 %

51. audi a5 MHEV 28 31 -10 %

52. volvo Xc60 PHEV 26 19 37 %

53. audi Q5 MHEV, PHEV 25 0 100 %

54. seat ibiza tgi CNG 23 3 667 %

55. audi a4 MHEV 23 17 35 %

v posledních dvou letech je navíc uměle na-
vyšováno již zmíněnými registracemi skla-
dových vozů. Očistit statistiku o tyto přípa-
dy ale není možné, stejně jako zjistit, kolik 
z  takto registrovaných aut nakonec koupí 
firmy a kolik soukromníci.

Ve firemních prodejích jsou tradičně do-
minantní první tři značky, které jako jediné 
přesáhly 10 tisíc kusů. Ford díky 82% po-
dílu firemních nákupů patří v tomto žebříč-
ku na čtvrté místo, celkově silnější značky 
Peugeot, Renault a Toyota totiž prodávají 
do firem okolo 60 % aut. Nejmenší po-
díl firemních zákazníků mají Dacia (44 %)  
a Suzuki (39 %). Dacia tak soukromníkům 
prodá skoro stejně aut jako Hyundai, a Su-
zuki dokonce víc než Volkswagen.

odklon od nafty 
stále pokračuje

Podíl benzinových aut na celkových re-
gistracích se dlouhodobě pohyboval okolo  
55 %, v roce 2017 se mírně zvedl na 57 %, 
předloni poskočil na 67 % a v roce 2019 se 
s hodnotou 69,58 zastavil těsně pod 70 %. 
Naopak zájem o naftu dále klesl, z 30 na  
27 %, což znamená 8000 kusů. Předpo-
klad, že by se měly registrace naftových 
aut stabilizovat nebo i zvýšit, se tedy v roce 
2019 nepotvrdil.

Podíly jednotlivých alternativních paliv na 
celkových registracích dosahují desetin 
procenta. Přesnost výsledků ale poněkud 
komplikuje, že 3474 aut (tedy 1,39 % všech 
registrací) statistiky SDA řadí do kolonky 
„nezařazeno“ – včetně např. všech 120 
tesel, které jsou elektrické, nebo 113 lad, 
které mají vždy benzinový motor.

Zemní plyn spaluje 1791 nových aut re-
gistrovaných v  roce 2019. To znamená 
další pokles, který je ale daný situací na 
straně nabídky. Vozy s  tovární úpravou 
na CNG dnes nabízí jen značky koncernu  
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RegistRace nových lehkých užitkových vozů na českém tRhu podle značek 
(zdRoj: sda)

pořadí značka registrace 2019 tržní podíl registrace 2018 změna

1. volkswagen 2 962 14,49 % 2 704 10 %

2. peugeot 2 715 13,29 % 2 780 -2 %

3. Fiat 2 583 12,64 % 2 549 1 %

4. Renault 2 081 10,18 % 2 530 -18 %

5. Ford 1 886 9,23 % 2 078 -9 %

6. citroën 1 789 8,75 % 2 086 -14 %

7. mercedes-benz 1 424 6,97 % 1 280 11 %

8. iveco 1 342 6,57 % 1 111 21 %

9. toyota 934 4,57 % 525 78 %

10. dacia 735 3,60 % 848 -13 %

11. opel 711 3,48 % 533 33 %

12. mitsubishi 246 1,20 % 291 -15 %

13. nissan 159 0,78 % 228 -30 %

14. Renault trucks 144 0,70 % 127 13 %

15. man 130 0,64 % 60 117 %

16. hyundai 92 0,45 % 167 -45 %

17. isuzu 90 0,44 % 51 76 %

18. dodge/Ram 80 0,39 % 75 7 %

19. uaz 76 0,37 % 50 52 %

20. dangel 46 0,23 % 10 360 %

21. gaz 27 0,13 % 40 -33 %

22. Fuso 26 0,13 % 35 -26 %

23. lada 23 0,11 % 11 109 %

= ostatní 135 0,66 % 86 57 %

= celkem 20 436 20 255 1 %

20 nejpRodávanějŠích modelů 
lehkých užitkových vozů na českém tRhu v Roce 2019 (zdRoj: sda)

pořadí značka registrace 2019 tržní podíl registrace 2018 změna

1. peugeot/dangel boXeR 1 767 8,6 % 2 114 -16 %

2. Renault masteR 1 526 7,5 % 1 574 -3 %

3. Fiat/dangel ducato 1 507 7,4 % 1 522 -1 %

4. iveco dailY 1 316 6,4 % 1 099 20 %

5.
citroën/dangel  
jumpeR

1 254 6,1 % 1 378 -9 %

6.
mercedes-benz  
spRinteR

1 050 5,1 % 892 18 %

7. volkswagen cRaFteR 1 029 5,0 % 963 7 %

8.
volkswagen  
tRanspoRteR

919 4,5 % 917 0 %

9. Fiat doblÓ 824 4,0 % 785 5 %

10. Ford tRansit 783 3,8 % 958 -18 %

11. dacia dokkeR 735 3,6 % 848 -13 %

12. volkswagen caddY 699 3,4 % 540 29 %

13. peugeot eXpeRt 619 3,0 % 300 106 %

14. toyota hiluX 544 2,7 % 317 72 %

15. opel movano 426 2,1 % 305 40 %

16. Ford tRansit custom 393 1,9 % 385 2 %

17. Ford RangeR 384 1,9 % 458 -16 %

18. toyota pRoace 380 1,9 % 196 94 %

19.
peugeot/dangel  
paRtneR

338 1,7 % 360 -6 %

20. volkswagen amaRok 310 1,5 % 269 15 %

= ostatní 3 633 17,8 % 4 075 -11 %

= celkem 20 436 20 255 1 %

Volkswagen, u nichž došlo k obměně tech-
niky a s tím souvisejícím výpadkům v do-
dávkách. Rok 2020 by mohl přinést obrat, 
silnými hráči se určitě stanou domácí mo-
dely Kamiq a Scala. Proti tomu však bude 
jistou dobu působit fakt, že nové genera-
ce octavie i  golfu zatím nemají potvrzený 
příchod CNG verze. Naproti tomu LPG je 
na okraji zájmu výrobců. Prodej továrních 
úprav v  loňském roce ukončil Hyundai 
a Opel, posledním aktivním hráčem tak zů-
stává Dacia.

Hybridy a elektřina  
na vzestupu, počty však 
stále nízké

Registrace hybridů zažily další velký 
nárůst, a  to z  4831 na 8346 kusů, tedy  
o 72 %. Jasným leaderem je Toyota, která 
prodává čtyři nejžádanější modely s  hyb-
ridním pohonem. Úspěšně vstoupila na trh 
také hybridní Honda CR-V, sice celkovými 
čísly na modely Toyoty nestačí, hybridní 
verze však představuje celou třetinu prode-
jů tohoto modelu.

Výsledky hybridů však velmi výrazně na-
vyšuje nástup mild hybridů, které v tabulce 
označujeme zkratkou MHEV. Takto pohá-
něná auta nemohou jet čistě na elektřinu, 

elektromotor jim ale pomáhá lépe hospo-
dařit s  energií. Hlavními propagátory této 
cesty jsou Audi, Mercedes a Mazda.

Čistým elektromobilům se zatím u  nás 
moc dobře nevede. Připočteme-li Teslu, 
vzrostly meziroční registrace elektromobilů 
ze 703 na 756 kusů, přičemž sama Tesla 
si polepšila o  35 kusů. Po předloňském 
81% nárůstu tedy došlo téměř ke stagnaci. 
Situace se samozřejmě změní s nástupem 
elektrické Škody Citigo, která se k  prv-
ním zákazníkům dostala až koncem roku, 
a  také s  uvedením elektrických novinek 
mnoha dalších značek. Nejprodávanějším 
elektromobilem bylo v roce 2019 BMW i3 



RegistRace nových osobních vozů v eu (zdRoj: acea)

pořadí značka registrace 2019 tržní podíl registrace 2018 změna

1. volkswagen 1 715 336 11,18 % 1 710 252 0 %

2. Renault 1 049 498 6,84 % 1 087 686 -4 %

3. peugeot 952 358 6,21 % 956 275 0 %

4. Ford 948 057 6,18 % 960 136 -1 %

5. mercedes-benz 872 014 5,68 % 838 358 4 %

6. opel/vauxhall 803 261 5,24 % 869 437 -8 %

7. bmW 795 474 5,19 % 778 552 2 %

8. Škoda 730 218 4,76 % 700 888 4 %

9. audi 716 780 4,67 % 700 433 2 %

10. toyota 713 773 4,65 % 686 917 4 %

11. Fiat 651 080 4,24 % 701 750 -7 %

12. citroën 629 007 4,10 % 589 973 7 %

13. dacia 572 813 3,73 % 518 913 10 %

14. hyundai 546 100 3,56 % 527 772 3 %

15. kia 493 899 3,22 % 483 680 2 %

16. seat 492 356 3,21 % 440 451 12 %

17. nissan 380 982 2,48 % 473 813 -20 %

18. volvo 323 293 2,11 % 300 702 8 %

19. mazda 246 788 1,61 % 223 782 10 %

20. mini 211 158 1,38 % 211 348 0 %

21. jeep 161 835 1,05 % 163 602 -1 %

22. land Rover 147 357 0,96 % 148 790 -1 %

23. mitsubishi 138 003 0,90 % 133 438 3 %

24. honda 116 945 0,76 % 130 638 -10 %

25. smart 112 767 0,74 % 96 699 17 %

26. porsche 75 149 0,49 % 66 192 14 %

27. jaguar 71 630 0,47 % 80 460 -11 %

28.
lancia/ 
chrysler

58 903 0,38 % 48 806 21 %

29. lexus 54 130 0,35 % 45 059 20 %

30. alfa Romeo 50 830 0,33 % 78 946 -36 %

31. ds 49 155 0,32 % 44 617 10 %

32. lada 4 954 0,03 % 5 149 -4 %

33. alpine 4 247 0,03 % 1 801 136 %

= ostatní 450 038 2,93 % 354 021 27 %

= celkem 15 340 188 15 159 336 1 %
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RegistRace nových aut                                                                      Bilancování roku 2019

pořadí modelů pick-up na českém tRhu v Roce 2019 (zdRoj: sda)

pořadí model registrace 2019 tržní podíl registrace 2018 změna

1. toyota hiluX 544 30,7 % 317 72 %

2. Ford RangeR 384 21,7 % 458 -16 %

3. volkswagen amaRok 310 17,5 % 269 15 %

4. mitsubishi l200 246 13,9 % 291 -15 %

5. mercedes-benz X 96 5,4 % 106 -9 %

6. nissan navaRa 90 5,1 % 134 -33 %

7. isuzu d-maX 65 3,7 % 42 55 %

8. Renault alaskan 33 1,9 % 56 -41 %

9. Fiat Fullback 5 0,3 % 58 -91 %

= celkem 1 773 1 731 2 %

těsně před koncem roku, takže v  roce le-
tošním by měl dosahovat mnohem vyšších 
výsledků. Vyšší desítky kusů ročně jsou ka-
ždopádně aktuálním maximem, které do-
káží dále prodávat značky BMW, Hyundai,  
Mitsubishi a Volvo.

Jedničkou v n1 nově 
volkswagen

Celkový objem trhu s užitkovými vozy se 
nezměnil a opět těsně překonal dvacetitisí-
covou hranici. Loni došlo k výměně na čele, 
10% meziroční růst vynesl na první příčku 
Volkswagen, zatímco ostatní přední značky 
ztrácely. Roste zájem o užitkové mercedesy 
a  iveca, o  třetinu si polepšil Opel a nárůst 
o 78 % hlásí Toyota.

Český trh je i  nadále atypický dominancí 
největší kategorie užitkových vozů. Nej-
prodávanější střední dodávka je až osmý  
VW Transporter a  nejžádanější zástupce 
kompaktní třídy Fiat Doblo je za ním na 
deváté příčce. Největší skok mají na kontě 
nicméně dvě střední dodávky, a  to Toyota 
Proace (+94 %) a Peugeot Expert (+106 %). 

Obliba karosářských verzí se nemění, nej-
žádanější je skříňový vůz, který představu-
je tři čtvrtiny všech registrací. Na pick-upy 
připadá 7 % trhu a  jejich celkový odbyt je 
stabilní. Radikálně posílila Toyota Hilux, 
výrazný růst vykázalo také Isuzu D-Max. 
Polepšil si i  amarok, zatímco Ford Ran-
ger a Mitsubishi L200 v roce, který pro ně 
znamenal uvedení modernizovaných verzí, 
vykázaly zhruba šestinový pokles. Posled-
ní dvě příčky patří vozům, které se v  loň-
ském roce z českého trhu v  tichosti stáh-
ly – výroba Fiatu Fullback byla ukončena  
a Renault Alaskan se momentálně v Evropě 
neprodává.

Evropský trh prochází 
jiným vývojem

Hlavním zkreslujícím faktorem na českém 
trhu byla v  úvodu zmíněná změna emis-
ní normy a vedlejší efekty s  tím související. 
V celoevropském měřítku byl naopak srpen 
nejslabším měsícem s 8% meziročním po-
klesem. Od té doby registrace čtyři měsíce 
v řadě utěšeně rostou. Automobilky se tedy 
v celkovém měřítku naučily s byrokratickými 
překážkami lépe zacházet.

Prosinec pak přinesl nárůst trhu o 21 %. 
Jde ale jen o  umělý výkyv daný několika 
podstatnými fakty. Jednak se automobil-
ky snažily registrovat co nejvíce aut s  vy-
sokými emisemi CO2 ještě v  roce 2019  

se 101 čistě elektrickými exempláři (dalších 
7 má pomocný spalovací motor), následuje 
Nissan Leaf s 94 kusy a s těsným odstupem 
elektrická verze Hyundaie Ioniq s 90 kusy.

Plug-in hybridy vykázaly větší dynamiku, 
meziročně jejich registrace vzrostly z 277 na 
470 kusů. Nejvíce má Škoda, a to 85 kusů – 
i  dobíjecí superb se ale začal dodávat až 
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(a naopak pozdržet elektrické verze), jednak se na 
mnoha velkých trzích mění od počátku roku 2020 
zdanění. Výrazné zvýšení CO2 daní vedlo ve Francii 
k růstu  o 28 % a ve Švédsku dokonce o 109 %, 
chystané navýšení silniční daně pro elektromobily 
v Nizozemsku mělo efekt ještě větší (+113 %).

Chválit v  tomto kontextu, že evropský trh již 
šestým rokem roste a  v  roce 2019 si připsal  
1,2 %, je naprosto zbytečné, loňský růst se totiž 
může snadno překlopit do poklesu v prvních mě-
sících letošního roku. Stejně tak prosincový zá-
zrak, kdy se Tesla Model 3 stala s 22 tisíci regis-
trovanými kusy třetím nejprodávanějším autem 
v Evropě, nemusí mít silnou vypovídací hodnotu – 
na Model 3 se dlouho čekalo a  přinejmenším 
v  Nizozemsku se rovnou pospíchalo s  jeho re-
gistrací.

Obecný vkus Evropanů se příliš nemění, a  tak 
mezi nejžádanější modely patří Golf, Polo, Clio, 
Fiesta apod. Úspěchem jsou výsledky SUV od 
Volkswagenu, Tiguan se vytáhl do čela této kate-
gorie a patří mezi nejžádanější modely v Evropě, 
do první dvacítky také úspěšně vtrhl menší t-roc. 
Tržní podíl Volkswagenu v kategorii SUV je celých 
22 %. Slibně se ale vyvíjí registrace také u nové 
generace Fordu Kuga a překvapivý tah směrem 
k top 10 má i Dacia Duster.
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nejpRodávanějŠí modelY osobních vozů v eu (zdRoj: Focus2move, jato)

pořadí značka registrace 2019 tržní podíl

1. volkswagen golF 461 852 3,05 %

2. Renault clio 337 873 2,23 %

3. volkswagen polo 325 796 2,15 %

4. volkswagen tiguan 297 462 1,96 %

5. Škoda octavia 259 812 1,71 %

6. nissan QashQai 254 715 1,68 %

7. Ford Focus 242 872 1,60 %

8. Ford Fiesta 239 390 1,58 %

9. citroën c3 235 467 1,55 %

10. opel coRsa 232 650 1,53 %

11. peugeot 208 232 038 1,53 %

12. dacia sandeRo 228 424 1,51 %

13. dacia dusteR 224 171 1,48 %

14. Renault captuR 222 932 1,47 %

15. toyota YaRis 219 587 1,45 %

16. peugeot 3008 206 660 1,36 %

17. volkswagen t-Roc 204 633 1,35 %

18. mercedes-benz a 194 142 1,28 %

19. Fiat panda 186 899 1,23 %

20. peugeot 2008 168 345 1,11 %

= ostatní 10 364 468 67,6 %

= celkem 15 340 188
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pohledávky členů ČLFA z běžících leasingo-
vých a úvěrových kontraktů dosáhly na kon-
ci loňského roku 266,61 miliardy korun, za 
rok tak vzrostly o 3,5 %.

Oblast financování podnikatelských in-
vestic vykázala meziroční růst o 4,5 % při 
objemu 104,26 miliardy korun. Operativním 
leasingem bylo realizováno 23,7 % těchto 
investic.

Celková hodnota pohledávek postou-
pených v  rámci factoringu loni vzrostla 
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Pozn.: Výsledky za rok 2018 byly pro potřeby meziročního srovnání a objektivního zmapování trendů na trhu přepočítány tak, aby odpovídaly aktuální členské základně asociace. Údaje za factoring 
poskytla Asociace factoringových společností České republiky.

Nejvíce se investovalo 
do automobilů, strojů 
a zařízení 

V podnikatelské sféře byla tahounem růstu 
kategorie financování strojů a zařízení. Z cel-
kových 157,57 miliardy korun bylo 129,62 
miliardy určeno na financování firemních in-
vestic a provozu a 27,95 miliardy na financo-
vání zboží a služeb pro domácnosti. Celkové 
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Členské společnosti České leasingové 
a finanční asociace (ČLFA sdružuje 44 

předních tuzemských poskytovatelů leasin-
gu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů 
a  factoringu) poskytly v  roce 2019 firmám 
či domácnostem prostřednictvím leasingu 
a úvěrů 132,21 miliardy korun. Dalších 25,36 
miliardy získali podnikatelé na financování 
provozu formou factoringu. Celkově tak ob-
jem financování firem a domácností meziroč-
ně vzrostl o 3,5 % na 157,57 mld. korun.

Daří se firmám 
i domácnostem

ROZLOŽENÍ PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2019 (SROVNÁNÍ S ROKEM 2018)

Celkový objem 
v mld. Kč (2019)

Celkový objem 
v mld. Kč (2018)

Změna v %

Financování podnikatelských investic 
(finanční leasing včetně podnikatelských úvěrů, operativní leasing, leasing nemovitostí)

104,26 99,81 +4,5 %

Financování firemního provozu (factoring) 25,36 24,60 +3,1 %

Financování domácností (spotřebitelské úvěry, spotřebitelský leasing) 27,95 27,83 +0,4 %

CELKEM 157,57 152,24 +3,5 %

LEASING, ÚVĚR, FACTORING                                                                           BILANCOVÁNÍ ROKU 2019

V roce 2019 došlo k růstu jak v oblasti financování domácností, 
tak i firemních investic. Je to velice pozitivní zpráva, protože se trh 
musel potýkat s poklesem prodejů nových osobních automobilů, 
které jsou klíčovou komoditou. 



vání konkrétní věci bylo realizováno 76,3 % těchto investic za 
79,57 miliardy korun. Zbývajících 23,7 % firemních investic 
za 24,69 miliardy korun bylo financováno operativním leasin-
gem.

Na nemovitosti si firmy prostřednictvím produktů členů 
ČLFA půjčily 2,24 miliardy korun, o 8,2 % méně než v  roce 
2018.

V  přehledu financovaných věcí převládají ve firemní sféře 
tradičně dopravní prostředky. Také loni dosáhly největších 
objemů osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení 
a nákladní automobily. Ve skupině strojů a zařízení byl největ-
ší zájem o financování zemědělských anebo lesnických strojů 
a také o financování kovoobráběcích i jiných obráběcích strojů.

Financování firemního provozu

• factoring

Výše prostředků poskytnutých formou factoringu 
stoupla o 3,1 %.

Podle údajů Asociace factoringových společností České 
republiky loni stoupla výše prostředků poskytnutých v  rám-
ci factoringu meziročně o  3,1 % na 25,36 miliardy korun. 
Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 183,98 miliardy 
korun, což představuje meziroční navýšení o 5,5 %.

Factoring je určen na financování firemního provozu. V roce 
2019 volila většina zákazníků regresní factoring, při němž fac-
toringová společnost nepřebírá riziko platební neschopnosti 
odběratele klienta. Z hlediska regionálního zaměření loni na-
dále převládala poptávka po tuzemském factoringu.
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Graf č. 1: Podíl produktů určených na financování podnikatelských investic v roce 
2019 (podle vstupního dluhu)

Graf č. 3: Regionální zaměření factoringu poskytnutého v roce 2019

Graf č. 4: Podíl regresního a bezregresního factoringu poskytnutého v roce 2019Graf č. 2: Podíl komodit v rámci financování firem v roce 2019

o 5,5 % na 183,98 miliardy korun. Výše prostředků poskytnutých 
klientům v rámci factoringu meziročně stoupla o 3,1 % na 25,36 
miliardy korun.

V  kategorii financování domácností asociace zaznamenala 
zvýšení celkového objemu obchodů o 0,4 % na 27,95 miliardy 
korun. Výše spotřebitelských úvěrů poskytnutých členy ČLFA do-
sáhla 27,06 miliardy korun, což představuje meziroční navýšení 
o 0,4 %. Objem spotřebitelského leasingu klesl o 0,2 % na 0,89 
miliardy korun.

Členové ČLFA uzavřeli v  loňském roce nejvíce kontraktů na fi-
nancování aut. Na silniční dopravní prostředky poskytli 75,73 mili-
ardy korun, o 0,5 % méně než v roce 2018. Z toho 34,35 miliardy 
bylo určeno na pořízení 73 029 nových osobních vozů. Objem 
prostředků určených na nové osobní automobily se meziročně 
snížil o mírných 0,9 %, počet těchto vozidel však poklesl o 10 %. 
Prostřednictvím produktů členů ČLFA bylo financováno 29,2 % 
všech nových osobních aut poprvé registrovaných v České re-
publice v roce 2019.

Financování podnikatelských investic 

• Leasing, úvěr, operativní leasing

Nejvíce peněz si firmy jako obvykle půjčily na dopravní 
prostředky.

V roce 2019 poskytli členové ČLFA firmám na jejich investice 
104,26 miliardy korun.

Prostřednictvím produktů určených přednostně na financo-

Daří se firmám 
i domácnostem

 
Pozn.: Výsledky za rok 2018 byly pro potřeby meziročního srovnání a objektivního zmapování trendů na trhu 
přepočítány tak, aby odpovídaly aktuální členské základně asociace. Údaje za factoring poskytla Asociace 
factoringových společností České republiky. 
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Prostřednictvím produktů určených přednostně na financování konkrétní věci bylo realizováno 76,3 % těchto 
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V přehledu financovaných věcí převládají ve firemní sféře tradičně dopravní prostředky. Také loni dosáhly 
největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení a nákladní automobily. Ve skupině 
strojů a zařízení byl největší zájem o financování zemědělských anebo lesnických strojů a také o financování 
kovoobráběcích i jiných obráběcích strojů. 
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finanční leasing včetně úvěrů pro firmy: 76,3 %

operativní leasing: 23,7 %

osobní a užitkové automobily: 42,4 %
nákladní automobily: 17,6 %
stroje a zařízení: 29,0 %
nemovitosti: 3,3 %
ostatní: 7,7 %

 

Financování firemního provozu 
- factoring 

 
Výše prostředků poskytnutých formou factoringu stoupla o 3,1 % 
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183,98 miliardy korun, což představuje meziroční navýšení o 5,5 %. 
Factoring je určen na financování firemního provozu. V roce 2019 volila většina zákazníků regresní factoring, při 
němž factoringová společnost nepřebírá riziko platební neschopnosti odběratele klienta. Z hlediska 
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Podíl regresního a bezregresního factoringu 
poskytnutého v roce 2019 

Financování domácností 
- spotřebitelské úvěry a leasing) 

 
Objem prostředků, které členové ČLFA poskytli domácnostem, mírně vzrostl 
Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v loňském roce prostřednictvím spotřebitelských úvěrů 27,06 
miliardy korun, což značí meziroční růst o 0,4 %, a pomocí spotřebitelského leasingu 0,89 miliardy korun, tedy o 
0,2 % méně peněz než v roce 2018. 
Souhrnný objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl rozložen mezi 
revolvingové úvěry (10,23 miliardy korun), neúčelové půjčky (6,60 miliardy korun) a financování hmotného 
majetku (10,23 miliardy korun). 
Na osobní automobily si loni domácnosti půjčily 9,18 miliardy korun. Větší zájem přitom měly o financování 
ojetin než o financování nových vozidel. 
 
Milan Busta, foto Michal Busta a archiv 
 
Podíl produktů určených na financování 
domácností v kategorii spotřebitelských úvěrů 
v roce 2019 (podle celkových objemů obchodů) 

tuzemský factoring: 61,7 %
exportní factoring: 35,8 %
importní factoring: 2,5 %

regresní factoring: 55,3 % bezregresní factoring: 44,7 %
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největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení a nákladní automobily. Ve skupině 
strojů a zařízení byl největší zájem o financování zemědělských anebo lesnických strojů a také o financování 
kovoobráběcích i jiných obráběcích strojů. 
 
 
Podíl produktů určených na financování 
podnikatelských investic v roce 2019 
(podle vstupního dluhu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podíl komodit v rámci financování firem v roce 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

  

finanční leasing včetně úvěrů pro firmy: 76,3 %

operativní leasing: 23,7 %

osobní a užitkové automobily: 42,4 %
nákladní automobily: 17,6 %
stroje a zařízení: 29,0 %
nemovitosti: 3,3 %
ostatní: 7,7 %

 

Financování firemního provozu 
- factoring 

 
Výše prostředků poskytnutých formou factoringu stoupla o 3,1 % 
Podle údajů Asociace factoringových společností České republiky loni stoupla výše prostředků poskytnutých v 
rámci factoringu meziročně o 3,1 % na 25,36 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 
183,98 miliardy korun, což představuje meziroční navýšení o 5,5 %. 
Factoring je určen na financování firemního provozu. V roce 2019 volila většina zákazníků regresní factoring, při 
němž factoringová společnost nepřebírá riziko platební neschopnosti odběratele klienta. Z hlediska 
regionálního zaměření loni nadále převládala poptávka po tuzemském factoringu. 
 
 
Regionální zaměření factoringu poskytnutého 
v roce 2019 

 
 

 
Podíl regresního a bezregresního factoringu 
poskytnutého v roce 2019 

Financování domácností 
- spotřebitelské úvěry a leasing) 

 
Objem prostředků, které členové ČLFA poskytli domácnostem, mírně vzrostl 
Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v loňském roce prostřednictvím spotřebitelských úvěrů 27,06 
miliardy korun, což značí meziroční růst o 0,4 %, a pomocí spotřebitelského leasingu 0,89 miliardy korun, tedy o 
0,2 % méně peněz než v roce 2018. 
Souhrnný objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl rozložen mezi 
revolvingové úvěry (10,23 miliardy korun), neúčelové půjčky (6,60 miliardy korun) a financování hmotného 
majetku (10,23 miliardy korun). 
Na osobní automobily si loni domácnosti půjčily 9,18 miliardy korun. Větší zájem přitom měly o financování 
ojetin než o financování nových vozidel. 
 
Milan Busta, foto Michal Busta a archiv 
 
Podíl produktů určených na financování 
domácností v kategorii spotřebitelských úvěrů 
v roce 2019 (podle celkových objemů obchodů) 

tuzemský factoring: 61,7 %
exportní factoring: 35,8 %
importní factoring: 2,5 %

regresní factoring: 55,3 % bezregresní factoring: 44,7 %



Financování domácností

• Spotřebitelské úvěry a leasing

Objem prostředků, které členové ČLFA poskytli domácnos-
tem, mírně vzrostl.

Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v  loňském roce pro-
střednictvím spotřebitelských úvěrů 27,06 miliardy korun, což značí 
meziroční růst o 0,4 %, a pomocí spotřebitelského leasingu 0,89 mi-
liardy korun, tedy o 0,2 % méně peněz než v roce 2018.

Souhrnný objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotře-
bitelských úvěrů byl rozložen mezi revolvingové úvěry (10,23 miliardy 
korun), neúčelové půjčky (6,60 miliardy korun) a financování hmotné-
ho majetku (10,23 miliardy korun).

Na osobní automobily si loni domácnosti půjčily 9,18 miliardy korun. 
Větší zájem přitom měly o financování ojetin než o financování nových 
vozidel.
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POČET NOVÝCH A OJETÝCH OSOBNÍCH VOZŮ URČENÝCH 
PRO DOMÁCNOSTI, KTERÉ FINANCOVALI ČLENOVÉ ČLFA 

V ROCE 2019

počet smluv 

nové vozy 17 716

ojeté vozy 23 359
 

 
Počet nových a ojetých osobních vozů určených 
pro domácnosti, které financovali členové ČLFA 
v roce 2019 

 

neúčelové půjčky: 24,4 %
revolvingové úvěry: 37,8 %
financování hmotného majetku: 37,8 %

 počet smluv  
 
nové vozy 
 

17 716 

 
ojeté vozy 
 

23 359 

Graf č. 5: Podíl produktů určených na financování domácností v kategorii spotřebi-
telských úvěrů v roce 2019 (podle celkových objemů obchodů)
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Operativní leasing tak v podnikatelské kate-
gorii obhájil svůj nadpoloviční podíl na  trhu 
z posledních let. Mezi domácnostmi je dnes 
popularita operativního leasingu nižší. Nepo-
chybně k tomu přispěl fakt, že již pominula 
doba levných operativních leasingů nabíze-
ných na kratší dobu, typicky na jeden nebo 
dva roky, která ve větší míře oslovovala právě 
i privátní zájemce. Výrobci vozidel i leasingo-
vé společnosti už tuto strategii opustili a trh 
se vrátil do obvyklých kolejí.

Investice do  nových aut klesly mezi-
ročně o 0,9  %. 

Členské společnosti ČLFA v  loňském 
roce profinancovaly bezmála 30 % všech 
nově registrovaných osobních automobilů 
v České republice. Konkrétně šlo o 73 029 
vozidel, tři čtvrtiny z  nich byly určeny fir-
mám, jedna čtvrtina spotřebitelům. Celkem 
členové asociace poskytli na nové osobní 
automobily 34,35 miliardy korun, meziroč-
ně o 0,9 % méně.
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Při financování nového auta volí větši-
na domácností spotřebitelský úvěr, u fi-
rem vede operativní leasing.

Časy, kdy většina domácností nakupovala 
nová auta na klasický leasing jsou nenávrat-
ně pryč. Nyní jasně vede výhodnější a více 
variabilní spotřebitelský úvěr. Podle statistik 
České leasingové a finanční asociace (ČLFA 
sdružuje drtivou většinu finančních institu-
cí) takto loni nakupovalo 90 % spotřebitelů. 
Zbývajících 10 % volilo operativní leasing.

Ve firmách převládá operativní leasing.
Ve firemní sféře je situace odlišná. Měřeno 

počtem uzavřených smluv preferovalo loni 
51 % podnikatelských subjektů při financo-
vání nového osobního automobilu opera-
tivní leasing, tedy pronájem vozu doplněný 
službami spojenými s jeho provozem. Oproti 
tomu 49 % firemních klientů dalo přednost 
tradičnímu způsobu financování – účelové-
mu podnikatelskému úvěru, případně ob-
dobně koncipovanému finančnímu leasingu. 

Klasickému leasingu odzvonilo

FINANCOVÁNÍ VOZIDEL                                                      BILANCOVÁNÍ ROKU 2019

 
Podíl produktů určených na financování nových osobních aut pro domácnosti 

v roce 2019  
 
 
Podíl produktů určených na financování nových osobních aut pro firmy 
v roce 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podíl produktů určených na financování nových osobních aut pro domácnosti 

v roce 2019  
 
 
Podíl produktů určených na financování nových osobních aut pro firmy 
v roce 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podnikatelské úvěry včetně finančního leasingu: 49%

podnikatelské úvěry včetně spotřebitelského leasingu: 90%

operativní leasing: 51%

operativní leasing: 10%

Podíl produktů určených na financová-
ní nových osobních aut pro firmy v roce 
2019 

Podíl produktů určených na financová-
ní nových osobních aut pro domácnosti



Nefunguje. Tedy občas nefunguje. Je to 
technické zařízení podobné telefonní ústřed-
ně a občas prostě udělá chybu. S tím roz-
dílem, že udělá-li chybu telefonní ústředna, 
dovoláme se jinam. V případě železničního 
přejezdu snadno přijdeme o  život. Soudní 
znalci z drážní oblasti říkají, že na zabezpe-
čovací zařízení se nelze zcela spolehnout. 
A to je důvod, proč současný zákon o pro-
vozu na pozemních komunikacích ukládá 
řidiči povinnost počínat si před železničním 
přejezdem zvlášť opatrně, zejména se pře-
svědčit, zda může železniční přejezd bez-
pečně přejet. To má dva dopady: jednak 
se řidič musí podívat, zda na přejezdu ne-
existuje nějaký stavebně-technický problém, 
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je ovšem tak nebezpečný jako iluze, že 
jsou-li závory na železničním přejezdu 
vztyčeny, nemůže jet vlak. Většinou ti, kte-
ří se na vlastní kůži přesvědčili o opaku, 
již nemají možnost podělit se o svoji zku-
šenost s  ostatními. Poměrně krátce po 
autoškole jsem v  pražské Velké Chuchli 
přejížděl železniční přejezd. Závory naho-
ře, bílé světlo bliká. Půl metru před autem 
mi stokilometrovou rychlostí projel rychlík. 
Jsem osudu vděčný za tuhle zkušenost. 
Samozřejmě za to, že jsem přežil, ale také 
proto, že už jsem se pak ve své dlouhé 
následné řidičské praxi nikdy nespoléhal 
na to, že zabezpečovací zařízení na pře-
jezdu vždy bezchybně funguje.

V průměru každý den dojde v naší zemi ke střetu vlaku s vozidlem na železničním přejezdu. Důvody 
bývají různé. Někdy nepozornost, častěji snaha neztratit čas stáním před přejezdem. 

Řidiči mají zkušenost, že mezi spuště-
ním závor či rozblikáním červených 

světel a průjezdem vlaku uplyne poměr-
ně dlouhá doba. U  pomaleji jedoucích 
vlaků to tak může být, ale v  případě 
rychlíků to bývá pouhých sedm sekund. 
Pokud v takovém případě řidič vjede na 
přejezd v době, kdy už je přejezd ve vý-
straze, často projet nestihne.

Vlak může projet, i když 
bliká bílé světlo

Na téma železničních přejezdů kolu-
jí mezi řidiči nejrůznější mýty. Málokterý 

Smrt na přejezdech 
nebývá daleko

BEZPEČNOST                                                  ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY
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vozidlem, je na vině. Třeba dlouhý vagon 
v oblouku může zasáhnout až na samý okraj 
ochranného pásu. To si musí řidič uvědomit, 
a  brát vážně zejména v  případech, kdy je 
povinen zastavit vozidlo na příkaz dopravní 
značky Stůj, dej přednost v jízdě! na místě, 
odkud má náležitý rozhled na trať. Toto mís-
to již může ležet v ochranném pásu.

Význam přerušovaného 
bílého světla

Ne každému je zcela jasný význam bílého 
přerušovaného světla signálu přejezdového 
zabezpečovacího zařízení. Řidiči se domní-
vají, že mohou na přejezd rovnou vjet. Sku-
tečnost je taková, že stále platí povinnost 
přesvědčit se, že se neblíží vlak. Pokud je 
již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné 
drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání 
nebo pískání, nesmí řidič vjíždět na železnič-
ní přejezd, pokud ovšem nebliká bílé světlo. 
V takovém případě musí řidič stále být opa-
trný a pochopí-li provozní situaci, může na 
přejezd vjet. Bude to zejména v případech, 
kdy se mezi blížícím se vlakem a železničním 
přejezdem nachází stanice, do které vlak evi-
dentně brzdí, nebo v blízkosti přejezdu pro-
bíhá posun. Pokud bílé světlo nebliká, řidič 
na přejezd vjet nesmí.

Používat zdravý rozum 
i pud sebezáchovy

Správné pochopení pravidel pro chování 
na železničním přejezdu a v jeho blízkosti je 
důležitou, nikoliv však jedinou podmínkou 
pro zabránění střetu s vlakem. Je nezbytné 
používat rozum, dodržovat obecné zásady 
bezpečného chování a mít respekt. A v ne-
poslední řadě také mít správně vyvinutý 
pud sebezáchovy.
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například propadnutý panel mezi kolejnice-
mi, kvůli kterému by se uprostřed přejezdu 
zastavil a nemohl pokračovat v jízdě. Zejmé-
na ale zmíněné ustanovení znamená, že se 
řidič musí přesvědčit, že se k přejezdu neblíží 
vlak. A to bez výjimky ve všech případech. 
Tedy i při zvednutých závorách a/nebo blika-
jícím bílém světle. 

Zodpovědnost přesunuta 
na řidiče

Budete-li chvíli pozorovat řidiče při přejíž-
dění železničního přejezdu, s vysokou prav-
děpodobností nezaznamenáte ani jednoho, 
který by se před vjetím na přejezd rozhlédl. 
Všichni jedou „s klapkami na očích“ a sle-
pě věří (aniž by to s jistotou věděli), že vlak 
nepojede. Řidiče autobusů plných lidí ne-
vyjímaje. A dojde-li ke střetu vlaku s  vozi-
dlem, začne se zkoumat, zda přejezdové 
zabezpečovací zařízení fungovalo správně. 
Ve skutečnosti je to ale vlastně jedno. Prá-
vě s ohledem na možné poruchy byla před 
sedmnácti lety přesunuta hlavní zodpověd-
nost na řidiče, a  je to tak správně. Řidič, 
vidí-li blížící se vlak, může na přejezd nevjet. 
Strojvůdce může začít brzdit, ale vlak za-
staví třeba až po kilometru. Důvod je tedy 
zřejmý.

Je-li přejezd ve výstraze (střídavě blikají dvě 
červená světla nebo je slyšet zvonek či hou-
kačka) anebo jsou sklopeny závory, řidič na 
přejezd vjet nesmí. Pokud ve výstraze není 
nebo nejsou sklopeny závory, smí vjet na 
přejezd jen v případě, že se před tím pře-
svědčil, že na něj může vjet. Ostatně i ab-
solvent autoškoly, pokud se před vjetím na 
železniční přejezd nerozhlédne, u  zkoušky 
zaručeně propadne.

S přejížděním 
přejezdu neotálejte

Řidiči také často nevědí, co přesně zname-
ná povinnost zbytečně neprodlužovat dobu 
přejíždění železničního přejezdu. Nemohu 
například na přejezdu zpomalit nebo do-
konce zastavit vozidlo jen proto, že pouštím 
vozidlo z vedlejší komunikace na křižovatce 
nacházející se těsně za přejezdem. Pokud 
za mnou jedou další vozidla, a jak je nebez-
pečným zvykem jedno těsně za druhým, 
ohrozím život nejen svůj, ale i těch za mnou.

50 m a 50 km/h

Co se týká rychlostních limitů, je třeba si 
uvědomit dvě věci. Zaprvé – rychlost je ome-
zena nejen při vlastním přejíždění železniční-
ho přejezdu, ale už 50 metrů před ním. A za-
druhé – jakkoliv je rychlost při blikajícím bílém 
světle omezena na 50 km/h, bude muset 
řidič, aby dostál své povinnosti přesvědčit 
se, že může přejezd bezpečně přejet, jet ve 
skutečnosti mnohem pomaleji.

Ochranné pásmo dráhy 
je 2,5 metru od koleje

Je třeba vzít v úvahu, že při určování správ-
ného chování na železničním přejezdu řidič 
nevystačí jen s pravidly provozu na pozem-
ních komunikacích. Zákon o drahách stano-
vuje takzvané ochranné pásmo dráhy, které 
začíná ve vzdálenosti 2,5 metru od osy krajní 
koleje. Zjednodušeně řečeno, v tomto pásu 
má dráha výsostná práva a každý, kdo se 
v něm střetne s vlakem nebo jiným drážním 



nad veřejným pořádkem. Ve většině případů 
se však řidič zkoušce nevyhne. Zkouška je 
prováděna pomocí oprávněného analyzá-
toru alkoholu v dechu, přičemž tento způ-
sob může řidič zcela beztrestně odmítnout 
a  podrobit se odbornému lékařskému vy-
šetření. To samé platí i  v  případě testu na 
návykové látky. Pokud se však řidič i přes  
výzvu policisty odmítne vyšetření 
podrobit, dopouští se přestupku, za 
který hrozí pokuta ve správním řízení 
v rozmezí od 25 000 do 50 000 Kč a zá-
kaz činnosti v rozmezí až na 2 roky.

Svá specifika má také prohlídka vozidla, 
kterou policisté nejsou oprávněni vykonávat 
při namátkové silniční kontrole, a v případě 
porušení této povinnosti se jedná o  nezá-
konný postup a  řidič není povinen své vo-
zidlo kontrole podrobit. Kontrolu obsahu 
vozidla totiž může vykonat pouze pří-
slušník Policie České republiky, tedy  
nikdy ne strážník obecní policie. Jedná 
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Zelenou kartu a průkaz profesní způsobilos-
ti však po řidiči nemůže vyžadovat strážník 
obecní policie či celník. Řidiči starší 65 let jsou 
povinni předložit rovněž doklad o zdravotní 
způsobilosti k řízení vozidla. Ten je vydáván 
po absolvování povinné lékařské prohlídky 
a  řidiči starší 68 let ji musí podstupovat ve 
dvouletých intervalech. Co by policista nikdy 
neměl při silniční kontrole požadovat k před-
ložení, je občanský průkaz. Výjimka platí 
v situacích, kdy je již řidič podezřelý ze 
spáchání přestupku či trestného činu. 
V  takovém případě jej policista vyžadovat 
může a řidič je povinen mu jej předložit.

Policejními interními akty byla roku 2015 
zavedena povinnost kontrolovat u kaž-
dého řidiče, zda není pod vlivem alko-
holu. I  zde však platí v  určitých situacích 
výjimka, kdy řidič zkoušce na přítomnost 
alkoholu v  krvi podroben nebude. Jde na-
příklad o případ, kdy policie pátrá po kon-
krétních osobách či pouze vykonává dohled 
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Silniční kontroly mají svá 
striktní pravidla, která je třeba 
respektovat. Na druhou stranu 
pravomoci policistů, především 
těch městských, se neustále 
mění. Zavítali jsme tedy do 
advokátní kanceláře AZ Legal 
a  zeptali se na práva řidičů. 
K  obsáhlé tematice se nám 
vyjádřil David Kišari a Jan Skoupý. 

Kdy si vás policisté mohou namátkově 
vytipovat ke kontrole?

K namátkové silniční kontrole jsou opráv-
něni pouze příslušníci Policie České repub-
liky, nikoliv strážníci obecní policie. Ti jsou 
oprávněni zastavit řidiče pouze v  případě, 
kdy je to nutné k  zajištění bezpečného 
přechodu osob na přechodu pro chod-
ce, tj. například na frekventované silnici, 
a dále také v případě, kdy je řidič vozidla 
nebo přepravovaná osoba podezřelá 
ze spáchání přestupku týkajícího se 
bezpečnosti a  plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích. Uniformovaný 
celník má právo zastavit vozidlo pouze teh-
dy, souvisí-li to s jeho prací, tedy s kontrolou 
hmotnosti či dálniční známky.

Jednání policistů má svá pravidla, kte-
rých se musí držet

I  jednání policisty při silniční kontrole má 
svá pravidla. Řidič je na začátku kontroly 
zpravidla vyzván, aby předložil doklady ve 
smyslu § 6 odst. 8 zákona o silničním provo-

zu, tj. řidičský průkaz, 
osvědčení o  regist-
raci vozidla (tzv. malý 
technický průkaz) 
a  doklad o  sjedna-
ném povinném ru-

čení (tzv. ze-
lená karta). 
V  případě 
řidičů z po-
volání je tře-
ba předložit 
také průkaz 
p ro fesn í 
z p ů s o -
b i l o s t i . 

Pravomoci policistů 
při silniční kontrole

Bezpečnost                                Pravomoci Policistů a Práva řidičů



nezaplacení pokuty. Zaplacení není rad-
no odkládat, protože tento příkazový 
blok pak může posloužit jako exekuční 
titul. Proti příkazu na místě neexistuje 
žádný opravný prostředek, lze ho pou-
ze podrobit přezkumnému řízení, které 
může být zahájeno nejpozději do 6 mě-
síců od právní moci příkazu na místě. 
Tato poměrně krátká lhůta je stanovena 
s  ohledem na stanovení konečnosti příka-
zu na místě a z důvodu dřívějšího dosažení 
právní jistoty. V přezkumném řízení však 
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K namátkové silniční kontrole jsou oprávněni pouze příslušníci Policie České republiky, nikoliv strážníci obecní policie 

se například o situace, ve kterých policie pát-
rá po hledaných či pohřešovaných osobách, 
při pátrání po pyrotechnice a omamných lát-
kách či v souvislosti pátrání po věcech, které 
pocházejí z trestné činnosti nebo s ní souvisí. 
V případě, že má zasahující policista pode-
zření, že se ve vozidle takové věci či osoby 
nacházejí, je oprávněn podrobit vozidlo pro-
hlídce. Stejně tak mohou policisté přistoupit 
k prohlídce v případě, že mají podezření ze 
spáchání trestného činu v souvislosti s pro-
vozem vozidla.

Řešením přestupku příkazem se vzdá-
váte možnosti další obrany!

Skutkové podstaty dopravních přestupků 
jsou upravené v  zákoně o provozu na po-
zemních komunikacích. Obecná pravidla 
týkající se přestupků a přestupkového řízení 
jsou obsažena v zákoně o odpovědnosti za 
přestupky a  řízení o nich. Nejrychlejším vy-
řešením dopravního přestupku, mimo napo-
menutí, je příkaz na místě, který je vydáván 
v tzv. zkráceném řízení. Přestupek může být 
příkazem na místě řešen pouze za splnění 
zákonem stanovených podmínek – k vyře-
šení přestupku nestačí domluva a  ob-
viněný s  příkazem na místě souhlasí. 
Souhlas musí být vysloven se zjištěným sta-
vem věcí, s právní kvalifikací skutku, s ulože-
ním i výší pokuty a s vydáním příkazového 
bloku. Příkaz na místě končí uložením po-
kuty a vydáním příkazového bloku, ve kte-
rém jsou uvedeny údaje o pachateli, popis 
přestupku, právní kvalifikace, výše pokuty, 
podpis pachatele a policisty, datum a mís-
to vydání a poučení pachatele. Podpisem 
příkazového bloku se z něho totiž stává 

pravomocné a vykonatelné rozhodnutí. 
Policisté si musí dát záležet na tom, aby byl 
příkazový blok vyplněn správně, jelikož ne-
správně či nečitelně vyplněný příkazový blok 
může být důvodem k zastavení přestupko-
vého řízení.

Pokuta, která je uložená na místě, se může 
vyšplhat do výše 10 000 korun. V případě, 
že nedojde k  úhradě na místě, je vydán 
příkazový blok na peněžitou povinnost na 
místě nezaplacenou, v  němž je uvedeno 
místo a způsob platby, stejně jako následky 



sankci mu uděluje. Nemístné jsou otázky 
typu: „Pane řidiči, víte, čeho jste se dopus-
til?“, jelikož povinností policisty je sdělit 
řidiči obvinění, případně jaký úkon bude 
činit a  nikoliv pokoušet se o  doznání 
řidiče, což je bohužel velmi oblíbenou tak-
tikou policistů. V případě pochybností je 
lepší nevypovídat a  nechat přestupek 
projednat v nezkráceném řízení. 

Stejně tak je dobré nenechat se zviklat po-
známkami policistů o tom, že v případě pro-
jednání ve správním řízení, bude řidičům ulo-
žena vyšší sankce, kterými se v  některých 
případech snaží řidiče přimět k uhrazení po-
kuty na místě. Běžné jsou i sliby policistů, 
že v  případě přistoupení k  projednání 
věci příkazem na místě nebudou řidiči 
strženy body. Jedná se ovšem o neprav-
divé informace, jelikož strhávání bodů v bo-
dovém systému nelze považovat za sankci. 
Jedná se pouze o administrativní opatření, 
které vždy doprovází uložení sankce.

Neváhejte si pořídit vlastní důkazy 
z kontroly. Můžete si natočit video!

Velice diskutovanou problematikou je poři-
zování audiovizuálních záznamů o silničních 
kontrolách na mobilní a  podobná zařízení. 
Policista, jakožto orgán veřejné moci, může 
pořizovat audiozáznam dle libosti, jelikož 
je k  tomu zmocněn zákonem. Stejně tak 
může ale pořizovat záznam i kontrolo-
vaný řidič, jelikož tomu zákon takové 
jednání nezakazuje, a protože platí zá-
sada, že každý může činit to, co není 
zákonem zakázáno, i on může policis-
ty při kontrole nahrávat a použít tento 
audiovizuální záznam jako případný 
důkaz. Policista je povinen toto nahrávání 
strpět, jelikož jde o kontrolu státní moci ze 
strany občana a nemá právo řidiči jakkoli 
v nahrávání bránit. Při silniční kontrole totiž 
policista nevystupuje jako soukromá osoba, 
nýbrž vykonává působnost orgánu státní 
moci.

S oboustrannou slušností to půjde vždy 
lépe

V každém případě je třeba zachovat sluš-
nost a zdvořilost. Oboustranně. Nikdy není 
třeba být hrubý a vulgární, jelikož tím může 
dojít k nemilému zhoršení situace. Pro řidiče 
je výhoda, že si může jednání policisty bez 
jakéhokoli postihu nahrávat a použít toto vi-
deo jak důkaz. Jako důkaz lze užít také 
svědka a  je tedy v  případě problémů 
velikou výhodou mít nejméně jednoho 
svědka, který může danou situaci popsat 
a napomoci tak vyřešení celého případu. 

není zkoumáno zavinění přestupku, ale 
zda bylo postupováno v souladu s pře-
stupkovým zákonem.

Příkaz na místě, nebo správní řízení?
Může nastat situace, kdy je pro řidiče řešení 

přestupku příkazem na místě lepší variantou 
než správní řízení, a to zejména v případě, kdy 
si je řidič spáchání přestupku vědom a poli-
cista disponuje opravdu průkaznými dů-
kazními prostředky. V  opačném případě, 
tedy v případě, kdy řidič nesouhlasí s tím, že 

spáchal přestupek, nebo nesou-
hlasí s výší pokuty, je nutné pro 
uplatnění svých procesních 
práv nechat věc postoupit 
do správního řízení.

Policisté si často zjednodu-
šují práci na úkor 

řidičů
Policista by 

řidiči měl ihned 
sdělit, jakého 
přestupku se 
dopustil, na zá-
kladě čeho tak 

soudí a  jakou 

Bezpečnost                                Pravomoci Policistů a Práva řidičů

www.azlegal.cz
sokolovská 2170/161

180 00 Praha 8

Silniční kontrola má svá pravidla, která je nutné respektovat. Na druhou stranu má řidič svá práva, 
o která by se svým špatným jednáním neměl připravit. 

Pokud souhlasíte s řešením přestupku příkazem (dříve 
blokovou pokutou), vzdáváte se možnosti dalšíobrany.
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Většině nehod ovšem jde snadno předejít. 
Kolikrát stačí tak málo – pokora k fyzikálním 
zákonům, které platí pro každého bez rozdí-
lu, a úcta k životu druhých lidí. Dopravních 
nehod by tak jistě ubylo, ale my je musíme 
připravit i  na tento scénář,“ říká Bc. Alan 
Mejstřík, DiS., zdravotnický záchranář a ex-
pert na poskytování přednemocniční neod-
kladné péče a simulační výuku. 

KDYŽ SE STANETE 
SVĚDKEM DOPRAVNÍ 
NEHODY: 

•    ZASTAVTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ
Nevrhněte se do nebezpečí po hlavě. 

Zastavte až za nehodou, raději dál než 
blíž, ideálně úplně mimo komunikaci. 
Zvlášť pozor dávejte v  zatáčkách, kde 
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I když jen projíždíte kolem nehody a neposkytnete první pomoc, hrozí podle zákona až pět let vězení

Za neposkytnutí 
pomoci hrozí pět let 
vězení

Když k nehodě dojde, moralizování musí 
jít stranou. Teď se hraje o všechno. Silniční 
zákon ukládá povinnost poskytnout pomoc 
účastníkům dopravní nehody. To může 
evokovat pocit, že projíždějící okolo neho-
dy nemusí ani přibrzdit. Poskytnutí první 
pomoci ovšem obsahuje i občanský záko-
ník, povinnost tedy existuje bez ohledu na 
konkrétní roli účastníka silničního provozu, 
dokonce pod hrozbou pěti let nepodmí-
něného trestu. Zranění právě bojují o život 
s  časem, můžou jim zbývat sekundy či 
jednotky minut. „Pokud jede auto, spadne 
na něj větev a ono havaruje, je to nešťast-
ná náhoda, které se stávají a budou stávat. 
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Jde-li někomu bezprostředně o  život, je třeba okamžitě jednat. Při hromadných nehodách podle 
zkušeností záchranářů potřebují nejvíce pomoci ti zranění, kteří nekřičí. 

Každých 5 minut se stane na českých 
silnicích jedna dopravní nehoda. 

Jde-li někomu bezprostředně o život, je 
třeba okamžitě jednat. Zdravotnická zá-
chranná služba má zákonem stanovenou 
dojezdovou dobu 20 minut. Průměrně se 
ve městě tento čas pohybuje okolo 8 mi-
nut, mimo město a při zhoršeném počasí 
však může být i výrazně delší. „Pokud se 
stanete svědkem dopravní nehody, jste 
i  tím, kdo může pro záchranu účastníků 
nejvíce udělat. Mnozí řidiči pod vlivem 
stresu a  tíhy zodpovědnosti neví, jak se 
zachovat, proto je důležité vkládat tato 
pravidla do paměti každého z nás už od 
mládí,“ říká dopravní specialista Martin 
Bednář, šéf projektu Nehodou to začíná, 
v  rámci kterého jsou studenti středních 
škol seznamováni mimo jiné i se základy 
první pomoci.

Vteřiny po nehodě…
Čas, který rozhoduje!

BEZPEČNOST                                 PRVNÍ POMOC PO NEHODĚ



ců dost a nezdrží se pomoc ostatním, je 
možné nedýchajícího vyprostit z vozu a do 
příjezdu záchranky oživovat – tedy stla-
čovat hrudník, případně, jsou-li pomůcky 
a zkušenost, provádět umělé dýchání.

•    ZAJISTĚTE TEPLO
Pokud to není nutné z důvodu hrozícího 

nebezpečí, zraněné, kteří dýchají, nevy-
prošťujte z  vozidla. Jsou v  něm chráněni 
před chladem, deštěm i  větrem. Každý 
zraněný potřebuje být v  teple, i  když je 
venku horko. Přikryjte zraněné dekou, ob-
lečením či termofólií z lékárničky. Podchla-
zení na místě zvyšuje pravděpodobnost 
úmrtí v nemocnici.

Resumé 

Každá nehoda je jiná a  nelze tedy se-
stavit univerzální návod. Přesto můžete 
učinit opatření, která vás na poskytnutí 
první pomoci lépe připraví. Absolvujte kurz 
první pomoci, naučte se zacházet s výba-
vou autolékárničky a opatřete ji funkčními 
pomůckami. Nainstalujte si do telefonu 
aplikaci Záchranka. A  především – ne-
buďte k osudu zraněných lhostejní. „Vaše 
rozhodnutí poskytnout první pomoc může 
být pro zraněného naprosto zásadní. To, 
že cítíte strach a  obáváte se, zda situaci 
zvládnete, je normální pocit. Ošetřovat na-
říkající zraněné je emočně náročné i  pro 
nás záchranáře. Zachránit lidský život je 
krásný pocit. O  to krásnější, když víte jak 
na to. Díky, že až pojedete kolem dopravní 
nehody, zastavíte,“ říká záchranář Bc. Alan 
Mejstřík, DiS., který rád spolupracuje 
na vzdělávacích projektech společnosti  
DEKRA. 
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Zranění bojují o život s časem, můžou jim zbývat sekundy či jednotky minut. Poskytnutí první pomoci má proto 
mimořádný význam.

Zvláště v obtížném terénu se budou záchranáři dostávat ke zraněnému delší dobu. První pomoc má v těchto 
případech mimořádný význam. 

i místo mimo komunikaci může být velmi 
nebezpečné. Oblečte reflexní vestu a své 
spolucestující pošlete na bezpečné místo 
mimo komunikaci. Označte místo neho-
dy v  dostatečné vzdálenosti výstražným 
trojúhelníkem nebo jiným zřetelným způ-
sobem. V  silnici se pohybujte minimálně 
a  s  neustálou ostražitostí – riziko sekun-
dární nehody je vysoké. Pozor také na 
další nebezpečí, např. unikající kapaliny, 
požár, neaktivovaný airbag, ostré plechy, 
agresivní či opilé osoby i  kontakt s  krví. 
Zatáhněte v  havarovaném vozidle ruční 
brzdu a vyndejte klíčky ze zapalování.

•    ZAVOLEJTE POMOC
Čím dřív pomoc zavoláte, tím dříve při-

jede. Při nehodě se zraněním volejte pri-
márně zdravotnickou záchrannou službu 
na čísle 155. Pokud nemáte signál, volte 
linku 112, případně kteroukoliv jinou tís-
ňovou linku (158, 150, 156). Na linku 112 
se dovoláte i bez SIM karty. V místě bez 
možnosti snadné lokalizace použijte apli-
kaci Záchranka, která odešle vaše GPS 
souřadnice. Zásadní je udat přesné místo 
nehody – na dálnici kilometr i směr. Ope-
rátorka vám bude dávat instrukce, jak 
postupovat a  jak pomoci, poslouchejte ji. 
Myslete na to, že ona nevidí nehodu a vy-
chází jen z vašich informací.

•    POSKYTNĚTE PRVNÍ POMOC
Zorientujte se, zjistěte počet zraněných, 

zeptejte se účastníků. Pozor, někteří mo-
hou být ve velké vzdálenosti, mimo vo-
zovku, pod vozidlem, malé děti někde za 
sedadlem, v zavazadlovém prostoru apod. 
Pokud vás pomáhá více, rozdělte si jasně 
úkoly – kdo zavolá, kdo označí místo, kdo 
půjde do červeného a  kdo do modrého 
auta. Každá nehoda je jiná, často bývají 
zranění zaklínění. Obvykle potřebují nejvíce 

pomoci ti, kteří nekřičí (jsou v bezvědomí). 
Při nehodách bohužel lidé i umírají. Pokud 
má někdo zranění neslučitelné se životem, 
resuscitace (oživování) není na místě. Dů-
ležitější je postarat se o ty, které ještě za-
chránit jde. 

•    ZASTAVTE VELKÉ KRVÁCENÍ
Obvazem nebo kusem oblečení tlačte 

v místě krvácení. U velkých ran či amputa-
ce to může být problém, pak lze končetinu 
zaškrtit (vždy na stehně či paži). Umístěte 
škrtidlo, široký opasek či široký pruh látky 
tak, aby z rány níže už krev netekla.

•    UVOLNĚTE DÝCHACÍ CESTY
Osobě v bezvědomí je nutné umožnit dý-

chání. Někdy stačí uvolnit oděv, očistit ob-
ličej od krve nebo pootevřít ústa, případ-
ně odstranit viditelné překážky, nenechat 
osobu v předklonu viset v pásech. Kdo ani 
po uvolnění dýchacích cest při nehodě ne-
dýchá, je obvykle mrtvý. Pokud je zachrán-



lech značky Škoda. Zbylých 62 % připadá 
na ostatní členy koncernu. Kromě Němec-
ka se převodovky vyvážejí do Indie, Polska, 
Ruska, Španělska, Maďarska a Jihoafrické 
republiky.
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Autonomní robot Omron, sloužící k přemisťování komponentů, se umí vyhnout překážce či zvolit efektivnější 
trasu k cíli

Jediným vyráběným produktem zde je 
samočinná dvouspojková převodovka  
DQ 200. Kapacita výroby se postupně navy-
šovala až na současných 2200 kusů za den, 
přičemž 38 % z nich najde využití v mode-
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Vrchlabský závod Škoda Auto má pro koncern celosvětový význam a patří k nejmodernějším svého 
druhu. V rámci 155. výročí své existence jsme se mohli podívat, jak se rodí automatické převodovky 
DQ 200.

Výrobní závod Škoda Auto ve Vrchlabí 
loni oslavil 155. výročí od svého vzniku 

v  roce 1864. Po druhé světové válce byl 
známý především výrobou automobilů, kte-
rá s rokem 2012 skončila. Během 18 měsíců 
dlouhé přestavby došlo ke kompletní mo-
dernizaci podniku a transformaci na výrobnu 
komponentů. Za úspěšnou přípravu a dyna-
mický rozvoj byl závod v roce 2015 oceněn 
titulem Továrna roku. Celková investice do 
modernizace v  současné podobě dosáhla 
250 mil. eur. A my jsme dostali možnost po-
dívat se do útrob tohoto giganta. 

Distribuce 
do celého světa

Vrchlabský závod je jedním z nejmoderněj-
ších v  rámci celého koncernu Volkswagen 
s  více jak 1000 zaměstnanci. Jeho velkou 
předností je mimořádně čistá výroba umož-
ňující mít všechny sekce produkce pod jed-
nou střechou a to včetně obráběcích strojů 
i kalírny. Zároveň se podařilo zcela eliminovat 
odpad, všechny vedlejší produkty výroby 
jsou opětovně použity. 

Unikum z Vrchlabí 
Technické inovace                                                    Samočinné přeVoDoVky z Vrchlabí 



podat nové a odložit prázdné formy s díly. 
Další roboty nalezneme v  sekci finálního 
skládání, kde zajišťují ergonomicky náročné 
operace, nebo nanesení a 3D kontrolu spo-
jovacího materiálu. 

závěrečný test

Každá převodovka musí projít výstupním 
testem. Ten má dvanáct částí a  kontroluje 
funkční i akustické vlastnosti. Prostředí přes-
ně simuluje podmínky ve voze při rychlosti až 
180 km/h. V případě závady je systém Vis-
com schopen přesně určit místo, například 
konkrétní zub, se zjištěnou anomálií. Celé 
oddělení pracuje zcela autonomně, takže 
k obsluze je třeba pouze jeden pracovník. 
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zaměstnance 
si vychovává 
od školního věku

Poptávka po kvalifikovaných pracovnících 
je stále větší, v době rekordně nízké neza-
městnanosti je to však problém. Škoda Auto 
proto spolupracuje s řadou regionálních škol 
v rámci odborných projektů, které mají za cíl 
zefektivnit osnovy a praktická cvičení. Ti nej-
lepší si mohou zajistit perspektivní pozici pří-
mo v závodu se širokým spektrem zaměření.  

převodovka DQ 200 

Vývoj koncernové dvouspojkové převo-
dovky je spojený se značkou Bugatti, kte-
rá u  modelu Veyron potřebovala přenášet 
dosud nevídané výkony. Později se převo-
dovky DSG dostaly i  do běžných modelů.  
DQ 200 je určena menším modelům 
s  točivým momentem do 280 Nm (dříve  
do 200 Nm) a motorem umístěným napříč. 
Tato konfigurace kladla nesmírné nároky na 
kompaktní rozměry skříně. Jedním z  účel-
ných řešení je suchá spojka, která je lehčí 
a jednodušší díky absenci olejového ústrojí.  

Budoucnost v oblasti převodovek je vrch-
labskému závodu nakloněná. Před rokem 
převzala Škoda Auto celosvětovou odpo-
vědnost za manuální převodovky. V reakci na 
současné trendy však koncern Volkswagen 
postupně ukončuje jejich vývoj. V  oblasti 
automatů má globální odpovědnost za soft-

ware pro DQ 200. Zajímavostí je, že v USA 
používá koncern úplně odlišné samočinné 
převodovky. Jsou klasické koncepce s mě-
ničem, které svým charakterem lépe vyhovují 
zdejším zákazníkům. 

kontrola kvality

Během pracovní směny se pravidelně po-
sílají vybrané díly do měřicího střediska se 
stálou teplotou 20–22 °C, které je od výrobní 
haly odděleno „dilatační chodbou“. Po mo-
dernizaci sem díly dovážejí transportní roboti 
a  výsledný protokol má vedoucí pracovník 
linky okamžitě k dispozici v elektronické po-
době. Denně zde proběhne 700– 800 měře-
ní. Vybavení v hodnotě přesahující 3 mil. eur 
měří odchylky polohy a  tvarů, například či-
dlem vybaveným rubínovou kuličkou s přes-
ností na jednotky mikronů. 

Souhra žen a strojů

Mechatronika je mozkem převodovek  
DQ 200 zajišťujícím jejich funkci. Toto mon-
tážní oddělení má nejvyšší nároky na čistotu 
prostředí. Poté, co jsou všechny díly roztří-
děny a náležitě očištěny, putují na jednu ze 
dvou výrobních linek. Zde je vyžadována vel-
mi jemná motorika rukou, proto 70 % per-
sonálu tvoří ženy. Velkým pomocníkem jim je 
robot iiwa, který jim pomáhá s nejcitlivějším 
procesem ve výrobě, a to zakládáním pístu 
řazení. Pracuje zcela sám, navíc si umí sám 

Zakládání pístu řazení je nejcitlivější operace celé výroby, proto ji zajišťuje samostatně pracující robot

Mimořádná přesnost, čistota a kvalita. Vrchlabský 
závod je jedním z nejmodernějších vůbec.



Také společnost American Manganese, 
která spolupracovala s  Institutem kritických 
materiálů amerického ministerstva energeti-
ky v oblasti recyklace akumulátorů, nedávno 
patentovala technologii pro efektivní extrakci 
všech kovů z katody Li-ion baterií včetně li-
thia, které se dnes do značné míry nerecyk-
luje vůbec.

Hlavní přednosti nového 
akumulátoru ve zkratce:

– Nižší náklady – aktivní katodové materi-
ály mají sklon stát se levnější, protože neob-
sahují těžké kovy.

– Rychlejší nabíjení – k  dosažení 80% 
stavu nabití stačí méně než pět minut, aniž 
by došlo ke snížení specifické kapacity vy-
bíjení.

– Vysoká hustota výkonu – více než 
10 000 W/L (překročení úrovně výkonu, kte-
rou může dosáhnout Li-ion akumulátor).

– Vysoká hustota energie – více než 
800 Wh/L, srovnatelné s  nejmodernějším 
Li-ion akumulátorem.

– Vynikající energetická účinnost – přes 
90 % (počítáno z poměru energie potřebné 
k vybití a opětovnému nabití akumulátoru).

– Nízká hořlavost elektrolytů.
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Nový typ akumulátoru, který 
vyvinuli vědci IBM z  mořských 
materiálů, neobsahuje těžké 
kovy, nabízí vyšší výkon a  nižší 
riziko vznícení. Jeho výroba má 
být levnější než u Li-ion baterií.

Nové akumulátory z dílny IBM Research 
Battery Lab mají překonat stávající lithi-

um-iontovou technologii v rychlosti nabíjení, 
nabídnout lepší parametry energetické hus-
toty i účinnosti, a navíc disponují nižší ten-
dencí ke vzniku požárů. Podle výzkumníků 
mohou najít uplatnění v elektromobilech, le-
teckém průmyslu, v chytrých rozvodných sí-
tích apod., kde dosud dominují hlavně Li-ion 
technologie. Energetický článek neobsahuje 
těžké kovy, jakými jsou např. kobalt, mangan 
a nikl. Namísto těžby vzácných kovů v pro-
blematických oblastech a často za kontro-
verzních podmínek využívá materiály, které 
je možné získávat z mořské vody. Například 
novou katodu vyrobenou bez niklu, kobaltu 
nebo tekutého elektrolytu, jejichž kombinace 
potlačuje vznik tzv. lithiových dendritů (špiča-
tých útvarů na elektrodách v Li-ion akumulá-
torech způsobujících jejich degradaci), které 
mohou vést k  riziku zkratu a  následného 
požáru nebo výbuchu. Nové akumulátory by 
tak měly být podstatně bezpečnější.

Funkční prototyp do roka

Klíčové je, že nová technologie je výrobně 
levnější, což by mohlo pomoci překonat je-
den z aktuálních problémů prosazování elek-
tromobility, kterým jsou vysoké náklady na 
pořízení elektromobilů a  také jejich výrobu, 
jež je na rozdíl od bezemisního provozu dost 
„špinavou“ záležitostí (vzhledem k  původu 
a způsobu těžby drahých kovů a nedořeše-
né recyklace akumulátorů po skončení život-
ního cyklu). 

Nicméně samotné oznámení nové techno-
logie ještě neznamená její rychlé uvedení na 
trh. Předpokládaný potřebný další výzkum 
bude trvat ještě několik let. „Cílem je dosáh-

Akumulátory!
Bezpečnější, výkonnější 
a levnější 

TECHNICKÉ INOVACE                                                     NOVÉ AKUMULÁTORY PRO ELEKTROMOBILY

nout prvního funkčního prototypu do zhruba 
jednoho roku,“ řekl za výzkumnou divizi IBM 
Research Jeff Welser s tím, že to nemusí být 
nutně IBM, kdo začne konečný produkt séri-
ově vyrábět. Na vývoji komerční podoby této 
novinky spojila IBM síly s výzkumnou sekcí 
německé automobilky Mercedes-Benz, dále 
s japonským výrobcem kapalného elektroly-
tu Central Glass a  výrobcem baterií Sidus. 
Kromě vývoje akumulátorů však IBM pracuje 
i na systému umělé inteligence, který by dále 
vylepšil účinnost elektrického zdroje energie.

Vývoj na více frontách

Kromě IBM pracují na zlepšování bate-
riových technologií intenzivně i  další firmy. 
Například Tesla vylepšuje své současné Li-
-ion akumulátory (ačkoliv lithium obsahují 
jen v minimálním podílu), které mají mít vyšší 
energetickou hustotu i delší životnost (zhru-
ba dvojnásobnou oproti současné generaci) 
a  také být výrobně levnější. Články budou 
využívat monokrystalické NMC katody (slou-
čeniny niklu, manganu a kobaltu) a nový po-
kročilý elektrolyt. Využití by měly najít nejen 
u elektromobilů, ale i v bateriových úložištích. 
Firma už na nový typ akumulátorů požádala 
o patent, nicméně své patenty nabízí k vy-
užití i ostatním zájemcům. Ve svém závodě 
Gigafactory 1 vyvíjí systém recyklace aku-
mulátorů s cílem získat zpět důležité kovy. 

Nové generace akumulátorů významně sníží 
prostorové nároky na vestavbu 

Dnešní nedokonalé akumulátory jsou stále velkou brzdou rozvoje 
elektromobility. Společnost IBM pracuje na zajímavém projektu, 

který by mohl znamenat revoluci.



hodnoty na 500 Wh/kg může např. pro-
dloužit dojezd elektromobilu.

Výzkumníci poukazují, že v  nových 
technologiích jsou využívány pouze stá-
vající komerční polymery, což znamená, 
že přechod k průmyslové výrobě by měl 
být relativně snadný. Novinka byla testo-
vána zatím v tzv. knoflíkovém akumuláto-
rovém článku používaném v hodinkách, 
ale tým už pracuje na článku, který lze 
použít v telefonu.
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anodami, které charakterizovali jako „klíč 
k  překonání současného úzkého hrdla 
energetické hustoty v  lithium-iontové 
chemii“ – považovaného za zásadní pře-
kážku v rychlejším rozvoji elektromobilů, 
přenosné elektroniky apod. Podle Dr. 
Wanga může nová technologie předsta-
vovat způsob, jak zdvojnásobit hustotu 
energie Li-ion akumulátorů, která v sou-
časné době v  komerčním prostředí do-
sahuje vrcholu asi 250 Wh/kg. Zvýšení 

Vědci z australské Deakin University vyvinuli pevný elektrolyt nové generace umožňující potenciálně 
zdvojnásobit energetickou hustotu Li-ion akumulátorů.

Kapalné elektrolyty jsou jedním z dů-
vodů, proč jsou baterie náchylné 

k požáru. Představená nová technologie 
používá k vytváření elektrolytů pevný po-
lymerní materiál, který se slabě váže na 
lithiové ionty a nahrazuje těkavé kapalné 
rozpouštědlo používané jako elektrolyt 
aktuálními bateriemi. Nabízí až zdvojná-
sobení energetické hustoty Li-ion aku-
mulátorů bez hrozby přehřátí nebo po-
žáru. 

Dvojnásobná kapacita 
není jediná výhoda

Ve studiích publikovaných v odborných 
časopisech Trends in Chemistry a Joule 
informují výzkumníci Dr. Fang Fang Chen 
a  Dr. Xiaoen Wang z  Deakin University 
o novém pokroku v oblasti výkonu a bez-
pečnosti Li-ion akumulátorových článků. 
Kromě zvýšení bezpečnosti vědci věří, že 
pevný polymerní elektrolyt umožní aku-
mulátoru pracovat s  lithiovými kovovými 

Li-ion akumulátory 
s pevným elektrolytem

Pevný elektrolyt nové generace umožňuje zdvojnásobit energetickou hustotu 
Li-ion akumulátorů. Vestavba do současných elektromobilů je možná. 

Kapalné elektrolyty jsou jedním z důvodů, proč jsou akumulátory náchylné k požáru. Vědci z australské Deakin 
University proto vyvinuli pevný elektrolyt. 



Levnější smysly 
pro autonomní vozy

znamená ceny výrazně nižší, než kolik 
stojí řada jiných senzorů této kategorie, 
které v  posledních letech představova-
ly investici v  řádu desítek tisíc dolarů. 
Průmysloví a  technologičtí analytikové 
se shodují, že přinejmenším faktor vět-
ší konkurence by měl pomoci významně 
snížit ceny lidarových systémů.

Umělá inteligence bude 
v autech nezbytná

Bosch nedávno implementoval do své 
technologie vozidlových kamer umělou 
inteligenci, díky níž dokážou tato zařízení 
rychle detekovat a  kategorizovat objek-
ty a měřit jejich pohyb. Podle výrobce je 
systém schopen rychle a spolehlivě roz-
poznat částečně zakrytá nebo přejíždějí-
cí vozidla, chodce i cyklisty. To by mělo 
pomoci asistenčním systémům řidiče 
spustit varování nebo v případě potřeby 
např. efektivněji aktivovat nouzové brzdy.
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okolí v reálném čase, kterou mohou au-
tomobilové systémy použít k  rozpozná-
ní a  vyhodnocování všeho, co se děje 
v  okolí, a  na základě analýzy získaných 
informací odpovídajícím způsobem rea-
govat. 

Systém Lidar 
do 1000 USD

Bosch není jedinou společností, která 
pracuje na senzorech Lidar, ale je jejich 
hlavním dodavatelem, takže pokud do-
káže udržet přijatelné výrobní náklady, 
mohlo by to pomoci učinit poloautonom-
ní a plně autonomní auta dostupnějšími. 
Například společnost Luminar předsta-
vila loni systém Lidar, který by měl při 
výrobě vozidel představovat nákladovou 
položku s  cenovkou pod 1000 dolarů. 
Také firma Waymo minulý rok oznámila, 
že začne prodávat senzory Lidar pravdě-
podobně za méně než 5000 dolarů. To 
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Společnost Bosch představuje novinku v  podobě senzorového systému, která by měla výrazně 
podpořit rozvoj trhu autonomních vozidel.

Nový senzorový systém využívá tech-
nologii Lidar a  je určený k  detekci 

nejen blízkých překážek ve vzdálenosti 
několika metrů, ale i  těch na horizontu 
(tj. vzdálených až stovky metrů). Jde 
o technologicky vyspělé zařízení, které je 
navíc levné. 

Společnost uvedla, že navrhla senzory 
pro všechny modely autonomního řízení 
s  tím, že nově vyvinuté lidary pro použití 
ve vozidlech by měly díky sériové výrobě 
ve velkém měřítku snížit náklady. Prá-
vě spolehlivá detekce objektů na různé 
vzdálenosti (alespoň 200–300 m) je stě-
žejním faktorem pro použití autopilota na 
dálnicích, aby měl při vyšších rychlostech 
(nad 100 km/h) dostatek informací a času, 
aby mohl během velmi krátkého okamžiku 
(v řádu milisekund) zpracovat data z okolí, 
vypočítat a zajistit nejlepší reakci. 

Senzory pracují v  součinnosti s  rada-
rem a  kamerami, které pomáhají navi-
govat vozidlo s  optimální bezpečností. 
Laserové systémy lidaru tvoří 3D mapu 

Technické inovace                                                     AUtonomní vozy

Nově vyvinuté lidary by díky sériové výrobě měly 
snížit náklady na vozy s autonomním řízením
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Vyrazte za dobrodružstvím s novou Třídou V. Inovovaný bestseller vyniká 
dynamickými a úspornými motory s až 239 koňskými silami, které skvěle  
doplňuje nová 9G-TRONIC automatická převodovka. O komfort a bezpečnost 
posádky se postarají luxusní polohovatelná křesla s koženým čalouněním  
Nappa a nejmodernější bezpečnostní systémy. Kvality nové Třídy V oceníte  
jak v každodenním životě, tak při výpravách za dobrodružstvím. Více informací získáte  
u svého dealera Mercedes-Benz nebo na stránkách www.mercedes-benz.cz.

Mercedes-Benz Třída V. Průměrná spotřeba v rozsahu 6,9 až 8,5 l/100km, emise CO
2
 181 až 224 g/km (hodnoty WLTP).

Velký prostor pro velké zážitky.
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