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

ELEKTROMOBIL
Vizionářská cesta, nebo slepá ulička?





Emisní šílenství pozbývá smysl!

Dokazují to nezávislá měření i selský rozum

Kam Evropa spěje? Alespoň v automobilovém průmyslu to vypadá, že si už tak složitou hospodářskou 
situaci komplikuje více, než by musela. Evropa navíc jen slepě hledí pouze na emise CO2, přitom 
emise oxidu dusíku jsou znatelně škodlivější. V tomto kontextu není jistě bez zajímavosti nedávný 
test německého autoklubu ADAC, který testoval emise oxidu dusíku u  šestnácti moderních 
naftových modelů a  dospěl k  průměru 26 mg/kg. Toto číslo je důležité především v  kontextu 
emisních norem, které jsou nyní na úrovni 168 mg, resp. 80 mg/kg, jak je požadováno po roce 
2021. Naměřené emise naftových motorů jsou tedy již dnes výrazně pod příštím limitem.

Hra s čísly 
Ale pojďme se bavit o emisích CO2, které jsou nyní tak populární a zřejmě tvoří středobod světa. 
Evropa se v celosvětovém měřítku podílí na znečišťování emisemi CO2 pouhými 10 %. Z  těchto 

10 % se doprava jako taková podílí jen 9 %. A z těchto 9 % připadají pouhá 3 % na osobní automobily. Emisní šílenství kolem 
CO2 tedy za takové situace pozbývá smysl. Například emise CO2, které produkuje sama příroda, jsou několikanásobně vyšší než 
emise z celého automobilového průmyslu. Kdybychom tedy místo hovězího konzumovali kobylky či jiný v gastronomii populární 
hmyz, byl by přínos pro planetu zřejmě vyšší. 

Než začnete tankovat, musíte čekat
Emisní předpisy už zasahují do takových absurdit, kdy se řeší a měří i únik odparu z benzinu či nafty. Auta se musejí od příštího 
roku sama kontrolovat a  měřit produkci všech emisí včetně odparu z  nádrže. Benzin či naftu už jednoduše nenatankujete. 
Nádrže budou přetlakové, bude v  nich tlak kolem dvou atmosfér, aby byla zajištěna kontrola jejich těsnosti. Po zastavení 
u čerpací stanice tedy musíte stisknout tlačítko pro tankování a přibližně jednu minutu čekat, než se přetlak z nádrže přes aktivní 
uhlí sníží a nádrž bude možné otevřít a zahájit tankování. Názorná ukázka toho, jak auta začnou být složitá a jak málo bude stačit, 
aby se auto z důvodu banální závady zcela zastavilo nebo řidič auto zkrátka a jednoduše nenatankoval.

Vaše představy nikoho nezajímají
S  nástupem státy podporované a  dotované elektromobility jsme svědky zcela nového jevu, kdy už nelze mluvit o  přirozené 
evoluci, ale doslova o násilné revoluci v celém automobilovém průmyslu, kterou zažíváme v přímém přenosu. Celé odvětví tak 
přechází do zcela jiného režimu myšlení, kdy nově vyvíjená řešení a politiky požadovaný odklon od spalovacích motorů závisí 
na libovůli a  rozmarnosti jednotlivých vlád, nikoliv na přání zákazníků. Evropský automobilový průmysl bude navíc stále hůře 
konkurenceschopný, protože takto přísné emisní limity si vymyslela jen Evropa. Nikdo další je na celém širém světě nesdílí. 
Evropské požadavky na čistotu výfukových plynů a snížení spotřeby paliva jsou už nyní natolik přísné a složité, že se v nich 
přestávají orientovat i samotní odborníci. Přitom právě tato pravidla mají rozhodující vliv na to, jaký druh pohonu, jaký výkon 
a který typ převodovky a v konečném důsledku i jaké provozní vlastnosti bude mít vaše příští auto. Nezáleží tedy na tom, jaké 
auto chcete, ale jaké budou panovat emisní předpisy v době, kdy si auto budete chtít kupovat. Být flotilovým manažerem pak 
bude ve firmě spíš za trest. 

Na stranách 50 až 59 se tématu emisí věnujeme podrobně. 

Tak příjemné čtení s nízkou hladinou adrenalinu.

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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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 7,2 až 8,7 l/100km, emise CO
2
 189 až 229 g/km (hodnoty WLTP).

Velký prostor pro velké zážitky.



Připomínáme, že od 1. února mohou evropské firmy využí-
vat výhody, které jim přináší nová Dohoda o hospodářském 
partnerství mezi EU a Japonskem, již v prosinci 2018 schválil 
Evropský parlament.

Úspěšně sjednaná obchodní dohoda s Japonskem, jednou 
z nejvýznamnějších asijských ekonomických velmocí, odstra-
ní většinu cel (více než 90 % ihned po jejím vstupu v platnost, 
97 % při její plné implementaci), stejně jako řadu netarifních 
překážek, a to např. u automobilů či zdravotnických zařízení. 
Podle analytiků díky ní čeští vývozci ušetří na clech ročně 
více než miliardu korun a dalších 1,5 mld. Kč díky odstranění 
netarifních překážek. 

Největší výhody zaznamenají exportéři v  textilním, sklář-
ském a chemickém průmyslu, ale šance získají i vývozci ze-
mědělských produktů. Dohoda mj. zajistí ochranu více než 
200 zeměpisných označení tradičních evropských potravin 
a umožní unijním firmám přístup na trh s veřejnými zakázkami 

ve 48 velkých japonských městech. Lepší podmínky budou mít evropské firmy také pro vstup na japonský trh se službami. 
EU a Japonsko přijaly rovněž závazky v oblasti udržitelného rozvoje s cílem zajistit dodržování vysokých standardů ochrany život-

ního prostředí, pracovních podmínek či spotřebitelů. 
Posilování vztahů s asijským regionem patří mezi priority EU a kromě dohody s Japonskem se blíží schválení dohody o volném 

obchodu se Singapurem, na podpis čeká také obchodní dohoda s Vietnamem.

EU posiluje vztahy s Japonskem

Koncern Hyundai Motor Group (HMG) vyvinul 
nový prototyp elektrické koloběžky, který zave-
de do výroby a který se může pochlubit pohonem 
zadního kola, velmi výkonným lithium-iontovým 
akumulátorem o  kapacitě 10,5 Ah. Koloběžka tak 
může dosáhnout nejvyšší rychlosti 20 km/h a  má 
dostatek elektrické energie pro ujetí 20 km na jed-
no nabití. Koloběžka, pokud je uložená ve vozidle, 
se automaticky nabíjí elektrickou energií vyráběnou 
za jízdy. Uživatel tak může plynule absolvovat celou 
cestu.

Model 2019 přešel z pohonu předního kola na po-
hon zadního kola. Tato změna byla zásadní pro dal-
ší zvýšení bezpečnosti a stability, protože hmotnost 
koloběžky je soustředěna v její zadní části. Inženýři 
HMG doplnili konstrukci o odpružení předního kola 
pro ještě komfortnější jízdu i na nerovném povrchu.

Koloběžka s hmotností 7,7 kg je snadno přenos-
ná. Díky své jedinečné, trojnásobně sklopné kon-
strukci je ještě lehčí a  kompaktnější než všechny 
podobné produkty. Uživatelskou přívětivost vylep-
šuje digitální displej, který ukazuje stav nabití aku-
mulátoru a  rychlost jízdy. Pro jízdu za tmy je nová 
koloběžka vybavena dvěma předními světlomety 
LED s elegantním zakřivením a dvojicí zadních sví-
tilen.

HMG v rámci dalšího vývoje plánuje rozšířit výba-
vu koloběžky o  příplatkový systém rekuperačního 
zpomalování, který prodlouží její dojezd o 5 až 7 %. 

Hyundai představuje koloběžku
pro městskou mobilitu

AKTUALITY      STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU
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Vyberte si  
z nejlepší nabídky  
kvalitních ojetých vozů
od společnosti LeasePlan na prodejním místě 
CarNext.com nebo na www.carnext.com

Užijte si svůj 
příští vůz v klidu

Fixní cena za vozidlo
Žádné skryté poplatky.

Kompletní servisní
historie
Detailní servisní historie včetně 
pojistných událostí. 

14denní záruka
vrácení peněz
Možnost vrácení vozidla do 14 dnů  
bez udání důvodu.

Od prvního majitele
Nejsme klasický autobazar, 
prodáváme pouze námi vlastněná 
vozidla. 

Záruka
Na všechna zakoupená vozidla 
poskytujeme záruku 12 měsíců. 

Garance kilometrů
U našich vozidel máte jistotu, že 
počet najetých kilometrů vždy 
odpovídá skutečnosti. 

Jasný původ
Všechna vozidla byla zakoupena 
v ČR. 

Předprodejní prohlídka
Všechna vozidla procházejí 
předprodejní přípravou a kontrolou 
všech komponentů. 

Profesionální
a nadstandardní služby
Nabízíme kompletní nabídku služeb 
a produktů spojenou s koupí vozidla – 
přeregistrování, výhodé financování, 
pojištění, rozšířené asistenční služby, 
dále pojištění závad a poruch až na 
36 měsíců od koupě vozidla. 

CarNext.com Česká republika
U Okruhu 587, 252 42 Vestec
Tel.: +420 602 144 393, +420 724 306 275
e-mail: carnext.lpcz@leaseplan.com  www.carnext.com

lp_letak_CarNext_210x297_stage1.indd   1 28.08.19   15:44
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Technologická společnost Continental představila 
první prototyp barevného head-up displeje do auto-
mobilů založeného na technologii vlnovodů. 

Ještě donedávna byly pokročilé systémy průhledo-
vého displeje založeny na systému zrcadel, podob-
ně jako klasický head-up displej promítající obraz na 
čelní sklo. Ale protože zobrazovací plocha prototypu 
je nesrovnatelně větší, musela být použita jiná tech-
nologie.

Průhledový displej AR-HUD (Augmented Reality Head-Up Display) s grafickým zobrazením promítaným trojrozměrně do zor-
ného pole řidiče představuje mimořádně intuitivní pomoc při řízení. Vložením prvků rozšířené reality přímo do prostoru ve směru 
jízdy umožňuje řidiči okamžitě pochopit, kam a z jakého důvodu má právě směrovat svoji pozornost. Například detailní navigace 
prostřednictvím šipek, které se zobrazují přímo na silnici, je jednodušší a bezpečnější. 

Takto pokročilá technologie využívá celé zorné pole řidiče, takže použití zrcadel, které se nyní používají u současných systémů, 
není reálné, protože by to vyžadovalo velký prostor přístrojové desky s objemem až 30 l. Nový průhledový displej využívá techno-
logii vlnovodů. Toto pokročilé zobrazovací zařízení zajišťuje systému zobrazovací úhly 15° x 5° (to odpovídá ploše 2,60 x 0,87 m 
v projekční vzdálenosti 10 m), přitom celkový objem systému činí pouhých 10 l. 

Nově představený plně barevný prototyp používá tři na sobě umístěné vlnovody, vytvářející barevný prostor RGB, a neobsahuje 
žádná zrcadla. Světelný paprsek z projektoru vstupuje do vícevrstvého vlnovodu zespodu a zobrazuje se na čelním skle v podobě 
virtuálního obrazu. 

Průhledový displej 
s rozšířenou 
realitou 

Kia XCeed nabízí speciálně naladěný 
podvozek

AKTUALITY      STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

Novinka značky Kia, městský crosso-
ver XCeed se představuje s  jedinečně 
naladěným podvozkem a řízením i no-
vými komponentami odpružení, kte-
rými se odliší od ostatních zástupců 
rodiny Ceed. Nový model charakte-
rizuje ovladatelnost umožňující dyna-
mickou jízdu a  současně pohodlí za 
volantem. Z  pohledu řidiče tak bude 

atraktivnější než tradiční modely SUV.   
Poprvé se objevují nové hydraulické do-
razy propružení, které budou standard-
ně montovány na přední nápravu všech 
provedení modelu Kia XCeed. Doraz pro-
pružení plovoucí v  hydraulické kapalině 
tlumiče zajišťuje vysoké jízdní pohodlí i na 
vozovkách se špatným povrchem. Hyd-
raulické dorazy pomáhají podvozku pohl-

covat větší rázy s hladkou a progresivní 
odezvou, kdy zabraňují poskakování 
karoserie ve fázi uvolnění soustavy od-
pružení po prudkém stlačení. Řešení 
zároveň přispívá k agilnějšímu charak-
teru řízení a celkově lepší kontrole po-
hybů karoserie při současném snížení 
hlučnosti od podvozku při přejezdu ne-
rovností. 



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.

676_CZ_EV_Fleet_210x297_V4.indd   1 2019. 04. 24.   17:15
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Společnost Lime v centru Prahy nasazuje nová elektrická cargo kola. Tým firmy Lime se 
v Praze každý den stará o sběr koloběžek k nabíjení, jejich pravidelný servis a také redistri-
buci tak, aby byly vždy správně zaparkované v místech, kde jsou potřeba, a zároveň aby se 
nikde nehromadily. Tento servis nově zajistí ještě efektivněji a ekologičtěji, a to díky nasazení 
bezemisních elektrických cargo kol, z nichž každé uveze 10 koloběžek najednou. 

O zajištění spolehlivého fungování služby Lime a udržení pořádku v ulicích se denně starají  
tzv. „patroleři“ (pochůzkáři) firmy. Patroleři, pokrývající širší centrum města, mají kromě udr-
žování pořádku na starosti také osvětu a uživatelům koloběžek připomínají pravidla bez-
pečné jízdy s ohledem na všechny ostatní účastníky provozu. Právě patrolerům nová cargo 
kola umožní být ještě flexibilnější a operativně reagovat na potřeby spojené s provozem 
koloběžek.

Volkswagen Passat je jedním z  nej-
oblíbenějších fleetových vozů na ma-
nažerských pozicích. S akční nabídkou 
operativního leasingu nyní přichází spo-
lečnost Volkswagen Financial Services. 
Nabídka se vztahuje jak na sedan 1,5 
TCI ACT, tak praktičtější kombi Variant 
1,5 TCI ACT v  cenách 750 900, re-
spektive 777 900 Kč. Při délce finan-
cování 48 měsíců a  ročním nájezdu  
15 000 km vychází měsíční splátka na 
levnější variantu 7737 Kč bez DPH, 
kombi pak vychází na 8086 Kč bez 
DPH. 

Modernizovaný Volkswagen Passat se 
chlubí zcela novou technikou a elektro-
nickými systémy. Z inovativních prvků výbavy je zajímavý systém Mobile Key, který umožňuje vůz otevřít a nastartovat prostřed-
nictvím mobilního telefonu nebo In-Car aplikace – ta spolu se službou We Deliver umožňuje autorizovaným osobám – ať už je 
to messenger balíkové služby, kurýr s rozvážkou jídla nebo prádelna – přístup do zavazadlového prostoru, takže se nemusíte 
zdržovat vyzvedáváním zásilky ve výdejních místech. 

Nový VW Passat na zvýhodněný operativní leasing

Lime vysílá do pražských ulic elektrická cargo kola

Mercedes-Benz dále pracuje na rozšíření rodiny elektromobilů. Nyní na autosalonu ve Frankfurtu představuje plně elektrické 
prémiové MPV s kapacitou akumulátorů 90 kWh umožňující ujet na jedno nabití přes 400 km. O pohon se stará elektromotor 
o výkonu 150 kW pohánějící přední kola. Nejvyšší rychlost je omezena na 160 km. 

V základní výbavě je Mercedes-Benz EQV vybaven kapalinou chlazenou palubní nabíječkou (OBC) s výkonem 11 kW, vhodnou 
jak k domácímu AC nabíjení, tak na nabíjení stejnosměrným proudem z veřejných nabíjecích stanic. 

Velmi zajímavě je navržena inteligentní rekuperace, kterou lze aktivovat v režimu D Auto. Maximálního efektu je dosaženo čtením 
dat z  navigace, dopravního značení a  hustoty provozu. Díky tomu 
systém podle profilu trasy dokáže předvídat a rekuperaci energie op-
timálně nastavit co možná nejefektivněji, aby nebylo nutné téměř vů-
bec zpomalovat klasickou brzdou. 

Další zajímavostí je speciálně vyvinutý multimediální systému MBUX 
s hlasovým ovládáním a speciálními funkcemi pro EQV. Na desetipal-
covém displeji s vysokým rozlišením slouží dlaždice „EQ“ jako centrální 
přístupový bod ke všem specifickým zobrazením a nastavením, jako 
například stav nabíjení, čas odjezdu, popřípadě znázornění spotřeby. 
Silnou stránkou MBUX je inteligentní hlasové ovládání aktivované slo-
vy „Hej Mercedesi“, jímž lze ovládat navigaci, telefon, hudbu, počasí, 
stejně jako další funkce pro pohodlí jako klimatizaci nebo osvětlení.

Mercedes představuje elektrické MPV s dojezdem 405 km





BusinessCar   I květen 2018     7

AktuAlity                     Stručné zprávy z automobilového trhu

12   BusinessCar   I září  2019

Vaše flotila, 
naše starosti

 221 511 626     www.rl.cz

 › Kompletní a efektivní  
zabezpečení vaší firemní flotily

 › Žádné starosti spojené  
s provozem a servisem vozů

 › Bez rizik spojených s vlastnictvím 
vozového parku

Full-service  
operativní leasing.

RL_00398_fleet_kampan_210x148mm_final.indd   1 29.7.2019   15:25:03

umožňuje také informace z  dopravy do 
aplikace odesílat,“ popisuje Lukáš Krch, 
který v  O2 zodpovídá za dopravní pro-
jekty, a dodává: „Při vývoji aplikace jsme 
kladli důraz na to, aby neodváděla po-
zornost od řízení, ale zároveň vizuálně 
i zvukově včas varovala řidiče před hro-
zícím nebezpečím.“ Data z aplikace jsou 
maximálně zabezpečena. V podmínkách 
je například jasně zaručeno, že získaná 
data, jako například rychlost, nesmí být 
využita v trestním řízení.

aplikace pro android 
ve finální části

Mobilní aplikace i  vozidlová jednotka 
nyní prochází finální fází testování. Ap-
likace je zatím k  dispozici pro zařízení 
s  operačním systémem Android, brzy 
bude dostupná i  verze pro iOS. Vozid-
lová jednotka je nyní samostatná a  lze 
ji umístit prakticky do jakéhokoli vozu. 
V budoucnu se počítá s její integrací pří-
mo do automobilů. 

Sítě páté generace 
způsobí revoluci 
v dopravě

Pro vzájemnou komunikaci mezi vozidly 
i  infrastrukturními systémy bude klíčový 
nástup sítí páté generace. Ty přinesou 
širokou síť vysílačů, což umožní masivní 
rozšíření i na lokální úrovni. Komunikace 
vozidel s okolím je základem pro nástup 
autonomního řízení – díky němu by moh-
la za několik let například auta sama uhý-
bat ještě předtím, než bude sanita v bez-
prostřední blízkosti, nebo sama optima-
lizovat průjezd křižovatkou, když budou 
vědět, za jak dlouho padne červená.

„C-Roads je celoevropský pilotní projekt 
spolufinancovaný Evropskou unií, který má 
za cíl zvýšit bezpečnost na silnicích pro-
střednictvím kooperativních dopravních 
systémů. O  výsledky testů už projevily 
zájem další evropské státy jako Rakousko 
nebo Německo,“ uzavírá Ing. Martin Pichl, 
Ph.D., z ministerstva dopravy.

přejezdy, vozidly záchranného systému 
nebo semafory. Mobilní aplikace řidiče 
prostřednictvím mobilního telefonu nebo 
informačního panelu na palubní desce 
upozorní na nebezpečí v  dopravě, blí-
žící se sanitu nebo na železniční pře-
jezd, kterým bude projíždět vlak. Cílem 
projektu je významně zvýšit bezpečnost 
na silnicích nejen v České republice, ale 
v rámci celé Evropské unie.

už komunikují 
značky, vlaky i vozidla 
záchranářů 

Mobilní aplikace i  vozidlová jednotka 
využívají tzv. hybridní komunikaci, která 
kombinuje vysokorychlostní mobilní síť 
a  technologii wi-fi pro auta. „Proměnli-
vé dopravní značky, servisní auta nebo 
vozidla Integrovaného záchranného 
systému (IZS) vysílají informace do cen-
trálních dopravních systémů, a  ty se ři-
dičům obratem objeví v mobilní aplikaci. 
Ta řidiče upozorňuje například na práce 
na silnici, pomalu jedoucí nebo stojící 
automobil, blížící se vozidlo IZS, před-
nost veřejné dopravy, železniční přejezd 
nebo špatné počasí. Aplikace řidičům 
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Jsme už kousek od revoluce, kterou v dopravě způsobí sítě páté 
generace. I  do staršího auta si nyní můžete pořídit vozidlovou 
jednotku, která s  vámi bude prostřednictvím mobilního telefonu 
komunikovat a upozorní vás na nejrůznější komplikace či aktuální 
situaci v dopravě a pomůže najít řešení.

Operátor O2 v  rámci projektu C-
-Roads Czech Republic představil 

dopravní mobilní aplikaci a  vozidlovou 
jednotku. Díky ní dokážou auta ko-
munikovat nejen mezi sebou, ale také 
s  dopravními značkami, železničními 

Sítě páté generace 
pomohou dopravě

Vozidlovou jednotku lze nainstalovat i do starších 
automobilů 

Dopravní mobilní aplikace díky externí vozidlové 
jednotce upozorní na kolony, nehody nebo blížící se 
sanitu
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Nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí v Evropě jsou dopravní 
nehody. Program bezplatných zdokonalovacích kurzů Driving 
Skills for Life (DSFL) proto pomáhá řidičům ve věku 18 až 24 let 
vypěstovat si bezpečné návyky za volantem.

Těchto bezplatných kurzů se letos po celé Evropě zúčastnilo 
více než 8000 mladých lidí z 16 zemí, přičemž náklady překroči-
ly dvacet milionů dolarů. Po loňské premiéře v Brně – Tuřanech 

Ford je aktivní v oblasti bezpečnosti mladých řidičů 
se kurzy v České republice uskutečnily po tři dny začát-
kem září na polygonu S-Drive v Hradci Králové.

Účastníci se v  kurzech v  malých skupinách učili, jak 
rozpoznat nebezpečné situace a  jak bezpečně ovládat 
vůz. Jednalo se přitom nejen o řešení krizových situací, 
na něž autoškola mladé řidiče většinou nepřipraví, ale 
také třeba o  uvědomění si nebezpečnosti psaní SMS 

při jízdě nebo o  bezpečném chování 
k cyklistům. To si téměř 600 frekven-
tantů vyzkoušelo na vlastní kůži pod 
dohledem zkušených instruktorů, 
stejně jako program virtuální reality 
„WheelSwap“. Jeho prostřednictvím 
se přesvědčili, že bezohledná jízda 
může ostatní účastníky provozu při-
nejmenším vylekat, ale také ohrozit na 
zdraví nebo dokonce na životě. První 
studie naznačují, že po absolvování 
tohoto programu své chování v provo-
zu upravila většina účastníků. Novin-
kou letošního roku byl nácvik techniky 
zvané „holandský hmat“ zajišťující, že 
neotevřete dveře auta přímo do cesty 
předjíždějícímu cyklistovi.
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Vaše flotila, 
naše starosti

 221 511 626     www.rl.cz

 › Kompletní a efektivní  
zabezpečení vaší firemní flotily

 › Žádné starosti spojené  
s provozem a servisem vozů

 › Bez rizik spojených s vlastnictvím 
vozového parku

Full-service  
operativní leasing.
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AKTUALITY      STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

Od roku 2021 nahradí kuponové dálniční známky pro osobní vozy elektronický systém s online nákupem. První zkoušky 
fungování s kontrolou platnosti úspěšně proběhly. 

Ceny ani jednotlivé druhy dálničních známek se nemění. Nově bude mít roční známka klouzavou platnost a platit bude 365 dní. Finanční 
prostředky z dálničních známek budou použity i nadále na opravy a budování nových silničních staveb.

„Nový systém elektronických dálničních známek přinese řidičům vyšší komfort. Známku si pořídí kdykoliv v e-shopu, mobilní aplikaci nebo 
také v síti obchodních míst. Pro stát znamená elektronická dálniční známka roční úsporu až 100 milionů Kč za tisk, distribuci či znehod-
nocení známek. Řidičům navíc odpadne nepohodlné lepení a strhávání papírové dálniční známky z čelního skla auta,“ řekl ministr Kremlík. 
Ministerstvo dopravy plánuje, že prodej nových elektronických dálničních známek začne v průběhu prosince 2020.

O kontrolu se bude na zpoplatněných komunikacích v silničním provozu starat Policie ČR a Celní správa pomocí kamer umístěných 
ve vozidlech, případně na trojnožce vedle pozemní komu-
nikace nebo na mýtných branách. Kamery budou snímat 
registrační značky projíždějících vozidel a tím se práce při 
dohledu výrazně zefektivní. 

Systém pak v databázi ihned ověří platnost elektronické 
dálniční známky nebo zjistí, zda je vozidlo od platby osvo-
bozeno. Kontrolní orgány tak budou schopny pružně rea-
govat na možná porušení zákona tedy neuhrazení časové-
ho poplatku.

Ministerstvo dopravy počítá s tím, že pro kontrolu využije 
i mýtné brány, které nebude pro své účely využívat společ-
nost CzechToll. 

Finanční prostředky z prodeje elektronických dálničních 
známek budou příjmem Státního fondu dopravní infrastruk-
tury a budou i nadále použity na opravy a výstavbu nových 
silničních staveb.

Elektronické dálniční známky realitou 

2. VELETRH ČISTÉ MOBILITY | 14.−17. 11. 2019

ORGANIZÁTOR SPOLUORGANIZÁTOR MÍSTO KONÁNÍ GENERÁLNÍ PARTNER

ZÁŠTITA

POWERED BYPARTNER VELETRHU ODBORNÝ PARTNERWWW.    -SALON.CZ
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kou je skutečnost, že se flotilové auto roku vedle automobilů 
SUV rozšířilo o  další perspektivní kategorii nazvanou Flotilové 
elektroauto. Sem patří všechny pohony, které nějakým způso-
bem kombinují elektrický pohon. Kromě elektromobilů jde tedy 
také o hybridy a plug-in hybridy. 

O hlavním vítězi ankety FLEET DERBY – FLOTILA ROKU, o flo-
tilovém elektroautě, stejně tak jako o  nejlepších produktech 
a  službách, rozhoduje třicetičlenná odborná porota sestavená 
z manažerů firem, kteří mají s vozovými parky více než desetile-
tou zkušenost. 

Hlasovat ale mohou také naši čtenáři, kteří na webových strán-
kách www.fleetderby.cz vybírají nejlepší automobily z  jednotli-
vých automobilových tříd. Pro zachování objektivity ale systém 
umožňuje hlasovat z konkrétní e-mailové adresy pouze jednou. 

Nejlepší produkty a služby

Odborná porota ankety FLEET DERBY – FLOTILA ROKU 
vybírá kromě nejlepších flotilových aut také nejlepší produkty 
a  služby, které jsou rozděleny do tří kategorií (Finance a  po-
jištění, Systémy pro monitorování a  správu flotil, Technologie 
a inovace). Stejně jako u automobilů, tak i při výběru nejlepších 
produktů a služeb spolupracujeme s časopisem Flotila. 

16   BusinessCar   I září 2019
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V prestižní anketě FLEET DERBY – FLOTILA ROKU 
je letos nominováno celkem 44 automobilových 
novinek. Anketu letos zpestří také kategorie 
flotilových produktů a  služeb, které mezi sebou 
v rámci ankety soupeří každým druhým rokem. 

Pro odbornou porotu i naše čtenáře jsme připravili 3. říj-
na testovací jízdy, kdy bude možné vyzkoušet všech-

ny automobilové novinky v běžném provozu. Přijměte proto 
naše pozvání do Prague City Golf Clubu na Zbraslavi. Od-
borná porota má pro testy vyhrazené dopoledne a od 11 
do 17 hodin pak mohou novinky vyzkoušet i ostatní registro-
vaní flotiloví manažeři nebo zástupci vyššího managemen-
tu firem. Registrační přihláška je součástí této dvoustrany, 
další možností je registrace na našich webových stránkách 
www.fleetderby.cz.

Na adrese www.fleetderby.cz 
může hlasovat každý

Anketu FLEET DERBY – FLOTILA ROKU pořádají společně 
vydavatelé časopisů Flotila a Business Car. Zásadní novin-

FLEET DERBY – FLOTILA ROKU                                                                                     ANKETA O NEJLEPŠÍ FLOTILOVÁ AUTA, PRODUKTY A SLUŽBY



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, 
fi nanční ředitele a majitele fi rem 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, fi nanční ředitele a majitele fi rem 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 fi rmy a podpis oprávněné osoby

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



NOMINOVANÉ VOZY DO ANKETY FLEET DERBY – FLOTILA 
ROKU ROZDĚLENÉ PODLE KATEGORIÍ

SUV a crossovery

Manažerské vozy

Alfa Romeo Stelvio

Audi A4

Kia Sportage

Škoda Superb facelift

Seat Tarraco

DS 7 Crossback

Kia Proceed

Mini Cooper S E 
ALL4 Countraman 

– plug-in hybrid

VW Passat

Suzuki Vitara

VW T-Cross

Citroën C5 Aicross

Alfa Romeo Giulia BMW 520d

Mercedes-Benz GLE

Toyota Camry

SsangYong Rexton

Jeep Compass

Peugeot 508 SW

Nissan Qashqai

Toyota RAV4



Referentské vozy

Užitkové vozy do 3,5 t

Manažerské vozy

Flotilové elektroauto roku

DS 3 CROSSBACK

Citroën Berlingo Van

Hyndai i30

Peugeot Partner Furgon

Audi e-tron

Mercedes-Benz EQC

BMW i3s

Ford Transit

Škoda Scala

Toyota Hilux Adventure

Hyundai Kona Electric

Volkswagen e-Crafter

Fiat Doblo

Seat Leon TGI

SsangYong Musso Grand

Toyota Camry

BMW 330e

Nissan E-NV200 Evalia

Ford Focus kombi

Mitsubishi L200

Toyota Corolla

Toyota Corolla

Volkswagen Crafter

Kia Niro PHEV facelift

VW e-Golf
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Martin Macko má u společnosti Fiat Chrysler Automobiles, Central & Eastern Europe na starosti flotilovou politiku značky

Do roku 2022 chce mít Jeep na trhu osm plug-inů 
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Italská automobilka připravuje v blízké budoucnosti plejádu novinek i v oblasti elektromobilů či hybridů. 
Vše odstartuje elektrickou „pětistovkou“, přidá se také Jeep i Alfa Romeo. O novinkách, ale i o nové 
fleetové politice Fiatu jsme se bavili s Martinem Mackem. 

Jako flotilový manažer máte velké zku-
šenosti. U General Motors jste měl na 
starost Chevrolet, kde jste pro dealer-
skou síť vytvořil zcela nové podmínky. 
Také jste zažil nečekaný odchod znač-
ky z evropského trhu. Uplatnil jste prv-
ky vaší dřívější flotilové politiky?

Bylo to velmi obtížné období. Chevrolet 
nebyl typickou fleetovou značkou, proto 
jsem musel přizpůsobit podmínky dané 
situaci a  v  té době retailově orientované 
dealerské síti. Postavit fleetovou politiku 
na SME segmentu bylo jediné řešení. Na 
druhou stranu jsem si tehdy uvědomil, jak 
moc záleží na tom, aby všichni obchodní 
partneři měli stejné podmínky. Jednotná 
firemní politika zamezí polarizování dealer-
ské sítě. To se často děje u fleetových cen-
ter. Proč zvýhodňovat některé obchodní 
partnery před ostatními? Dealerská síť by 
měla být jednotná, všichni by měli mít stej-
nou startovací pozici. Jedině tak objektiv-
ně vyniknou jejich obchodní dovednosti. 
A podobně to cítím i dnes u FCA. 

Ofenzíva po italsku
Otázky prO…                               Martin MackO, Fiat chrysler autOMObiles cee 



ma a vystupuje z běžné konfekce. A po-
dobně je v  tomto ohledu vnímán i Jeep. 
Řada zákazníků navíc začíná měnit chuť 
a už nechce počtvrté sedět ve stále stej-
né značce a vyhledává změnu. 

Fiat podle mých informací plánuje 
ustoupit od vznětových motorů a na-
hradit je elektromobily a hybridy. Kdy 
se dočkáme prvních modelů? 

Značka Fiat se nebude pouštět do 
žádných velkých automobilů. Skvěle 
umí malá auta do segmentu C. A tak to 
zůstane i v budoucnu. V Evropě je velmi 
úspěšná řada 500, která tvoří strategic-
ký objem prodejů. Proto s  elektrifikací 
začne právě od této řady. První elektric-
ká pětistovka dorazí v  polovině příštího 
roku. Díky velkým objemům prodejů řady 
500 by tak měl Fiat výrazně snížit flotilo-
vé emise CO2, které jsou středobodem 
zájmu. Po Fiatu přijde v  příštím roce 
s prvním elektrifikovaným vozidlem také 
Jeep v  modelu Renegade následovaný 
Compassem. Půjde o plug-in hybrid. Do 
roku 2022 chce mít Jeep na trhu osm 
plug-in hybridů. Alfa Romeo zase před-
staví nové, své první kompaktní SUV, 
které bude vycházet z konceptu Tonale. 
Kromě jiného nabídne i  plug-in hybridní 
pohon. 

Do roku 2022 chce skupina FCA vypro-
dukovat dvanáct nových pohonných sys-
témů podporovaných elektřinou, přičemž 
vedle mild hybridů, hybridů a  plug-in 
hybridů nemají chybět ani čisté elektro-
mobily.
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Alfa Romeo brzy představí nové, své první kompaktní SUV, které bude vycházet z konceptu Tonale. Kromě jiného nabídne i plug-in hybridní pohon. 

Umíte tedy nabídnout fleetovým  
zákazníkům atraktivní cenové zvý-
hodnění? V  čem se flotilová politika 
nejvíce změnila? 

V  minulosti byla prodejní politika pro 
firemní zákazníky především u  značek 
Alfa Romeo a  Jeep neobvykle složitá. 
Aby mohl náš dealer domluvit individuální 
podmínky prodeje, tak musel podstoupit 
dlouhé schvalovací martyrium. Zákazníky 
často čekání odradilo a  skončili u  kon-
kurence. U zvýhodněných kampaní zase 
musel studovat sáhodlouhé dodatky ke 
kampaním. A i tak měl obavy, že když na-
bídku zvýhodní, že na zakázce nakonec 
prodělá. Dnes jsme zcela někde jinde. 
Fleetová politika značky je nyní jednotná 
napříč celým regionem, přesto zohledňu-
je určitá lokální specifika. Naši dealeři umí 
s  jednoduchými podmínkami pracovat, 
zároveň mají volnější ruce při vytváření 
individuálních nabídek, které s  námi ne-
musejí konzultovat. 

Alfa Romeo a  Jeep nejsou typické 
flotilové značky. Přitom se vám začí-
ná výrazně dařit i v této oblasti prode-
jů. Co bylo dříve špatně? 

Špatně je silné slovo, ale spíš bych zmí-
nil, co je dobře. Za první pololetí jsme 
u  Jeepu navýšili B2B prodeje o  19 %, 
u Alfy Romeo dokonce o 43 %. To jsou 
výborné výsledky. U firemní klientely je ale 
problém, že je při obnově manažerských 
automobilů značky Jeep a  Alfa Romeo 
zkrátka nenapadnou. Pokud se ovšem 
do auta neposadí a  nevyzkouší si ho. 

Toto se snažíme změnit. Spustili jsme 
proto pilotní program, který je k dispozici 
pouze v Česku. Naši dealeři jsou většinou 
multibrandově zaměření. Tím, že prodá-
vají i  jiné značky, mají díky své velikosti 
většinou i svou vlastní autopůjčovnu. Naší 
snahou je, aby v  jejich půjčovnách jezdi-
lo co nejvíce jeepů, které mají od nás za 
velmi výhodných podmínek. Díky této fi-
lozofii se nám daří šířit povědomí o  této 
značce dál, což s sebou přináší zvýšený 
zájem o tato auta. 

A  jak se k  vašim značkám staví po-
skytovatelé operativního leasingu? 
Neobávají se nejistých zůstatkových 
hodnot? 

Pro leasingové společnosti je strašně 
důležité, abychom měli stabilní cenovou 
politiku. To se nám poslední dobou velmi 
daří. Dalším benefitem především pro Alfu 
Romeo je skutečnost, že v  době velké-
ho rozmachu krátkodobých operativních 
leasingů se nám podařilo na trh umístit 
určité množství automobilů, které nebylo 
z pohledu remarketingu toxické. Když se 
pak po roce až dvou začaly auta vracet, 
leasingové společnosti neměly s  Alfou 
Romeo problémy je na trh opět umístit. 
Značka se tak na rozdíl od řady jiných ne-
stala jejich noční můrou. To byl velmi dů-
ležitý počátek, kdy poskytovatelé opera-
tivního leasingu začali značce důvěřovat. 
Dnes je situace taková, že řada leasin-
gových společností má velký zájem, aby 
v jejich nabídkovém portfoliu Alfa Romeo 
nechyběla. Je to značka, která má charis- 
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O flotile vozů společnosti 
Iron Mountain ČR

Ve společnosti je ve flotilové letce 24 
vozů složených především z vozů značek 
Škoda, VW a Ford. Na základě firemního 
rozhodnutí auta Iron Mountain Česká re-
publika auta kupuje do svého vlastnictví. 
Řidiče si společnost hlídá přes službu 
GreenRoad, se kterou má dlouhodobě 
velmi dobré zkušenosti, protože tento 
systém umožňuje ukázat, kde se řidič 
s  daným vozidlem právě nachází, jakou 
rychlostí jede, a  mimo jiné sumarizuje, 
kolik řidič za den najede kilometrů, takže 
plní vlastně i  funkci knihy jízd. Řidiči kaž-
dý den před jízdou vyplňují a odevzdávají 
správcům fleetu hlášení o stavu vozu. Za-
městnavatel platí zaměstnancům pojistku 
„na blbost“ pro případ dopravní nehody. 
Auta k  soukromým účelům využívají jen 
obchodní zástupci firmy.

Iron Mountain Incorporated je globál-
ní společnost zabývající se ukládáním, 
ochranou a správou dokumentů, dat a ak-
tiv. Součástí této nadnárodní společnosti 
je i  česká pobočka. Organizacím po ce-
lém světě nabízí Iron Mountain ukládání 
a ochranu dat, dokumentů a aktiv. Spolu-
pracují s ní tisíce místních podniků, stejně 
jako téměř všechny společnosti na sezna-
mu Fortune. 

vyhoupla na 10 l/100 km, což je na tak vel-
ké SUV velmi solidní hodnota.

Co hodnotíme pozitivně je maximum ovlá-
dacích prvků sdružených na multifunkčním 
volantu a  v  prostoru za volantem, kde je 
především systém adaptivního tempomatu. 

Dále oceňuji parádně fungující systém 
vedení v  jízdních pruzích, plynule reagující 
adaptivní tempomat i  systém nočního vi-
dění, který upozorní za tmy, v lijáku či mlze 
na předmět či osobu před vozem. Pozi-
tivně také hodnotím jízdní vlastnosti, které 
jsou velmi jisté i díky aktivnímu ovlivňování 
podvozku, pohodlná ventilovaná masážní 
sedadla a dostatek prostoru i pro cestující 
na zadních sedadlech, kde se navíc sedí 
překvapivě komfortně i  díky seřiditelnému 
sklonu opěradla. Nezklame ani základní 
objem zavazadlového prostoru (555 litrů). 
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V  rámci naší rubriky Manažer 
testuje jsme Milanu Ševečkovi 
ze společnosti Iron Mountain 
Česká republika zprostředkovali 
zapůjčení prestižní DS7 
Crossback. A  jaké jsou jeho 
postřehy z tohoto nevšedního 
SUV?

Ne každému se mohou líbit tlačítka ovlá-
dání oken, na ploškách připomínající vysá-
zené krystaly, umístěná kolem řadicí páky. 
Napoprvé ale hledáte tlačítko Start/Stop, 
než ho najdete mezi předními výdechy 
ventilace. Stisknete jej a nad ním se na vás 
majestátně začnou překlápět analogové 
hodiny. 

Interiér vozu na mě udělal noblesní do-
jem. Všude kolem najdete jen vysoce kva-
litní měkčené materiály a  tak vám může 
být jedno třeba to, že výrobce umístil prvky 
pro nastavování zrcátek stejně jako tlačítko 
aktivace asistenta jízdy v pruzích nad vaše 
levé koleno pod volant, kde vůbec nejsou 
vidět. Určitě vás potěší pohodlná elektric-
ky stavitelná celokožená masážní sedadla, 
podvozek, který je postaven jakoby přímo 
pro středočeské silnice, protože absorbuje 
výtluky a nese auto jako koráb. Za to může 
adaptivní systém monitorování vozovky 
před vozidlem, který ovlivňuje v  reálném 
čase nastavení tuhosti pérování vozu. 

Komfortní řazení osmistupňové samočin-
né převodovky je navíc dobře intuitivní a tak 
nemáte potřebu do řazení zasahovat ručně. 
Aby benzinová šestnáctistovka se 165 kW 
popohnala tento dvoutunový koráb silnic, 
potřebuje otáčky. Systém automatického 
řazení po rychlém stlačení pedálu plynu po-
měrně rychle podřadí podle potřeby o více 
rychlostních stupňů najednou. Při běžném 
jízdním stylu lze jezdit do 9 l/100 km. Při 
svižnějším jízdním stylu se spotřeba benzinu

Testovali jste…
MANAŽER TESTUJE                                              DS7 CROSSBACK

DS7 Crossback svým nevšedním stylem obohacuje nabídku středně velkých SUV

Milan Ševeček, vedoucí vozového parku společnosti Iron Mountain ČR, vyzkoušel SUV DS7 Crossback



Automatické  
navijáky  

 samonavíjecí  
bubny

AUTOMATICKÉ HADICOVÉ 
NAVIJÁKY NA VODU

AUTOMATICKÉ HADICOVÉ 
NAVIJÁKY NA STLAČENÝ VZDUCH

první volba pro Váš dům, dílnu, garáž,  
zahradu i stavbu www.profiobchod.eu

● profesionální automatické navijáky / samonavíjecí bubny nové generace 
● skříně ze speciálního plastu odolnému proti nárazům, příp. povětrnosti 
● komfortní ovládání vytahování hadice nebo kabelu 
● integrovaný pružinový systém a automatická aretace 
● snadná montáž na stěnu, strop nebo jinou konstrukci 
● bezúdržbový provoz, jednoduchá výměna hadice nebo kabelu 
● vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost 

AUTOMATICKÉ NAVIJÁKY S ELEKTRICKÝM KABELEM

W-10CZ 
hadice 5/16“ 10 m 

tlak 10 bar 

W-20CZ 
hadice 1/2“ 20 m 

tlak 10 bar W-30CZ 
hadice 1/2“ 30 m 

tlak 10 bar

A-10CZ 
hadice 5/16“ 10 m 

tlak 10 bar

A-20CZ 
hadice 3/8“ 20 m 

tlak 18 bar A-30CZ 
hadice 3/8“ 30 m 

tlak 18 bar

C-14-1CZ 

230 V, H05VV-F 3G 1,5 mm2 / 14 m 
zásuvka 250 V / 16 A 

3000 W / 1000 W

Vrchlického 1208 
511 01  Turnov

tel.: 481 382 173 
obchod@akadea.cz 

C-14-3CZ 

230 V, H05VV-F 3G 1,5 mm2 / 14 m 
trojzásuvka 250 V / 16 A, 3000 W / 1000 W

C-17-1CZ 
230 V, H05VV-F 3G 1,5 mm2 / 17 m 
zásuvka 250 V / 16 A 
3000 W / 1000 W

C-14LEDCZ 
230 V, H05VV-F 2G 

 0,75 mm2 / 14 m 
montážní lampa  

(20 LED) 
3000 W / 
 1000 W

všechny ceny jsou bez DPH

www.profiobchod.eu

Kč 1.290,-

Kč 2.390,-
Kč 1.990,-

Kč 1.390,-

Kč 2.090,-
Kč 2.490,-

Kč 1.390,-

Kč 1.890,- Kč 1.990,-

Kč 1.390,-
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a harddisk s kapacitou 64 GB. Z dnešního 
pohledu se jako nevýhoda jeví použití za-
tím nepříliš rozšířených konektorů USB-C, 
představitelé automobilky se v  této sou-
vislosti nevymlouvají na připravenost na 
budoucnost, ale hovoří rovnou o tlaku ze 
strany dodavatelů. K novinkám patří také 
pro Multivan Highline standardně a  pro 
ostatní modely za příplatek dodávaný di-
gitální přístrojový štít s několika schématy 
zobrazení.

Násobně větší nabídka 
asistenčních systémů

Další klíčovou oblastí, kde přináší T6.1 
zásadní posun, jsou asistenční systémy. 
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Označení T6.1 jasně ukazuje na zásadní 
změny odehrávající se na poli elektroniky 

a asistenčních systémů 

cem z  dražších verzí zmizela dekorační 
lišta a  nahradila ji praktická otevřená při-
hrádka na drobnosti a pod ní útlá polička. 
Tyto prvky v modelu T6 měly jen pracovní 
verze.

Silnou stránkou T6.1 jsou komunikační 
technologie. Už základní rádio má USB, 
Bluetooth, čtečku SD karet a na přání stálé 
on-line připojení s možností sledovat stav 
a polohu auta z telefonu. Vedle lepšího rá-
dia s barevným dotykovým displejem jsou 
na výběr ještě dva navigační systémy (úh-
lopříčka 8 nebo 9,2 palce) spadající do tře-
tí generace infotainmentů MIB – mají tedy 
stejné ovládací rozhraní a technické para-
metry jako obdobné systémy například ve 
Škodě Scala. Nejvyšší provedení Discover 
Pro má standardně digitální tuner DAB+ 
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Neobvyklé označení rodiny nových užitkových vozů se inspiruje ve světě digitálních technologií. 
Volkswagen se brání slovu facelift, T6.1 máme vnímat jako aktualizaci, která přináší nové elektronické 
funkce.

Základní rysy modelů Transporter, Cara-
velle a Multivan zůstávají od roku 2003 

stejné. Nejnovější provedení je v  pořadí 
již třetí velkou modernizací, která samo-
zřejmě přináší i  vylepšený vzhled. Maska 
chladiče je vyšší, tvary předního nárazníku 
propracovanější – obojí se lehce inspiruje 
u SUV Touareg. Na přední světla nově na-
vazuje lišta s názvem modelu zakončená 
bočním blinkrem. Vzadu je novinka jediná, 
jiná optika koncových světel. Novinkou je 
také černá krabička nad čelním sklem, do 
ní prý konstruktéři schovali senzory nově 
přidaných asistenčních systémů.

Interiér se proměnil výrazněji. Nová pa-
lubní deska se inspiruje u osobních aut – je 
strmější, více přikloněná k  řidiči a názna-
kem se kolem něj obtáčí. Před spolujezd-

Stále on-line…
…a jezdí skoro sám

Představujeme                                            VolkSwageN TraNSporTer T6.1

Modely Transporter, Caravelle a Multivan prošly výraznou proměnou. Změny na první pohled patrné nejsou.



raci filtru pevných částic – tato funkce cílí 
na uživatele, kteří vůbec nejezdí na delších 
trasách.

Dvě nejsilnější verze – 146 kW a 110 kW – 
zůstávají zachovány jen s úpravami nezbyt-
nými pro splnění nových emisních norem 
a  nově budou dostupné také v  modelu 
Transporter. Stávající trojici (62, 75 a 84 kW) 
nahrazují dvě verze, které dosahují 66  
a 81 kW. Ve všech případech jde o naftový 
čtyřválec 2.0 TDI, v  případě nejvýkonnější 
verze opatřený dvojicí turbodmychadel.

Benzinový motor byl z nabídky vyřazen už 
loni z důvodu nízkých prodejů (údajně jen  
1 % celkového odbytu), naopak příští rok 
by měly dorazit dvě elektrické verze.

Předprodej modelu T6.1 již běží, kom-
pletní ceník bude zveřejněn na podzim, až 
bude dokončena homologace nových mo-
torů. Už teď ale víme, že Volkswagen bude 
lákat na bohatou základní výbavu – i  ten 
nejlevnější transporter dostane vedle rádia 
také klimatizaci, asistent rozjezdu do kop-
ce, elektrické stahování oken, a nastavová-
ní zrcátek a další.
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Všechny modely jsou standardně vybave-
ny novým asistentem pro jízdu v  bočním 
větru. Přibrzďováním jednotlivých kol při 
poryvech větru pomáhá vůz držet v poža-
dovaném směru. Tato funkce se již dříve 
objevila v crafteru a používá ji také Merce-
des u svých užitkových i některých osob-
ních vozů.

K již nabízenému adaptivnímu tempoma-
tu a sledování mrtvých úhlů se přidává ně-
kolik dalších novinek. Ty mají společného 
jmenovatele: nahrazení hydraulického po-
silovače elektromechanickým. S ním může 
elektronika zasahovat do řízení a  využívá 
toho při aktivním vedení v  jízdním pruhu. 
To funguje stejně bezchybně jako v osob-
ních volkswagenech, jen má zkrácený limit 
pro jízdu bez dostatečně pevného držení 
volantu. Díky souhře těchto systémů je jíz-
da po víceproudých silnicích hračka.

Elektromechanický posilovač umožnil 
také příchod systému Trailer Assist, který 
je známý již z  passatu, a  automatického 
parkování. Paletu dostupných asistenčních 
systémů uzavírá čtení dopravních značek 
a asistent pro couvání z parkovacího místa, 
který upozorní na projíždějící auta.

Čtyři motory místo šesti, 
nově vždy se SCr

T6.1 přichází také s  obměněnou nabíd-
kou motorů. Ty nově bez výjimky využívají 
SCR katalyzátor a přidávají novinku v po-
době možnosti manuálně aktivovat regene-

TECHNICKÁ DATA – VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6.1

Motor 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI DSG
2.0 TDI 

4Motion
2.0 TDI 

4Motion DSG
2.0 BiTDI DSG

2.0 BiTDI 
4Motion DSG

Objem (cm3) 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968

Počet válců/ventilů 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16

Výkon (kW)/otáčky 66/3000 81/3200
110/3250-

3750
110/3250-

3750
110/3250-

3750
110/3250-

3750
146/3800-

4000
146/3800-

4000

Toč. moment (Nm)/otáčky 220/1250 250/1400
340/1500-

3000
340/1500-

3000
340/1500-

3000
340/1500-

3000
450/1400-

2400
450/1400-

2400

Poháněná kola přední přední přední přední všechna všechna přední všechna

Převodovka 5M 5M 6M 7A 6M 7A 7A 7A

Zrychlení 0-100 km/h (s) neudává se neudává se neudává se neudává se neudává se neudává se neudává se neudává se

Nejvyšší rychlost (km/h) 152 164 neudává se neudává se neudává se neudává se 201 198

Kombinovaná spotřeba (l/100 km) neudává se 7,2-9,4 7,0-9,6 neudává se neudává se neudává se neudává se neudává se

Provozní hmotnost (kg) neudává se neudává se neudává se neudává se neudává se neudává se neudává se neudává se

Zcela nová palubní deska zohledňuje nejmodernější digitální technologie, které se neobejdou bez velkých 
dotykových obrazovek 

Rodina T6 nabízí nepřeberné množství kombinací a výbav
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Hyundai i30 jízdními vlastnostmi mile překvapí. Zadní náprava nabízí nezávislé zavěšení. 
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Hyundai se rozhodl zatraktivnit svou cenovou politiku a každý nový vůz nyní vychází výrazně levněji 
než kdy dříve. K finančnímu zvýhodnění navíc Hyundai přidal i několik benefitů. Nový obchodní model 
se týká také firemní klientely.

Nová cenová politika má za úkol při-
blížit se ještě širšímu spektru zákaz-

níků, a  to nejen těm privátním, ale také 
firemním. Kromě stávající pětileté záruky 
bez omezení kilometrů a  asistenčních 
služeb na všechny osobní vozy zdar-
ma má firemní zákazník nyní k  dispozi-
ci např. palivovou slevovou kartu na pět 
let bez omezení, která zajišťuje klientovi 
slevu 40 haléřů na litr u  více než 2500 
čerpacích stanic, kde jsou akceptovány 
karty CCS. A v síti čerpacích stanic MOL 
je sleva až 70 haléřů, což fleetový zákaz-
ník nepochybně pocítí.

Hyundai snižuje ceny 
a zavádí řadu benefitů

Výhodná nabídka                                                 Hyundai i30

Hyundai i30 kombi lze pořídit za akční cenu 339 900 Kč (1.4i 73 kW). Diesel je dražší o 60 000 Kč. 
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Ergonomie při řízení sází na čistě evropské 
zvyklosti

Financování s nulovým 
úrokem samozřejmostí

Pro všechny vozy Hyundai navíc platí 
možnost volby z několika způsobů financo-
vání s nulovým úrokem. Zároveň je možné 
před poslední splátkou vyměnit stávající 
vůz Hyundai za nový či využít zvýhodně-
ný operativní leasing. V průběhu září bude 
uvedena další možnost financování, u které 
bude možné financování ve velice širokém 
pásmu akontace a doby splácení. 

Hyundai nabízí také velice výhodné pojiš-
tění, které kryje ztráty hodnoty vozu, tedy 
GAP pojištění s možností prodloužení až na 
36 měsíců. V rámci pojištění nelze nezmínit 
také systém SafeLine, u kterého nárazové 
čidlo hlásí asistenční centrále automatic-
ky nehodu vozu. Operátor volá řidiče, aby 
s ním specifikoval potřebnou pomoc. Ne-
zdaří-li se kontakt, posílá na přesně loka-
lizované místo záchranáře okamžitě. V pří-
padě poruchy na silnici nebo náhlé nevol-
nosti je možné stisknout nouzové tlačítko 
nebo použít aplikaci na chytrém mobilu 
a přivolat asistenční službu. S  instalací to-
hoto systému má zákazník navíc možnost 
získat slevu na pojistném až 25 %.

Hyundai i30 nabízí 
výhodné provozní 
náklady

Nejprodávanějším modelem v  rámci pa-
lety Hyundai jsou jednoznačně modely, 
které značka vyrábí v Nošovicích, tedy i30 
a  Tucson. Oba vozy vynikají atraktivním 
designem, příjemným jízdním komfortem 
a díky velkému počtu asistenčních prvků již 
ve standardní výbavě i vysokou mírou bez-
pečnosti.

Výhodný je i  poměr ceny a  užitné hod-
noty. U  modelu i30 kombi startují ceny  
od 339 990 korun.

Zákazníky také potěší stále nepřekona-
ná pětiletá tovární záruka na celý vůz bez 
omezení počtu ujetých kilometrů. Na ne-
prorezivění karoserie se vztahuje 12 let, 
na lak pak 2 roky. S neobyčejně vysokou 
délkou záruky nepřímo souvisí také zůstat-
kové hodnoty, které má značka Hyundai 
jedny z nejvyšších na trhu. Například podle 
společnosti Eurotax má fleetově nejoblíbe-
nější model i30 po třech letech s nájezdem  
90 000 km zůstatkové hodnoty výrazně 
nad průměrnou hodnotou 45 % z původ-
ní ceny. Podrobnější informace naleznete 
v příslušné tabulce. 

Intervaly pro výměnu oleje jsou u  vzně-
tové verze 1.6 CRDi předepsány  
po 30 000 km nebo dvou letech. Záleží, 
co nastane dřív. Po ujetí 210 000 km tak 
zákazník zaplatí za pravidelný servis jen  
50 040 Kč bez DPH. Ani případná výměna 
rozvodového řemene není výraznou investi-
cí. Cena za materiál je 2400 Kč bez DPH, 
cena za práci pak 1800 Kč bez DPH. Kon-
trole se provádí v rámci servisní prohlídky 
každých 30 000 km. 

Hyundai i30 nemá přemrštěné ceny ani za 
náhradní díly. Ceny vybraných náhradních 
dílů naleznete v příslušné tabulce. 

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY 
SPOLEČNOSTI 
EUROTAXGLASS´S

Počet ujetých km Stáří
Zůstatková 

hodnota

  30 000 3 roky 57,05 %

  90 000 3 roky 51,71 %

150 000 3 roky 45,63 %

210 000 3 roky 39,55 %

TECHNICKÁ DATA –
HYUNDAI I30 KOmbI 1.6 CRDI

motor, 
převodovka

Vpředu napříč uložený přeplňo-
vaný vznětový čtyřválec pohání 
všechna kola. Zdvihový objem 
1582 cm3, rovzod DOHC, největší 
výkon 85 kW při 4000 1/min, 
ručně řazená šestistupňová pře-
vodovka. 

Rozměry

Vnější rozměry (délka/šířka/výš-
ka) 4585/1795/1475 mm, rozvor 
2650 mm. Objem zavazadlového 
prostoru 0,602/1,650 m3

Hmotnosti

Provozní/užitečná hmotnost 
1570/425 kg, hmotnost brz-
děného/nebrzděného přívěsu 
1500/650 kg.

Výkony

Největší rychlost 192 km/h, zrych-
lení z 0 na 100 km/h za 11,1 s, 
spotřeba město/mimo město/
kombinovaná 4,7/4,0/4,3 l/100 km, 
emise CO2 kombinace 112 g/km 
(dle NEDC 2.0)

Cena 399 990 Kč

CENY VYbRANÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 
VČETNĚ DPH

Náhradní díl Cena v Kč s DPH

Přední brzdové kotouče 
(sada)                 

5890 

Brzdové desky – přední 
(sada)                   

2973/1702 

Čelní sklo 11 218

Přední levý světlomet 
– kompletní

12 757

Zadní skupinová svítilna 
– kompletní

4367

Přední nárazník 
– kompletní 

7613

Zadní nárazník 
– kompletní

5891

Levé zpětné zrcátko, 
sklopné – kompletní

9692

Levý přední blatník 6023

NÁKLADY NA PRAVIDELNÝ SERVIS

Servisní interval
Cena (Kč) 
bez DPH

30 000 km/24 měsíců 6 360

60 000 km/48 měsíců 7 300

90 000 km/72 měsíců 6360

120 000 km/96 měsíců 7 300

150000 km/120 měsíců 6660

180 000 km/144 měsíců 9 400

210 000 km/168 měsíců 6660



do prodeje dostala další novinka, kterou je 
čtyřválec Blue dCi150 s 1,7 litru s navýše-
ným výkonem o 15 kW ve srovnání s před-
chozím motorem objemu 1,6 litru. Je 
také jediný, kde automobilka v kombinaci 
s  nejvyšší výbavou Intens (737 400 Kč)
nabízí pohon všech kol. A právě tuto verzi 
jsme mohli testovat.

Nadprůměrně prostorný 
interiér

Sedadla modernizovaného Renaultu 
Kadjar byla ergonomicky přepracována. 
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Renault Kadjar je po zajímavé modernizaci nyní v prodeji také s novým dieselem a pohonem všech kol

jsou nyní vybaveny filtrem pevných částic 
s  pravidelnou automatickou regenerací. 
Pro kadjar jsou dostupné se dvěma výko-
ny 103 kW a 117 kW a točivým momen-
tem 260 Nm. Výkonnější verzi motoru je 
možné za příplatek 52 000 korun zkombi-
novat se sedmistupňovou dvouspojkovou 
samočinnou převodovkou. 

Nová řada vznětových motorů se systé-
mem selektivní katalytické redukce nese 
nové označení Blue dCi. Jednou z novinek 
je krátkodobé zvýšení výkonu „Overboost“ 
pro nejslabší verzi Blue dCi 115. Například 
při předjíždění zvýší výkon motoru s manu-
ální převodovkou o 4 kW a 25 Nm. Nyní se 
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Omlazený Renault Kadjar se dočkal nového turbodieselu. Vznětový čtyřválec 1.7 dCi nabízí 
nadprůměrných 110 kW a zajímavým způsobem obohacuje modelovou řadu. Na první pohled je 
vysoká cena kompenzována bohatou výbavou a standardně dodávaným pohonem 4x4. 

Konkurence v  segmentu kompaktních 
SUV je značná, což stimuluje auto-

mobilky neustále udržovat krok s dobou. 
Renault proto dopřál modelu Kadjar mo-
dernizaci. Nyní se na trh dostává verze 
s pohonem všech kol. 

Motory pouze 
s přeplňováním

Nejzajímavější změnou modernizované-
ho kadjaru jsou bezesporu nové moto-
ry. Při jejich vývoji Renault spolupracoval 
s  Daimlerem. Zážehové motory 1.3TCe 

Terénu se nebojí
BUSINESS CAR TESTUJE                                                              RENAULT KADJAR



Víceprvková náprava je 
výsadou verze 4x4

O tom, že kadjar nechce zůstat pouze na 
silnici, svědčí propracovaný pohon všech 
kol vytvořený ve spolupráci s  Nissanem. 
Solidní světlá výška podvozku (200 mm) 
i nájezdové úhly (17° vpředu a 25° vzadu) 
umožňují bezpečné výlety i  mimo silnici. 
Systém podle potřeby připojuje zadní ná-
pravu prostřednictvím elektromagnetické 
spojky. Její funkci může řidič ovlivňovat 
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Zcela nová sedadla nabízejí lepší boční vedení, výplně s dvojitou tuhostí a seřiditelnou délku sedáku. Středový 
panel je od výbavy Edition osazen 7palcovým displejem.

dvojité dno. Výhodou je, že lze v její horní 
úrovni vytvořit po sklopení opěradel rov-
nou ložnou plochu. Sníží se také naklá-
dací hrana, která je jinak poměrně vyso-
ká. Sklopení sedadel je velmi snadné díky 
ovladačům v zavazadlovém prostoru. Díky 
sklopnému sedadlu spolujezdce, které je 
součástí druhé úrovně výbavy Edition, pak 
lze převážet předměty dlouhé 2563 mm. 

Ručně nastavitelná a ve vyšších verzích 
vyhřívaná přední sedadla jsou dobře tvaro-
vaná a nabízejí oporu v zatáčkách i solidní 
komfort.

Nyní nabízejí lepší boční vedení a  výplně 
s dvojitou tuhostí. U předních sedadel jde 
navíc nastavit délka sedáku. Na dlouhých 
cestách přijde vhod nastavitelná loketní 
opěrka. 

Modernizovaný interiér mile překvapí vy-
sokou úrovní dílenského zpracování a kva-
litními, měkčenými materiály. Přestože 
kadjar konstrukčně vychází ze sesterské-
ho modelu Nissan Qashqai, oproti němu 
nabízí výrazně prostornější interiér. Nárůst 
v oblasti kolen je 25 mm, šířka v úrovni lok-
tů narostla o 20 mm. Na zadní sedadla se 
bez problémů usadí i dva cestující měřící 
přes 180 cm. Čtyři cestující mají dostatek 
místa ve všech směrech. Oproti nissanu 
má ale renault výrazně navrch objemem 
zavazadlového prostoru, když dokáže na-
bídnout nadprůměrných 472 litrů (qashqai 
jen 401 l). Lepší výbavy mají k  dispozici Po sklopení zadních opěradel díky dvojitému dnu vznikne téměř rovná ložná plocha délky 155 cm



těžké přívěsy o hmotnosti až 1,8 tuny, což 
je o 450 kg více, než dokáže slabší diesel 
s předním pohonem. 

Verze s pohonem všech kol nabízí řadu 
výhod. Vedle lepší trakce nabízí jako jediná 
zadní víceprvkovou nápravu. Její výhody 
lze poznat především v  zatáčkách s  ne-
rovnostmi, které umí lépe odfiltrovat. Jízdní 
vlastnosti jsou tak na rozbitých silnicích 
jistější. Verze s pohonem 4x2 mají pouze 
jednoduchou zadní nápravu a  právě při 
jízdě na nerovnostech je cítit větší nervo-
zita. Odpružení podvozku je laděno na 
komfortní strunu a zřejmě tomu odpovídá 

i naladění řízení, které zprostředkovává jen 
průměrnou zpětnou vazbu od kol. 

Náklady na provoz nízké, 
ceny některých dílů 
vyšší

Spotřeba nikterak nevybočuje ze zvyk-
lostí stejně velkých crossoverů s  poho-
nem všech kol. Kombinovaná spotřeba 
se pohybuje mírně nad 7 l/100 km, ver-
ze s pohonem předních kol je úspornější 
o 0,5 l/100 km. Bližší informace naleznete 
v příslušné tabulce. 

Náklady na pravidelný servis reprezentují 
průměr v dané kategorii. Po ujetí 210 000 km 
zaplatí majitel 59 900 korun včetně DPH. 
Servisní intervaly jsou sice nastaveny jen 
po 20 000 km nebo jednom roce, cena za 
servis je ale přívětivá. Jedna servisní pro-
hlídka vyjde v průměru na necelých 6000 
korun. Průměrná hodinová sazba za práci 
v autorizovaném servisu je 750 Kč. U jed-
notlivých dealerů se ale o něco liší.

Naopak ceny některých dílů jsou vyšší. 
Jmenujme například čelní sklo (13 300 Kč
s  DPH), přední světlomet (16 200 Kč), 
přední nárazník (20 500 Kč) nebo vnější 
zpětné zrcátko (11 200 Kč). Na omluvu 
dodejme, že většina firem má auta ha-
varijně pojištěna, a tak je vyšší ceny dílů, 
které se poškodí při dopravní nehodě, až 
tak netrápí. Naopak ceny běžných spo-
třebních dílů, jako jsou tlumiče pérování, 
brzdové kotouče, třecí segmenty nebo 

kruhovým ovladačem na středovém pa-
nelu. V  režimu pohonu pouze předních 
kol je spojka trvale rozpojena, v  režimu 
automatického rozdělení hnací síly může 
podle jízdních podmínek poslat až 50 % 
výkonu i na zadní kola. Třetím režimem je 
trvalý přenos síly v  poměru 50 : 50. Ten 
je určen především do náročnějšího terénu 
s  rychlostí nepřevyšující 40 km/h. Mode-
lům s  pohonem pouze předních kol po-
máhá inteligentní řízení trakce Extended 
Grip se dvěma automatickými a  jedním 
manuálním režimem. Jednou z dalších vý-
hod pohonu všech kol je schopnost tahat 

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              RENAULT KADJAR
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Světlá výška je solidních 20 cm, což společně s pohonem 4x4 tvoří solidní základ pro jistou jízdu v terénu 

Interiér nabízí dostatek prostoru i na zadních sedadlech. Při zcela posunutém sedadle spolujezdce ještě zbývá 
místo pro kolena. 



náklady na výměnu rozvodového řeme-
ne (při 180 000 km, cena za výměnu  
3900 Kč) jsou nízké. 

Cena od 529 900 Kč

Verze s  pohonem všech kol je nejdraž-
ší. Lze ji objednat pouze s nejvýkonnějším 
dieselem za 737 400 Kč. V  rámci fleeto-
vého nákupu ale lze počítat se zajímavým 
zvýhodněním. 

V českém ceníku startuje Renault Kadjar 
s motorem TCe 140 GPF na 529 900 Kč. 
A  je velmi dobře vybaven. Za rozumnou 
cenu nabízí například poloautomatickou 
parkovací brzdu, zadní parkovací senzory, 
volant potažený kůží, handsfree a mlhovky 
s  přisvěcováním do zatáček. Klimatizaci 
lze doobjednat jen za 5000 Kč. Na částce 
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Renault KadjaR 1.7 dCi 4x4
ZÁKladnÍ Údaje teStOVanÉ VeRZe

Motor, 
převodovka

Vpředu napříč uložený vznětový 
přeplňovaný čtyřválec pohání 
přední, nebo všechna kola.  
Zdvihový objem 1749 cm3, 
výkon 110 kW při 4000 1/min, 
točivý moment 340 Nm  
při 1750 1/min. Ručně řazená 
šestistupňová převodovka. 

Rozměry

Vnější rozměry (délka/šířka/výš-
ka) 4489/1836/1613 mm, rozvor 
2646 mm. Zavazadlový prostor 
0,472/1,478 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 
1632//507 kg, hmotnost brzděného 
přívěsu 1800/750 kg.

Výkony

Nejvyšší rychlost 197 km/h, 
zrychlení z 0 na 100 km/h 
za 11,2 s, kombinovaná spotřeba 
5,3 l/00 km.

Cena 737 400 Kč

naMĚŘenÁ SPOtŘeBa PaliVa V RÁMCi 
teStu (l/100 KM)

Město/ 
/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

7,8/6,6 6,0/8,1 7,3

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 ovlivňuje v menší míře.

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

Pořizovací cena vozu (Kč) 737 400 737 400 737 400 737 400

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) 66 400 66 400 66 400 66 400

Servisní prohlídky 3) (Kč) 14 790 21 850 43 500 59 940

Pneuservis 4) (Kč) 14 500 14 500 29 500 40 800

Pohonné hmoty 5) (Kč) 69 300 207 900 346 500 485 100

Ztráta hodnoty 6) (Kč) 351 800 387 800 428 900 469 900

nÁKladY CelKeM 

Celkové náklady za 3 roky (Kč) 543 090 724 750 941 100 1 148 440

Náklady na 1 km (Kč/km) 18,10 8,05 6,27 5,47

CenY VYBRanÝCH nÁHRadnÍCH dÍlŮ 
VČetnĚ dPH

náhradní díl Cena v Kč s dPH

Přední brzdové kotouče 
(sada – 2 ks)

4280

Brzdové desky –  
přední (sada)

2390

Čelní sklo 13 330

Přední levý světlomet 
halogenový – kompletní

16 200

Zadní skupinová svítilna – 
kompletní

10 030

Přední nárazník –  
kompletní 

20 470

Zadní nárazník –  
kompletní

11 240

Levé zpětné zrcátko, 
sklopné – kompletní

11 220

Levý přední blatník 4580

ZŮStatKOVÉ HOdnOtY 
SPOleČnOSti 
autOViSta CZeCH

Počet ujetých km Stáří
Zůstatková 

hodnota

  30 000 3 roky 52,29 %

  90 000 3 roky 47,41 %

150 000 3 roky 41,84 %

210 000 3 roky 36,28 %

CelKOVÉ HOdnOCenÍ

KladY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti, kom-
fort cestování

Absence pohonu 
4x4 pro levnější mo-

torizace

Prostornost interiéru
Jen průměrná zpětná 
vazba od kol do řízení

Náklady na provoz
Ceny některých 
náhradních dílůVysoké zůstatkové 

hodnoty

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 (10,6) l/100 km) a aktuální  
 ceny benzinu (32,60 Kč/l) či nafty (31,60 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 1510/1470/1560

vzadu / b 1490/1450/1530

Prostor pro nohy vpředu/vzadu (tzv. míra komfortu) / c 1070/640

D/š/h ložné plochy bez sklopených a se sklopenými opěradly / d 890/1100/440 a 1500/1100/440

Prostor nad předním/zadním sedákem / e 1000/980

Výška předního/zadního sedáku nad podlahou / f 320/360

> >

>>> > >

>>

cc

>>

f

e

f

ea, b

>>

>>>

>

d

549 900 Kč startuje výbava Edition zahr-
nující infotainment R-Link 2, dvouzónovou 
klimatizaci, čtení dopravních značek, au-
tomatické stěrače a další komfortní prvky. 

Renault k modelu Kadjar poskytuje stan-
dardně pětiletou záruku omezenou nájez-
dem 100 000 kilometrů. Samozřejmostí je 
zajímavá nabídka předplaceného servisu 
na 5 let s omezením nájezdu na 60 000 
nebo 100 000 kilometrů. 



verze a 209 cm u verze s delším rozvo-
rem. Vnější šířka karoserie je u  nissanu 
o  9 cm menší, uvnitř je ale šířka v  prů-
měru menší jen o necelých 5 cm. Zava-
zadlový prostor je dokonce o 2 cm širší 
(122 cm). To je důkaz toho, jak dobře je 
karoserie nissanu obestavěna. Dalším 
milým překvapením je skutečnost, že ver-
ze s  elektrickým pohonem z  této skvělé 
vnitřní prostornosti neslevuje. Podlaha 
je díky akumulátorům sice o  necelých 
5 cm výš, na prostornosti to ale znát není. 
Velmi příjemná je také dynamika. Zvláště
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Nissan díky 40kWh akumulátorům ujede na jedno nabití bez problémů 230 km

mezi krátkým a dlouhým Citroënem Ber-
lingo, nebo chcete-li Peugeotem Partner, 
Opelem Combo či Toyotou Proace City. 
A  to platí jak pro ložnou plochu užitko-
vých automobilů, tak pro délku zavazad-
lového prostoru u verzí pro převoz osob. 
Například délku zavazadlového prosto-
ru v  pětimístném uspořádání má nissan 
117 cm, konkurenti u  krátké verze na-
bízejí 98 cm, u delší verze pak 132 cm. 
A  podobné je to i  po sklopení sedadel 
druhé řady. Nissan má délku ložné plo-
chy 195 cm a konkurenti 172 cm u krátké 
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Nissan NV200 na nás už v minulosti velmi zapůsobil vysokou užitnou hodnotou a skvěle obestavěnou 
karoserií. Kromě zážehových a  vznětových motorů může být poháněn i  elektřinou. Nedávná 
modernizace znatelně zvýšila dojezd, a to o více než 100 km. Na jedno nabití tak ujede přes 230 km. 

Malý velký nissan

V  době svého vzniku získal Nissan 
NV200 prestižní evropský titul Dodávka 
roku. V  segmentu menších užitkových 
automobilů nabízel společně s  Fiatem 
Doblo Maxi nejprostornější kabinu. Poté 
spojily své síly automobilky Citroën, Peu-
geot, Opel a  Toyota a  před dvěma lety 
přivedly na svět zcela nové užitkové auto-
mobily, které nabízejí dvě různé délky ka-
roserií. V současné době svými vnitřními 
rozměry vyplňuje Nissan NV200 prostor 

Netřeba se omezovat!
BUSINESS CAR TESTUJE                                                               NISSAN E-NV200



111 km. Je tedy příjemné, že ani v  zimě 
reálný dojezd neklesne s  nákladem 
500 kg pod 150 km. V případě, že automo-
bil necháte v zásuvce „předehřát“, tak se lze 
s dojezdem de facto dostat na letní hodnoty. 

Zmiňovanému dojezdu odpovídá překva-
pivě nízká spotřeba. Ta je ve srovnání se 
starší verzí e-NV200 znatelně nižší. Změ-
ny naleznete v příslušné tabulce. Zatímco 
v  kombinovaném provozu jsme u  před-
chůdce naměřili 19,2 kWh/100 km, u mo-
dernizované verze jsme jezdili úsporněji 
o více než 2 kWh/100 km. 
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do rychlosti 80 km/h spalovací motory 
výrazně zaostávají. Pak se temperament 
obrací ve prospěch spalovacích motorů. 
Výkon elektromotoru dosahuje 80 kW. 
Sprint na stovku zvládne elektrická do-
dávka za 14 sekund. Maximální rychlost 
je však omezena na 124 km/h. 

Dojezd 230 až 250 km. 
Mezi dodávkami rekord!

Ve třídě užitkových automobilů nabí-
zí e-NV200 suverénně nejdelší dojezd. 
Systém pohonu byl totiž převzat z  nové 
generace Nissanu Leaf, a  to včetně vý-
konnějšího akumulátoru. Zatímco původní 
verze elektrické dodávky měla stejně jako 

původní Nissan Leaf akumulátor o  ka-
pacitě jen 24 kWh, nová verze už nabízí 
akumulátor s kapacitou 40 kWh. Hodno-
ta kombinovaného dojezdu dle metodiky 
WLTP se tak posunula na hranici 200 km 
a v městském cyklu hlásí dojezd dokonce 
až 301 km. V  rámci našeho redakčního 
testu jsme v  kombinovaném režimu uje-
li 230 km, s  nákladem 500 kg byl dojezd 
rovných 200 km. Po aktivaci Eco módu sni-
žujícího výkon motoru, topení i  klimatizace 
se dojezd prodloužil o  20 km. Při dálniční 
jízdě na „plný plyn“ (125 km/h) jsme ujeli 

Palubní deska nabízí v daném segmentu nezvykle mnoho odkládacích prostor

Ve velkém rozsahu také lze měnit sklon opěradel třetí řady, ve které je navíc překvapivě hodně místa. 
Ve všech směrech. 



servisní prohlídky. Nissan e-NV200 není 
výjimkou. Servisní interval je nastaven po 
30 000 km. Po ujetí 210 000 km zaplatí 
zákazník pouhých 16 300 Kč s DPH. Jed-
na servisní prohlídka tak vychází v průmě-
ru na 2300 korun. 

Cena náhradních dílů výrazně nevybo-
čuje z  běžných zvyklostí v  tomto seg-
mentu. Za cenově výhodné považujeme 
například čelní sklo (14 700 Kč), zadní 
svítilnu (4600 Kč) nebo zadní kompletní 
nárazník (9300 Kč), naopak mírně nad 
průměrem je přední nárazník (21 100 Kč), 
přední levý světlomet (7700 Kč) nebo levý 
přední blatník (7300 Kč). 

Interiér a variabilita 
vnitřního prostoru

Interiér modernizovaného modelu na-
bídne přesně to, co byste od něho čekali.

Poměrně střídmé pojetí středové konzo-
le doplňuje moderní přístrojový štít a  ob-
ligátní minimalistický volič automatické 
převodovky s  možností volby stupně re-
kuperace. Užitkový model nabídne při 
délce 4560 mm poměrně solidní ložný 
prostor, který měří až 2040 a  široký je 
1500 mm, čímž umožňuje převoz dvo-
jice europalet. Nízká nakládací hrana je 
pouhých 52 cm nad zemí, díky čemuž je 
nakládání a  vykládání velmi snadné. Cel-
kový objem nákladového prostoru činí 
4,2 m3 a užitečné zatížení hlásí u čtyřdve-
řové verze 742 kg.

I v pětimístném provedení může model 
e-NV200 v  zavazadlovém prostoru stále 
nabídnout 1,9 m3. Sedadla jsou pohodl-
ná, i když bez výrazného bočního vedení. 
Místa je naopak dostatek, a to i na zad-
ních sedadlech. Navíc u  sedadel druhé 
a třetí řady lze měnit sklon opěradel, což 
ještě více zvyšuje komfort sezení. 

Dobito za 40 minut 
nebo 21 hodin

Záleží z čeho 40kWh akumulátor budete 
dobíjet. Rychlonabíjení umožňuje dosáh-
nout 80% kapacity za 40 až 60 minut. 
Využívání maximálního dobíjecího proudu 
u velkých nabíjecích stanic je samozřejmě 
nejrychlejším, ale k akumulátorům zároveň 
nejméně šetrným způsobem nabíjení. Ide-
ální alternativou je nástěnná nabíjecí skříň, 
která umožňuje dosáhnout úplného nabití 
za 7,5 hodin díky palubní nabíječce s vý-
konem 6,6 kW, nebo lze použít domácí zá-
suvku elektrické sítě, ze které lze úplného 
nabití baterie dosáhnout za přibližně 21,5 
hodiny. Na vůz je garantována záruka 5 let 
nebo ujetí 100 000 kilometrů a 8 let nebo 
160 000 kilometrů na kapacitu baterie. 

Návratnost po více 
než 200 000 km

Cena e-NV200 začíná lehce nad hrani-
cí jednoho milionu korun (1 012 770 Kč 
s DPH). Komfortnější evalia určená pro pře-
voz osob je o 60 500 korun dražší. Oproti 
konvenčnímu pohonu je tak cena téměř 
dvojnásobná. Pokud budete akumulátor 
dobíjet proudem ve výhodnějším tarifu 
a pokud započítáme výrazně levnější ná-
klady na servisní prohlídky, tak se i tak ná-
vratnost pohybuje za hranicí 200 000 km.
Pro některé vozové parky ale může tato 
elektrická dodávka dávat smysl. 

Servis za hubičku

Elektromobily mají díky své jednodu-
chosti velmi nízké náklady na pravidelné 
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Elektrická verze je na rozdíl od té konvenční dvakrát dražší. Návratnost lze počítat až po ujetí 200 000 km. 

Elektromotor o výkonu 80 kW nabízí výtečnou dynamiku. Po modernizaci je zároveň výrazně úspornější. 



Modernizovaná verze svému majiteli 
dále nabízí vylepšený navigační systém 
i novou sérii připojených služeb. My oce-
ňujeme snazší pohyb v jednotlivých menu 
a  přehledné zobrazení veškerých údajů 
infotainmentu.

Zajímavá alternativa 
pro podnikatele 

Model Nissan e-NV200 je poměrně 
všestranným jedincem. Volit lze jak čistě 
užitkové provedení, tak i ze dvou variant 
modelu Evalia určených k přepravě pěti 
či sedmi osob. Jednotlivé verze se navíc 
liší i různou konfigurací polic, zásobníků 
a  sedadel, které vyjdou vstříc specific-
kým potřebám zákazníků. Zatímco sed-
mimístná verze maximálně vyhoví převo-

NissaN e-NV200
ZÁKLaDNÍ ÚDaJe TesTOVaNÉ VeRZe

Motor, 
převodovka

Vpředu napříč uložený elektro-
motor pohání přední kola. Výkon 
80 kW při 1/min, točivý moment 
254 Nm při 1–3000 1/min. Jed-
nostupňová převodovka. Kapa-
cita akumulátoru 40 kWh.

Rozměry

Vnější rozměry (délka/šířka/výš-
ka) 4560/1755/1858 mm, rozvor 
2725 mm. Zavazadlový prostor 
v pětimístném uspořádání  
2,3 m3, skříňová verze 4,2 m3.

Hmotnosti
Pohotovostní/užitečná hmotnost 
1498-1619/631-742 kg.

Výkony

Největší rychlost omezena  
na128 km/h, zrychlení z 0 na 
100 km/h za 14 s, kombinovaná 
spotřeba elektrické energie  
15,9 kWh/100 km. 

Cena
Skříňová verze od 837 000 Kč, 
osobní verze od 897 521 Kč  
bez DPH.

zu většího počtu osob, vůz v pětimístné 
konfiguraci nabídne stále velmi solidní 
prostor i pro převoz nemalého množství 
zavazadel. A co víc, výhodou elektrické-
ho vozidla je kromě nízkých provozních 
nákladů třeba i  možnost bezplatného 
parkování v  zónách placeného stání na 
území hlavního města Prahy nebo nulová 
silniční daň.
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NaMĚŘeNÁ sPOTŘeBa PaLiVa 
V RÁMCi TesTU (KWH/100 KM). 

ÚDaJe V ZÁVORCe PLaTÍ 
PRO sTaRšÍ geNeRaCi e-NV200.

Město/ 
/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

16,6/17,5 
(17,9/19,1)

16,9/31,1 
(18,8/37,5) 

17,0 (19,2) 

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) 1 086 000 1 086 000 1 086 000 1 086 000

JeDNOTLiVÉ POLOŽKY NÁKLaDŮ Za 3 ROKY

Dálniční známka (Kč) 4500 4500 4500 4500

Zákonné pojištění 1) (Kč) 15 000 15 000 15 000 15 000

Havarijní pojištění 2) (Kč) 97 740 97 740 97 740 97 740

Servisní prohlídky 3) (Kč) 3300 6500 11 500 16 300

Pneuservis 4) (Kč) 18 500 18 500 32 300 42 500

Pohonné hmoty 5) (Kč) 15 300 45 900 76 500 107 100

Ztráta hodnoty 6) (Kč) 584 270 638 570 698 300 761 850

NÁKLaDY CeLKeM 

Celkové náklady za 3 roky (Kč) 738 610 826 710 935 840 1 044 990

Náklady na 1 km (Kč/km) 24,62 9,19 6,24 4,98

CeNY VYBRaNÝCH NÁHRaDNÍCH DÍLŮ 
VČeTNĚ DPH

Náhradní díl Cena v Kč s DPH

Přední brzdové kotouče 
(sada – 2 ks)

7600

Brzdové desky –  
přední (sada)

3100

Čelní sklo 14 700

Přední levý světlomet 
halogenový – kompletní

7700

Zadní skupinová svítilna – 
kompletní

4600

Přední nárazník –  
kompletní 

21 100

Zadní nárazník –  
kompletní

9300

Levé zpětné zrcátko, 
sklopné – kompletní

9400

Levý přední blatník 7300

ZŮsTaTKOVÉ HODNOTY 
sPOLeČNOsTi 
aUTOVisTa CZeCH

Počet ujetých km stáří
Zůstatková 

hodnota

  30 000 km 3 roky 46,20 %

  90 000 km 3 roky 41,20 %

150 000 km 3 roky 35,70 %

210 000 km 3 roky 29,85 %

CeLKOVÉ HODNOCeNÍ

KLaDY ZÁPORY

Dojezd v praxi přes 
200 km

Delší návratnost  
(200 000 km)

Užitné vlastnosti, vnitřní 
prostor

Absence vlečení
přívěsů

Jízdní vlastnosti

Vestavba akumulátorů 
neomezuje prostor

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 (17,00 kWh/100 km) 
 a aktuální ceny elektřiny ve sníženém tarifu (3,00 Kč/kWh).
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 1430/1420/1550

vzadu / b 150/145/157

Prostor pro nohy vpředu/vzadu (tzv. míra komfortu) / c 990/660

D/š/h ložné plochy bez sklopených a se sklopenými opěradly / d 1170/1220/80 a 1950/1220/80

Prostor nad předním/zadním sedákem / e 1050/1030

Výška předního/zadního sedáku nad podlahou / f 350/370
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Kdo ji předjede? 

Dnes již existují co do maximální rych-
losti i zrychlení o něco rychlejší SUV – to 
se ale bavíme o  těch nejdražších SUV 
planety, jako jsou Bentley Bentayga, 
Lamborghini Urus nebo Porsche Ca-
yenne Turbo S  hybrid. Ve své kategorii 
ale Alfa Romeo stále nemá přemožitele. 
Audi SQ5 nebo Porsche Macan Turbo na 
ni nestačí a chystané BMW X3 M ji spo-
lečně s  Mercedesem-AMG GLC 63 jen 
dýchají na záda.

Nakonec proč ne, s  výkonem 510 
koní, tedy 375 kW, je Stelvio QV silnější 
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Když na to přijde, Stelvio QV na okruhu „pozávodí“ většinu prémiových sportovních sedanů. Mile překvapí i v terénu. 

v  serpentinách výrazněji neregistrujete. 
Všechny systémy kontrolující trakci ale lze 
ovladačem „DNA“ vypnout. A pak se dějí 
věci, vše záleží jen a pouze na šikovnos-
ti řidiče. Středně velké stelvio má stejné 
systémy. Mezi automobily SUV zatáčí nej-
lépe, je jisté, předvídatelné a díky pohonu 
všech kol dokáže na silnici přenést veš-
kerý svůj výkon, a tak není divu, že v do-
sažení rychlosti 100 km/h je rychlejší než 
o  210 kg lehčí sedan se zadním poho-
nem. Při zrychlení z 0 na 200 km/h je pak 
„pomalejší“ jen o  jednu jedinou sekundu 
(14,1 s) a rozjede se na 283 km/h. Placa-
tější sedan pak dokáže uhánět 307 km/h!
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Vidlicový šestiválec od Ferrari pohání jak tvarově nádherný sedan Giulia, tak i  velké SUV Stelvio. 
Zrychluje famózně a  ještě lépe zatáčí. Nepředjedete ji ani s Mercedesem-AMG GLC 63 či novým 
BMW X3 M!

Dílo mistrovské!

Nejdražšími modely značky Alfa Ro-
meo je sedan Giulia a středně velké SUV 
Stelvio označená čtyřlístkem a  zkratkou 
QV. Oba modely pohání motor od Ferrari 
s  více jak pěti sty koni a co do rychlos-
ti v  podstatě nezná přemožitele. Kromě 
famózního výkonu ji k temperamentu při-
spívá také hmotnost, která je v segmen-
tu nejnižší – stelvio s  tímto šestiválcem, 
samočinnou převodovkou a  pohonem 
všech kol váží jen 1800 kg!

Giulia jezdí famózně, stabilizace je na-
tolik výtečná, že pohon zadních kol 

Nepřemožitelná!
Business Car testuje                                                              AlfA ROMeO STelViO QV



Stelvio QV patří mezi ta auta, která vás 
nechají řídit, ale jsou vám u  toho vše-
možně nápomocná. Systém Q4 upřed-
nostňuje pohon zadní nápravy, což za-
ručuje sportovní svezení. Přední náprava 
AlfaLink při zatáčení „vytlačuje“ vnější 
kolo tak, že se auto může opřít o  celý 
běhoun jeho pneumatiky. Užít si tohoto 
efektu pak pomáhá přesné řízení s velmi 
strmým převodem (z  krajního rejdu jen 
2,2 otáčky volantu). A  jakmile v zatáčce 
šlápnete na plyn, elektronika začne dělat 
svoje. Aktivní diferenciál namíří více síly 
na vnější zadní kolo a  pohon všech kol 
Q4 začne připojovat přední nápravu tak, 
aby byl průjezd zatáčkou co nejzábav-
nější a přitom efektivní.

Ty, kdo si nechtějí QV pořídit, můžeme 
trochu uklidnit. Stejné elektronické vy-
moženosti se za příplatek dodávají i  do 
běžných verzí stelvia. Jenže výkon tříli-
trového šestiválce to v  QV posouvá na 
úplně jinou úroveň, takovou rychlost vám 
dají jen ta nejrychlejší auta na trhu.

Překvapivá je také schopnost podvozku 
si s  tím vším poradit. Podvozek a široké 
pneumatiky porci 510 koní zvládají zcela 
přirozeně a nepotřebují kroticí zásahy sta-
bilizačního systému. Přenos síly na kola je 
spolehlivý, adaptivní podvozek zase do-
káže udržet kola v kontaktu se silnicí, bez 
odskakování na nerovnostech.

Samozřejmě technicky spřízněný se-
dan Giulia QV to vše zvládá ještě lépe, 
ale bez zvýšeného posezu, praktické pě-
tidveřové karoserie a větší univerzálnosti 
dané pohonem všech kol.
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Sportovně střižený interiér si nehraje na extravaganci. Je elegantní s vynikající ergonomií. 

než libovolné dva jiné motory z nabídky 
běžných verzí. A pod kapotou také není 
jen tak ledajaký motor, s  vývojem dvo-
jitě přeplňovaného šestiválcového třílitru 
pomáhali konstruktéři Ferrari. Výsledkem 
jsou již zmiňované dechberoucí parame-
try: sprint na 100 km/h zvládne za 3,8 
sekundy, dvoustovku jsme pak pokořili 
za 14,1 s. A je také rychlé, nejvyšší rych-
lost je 283 km/h a  čas jednoho dvace-
tikilometrového kola na Nürburgringu je 
pouze 7 minut a 52 sekund!

Jezdí bezchybně

Italové to vzali opravdu od podlahy. 
Není nic jednoduššího než do auta na-
skládat tu nejdražší techniku. To ale ještě 
není zárukou úspěchu. Takové auto se 
může snadno stát neohrabaným, být 
příliš tvrdé, nezvladatelně výkonné nebo 
naopak ve snaze vyhovět co nejširšímu 
okruhu řidičů nezáživné a tupé.

Konstruktéři Alfy Romeo tedy měli evi-
dentně jízdní projev jako hlavní prioritu. 
Povedlo se jim totiž vše sladit do dokonale 
vytříbeného celku, který netrpí ničím z výše 
uvedeného. Jízda je zábavná, přitom stel-
vio nepůsobí rozevlátě a dodává dostateč-
ný pocit kontroly. Ovladač jízdních režimů 
nabízí široké spektrum různých charakte-
ristik, od univerzální lehce dráždivé až po 
raubířský režim Race, kdy výfuk hodně 
duní a elektronické systémy vám s autem 
dovolí dělat téměř cokoliv, pokud je to stá-
le ještě v rámci fyzikálních zákonů.



povedlo do oficiálních technických údajů 
protlačit hodnotu kombinované spotřeby  
9,8 l/100 km. A v praxi se při defenzivní jíz-
dě lze na tuto hodnotu dostat. Majitelé ver-
zí QV určitě na spotřebu hledět nebudou. 
Z  našeho úhlu pohledu je ale zajímavá. 
Oproti mohutnému stelviu jezdí lehčí se-
dan Giulia v průměru za 9,6 l/100 km, tedy 
o 1,3 l/100 km úsporněji. V rámci našeho 
měření při „splynutí s  provozem“ se tedy 
stelvio spokojí s  necelými 11 l/100 km. 

Majitele ale podvozek ani motor nenechá 
dlouho chladnými a tak za reálnou lze po-
čítat spotřebu kolem 13 l/100 km. To je ale 
stále neobvykle málo! Italové mají techniku 
skutečně zvládnutou bravurně. 

Standardem je pochopitelně automatická 
převodovka a pohon všech kol. Stelvio QV 
k  tomu ale přidává i  adaptivní podvozek 
a  aktivní zadní diferenciál. S  ostatními 
verzemi modelu Stelvio pak má QV spo-
lečné další technické zajímavosti: unikátní 
konstrukci přední nápravy, která zlepšuje 
schopnost auta zatáčet, mimořádně strmé 
řízení a  elektromechanický brzdový sys-
tém. Ten se začíná postupně uplatňovat 
i v jiných autech, kde také šetří hmotnost 
a zrychluje reakce, Alfa Romeo s ním ale 
přišla jako první.

Mezi sportovními auty 
je TCO velmi přívětivé

Pokud vezmeme segment prémiových 
středně velkých SUV, tak Alfa Romeo Stel-
vio patří k nejlevnějším. Přemrštěné nejsou 
ceny náhradních dílů ani náklady na pro-
voz. Servisní intervaly jsou sice kratší, po 
15 000 km nebo jednom roce, průměrná 
cena jedné prohlídky činí podle společnos-
ti TecAlliance u běžných motorizací kolem 
7000 Kč s DPH, u verze QV je přes 10 000 Kč. 
Po ujetí 90 000 km zaplatí majitel u  ver-
ze s  dvoulitrovým čtyřválcem 37 600 Kč  

Výjimečná technika, 
překvapivě nízká 
spotřeba

Přitom je ale stelvio dobře připraveno 
i na dnešní emisně pohnutou dobu – má 
funkci odpojování válců při jízdě s nízkou 
zátěží a převodovka v úsporném nastavení 
vyřazuje při jízdě na neutrál, aby prodlou-
žila dojezd na volnoběh. I  díky tomu se 

Business Car testuje                                                              AlfA ROMeO STelViO QV
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S vysoce přeplňovaným šestiválcem pomáhali vývojáři z Ferrari. Z objemu 2,9 l doluje 375 kW.

Stelvio QV jen tak někdo nepředjede. Přes 500 koní pokoří 200 km/h za 14,1 s a uhání 283 km/h. 



u vidlicového šestiválce QV pak 59 900 Kč.  
Po ujetí 150 000 km jsou náklady na servis 
63 100 Kč, u šestiválce pak 103 300 Kč. 

Alfa Romeo nabízí zdarma tříletou záruku 
na hnací ústrojí a servisní balíček na tři roky 
nebo 90 tisíc kilometrů.

Rychlé SUV vyjde 
na 2,4 milionu

Zatímco základní model s pohonem 4x4 
vychází s benzinovým i naftovým motorem 
(147/140 kW) na částku mírně přesahující 
1,2 milionu korun, Stelvio QV stojí prak-
ticky dvojnásobek (2 437 500 Kč). Sedan 
Giulia QV je o  téměř 300 000 Kč levněj-
ší. Vzhledem k použité technice a jízdním 
výkonům (a cenám konkurenčních aut) to 
není překvapivá částka. 
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AlfA Romeo Stelvio Qv
ZÁKlADNÍ ÚDAJe teStovANÉ veRZe

motor, 
převodovka

Vpředu podélně uložený záže-
hový vysoce přeplňovaný vidli-
cový šestiválec pohání všechna 
kola. Zdvihový objem 2891 cm3, 
výkon 375 kW při 6500 1/min, 
točivý moment 600 Nm  
při 2500 1/min. Osmistupňová 
samočinná převodovka. 

Rozměry

Vnější rozměry (délka/šířka/výš-
ka) 4687/1903/1671 mm, rozvor 
2818 mm. Zavazadlový prostor 
0,525/1,6 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 
1830//630 kg, hmotnost pro přívěs 
není homologována.

výkony

Nejvyšší rychlost 283 km/h, zrych-
lení z 0 na 100 km/h za 3,8 s,  
z 0 na 200 km/h za 14,1 s, kombi-
novaná spotřeba 9,8 l/00 km.

CeNA 2 437 500 Kč

NAmĚŘeNÁ SPotŘeBA PAlivA v RÁmCi 
teStU (l/100 Km)

město/ 
/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

13,1/8,9 7,8/9,6 10,6

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) 2 437 500 2 437 500 2 437 500 2 437 500

JeDNotlivÉ PoloŽKY NÁKlADŮ ZA 3 RoKY

Dálniční známka (Kč) 4500 4500 4500 4500

Zákonné pojištění 1) (Kč) 32 500 32 500 32 500 32 500

Havarijní pojištění 2) (Kč) 182 800 182 800 182 800 182 800

Servisní prohlídky 3) (Kč) 30 500 59 900 103 300 133 100

Pneuservis 4) (Kč) 40 500 40 500 73 500 95 500

Pohonné hmoty 5) (Kč) 103 500 310 500 517 500 724 500

Ztráta hodnoty 6) (Kč) 1 218 000 1 331 900 1 461 800 1 591 700

NÁKlADY CelKem 

Celkové náklady za 3 roky (Kč) 1 612 300 1 962 600 2 375 900 2 764 600

Náklady na 1 km (Kč/km) 53,74 21,81 15,84 13,16

CeNY vYBRANÝCH NÁHRADNÍCH DÍlŮ 
vČetNĚ DPH

Náhradní díl Cena v Kč s DPH

Přední brzdové kotouče 
(sada – 2 ks)

7570

Brzdové desky –  
přední (sada)

5810

Čelní sklo 11 361

Přední levý světlomet 
halogenový – kompletní

35 200

Zadní skupinová svítilna – 
kompletní

16 380

Přední nárazník –  
kompletní 

14 880

Zadní nárazník –  
kompletní

14 500

Levé zpětné zrcátko, 
sklopné – kompletní

11 160

Levý přední blatník 6930

ZŮStAtKovÉ HoDNotY 
SPoleČNoSti 
AUtoviStA CZeCH

Počet ujetých km Stáří
Zůstatková 

hodnota

  30 000 3 roky 50,03 %

  90 000 3 roky 45,36 %

150 000 3 roky 40,03 %

210 000 3 roky 34,70 %

CelKovÉ HoDNoCeNÍ

KlADY ZÁPoRY

Zážitkové jízdní vlastnsti 
Zadní opěradla nelze 

polohovat

Možnost plné deak-
tivace stabilizačního 

systému

Za adaptivní tempo-
mat a nejvyšší verzi 

multimediálního systé-
mu je nutné připlatit

Pružnost, výkon a níz-
ská spotřeba šestiválce

Vnitřní prostor

Zůstatkové hodnoty, 
ceny náhradních dílů

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 (10,6) l/100 km) a aktuální  
 ceny benzinu (32,60 Kč/l) či nafty (31,60 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 1570/1470/1630

vzadu / b 1530/1440/1600

Prostor pro nohy vpředu/vzadu (tzv. míra komfortu) / c 1090/620

D/š/h ložné plochy bez sklopených a se sklopenými opěradly / d 1000/930/520 a 1700/930/520

Prostor nad předním/zadním sedákem / e 1030/950

Výška předního/zadního sedáku nad podlahou / f 310/380
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Základní objem je solidních 525 l. Po sklopení sedadel 
objem vzroste na 1600 l.



sytém IQ.Drive řídí 
téměř sám

Hlavní novinkou je nová generace jízdních 
asistentů souhrnně označená IQ.Drive.
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proti současnosti odbyt dvojnásobný. 
Tlaku konkurentů od prémiových zna-
ček, odlivu zákazníků k SUV a nejistotě 
na prahu elektrické éry se Volkswagen 
rozhodl čelit účelně: důrazem na praktic-
ké vlastnosti a obohacením výbavy.
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Bestseller střední třídy přichází s  lehkou vzhledovou modernizací, kterou doplňuje řada dalších 
zásadních vylepšení. Volkswagen důkladně přepracoval elektroniku a proměnil strukturu nabídky ve 
snaze nabídnout v dané kategorii co nejlepší hodnotu.

Passat představuje klíčový model 
značky Volkswagen. To v  celkovém 

kontextu znamená, že jde s obrovským 
náskokem o nejprodávanější vůz střední 
třídy v Evropě. Jenže dobu největší slávy 
passat už zažil, kolem roku 2000 býval 

Lépe vybaven a s nižší 
spotřebou

Představujeme                                        VoLkswagEN PassaT 2020

Poloterénní kombi Passat Alltrack nabízí standardně vyšší světlou výškou (172 mm) a pohon všech kol. Poradí si s brzděnými přívěsy o hmotnosti 2 tuny. 



době elektromechanického posilovače 
brzd. Toto řešení se v  passatu dosud 
objevovalo jen v  plug-in hybridní verzi 
GTE, nově je standardem pro všechny 
varianty (stejný systém od letošní mo-
dernizace používá i  Škoda Superb). Ve 
srovnání s  podtlakovým posilovačem je 
kompaktnější a přitom má citlivější reak-
ce. Z toho těží také systém autonomního 
brzdění Front Assist.

Kromě toho je adaptivní tempomat pro-
pojen s  novou generací systému čtení 
dopravních značek. Udržování v  jízdním 
pruhu je zase doplněno o  funkci Road 
Edge Recognition. K  vedení správným 
směrem díky tomu nespoléhá jen na 
podélné dopravní značení, ale umí roz-
poznat okraj silnice i  podle přítomnosti 
trávy rostoucí vedle cesty.

IQ.Light aneb 
světlomety matrix LED

Nový passat je vždy vybaven LED 
světlomety, diodové jsou také zadní sví-
tilny a  osvětlení interiéru. Za příplatek 
(u většiny verzí 55 300 Kč) se pak nabízí 
novinka převzatá z  SUV Touareg – ma-
ticové přední světlomety pojmenované  
IQ.Light. Základní osvětlení zajišťuje na 
každé straně sedm diod, pro potkávací 
světla slouží dalších pět diod.

Pokročilé funkce má na starosti sada 
32 diod tvořících matici. Jejich zapojení 
se řídí podle údajů z kamery pod čelním 
sklem, mapových podkladů a  úhlu na-
točení volantu. Z  těchto vstupů dokáže  
IQ.Light zajistit natáčení světelného ku-
želu do zatáček, prodloužení dosvitu 
na dálnici, vykrývání protijedoucích aut 
při jízdě s dálkovými světly nebo snížení 
světelného kužele při jízdě v mlze nebo 
dešti.

Světelné diody mají na starosti i  funkci 
předních a  zadních směrovek. V  tom-
to případě passat nově sází na módní 
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Plug-in hybrid GTE díky většímu akumulátoru (13kWh) ujede přes 50 km na elektřinu. Kombinuje benzinový čtyřválec 1.4 TSI/115 kW s 85kW elektromotorem. 
Systémový výkon je 160 kW. 

Kombinace adaptivního tempomatu 
a  aktivního vedení v  jízdním pruhu nyní 
obstará práci řidiče až do 210 km/h. To 
představuje zásadní posun proti před-
chozí variantě označované Traffic Jam 
Assist – ta byla navržena jen pro jízdu 
v hustém provozu do rychlosti 60 km/h.

Adaptivní tempomat dokáže díky pro-
pojení s GPS reagovat na průjezd křižo-
vatkou, zatáčkou i kruhovým objezdem. 

Díky tomu Volkswagen balíček IQ.Drive 
charakterizuje jako autonomní řízení 
úrovně 2. Zákonnou povinnost, aby řidič 
stále držel volant, automobilka naplňu-
je novým, velmi komfortním způsobem. 
Tzv. kapacitní volant reaguje na samotný 
dotyk, řidič proto nemusí na volant půso-
bit silou, stačí na něj položit ruce.

K přesným a rychlým reakcím adaptiv-
ního tempomatu pomáhá novinka v po-



Tento motor sama automobilka označuje 
za nejekonomičtější model střední třídy, dle 
vlastního výpočtu udává TCO 4,5 Kč/km.

Benzinovým vrcholem je 2.0 TSI s  vý-
konem 200 kW. O stupeň níže se nachází 
dvoulitr v úsporném provedení naladěný na 
140 kW – tento motor nahrazuje zároveň va-
rianty 1.8 TSI/132 kW i 2.0 TSI/162 kW, kte-
ré byly z nabídky přechodně vyřazeny loni na 
podzim. Později se přidá i 1.5 TSI o výkonu 
110 kW. Všechny benzinové motory mají filtr 
pevných částic OPF.

Oba 110kW motory jsou jedinými varian-
tami s  manuální převodovkou. Jedná se 
o zcela novou skříň, která nahrazuje stávající 

šestistupňové převodovky. Vyznačuje se 
nižším vnitřním třením, zmenšenou olejovou 
náplní a  větším rozsahem převodů mezi 
jedničkou a  šestkou. Všechny provedené 
úpravy vedou ke snížení spotřeby až o ně-
kolik decilitrů. Za příplatek bude ke 110kW 
motorům k dispozici sedmistupňový dvou-
spojkový automat DSG, který je pro silnější 
motorizace standardem (v případě 2.0 BiTDI 
v zesíleném provedení DQ500).

Základní diesel 1.6 TDI/88 kW Volks-
wagen na českém trhu nabízet nebude. 
Naopak již nedílnou součástí nabídky je 
plug-in hybrid GTE. Ten si zachovává kom-
binaci benzinového motoru 1.4 TSI/115 kW 
a 85kW elektromotoru, systémový výkon je 
160 kW. Díky zvětšení baterií o  třetinu na  
13 kWh se může pochlubit prodloužením 
dojezdu na elektřinu o  20 km v  režimu 
WLTP (na 70), v  realističtějším NEDC je 
schopen na elektřinu ujet 55 km. Plné na-
bití trvá 6 hodin a 15 minut, s 3,6kW wall-
boxem 4 hodiny. Součástí nového balíčku 
multimédií je možnost nastavit odložený 
začátek nabíjení.

Tři úrovně výbavy, 
vysoký standard

S modernizací passatu Volkswagen pře-
pracoval strukturu nabídky. Nejdostupnější 
provedení se jmenuje příznačně Business 
a  jednoznačně cílí na firemní zákazníky. 
Jeho výbava je totiž překvapivě bohatá 
a  pragmaticky nakonfigurovaná. Nechybí 
parkovací senzory, adaptivní tempomat, 

animovaný efekt, kdy se směrovky rozsvěcí 
postupně směrem ke kraji auta.

Nová generace 
multimédií

Multimediální systém MIB3 přináší novin-
ku v podobě stálého připojení k internetu. 
Vedle poslouchání on-line rádií zahrnuje 
také aplikace pro automatické platby za 
parkování, nové digitální služby a  přede-
vším integrované fleetové služby – digitální 
knihu jízd, vyhodnocování spotřeby paliva 
a  propojení se servisní knížkou doplněné 
o objednání na servis.

Vylepšený digitální přístrojový štít má 
jemnější grafiku a větší kontrast zobrazení. 
Proměnilo se také rozvržení jednotlivých 
prvků jak v přístrojovém štítu, tak i v hlav-
ním displeji multimédií. Sadu úprav završu-
je interaktivní hlasové ovládání, aktivované 
slovy „Hello Volkswagen“.

Výběr motorů zůstává 
zachován

Trojice naftových a  trojice benzinových 
motorů kopíruje stávající škálu motoriza-
cí. Naftový dvoulitr bude i nadále dostupný 
jako vrcholné biturbo s parametry 176 kW  
a  500 Nm nebo s  jedním turbem a  výko-
nem 140 kW – tyto motory se dočkaly úprav 
nezbytných pro splnění nových emisních 
norem. Vstupní provedení se 110 kW se 
dostane do prodeje s  mírným zpožděním. 
Prošlo větším spektrem úprav s důrazem na 
snížení spotřeby a nese označení TDI Evo. 
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Drobných změn doznal také interiér 

Kombi je dražší o 27 000 korun



LED světlomety doplněné o světelný a dešťový 
senzor, asistent pro jízdu v pruhu a mnoho dal-
šího. Důstojný vzhled zajistí litá kola a chromo-
vané lišty kolem oken.

Vyšší úroveň Elegance přidává vylepšení vzhle-
du exteriéru i interiéru a dále navigaci, vyhřívání 
předních sedadel, čalounění alcantarou nebo 
adaptivní tlumiče. Seznam standardní výbavy je 
ale bohatší i  o  užitečné drobnosti, jako je ná-
hradní kolo, vyhřívané trysky ostřikovačů nebo 
230V zásuvka v interiéru. To vše za výhodných 
53 tisíc korun navíc. Obě verze lze samozřejmě 
doplnit o řadu individuálně specifikovaných pří-
platků.

Pro nejnáročnější je určen Passat R-Line, 
který má sportovní design, kožené čalounění 
sedadel a specifický vzhled mnoha detailů. Na 
stejné úrovni hierarchicky stojí také dva speciál-
ní modely: plug-in hybrid GTE a terénní modifi-
kace kombi Passat Alltrack se světlou výškou  
172 mm a pohonem všech kol ve standardu.
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TECHNICKÉ ÚDAJE – VW PASSAT FACELIFT

Motor
1.5 TSI 

EVO
1.5 TSI 

EVO DSG
2.0 TSI 
DSG

2.0 TSI 
4Motion 

DSG
2.0 TDI

2.0 TDI 
DSG

2.0 TDI 
DSG

2.0 TDI 
4Motion 

DSG

2.0 BiTDI 
4Motion 

DSG

1.4 TSI 
Plug-in 
hybrid

Objem (cm3) 1498 1498 1984 1984 1968 1968 1968 1968 1968 1395

Počet válců/
ventilů

4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16

Výkon (kW)/
otáčky

110/5000
-6000

110/5000
-6000

140/4180
-6000

200/5500
-6200

110/3500
-4000

110/3500
-4000

140/3500
-4000

140/3500
-4000

176/4000
160 

(115 a 85)

Toč. moment 
(Nm)/otáčky

250/1500
-3500

250/1500
-3500

320/1500
-4100

350/2000
-5400

340/1750
-3000

340/1750
-3000

400/1900
-3300

400/1900
-3300

500/1750
-2500

neudává se

Poháněná 
kola

přední přední přední všechna přední přední přední všechna všechna přední

Převodovka 6M 7A 7A 7A 6M 7A 7A 7A 7A 6A

Zrychlení 
0-100 km/h (s)

neudává 
se

neudává se 7,5 5,6
neudává 

se
neudává 

se
7,9 7,7 6,4 neudává se

Nejvyšší rych-
lost (km/h)

neudává 
se

neudává se 238 250
neudává 

se
neudává 

se
236 231 247 neudává se

Komb. spotře-
ba (l/100 km)

5,3 5,3 6,3 7,0 4,0
neudává 

se
4,5 4,9 5,8 1,5

Provozní 
hmotnost (kg)

neudává 
se

neudává se 1530 1645
neudává 

se
neudává 

se
1560 1635 1730 neudává se

Cena 
Business (Kč)

750 900 820 900 898 900 – 815 900 885 900 963 900 – – –

Cena 
Business 
Variant (Kč)

777 900 847 900 – – 842 900 912 900 – – – –

Cena 
Elegance (Kč)

– 887 900 951 900 1 149 900 882 900 952 900 1 016 900 1 083 900 1 163 900 –

Cena Elegan-
ce Variant (Kč)

– 914 900 978 900 1 176 900 908 900 978 900 1 042 900 1 109 900 1 189 900 –

Cena 
R–Line (Kč)

– 964 900 1 028 900 1 226 900 959 900 1 029 900 1 093 900 1 160 900 1 240 900 –

Cena R–Line 
Variant (Kč)

– 991 900 1 055 900 1 253 900 985 900 1 055 900 1 119 900 1 186 900 1 266 900 –

Cena GTE 
Variant (Kč)

– – – – – – – – – 1 126 900

Cena GTE (Kč) – – – – – – – – – 1 153 900

Cena Alltrack 
(Kč)

– – – 1 185 900 – – – 1 117 900 1 197 900 –

Pozn.: technické údaje se vztahují ke karosářské verzi sedan

Trojice naftových a trojice benzinových motorů kopíruje stávající motorizace. Nejvýkonnějším motorem je benzi-
nový čtyřválec 2.0 TSI/200 kW. 



Scala a Kamiq jsou názvy nových modelů značky Škoda. Zatímco scala je klasickým hatchbackem, 
který nepřímo nahrazuje Škodu Rapid, kamiq je zcela novým modelem rozšiřujícím nabídku Škody ve 
třídě SUV o třetí model. 

tedy s novým crossoverem chytře sleduje 
trendy. Postavila tedy auto, které ke škále 
asistenčních systémů přidává rozsáhlou 
standardní výbavu, výrazný a  atraktivní 
design a promyšlené detaily. Ve výsledku 
tedy lze předpokládat, že kamiq se bude 
výrazně podílet na nárůstu prodejů Škody. 
Oproti scale, ze které vychází, je dražší jen 
o 10 000 korun. 
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vě Ambition. Se základní výbavou Active, 
kterou známe například ze Škody Octavia, 
se nepočítá. Odbytová krize automobilo-
vého průmyslu, kterou vyvolala globální 
ekonomická recese, je zdárně překonána. 
Proto není takový tlak na co nejnižší cenu 
základního provedení. Proti tomu jsou zde 
tlaky jiné, především na zařazení asistenč-
ních systémů do sériové výbavy. Škoda 
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Kamiq jsme poprvé vyzkoušeli na sklon-
ku srpna v rámci prvních testovacích 

jízd ve francouzském Alsasku a stejně jako 
scala nás mile překvapil prostorností, jízd-
ními vlastnostmi, ale i základními motoriza-
cemi, které tvoří tříválec o výkonu 70 nebo 
85 kW. Cena není na první pohled nízká, 
ovšem za 379 900 korun dostane zákaz-
ník již velmi dobře vybavené auto ve výba-

Crossover po česku

Představujeme                                           Škoda kamiq



tory a  největší dojem na nás udělal nej-
levnější litrový tříválec s výkonem 70 nebo 
85 kW, který je překvapivě agilní již od 
1500 otáček, lehkému automobilu pro-
půjčuje velmi slušnou dynamiku a  navíc 
je úsporný. V praxi se při defenzivní jízdě 
lze přiblížit hodnotám dieselu. Při běž-
ném ježdění pak není rozdíl ani jeden litr. 
Na druhou stranu je vznětový čtyřválec  
1.6 TDI 85 kW dražší jen o 40 000 Kč, a tak 
se vyšší cena vrátí po ujetí 120 000 km. 
Ve flotilách s  většími nájezdy tak bude 
diesel jasnou volbou. 

atraktivní vzhled, tuhá 
karoserie

Kamiq je první projekt Škody, do kte-
rého zasáhl Oliver Stefani, který před ro-
kem a půl převzal šéfdesignérskou tužku 
od Jozefa Kabaně. Jeho zásahy se pro-
jevily v jemném tvarování plastových dílů 
a  v  grafice světel. Na kamiqu je právě 
nejvýraznější ztvárnění přídě vozu, jejíž 
grafiku má přeházenou – světla pro den-
ní svícení s  ukazateli směru jsou úplně 
nahoře a dávají autu ostrý pohled. Hlavní 
světlomety, jež mohou být full-LED, jsou 
až pod nimi. Výrazný je také krátký zad-
ní převis, tenký zadní sloupek a  hodně 
členitá záď s  propracovanou grafikou 
svítilen. 
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Interiér vychází z modelu Scala

kamiq jako derivát scaly

Škoda Kamiq je městské SUV, pro nějž 
se používá také výraz crossover. Stojí na 
modulární platformě MQB A0 s  motory 
uloženými napříč a  pohonem předních 
kol. Téměř osmdesát procent karoserie 
tvoří vysokopevnostní a  zatepla tvářená 
ocel. Technicky tak vychází nikoliv ze 
stejnojmenného čínského modelu, ale 
z  hatchbacku Scala. Ve srovnání s  ním 
je ale kratší a vyšší, se zkráceným zad-
ním převisem a  světlou výškou zvětše-

nou o 37 mm. S pohonem všech kol se 
ale nepočítá. Se scalou se jinak v zásadě 
shoduje v palubní desce, nabídce moto-
rů i technologií.

Kamiq tedy v  sobě spojuje klasické 
přednosti vozu SUV, jakými jsou větší 
světlá výška nebo zvýšená pozice seda-
del s agilitou kompaktního vozu a emoci-
onálním designem typickým pro značku 
Škoda. Díky nejmodernějším asistenč-
ním a  infotainment systémům, velkory-
sému prostoru a mnoha prvkům Simply 
Clever splňuje nároky lifestylově oriento-
vaných zákazníků i rodin.

Padne jako ulitý

Název Kamiq pochází z  jazyka Inuitů 
obývajících sever Kanady a Grónsko. Po-
pisuje stav, kdy něco přirozeně „padne 
jako ulité“ za všech okolností. Pokračuje 
v  již zaběhlém názvosloví modelů SUV 
značky Škoda – jeho název začíná rovněž 
písmenem K a končí písmenem Q. 

Význam slova kamiq tedy poměrně 
dobře vystihuje nový crossover. Na svou 
délku je uvnitř neobvykle prostorný. Obe-
stavění interiéru tak patří v  segmentu 
mezi nejlepší. 

Při jízdě nás kamiq překvapil především 
tím, jak je skvěle odhlučněný a pohodlný. 
Vyzkoušeli jsme postupně všechny mo-

Kamiq je nové, již třetí SUV Škody. Konstrukčně 
vychází z hatchbacku Scala. 



Hodně místa díky 
dlouhému rozvoru

Využití modulární platformy MQB na-
bízí velkoryse prostorný interiér umož-
něný rozvorem dlouhým 2651 milime-
trů, díky němuž činí prostor před kole-

ny cestujících na zadních sedadlech 
ve standardizované poloze předních 
sedadel 73 milimetrů. Místo pro kole-
na je tedy více než dostatečné, stejně 
tak jako prostor nad sedákem. Škoda 
jen, že zadní opěradla nelze poloho-
vat. Ve třídě SUV je to stále běžnější 
prvek výbavy, na druhou stranu mezi  

Bohatá standardní 
výbava 

Přední světlomety a  zadní svítilny 
s LED technologií jsou součástí výbavo-
vého stupně Ambition. Bi-LED varianta 
předních světlometů s  funkcí adaptivní-
ho svícení a  přední a  zadní dynamická 
směrová světla jsou součástí výbavové-
ho stupně Style. Asistent pro udržová-
ní vozidla v  jízdním pruhu (Lane Assist), 
Front Assist včetně funkce nouzové brz-
dy a prediktivní ochrany chodců a mul-
tikolizní brzda jsou součástí standard-
ní výbavy. Za příplatek pak je vyhřívání 
čelního skla, všech sedadel a  volantu, 
adaptivní tempomat, asistent sledování 
mrtvého úhlu, internet na palubě, on-line 
služby nebo tlumiče s tuhostí měnitelnou 
ve dvou stupních. A  také sklopné opě-
radlo sedadla spolujezdce, což umožní 
odvézt i předměty o délce až 2,44 metru. 
V případě nového crossoveru si lze ob-
jednat i elektronicky přepínatelné tlumiče 
pérování Sport Chassis Control, které se 
dodávají společně se sníženou světlostí 
podvozku o 10 mm. 
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Představujeme                                           Škoda kamiq

Kamiq díky vysoké světlé výšce zvládne i lehčí terén. Pohon všech kol ale nabídnout neumí. 

Po sklopení sedadel vznikne téměř rovná plocha délky 140 cm



crossovery je zatím i  nadále ojedinělý.  
Zavazadlový prostor má objem 400 lit-
rů, po sklopení zadních opěradel objem 
vzroste na celkových 1395 litrů.

V  interiéru kamiq sází na ergonomii 
i emoce. Charakteristická linie kolem vol-
ně stojícího displeje kopíruje linie kapoty 
a  slouží kromě toho také jako ergono-
mická opěrka ruky ovládající dotykovou 
obrazovku. Boční výdechy ventilace sa-
hají až ke dveřím a  opticky tak rozšiřují 
vnitřní prostor. Další digitální dominantou 
interiéru je na přání dodávaný virtuální 
kokpit s úhlopříčkou displeje 10,25 pal-
ce, který patří k největším v segmentu.

Měkčený povrch přístrojové desky 
s  velkoplošnými dekory, podobně jako 
výplně dveří, mají novou, specifickou 
úpravu povrchu napodobující krystalic-
kou strukturu. Jedná se o  prvek interi-
éru, který bude nyní pro vozy značky 
Škoda typický. Na příjemné atmosféře 
interiéru přidává i  ambientní osvětlení, 
které je k dispozici v červené, bílé nebo 
měděné barvě a opticky ladí k odstínům 
a barevnému kontrastnímu obšití potahů 
sedadel. Čalounění muže být na přání 
z ušlechtilého mikrovlákna Suedia.  

Simply Clever

Ve výbavě samozřejmě nemohou chy-
bět „simply clever“ prvky, které usnadňují 
jeho používání. Kamiq dostal novinku ze 
scaly: plastový „trychtýř“ v  uzávěru ná-
držky ostřikovačů usnadňující dolévání 
kapaliny. Poprvé je ve třídě městských 
SUV na přání nabízena ochrana hrany 
dveří, která se automaticky vysune po 

otevření. Dostupné jsou také elektricky 
ovládané páté dveře s funkcí Tip-To-Clo-
se a  částečně elektricky sklopné tažné 
zařízení. Součástí standardní výbavy 
vozu je odnímatelná LED svítilna v  za-
vazadlovém prostoru. Dalšími Simply 
Clever prvky jsou škrabka na led ve víč-
ku palivové nádrže s měřítkem pro kon-
trolní měření hloubky dezénu pneumatik 
a schránka na deštník ve dveřích řidiče, 
pochopitelně včetně deštníku.

Vždy on-line

Cestující mohou být díky wi-fi hot-
spotu vždy on-line. Nové služby Škoda 
Connect se skládají ze souboru služeb 
Infotainment On-line, poskytující infor-
mace a zábavu, a služeb Care Connect, 
zajišťujících asistenční služby a  servis. 
Infotainment On-line zahrnuje mimo jiné 
dopravní informace v reálném čase, vol-
ná parkovací místa, dozvíte se aktuální 
zprávy, informace o počasí nebo nejbliž-

ší čerpací stanici včetně cen pohonných 
hmot, které se hodí především u  verze 
na CNG. 

Počítá se i s CNG

Paleta motorů pro Škodu Kamiq kopí-
ruje scalu. Aktuálně jsou dostupné čtyři. 
Dvě verze zážehového litrového tříválce 
se 70 a 85 kW doplňuje zážehový čtyř-
válec 1.5 TSI (110 kW) a  turbodiesel  
1.6 TDI (85 kW). Později dorazí i tříválco-
vé provedení na CNG 1.0 G-Tec (66 kW). 
Tříválcové motory TSI díky své kompakt-
ní konstrukci a klikové skříni ze slitin hli-
níku váží o 10 kilogramů méně než agre-
gáty o objemu 1,2 l, které nahrazují. Díky 
menším volným setrvačným silám nepo-
třebují vyvažovací hřídel, která je jinak 
u  tříválcových motorů obvyklá, čímž se 
snížila hmotnost, spotřeba i emise CO2. 

Stejně jako jiné malé crossovery se 
i  kamiq bude prodávat jen s  pohonem 
předních kol. 
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TECHNICKÁ DATA – ŠKODA KAMIQ

Motor 1.0 TSI 1.0 TSI 1.5 TSI 1.6 TDI 1.0 G-TEC

Objem (cm3) 999 999 1498 1598 999

Počet válců/ventilů 3/12 3/12 4/16 4/16 3/12

Výkon (kW)/otáčky 70/– 85/5000-5500 110/5000-6000 85/3250-4000 66/–

Točivý moment (Nm)/otáčky 175/– 200/2000-3500 250/1500-3500 250/1500-3250 160/–

Poháněná kola přední přední přední přední přední

Převodovka 5M 6M (7A) 6M (7A) 6M (7A) 6M

Zrychlení 0-100 km/h (s) 11,1 9,9 (–) 8,3 (8,4) 10,2 (10,4) –

Nejvyšší rychlost (km/h) 181 194 (–) 213 (212) 193 (192) –

Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 5,3 5,0 (–) – (5,0) 4,3 (4,2) –

Provozní hmotnost (kg) 1214-1373 1231-1390 1265-1424 (1277-1430) 1336-1490 (1364-1510) –

Hmotnost přívěsu nebrzděného/brzděného (kg) 600/1150 610/1200 630/1250 680/1300 600/1150

Cena Ambition (Kč) 379 900 404 900 (–) 439 900 (479 900) 444 900 (–) –

Cena Style (Kč) 437 900 462 900 497 900 (537 900) 502 900 –

Díky dlouhému rozvoru je dostatek prostoru pro kolena cestujících



odvozen od loni uvedeného berlinga, jiné je 
logo na volantu a liší se i ozdobné lišty.

V ostatních ohledech Proace City nikoho, 
kdo zná některý z  derivátů značek PSA, 
nepřekvapí. Na výběr budou dva přeplňo-
vané benzinové tříválcové motory 1,2 l (81 
a 96 kW) a čtyřválcový turbodiesel 1,5 l s vý-
konem 75 nebo 96 kW. Vyrábět se bude 
i  nejslabší 55kW diesel, ten ale Toyota na 
českém trhu nabízet nebude. Pro Toyotu 
typický hybridní pohon v  plánu není, vy-
žadoval by neúměrně složitý zásah do již 
vyvinuté techniky. Prim v prodejích tak mají 
hrát diesely, což je pro japonskou značku 
v  současné době nezvyklé. V  roce 2021 
pak nabídku doplní čistě elektrická verze, 
kterou ocení zejména zákazníci ve městech 
s vysokou mírou zdanění konvenčních po-
honů nebo nízkoemisními zónami.

K dispozici dvě délky 
karoserie

Standardní délka karoserie měří 4,4 met-
ru. K dispozici je ale i verze s prodlouženým 
rozvorem o celkové délce 4,75 metru. 
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Proace City Verso nabídne v krátkém i dlouhém 
provedení možnost pěti nebo sedmi sedadel

Model střední kategorie Proace vzešel ze 
spolupráce s  francouzským koncernem 
PSA a  prodejně se mu velmi daří. To je 
hlavní důvod, proč Toyota rozšiřuje svou 
nabídku o  další, již třetí modelovou řadu. 
Poněkud složité označení Proace City zna-
čí o třídu menší vůz, který je čtvrtou variací 
na společném základu s Citroënem Berlin-
go, Peugeotem Partner a Opelem Combo. 
Ačkoliv se to z pohledu českého trhu, kde 
dominují velké dodávky s hmotností až 3,5 
tuny, nezdá, v celoevropském měřítku je ka-
tegorie kompaktních dodávek s třetinovým 
podílem tou nejžádanější. Proto Toyota míří 
nově tímto směrem, zatímco případný větší 
model momentálně není na pořadu dne.

Nový design, známá 
technika

Jak už to u užitkových vozů bývá,  
Proace City se od sesterských modelů liší 
jen vzhledem. Příď má stylisticky nejblíž 
k Opelu Combo, přičemž dostala světlomety 
a masku chladiče, které vzhled sbližují s vět-
ší proace bez přívlastků. Interiér je naopak 
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Úspěch Toyoty Proace v segmentu středních dodávek vede japonskou značku k rozhodnutí rozšířit 
nabídku i o kompaktní model. Nová Proace s přívlastkem City vznikne podle stejného receptu, tedy 
ve spolupráci se skupinou PSA.

Toyota bývala na poli užitkových vozů 
tradičně zastoupena dvěma modely:  
pick-upem Hilux a skříňovým vozem Hiace. 
Zatímco hilux je pojmem i u nás a úspěšně 
se prodává dodnes, druhý jmenovaný mo-
del má až příliš asijský charakter a v Evropě 
jen paběrkoval. Proto v  roce 2013 začal 
přerod nabídky užitkových toyot pro ev-
ropské trhy, který letos symbolicky završuje 
založení samostatné divize Toyota Profes-
sional.

Toyota mezi dodávkami 
posiluje

Představujeme                                          ToyoTa Proace ciTy

Toyota rozšiřuje svou nabídku o třetí model s označením Proace City 



šířené funkce čtení dopravních značek, 
nejlepší provedení pak bude zahrnovat 
i adaptivní tempomat a sledování mrtvých 
úhlů (u dodávky obzvlášť užitečné).

Česko táhne rozvoj 
divize Toyota 
Professional

Společně s  představením Proace City 
a  potvrzením plánu na uvedení elektrické 
dodávky pod značkou proběhlo také ozná-
mení, že se nově založená divize Toyota 
Professional chystá vybudovat síť dealerství 
se specializovaným zázemím pro fleetové 
zákazníky. Koncept pojmenovaný Toyota 
Business Plus spočívá v úpravách stávají-
cích dealerství, která budou mít jasně od-
dělenou prodejní plochu pro užitková auta, 
vyhrazený personál a  zázemí pro firemní 
zákazníky. 
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V  užitkovém provedení Proace City Van 
uvezou 3,3, resp. 3,8 m3 nákladu, přičemž 
do obou variant lze naložit dvě europalety. 
Nákladový prostor má na výšku 1,2 metru 
a na délku 1,8 nebo 2,2 metru. V obou pří-
padech lze objednat systém Smart Cargo, 
který umožňuje pro náklad využít i prostor 
vzniklý po sklopení sedadla spolujezdce.

Proace City Verso nabídne v  krátkém 
i  dlouhém provedení možnost pěti nebo 
sedmi sedadel. Pětimístná verze má zava-
zadlový prostor o  objemu 597, resp. 850 
litrů při naložení do úrovně horní hrany se-
dadel. U sedmimístné je vzhledem k délce 
karoserie schopnost převážet náklad při pl-
ném obsazení omezená – na 65 litrů u krát-
ké a 209 litrů u prodloužené verze. 

Zajímavou kombinací světa osobních 
a  nákladních vozů bude Crew Cab. Pro-
dloužená karoserie pojme pět pasažérů, za 
druhou řadou sedadel se nachází oddělený 
nákladový prostor.

Špičková elektronická 
výbava

Se sesterskými modely bude mít toyota 
společnou rozsáhlou nabídku elektro-
nických systémů. Do výbavy bude mož-
né specifikovat rozhraní Apple CarPlay 
a  Android Auto, komfort řidiče může 
zvýšit head-up displej s  promítáním na 
průhlednou destičku nad přístrojovým 
štítem nebo zadní kamera zabírající úhel 
180° (v případě furgonu s permanentním 
promítáním na displej na místě vnitřního 
zrcátka). 

Nabídka bezpečnostních systémů bude 
rozdělena do tří balíčků. Standardně do-
dávaný obsáhne sledování jízdních pruhů, 
přednárazový systém, čtení dopravních 
značek, tempomat a  systém sledování 
únavy. Prostřední úroveň přidá automa-
tické přepínání dálkových světel a  roz-

TECHNICKÁ DATA – TOYOTA PROACE CITY

Motor 1.2T 1.2T 1.5D 1.5D

Objem (cm3) 1499 1199 1499 1499

Počet válců/ventilů 3/12 3/12 4/16 4/16

Výkon (kW)/otáčky 81/5500 96/5500 75/3500 96/3750

Točivý moment (Nm)/otáčky 205/1750 230/1750 250/1750 300/1750

Poháněná kola přední přední přední přední

Převodovka 6M 8A 5M 6M (8A)

Zrychlení 0-100 km/h (s) 11,7 – 12,6 10,5 (10,5)

Nejvyšší rychlost (km/h) 175 200 175 186 (184)

Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 5,5 5,4 4,3 4,4 (4,3)

Provozní hmotnost (kg) 1431 1471 1473 1505 (1505)

Pozn.: Některé uvedené údaje nebyly v době uzávěrky k dispozici. Mohou se tedy mírně lišit. 

Ergonomie řízení se výrazně přiblížila běžným osobním automobilům

V užitkovém provedení Proace City Van 
uvezou 3,3, resp. 3,8 m3 nákladu



konu, menší spotřeby, inovativní výbavy 
atd… Toto vše bylo vždy samozřejmě 
provázeno vyšší cenou, která ale z  po-
hledu zákazníka nepředstavovala šokové 
navýšení. 

Elektromobilita jako 
násilná revoluce

S  nástupem státy podporované a  do-
tované elektromobility jsme však svědky 
zcela nového jevu, kdy už nelze mluvit 
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Vize, že budeme všichni jezdit pouze v elektromobilech 
poháněných z akumulátorů je až příliš alibistická

si zákazník žádá, a  prodává mu to za 
tolik, kolik je ochoten akceptovat. Toto 
pravidlo platilo po celou dobu i pro au-
tomobilový průmysl a  jakýkoliv výstřelek 
v  podobě novátorských řešení či spe-
cifických modelů, které se u  zákazníků 
neujaly, znamenal ukončení výroby a ne-
milosrdný konec v propadlišti dějin. Ja-
kákoliv technologická novinka si tak vždy 
musela vydobýt svoje místo na slunci 
a postupnou evolucí jsme se tak s kaž-
dou novou generací vozidel mohli dočkat 
zvýšené úrovně bezpečnosti, vyššího vý-
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V  minulém čísle jsme se věnovali různým typům alternativních 
pohonů z hlediska své nákladovosti ve fleetech a dnes se ještě více 
dotkneme otázek okolo elektromobility, která aktuálně zaměstnává 
prakticky každou automobilku, a to jak její vývojáře, tak snad ještě 
více její ekonomy. Téměř každý den se na tomto poli děje něco 
nového a  řeč čísel může pro mnohé z  nich představovat spíše 
noční můru.

Má budoucnost pouze 
elektromobil napájený 
z akumulátorů?

Z  pohledu odlišného přístupu největ-
ších světových hráčů se zdá, že nikoliv. 
Je zřejmé, že celý automobilový svět 
právě prochází největší revolucí od doby 
svého vzniku a  v  tom je možná ta nej-
větší potíž. 

V neúprosné tržní ekonomice platí jas-
ná pravidla: že výrobce vyrábí jen to, co 

Elektromobil!
Vizionářská cesta, 
nebo slepá ulička?

AlternAtivní pohony                                                           Má ElEktroMobil napájEný z akuMulátoru budoucnost? 



je rozumné dotovat 
elektromobily 
z předražených 
konvenčních aut?

I přes nekonečná ujišťování nejvyšších 
představitelů evropských automobilek 
o  ambiciózních prodejních cílech v  nej-
bližších letech je zřejmé, že tyto cíle se 
nedaří naplňovat. A protože zisky je po-
třeba akcionářům dodávat stále, bude 
muset tyto investice nakonec stejně 
uhradit zákazník. Ten si ale stále kupu-
je auta s  klasickými spalovacími moto-
ry. Jednoduchou rovnicí tedy dojdeme 
k  tomu, že vývoj elektromobilů budou 
muset zaplatit ti, kteří budou kupovat 
klasické spalovací motory. To však už 
není ani veřejným tajemstvím a  vrcholní 
představitelé automobilek otevřeně mlu-
ví o tom, že ceny vozidel vzrostou v nej-
bližších letech mimo jiné i díky legislativní 
nutnosti zavádění minimálních povinných 
výbav v průměru o více než 100 tisíc Kč 
na jedno vozidlo. Navenek se tedy vše 
tváří idylicky a  cesta k  čisté „bateriové“ 
elektromobilitě je umetena. V  epicentru 
dění, tedy v automobilkách, však natolik 
idylické nálady nepanují a někdy se do-
konce setkáme až s nezvykle upřímnými 
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Čína začala s dotacemi na elektromobily před 15 lety. Nyní je pozastavuje a úsilí soustředí na vodíkový pohon. 
Evropa, respektive evropští politici zcela zaspali. 

o přirozené evoluci, ale doslova o násilné 
revoluci v celém automobilovém průmy-
slu, kterou zažíváme v přímém přenosu. 
Celé odvětví tak přechází do zcela jiného 
režimu myšlení, kdy nově vyvíjená řešení 
a politiky požadovaný odklon od spalo-
vacích motorů závisí na libovůli a  roz-
marnosti jednotlivých vlád, nikoliv na 
přání zákazníků. A  to právě způsobuje 

ony vrásky na čele vedení automobilek, 
neboť produkce zcela nových pohonů 
stojí na vývoji a dodatečných investicích 
počítaných v  miliardách eur. Jejich ná-
vratnost ale nebude v rukách zákazníků 
a  výsledkem sofistikovaných průzkumů 
trhu, ale v rukách jednotlivých vlád. Kdo 
takové rozmary v  konečném zúčtování 
zaplatí, je nasnadě. 

Evropský automobilový průmysl je zcela závislý na akumulátorech z Asie



bez dotací to zkrátka 
nefunguje. norsko 
i dánsko jsou jasným 
příkladem

Jak moc je elektromobilita závislá na 
dotacích a  tedy na pochroumaném 
prostředí, ukazují mimo jiné skandináv-
ské příklady. Když Dánsko v  roce 2016 
změnilo poněkud komplikovaný systém 
pobídek, cel a  zdanění, ze kterých tě-
žily právě elektromobily, spadly napří-
klad prodeje značky Tesla z  2738 kusů 
v  roce 2015 na 176 v  roce 2016 a  za 
první čtvrtletí 2017 to bylo celých 6 kusů 
vozidel této značky. Poté se celý systém 
opět změnil, aby zmírnil dopady na pro-
deje elektromobilů.

V Norsku se zase (a to i přes asi nejvyš-
ší infrastrukturní vyspělost) potýkají s ne-
dostatkem dobíjecích míst v Oslu, a také 
třeba se zácpami v  „rychlých“ pruzích, 
které jsou vyčleněné kromě autobusů 
i pro elektromobily. Jejich počet je už ta-
kový, že jsou neustále plné. Vedení Osla 
dokonce muselo v  jeden okamžik po-
žádat své obyvatele, aby odložili nákup 
elektromobilu, protože pro ně už není 
dostatečná infrastruktura pro dobíjení.

S  nedomyšlenými důsledky vysokých 
dotací na elektrovozidla se od letošního 
roku potýká rovněž Švédsko, kde se díky 
štědrým dotacím potýkají s nedostateč-
nou kapacitou dobíjecích míst. Tamní 
prodej elektromobilů se jen za prvních  
5 měsíců zvýšil o 253 %, aniž by tomu 
odpovídala potřebná infrastruktura.

prohlášeními jako například v osobě šéfa 
vývoje BMW. Klaus Fröhlich se k samot-
nému rozšíření aut poháněných elektři-
nou staví poněkud skepticky. „Zákazníci 
nemají o elektromobily zájem,“ takto ne-
čekaně promluvil koncem června u kula-
tého stolu v  Mnichově. „Mohli bychom 
zaplavit Evropu a  prodávat miliony aut, 
ale Evropané tyhle věci nebudou kupo-
vat,“ uvedl v další reakci. Fröhlich je toho 
názoru, že po elektromobilech je poptáv-
ka na straně regulátorů, ovšem už ne 
u  zákazníků. „Evropští zákazníci nejsou 
připraveni vzít na sebe riziko elektromo-
bilu, protože tu není vybudovaná infra-
struktura. Zákazníci v  Evropě nekupují 
elektromobily. Tlačili jsme tato auta na 
trh, ale nikdo o ně nestojí,“ cituje Fröh-
licha magazín Motoring.
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V této podobě má elektromobil napájený z akumulátoru své opodstatnění. Je ideální pro městský či příměstský provoz. Nemůže ale být jediným řešením pohonu!



A  nejen Skandinávie, ale i  velmi ne-
dávný příklad z Číny ukazuje, jak se dá 
dotacemi zcela zahýbat celým odvětvím. 
Hezkým modelovým příkladem, že bez 
dotací a  dalšího umělého ohýbání trhu 
to jen tak nepůjde, by mohl být všem 
dobře známý VW Golf. Ten u nás ve své 
nejlevnější verzi s benzinovým motorem 
začíná na ceně 449 900 Kč. Nejlevnější 
e-Golf ale začíná na ceně 993 000 Kč. 
Jde o  výmluvné srovnání, kde si každý 
může udělat obrázek, jak moc potřebné 
jsou a budou dotace a různé daňové sti-
mulanty – ať již pozitivní či negativní.

V  Norsku se s  tímto nepoměrem vy-
pořádali po svém. Na spalovací motory 
uvalili vysoké daně a  elektrický pohon 
dotacemi a dalšími úlevami naopak na-
tolik zvýhodnili, že se jim onen propastný 

cenový poměr povedlo zvrátit. Není pro-
to divu, že největší podíl elektromobilů 
má právě Norsko, který už dnes činí té-
měř neuvěřitelných 31 % všech proda-
ných vozidel.

A právě příklad Norska je důkazem ur-
čitého pokrytectví, neboť dotace v takto 
masivní míře si může dovolit pouze velmi 
bohatý stát, který ale v  tomto případě 
tvoří značnou část svých příjmů z těžby 
a  následného prodeje ropy a  zemního 
plynu, tedy paradoxně surovin, proti je-
jichž používání tolik bojuje. Všechny tyto 
příklady nám ukazují, jak moc je rozmach 
a  především přežití stávajícího formátu 
elektromobility závislý na různých do-
tacích, daňových úlevách nebo naopak 
zdaňování. 

Elektromobil není 
jediným alternativním 
pohonem, jak se 
Evropská unie snaží 
namluvit

O  tom, že z  globálního pohledu může 
jít nakonec o pouhou historickou a Evro-
pou draze vykoupenou epizodu, kterou 
může tato sázka na jedinou kartu při-
vést do obrovských problémů, napovídá  
i  přístup některých jiných zemí a  auto-
mobilových hráčů. Mimochodem auto-
mobilový průmysl dává v  Evropě práci  
přibližně 13 milionům lidí, přičemž 

Česko, Slovensko a  Polsko jsou na 
něm závislé zcela extrémně. S  na-
vazujícími obory je v  něm v České re-
publice zaměstnáno dalších 400 tisíc 
lidí a  celý sektor generuje okolo 10 % 
celkového HDP a  reprezentuje zhruba  
24 % průmyslové výroby. Ještě hůře je 
na tom ale v  porovnání s  námi Sloven-
sko, které je na automobilovém prů-
myslu se svým podílem na HDP okolo  
13 % a  41 % na průmyslové výrobě 
země prakticky zcela závislé. 

Například Japonsko a  Jižní Korea vní-
mají „bateriovou“ elektromobilitu jako ur-
čitou mezihru a stále více se soustředí na 
jiné formy pohonu. Jistě není náhodou, že 
Toyota, Honda i Hyundai se už delší dobu 
snaží zdokonalit a  rozšířit palivové člán-
ky, tedy vodíkový pohon. O  tom, že tento 
směr může být nakonec alternativou pro 
celou Asii, svědčí i  nedávné (červnové) 
snížení podpor na elektromobily v  Číně  
o 50 % – s prognózou jejich úplného zrušení 
do konce roku 2019. Spekuluje se, že tímto 
krokem dojde jen k přelití prostředků právě 
do podpory vodíkové technologie. Za jejich 
podporou totiž stojí vlivný politik a konstruk-
tér Wan Kang, hlavní čínský tvůrce přechodu 
z baterií na vodík, který už před dvaceti lety 
zahájil boj za přechod k bateriovým elektro-
mobilům. Jelikož už dnes v Číně jezdí více 
než 2 miliony elektromobilů, to je polovina 
všech elektromobilů na světě, je zřejmé, že 
nepůjde o jen tak nějaký výstřel do tmy, ale 
o dobře promyšlený tah.

Takové zjištění může být i pro evropské 
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Zákazníci mají o elektromobily malý zájem. Evropská unie proto hledá cesty, jak jim je vnutit.



Evropa  
je v elektromobilitě 
závislá na Číně

Dalším varovným světlem by pro evrop-
ské výrobce měla být značná neochota 
globálních výrobců baterií rozšířit svoje vý-
robní kapacity. Jejich drtivá většina pochá-
zí z Asie (80 %) – konkrétně z Číny (celých 
69 %) a Korey – a i přes příslib obrovských 
investic a odebíraných objemů evropských 
automobilek, vedených především kon-
cernem Volkswagen, se nikomu ze stáva-
jících výrobců do rozšiřování výrobních ka-
pacit nechce. I  tady Evropě nezadržitelně 
ujíždí vlak, protože se svým 4% podílem 
na trhu výroby baterií hraje nikoliv druhé, 
ale poslední housle s bezprecedentní zá-
vislostí na čínských výrobcích. Čína si na-
víc svoji pozici velmi chytře brání tím, že 
tamní výrobci elektrických aut musí pou-
žívat výhradně čínské komponenty baterií, 
což v  našem případě není díky nedosta-
tečné kapacitě ani technicky proveditel-
né. Naopak evropské dveře jsou otevřeny 
dokořán a asijští výrobci jsou přemlouváni 
k zakládání společných podniků.

Ať již námluvy se stávajícími výrobci aku-
mulátorů dopadnou jakkoliv, jisté je, že 
díky potřebným enormním nárůstům pro-
dukce nebude jejich slibované snižování 
ceny úplně na pořadu dne. Naopak už 
dnes se ukazuje, že rostoucí poptávka po 
klíčových surovinách žene jejich ceny na-
horu a evropští výrobci stojí před zcela ji-
ným problémem než vlastní cenou akumu-
látorů a sice jejich zoufalým nedostatkem.

A  aby toho nebylo málo, klíčovým pro-

automobilky dosti alarmující, protože 
většina z nich ve svých plánech prodeje 
elektromobilů jistě uvažovala o  tučném 
čínském trhu, kde se jen za rok prodá 
téměř 28 milionů osobních a  lehkých 
užitkových vozidel a  z  toho pro Evro-
pana letos očekávaných neuvěřitelných 
1,5 milionu elektrických vozidel. Většinu 
z  těchto prodejů ale realizují výhradně 
místní výrobci. 

Pro lepší orientaci v číslech: v celé Ev-
ropě včetně Ruska se v roce 2018 pro-
dalo 22,7 milionu vozidel, z  toho bylo 
195 000 čistě elektrických vozidel a 180 
tisíc plug-in hybridů. V ČR se ve stejném 
období prodalo celkem 261 000 osob-
ních vozidel, z  toho 703 čistě elektric-
kých a 278 plug-in hybridů. Celkem je na 
silnici 2200 elektrických vozidel. Z celko-
vého pohledu tedy mluvíme o číslech až 
za desetinnou čárkou.
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Podle šéfa Komise hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima by měl mít každý Pražan již brzy ve své garáži 
elektromobil. Prázdná fráze, která je realitě na hony vzdálená. 



Klasická auta s konvenčními motory zdaleka neřekla poslední slovo.

ducentem kobaltu, vedle lithia jedné z nej-
důležitějších surovin pro výrobu baterií, se 
stává opět Čína, která buď skupuje přímo 
celé doly v Africe (nejvíce v Kongu, kde se 
pracuje v děsivých podmínkách a se znač-
ným podílem dětské práce) nebo alespoň 
podíly v  těžebních společnostech všude 
po světě, nejvíce v Austrálii a v Chile. 

spalovací motory mají 
budoucnost

Zdá se, že elektromobilita, ať již v jakéko-
liv svojí podobě, se stane nevyhnutelnou 
součástí celkové mobility a doplní tak stá-
vající spalovací motory. Z postupně umír-
něnějších vyjádření čelních představitelů 
jednotlivých automobilek je však zřejmé, 
že spalovacím motorům ještě zdaleka ne-
odzvonilo a že to bez nich ještě dlouhou 
dobu nepůjde, jakkoliv by si to někteří 
představitelé Evropské unie přáli. 

Za zmínku stojí test německého auto-
klubu ADAC, který testoval emise oxidu 
dusíku (ještě škodlivější než emise CO2) 
u  šestnácti moderních naftových modelů 
a dospěl k průměru 26 mg/kg. Toto čís-
lo je důležité především v kontextu emis-
ních norem, které jsou nyní na úrovni 168 
mg, resp. 80 mg/kg požadované po roce 
2021. Naměřené emise naftových motorů 
jsou tedy již dnes výrazně pod požadova-
ným limitem v roce 2021 (viz graf výše).

dalším autem pražanů 
prý bude elektromobil!

Reálné argumenty a  interpretace však 
nemusí být vždy tak líbivé a populistickým 

skupinám příjemné. 
Ostatně pro 

p ř í k l a d 
o odtržení 
od reality 

nemusíme chodit daleko. Před nedávnem 
se nám svým typicky politickým prohláše-
ním připomněl Martin Bursík coby nový 
šéf Komise hl. m. Prahy pro udržitelnou 
energii a  klima vyjádřením, že pokud má 
dnes Pražan automobil se spalovacím 
motorem, měl by být jeho poslední. Při 
stavu dnešní nabíjecí infrastruktury, nabíd-
ky vozidel a  jejich cenách jsou tato slova 
jen důkazem, jak jsou někteří „odborníci“, 
kteří bohužel mohou významně ovlivňovat 
chod dějin, zcela odloučeni  od reality a jak 
nebezpečná může být na počátku dobrá 
myšlenka při její až fanatické interpretaci.

Takováto neuvážená velikášská prohlá-
šení mohou být v konečném výsledku jen 
kontraproduktivní.

Jistě by nebylo na ško-
du připomenout panu 

Bursíkovi, že Čes-
ká republika 

je stále 

rájem ojetin a pokud dnes podle průzku-
mů 63 % Čechů (tj. cca 400 tisíc vozidel) 
sáhne z ekonomických důvodů raději po 
levnější ojetině, a to ze 65 % ještě v ceno-
vé kategorii do 200 000 Kč, jak je chce do 
budoucna donutit kupovat nové, několika-
násobně dražší elektromobily? Jak moc 
ekologická vozidla to budou? A že emise 
těchto vozidel budou na hony vzdálené 
současným nejmodernějším motorům, je 
asi zřejmé. 

Elektromobily by se určitě mohly a měly 
stát významným doplňkem příměstské 
mobility, ale jako výsledek přirozené evo-
luce, promyšlených kroků spojených 
s  postupným budováním potřebné infra-
struktury a nikoliv jako shora nadiktovaný 
nástroj bez ohledu na skutečný stav věcí 
a reálné možnosti té které země.
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Poslední test autoklubu ADAC vyzkoušel šestadvacet aut u kterých měřil NOx v reálném provozu. Ani jedno 
auto nepřekročilo povolenou „laboratorní“ hranici 114 mg/km. „Nejhorší“ byla Honda Civic s 80 mg/km. Naopak 
výsledky BMW 520d, Mercedesu C220d a Opelu Astra 1,6 D jsou jako z říše snů. NOx měl mercedes nulové, 
BMW pak vypustilo jeden jediný miligram NOx!!

Jan JANDEČKA
Fleet Consulting Group, s.r.o.

www.fleet-consulting.cz



Vaše příští auto nejspíš 
nebude podle vašich představ
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Automobilky jsou ve fázi těžkého rozhodování, co dělat dál. Vysoké pokuty za nadlimitní emise CO2 

jsou velkou hrozbou a obrovskou finanční zátěží. Zrovna tak ale snaha splnit přísné limity za každou 
cenu může být ekonomickou pohromou.

EmisE CO2                     Automobily Versus pokuty zA nAdlimitní emise



Vaše příští auto nejspíš 
nebude podle vašich představ

nit (a  přitom pokud možno co nejmé-
ně naštvat své potenciální zákazníky). 
U  předpisů týkajících se čistoty výfuko-
vých plynů jednoduše proto, že auto, 
které nesplní aktuální emisní normu, se 
nesmí v  EU prodávat. Nesplnění limitů 
spotřeby paliva, resp. oficiálně vypouš-
těného množství CO2 (obecně 95 g/km, 
přesněji jsme se tím zabývali v minulém 
vydání Business Car) pak hrozí extrém-
ně vysokými pokutami do rozpočtu EU.  
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Skupina FCA (Fiat, Jeep a Alfa Romeo) se připravuje na elektrifikaci. V příštím roce ji odstartuje Fiat 500. Zároveň ale s revolucí nespěchá, protože ví, že zákazníci na elektromobily 
fronty nestojí.  Italové se navíc dohodli s Tesla Motors, že její evropské registrace se budou započítávat pod FCA. Extrémní pokuty za nadlimitní CO2 jim tedy nehrozí.  

Ačkoliv by si zákazníci jistě přáli něco 
jiného, tempo a  směr vývoje auto-

mobilů v  dnešní době diktují především 
zpřísňující se emisní předpisy. V časopi-
se Business Car se touto problematikou 
zabýváme dlouhodobě a  do hloubky – 
požadavky na čistotu výfukových plynů 
a  snížení spotřeby paliva jsou totiž tak 
přísné a  složité, že laik nemá šanci se 
v  nich rychle zorientovat. Přitom právě 
tato pravidla mají rozhodující vliv na to, 

jaký druh pohonu, jaký výkon a  který 
typ převodovky a v konečném důsledku 
i  jaké provozní vlastnosti bude mít vaše 
příští auto.

pokuty mohou být pro 
automobilky výhodnější!

Automobilky se dle svých možností 
usilovně snaží přísné požadavky spl-



období v EU prodala mírně přes milion 
nových osobních aut, na jeden prodaný 
kus tak připadá necelých 746 eur. Jenže 
Italové se dohodli s Tesla Motors, že její 
evropské registrace se budou započítá-
vat pod FCA. Italové navíc připravují řadu 
plug-inů i elektromobilů, které v příštím 
roce odstartují Fiatem 500. Může se tedy 
snadno stát, že těch chybějících osm 
gramů na jedno auto FCA mezi lety 2017 

a 2021 dokáže stáhnout a nebude platit 
pokutu žádnou. 

Volkswagenu by se auta 
zdražila o 511 eur

U koncernu Volkswagen je situace ještě 
zajímavější. Jeho představitelé přistoupili 
na pravidla hry diktovaná EU a prohlašují 

Dnes je již zřejmé, že limit pro rok 2021 
většina automobilek splnit nedokáže. 
Navíc mimo ekologické fanatiky dnes 
už nikdo nepochybuje o tom, že nároky 
jsou jednak nesmyslně přísné a  jednak 
jejich přínos ke kvalitě ovzduší je nepři-
měřeně nízký.

Do této smutné, ale předvídatelné rea-
lity přišla o prázdninách jako blesk z čis-
tého nebe zpráva od u nás nepříliš zná-
mé americké agentury AlixPartner. Ta na 
základě údajů o  emisích CO2 u  nových 
aut prodaných v  EU v  roce 2017 spo-
čítala teoretickou výši pokuty. Jde o ex-
trémní částky, vždyť za každý gram nad 
limit se má za každé prodané auto platit 
pokuta 95 eur, tedy asi 2500 Kč!

italové se pokutami 
trápit nemusí

Například skupina FCA, pod kterou v 
EU spadají především značky Fiat, Jeep 
a Alfa Romeo, pokuty až tak trápit ne-
musí, protože nadlimitních emisí CO2 vy-
pustí velmi málo. Studie americké agen-
tury AlixPartner sice říká, že by podle 
budoucích pravidel za rok 2017 zaplatila 
skupina FCA pokutu za nadlimitní CO2 
ve výši 746 milionů eur. V analyzovaném 
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Volkswagen by za nadlimitní CO2 zaplatil pokutu, která by každé jeho auto prodražila o 511 eur. Díky připravované záplavě elektrifikovaných aut ho ale pokuty trápit nemusí. 



elektřinu za pohon budoucnosti. Volks-
wagen do elektrifikace masivně investuje 
a dokonce odmítá hybridy jako přechod-
né řešení. Při pohledu na pokutu vypo-
čtenou AlixPartners se přístup Němců 
zdá logický – 1,83 miliardy eur je v pře-
počtu 47 miliard korun, to je i na největší 
evropskou automobilku pořádný balík 
peněz.

Tato suma se ale také dělí velkým po-
čtem aut. V  roce 2017 skupina VW za-
znamenala v  zemích EU 3,58 milionu 
registrovaných osobních aut, odhadova-
ná celková suma pokuty podělená tím-
to počtem dělá 511 eur na jedno auto. 
Volkswagen tedy není v přímém ohrožení 
pokutami, dá se totiž předpokládat, že 
potřebného snížení flotilových emisí bě-
hem čtyř let dosáhne.

Veletoč kolem emisí 
zaplatí zákazníci

Je to ale slabá útěcha. Pravidla EU to-
tiž nevratně mění podobu automobilo-
vého trhu a vynucují si zdražování – jak 
ve formě popsaných pokut, které budou 
muset automobilky přenést na zákazní-
ky, tak samozřejmě i ve vyšších výdajích 
na vývoj nových aut. Sdružení výrobců 
ACEA uvádí, že automobilky ročně vyna-
loží 53,8 miliardy eur ročně jen na tech-
nologie sloužící ke snižování spotřeby 
aut. A  na tuto částku se v  konečném 
důsledku také musí poskládat zákazníci.

Tlak na zvýšení prodejních čísel elekt-
romobilů a  hybridů může mít navíc ten 
neblahý důsledek, že automobilky bu-
dou své vícenáklady zvýšenou měrou 
přenášet na konvenční modely. Těch se 
prodá více a jejich cenové sblížení s pro-
težovanými nízkoemisními vozy může 

k elektrifikovaným autům přitáhnout dal-
ší zákazníky. Celé to šílenství navíc může 
mnoho automobilek destabilizovat, před-
pokládaná pokuta totiž často předsta-
vuje desítky procent stávajícího zisku – 
ostatně Daimler již oznámil, že očekává 
těžké období a chystá škrty ve výrobním 
programu.

Zajímavé by bylo, kdyby automobilky 
výši pokuty za nadlimitní emise CO2 (pří-
padně hodnotu inovací použitých k jejich 
snížení) uváděly v ceníku podobně, jako 

se udávají jiné daně a  poplatky. Na to 
ale v  dnešní přehnaně korektní a  zele-
né době nemá nikdo odvahu. Informa-
ce o potížích, se kterými se automobilky 
potýkají, se totiž na veřejnost dostávají 
jen v podobě neoficiálních výroků jednot-
livých představitelů značek.

na co se použijí 
peníze z pokut? 
pro ekologii to zřejmě 
nebude!

Velkou otázkou také je, jak bude EU 
s  vybranými penězi nakládat, to totiž 
součástí dosud přijatých pravidel není. 
Celkově půjde podle odhadu agentury 
JATO o  desítky miliard, klimatický web 
CHN odhaduje optimističtějších 2,4 až 
11,2 miliardy eur. To jsou sumy, které 
odpovídají příspěvku hned několika člen-
ských zemí do rozpočtu EU. Pokuty tedy 
nejenže promění jedno z  nejdůležitěj-
ších odvětví průmyslu, ale dají Evropské 
unii prostředky na nejrůznější aktivity – 
a kompenzace automobilkám nebo pod-
pora rozvoje konvenčních technologií 
jimi nejspíš nebudou.
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Evropa nemá dostatek akumulátorů pro své elektromobily. Navíc je závislá na Číně. Plány k masivní elektromobi-
litě jsou mimo realitu. 

Ačkoliv by si zákazníci jistě přáli něco jiného, tempo a směr vývoje automobilů v dnešní době diktují nesmyslně 
přísné emisní předpisy.
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V našem seriálu o dopravních předpisech si společně s Dopravní akademií všímáme částí, ve kterých 
řidiči nejčastěji chybují. Doslovná definice pravidel je ale často matoucí a nesrozumitelná. Proto je 
vhodnější výklad odborníka, který zároveň uvede příklady z praxe. 

Mýty a fakta o předjíždění
Dopravní přeDpisy                                                       Předjíždění



vlevo je možné předjíždět kdekoliv a kdy-
koliv s výjimkou jasně vyjmenovaných pří-
padů, vpravo je naopak možno předjíždět 
jen ve vyjmenovaných případech. 

Předjíždět vpravo lze jen 
ve třech případech

Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění 
směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti 
o dalším směru jeho jízdy. Obvykle půjde 
o situaci na křižovatce, kde vozidlo od-
bočuje vlevo. Ale může se jednat i o od-
bočování na účelovou komunikaci nebo 
na místo ležící mimo pozemní komunika-
ci. Důležité je, že není pochyb o tom, že 
vozidlo skutečně mění směr jízdy vlevo. 
Dává znamení o změně směru jízdy vle-
vo, řadí se co nejdále vlevo ve své čás-
ti vozovky, zpomaluje a  podobně. Tedy 
v  takovém případě je možné předjet ta-
kové vozidlo vpravo. Dále je možné jíz-
dou v odbočovacím pruhu předjet vpra-
vo vozidlo jedoucí v  průběžném pruhu. 
Obdobně je možné jízdou v  připojova-
cím pruhu předjet vpravo vozidlo jedou-
cí v  průběžném pruhu. Toho využijeme 
například tehdy, kdy najíždíme na dálnici 
a snažíme se co nejvíce zrychlit již v při-
pojovacím pruhu. Pak je v pořádku, po-
kud předjedeme pomalejší vozidlo jedou-
cí po naší levé ruce v průběžném pruhu. 
V jiných než v uvedených třech případech 
je předjíždění vpravo zakázáno.

Vlevo lze předjíždět 
kdekoliv a kdykoliv 

Pravidla provozu rozlišují dva způsoby 
předjíždění vlevo, a sice s vybočením ze 
směru své jízdy a bez něj. Pro každý způ-
sob se částečně uplatní jiná pravidla. Pro 
snazší pochopení rozdílu si představme 
situaci, kdy řidič najednou předjíždí tři za 
sebou jedoucí vozidla. První vozidlo řidič 
předjede s vybočením ze směru své jízdy 
(musí provést zásah do řízení volantem, 
aby mohl zahájit předjížděcí manévr), 
pak už ale pokračuje přímo, tedy zbývají-
cí dvě vozidla již předjede bez vybočení.

Pokud řidič při předjíždění vybočuje 
ze směru své jízdy, musí dát znamení 
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V  řidičích přežívá názor, že na před-
jíždění existuje právo a  je povinností 

ostatních řidičů se tomu přizpůsobit. Ko-
lik řidičů, když dojede cyklistu, zpomalí 
a počká, až v protisměru bude dostatek 
prostoru na bezpečné předjetí? Naprostá 
většina jich prostě jede dál a považuje za 
samozřejmé, že řidiči v protisměru uhnou.

Většina řidičů samozřejmě nikdy čelní 
střet nezažila a nemá nejmenší předsta-
vu, co všechno se stane. A  věří, nebo 
hůř – jsou přesvědčeni, že jim se nic 
stát nemůže („ano, nehody se stávají, 
ale jen těm druhým“). Zdaleka ne každý 
řidič si uvědomuje, že při nesprávném 
předjíždění nemusí ani dojít k  dopravní 
nehodě, a přesto pro ně takový manévr 
může mít katastrofální důsledky. Za nele-
gální předjíždění se totiž ze zákona vždy 
ukládá trest spočívající v  zákazu řízení 
motorových vozidel. O pokutě a bodech 
nemluvě.

jak správně předjíždět?

Předně, zákon o  provozu na pozem-
ních komunikacích pojem „předjíždění“ 
nijak nedefinuje. Musíme tedy vycházet 
z  běžného jazykového významu slova. 
Předjet, tedy jízdou se dostat před jiné  
(jedoucí) vozidlo. Předjíždí se vpravo  
i  vlevo. Zásadní rozdíl mezi těmito způ-
soby ovšem spočívá v  tom, že zatímco 



ní), nebo nikoliv (pak se jedná o  objíž-
dění). Zatímco u objíždění pravidla zaka-
zují omezit a  ohrozit protijedoucí řidiče, 
u předjíždění zakazují předjíždět, pokud 
by došlo k omezení nebo ohrožení pro-
tijedoucích řidičů. Zdánlivě malý rozdíl, 
který ovšem přesně odpovídá rozdílné 
povaze obou úkonů. Zatímco objíždět 
musím, tedy pokud nechci za překážkou 
přenocovat, předjíždění mohu snadno 
odložit. Právě tento veledůležitý fakt si 
mnoho řidičů neuvědomuje. Takže podle 
tohoto pravidla smím předjíždět pouze 
tehdy, jestliže protijedoucího řidiče nedo-
nutím k sebemenšímu zásahu do řízení. 
Velmi častá úvaha předjíždějících řidičů 
ve vztahu k řidičům protijedoucím, že oni 
mají dostatek místa, aby uhnuli a vytvořili 
prostor pro předjetí, je zcestná, nebez-
pečná a nelegální.

Rovněž v případě, že by řidič ohrozil 
jiné účastníky provozu, nesmí před-
jíždět. Zde půjde zejména o  chodce, 
jdoucí po levé straně komunikace. Řidič 
začne předjíždět a  v  okamžiku, kdy se 
dostane na levou polovinu vozovky, zjistí, 
že zde jdou chodci, kteří ho navíc nevidí, 
protože jdou směrem od něj. Zachycení 
chodců v  takové situaci je typickou ne-
hodou mladých nezkušených řidičů, ze-
jména za podmínek snížené viditelnosti. 
Pravidla proto předjíždění povolují jen 
v případě, že řidič má spolehlivý rozhled 
na celou šíři a délku vozovky a tedy jisto-
tu, že ke kontaktu s chodci nemůže dojít.

Předjíždění je zakázáno na pře-
chodu pro chodce a na přejezdu pro 
cyklisty a  bezprostředně před nimi. 
Vzdálenost, ve které řidič nesmí před-
jíždět před nimi, není přesně stanovena, 
jde ale o  to, aby řidič, který předjíždí, 
dokončil celý manévr předjíždění ješ-
tě předtím, než vjede na přechod nebo 
přejezd. Naprosto stejná situace je u že-
lezničního přejezdu, jakkoliv je text zá-
kona mírně odlišný. Nabízí se otázka, 
proč zákaz předjíždění neplatí také na 
nedávno vzniklém místě pro přecházení. 
Spíše než o záměr půjde zřejmě o nedo-
konalou práci zákonodárce při novelizaci 
pravidel.

Předjíždět se nesmí vozidlo, jehož 
řidič dává znamení o  změně směru 
jízdy vlevo. Vrátíme-li se o několik od-
stavců zpátky, vidíme, že řidič nesmí 
předjíždět, pokud je již sám předjížděn 
a  řidiče tohoto vozidla by mohl ohrozit. 

A  zde vidíme, že nesmíme předjíždět 
vozidlo, jehož řidič dává znamení vlevo. 
Z toho vyplývá, že dojde-li ke střetu dvou 
vozidel, z  nichž to zadní při předjíždění 
narazilo do předního, například zahaju-
jícího také předjížděcí manévr, je velmi 
obtížné určit míru zavinění obou řidičů. 
Jde totiž o  to, co bylo dříve, tedy jest-
li přední řidič zahájil předjíždění v době, 
kdy již byl sám předjížděn, anebo zadní 
řidič předjížděl vozidlo, které již blikalo 
vlevo. Nejsou-li k dispozici svědci nebo 
záznamy z  kamer, mají správní orgány 
i soudy tendenci vinit řidiče předního vo-
zidla, ale rozhodně to není správné. 

Vraťme se ještě k zákazu předjíždě-
ní vozidla, které dává znamení vlevo. 
Tento zákaz neplatí, pokud řidič může 
předjet v  dalším volném jízdním pruhu 
vyznačeném na vozovce v tomtéž směru 
jízdy. Můžeme si představit komunikaci 
o třech jízdních pruzích vyznačených na 
vozovce v  jednom směru jízdy, ve kte-
rém řidič jedoucí v pravém krajním pruhu 
začne předjíždět před sebou jedoucí vo-
zidlo a k předjetí hodlá užít prostředního 
pruhu. V levém krajním pruhu jede rych-
leji jedoucí vozidlo, jehož řidič smí před-
jíždějící vozidlo předjet, jakkoliv toto vozi-
dlo bliká vlevo, protože k předjetí využije 
dalšího volného jízdního pruhu. Zákaz 
takzvaného dvojitého předjíždění, zná-
mého ze starých pravidel a zakazujícího 
veškeré předjíždění již předjíždějících vo-
zidel, již dávno neplatí. Ještě v  jednom 
případě je povoleno předjet vozidlo dá-
vající znamení vlevo, a to jeho předjetím 
vpravo podle předchozího textu.

Posledním místem, kde platí zákaz 
předjíždění, je křižovatka. Ovšem 
na rozdíl od Slovenska, kde platí zákaz 
předjíždění na všech křižovatkách, u nás 
tento zákaz neplatí, pokud vozidlo na 
křižovatku přijíždí po hlavní komunika-
ci, na zelenou anebo na pokyn policisty 
„volno“. Na všech křižovatkách je dále 
povoleno předjíždění jízdních kol, mope-
dů a motocyklů bez postranního vozíku 
a  také je možno předjíždět vpravo v  již 
popsaných případech.

Předjíždění řidiči nesmí 
bránit v předjíždění!

Abychom si nemysleli, že povinnosti má 
jen řidič předjíždějícího vozidla, je třeba 

o  změně směru jízdy. Naopak pokud 
nevybočuje, znamení dát nemusí. Ve 
zmíněném případě tedy bude řidič dá-
vat znamení jen při vybočování k  před-
jetí prvního ze tří vozidel, ostatní vozidla 
již bude předjíždět bez znamení. Jedi-
nou výjimkou je předjíždění cyklisty, kdy 
je nutno dávat znamení vždy, tedy bez 
ohledu na to, zda řidič ze směru své jízdy 
vybočuje či nikoliv. Důvodem je potřeba 
předat informaci o  přítomnosti cyklisty 
vzadu jedoucím řidičům.

Pokud řidič při předjíždění vybočuje ze 
směru své jízdy, nesmí ohrozit řidiče je-
doucí za ním. Má se na mysli zejména 
situace, kdy řidič jedoucí za námi nás 
začíná předjíždět. V takovém případě již 
sami nesmíme manévr předjíždění zahá-
jit, musíme nejdřív počkat, až nás druhé 
vozidlo předjede. 

Když se řidič zařazuje před vozidlo, 
které předjel, musí dát znamení o změně 
směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit ři-
diče vozidla, které předjel. Nesmí jej tedy 
donutit ani k  sebemenšímu zásahu do 
řízení. Toto je velmi porušované ustano-
vení, často řidiči předjíždějí tak, že řidiči 
předjetých vozidel musí brzdit, někdy 
i prudce.

Kdy předjíždět nelze

Nyní k situacím, ve kterých řidič nesmí 
předjíždět. Předně je to tehdy, nemá-li 
před sebe rozhled na takovou vzdá-
lenost, která je nutná k bezpečnému 
předjetí. Řidič tedy nesmí předjíždět 
takzvaně naslepo, taktikou „začnu před-
jíždět a  někde se mi jistě podaří vrátit 
zpátky“. Podstatné je, že vidím na celou 
vzdálenost, která je nutná pro bezpečné 
předjetí. Pokud ne, předjíždět nesmím. 
Dále řidič nesmí předjíždět, jestliže by se 
nemohl bezpečně zařadit před vozidlo 
nebo vozidla, která hodlá předjet. Tento 
zákaz řidiči často porušují tím, že začnou 
předjíždět navzdory tomu, že situace 
před nimi neobsahuje místo, do kterého 
by se po předjetí mohli zařadit, a  toto 
místo si, často agresivně, vynucují.

Řidič také nesmí předjíždět, jestliže by 
ohrozil nebo omezil protijedoucí řidi-
če. Zde je zajímavé porovnání předjíždě-
ní s objížděním. Podobný manévr, ovšem 
lišící se v tom, zda se vozidlo, před které 
se dostávám, pohybuje (jde o předjíždě-
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připomenout, že řidič předjížděného vo-
zidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani 
jinak bránit předjíždění. U  rychlosti jde 
o  to, aby řidič, který je předjížděn, ne-
začal zvyšovat rychlost s cílem znesnad-
nit nebo dokonce znemožnit druhému 
řidiči předjížděcí manévr dokončit. Ale 
také aby pokud zrychluje, zrychlování 
na dobu předjíždění přerušil a držel kon-
stantní rychlost, případně zvolnil. Před-
stavme si situaci, kdy dvě vozidla opustí 
obec a začnou zrychlovat. Zadní vozidlo 
má vyšší výkon a vozidlo před sebou za-
čne předjíždět. V té chvíli řidič předjíždě-
ného vozidla musí zrychlování přerušit, 
držet stálou rychlost a to až do doby, kdy 
je druhým vozidlem zcela předjet. Dostát 
druhé zmíněné povinnosti, a to nebránit 
předjíždění, činí mnoha řidičům problé-
my, a  to zejména v případech, kdy jsou 
předjížděni v rozporu s pravidly. Mají pak 
tendenci zrychlit, nalepit se na vozidlo 
před sebou a řidiči předjíždějícího vozidla 
zkomplikovat situaci. Zkuste si předsta-
vit, že to uděláte a  v  důsledku toho se 
předjíždějící vozidlo srazí s  protijedou-
cím. Ponechme stranou trestněprávní 
důsledky, které to pro vás bude mít, ale 
do konce života budete žít s  vědomím, 
že jen proto, že jste nedokázali „rozdý-
chat“ asociální chování někoho, se těžce 
zranili nebo zemřeli lidé. Bohužel, tohle 
si řidiči uvědomí většinou, když je pozdě.

Značka Zákaz 
předjíždění neplatí  
ve všech případech

Aby výčet zákazů předjíždění byl úplný, 
připomínám ještě několik dopravních zna-
ček. Předně značku Zákaz předjíždění, 
která zakazuje řidiči předjíždět motorové 
vozidlo vlevo s  výjimkou motocyklů bez 
postranního vozíku. Tedy vlevo lze předjíž-
dět všechna nemotorová vozidla a z mo-
torových vozidel pak motocykly, ovšem 
jen bez postranního vozíku, tedy „sólo“. 
Dále jde o  značku Zákaz předjíždění pro 
nákladní automobily, která platí jen pro 
řidiče nákladního automobilu o  nejvyšší 
povolené hmotnosti převyšující 3500 kg 
a  která zakazuje předjíždění vlevo všech 
motorových vozidel, tedy na rozdíl od 
značky předchozí i  motocyklů bez po-
stranního vozíku. Lze tedy vlevo předjíždět 
jen nemotorová vozidla. Dále tato značka 

stanovuje, že na vozovce se dvěma a více 
jízdními pruhy v jednom směru jízdy nesmí 
řidič nákladního automobilu o nejvyšší po-
volené hmotnosti převyšující 3500 kg užít 
k jízdě jiného než pravého jízdního pruhu, 
není-li to nutné k objíždění.

Obě zákazové značky se vztahují vý-
hradně k předjíždění vlevo. Tedy i za nimi 
lze vpravo předjet vozidlo, které mění 
směr jízdy vlevo, pokud jsou splněny další 
již zmíněné podmínky.

Vodorovné dopravní značky Podél-
ná čára souvislá a  Dvojitá podélná čára  
souvislá přímo nezakazují předjíždění, 
pouze se při předjíždění nesmí přejet. 
Mnoho řidičů se domnívá, že je možné 
tyto čáry přejet při předjíždění cyklisty. 
Ovšem opak je pravdou.

Je třeba si uvědomit, že předjíždění je 
nebezpečný manévr a  téměř vždy se ři-
dič pouští na tenký led. A nemusí jít vždy 
o  chybu na straně předjíždějícího řidiče, 
stačí, aby řidič přijíždějící na křižovatku 
po vedlejší komunikaci a odbočující vpra-
vo propadl iluzi, že pro něj významná jsou 

jen vozidla přijíždějící z  jeho levé strany. 
Pokud budeme před křižovatkou předjíž-
dět (a víme, že jedeme-li po hlavní komu-
nikaci není to zakázané), řidič, který přijel 
na křižovatku zleva po vedlejší a odbočil 
vpravo pro nás může představovat smr-
telné nebezpečí. 

Již zmíněný mýtus jakéhosi práva na 
předjíždění nejde ve většině případů ruku 
v  ruce s  chladným kalkulem, co vlastně 
předjetím získám. Dopravní prostředí je 
samo o  sobě rizikové a  i  když budeme 
dodržovat pravidla provozu i všechny zá-
sady defenzivní jízdy, nikdy nemůžeme 
s  jistotou říci, že dojedeme bez úhony 
do cíle. V okamžiku, kdy začneme před-
jíždět, zvyšujeme míru rizika trojnásobně, 
v  mnoha případech až desetinásobně. 
A přitom ušetříme, pokud vůbec, zane-
dbatelný čas. Proto vždy, když budeme 
zvažovat předjíždění, zkusme si nejprve 
uvědomit, co tím získáme. A  jestli nám 
to vzhledem k  mnohonásobnému riziku 
stojí za to.
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Během návštěvy jsme měli možnost podí-
vat se do jinak nepřístupných prostor vývo-
jového centra. Dlouhá chodba je lemována 
zkušebními místnostmi, kde se testují tur-
bodmychadla v různých režimech, při nichž 
dosahují i 300 000 otáček za minutu. 
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losvětového významu a  jako jedno z mála 
dokáže nové technologie samostatně a ne-
závisle realizovat od nápadu, přes testová-
ní, až po finální produkt vyladěný do sériové 
výroby. Jedná se o největší z pěti hlavních 
vývojových center Garrettu. 
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Elektrifikace automobilů dosáhne díky brněnskému vývojovému středisku Garrett dalšího stupně. 
Turbodmychadla s elektromotorem přinesou lepší jízdní dynamiku, snížení spotřeby i snadnější plnění 
emisních limitů. 

V dnešní době slýcháme často, že spo-
lečnost zastává pozici lídra v  dané, 

většinou poměrně úzké specializaci. Vý-
zkumné a  vývojové centrum společnosti 
Garrett v Brně si však tento titul náležitě za-
slouží. Na svých bedrech nese projekty ce-

Turbodmychadla nejsou 
jen o přeplňování

Technické inovace                                                       Turbodmychadla s elekTromoTorem

Dlouhá chodba ukrývá několik testovacích kójí s možností simulace extrémních 
podmínek, k nimž se motory v běžném provozu turbodmychadla ani nepřiblíží



Tento rok slaví společnost 15 let působ-
nosti v České republice, kde figuruje jako 
přední dodavatel diferencovaných tech-
nologií pro automobilový průmysl. K  této 
příležitosti si Garrett nadělil testovací vůz  
Audi Q7, na němž vyvíjí prototyp elektrifi-
kovaného turbodmychadla. V sériové výro-
bě se objeví zejména v hybridních vozech 
pracujících s vysokonapěťovou soustavou, 
kde má využití elektřiny klíčový význam. 
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Vývoj elektricky poháněného turbodmychadla trval téměř 5 let. Garrett je nyní ve finální části. 

Důležitou součástí centra je akustická 
komora, jejíž zdi pokrývá zvuková izolace 
s textilním povrchem. Na podlaze je umís-
těno turbodmychadlo obklopené klecí 
se senzory hluku i  vibrací. Zde je Garrett 
schopen simulovat reálné provozní pod-
mínky a přesně měřit hluk, vibrace a další 
důležité parametry. Zdokonalení vývojo-
vých technologií přinesla velkoplošná 3D 
tiskárna. 

Zapojení do elektrické soustavy je vyvíjeno na míru 
každého motoru. Klíčové je zejména u hybridních 
a vodíkových pohonů. 



motor připojený na elektrickou soustavu 
vozu. 

Elektromotor přímo spojený s  hříde-
lí umožňuje rychlejší náběh turbodmy-
chadla, kdy k  přeplnění dochází už od 
volnoběhu. Druhým efektem je možnost 
rekuperace, kdy setrvačná kinetická ener-
gie rotoru slouží ke generování elektrické 
energie, například při uvolnění plynového 
pedálu před zatáčkou. Například Merce-
des-Benz již úspěšně provozuje elektric-
ky poháněná turbodmychadla, ta ovšem 
pozbývají kompresorové části i  možnosti 
rekuperace. 

V  praxi se elektrifikované turbodmy-
chadlo Garrett projeví dynamickým cho-
dem bez zpoždění a  aktivně přispěje ke 
snížení spotřeby paliva a emisí, které bu-
dou klíčové při plnění přísnějších limitů 
v budoucnu. 

Není cesty zpět 

Právě agresivní snižování emisí 
povede ke stabilnímu růs-

tu hybridů se zážehovými 
motory. Dle odhadů by 
měl nárůst činit až 20 %. 
A právě hybridní motory 
budou využívat elekt-

rifikované přeplňování. 
V současné době význam-

ně roste podíl přeplňovaných 
motorů, s  jejichž pomocí dosahují 

automobily snadnějšího plnění emisních 
limitů. Kromě elektrifikovaných turbodmy-
chadel se výrobci orientují také na elektrifi-

kované kompresory, což souvisí s přecho-
dem od 12V ke 48V elektrické soustavě. 

Začátek na závodní 
dráze

Není překvapením, že nové technologie 
osobních vozů mají kořeny v  automobilo-
vých závodech. Stejně tak elektrifikované 
turbodmychadlo bylo implementováno již 
v  monopostu Scuderia Ferrari formule 1. 
Na závodní dráze jde především o hledání 
limitů. Důraz je kladen na funkčnost v ex-
trémních podmínkách, kdy monoposty je-
dou až 70 % v plné zátěži. Motory v tom-
to režimu spotřebují až 30 litrů paliva na 
100 km. Konstrukce turbodmychadla je 
uzpůsobena pro extrémní a  dlouhodobou 
zátěž. Zajímavostí je, že vývoj od prototypu 
odladěného na závodní dráze až po inte-
graci do sériových vozů trvá přibližně pět 
let. 

U osobních automobilů je třeba garanto-
vat trvanlivost při nájezdu stovek tisíc kilo-
metrů. Druhou výzvou je samotná integra-
ce turbodmychadla do mnohdy stísněného 
motorového prostoru. Nemluvě o nutnosti 
ladění pro různé objemy i  výkony motorů, 
což zavedení technologie prodlužuje. Elekt-
rifikovaná turbodmychadla se na trhu objeví 
v  různých velikostech, avšak elektromotor 
bude vždy kompaktních rozměrů. Pro ka-
ždý motor se tak navrhuje individuální kon-
strukce. Dieselové motory nákladních vozů 
zase musí být schopny pracovat i 24 hodin 
jen s malými přestávkami. Životnost a spo-
lehlivost je zde na prvním místě. 

Pohání i dobíjí

Výzkum technologie elektrizovaného tur-
bodmychadla probíhá již řadu let v  rámci 
spolupráce s  týmem formule 1 Scuderia 
Ferrari a vývojem přeplňování pro vznětové 
motory monopostů pro 24 hodin Le Mans. 
Odtud vedla dlouhá cesta až do podoby 
prototypu pro sériovou výrobu. Představe-
né Audi Q7 je jediným vývojovým vozem, 
který je testován na několika kontinentech. 
Získaná data poté poslouží k ladění finální-
ho produktu pro konkrétní trhy se specific-
kými podmínkami provozu. 

Klasické turbodmychadlo využívá dvě 
oběžná kola, turbínové a  kompresorové, 
která jsou spojená hřídelí. Turbínové kolo 
využívá výfukové plyny k pohonu kompre-
sorového kola ženoucího stlačený vzduch 
do sání. Elektrifikované turbodmychadlo 
má mezi těmito segmenty ještě elektro-
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Není cesty zpět 

Právě agresivní snižování emisí 
povede ke stabilnímu růs-

tu hybridů se zážehovými 
motory. Dle odhadů by 

rifikované přeplňování. 
V současné době význam-

ně roste podíl přeplňovaných 
motorů, s  jejichž pomocí dosahují 

automobily snadnějšího plnění emisních 
limitů. Kromě elektrifikovaných turbodmy-

Elektricky poháněné turbodmychadlo nabízí také rekuperaci elektrické energie. Pro zvýšení efektivity potřebuje ale pracovat s napětím 48 V.

Elektromotor je tak malý, 
že se tělo turbodmychadla 

prodloužilo jen minimálně



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

Více informací 
na tel.: 724 352 626
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Odborný den v Motorlandu Bělá
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O emisích a elektromobilechHlasujte pro flotilové auto roku 
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VAŠE DOBRODRUŽSTVÍ

NOVÝ PEUGEOT RIFTER
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Zmatky kvůli 
emisím Hlasujte pro flotilové auto roku 

na www.fleetderby.cz

SUBARU XVVšehoschopný crossover

ELEKTROPOHONY V PRAXI
Realita i blízká budoucnost

PEUGEOT 508
Nový a výjimečný

Alternativní pohony ve flotilách

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
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