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Máme se bát elektromobilů? 

Zbrklý přechod k  elektromobilitě přináší své ovoce v podobě nižší bezpečnosti. Nová evropská 
legislativa tlačí výrobce k  rapidnímu snižování emisí ve  výfukových plynech. Automobilky tak 
veškeré úsilí věnují vývoji elektropohonů, na  bezpečnost už síla a  často ani peníze nezbývají. 
Požáry elektromobilů jsou nyní velkým tématem nejen v Evropě, ale i v Číně nebo USA. S rostoucím 
podílem elektromobilů roste i  počet nehod, při kterých tato vozidla stále častěji vzplanou. Náš 
časopis dlouhodobě kritizuje zbytečně zbrklý přechod k elektromobilitě, která má jistě budoucnost, 
ale zkušenosti s provozem a bezpečností elektromobilů stále chybí. Evropská hysterie kolem emisí 
se v konečném důsledků může otočit zcela proti elektromobilitě. Zákazníci v masové míře vždy 
upřednostní bezpečnost před vším ostatním. 

A podobně smýšlejí i Američané nebo Číňané, kde důvěra v elektromobilitu i po řadě samovolných 
požárů dostává poměrně silnou trhlinu. Například čínský ministr průmyslu a informačních technologií nařídil bezpečnostní kontroly 
elektromobilů prodávaných na  tamním trhu. V USA se zase zákazníci nebo pozůstalí soudí s automobilkami o astronomické 
částky jako kompenzaci za úmrtí či pošramocené zdraví. Pokud takových problémů s elektromobily bude přibývat, může se stát, 
že se zákazníci od elektropohonů odvrátí. 

Po nehodách, kdy je síla nárazu vedena do míst s uloženými akumulátory, i přes důsledná jištění dochází při větší síle nárazu 
ke zkratům a následným vzplanutím. Při nedávném požáru elektromobilu na rakouské dálnici zasahovaly desítky hasičů tři dny. 
Hořící akumulátory se obtížně hasí. Baterie obsahují vysoké procento lithia, které při požáru díky chemické reakci uvolňuje kyslík. 
Díky tomu je oheň stále přiživován. Potlačení požáru trvá často desítky minut. Navíc po zdánlivém uhašení dochází k dalším 
samovolným vzplanutím. Vrak elektromobilu je navíc nutné po zásahu co nejdříve ponořit do vodní lázně a nechat ho tam několik 
dní. Hořící elektromobil ale skýtá řadu dalších nebezpečí včetně toho, že se může sám od sebe rychle rozjet. Bez speciálních 
postupů a školení se hasiči neobejdou. 

V této souvislosti potěší, že se českým hasičům podařilo vyvinout průlomovou technologii v hašení elektromobilů. Při zásahu 
umožňuje dostat se velmi rychle k baterii, která je u elektromobilu chráněna speciálním sarkofágem. Systém je ve fázi testování. 
Je zajímavé, že něco podobného už nebylo vyvinuto ve státech, které mají podíl elektromobilů nejvyšší. Vypadá to pak, jako by 
se objektivní zprávy o daném problému záměrně tutlaly, jako je tomu například v rámci trestných deliktů způsobených migranty 
v jednotlivých evropských zemích. 

Naše redakce elektromobilitu podporuje, nicméně je nutné o dané problematice hovořit objektivně a informovat veřejnost o všech 
výhodách, ale i rizicích, které s sebou elektromobilita přináší.

Proto i v příštím roce pro vás připravujeme řadu zajímavých přednášek na téma, co vše elektromobilita přináší, spolu s testováním 
těchto vozů. 

Závěrem bych vám chtěl za celou redakci popřát příjemnou předvánoční atmosféru, krásné prožití vánočních svátků, a rok 2020 
ať je pro vás co nejúspěšnější…

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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Máte děti a nevíte, jaký zvolit obor střední 
nebo vysoké školy? Není bez zajímavosti, 
že polovina všech současných profesí bě-
hem 25 let zanikne, zatímco nové speciali-
zace získávají na významu. Technické ino-
vace spouštějí dosud nevídanou transfor-
maci na pracovním trhu. Podle zprávy Ox-
fordské univerzity zanikne během příštích 
25 let 47 % současných profesí. Současně 
však vznikají nové příležitosti. Digitalizace 
vytváří již v současnosti nové specializace 
a tento trend bude pokračovat i v budouc-
nosti. Nové obory budou hrát zásadní roli, 
protože společnosti mohou díky nim řešit 
výzvy digitální éry a Průmyslu 4.0. Mezi nej-
žádanější profese, které jsou zároveň dlou-
hodobě perspektivní patří tyto: 

Datoví vědci: Získávají znalosti na zá-
kladě analýz obrovských množství dat, 
aby dokázali odpovídat na kladené dotazy 
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AKTUALITY      STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

Jaké jsou profese budoucnosti?
a poskytovat managementu společnosti vo-
dítka pro rozhodování. 

Datoví architekti a inženýři: Pro efektivní 
shromažďování dat je nutné vědět, kde data 
hledat. Datoví architekti a  inženýři používají 
technické nástroje pro získávání, přemisťová-
ní a ukládání dat. 

Odborníci na uživatelská rozhraní:  
Jejich úkolem je definovat 
a navrhovat pocity a zážit-
ky uživatelů při jejich kon-
taktu se značkou, produk-
tem nebo službou. 

Vývojáři softwaru: 
Jedná se o programátory, 
kteří vytvářejí, vyvíjejí a re-
alizují softwarové systé-
my. „Elektromobil má 100 
milionů řádků zdrojového 
kódu, to je více než stíha-

cí letadlo F35. Budeme potřebovat hodně 
vývojářů softwaru, takže musíme pomá-
hat zaměstnancům při rekvalifikacích,“ 
říká předseda představenstva společnosti 
SEAT Luca de Meo. Nejedná se jen o otáz-
ku získávání nových nadaných odborníků, 
ale také o udržení těch, kteří již pro společ-
nost pracují. 

Nové Subaru Forester vypadá jako omlazený předchůdce. Zdání ale v  tomto případě klame. Jde 
o zcela nový vůz, který se na sklonku roku začne prodávat s novým hybridním pohonem e-Boxer.

I když to na první pohled nevypadá, forester 
staví na nové platformě SGP s vyšší tuhostí 

skeletu a větší karoserií, která kromě výšky 
narostla ve všech směrech. Je o  15 mm 
(4625 mm) delší, o 20 mm (1815 mm) šir-
ší a nabízí o znatelných 30 mm (2670 mm) 
delší rozvor. 

Je zajímavé, že navzdory umístěnému 
akumulátoru hybridního systému se poda-
řilo zvětšit i objem zavazadlového prostoru, 
i když pouze o 4 litry. 

Pro Evropu pouze hybrid
Největší změnou je systém pohonu, který  

Přichází první hybridní Subaru

se vyvíjel kvůli evropské emisní hysterii. 
Na starý kontinent se tedy bude dodá-
vat pohon kombinující tradiční zážeho-
vý dvoulitrový boxer s  elektromotorem 
umístěným v  bezestupňové samočinné 
převodovce Lineartronic. I  když je vý-
kon spalovacího motoru shodný s  pů-
vodním boxerem (110 kW/194 Nm), 
i v  tomto případě se jedná o novinku, ve 
které je přes 80 % nových komponentů. 
Elektromotor pomáhá výkonem 12,3 kW 
a silou 66 Nm hlavně při rozjezdech. Celý 
systém může fungovat ve třech režimech 
pohonu. Pouze na spalovací motor, jen 

na elektřinu nebo společně, o čemž podle 
aktuální provozní situace rozhoduje elekt-
ronika. Automobilka tvrdí, že nový systém 
pohonu je řidičsky přívětivější a  v  měst-
ském provozu dokáže ušetřit přes 10 % 
paliva. Akumulátor v  zavazadlovém pro-
storu navíc zlepšuje rozložení hmotnosti, 
což má vliv na jízdní vlastnosti, které dále 
posouvá zcela přepracovaný systém od-
pružení. Pohotovostní hmotnost se zvýšila 
o 110 kg. 

Spokojení budou i  karavanisté. E-boxer 
si poradí s brzděnými přívěsy o hmotnos-
ti až 1850 kg. To je mezi hybridními vozy 
jedna z  nejlepších hodnot. Ve srovnání 
s předchozí generací je to o 150 kg méně. 

Přibyla další kamera
Nový forester se zlepšil ve všech důleži-

tých ohledech včetně bezpečnosti. Kromě 
tradičního systému EyeSight je nově vyba-
ven monitorováním řidiče. Kamera umístě-
ná na středu přístrojové desky permanent-
ně sleduje řidiče a akusticky ho upozorní 
v  případě, kdy se sníží pozornost. Další 
výhodou je, že systém rozeznává až pět 
různých řidičů a na základě personalizova-
ného přednastavení každému z nich zajistí 
správné seřízení ovládacích prvků.



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





Proč jste se rozhodli pro tvorbu nabídky zrovna pro oblast SME?
S tímto segmentem zákazníků máme již několikaleté zkušenosti. Na základě rostoucí 
poptávky jsme se rozhodli koncem roku 2018 vytvořit specializované oddělení dedi-
kované právě pro segment SME. Jeho primárním úkolem je růst obchodních výsledků 
a přizpůsobení služeb specifickým potřebám těchto zákazníků. Hlavním záměrem je 
dopřát vysokou úroveň služeb nejen klientům s desítkami vozidel, ale i těm s výrazně 
nižší flotilou. 

Čím je operativní leasing od ARVALu pro podnikatele zajímavý?
Šijeme zákazníkovi produkt na míru. V jediné měsíční splátce může mít veškeré 
služby spojené s provozem vozidla, a to mu výrazně pomůže v plánování svého cash-
-flow. Součástí splátky je tedy financování vozidla, pojištění, údržba a oprava vozidla, 
zajištění letních i zimních pneumatik, dálniční známka, daně a poplatky. To vše je 
okamžitým daňovým nákladem. A aby nebylo příliš papírování, veškeré dokumenty 
a komunikaci zvládneme prostřednictvím chytré aplikace MY ARVAL.

Jakým způsobem si podnikatel může auto vybrat?
Akční nabídku vozidel zákazník najde na našich stránkách www.arval.cz, kde po vý-
běru vozidla stačí vyplnit a odeslat formulář nebo vytočit uvedené číslo 261 109 007. 
A pokud si z uvedené nabídky nevyberete, zajistíme vozidlo dle vašeho individuálního 
výběru. Stačí nás telefonicky či e-mailem zkontaktovat. 

OPERATIVNÍ LEASING PRO PODNIKATELE

ARVAL je na českém automobilovém trhu znám jako tradiční poskytovatel operativního leasingu vozidel 
pro korporátní klientelu. Nyní rozšiřuje své působení v segmentu malých a středních firem,  
ale i osob samostatně výdělečně činných, tzv. SME (flotila 1–9 vozidel). Na otázky spojené s operativním 
leasingem pro podnikatele jsme se zeptali Štěpána Richtera, SME Managera ARVAL CZ.

We care about cars. We care about you.

Nabídky vozidel naleznete na www.arval.cz, nebo nás kontaktujte na tel. čísle 261 109 007.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA VOZŮ PRO PODNIKATELE

od Kč 17 090,–
Audi A6 2,0 40TDI quattro Stonic Avant

měsíčně
bez DPH



on-line službám Škoda Connect, mezi kte-
ré mimo jiné patří eCall, který je povinný 
v Evropské unii a který při nehodě automa-
ticky uskuteční tísňové volání, a Proaktivní 
servisní služba (Pomoc na cestě), která 
v  případě technických problémů předá 
asistenční službě údaje o  aktuální pozici 
a  stavu vozu. Zdravotní karta vozu auto-
maticky ukládá důležitá data při každém 
vypnutí zapalování. Služba Plánování ná-
vštěvy servisu umí navázat kontakt s auto-
rizovaným servisem pro předání servisního 
hlášení nebo definovat termíny návštěvy 
servisu. Umí také předat odpovídající data 
v  případě poruchy. Služby vzdáleného 
přístupu k  vozu pomocí aplikace Škoda 
Connect nebo webového portálu Škoda 
Connect umožňují například zobrazit in-
formace o voze nebo jízdní data, informa-
ce o tom, kde je vozidlo zaparkováno, na 
dálku spustit funkci Houkání a Blikání, aby 
řidič lépe našel vůz Octavia na nepřehled-
ném parkovišti, nebo otevřít či zavřít dveře 
a okna. Oblast služeb Infotainment Online 
nabízí výpočet trasy s  on-line podporou, 
aktuální dopravní informace nebo pomoc 
při vyhledávání čerpacích stanic a parko-
višť. Přímo ve voze lze dokoupit datové 
balíčky, které lze použít pro streamovací 
služby nebo ke zřízení připojení přes wi-fi 
hotspot.
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13 kWh a umožňuje dojezd v čistě elektric-
kém módu v režimu WLTP až 55 km. Baterii 
lze pohodlně dobít doma z běžné domácí 
zásuvky nebo pomocí wallboxu. Konektor 
k  nabíjení baterie se nachází pod krytkou 
v předním nárazníku na straně řidiče. Octa-
via iV se odlišuje od modelů s čistě spalova-
cím motorem o pět litrů menší benzinovou 
nádrží (40 l). Díky akumulátorům se zava-
zadlový prostor zmenšil o dvojitou podlahu. 
Verze kombi tak nabízí 640 l, liftback 450 l. 

Nová Octavia nezapomíná ani na verzi 
G-TEC poháněnou stlačeným zemním ply-
nem. 

Nová konektivita 
nabídne plejádu služeb

Škoda Octavia nabízí čtyři infotainment 
systémy, které jsou postaveny na posled-
ní generaci modulární stavebnice infotain-
mentu koncernu Volkswagen. Základ tvoří 
systém Swing, který nabízí 8,25“ dotykový 
displej, DAB tuner, možnosti personalizace, 
připojení chytrých telefonů pomocí bezdrá-
tové technologie SmartLink skrze Android 
Auto, Apple CarPlay a  MirrorLink a  také 
aplikace infotainmentu Počasí nebo Zprávy. 
Díky zabudované kartě eSIM je octavia vždy 
on-line. Karta umožňuje přístup k mobilním 
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V polovině listopadu proběhla v Praze světová premiéra čtvrté generace Škody Octavia. Překvapila 
výrazným mezigeneračním skokem. Kromě klasických pohonných jednotek nabídne také motory 
s mildhybridní technologií a plug-in. Nešetří ani novinkami z oblasti digitalizace a komfortu posádky. 

Čtvrtá generace má emotivnější vzhled, 
je lepší, prostornější, bezpečnější a na-

bízí ještě více možností konektivity než kdy 
předtím. Srdce značky Škoda je delší a širší 
než vůz předchozí generace. Délka verze 
kombi narostla o 22 mm a tím se na pou-
hý centimetr přiblížila hranici 4,7 metru, to 
samé platí i o rozvoru, který téměř atakuje 
2,7 metru (2686 mm). Octavia je zároveň 
o 15 mm širší a nabízí větší objem zavaza-
dlového prostoru. Octavia kombi se chlubí 
640 l, což je nárůst o 30 l, liftback pak nabízí 
rovných 600 l (+10 l). 

Tímto se octavia de facto posouvá do 
střední třídy. 

Plug-in ujede 
na elektřinu přes 50 km

Řadu revolučních novinek najdeme i pod 
kapotou motoru. Dva benzinové motory 
TSI nové generace Evo nabídnou mildhyb-
ridní technologii. Octavia je poprvé nabíze-
na ve verzi s plug-in hybridním pohonem, 
který kombinuje zážehový čtyřválec 1,4 TSI 
o výkonu 115 kW s elektromotorem o vý-
konu 75 kW. Celkový systémový výkon 
činí 150 kW, maximální točivý moment pak 
350 Nm. Vysokonapěťová lithium-ionto-
vá baterie má kapacitu 37 Ah, respektive  

Nová generace 
Škody Octavia je tu!

AKTUALITY                        STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU
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MAX. VÝKON DOJEZD (WLTP)

200 000 km 
Záruka na trakční akumulátor 
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je především cenová efektivita a způsob 
vypořádání smlouvy po vrácení vozidla. 
Využívání leasingu snižuje firmám pro-
vozní náklady a šetří také čas jejich za-
městnanců. Navíc se nemusíte obávat 
žádných skrytých nákladů. „Téměř nikdy 
našim zákazníkům neúčtujeme dodateč-
né poplatky za běžné opotřebení,“ potvr-
zuje Václav Levý, ředitel Fleet Manage-
mentu Raiffeisen – Leasing.

 

Leasing firemní flotily je v Česku 
stále populárnější, záleží ale na 
tom, jaký rozsah služeb zahrnuje. 
Raiffeisen – Leasing nabízí 
full-service operativní leasing, 
který kompletně zabezpečí 
vaše firemní vozy a zajistí i jejich 
profesionální správu.

Full-service operativní leasing od  
Raiffeisen – Leasing znamená pře-

devším garanci vysoké kvality služeb, ale 
také jejich širokou škálu. V rámci tohoto 
řešení zajistí Raiffeisen – Leasing po-
řízení a  registraci vozu, povinné ručení 
i havarijní pojištění, ale vyřídí také napří-
klad poplatky za rádio, dálniční znám-
ku či palivovou kartu. Samozřejmostí je 
servis, pravidelná výměna pneumatik 
a  technické kontroly. Vhod může přijít 
i  nonstop asistenční služba nebo zajiš-
tění náhradního vozidla. Náročným kli-
entům ale Raiffeisen – Leasing dokáže 
vyjít vstříc i  v  řadě dalších individuálních 
potřeb.

Velkým pozitivem full-service operativ-
ního leasingu od Raiffeisen – Leasing 

Leasing, který firemní 
flotily ocení!

AKTUALITY                   Stručné zprávy z automobiLového trhu

Na webu www.rl.cz/flotila můžete fi-
nancování firemního vozového parku 
nejprve nezávazně zkonzultovat a  pří-
padně přímo požádat o konkrétní nabíd-
ku na financování.

SEAT Service zve všechny uživatele vozů 
SEAT před zimní sezonou do autorizova-
ných servisů. Mnozí řidiči mají z cesto-
vání za zimním dobrodružstvím zbyteč-
né obavy, ale s  dokonale připraveným 

SEat zve na výhodný servis
vozem na kvalitních zimních pneumati-
kách si lze zimu užívat bez starostí. 

Sezonní nabídka pamatuje na majitele 
zánovních i starších vozů SEAT a kromě 
zimní servisní prohlídky a profesionálního 

SEAT Pneuservisu zahrnuje také kom-
pletní sortiment servisních služeb a  zvý-
hodněných programů. Při opravě nebo 
výměně některého dílu lze navíc využít 
nejrůznější zvýhodnění, jako je například 
Fitness plán. Uplatněním těchto slevo-
vých poukazů lze pořídit servisní úkony, 
Originální díly SEAT, Economy díly a Origi-
nální příslušenství SEAT se zvýhodněním 
až 20 %. Majitelé vozidel SEAT starších  
5 let mohou navíc sáhnout po cenově ješ-
tě výhodnějším programu Kompletní ceny 
SEAT (viz www.kompletniceny.seat.cz). 
Majiteli starších vozů SEAT často využíva-
nou službou je také STK Service, protože 
veškeré starosti s přípravou vozidla a ab-
solvováním technické kontroly v nezávislé 
STK a měření emisí převezme autorizova-
ný servis SEAT. Zvýhodněním pro zákaz-
níka je STK zdarma.
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Čistě elektrický Peugeot e-Expert se na evropský trh do-
stane ve druhé polovině roku 2020, kdy naváže na nesporný 
úspěch vozu Peugeot Expert, kterého se od jeho uvedení 
na trh v roce 2016 prodalo již více než 170 000 kusů. Posílí 
také vedoucí postavení značky Peugeot na evropském trhu 
s užitkovými vozy a do modelové řady Peugeot doplní další 
elektromobil. 

E-expert bude možné zakoupit se dvěma velikostmi ba-
terií: 50 kWh – s  dojezdem 200 kilometrů (WLTP), nebo  
75 kWh – s dojezdem 300 kilometrů (WLTP). Vnitřní prostor 
není akumulátory nikterak ovlivněn. 

Peugeot Expert nyní 
s elektrickým pohonem 

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

Svět moderních 
technologií



zejména pro výměny olejů. To znamená 
i výraznější rozdíly v servisních nákladech 
mezi jednotlivými značkami nebo typy vo-
zidel.  

Náklady na opotřebení

Kalkulace nákladů na opotřebení (nákla-
dy na výměny opotřebených dílů podle 
doporučení a  pokynů výrobce vozidla) 
je součtem nákladů za práci mechanika 
a použité náhradní díly. Do kalkulace jsou 
automaticky zahrnuty výměny opotře-
bitelných dílů v  intervalech stanovených 
výrobcem vozidla. Kalkulace nákladů na 
opotřebení nezahrnuje náklady na pneu-
servis a výměny pneumatik ani jejich se-
zonní výměny.

Kalkulace oprav je prováděna podle 
normohodin stanovených výrobcem vozi-
dla pro všechny servisní úkony a pracovní 
pozice. Cena hodiny práce mechanika je 
stejná jako pro kalkulace pravidelného 
servisu. Ceny dílů vycházejí z  aktualizo-
vaných OE ceníků jednotlivých značek. 
Systém Service, Maintenance and Repair 
(SMR) Cost Forecast nevyužívá ceníky ji-
ných dodavatelů dílů ani ceníky dílů z dru-
hovýroby. 

Patrný výrazný nárůst nákladů při probě-
hu 150 000 km u některých dieselových 
motorizací je způsoben převážně předpi-
sem na výměnu vstřikovacích trysek při 
tomto nájezdu. Kalkulace nezohledňují 
doplňkové výbavy vozidel. 
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Náklady na servis

Všechny údaje předepsaného pravidel-
ného servisu odpovídají pokynům a  do-
poručení výrobců vozidel. Celkové nákla-
dy jsou souhrnem tří skupin nákladů: za 
práci mechanika, díly a kapaliny.

Ceny za práci: položky servisních úko-
nů jsou v  souladu se servisním plánem 
k danému proběhu, době provozu a typu 
vozu. Kalkulace práce je prováděna podle 
normohodin stanovených výrobcem vozi-
dla pro všechny servisní úkony.

Cena servisní práce byla stanovena jako 
průměrná cena pro mechanické práce, 
přičemž se vycházelo z cen služeb auto-
rizovaných servisů pro jednotlivé značky. 
Kalkulace zahrnuje všechny předepsané 
servisní kontroly a prohlídky, tedy i mimo 
intervaly výměny olejů. 

Ceny dílů a kapalin: v nákladech na vý-
měny dílů jsou uvedeny pouze díly souvi-
sející s pravidelným servisem. Při výpočtu 
systém rozlišil, které díly předepsaného 
servisu patří do skupiny „opotřebitelné“. 
Systém pracuje výhradně s cenami origi-
nálních dílů. Ceny olejů byly zadány podle 
průměru cen v servisech. Nebyly použity 
ceny olejů dosažitelné v  maloobchodu 
nebo na internetu. 

Je třeba dodat, že u některých vozidel 
došlo v servisních nákladech k výrazněj-
ším výkyvům. To je způsobeno především 
skutečností, že novější motorizace vozi-
del mají výrazně delší servisní intervaly, 
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Letos bylo do ankety nominováno téměř 50 automobilů. Odborné porotě jsme se proto snažili práci 
ulehčit a  pro nominované automobily nechali renomovanou společnost TecAlliance vypracovat 
náklady na servis a opotřebitelné díly. 

Kalkulace nákladů byly provedeny na 
dobu provozu tří let a proběh 90 000 

a 150 000 km. Protože jsou mezi novin-
kami automobily, ke kterým ještě nejsou 
zpracována všechna nezbytná data, sna-
žili jsme se vybrat nákladově nejpodob-
nější model nebo typ dané značky.

Kalkulace byly zpracovány produktem 
Service, Maintenance and Repair (SMR) 
Cost Forecast. U každého osobního au-
tomobilu byly vybrány základní motori-
zace – vždy tedy model s  nejlevnějším 
zážehovým a  nejlevnějším vznětovým 
motorem (pokud samozřejmě byl pro 
daný model k dispozici).

Nominované vozy versus 
náklady na provoz

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

TABULKA NÁKLADŮ V KČ NA SERVIS A OPOTŘEBITELNÉ DÍLY PO 3 LETECH PROVOZU A UJETÍ 90 000 NEBO 150 000 KM

Kalkulace servisních nákladů Fleet manager 
– Cost Forecast –2019

SERVISNÍ NÁKLADY za 
3 roky provozu – komplení

NÁKLADY NA OPOTŘEBENÍ 
za 3 roky provozu (práce+díly)

Některé údaje nedostupné. Vybraná 
kalkulace pro obdobný typ.

Vozidlo Nejlevnější motorizace 90 000 km 150 000 km 90 000 km 150 000 km

Alfa Romeo Giullia
2.0 GME, 147 kW – zážehový 41 484 69 027 32 151 39 962

2.2 JTDM, 100 kW – vznětový 18 444 32 679 33 341 41 152

Alfa Romeo Stelvio
2.0 GME, 147 kW – zážehový 42 520 74 222 32 692 40 595

2.2 JTDM, 118 kW – vznětový 20 466 39 098 31 872 39 775

Audi A4
35 TFSI, 110 kW – zážehový 24 975 41 345 37 699 46 333

40 TDI, 140 kW – vznětový 26 527 43 946 37 699 46 333

Audi e–Tron elektromotor, 265 kW x x x x

BMW 330e elektromotor, 215 kW 28 020 48 166 48 248 60 540

BMW 5
520i, 135 kW – zážehový 32 555 55 449 46 202 59 016

520d, 140 kW – vznětový 32 071 65 554 46 202 59 237
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Náklady na servis

Všechny údaje předepsaného pravidel-
ného servisu odpovídají pokynům a  do-
poručení výrobců vozidel. Celkové nákla-
dy jsou souhrnem tří skupin nákladů: za 
práci mechanika, díly a kapaliny.

ulehčit a  pro nominované automobily nechali renomovanou společnost TecAlliance vypracovat 
náklady na servis a opotřebitelné díly. náklady na servis a opotřebitelné díly. náklady na servis a opotřebitelné díly. náklady na servis a opotřebitelné díly. 
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TABULKA NÁKLADŮ V KČ NA SERVIS A OPOTŘEBITELNÉ DÍLY PO 3 LETECH PROVOZU A UJETÍ 90 000 NEBO 150 000 KM

Kalkulace servisních nákladů Fleet manager – Cost Forecast 
–2019

SERVISNÍ NÁKLADY za 3 
roky provozu – komplení

NÁKLADY NA OPOTŘEBENÍ 
za 3 roky provozu (práce+díly)

Některé údaje nedostupné. Vybraná 
kalkulace pro obdobný typ.

Vozidlo Nejlevnější motorizace 90 000 km 150 000 km 90 000 km 150 000 km

BMW i3s elektromotor, 135 kW 4 268 4 268 36 524 46 300

Citroën Berlingo Van
1.2 PureTech 110, 81 kW – zážehový 12 277 26 981 25 309 30 318

1.5 BluehDi 75, 56 kW – vznětový 13 079 28 053 24 314 28 781

Citroën C5 Aicross
 1.2 PureTech 130, 96 kW – zážehový 12 974 31 221 27 117 31 888 C3 Aircross  1.2i, 81kW

 1.5 BlueHDI 130, 96 kW – vznětový 13 759 28 118 27 117 31 888 C3 Aircross  1.6, 88 kW

DS 3 Crossback
1.2 PureTech 100k, 75 kW – zážehový 13 293 28 946 20 778 24 684

1.5 BlueHDi, 75 kW – vznětový 14 591 31 252 20 778 24 684

DS7 Crossback
1.6 PureTech 180, 133 kW – zážehový 18 184 31 159 22 235 27 310 DS5  1.6 THP, 121 kW

1.5 BlueHDi, 95 kW – vznětový 17 470 38 434 23 354 28 429 DS5  1.6BlueHDi, 88 kW

Fiat Doblo
1.4 T–Jet 120 k, 88 kW – zážehový 18 147 25 478 17 837 25 507

1.6 MultiJet 90 k, 66 kW – vznětový 14 035 32 369 17 731 25 241

Ford Focus kombi
1.0 EcoBoost, 74 kW - zážehový 14 824 24 940 21 799 26 879

1.5 EcoBlue, 70 kW - vznětový 22 095 37 521 21 893 26 932

Ford Transit 290 LEADER, 79 kW - vznětový 9 755 18 777 26 310 32 230 Transit  2.0 TDCI 77kW

Hyundai i30
1.4i CVVT, 73 kW – zážehový 15 040 25 447 25 013 30 516

1.6 CRDi, 85 kW – vznětový 17 413 29 673 24 969 30 905

Hyundai Kona Electric eletromotor, 100 kW x x x x

Jeep Compass
1.4L MULTIAIR, 103 kW – zážehový 24 160 43 599 45 187 54 007

1.6L MULTIJET, 88 kW – vznětový 17 822 32 620 45 187 54 007

Kia Niro PHEV 1.6 GDI PHEV, 104 kW – plug–in 22 336 40 508 23 610 30 350

Kia ProCeed
1.0 T–GDI, 88 kW – zážehový 22 600 38 332 23 364 28 368

1.6 CRDi, 100 kW – vznětový 18 271 31 046 23 954 29 517

Kia Sportage 
1.6 GDi, 97 kW – zážehový 14 327 26 414 25 139 30 957

1.6 CRDi, 100 kW – vznětový 18 841 32 375 25 139 31 266

Mercedes–Benz EQC elektromotor, 300 kW x x x x

Mercedes–Benz GLE
 350 d 4MATIC, 190 kW – vznětový 34 273 77 895 42 821 56 259

Mini Cooper S E ALL4 
Countryman PHEV

165 kW – plug–in hybrid 23 406 39 734 36 653 44 835

Mitsubishi L200 2.4 DI–D, 113 kW – vznětový 36 956 64 382 17 211 26 548

Nissan E–NV200 Evalia elektromotor, 80 kW 6 770 11 916 26 823 31 328

Nissan Qashqai
DIG–T 140, 103 kW – zážehový 23 166 36 770 27 841 32 564

dCi 115, 85 kW – vznětový 17 047 38 389 27 841 32 564

Opel Astra
1.2i 81 kW 13 950 25 296 29 653 36 048 Astra  1.0, 77 kW

1.5D 77 kW 16 012 28 342 29 653 36 048

Opel Vivaro 1.5V CDTI 70 kW – vznětový 11 639 18 313 30 556 37 575

Peugeot 508 II SW
PureTech 180, 133 kW – zážehový 13 485 30 056 34 292 42 789 P.5008 II  1.2. 96 kW

BlueHDi 130, 96 kW – vznětový 14 170 30 983 33 620 42 118

Peugeot Partner Furgon
1.2 PureTech 110, 81 kW – zážehový 13 002 28 430 25 192 30 160

1.5 BluehDi 75, 56 kW – vznětový 14 373 30 469 24 358 28 873

Seat Leon TGI 1.5 TGI, 96 kW – CNG 14 093 23 302 22 560 31 676 S.Leon  1.4 TGI, 81 kW

Seat Tarraco
1.5 TSI 150k, 110 kw – zážehový x x x x

2.0 TDI 150k, 110 kW – vznětový x x x x

Subaru XV 1.6i 84 kW CVT x x x x

Suzuki Vitara 1.0 BoosterJet, 82 kW – zážehový 29 140 49 776 26 143 32 774 Vitara  1.4 T, 103 kW

Škoda Scala
1.0 TSI, 70 kW – zážehový 14 319 23 533 16 477 24 612

1.6 TDI, 85 kW – vznětový 15 585 25 650 16 477 20 240 Rapid  1.6 TDI, 85 kW

Škoda Superb
2.0 TSI, 140 kW – zážehový 16 995 26 515 25 442 31 864

2.0 TDI, 140 kW – vznětový 15 255 24 062 25 442 31 092

Toyota Camry 2.5 Hybrid, 160 kW – hybrid x x x x

Toyota Corolla
1.2 Turbo, 85 kW – zážehový 29 089 47 920 25 191 32 334

1.8 Hybrid,90 kW – hybrid 30 049 48 717 25 626 32 110

Toyota Hilux Adventure 2.4 D-4D, 110 kW – vznětový 24 348 42 519 17 015 26 269

Toyota RAV4
2.0i, 129 kW – zážehový 30 610 50 701 24 010 30 008

2.5i, 221 kW – plug–in hybrid 28 636 46 884 23 122 28 079

Volkswagen Crafter 2.0 l TDI 75 kW – vznětový 10 542 27 600 30 352 37 746

Volkswagen e–Crafter elektromotor, 100 kW x x x x

Volkswagen e–Golf elektromotor, 100 kW 5 568 9 208 24 882 31 412

Volkswagen Passat
1.5 TSI EVO, 110 kW – zážehový 18 887 31 405 30 972 38 231

2.0 TDI, 110 kW – vznětový 19 472 30 829 31 093 38 413

Volkswagen T–Cross
1.0 TSI, 70 kW – zážehový 15 992 26 405 24 464 30 040

1.6 TDI, 70 kW – vznětový 17 954 27 401 24 318 30 009 T–Roc  2.0 TDI, 110kW



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

SUV a crossovery

Manažerské vozy

Alfa Romeo Stelvio

Audi A4

Kia Sportage

Škoda SuperbSubaru Outback

Seat Tarraco

DS 7 Crossback

Mini Cooper S E 
ALL4 Countryman

Volkswagen Passat

Suzuki Vitara

Volkswagen T-Cross

Citroën C5 Aicross

Alfa Romeo Giulia BMW 5

Mercedes-Benz GLE

Toyota Camry

Subaru XV

Jeep Compass

Peugeot 508 SW

Nissan Qashqai

Toyota RAV4

HLASUJTE NA STRÁNKÁCH www.fleetderby.cz



Referentské vozy

Užitkové vozy do 3,5 t

Manažerské vozy

Flotilové elektroauto

DS 3 Crossback

Citroën Berlingo Van

Hyundai i30

Opel Vivaro Peugeot Partner 
Furgon

Audi e-tron

Mercedes-Benz EQC

BMW i3s

Ford Transit

Kia ProCeed

Opel Astra Škoda Scala

Toyota Hilux
 Adventure

Hyundai Kona Electric

Volkswagen e-Crafter

Fiat Doblo

Seat Leon TGI

Toyota Camry

BMW 330e

Nissan E-NV200 Evalia

Ford Focus kombi

Mitsubishi L200

Toyota Corolla

Toyota Corolla

Volkswagen Crafter

Kia Niro PHEV

Volkswagen e-Golf

HLASUJTE 
NA STRÁNKÁCH 
www.fleetderby.cz



Odborná anketa FLEET DERBY – 
FLOTILA ROKU pokračuje již šes-

tým ročníkem v hledání nejlepšího vozu 
pro firemní vozové parky. Určená je zejmé-
na majitelům firem, flotilovým manažerům 
a pracovníkům majícím za úkol řídit správu 
fleetových parků. Do letošního ročníku 
se nominovala téměř padesátka au-
tomobilů, které se utkají o  titul flotilové 
auto roku 2020. Hledáme také „flotilové 
elektroauto“, kam se nominovaly ekolo-
gické vozy s elektrickým nebo hybridním 
pohonem. Po roční přestávce se nám do 
ankety vrátily nejnovější produkty a služ-
by. Těm jsou vyhrazeny tři kategorie po-
dle jejich zaměření – Finance a pojištění, 
Technologie – inovace, Systémy pro moni-
torování a správu flotil. Vítěze určí odborná 
porota složená ze zkušených odborníků, 
kteří se zabývají problematikou vozo-
vých parků. Druhou částí ankety je vol-
ba vítězných automobilů v  jednotlivých 
kategoriích. Tohoto hlasování se může 
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Anketa FLEET DERBY – FLOTILA ROKU vstoupila do šestého ročníku. Redakce odborných magazínů 
Business Car a Flotila uspořádaly testovací den v osvědčených prostorách areálu Prague City Golf 
Club v Praze – Zbraslavi. Porota hlasovala a volila „flotilový automobil“ i  flotilové elektroauto roku 
2020. Do ankety se nám po roční pauze vrátily i produkty a služby. 

Boj o titul flotilové auto 
roku odstartován 

FLEET DERBY – FLOTILA ROKU                                                                                  TesTovací jízdy s nominovanými auTy



používající ke svému pohonu elektrickou 
energii. Jde tedy především o  hybridy 
a elektromobily. Letos bylo v této kategorii 
nominováno celkem deset zcela nových 
modelů. 

auta vyzkoušeli také 
čtenáři časopisů

Po obědě se do testovacího dne zapo-
jili také flotiloví manažeři a čtenáři odbor-
ných magazínů Business Car a  Flotila, 
kteří své favority volí v rámci veřejného in-
ternetového hlasování na webové adrese 
www.fleetderby.cz. Hlasování je velmi in-
tuitivní a snadné. Flotilový manažer vybírá 
vždy jednoho favorita v  každé kategorii. 
Kvůli objektivitě nelze hlasování ze stejné 
adresy zopakovat. 
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účastnit kdokoliv vyplněním formuláře na 
stránkách ankety fleetderby.cz v záložce 
Hlasování.

ve znamení 
testovacích jízd

Testovací jízdy s nominovanými automobi-
ly proběhly počátkem října v areálu Prague 
City Golf Club v Praze – Zbraslavi. Dopole-
dne bylo vyhrazeno čistě odborné porotě, 
která měla k dispozici všechny nominované 
vozy pro statickou prohlídku i aktivní testo-
vání. Vyznačená testovací trasa kromě dál-
ničního úseku zahrnovala i  okresní silnice 
různých kvalit, na kterých bylo možné mezi 
jednotlivými automobily porovnat jízdní 
vlastnosti a chování podvozku. 

Hlasování ovlivnila 
matematika a kalkulačka

Ve svých podkladech měli porotci spo-
lečně s hlasovacími lístky také kalkulace 
od společnosti TecAlliance, která k  no-
minovaným automobilům vypracovala 
náklady na provoz a opotřebitelné díly po 
třech letech provozu a  nájezdu 90 000 
nebo 150 000 km. Porotci pak na základě 
různých informací i vlastní zkušenosti vy-
brali tři automobily, mezi které rozdělili de-
set bodů. Svou volbu navíc písemně odů-
vodnili. Hlasovací lístky budou zveřejněny 
na portálu ankety fleetderby.cz. Po jejich 
sečtení bude rozhodnuto o  vítězi, který 
získá titul Flotilový automobil roku 2020. 
Porotci kromě flotilového auta vybírali 
také nejlepší elektroauto, tedy automobil 

nominovanÉ PRoduKTy a sLuŽBy

FINANCE A POJIŠTĚNÍ

Business Rent
Business Rent je produktem společnosti Business Lease s.r.o., která již od roku 1996 
poskytuje služby operativního leasingu v ČR. Vůz zapůjčíme na délku, kterou potřebu-
jete, třeba i na jeden den.

SIXT ONE APP
SIXT ONE je aplikace pro chytré telefony, kde si zákaznici mohou objednat v  jedné 
aplikaci tři různé služby – půjčovnu, taxi nebo carsharing.

TECHNOLOGIE A INOVACE

Superoperator
Společnost vytvořila vlastní hardware, software a aplikaci, pomocí které digitalizuje au-
tomyčky tak, že uživatel je může jednoduše ovládat (vybírat program a spouštět) přes 
aplikaci v telefonu.

Ovladač Thermo Connect
Nová generace dálkového ovladače nezávislého topení s  širokou nabídkou funkcí. 
Ovládejte s ním teplotu ve voze nebo zjistěte jeho polohu. 

SYSTÉMY PRO MONITOROVÁNÍ A SPRÁVU FLOTIL

MyALD
Aplikace sloužící klientům ALD pro správu vozu a vozového parku. Existují ve dvou 
podobách. Pro fleetové manažery jako MyALD Portál a pro řidiče jako MxALD Driver.

MyFleet
Nový on-line reporting, který poskytuje fleet manažerům komplexní informace o vozo-
vém parku a to v moderní podobě, která plně odpovídá dnešním nárokům.

Webfleet solutions pro správu osobních a dodávkových vozidel
Správa vozového parku pro osobní a dodávková vozidla. CO2, bezpečná jízda, KPI 
a trend vývoje flotily. Potřeba servisu, chybové kódy, kniha jízd. KM dle počítače, spo-
třeba PHM dle vozidla, reporty, top ten.
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BmW 330e

S  příchodem nové generace se na-
bídka pohonů rozrostla o plug-in hyb-
ridní verzi. Ta bude vzhledem k emis-
ním omezením ve velkoměstech a da-
ňovým zvýhodněním hrát čím dál větší 
roli coby fleetový vůz. Z pohledu užitné 
hodnoty narostla „trojka“ o 85 milime-
trů na 4709 mm a  je také o  16 mm 
širší. Co se týče rozvoru, překonává 
bavorský vůz oba své konkurenty od 
Audi i  Mercedesu-Benz, což zajišťuje 
nadstandardní prostor pro posádku. 
To pocítí zejména cestující vzadu, kteří 
mají více místa nejen v  oblasti kolen, 
ale také nad hlavou. 

Pozitivní ohlasy sklidil také značný 
posun v  oblasti digitalizace a  moder-
ních technologií. Již v základu jsou vozy 
osazené technologií Life Cockpit s ovlá-
dacím rozhraním iDrive. Veškeré infor-
mace jsou zobrazovány na 8,8palcové 
dotykové obrazovce a  menším displeji 
(5,7 palce přístrojového panelu). Plug-in 
hybridní pohon tvoří dvoulitrový zážeho-
vý čtyřválec s výkonem 135 kW a elekt-
romotor s dalšími 83 kW. Výsledný točivý 
moment 420 Nm poskytuje vozu velmi 
slušnou dynamiku. 

Ford Focus

Na nové generaci fo-
cusu si automobilka dala 
opravdu záležet, což 
přineslo mimo jiné titul 
Auto roku 2019 v České 
republice. Automobilka 
ponechala obě varianty 
karoserií, přidala však 
nové motory a  pestrou 
nabídku výbavových linií. Na své si přijdou zájemci o sportovní, komfortní i dob-
rodružnou verzi s ochrannými plasty. Firemní flotily sáhnou spíše po nižších úrov-
ních, které poskytují velmi dobrý poměr ceny a užitné hodnoty. 

Široká nabídka pohonných jednotek se skládá z ověřené řady motorů EcoBoost 
s objemy 1,0 a 1,5 litru a výkon od 74 do 134 kW. Naftové motory 1,5 a 2,0 litru 
nabídnou výkony od 70 do 110 kW. V příštím roce bychom se měli dočkat také 
mild-hybridního tříválce. Příjemným překvapením je skvěle vyladěný podvozek 
poskytující vozu dynamický a zároveň komfortní charakter.   

Alfa Romeo Stelvio nadchla publikum špičkovými jízdními vlastnostmi a fenomenálním dvakrát přeplňovaným 
šestiválcem s geny Ferrari, který překvapil výkonem 510 koní a díky odpojováním válců i nízkou spotřebou 
benzinu

Audi e-tron. Při vývoji svého prvního elektromobilu vsadilo Audi na osvědčený segment luxusních SUV. E-tron překypuje nejmodernějšími technologiemi, jimž se věnujeme také 
v testu tohoto čísla. Vyzkoušeli jsme ho i při tahání obytného přívěsu. 



BusinessCar   I listopad 2019     2120   BusinessCar   I listopad 2019

Kia Proceed 

Kia ProCeed je jedním z předních modelů, na němž 
automobilka prezentuje svou transformaci. S  novou 
generací vozů vsadila na sebevědomý design plný os-
třejších linií. Model ProCeed tyto vlastnosti kombinuje 
se stylovou karoserií typu shooting brake. Vrcholná 
verze nabídne motor s výkonem až 150 kW. Nic po-
dobného v segmentu nižší střední třídy nenajdeme.

Zatímco exteriér se od běžné řady Ceed výrazně 
odlišuje, uvnitř jsou obě verze téměř identické, což 
usnadňuje soužití s  vozem. Současná řada Ceed si 
mezigeneračně výrazně polepšila v oblasti dílenského 
zpracování i kvality použitých materiálů. Vyšší pořizo-
vací cena proceedu s sebou přináší také bohatší zá-
kladní výbavu zahrnující tempomat, autonomní nouzo-
vé brzdění, asistenta jízdy v pruhu a sledování únavy 
řidiče.  

mercedes-Benz GLe

Jednou z čerstvých novinek letošního roku je pokračování úspěšného modelu GLE 
a výkonného elektromobilu EQC, jehož test přinášíme v tomto čísle. 

Design karoserie GLE jasně navazuje na své předchůdce, zároveň dává najevo mo-
derní a vyspělý charakter. Díky dlouhému rozvoru a krátkým převisům jde o schopného 
společníka i mimo zpevněné cesty. Inženýři si pohráli zejména s aerodynamikou přídě, 
odměnou jim je součinitel Cd 0,29, o němž si konkurence může nechat jen zdát. Zároveň 
jde o důležitý parametr v souvislosti s aerodynamickým hlukem i spotřebou paliva. 

Díky prodlouženému rozvoru o 80 mm je nové GLE výrazně prostornější a za příplatek 
nabízí i třetí řadu sedadel spolu s elektricky ovládanými sedadly ve druhé řadě. Zvláštní 
péči o řidiče a spolujezdce přinášejí sedadla s funkcí Energizing. Jejím účelem je mě-
nit polohu při sezení během jízdy prostřednictvím speciálního algoritmu. Zajímavostí je 
možnost párování a spolupráce s chytrými hodinkami. Mercedes-Benz tak ukazuje, že 
v oblasti technologií a komfortu patří stále na vrchol. 

jeep compass 

V  mimořádně konkurenčním seg-
mentu středně velkých SUV si razí 
Jeep Compass vlastní cestu. Tu 
naznačuje už jeho vzhled kombinu-
jící prvky z  komfortní linie cherokee 
s  dobrodružným DNA wrangleru. 
Ve srovnání s  konkurencí v  podobě 
Škody Karoq nebo Peugeotu 3008 
nabídne mimořádné schopnosti v ná-
ročnějším terénu. 

Při pohledu do ceníku zjistíme, že 
nejde zrovna o nejlevnější vůz, ovšem 
na druhý pohled odhalíme, že ob-
sahuje prvky, za které bychom jinde 
připláceli. Samozřejmostí je například 
asistent rozjezdu do kopce, tempo-
mat, automatické stěrače, klimati-
zace nebo kožený paket. Compass 
nešetří ani na celkovém prostoru po-
sádky, kde nechybí „americky“ kom-
fortní sedačky. K tomu přidává zava-
zadlový prostor o objemu 428 litrů. 

Citroën C5 Aircross umí zaujmout nejen designem, ale také chytrou koncepcí interiéru s vysokou užitnou hodno-
tou. Velmi zajímavé je díky širokým možnostem personalizace a lze ho výrazně individualizovat. Aircross překvapí 
velmi nízkými TCO.
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Opel Astra. Nová Astra je o znatelných 200 kg lehčí ve srovnání s předchůdcem. 
Benefitem je mnohem větší agilita, která společně s vynikajícími jízdními vlastnostmi 
zaujala porotu během testování. 

Hyundai s novou konou naplno pronikl do světa elektromobilů. Bezemisní verze je 
na trhu dostupná s výkony 100 a 150 kW. Konu jsme podrobili i redakčnímu testu, 
který naleznete v tomto vydání. Lze ji v daném segmentu svědomitě zařadit mezi 
nejlepší elektromobily na trhu.

Fiat Doblo si dlouhodobě drží silnou pozici, a to zejména díky spolehlivým motorům, 
k nimž se přidala flotilově oblíbená varianta na CNG. Porotci oceňovali nezměněné 
užitné vlastnosti a výjimečně nízké TCO. 

Nissan e-NV200. Po úspěšném tažení modelu LEAF se automobilka rozhodla nabíd-
nout i elektrickou osobní dodávku. O jejích kvalitách i reálném dojezdu převyšujícím 
200 km si můžete přečíst více v testu tohoto čísla. 

seaT Tarraco

SEAT se do dynamického segmentu SUV připojil až v roce 
2016, na druhou stranu jeho modely zaznamenaly okamžitý 
úspěch. Posledním přírůstkem do rodiny je sedmimístné tar- 
raco sdílející svou platformu MQB A2 s koncernovou Škodou 
Kodiaq a VW Tiguan Allspace. Svým osobitým designem však 
příbuzenský vztah dobře maskuje.

Modulární platforma umožnila prodloužit rozvor na 2790 mm, 
což je v rámci segmentu nadprůměrné. Stejně na tom je zá-
kladní objem zavazadlového prostoru v pětimístné verzi 760 
litrů. K  praktičnosti přispívá posuvná druhá řada sedadel 
a sklopné sedadlo spolujezdce pro snadnou přepravu dlou-
hých předmětů. Nabídka pohonných jednotek nepatří k nej-
větším, i tak dokáže uspokojit. K dispozici jsou zážehová TSI 
s výkony 110 a 140 kW a dvojice vznětových dvoulitrů ladě-
ných na stejné výkony a možností párování s automatickou 
převodovkou ve spojení s pohonem všech kol.  

mitsubishi L200

Mitsubishi L200 je stálicí na trhu užitkových pick-upů. Loni před-
stavená šestá generace pokračuje ve své čtyřicetileté historii. 
V současné době se L200 prodává ve 150 zemích světa a  jde 
o celosvětově druhý nejprodávanější model značky. Kromě výraz-
ně přepracované karoserie udělal velký krok kupředu také interiér. 
Ten se pyšní kvalitnějším dílenským zpracováním, například pro-
šíváním na palubní desce a měkkým čalouněním. Z praktického 
hlediska přibyly odkládací prostory i dvojice USB portů pro dobíjení 
menších zařízení.

Konstrukci nové L200 posilují přidané výztuhy v oblasti motoru, 
podvozku i ložné plochy, což zvýšilo torzní tuhost a zlepšilo jízdní vlastnosti. Léty prověřený čtyřválec 2,2 litru řady 4N1 prošel úpravami 
pro snadnější fungování i v náročných podmínkách. Unikátem je přídavná rozdělovací převodovka Super Select zajišťující stálý pohon 
všech kol na silnici a zároveň stálý pohon všech kol s redukcí pro jízdu v terénu. Režimy je možné přepínat při jízdě až do 100 km/h.
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Subaru do ankety nominovalo dva vozy, univerzální model XV a polote-
rénní kombi Outback. Díky nadprůměrné světlé výšce převyšující 20 cm 
se lze s oběma rozdílnými modely vydat i do terénu. Pořizovací cena 
ani náklady na provoz nejsou s ohledem na standardně dodávaný trvalý 
pohon všech kol a samočinnou převodovku vysoké.

Toyota Corolla. Toyota se už dávno zbavila vznětových motorů a nahra-
dila je vyladěným hybridním pohonem. Ten si porotu získal pro efektivitu 
a nízkou spotřebu paliva. 

Peugeot 508 SW zaujme na první pohled mimořádně povedeným de-
signem. Oproti fastbacku přináší větší zavazadlový prostor i více místa nad 
hlavou pro cestující vzadu. 

Suzuki Vitara. Největší zajímavostí současné vitary je přechod na přeplňované motory. Zmínit 
musíme i množství bezpečnostních asistentů a vydařený pohon všech kol. Redakční testy 
potvrdily bezkonkurenčně nízkou spotřebu benzinu. 

Volkswagen e-Crafter je řešením městské mobility rozvážkových společností. Proto postačí 
praktický dojezd 150 km na jedno nabití. Nákladový prostor je shodný s verzí vybavenou poho-
nem všech kol. VW e-Crafter jsme v tomto čísle testovali. 

Škoda scala

Mladoboleslavská automobilka se v poslední době zaměřila na segment SUV, ovšem nezapomíná ani na nižší střední třídu, ve 
které Škoda Scala generačně střídá model Rapid. Novinka tradičně sází na vysoký poměr ceny a užitné hodnoty, což jsou z po-
hledu firemních flotil klíčové parametry. Za své hovoří základní objem zavazadlového prostoru 467 litrů. Pro srovnání – Ford Focus 
nabídne 375 litrů, VW Golf 380 a Kia Ceed 395 litrů. 

Už první pohled do interiéru napoví, že se Škoda dílenským zpracováním a kva-
litou materiálů v řadě ohledů dokonce přiblížila k prémiovému segmentu. Příklad-
nou ergonomii ovládacích prvků doplňuje velké množství odkládacích prostor. 
Zapomenout nesmíme ani na bohatý program praktických Simply Clever prvků, 
kterými je Škoda pověstná. 

Pochlubit se může vysokou mírou digitalizace, klasické přístroje lze nahradit 
programovatelnou obrazovkou a  vrcholné provedení multimediálního zařízení 
v  designu plovoucího tabletu má standardně zabudovanou eSIM kartu s  LTE 
modulem pro nepřetržité připojení k internetu. Služba „Always Online“ zde slaví 
premiéru. 

volkswagen 
T-cross 

V  posledních letech 
se portfolio Volks-
wagenu výrazně roz-
rostlo a  zaplnilo téměř 
všechny mezery na 
trhu. Kompaktní SUV T-Cross bylo posledním dílem skládačky s tradičním 
pohonem. Automobilka se bude dále věnovat elektromobilům, konkrétně 
rodině I.D. Zatímco t-roc je především „stylovkou“, menší t-cross k tomu 
přidává i praktický a ergonomicky povedený interiér. Už reklamní kampaň 
jasně naznačuje, že chce zaujmout především mladé řidiče a aktivní seni-
ory. Obě skupiny potěší nepřeberné množství barev karoserie, designu kol 
i personalizačních prvků v kontrastních odstínech. Že se jedná o nejlevnější 
SUV v nabídce, prozradí interiér složený převážně z tvrdých plastů. Jejich 
povrch je ale příjemný na pohled i dotek a snadno se udržuje. Kde auto-
mobilka nešetřila, to je výbava, již v základu nalezneme multimediální zaří-
zení s dotykovou obrazovkou o velikosti 6,5 palce. Kde t-cross skutečně 
vyniká, to je variabilita interiéru. Posuvná zadní sedadla v rozmezí 14 centi-
metrů a základní objem zavazadelníku 455 litrů budete jinde těžko hledat. 
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ma Max, ale také mnohé webové portály. 
„Naše flotila čítá 40 převážně osobních 

vozů. Nejvíce je aktuálně zastoupena 
značka Opel. Asi polovina vozů je finan-
cována formou operativního leasingu. 
Ostatní jsou pořízeny formou finančního 
leasingu nebo do majetku. Rozdíl finan-
cování je dán postupným obnovováním 
našeho autoparku.  

Ke kontrole firemních řidičů používáme 
asi na polovině vozidel systém sledování 
jednotkami GPS. V  naší firmě ale jasně 
převažují slušní řidiči.“

Za velmi povedený považuji také motor. 
Dvoulitrový vznětový čtyřválec si báječ-
ně rozuměl s  dvouspojkovou osmistup-
ňovou převodovkou. S  lehkým autem 
výtečně zrychloval, z 0 na 100 km/h za 
8,5 s. Spotřebu 5,5 l/100 km při svižněj-
ším jízdním stylu považuji za těžko překo-
natelnou kteroukoli jinou automobilovou 
značkou. V  noci jsem ocenil neobvykle 
vysokou svítivost diodových světlometů. 

Zaujala mě dále vysoká funkčnost bez-
drátového nabíjení telefonů – a  skvěle 
fungující navigace, která vás ‚vymotá‘ 
odkudkoliv díky reálnému zobrazení uli-
ce, kterou právě projíždíte, i s vloženými 
popiskami jejich názvů.

Žádné auto není bez chyb. Výtečný, 
sportovně laděný podvozek si hůře po-
radí s příčnými nerovnostmi, které do ka-
roserie přenáší v podobě rázů. 

Vadil mi také asistent jízdních pruhů, 
který nebylo možné trvale vypnout. Po 
každém nastartování se opět aktivoval.“

O flotile společnosti

FTV Prima je prudce se rozvíjející medi-
ální společnost, která provozuje televizní 
kanály Prima, Prima Cool, Prima Zoom, 
Prima Comedy Central, Prima Love, Pri-
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V rámci naší rubriky Manažer testuje si flotiloví manažeři tentokrát vyzkoušeli zcela rozdílné automobily, 
elektromobil Nissan Leaf a Mercedes třídy B. Zde jsou jejich nejzajímavější postřehy. 

Mercedes hodnotil David 
Frantál z FTV Prima

Týdenní testování Mercedesu třídy B 
si užil David Frantál ze společnosti FTV 
Prima. Testovaný model model 220 D 
chvílil, ale měl k němu i své připomínky.

„Hned při dosednutí na sedadlo vám 
udělá radost přední výhled a  vyšší po-
sed. Brzy si zvyknete na specifika této 
prémiové značky, jako je ovládání samo-
činné převodovky pod volantem. 

Komfort, který mne v Mercedesu B200 D
obklopil, na mě skutečně zapůsobil. Syn-
tetická kůže i ostatní materiály v  interiéru 
vypadaly dobře a vůbec ne lacině. Seda-
dla mají dobré vedení i pro vyšší postavy, 
kterou mám. Úsměvnou historku jsem 
zažil se svými pubertálními dcerami, kte-
ré jsem vezl společně s kamarádkami ze 
severu Čech. Jejich hodnocení bylo žeb-
říčkem hustý a nejhustší. Hustá je podle 
nich nasupená sportovní přední část mer-
cedesu. Stejně ‚hustý‘ dojem na ně udě-
laly i  dva širokoúhlé displeje o  rozměru 
téměř 18 palců i zrychlení. Nejvyšší, tedy 
‚nejhustější‘ bylo hodnocení touchpadu 
v  místě, kde byste u  jiných aut hledali 
řadicí páku, a  je zajímavým současným 
rysem mercedesu, stejně jako swapovací 
tlačítka na volantu.

Testovali jste…
MANAŽER TESTUJE                                              MERCEDES-BENZ TŘÍDY B, NISSAN LEAF

Třída B zprostředkuje skvělé jízdní vlastnosti

Mercedes-Benz B 200 D vyzkoušel David Frantál z FTV 
Prima



O flotile společnosti

„Seznam.cz je česká internetová jed-
nička poskytující rozsáhlé portfolio slu-
žeb, jako je například vyhledávač, cenový 
srovnávač, mapová aplikace, e-mail či 
nově Televize Seznam. V  posledních 
letech se společnost proměňuje z  čis-
tě technologické firmy v  mediální dům 
a její domovskou stránku navštíví denně 
přes tři miliony uživatelů. Naše firma má 
nyní 230 vozidel převážně značky Ško-
da. K financování používáme operativní 
leasing. To s  sebou přináší přehledné 
účtování a  jednoduché plánování ná-
kladů.“
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Nissan Leaf hodnotil Jiří 
Linder ze Seznamu.cz

Volantu elektřinou poháněného Nissa-
nu Leaf se chopil Jiří Linder, správce au-
toparku společnosti Seznam.cz. 

„Na rozdíl od první generace nyní velmi 
chválím povedený design. Svým cha-
rakterem připomíná běžné kompaktní 
hatchbacky. Zejména přední maska tva-
rovaná do písmene V je velmi povedená 
a  odpovídá typické tváři vozů Nissan. 
Elegantní profil pětidveřové karoserie 
se vyznačuje výbornou aerodynami-
kou, přispívající k minimu vnějšího hluku 
při jízdě. Příjemně mě překvapil interi-
ér, který je velmi prostorný, pouze díky 
zvýšené podlaze je vzadu o něco méně 
komfortu. Nadprůměrný je i zavazadlový 
prostor. 

Nissan Leaf mě dále mile překvapil 
jízdními vlastnostmi. V  podlaze umís-
těné akumulátory snižují těžiště vozu 
a  nabízejí ideální rozložení hmotnos-
ti mezi přední a  zadní nápravu. I  přes 
vyšší hmotnost jsou tak jízdní vlastnosti 
výtečné. Při zapnutém režimu Eco sice 
lze ujet přes 250 km, jízda je ale velmi 
nezáživná a odezva na akcelerační pe-
dál velmi mdlá. Občas je tak nutné pe-
dál prošlápnout silou až k podlaze, aby 
se dalo využít plného výkonu motoru. 
Po vypnutí režimu Eco auto získá sluš-
ný výkon a akceleraci, ale dojezd klesne 
okamžitě o  nejméně 20 km. Chcete si 

ráno trochu zatopit? Hned po zapnutí to-
pení pokles o dalších 15 km. Je tedy lepší 
dobíjené auto předehřát ze zásuvky.

Oceňuji výraznou rekuperaci energie 
při zpomalování. Zaujal mě proto systém 
ePedál. Když se s ním naučíte pracovat, 
je jízda jen s  jedním pedálem zábavná 
a ani nebudete potřeboval šlapat na kla-
sický pedál brzdy. Pokud tedy z  akcele-
rátoru, respektive ePedálu sundáte nohu, 
díky maximální rekuperaci auto výrazně 
zpomaluje, až se zastaví. 

Co se týká nabíjení, díky vysoké kapa-
citě akumulátoru je doplňování energie 
z klasické zásuvky téměř nereálné. Doba 
dobíjení u  vybitého akumulátoru trvala 
více než den. Rychlonabíjecí systém je 
tedy nutností.

U  elektromobilu je velmi příjemná jed-
noduchá konstrukce, výtečné zrychlení, 
nízké provozní náklady. Na druhou stranu 
jsem při každé delší jízdě přemýšlel, kdy 
a kam můžu ještě jet, abych nezůstal bez 
proudu. Také mi vadí, že žádný výrobce 
nepodá přesnou informaci, jak klesá ka-
pacita baterií v  čase. Velmi obtížně lze 
také vyčíslit přesné TCO. A  zůstatkové 
hodnoty jsou stále nejisté. 

Život s elektromobilem je zkrátka jiný. Je 
to o  zvyku, o  změně myšlení i  stylu. Ne-
myslím si však, že by takováto koncepce 
elektromobilu měla nahradit klasické auto-
mobily. Své místo za určitých podmínek ve 
firemní flotile jistě má, ze své podstaty v ní 
ale může dominovat. Budoucnost tak lze 
spatřovat v palivových článcích a vodíku.“

Nissan Leaf vyzkoušel Jiří Linder ze společnosti 
Seznam.cz

Leaf Jiřího Lindera zaujal jízdními vlastnostmi, temperamentem, vnitřním prostorem, přesto si nemyslí, že by elektromobily dokázaly ve flotilách dominovat
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Milan Horna zodpovídá za fleetovou strategii 
Nissanu v Česku. Hodně energie nyní věnuje 

přechodu pod nového importéra značky. 
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Značka Nissan letos v červenci najala nového importéra pro Česko, Slovensko a Maďarsko, izraelskou 
společnost Grand Automotive LLP. Nissan dosud distribuoval nové automobily ve střední Evropě 
prostřednictvím své společnosti Nissan Sales CEE. O  této důležité změně, o  dalším směřování 
značky, o flotilové politice a o elektromobilitě jsme si povídali s Milanem Hornou, který zodpovídá za 
fleetovou strategii Nissanu v Česku.

Restart značky Nissan
OTÁZKY PRO…                              MILAN HORNA, NISSAN

Jaký byl důvod pro změnu importéra 
Nissanu? Podobně se na našem trhu 
zachoval také importér automobilů 
skupiny PSA a Opelu. 

Toto rozhodnutí je výsledkem detailní 
a  dlouhodobější analýzy funkčního ob-
chodního modelu, jejímž účelem je zvýše-
ní výkonnosti a  poskytování kvalitnějších 
služeb zákazníkům v  Maďarsku, České 
republice a na Slovensku. I když se to ne-
zdá, tyto země mají svá výrazná specifika 
i rozdílné zvyklosti a požadavky zákazníků 
a stávající obchodní modely nastavené pro 

větší země nejsou pro tento region ideální. 
Nissan Sales CEE se tak přesunul z Buda-
pešti do Varšavy a má na starosti Polsko 
a Ukrajinu. 

Nissan chce touto výraznou změnou 
také zvýšit povědomí o  značce mezi lo-
kálními zákazníky a  nabídnout kvalitnější 
služby prostřednictvím lepší spolupráce 
s  našimi autorizovanými partnery. Máme 
co nabídnout, Nissan je mezi zákazníky 
oceňován pro bohaté standardní výba-
vy, výtečný poměr užitné hodnoty, kvality 
a  ceny, řadu inovativních prvků, výborné 

jízdní vlastnosti, rychlou dostupnost mo-
delů a v neposlední řadě i pro velmi dobré 
zůstatkové hodnoty.

Kdy by měl nový import začít fungo-
vat a  jaké výhody z  nového systému 
plynou? 

Začátek funkčního období nově vytvo-
řené organizace je v  posledním kvartálu 
tohoto kalendářního roku 2019. Tato pod-
statná změna by měla s  sebou přinést 
řadu výhod v  podobě rychlejšího rozho-
dování, pružnější reakce na důležité nebo 



de facto odvozen od čistě elektrické hna-
cí jednotky, jakou známe z  již zmíněného 
vozu Leaf. Jedná se sice o hybrid, avšak 
odlišný, než jaký běžně vídáme v  kon-
kurenčních vozech, například v  toyotě či 
hondě. V  případě e-Poweru pohání kola 
výhradně elektromotor. Spalovací motor je 
zde pouze v roli pohonu generátoru elek-
trického proudu, který dobíjí baterii. Jeho 
přímé spojení s hnací nápravou a potažmo 
koly není v  tomto případě možné. Jedná 
se vlastně o něco podobného, co známe 
třeba z Opelu Ampera či Chevroletu Volt. 
Nebo také z BMW i3, kdy automobilka na-
bízela verzi Range Extended, tedy s pro-
dlouženým dojezdem.

Strategie Nissanu je taková, že v  každé 
modelové řadě bude buď systém e-Power, 
nebo elektropohon.

Kdy se pohonu e-Power dočkáme? 
Tento zajímavý plug-in hybridní pohon 

nabídne jako první model Qashqai. V pro-
deji by se měl objevit na konci příštího 
roku.

Nissan také v Japonsku nabízí propra-
cované řešení sdílení elektrické ener-
gie. Dočkají se toho také zákazníci 
v Česku?

Ano. Nyní vedeme jednání, abychom celý 
proces urychlili. Jde opravdu o unikátní ře-
šení, které umožní zákazníkům domácí na-
bíjení vozu s využitím (obnovitelné) sluneč-
ní energie, stejně tak jako využívání elek-
třiny z vlastního elektromobilu pro potřeby 
domácnosti. Zákazníci si takto mohou 
snížit náklady na palivo využíváním fotovol-
taických panelů k výrobě elektřiny během 
dne při nabíjení elektromobilu/plug-in hyb-
ridu a ukládání do domácí baterie, zatím-
co v noci sníží náklady na spotřebovanou 
elektřinu používáním obousměrné nabíječ-
ky k  dodávkám energie z  elektromobilu/
plug-in hybridu pro potřeby domácnosti.

BusinessCar   I listopad 2019  2726   BusinessCar   I listopad 2019

Nissan brzy představí unikátní řešení pohonu e-Power. Nové plug-iny tak pomohou Nissan dostat mezi lídry 
v oblasti elektromobilty.

nenadálé změny. Jsou tak posíleny pravo-
moci a  jednotlivé země musejí být řízeny 
více lokálně. Toto velmi vítáme, protože se 
zjednoduší veškeré schvalovací procesy. 

Velmi podstatná změna nastala v distri-
buci automobilů i  náhradních dílů. Sklad 
nových vozů se nám přiblížil. Už není v pol-
ském Gdaňsku, ale je v Budapešti, což vý-
razně zrychlí flexibilitu i  rychlost dodávek. 
Také distribuce náhradních dílů se výrazně 
urychlí. Sklad náhradních dílů se přestě-
hoval blíž k  nám do maďarského Györu 
a přechází se na denní zavážení.

Jak se vyvíjejí prodeje elektromobilů? 
Moc nás těší, že i bez státních dotací se 

prodejům daří. Od ledna do konce října se 
nám podařilo prodat 133 elektromobilů, 
což je historický úspěch. Dominoval leaf, 
který je nyní ve druhé generaci znatelně 
atraktivnější. Zákazníci u něj oceňují pove-
dený design, jízdní vlastnosti, vnitřní pro-
stor a  především dojezd, který se podle 
jízdního stylu v  praxi nejčastěji pohybuje 
od 260 do 300 km.

Těší nás, že výrazně rostou i  prodeje 
e-NV200. Ve svém segmentu umí nabíd-
nout úctyhodný nákladový prostor 4,2 m3 
i užitečné zatížení 700 kg.  Inovovaný model 
navíc nabízí podle metodiky WLTP dojezd 
ve městě až 300 km, v  kombinovaném 
režimu pak 200 km. To je mezi užitkovými 
auty skutečně rekordní. V  prodejích nám 
také pomáhá bezkonkurenční záruka na 
akumulátory, která je nyní na 8 let nebo 
160 000 km. Záleží, co nastane dřív. Po 
celou tuto dobu ručíme za to, že kapacita 
akumulátorů neklesne pod 80 %.

Jaké benefity zákazníkům nabízíte? 
Nesnažíme se pouze auta prodávat a  jít 

formou fleetových slev, i  když v  tomto 
směru umíme nabídnout opravdu hodně. 
Jde nám o kompletní služby, které s elek-

tromobilitou souvisejí. Protože máme 
výborné obchodní vztahy s  distributory 
elektrické energie i  dodavateli dobíjecích 
stanic, tak můžeme výrazně pomoci při 
budováni dobíjecí infrastruktury. Jsme 
schopni za finančně výhodných podmínek 
pomoci jak s  menšími dobíječkami, tak 
s velkými 50kilowatthodinovými dobíjecími 
stanicemi. Provádíme také zajímavá škole-
ní, protože při přechodu na elektromobily 
je velmi důležitá změna myšlení budoucích 
uživatelů. Výrazně spolupracujeme také 
s mosteckým autodromem, kde nabízíme 
zajímavá školení v rámci školy smyku, kdy 
si lze osahat jízdní vlastnosti našich elekt-
romobilů. Ukazuje se totiž, že díky extrém-
ně nízkému těžišti jsou jízdní vlastnosti 
i  stabilita v  krizových situacích příkladně 
vysoké.

Prodeje by jistě pozitivně ovlivnil větší 
počet veřejných rychlodobíjecích sta-
nic. Jaký vývoj lze v Česku očekávat? 

Letošní rok považuji za zlomový. K sou-
časným pěti stům dobíjecích stanic brzy 
přibydou stovky dalších. Veřejná dobíjecí 
síť má totiž výrazný vliv na poptávku po 
elektromobilech.

Jaké novinky Nissan v oblasti elektrifi-
kace automobilů připravuje? 

Automobilka tvrdí, že do roku 2022 bude 
prodávat milion elektromobilů ročně, což 
představuje 40 % z  celkové produkce. 
Největší novinkou bude jistě plně elektrické 
středně velké SUV s pohonem všech kol. 
Dva elektromotory mají dohromady posky-
tovat přes 300 kW a dojezd má atakovat 
hranici 600 km. Má jít o průlomový model, 
který by měl zvýšit povědomí o Nissanu. 
Do prodeje by se měl dostat v roce 2021. 

Další velkou změnou je rozšíření nabídky 
o plug-in hybridy. Jde ale o unikátní řešení 
pohonu nazývané e-Power. Tento pohon je 



BusinessCar   I listopad 2019  2928   BusinessCar   I listopad 2019

Martin Bulíř na pozici jednatele české pobočky vystřídal Eliase Drakopoulose, který nyní vede nadnárodní 
skupinu Business Lease
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Společnost Business Lease, kterou vlastní skupina AutoBinck, prošla významnými změnami. Rodinné 
firmy Business Lease a Terberg Leasing spojily počátkem roku své síly a založily v Holandsku novou 
organizaci – Terberg Business Lease Group B.V. Změna se dotkla i české společnosti, v jejímž čele 
nyní nově stojí Martin Bulíř.

Business Lease s novou tváří
OTÁZKY PRO…                              MARTIN BULÍŘ, BUSINESS LEASE

Rok 2019 je pro Business Lease vý-
znamným milníkem. Na počátku roku 

společnost oznámila joint venture s  Ter-
berg Leasing. To se ovšem týkalo pouze 
holandské pobočky. Tato skutečnost zna-
mená, že se Business Lease stal hráčem, 
který působí čistě v  zemích střední a  vý-
chodní Evropy. Logickým krokem je pře-
sun centrály společnosti z  Nizozemí do 
Prahy.  

V této souvislosti došlo také k personálním 
změnám. Elias Drakopoulos se po dlouho-
letém působení v čele české pobočky ujal 
vedení centrály Business Lease. Na pozici 
jednatele firmy v České republice byl jme-
nován Martin Bulíř. Do Business Lease při-
chází po dlouholetém působení ve vedení 

společnosti Edenred CZ. Jeho zkušenosti 
z  pozice obchodního ředitele a  posléze 
i generálního ředitele Edenred CZ jsou vel-
kým přínosem. Téma našeho rozhovoru 
jsme zaměřili především na elektromobilitu 
a nové trendy v mobilitě. 

V  minulosti jste jako jediná společ-
nost v  České republice úzce spo-
lupracovali se značkou Tesla a  její 
modely nabízeli na výhodný operativ-
ní leasing. Situace se na trhu ale vý-
razně mění a elektromobily se stávají 
běžnou součástí našeho života. Jak 
na tuto skutečnost Business Lease 
reaguje?

Naše spolupráce s  Teslou pokračuje, 

navíc ji nyní značně zjednodušuje ote-
vření showroomu Tesla v  Praze. Nicmé-
ně jsme si pochopitelně vědomi toho, že 
Tesla není jediný výrobce elektromobilů. 
Snažíme se držet krok s dobou a našim 
klientům při různých příležitostech připo-
mínáme výhody alternativních pohonů, 
a  to nejen těch elektrických. V  našich 
podmínkách je však elektromobil stá-
le vozidlem spíše pro nadšence, neboť 
kvůli vysoké pořizovací ceně a  nejisté 
zůstatkové hodnotě jsou jeho TCO stále 
výrazně vyšší než u  vozidel se spalova-
cím motorem. Vstupuje do toho i fakt, že 
elektřina zdarma pro nabíjení také už není 
tak běžná, jak to bylo ještě před pár roky, 
kdy se poskytovatelé snažili tímto krokem 



Využíváte zpětných vazeb od klientů 
i při vývoji nových produktů? 

Společnost Business Lease zaměřuje 
svoje konzultační aktivity zejména na ty 
nejzásadnější oblasti správy vozových 
parků. Tedy především na car policy, kte-
rá výrazně ovlivňuje nejen celkové nákla-
dy na firemní vozidla, ale i  spokojenost 
zaměstnanců.

Otevřeně říkám, že nepotřebujeme 
být za každou cenu největší leasingo-
vou společností, ale chceme být tou 
nejkvalitnější v  oblasti přístupu a  péče 
o  své klienty. Vzájemná komunikace je 
velmi důležitá. Především díky ní jsme 
například mohli spustit Linku služeb, 
kterou využívá více než 40 % všech 
uživatelů našich vozidel. Linka služeb 
zvyšuje komfort a šetří čas při řešení si-
tuací spojených s užíváním vozidel. Dále 
jsme na základě zpětné vazby klientů 
podstatně vylepšili a  přesně definovali 
obecné formulace původního Manuálu 
pro vracení vozidel. Přebrali jsme akti-
vitu v  komunikaci při řešení pojistných 
událostí a uživatele vozu aktivně prová-
díme procesem řešení pojistných udá-
lostí. To jsou jen některé příklady toho, 
jak vzájemná komunikace dokáže vy-
lepšit poskytované služby. 

Jak se daří vaší autopůjčovně Busi-
ness Rent? Zaujali jste atraktivními 
cenami i pestrostí nabídky. Jaký typ 
zákazníků si automobily půjčuje?

Naši autopůjčovnu jsme začali výrazně 
měnit v roce 2015. V současné době se 
můžeme pochlubit flotilou tří set vlastních 
vozidel. Velikost autopůjčovny postupně 
rostla tak, jak nám narůstalo celkové 
portfolio vozidel v  operativním leasingu 
a  správě vozových parků. A  potřebám 
těchto zákazníků samozřejmě přizpůso-
bujeme i skladbu vozidel. Pro naše klien-
ty je tak velice atraktivní, pokud mohou 
svým zaměstnancům nabídnout kvalitní, 
zánovní auto s nízkým počtem najetých 
kilometrů za velmi výhodných finančních 
podmínek. Náklady se v podstatě neliší 
od dlouhodobého leasingu.

Autopůjčovnu většinou využívají firmy, 
které potřebují překlenout čekací dobu 
potřebnou na dodání objednaných vo-
zidel například pro nové zaměstnance, 
nebo potřebují v  rámci krátkodobých 
projektů zaručit mobilitu. Autopůjčovna 
je výhodná i  pro společnosti, které ne-
chtějí mít celý svůj vozový park vázán 
v dlouhodobém leasingu a potřebují ale-
spoň u části vozidel zaručit flexibilitu.
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přitáhnout zájem klientů o elektromobilitu. 
Ostatně ani Tesla již nenabízí možnost na-
bíjení u Tesla superchargerů zdarma, jako 
tomu bylo u vozidel objednaných do kon-
ce roku 2017.

Jaké procento ve vašem vozovém 
parku zaujímají vozidla s  alternativ-
ním pohonem?

Alternativní pohony si jen velmi pozvolna 
prorážejí cestu do vozových parků našich 
klientů. Společnost Business Lease evi-
duje ve své flotile několik desítek osob-
ních vozidel. Má to své důvody, které vět-
šímu rozmachu užívání této diskutované 
alternativy příliš cestu neusnadňují. Jde 
zejména o vyšší pořizovací cenu při men-
ším dojezdu takových vozidel, minimální 
existující pobídky (nulová silniční daň, 
plánovaná úleva v podobě užívání dálnic 
v ČR bez poplatku po zavedení elektro-
nického mýtného), nedostatečnou, i když 
rostoucí síť rychlodobíjecích stanic, navíc 
s nejednotnou soustavou připojení k na-
bíječce a  různé způsoby stanovení ceny 
„čerpání“.  Problémem je i  nejednotný 
způsob hrazení ceny za odebranou elek-
třinu, dále nejasný způsob řešení rozú-
čtování „spotřeby energie“ při služebním 
a  soukromém užívání takového vozidla, 
zejména pak řešení úhrady domácího 
dobíjení. Aktuální situace tedy vede jed-
notlivé společnosti při volbě elektromobilů 
na úkor konvenčních vozidel k velké opa-
trnosti. 

V jaké oblasti by tedy mohl být elek-
tromobil výhodnější než auta s  kon-
venčním pohonem? Máte recept, jak 
elektromobily postupně do fleetů 
včlenit? 

Efektivní se zdá být využití elektromobilu 
jako náhrady původního vozidla s  kon-
venčním motorem v  poolovém režimu, 
tedy jako vozidla užívaného v  pracovní 
době více uživateli na kratší vzdálenosti, 
nikoli přiděleného někomu konkrétnímu. 
Nepoužívá se tedy pro soukromé úče-
ly a  odpadá tak nutnost navyšovat za-
městnanci daňový základ mzdy o  1 % 
ceny vozidla včetně DPH. Tento model 
umožňuje seznámit se detailněji s  celou 
problematikou, tedy s  odlišným způso-
bem „tankování“, plánování jízd, chování 
vozidla, zajištění vyhrazeného parková-
ní s  možností dobíjení a  tak dále. To je 
i cesta, kterou společnost Business Lease 
doporučuje svým klientům: začněte s jed-
ním nebo dvěma elektromobily v  režimu 
poolových vozidel, pro která jste schopni 
ideálně v areálu společnosti zajistit dobíje-

ní. Užívání takových vozidel zpřístupněte 
více osobám a  v  dobrém slova smyslu 
testujte jak parametry vozidla, tak reakce 
uživatelů. Celkový objem emisí za vozový 
park klienta poklesne a firma získá prak-
tické zkušenosti s elektromobily.

A co automobily na zemní plyn? TCO 
zde vychází zřejmě nejvýhodněji.

V rámci konzultací pro klienty musíme vždy 
nejprve zjistit, pro jaké účely bude vozidlo 
využíváno. To má totiž zásadní vliv na to, 
který alternativní pohon zvolit a zda z pohle-
du TCO nebude nakonec výhodnější zůstat 
u  spalovacího motoru. Protože např. CNG 
vozidlo se oproti benzinovému pohonu za-
čne vyplácet až při ročním nájezdu 40 000 
km a více. A to je nájezd, kterého dosahuje 
málokteré referentské vozidlo. A naopak pro 
provoz po městě na krátké trasy může být 
vhodnější malý elektromobil nebo plug-in 
hybrid.

Vždy se tedy snažíme nejprve pochopit 
potřeby klienta a poté mu doporučit tu nej-
vhodnější variantu. A to ideálně i s přihlédnu-
tím k  tomu, jak se mohou potřeby klienta 
nebo stav trhu změnit za několik let. Vždyť 
vývoj elektromobility lze přirovnat k  vývoji 
prvních mobilních telefonů. Každý rok jsme 
svědky zásadních skoků v technologii a do-
stupnosti elektromobilů. A to má vliv i na to, 
jak se trh dívá na technologicky starší mo-
dely, přestože jsou třeba jen rok nebo dva 
staré.

Hodně také sledujeme vývoj kolem vodíko-
vého pohonu. Osobně tuto variantu považuji 
za nejschůdnější, ale jako vždy i v této oblasti 
je mnoho nevyřešených „ale“. 

Ve vyspělých státech se stále více začí-
ná využívat vzájemné sdílení firemních 
vozidel. Může být carsharing perspek-
tivní i u nás? 

Sdílenou ekonomiku v  oblasti přepravy 
vnímáme jako sílící trend. Na českém trhu 
se v  posledních měsících objevilo mnoho 
iniciativ z  této oblasti. Nejvíce jsou asi vidi-
telné aktivity poskytovatelů tzv. free-floating 
carsharingu, tedy vozidel dostupných široké 
veřejnosti, rozmístěných většinou po velkých 
městech. My jsme se rozhodli soustředit na 
oblast, které nejlépe rozumíme. A to je oblast 
B2B carsharingu. Od letošního jara nabízí-
me klientům novou službu Go Share, která 
umožňuje on-line rezervaci vozidla a jeho ná-
sledné ovládání pomocí mobilního telefonu. 
V první fázi se s touto službou zaměřujeme 
na zvyšování efektivity využití firemních poo-
lových flotil. V další fázi se hodláme vrhnout 
do zprostředkování krátkodobých zápůjček 
vozidel mezi firmami.
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Petr Beneš je fanda elektromobility. Jezdí s modelem Ioniq Electric v provedení před faceliftem. 
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O elektromobilech jsme si povídali s Petrem Benešem, vedoucím mobilních služeb EMEA regionu 
v  zahraniční společnosti. Na rozdíl od většiny manažerů v podobném postavení nejezdí firemním 
automobilem, ale pořídil si svůj vlastní elektromobil. O to bylo povídání zajímavější. 

Elektromobilita po česku
OTÁZKY PRO…                               PETR BENEŠ, MAJITEL ELEKTROMOBILU HYUNDAI IONIQ

Petr jakožto fanda elektromobility 
dlouho zkoumal výhody čistého po-

honu a pak vyzkoušel i nejrůznější mode-
ly, které jsou na českém trhu dostupné. 
Po pečlivé úvaze se nakonec rozhodl pro 
Hyundai Ioniq. Podle jeho názoru pa-
tří tento elektromobil v  současné době 
k vůbec nejlepším z pohledu ceny, dojez-
du a uživatelského komfortu. 

Má podle vás elektromobilita smysl 
a  vyplatí se? Jestli se nepletu, vaše 
druhé rodinné auto pohání klasický 
motor. 

Zpočátku jsem pečlivě zkoumal všech-
ny výhody a  nevýhody elektromobilů. 
I když jsem věřil tomu, že elektromobilita 
má smysl, ověřoval jsem si nejrůznější in-
formace a testoval auta různých značek. 
Moje obavy týkající se především oblasti 
nabíjení a  dojezdu v  zimních měsících 
vzaly brzy za své. Po více jak ročním 
užívání ioniqu jsem dospěl k názoru, že 
i naše druhé auto se spalovacím moto-
rem chci nahradit za dva tři roky elek-
tromobilem. Věřím, že nabídka modelů 
bude v té době ještě podstatně pestřejší 
než nyní. V  současné době mě zaujal 
Hyundai Kona Electric s  akumulátorem 

o kapacitě 64 kWh a reálným dojezdem 
přes 400 km. Nevidím již žádný důvod, 
proč zůstávat u auta se spalovacím mo-
torem.

Vyšší cena elektromobilu ale výrazně 
prodlužuje jeho návratnost… Vyplatí 
se tedy?

Dlouhodobou průměrnou spotřebu mám 
kolem 12 kWh/100 km. Pokud počítám 
s  nabíjením elektromobilu ve své garáži 
v noční sazbě, kde vychází 1 kWh přibližně 
na 2 Kč, tak při uvedené spotřebě vychází 
provoz přibližně na 0,24 Kč/km. Při nabí-
jení na rychlonabíjecích stanicích se nedá 
určit jednoznačná cena, neboť každý po-
skytovatel elektrické energie má jiné ceny. 
Náklady na palivo u  auta se spalovacím 
motorem vycházejí na 2,30 Kč/km. Jeden 
ujetý kilometr mi tedy vychází o  více než 
2 koruny dráž, než když si dobiji elektro-
auto v garáži. 

Další velký rozdíl je v  servisních nákla-
dech. Pravidelná prohlídka ioniqu po 
15 000 kilometrech stála v  autorizova-
ném servisu Hyundai necelé 2000 Kč 
i s výměnou pylového filtru, což byla nej-
větší položka ve vyúčtování. Prohlídka po 
30 000 kilometrech pak stála necelých 

800 Kč. Na auto se ale nedívám jen z po-
hledu ceny. Na elektromobilu oceňuji ná-
padně nízkou hlučnost, skvělé a  přitom 
plynulé zrychlení a  samozřejmě nulové 
lokální emise. 

Uvádíte dlouhodobou spotřebu 
12 kWh/100 km. Jaký je tedy reálný 
dojezd? 

Ioniq má využitelnou kapacitu akumu-
látoru 28 kWh. Dojezd je samozřejmě 
různý v  létě a  v  zimě. Je to dané che-
mickými vlastnostmi baterie. V létě mám 
dojezd na plně nabitý akumulátor kolem 
250 km, v  zimě kolem 195 km. Při ty-
pickém denním nájezdu 60 km nabíjím 
v  zimě každý druhý den a  v  létě každý 
třetí den. Baterie by se s ohledem na její 
životnost měla ideálně nabíjet mezi 20 až 
80 % kapacity, nemělo by se nabíjet ne-
ustále do plna a  zároveň by se neměla 
vybíjet „do nuly“. Avšak pokud vím, že po-
jedu delší trasu, samozřejmě ji nabiji do 
100 %. Doma ve své garáži auto nabíjím 
z wallboxu. Jeho výhodou je, že zrychlí 
dobíjení a zároveň akumulátor nabije na 
takovou úroveň, jakou nastavím v  autě. 
Na cestách většinou z  veřejných stanic 
nabíjím do 30 minut a  jen tolik, abych 



kilowatthodiny. V  Rakousku je typická 
cena kolem 0,4 eura za kilowatthodinu, 
ale zažil jsem již zimní akci, kdy jakékoliv 
rychlonabíjení bylo za celkovou cenu 2 
eura.

V Česku je u ČEZ buď paušální měsíční 
platba bez ohledu na odebrané kilowatt-
hodiny ve výši 450 Kč bez DPH, nebo 
platba za dobu nabíjení. U eON je platba 
za odebrané množství ve výši 2,50 koru-
ny za kilowatthodinu.

Jak byste stručně zhodnotil elektro-
mobilitu? 

Elektromobilitu vnímám jako rychle se 
rozvíjející segment v  osobní dopravě, 
který má své opodstatnění díky nulovým 
lokálním emisím. Jsem rád, že se elek-
tromobilita rychle rozvíjí. Počet rychlo-
nabíjecích stanic roste, znatelně také 
stoupá dojezd díky neustále se zvyšující 
kapacitě akumulátorů.

Splnil ioniq vaše očekávání? 
Před pořízením elektromobilu jsem 

danou problematiku hodně studoval, 
porovnával jsem různé elektromobi-
ly během víkendových zápůjček. Věděl 
jsem tedy, do čeho jdu. Takže ioniq mě 
z  pohledu elektromobility jako takové 
nepřekvapil, naopak vše potvrdil a stále 
potvrzuje. Potěší skvělé zrychlení, nízká 
hlučnost, dobré jízdní vlastnosti. Vlastnit 
elektromobil mě nijak neomezuje ani na 
delších trasách. Mohu říci, že ioniq před-
čil má očekávání.
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Ioniq letos prošel faceliftem. Nejdůležitější změnou je nárůst kapacity akumulátoru z 28 na 38 kWh, což zvýšilo dojezd o 94 km na celkových 295 km. 

s rezervou dojel domů nebo dalšího na-
bíjecího místa. Pokud nemám možnost 
dobíjet z nabíjecích stanic a  jsem napří-
klad na návštěvě u příbuzných, tak bez 
problémů ioniq dobiji z  klasické 230V 
zásuvky. 

Neobáváte se postupné degradace 
kapacity akumulátoru a tedy i nižšího 
dojezdu? 

Ioniq používám od loňského srpna, 
v  současné době má najeto lehce přes 
35 000 kilometrů. Nepozoruji žádný úby-
tek využitelné kapacity baterie. Hyundai 
v  rámci záruky garantuje, že kapacita 
během 8 let neklesne o více než 20 %. 
Což není vůbec špatné a  tuto hodnotu 
jsem schopen akceptovat. 

Stalo se vám někdy, že jste do cíle ne-
dojel? 

Ne, nestalo. Elektromobil mě naučil 
jinému myšlení, cesty je třeba lépe plá-
novat. Při plánování nabíjení se řídím po-
dle délky trasy a  času vyhrazeného na 
cestu. Z pohledu dnes již velice solidního 
maximálního dojezdu moderních elektro-
mobilů nevidím žádnou nevýhodu v po-
rovnání s konvenčním pohonem.

Jistě je to i o plánování cest, ale nabí-
jením na cestách strávíte hodně času, 
zvláště když přijedete k nabíjecí stani-
ci a zjistíte, že je obsazená…

Jasně, to se může stát. Takovým situa-
cím se ale snažím vyhnout! Předně nikdy 

nejedu „na krev“ neboli do vybití baterie. 
Nechávám si vždy přibližně 35 km rezer-
vu, což mně zajistí přejezd k další nabí-
ječce, pokud by některá byla nefunkční 
či déle obsazená. Dále v mobilních apli-
kacích vidím stav obsazenosti nabíječky 
a  podle toho se mohu rozhodnout, ke 
které nabíječce pojedu. Majitelé elektro-
mobilů jsou ale k sobě vzájemně ohledu-
plní, a tak když spěcháte, naleznou po-
chopení a  nechají vás nutnou kapacitu 
akumulátoru dobít.

Často jezdíte do zahraničí. Jaké mo-
bilní aplikace při vyhledávání dobíje-
cích stanic používáte a jak moc se liší 
ceny za elektřinu? 

Nabíječky jsou viditelné v  mobilních 
aplikacích poskytovatelů nabíjení v dané 
zemi a  také v  nezávislých aplikacích, 
jako je třeba PlugShare, Chargemap. 
Jejich velkou výhodou je, že ukáží nejen 
aktuální cenu, ale také, zda je rychlona-
bíječka volná, obsazená nebo nefunkční 
z důvodu závady. 

U  nás má největší síť rychlonabíječek 
ČEZ. Další poskytovatelé rychlonabíjení 
jsou třeba eON, v  Praze je pak hodně 
zastoupena PRE. 

Před cestou do zahraničí si tedy zjis-
tím poskytovatele nabíjení v dané zemi. 
V  Rakousku, kam většinou jezdím, je 
možné spustit nabíjení u  takřka všech 
nabíječek pomocí aplikace jednoho ope-
rátora, se kterým mám smlouvu. Jednou 
za půl roku mně přijde faktura za nabité 



romobily prodanými v roce 2018 a Polsko 
s  tržním podílem elektromobilů pouhých 
0,2 %. V případě našich severních souse-
dů to sice představuje mnohem příznivěj-
ších 1324 kusů, ale kvůli velikosti tohoto 
trhu jde přesto o pouhá dvě promile.

O mnoho lépe na tom ale nejsou ani sil-
nější ekonomiky. Například v Řecku je tržní 
podíl elektromobilů 0,3 % a v  Itálii (čtvrtý 
největší trh s  novými auty v  EU) 0,5 %,
o  desetinu procentního bodu více než 
u nás. Španělsko jakožto pátý největší trh 
vykazuje jen o málo lepších 0,9 %, stejně
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Bohaté země mají více 
elektromobilů

ACEA našla jednoznačnou souvislost: 
ve všech zemích, kde mají elektromobily 
tržní podíl menší než 1 %, je roční HDP 
na obyvatele pod 29 000 eur (742 tisíc 
korun). Zároveň platí, že jediné dvě země 
mají HDP pod touto úrovní a  současně 
tržní podíl elektromobilů vyšší – Maďarsko 
a Portugalsko. Na samotném chvostu jsou 
dvě země: Lotyšsko s pouhými 93 elekt-
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Organizace sdružující evropské auto-
mobilky potvrdila to, co tušil asi kaž-

dý. Teď je to ale černé na bílém, podloženo 
tvrdými daty: pro pořízení (nebo nepoříze-
ní) elektromobilu se dá vymyslet celá řada 
argumentů, nad tím vším ale stojí finance. 
Elektromobilům se relativně daří v bohatší 
části Evropy – ve všech skandinávských 
zemích, německy mluvících zemích, Bene-
luxu, Velké Británii a  Francii. Naopak celá 
východní a  jižní část Evropy pořízení elek-
trických vozidel nakloněna není. Jedinou 
výjimkou je Portugalsko.

Obliba elektromobilů 
závisí na výši HDP

ELEKTROMOBILY                                       PRODEJE, REALITA A BUDOUCNOST             

Evropské sdružení výrobců automobilů ACEA se zaměřilo na stav trhu s elektromobily a zjistilo zajímavou 
souvislost. Odbytu elektromobilů pomáhají státní dotace a další pobídky, mnohem více ale prodeje 
v dané zemi závisí na výši HDP.

Zajímavé zvýhodnění nabízí Rumunsko. Dotace formou šrotovného při pořízení elektromobilu 
10 000 eur (+1500 eur při sešrotování auta staršího osmi let) a 4500 eur při pořízení hybridu.



hybridy, představují 2,4 % trhu (před rokem 
1,7 %), přičemž samotné plug-in hybridy 
dokonce meziročně vykazují 14% pokles 
registrací. Zbývajících 1,7 % připadají pře-
devším na auta spalující CNG a  LPG, ale 
samozřejmě i na vodíkový pohon.

Proměna trhu se 
dá urychlit jediným 
způsobem

Registrace elektrických aut i hybridů zatím 
rostou tempem desítek procent ročně. Za 
první letošní pololetí se v  Evropě prodalo 
164 tisíc elektromobilů, o  90 % více než 
před rokem. Problémem je, že tři čtvrtiny 
z nich se prodají v západoevropských ze-
mích, které jsou nejen bohaté, ale pořízení 
elektromobilu všemožně dotují nebo jinak 
zvýhodňují. Celých 20 % trhu s  elektro-
mobily představuje Norsko, stejně je na 
tom Německo. Osmina připadá na Francii 
a  také na Nizozemsko, dalších 8 % tvoří 
prodeje ve Velké Británii.

Situace na poli plug-in hybridů je velmi 
podobná. Německo a  Velká Británie tvoří 
shodně pětinu celého trhu, který měl v po-
loletí velikost 82 tisíc jednotek (meziročně 
14 %). Významným trhem je také Švédsko, 
kde se prodá každý osmý dobíjecí hybrid –
zejména díky silnému postavení domácí 
značky Volvo, která plug-in hybridy nekom-
promisně pasovala do role vrcholných verzí 
jednotlivých modelových řad.

Automobilky jsou toho názoru, že víc už 
v tuto chvíli udělat nemohou. „Státy napříč 
Evropou musí nastavit smysluplné a udrži-
telné programy na podporu prodeje elek-
tromobilů, aby podpořily přechod většího 
množství zákazníků k elektřině,“ říká k tomu 
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Podíl elektromobilů a plug-inů na trhu EU v roce 
2018 výrazně závisí na výši HDP 

jako Slovinsko – nejbohatší z  „nových“ 
členských zemí EU. 

Naopak v  zemích, kde je HDP na oby-
vatele vyšší než 42 000 eur (1,09 milionu 
korun), je tržní podíl elektromobilů přes 
3,5 %. Jako extrém se vymyká Norsko, 
kde na elektřinu jezdí každé druhé nové 
auto, s  HDP 73 200 eur na obyvatele je 
ale tato země třetí nejbohatší v Evropě – 
po Lucembursku a těsně za druhým Švý-
carskem. Celkový pohled na situaci pak 
ukazuje, že celých 80 % elektromobilů se 
prodá jen v šesti zemích.

Sporné TCO 
i zůstatkové hodnoty

ACEA k této téměř přímé úměře mezi bo-
hatstvím země a tržním podílem elektromo-
bilů žádný závěr nedodává. To hlavní posel-
ství je ale zřejmé: nad všemi argumenty pro 
nebo proti elektrickým autům stojí to, že jde 
stále o luxus, který si může dovolit jen má-
lokdo. A platí to i pro firemní zákazníky, kte-
ří by mohli vyšší pořizovací cenu snadněji 
překlenout úvěrem než soukromé osoby. 
Jenže nízké provozní náklady dokáží sot-
va vykompenzovat rozdíl v pořizovací ceně 
oproti konvenčnímu pohonu. Otazníky se 
také stále vznáší nad zůstatkovou hodno-
tou, zejména pokud by ojetých elektromo-
bilů mělo rychle dramaticky přibýt.

Poptávka 
po autech na benzin 
i elektromobilech 
stoupá

Zákaznické preference se sice mění, ale 
ne právě tak, jak by si propagátoři elektro-
mobility (v čele s tvůrci legislativy EU) před-
stavovali. V  polovině letošního roku mezi-
ročně klesl podíl nafty na celkových regis-
tracích osobních aut z 36,3 % na 31,3 %.
Většinu tohoto posunu ale obstaral další ná-
růst obliby benzinových aut, jejich podíl ve 
stejném období vzrostl z 56,7 na 59,5 %. Al-
ternativní pohony tedy v součtu tvoří 9,2 %
trhu, avšak většina z  nich (5,1 % celého 
trhu) jsou hybridy. Elektromobily, ke kterým 
se v  této statistice připočítávají i  dobíjecí 

Elektromobily si kupují hlavně tam, kde na ně 
mají peníze, ale i infrastrukturu 



Infrastruktura chybí 
všem státům kromě 
Nizozemska

Jedinou zemí, kde se dá elektromobil 
provozovat v podstatě bez kompromisů, 
je již zmíněné Nizozemsko. Na 100 km 
silniční sítě je v něm k dispozici 28 nabí-
jecích bodů, takže ani obsazená nabíjecí 
stanice nepředstavuje pro řidiče fatální 
problém. Nizozemsko má pro elektro-
mobily pochopitelně i  nenapodobitelnou 
geografickou výhodu – krátké dojezdo-
vé vzdálenosti a  rovinatý terén. Více než 
10 nabíječek na 100 km je pak už jen ve 
dvou dalších zemích, Velké Británii (11,9) 
a Portugalsku (11,2).

Ani relativně malé, bohaté a  progresivní 
země jako Belgie nebo Rakousko na tom 
nejsou kdovíjak dobře. Jedna nabíjecí stani-
ce tam připadá na několik desítek kilometrů 
silnic. U nás je to ještě o řád horší, v České 
republice je 558 dobíjecích stanic, takže 
jich na 100 km připadá 0,4. V nedalekém 
Maďarsku je to 0,3 a  v  Polsku dokonce 
0,2. To dělá z každé cesty mimo bezpečný 
dosah dobíjecích bodů doma a v práci tak 
trochu dobrodružství.

ACEA tvrdí, že ke splnění emisního cíle pro 

rok 2030, tedy snížení emisí CO2 o 37,5 %,
bude potřeba infrastruktura čítající 2,8 mi-
lionu dobíjecích stanic – to znamená dva-
cetinásobek současného stavu. Zda je to 
vůbec v takto krátké době realizovatelné, je 
otázkou, když za předchozích pět let došlo 
jen ke ztrojnásobení, a to ještě v řádu dese-
titisíců. O nutnosti odpovídajícím způsobem 
dimenzovat výrobu a rozvodnou síť elektři-
ny nemluvě.

Dostupné technologie 
zatím zaostávají 
za velkorysými plány

Je tedy evidentní, že radikální proměna 
trhu s  novými auty a  konceptu individuál-
ní mobility obecně je v  mnoha ohledech 
náročný projekt. S tím, jak se přibližují jed-
notlivé úředně stanovené milníky, se začíná 
zdát, že nejde o to, jestli se stanovené cíle 
povede splnit v termínu, ale spíš o to, zda 
jsme při současných technologiích vůbec 
schopni jich dosáhnout. Ne náhodou se 
elektrifikované automobily řadí do kategorie 
alternativních pohonů. Mají své nepopiratel-
né přednosti, rozhodně ale v tuto chvíli ne-
jsou univerzálním řešením pro široký okruh 
uživatelů.

dnes již bývalý tajemník ACEA Erik Jonnaert. 
Úvaha je to zajímavá, ale také velmi obec-
ná a neurčitá. Jak přesně to provést, to už 
je mnohem složitější téma. Kde na to vzít 
finance naopak tak záludná otázka být ne-
musí – agentura JATO předpovídá, že by 
automobilky v roce 2021 mohly za nadlimit-
ní emise CO2 zaplatit pokuty v celkové výši 
až 34 miliard eur, což představuje zhruba 
pětinu rozpočtu EU. Tyto finance zatím ne-
mají určené použití.

Zároveň to ale připomíná snahu řešit pro-
blém pomocí zintenzivnění opatření, které 
zatím nefunguje. Nějakou formu podpory 
pořízení nebo provozování elektromobilu 
totiž mají všechny země EU s výjimkou tří. 
V některých státech jde o symbolická opat-
ření – jako třeba u nás. Ale třeba v Nizozem-
sku jsou čistě elektrická auta osvobozena 
od registrační a silniční daně – a elektromo-
bily mají aktuálně stejně jen 8% podíl. Irsko 
dotuje pořízení elektromobilů pěti tisíci eury 
a přesto mají tržní podíl jen 2,5 %. Z toho 
je vidět, že masivní finanční podpora nějaký 
efekt má, ale na proměnu trhu v těchto mě-
řítkách nestačí.

Musí se to vyplatit, ale 
i dávat smysl

Vedle samotné finanční výhodnosti jsou 
zde ještě další faktory, které brzdí rychlý 
rozvoj elektromobility. Otázka dojezdu se 
zdá být téměř vyřešená, nejnovější modely 
i v nižších cenových kategoriích dosahují do-
jezdu několik stovek kilometrů. To pro měst-
ský provoz stačí a na systematické zdolávání 
dlouhých tratí elektromobil zřejmě nikdy ne-
bude nejvhodnějším řešením.

Problémem je ale nedostatečná infrastruk-
tura. Mezi lety 2014 a 2018 se počet veřej-
ných nabíječek v Evropě více než ztrojnáso-
bil ze 34 na 143 tisíc. Jejich rozložení ale není 
rovnoměrné; ACEA uvádí, že 76 % nabíje-
ček se nachází na území čtyř států – v Nizo-
zemsku, Německu, Francii a Velké Británii.
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PŘEHLED FINANČNÍ A DAŇOVÉ PODPORY POŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ ELEKTROMOBILŮ A PLUG-IN HYBRIDŮ. ZDROJ: ACEA

Země Registrační daň Silniční daň Výhody pro firmy Dotace a pobídky

Belgie

Dle regionu osvobození od daně 
pro auta pod 50 g/km CO2 

(do konce roku 2020) 
nebo snížená sazba

Dle regionu osvobození od daně 
pro auta pod 50 g/km CO2 

(do konce roku 2020) 
nebo snížená sazba

Daňové zvýhodnění 
až do výše 120 % ceny auta 

(od roku 2020 100 %)

Různé dotace na pořízení 
elektromobilů a vodíkových aut

Bulharsko –
Osvobození od daně 

pro všechny elektromobily
– –

Česká republika
Osvobození od správního 
poplatku pro všechna auta 

s emisemi CO2 pod 50 g/km

Osvobození od daně 
pro všechny alternativní pohony 
(i hybridy, CNG, LPG nebo E85)

– –

Dánsko
Snížené sazby 

pro elektromobily a plug-in hybridy
Snížené sazby 

pro elektromobily a plug-in hybridy

ELEKTROMOBILY                                       PRODEJE, REALITA A BUDOUCNOST             

Jedinou zemí, kde lze elektromobil provozovat bez kompromisů, je Nizozemsko. Na 100 km připadá 28 nabíje-
cích míst. Více než 10 nabíjecích míst na 100 km je pak už jen ve Velké Británii (11,9) a Portugalsku (11,2).



PŘEHLED FINANČNÍ A DAŇOVÉ PODPORY POŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ ELEKTROMOBILŮ A PLUG-IN HYBRIDŮ. ZDROJ: ACEA

Země Registrační daň Silniční daň Výhody pro firmy Dotace a pobídky

Finsko
Snížené sazby pro elektromobily 

a plug-in hybridy
Snížené sazby pro elektromobily 

a plug-in hybridy
–

Dotace na nákup elektromobilu 
2000 eur, pokud cena auta 

nepřesahuje 50 000 eur

Francie
Regionálně rozdílné podmínky, 

sleva na dani 50 až 100 %
–

Firmy neplatí CO2 daň za auta 
s emisemi nižšími než 20 g/km

Daňový bonus až 6000 eur 
pro auta s emisemi CO2 do 

20 g/km a „šrotovné“ s dotací 
až 5000 eur při pořízení elektro-

mobilu nebo plug-in hybridu

Irsko

Sleva na dani 5000 eur 
u elektromobilů (do konce roku 

2021) a 2500 eur u plug-in hybridů 
(do konce roku 2019)

Snížená sazba pro elektromobily 
(120 eur)

–

Dotace na pořízení elektromo-
bilu a plug-in hybridu 5000 eur 

(do konce roku 2021, 
resp. 2019)

Itálie –
Osvobození od daně pro elektro-

mobily v prvních pěti letech provo-
zu, poté 75% sleva na dani

–
Do konce roku 2021 dotace 
až 6000 eur na pořízení auta 
s emisemi CO2 do 20 g/km 

Kypr
Osvobození od daně pro všechna 
auta s emisemi CO2 pod 120 g/km

Nejnižší sazba pro všechna auta 
s emisemi CO2 pod 120 g/km

– –

Lotyšsko –
Osvobození od daně pro všechna 
auta s emisemi CO2 do 50 g/km

Nejnižší sazba pro elektromobily 
(10 eur)

–

Lucembursko
Sleva na dani 5000 eur 

pro elektromobily a 2500 eur 
pro plug-in hybridy

Nejnižší sazba pro všechna auta 
s emisemi CO2 do 90 g/km

Nejnižší sazba pro elektromobily –

Maďarsko
Osvobození od daně 

pro elektromobily i plug-in hybridy
Osvobození od daně 

pro elektromobily i plug-in hybridy
Osvobození od daně 

pro elektromobily i plug-in hybridy
–

Malta
Nejnižší sazba pro všechna auta 

s emisemi CO2 do 100 g/km
Nejnižší sazba pro všechna auta 

s emisemi CO2 do 100 g/km
– –

Německo –
Elektromobily registrované v le-

tech 2016 až 2020 jsou na 10 let 
osvobozeny od silniční daně

Sleva na dani 50 % 
(měsíčně se neplatí daň 1 % 

z ceníkové ceny auta, ale jen 0,5 %)

Dotace 4000 eur na pořízení 
elektromobilu a 3000 eur 

na pořízení plug-in hybridu

Nizozemsko
Osvobození od daně 

pro elektromobily
Osvobození od daně 

pro elektromobily
Nejnižší sazba daně 

pro elektromobily (4 %)
–

Polsko
Osvobození od daně pro elektro-

mobily a plug-in hybridy (čeká 
na schválení Evropskou komisí)

– – –

Portugalsko
Sleva na DPH pro elektromobily 

s cenou do 62 000 eur 
a plug-in hybridy do 50 000 eur

–
Osvobození od daně 

pro elektromobily
–

Rakousko
Sleva na DPH a osvobození od 

registrační daně pro elektromobily
Osvobození od daně 

pro elektromobily
Osvobození od daně 

pro elektromobily

Do konce roku 2020 dotace 
3000 eur na pořízení elekt-
romobilu nebo 1500 eur na 

pořízení plug-in hybridu

Rumunsko –
Osvobození od daně 

pro elektromobily
–

Dotace formou šrotovného při
 pořízení elektromobilu 10 000 eur 
(+1500 eur při sešrotování auta 

staršího osmi let) a 4500 eur 
při pořízení hybridu

Řecko
Osvobození od daně 

pro elektromobily
Osvobození od daně pro všechna 
auta s emisemi CO2 do 90 g/km

– –

Slovensko
Nejnižší sazba 

pro elektromobily (33 eur)
Osvobození od daně 

pro elektromobily
– –

Slovinsko
Nejnižší sazba pro všechna 

auta s emisemi CO2 
do 110 g/km (0,5 %)

– –

Dotace na pořízení elektro-
mobilu 7500 eur, užitkového 
elektromobilu a libovolného 
plug-in hybridu 4500 eur

Španělsko
Nejnižší sazba pro všechna auta 

s emisemi CO2 do 120 g/km
Sleva na dani pro elektromobily 

ve velkých městech 75 %
–

Dotace na pořízení elektromo-
bilu nebo plug-in hybridu 
5500 eur u osobního auta 

a 6000 eur u nákladního N1 
(těžší vozidla až 15 000 eur)

Švédsko – –
Sleva na dani pro hybridy 
a plug-in hybridy 40 %, 
maximálně 40 000 SEK

Dotace na pořízení elektromobi-
lu 60 000 SEK a plug-in hybridu 

s emisemi CO2 do 60 g/km 
10 000 SEK

Velká Británie
Do března 2021 osvobození 
od daně pro všechna auta 
s emisemi CO2 do 50 g/km

Osvobození od daně 
pro elektromobily

Nejnižší sazba daně 
pro elektromobily

Dotace na pořízení elektromo-
bilu 35 %, maximálně 3500 
liber u osobních aut a 20 %, 

maximálně 8000 liber 
u užitkových aut
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modelů EQC více odlišilo, je palubní des-
ka jinak velmi útlá a výdechy klimatizace 
mají podlouhlý tvar doplněný měděným 
dekorem.

300 kW a 760 Nm

Pohonné ústrojí vyznává stejnou kon-
cepci jako v  konkurenčním Audi e-tron 
i  Jaguaru I-Pace, tedy dvojici elektro-
motorů, kdy každý z  nich, integrovaný 
s  redukčním převodem a diferenciálem, 
pohání jednu nápravu. S  konkurencí je 
shodný i  celkový výkon 300 kW, maxi-
mum točivého momentu je však s hod-
notou 760 Nm vyšší než u audi i jaguaru. 
Vzhledem k tomu, že elektromobil nemá 
převodovku, nehraje tento parametr ale 
tak zásadní roli jako u  konvenčních au-
tomobilů. Ostatně udávané zrychlení 
má EQC lepší než Audi e-tron, jaguar 
je ale ještě o pár desetin lepší – přede-
vším proto, že je lehčí. Kromě okamžiků, 

Akumulátory ukryté v podlaze vozu nabízejí 80 kWh a lze s nimi ujet výrazně přes 300 km

se snaží příbuznost obou aut co nejvíce 
zamaskovat. I  proto je změn mnohem 
více než jen odlišně stylizované přední 
partie. EQC je například díky prodloužení 
zadního převisu o 10 cm delší než GLC, 
takže díky tomu (a velkorysému rozvoru) 
se rozměry téměř vyrovná Audi e-tron. 
Protáhlou záď designéři zdatně obtáhli 
rozmáchlými liniemi ve stylu kupé, tak-
že EQC nevypadá nijak těžkopádně. 
Důsledkem je, že objem kufru rovných 
500 litrů rekordy netrhá, hodnota je to ale 
slušná a  postačující. Technický základ 
původem ve střední třídě tedy prozradí 
až užší karoserie a  také vcelku příznivá 
drobnost – mercedes je o nezanedbatel-
ný metrák lehčí než audi.

Odlišně pojatý je také interiér. Ten sází 
na palubní desku, které dominují dva ši-
rokoúhlé displeje, zatímco třídy C a GLC 
zůstávají posledními osobními mercede-
sy, které jsou věrné klasickému přístrojo-
vému štítu – byť taktéž vyplněnému digi-
tálním displejem. Aby se od konvenčních 

Přechodem na elektrický pohon se Mercedes GLC změnil téměř k nepoznání a vznikl model EQC. 
Kromě designu zaujme i cenovkou, stojí totiž méně než dva miliony korun a má nečekaně rozsáhlou 
standardní výbavu.

Před pěti lety Mercedes představil elek-
tromobil na bázi třídy B, který se však po 
třech letech stal věcí minulosti. Stuttgart-
ská automobilka totiž mezitím přehodno-
tila strategii a  svoji elektrickou produkci 
vyčlenila pod značku EQ. Těmito znaky 
s přívlastkem Power jsou opatřeny plug-
-in hybridy na bázi běžných modelů, 
EQ Boost značí mild hybridy a  logo 
EQ Power+ se objevuje na monopostech 
formule 1. Nad tím vším ale stojí právě 
EQ jako takové.

Prvním počinem divize Mercedes EQ je 
SUV pojmenované EQC. To je ale teprve 
začátek, v  blízké budoucnosti pod ná-
zvem EQV dorazí elektrická verze třídy V, 
v plánu je kompaktní EQA a pod značku 
EQ v tichosti přešly i oba modely Smartu 
poté, co byla letos v létě ukončena výro-
ba variant spalujících benzin.

Jak název napovídá, EQC vychází 
z  třídy C – přesněji řečeno crossoveru 
GLC. Design ale byl přetvořen po vzo-
ru konceptu z  roku 2016 a  Mercedes 

Mercedes-Benz EQC 400 
4Matic
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,71 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 23,8 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě + 20 °C: 328 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  

Elektromobil
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kapacitu 80 kWh. Tvoří ji dva moduly 
složené ze 48 článků a čtyři ze 72 člán-
ků s celkovou hmotností 625 kg, baterie 
pracuje s  napětím 405 V  při nominální 
kapacitě 230 Ah. Výrobu zařizuje dceřiná 
společnost koncernu Daimler Deutsche 
Accumotive přímo v Německu ve městě 
Kamenec, které leží nedaleko Drážďan 
a českých hranic.

Dobito za 41 hodin 
nebo 40 minut

Pro rychlejší dobíjení je EQC stan-
dardně vybaveno kapalinou chlazenou 
palubní nabíječkou s  příkonem 7,4 kW 
střídavého proudu. K superrychlému na-
bíjení stejnosměrným proudem je podle 
cílového trhu určen jeden ze tří konek-
torů, všechna evropská a americká EQC 
mají standard Combo CCS. Při maximál-
ním přípustném výkonu 110 kW je dobití 

kdy se akceleruje naplno, může řídicí 
elektronika samozřejmě měnit intenzitu 
zapojení elektromotorů a  tím ovlivňovat 
chování auta, tedy především potlačo-
vat nedotáčivost. Při akceleraci z  klidu 
pokoří EQC stokilometrovou rychlost 
za 5,1 s, na rychlost 150 km/h pak 
stačí 11 s  a  než zasáhne omezovač 
(180 km/h), uběhne 21,5 s. 

Pět variant pohonu

Pro jízdu je k dispozici pět různých reži-
mů pohonného ústrojí, které se liší mírou 
rekuperace – od plachtění, přes mírnou 
a střední rekuperaci až po intenzivní, kdy 
je možné rychlost jízdy regulovat pouze 
plynovým pedálem. Pátým režimem je 
speciální automatický, kdy míru rekupe-
race plynule mění funkce Eco Assist. Ta 
je propojena s  navigací a  asistenčními 
systémy, intenzita rekuperace se proto 
mění podle členitosti tratě, s ohledem na 
blížící se rychlostní omezení a také podle 
odstupu od ostatních aut. Jistou porci 
předvídavosti tak auto obstarává za ři-
diče a  zároveň mu napovídá, aby jeho 
chování bylo efektivnější.

Akumulátory váží 625 kg, 
pocházejí z Německa

Akumulátory se nacházejí v  podlaze 
mezi nápravami, kde tvoří integrální sou-
část bezpečnostní struktury auta, a mají 

Jak se u mercedesů stalo zvykem, přístrojovou desku zdobí dva navazující mamutí displeje se 
špičkovým rozlišením 

Při nabíjení stejnosměrným proudem dokáže nabíječ-
ka v EQC využívat výkon až 110 kW. Velké baterie tak 
lze dobít na 80 % za 40 minut. 
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MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  elektromotor pohání přední kola, vzadu napříč uložený 
elektromotor pohání zadní kola. Nejvyšší systémový výkon 300 kW a točivý mo-
ment 760 Nm, parametry jednotlivých elektromotrů se neudávají. Stálý redukční 
převod.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4762/1884/1624 mm, rozvor 2873 mm. 
Zavazadlový prostor 0,500/1,460 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2495/520 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděné-
ho přívěsu 1800 kg.

Výkony
Největší rychlost 180 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,1 s. 
Spotřeba 19,7−20,8 kWh/100 km (NEDC), maximální dojezd 445−471 km 
(WLTP), kapacita akumulátorů 80 kWh.

Cena 1 965 000 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Cena v rámci prémiové-
ho segmentu

Provozní hmotnost 2,5 t

Vyspělé technologie, 
funkčnost pohonu 4 x 4

Hmotnost výkonných 
akumulátorů přesahuje 

600 kg 

Schopnost tahat těžké 
přívěsy (1800 kg)

Zadní opěradla nelze 
polohovat

Rychlodobíjení 
až 110 kW

Nadprůměrně vysoké 
zůstatkové hodnoty

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

21,3/21,8 17,5/25,6 23,8

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota 
(Eurotax)

90 000 3 roky 49,63 %

150 000 3 roky 43,81 %

210 000 3 roky 38,01 %
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Náklady na elektřinu při běžné jízdě leh-
ce překračují sedmdesát haléřů. EQC je 
tedy o něco úspornější nežli konkurenč-
ní Audi e-Tron. Pokud se budete kochat 
temperamentem, i  tak náklady na elek-
třinu jen těžko přesáhnou 1 Kč/km. Při 
výpočtech kalkulujeme sazbu 3 Kč/kWh, 
což je sazba, která je zvýhodněná pro 
elektromobily. Podobnou sazbu získáte 
také v případech, že elektřinou topíte. 

Mezi prémiovými auty 
nejlevnější

Zajímavou konkurenční výhodou, byť spíše 
psychologickou, je cenovka 1 965 000 Kč, 
tedy těsně pod dvěma miliony. Za to mer-
cedes nabízí mimo jiné bezklíčové odemy-
kání, parkovací kameru, asistent sledová-
ní mrtvých úhlů nebo vrcholné provedení 
světlometů Multibeam LED (obdoba Ma-
trix LED) s automatickým přepínáním dál-
kových světel. Toto Audi i Jaguar nabízejí 
za příplatek, resp. až u dražších, lépe vy-
bavených verzí. Standardem EQC je též 
tempomat a parkovací senzory, které Mer-
cedes už tradičně automaticky doplňuje 
o  parkovací asistent, nebo multimediální 
systém s navigací – ovládaný přes touch-
pad nebo hlasově. Zcela bez příplatků se 
ale neobejdete, vyhřívaná sedadla, kožené 
čalounění, adaptivní tempomat či head-up 
displej Mercedes dodává na přání.

Vysoké zůstatkové 
hodnoty, rozumná 
spotřeba

Na poměry elektromobilů zdobí EQC 
neobvykle vysoké zůstatkové hodnoty. 
Mercedesu tedy trh podle společnosti 
Eurotax věří. 

z 10 na 80 % v ideálním případě otázkou 
40 minut. Mercedes však férově přiznává 
i nejhorší možný scénář: z běžné domácí 
zásuvky při 2,3 kW trvá nabití z 10 % do 
plna dlouhých 41 hodin. EQC tedy pro 
někoho, kdo nemá přístup k  výkonnější 
nabíječce, vhodné není – ale to z princi-
pu platí pro všechny elektromobily s po-
dobně výkonnými akumulátory. 
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Pod dnem jsou praktické schránky na uložení dobíjecího náčiní

S ohledem na těžké akumulátory vážící přes 600 kg má EQC výtečné jízdní vlastnosti
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Mercedes zajímavým způsobem 
kombinuje elektromotor se vzněto-
vým motorem

na 370 litrů a u kombi z 640 na 580 litrů. Na-
opak standardní velikost nádrže zůstává ne-
změněna na 50 litrech a plug-in hybrid může 
táhnout vlek těžký až 2100 kg jako všechny 
verze třídy E s výjimkou sportovních AMG. 
To je úctyhodné. Málokterý plug-in si dokáže 
poradit s takto těžkými přívěsy. 

Vyšší cenu kompenzují 
povedená řešení

Kombinace atraktivních vlastností pomá-
há obhájit poměrně vysokou základní cenu: 
E 300 de stojí 1,82 milionu korun, to je o po-
lovinu více než nejlevnější provedení třídy E. 
Parametry Mercedesu E 300 de ale dokazu-
jí, že ve střednědobém horizontu je toto nej-
vhodnější cesta, jak snížit reálnou spotřebu 
a tedy i emise u auta, které se pohybuje jak 
po městě, tak i na dálkových trasách.

navzdory pouze dvoulitrovému motoru zajis-
tí maximální rychlost 250 km/h a  zrychlení 
z 0 na 100 km/h těsně pod šest sekund.

Skvělá dynamika svádí ke svižnější jízdě, 
což by mělo zvedat spotřebu. Jenže kom-
binace elektromotoru a dieselu je na zvolený 
jízdní styl více připravena. Spotřebu v  růz-
ných režimech uvádíme v příslušné tabulce. 
Pro větší objektivitu měříme u plug-inů spo-
třebu s vybitým akumulátorem. V kombino-
vaném režimu jsme naměřili 6,3 l/100 km. 
Výsledná spotřeba pak závisí na chuti dobí-
jet. Není problém s tímto mercedesem jezdit 
dlouhodobě pod 3 l/100 km. 

S menším zavazadlovým 
prostorem

Akumulátory bohužel omezují velikost za-
vazadlového prostoru, a to u sedanu z 540 
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Označení 300 už neznamená šestiválec naladěný na nižší výkon, ale 
spojení nejsilnějšího čtyřválce s elektromotorem. Pro Mercedes je to 
řešení, jak nabídnout diesel s odpovídající úrovní dynamiky i v dnešní 
době elektrické hysterie.

Mercedes-Benz je průkopníkem nafto-
vého pohonu v  Evropě i  v  Americe. 

Není proto velkým překvapením, že zatímco 
ostatní automobilky u  plug-in hybridů sází 
na benzinový spalovací motor, zrovna Mer-
cedes to zkouší i dieselovou cestou. Ačkoliv 
aktuální normy takovou kombinaci nefavori-
zují, pro praxi je to dobré řešení.

Svižný, úsporný 
a se 700 Nm

Sám dvoulitrový turbodiesel s  parametry 
143 kW a 400 Nm je totiž velmi dobrým mo-
torem sám o sobě. Nejenže je ve výchozím 
provedení E 220 d dostatečně dynamický, 
ale především má nízkou reálnou spotřebou. 
Elektromotor o  výkonu 90 kW a  točivém 
momentu 440 Nm je vložený mezi spalo-
vací motor a devítistupňovou automatickou 
převodovku. V hybridním režimu dále pomá-
há šetřit a zvládne auto pohánět samozřej-
mě i  samostatně. Maximální rychlost čistě 
na elektřinu dosahuje 130 km/h a  dojezd 
díky kapacitě externě dobíjených baterií 
13,5 kWh v normovaném cyklu činí 52 km. 
My jsme po okresní silnici ujeli 56 km, po dál-
nici při 130 km/h pak 35 km. 

Celkový výkon „dieselelektrického“ Mer-
cedesu E 300 de je 225 kW a  točivé mo-
menty spalovacího motoru a elektromotoru 
se mohou složit až na elektronicky regulo-
vanou hodnotu 700 Nm. To jsou velice pří-
znivé parametry, které reprezentačnímu vozu 

MERCEDES-BENZ E 300 de
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu podélně uložený  vznětový čtyřválec pohání zadní kola, vý kon 143 kW 
při 3800 1/min, točivý  moment 400 Nm mezi 1600 a 2800 1/min. Devítistupňová sa-
močinná převodovka. Elektromotor vložený mezi spalovací motor a převodovku, výkon 
90 kW, točivý moment 440 Nm. Systémový výkon 225 kW, točivý moment omezen na 
700 Nm.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4933/1852/1475 mm, rozvor 2939 mm. Zava-
zadlový prostor 0,480/1,660 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2140/660 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 2100 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 250 km/h (na elektřinu přes 130 km/h), zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,9 s.
Spotřeba 1,6 l/100 km (NEDC), resp. 18,7–19,7 kWh/100 km, maximální dojezd na 
elektřinu 52–54 km (NEDC), kapacita akumulátorů 13,5 kWh, objem nádrže 50 litrů.

Cena 1 871 870 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Vyspělé technologie 
a efektivita pohonu

Menší zavazadlový prostor

Výkon a točivý 
moment

Průměné zůstatkové 
hodnotyDojezd na elektřinu

Jízdní vlastnosti

SPOTŘEBA BENZINU V RÁMCI TESTU -
jízda s vybitým akumulátorem ( l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

7,7/5,1 4,5/6,5 6,3

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota 
(Eurotax)

90 000 3 roky 34,06 %

150 000 3 roky 30,62 %

210 000 3 roky 27,18 %

Mercedes-Benz E 300 de
Skutečné náklady na palivo: 2,00 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba nafty s vybitým akumulátorem: 6,3 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +19 °C: 53 km
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Plug-in hybrid
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ho pytle“ to souprava znatelně pocítí. To 
lze eliminovat například přidáním plného 
plynu, aby byl přívěs v tahu. Při opačném 
případě jsou kmity opravdu nepříjemné 
a  lehčí auto tahající přívěs na horní hra-
nici povolené hmotnosti a například při 
silném větrném počasí si nemusí umět 
s takovou situací poradit. Pak už zbývá 
jen vše nechat na stabilizačním systé-
mu, který samozřejmě není všemocný. 
Audi e-tron se v těchto situacích ani ne-
hne. A  to jsme záměrně připřáhli přívěs 
vážící 1800 kg, tedy maximum, které 
audi smí tahat. Shodou okolností v rámci 
testovacího týdne foukal vítr o  rychlosti 
až 90 km/h. Ani tehdy jsme se nedosta-
li do situace, kdy by se musel aktivovat 
stabilizační systém. Stabilita soupravy se 
nedá srovnávat ani s  takovými „tahači“, 
jakými je větší Audi Q7 nebo Volkswagen 
Touareg. Ze stability jsme byli skutečně 
nadšeni. Bohužel ani velký akumulátor 
o  kapacitě 95 kWh karavanisty neuspo-
kojí v oblasti dojezdu. 

Při tahání přívěsu o hmotnosti 1800 kg byl e-tron neobvykle stabilní. Dojezd klesl o polovinu – na 150 km. 

rem, k připojení toho předního a navýšení 
výkonu dochází jen ve chvílích, kdy je to 
potřeba. Při jízdě naplno dovede e-tron 
navzdory 2,5tunové hmotnosti zrychlit 
z 0 na 100 km/h za 5,7 sekundy, nejvyšší 
rychlost je s ohledem na dojezd a život-
nost omezena na 200 km/h, podobně 
jako u konkurence.

S přívěsem neobvykle 
stabilní

Akumulátory jsou uloženy mezi nápra-
vami, díky tomu je hmotnost rovnoměrně 
rozložena a  těžiště leží nízko. Právě tyto 
vlastnosti se podepsali na neobvykle vyso-
ké stabilitě, která se vůbec nedá srovná-
vat s klasickými automobily se spalovacím 
motorem. Díky lehčí zadní části tradiční 
koncepce dochází k  rozkmitání přívěsu 
například v situaci, kdy předjíždíte kami-
on a přívěs se dostane na úroveň přední 
části tahače. Díky vyjetí z tohoto „větrné-

První elektrické audi jsme vyzkoušeli vícekrát, a tak u něj máme dobře zmapovánu spotřebu i dobíjení 
jak v parném létě, tak při chladném podzimu. A protože se audi v rámci marketingu chlubí, že si 
poradí i s těžkými přívěsy, vzali jsme reklamní fráze vážně a vyzkoušeli e-trona s téměř dvoutunovým 
přívěsem. 

Nebýt snahy Audi odlišit svůj první 
elektromobil neobvyklým názvem, 

mohl by se jmenovat Q6. S  délkou 4,9 
metru skvěle zapadá mezi pětimetrovou 
Q7 a  4,7metrovou Q5. Jiná verze než 
elektrická ale není v  plánu. Technika je 
sice odvozená od velkých audi, nevyuží-
vá tedy chystanou elektrickou platformu 
koncernu VW MEB, prošla ale řadou zá-
sadních úprav. Sebemenší náznak kon-
venčního hnacího řetězce chybí, pohon 
všech kol označovaný tradičně quattro 
zde zajišťuje dvojice elektromotorů, každý 
pohání jednu nápravu.

300 kW a 664 Nm

Maximální výkon elektrické soustavy je 
300 kW. To ale platí jen při plné akceleraci, 
jinak dvojice elektromotorů dává 265 kW,
resp. dlouhodobě 100 kW – v  zájmu 
úspory energie při plynulé jízdě je e-tron 
primárně poháněn zadním elektromoto-

Audi e-tron 55 quattro
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,76 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 25,2 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +15 °C: 346 km
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Elektromobil
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tenčními systémy, sledování mrtvých úhlů 
tak například nejen upozorňuje na vedle 
jedoucí auto, ale rovnou označuje jeho 
polohu. Displej je na straně řidiče dotyko-
vý a  umožňuje samozřejmě nastavit jas, 
kontrast i úhel pohledu. Celá tato paráda 
vyjde na 44 700 Kč. 

Nelze připnout externí 
zrcátka

Při tahání přívěsu jsme narazili na ne-
obvyklý problém. Testované audi bylo vy-
baveno příplatkovými virtuálními zrcátky, 
na které nebylo možné připnout externí 
zrcátka s nástavci. Místo klasických zpět-
ných zrcátek jsou kamery na stopkách, 
které přenášejí obraz do interiéru na dis-
plej ve výplních dveří. Audi je naštěstí do-
statečně široké a tak se daly naše testo-
vací okruhy s  opatrností absolvovat. Ale 
klasická zrcátka v tomto případě odvedou 
opravdový kus práce. Navíc couvání pří-
věsu podle virtuálních zrcátek vyžaduje 
chvíli cviku. Zvláště za šera displej skoko-
vě snížil jas a tak se jeho čitelnost výrazně 
snížila. Jen pro zajímavost, virtuální zr-
cátka dokáží součinitel aerodynamického 
odporu snížit z už tak neobvykle nízkých 
0,28 na 0,27. Další jejich výhodou je, že 
zobrazení na displeji je propojené s asis-

Přívěs zkrátil dojezd 
o polovinu

Při jízdě sólo jsme v  rámci našich tes-
tovacích okruhů dosáhli dlouhodobé 
spotřeby 25,2 kWh/100 km. Je to sice 
o něco více než u Mercedesu EQC nebo 
Jaguaru I-Pace, ale audi je největší a zá-
roveň i nejtěžší. Systém pohonu je navíc 
solidně naddimenzovaný a tak elektroni-
ka nemá důvody zbytečně omezovat vý-
kon z důvodu přehřátí konkrétního kon-
strukčního uzlu. Vše, co se nadměrně 
zahřívá, je důkladně chlazeno a  tak ani 
při tahání přívěsu jsme neměli v  létě při 
teplotách nad 30 °C žádný problém. 

S  přívěsem je spotřeba velmi závis-
lá na větru. Měření jsme tedy prováděli 
opakovaně při co nejvhodnějším počasí. 
Při ustálené rychlost 90 km/h je spotře-
ba 48,2 kWh/100 km. Při 110 km/h při 
nejvyšší konstrukční rychlosti přívěsu je 
spotřeba 59 kWh/100 km, při 130 km/h 
by pak spotřeba dosahovala hodnoty 
71 kWh/100 km. Jsou to tedy přibliž-
ně dvojnásobné hodnoty oproti jízdě 
sólo. Reálný dojezd tak klesá na 140 až 
160 km. Jízda k moři by tak byla kom-
plikovaná. Výhodou je, že audi dokáže 
akumulátory nabíjet superrychle stejno-
směrným proudem o výkonu až 150 kW. 
To dokáže málokdo. Takových dobíječek 
je ale zatím v Evropě poskromnu. Volitel-
ně lze používat i třífázové nabíjení o výko-
nu 22 kW. E-tron samozřejmě lze dobíjet 
i z běžné zásuvky. To by ale zabralo dva 
dny, vhodnější je ale 11kW nabíječka. 

Interiér je překvapivě prostorný a hlavně široký

Dvojitá podlaha nabízí řadu prostor. Kabely k dobíjení 
je ale lepší uskladnit v prostoru pod přední kapotou. 
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AUDI e-TRON 55 QUATTRO
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  elektromotor pohání přední kola, vý kon 135 kW, točivý  
moment 309 Nm. Vzadu napříč uložený elektromotor pohání zadní kola, výkon 
165 kW, točivý moment 355 Nm. Nejvyšší systémový výkon 300 kW a točivý 
moment 664 Nm. Stálý redukční převod.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4901/1935/1616 mm, rozvor 2928 mm. 
Zavazadlový prostor 0,660/1,725 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2565/640 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděné-
ho přívěsu 1800 kg.

Výkony
Největší rychlost 200 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,7 s. 
Spotřeba 23,7–24,6 (NEDC), resp. 22,9–26,4 (WLTP) kWh/100 km, maximální 
dojezd 411 km (WLTP), kapacita akumulátorů 95 kWh.

Cena 2 122 900 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti 
a příkladná stabilita 
při tahání přívěsů

Dojezd při tahání přívěsu

Velký vnitřní prostor
Použití upravené konvenční 
platformy zvyšuje hmotnost

Dojezd při jízdě sólo

Kamery místo zrcátek jsou 
při tahání přívěsu nevhodné

Solidní zůstatkové 
hodnoty 

Bohatá standardní 
výbava, široké mož-

nosti nabíjení

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU. 
Údaje v závorkách platí pro jízdu 

s přívěsem (kWh/100 km).

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

23,1/23,7 
(52,0/53,5)

17,6/27,5 
(46,8/71,1)

25,2 (52,1)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota 
(Eurotax)

90 000 3 roky 48,63 %

150 000 3 roky 42,93 %

210 000 3 roky 37,23 %



42   BusinessCar   I listopad 2019

M
ic

ha
l B

us
ta

, f
ot

o 
au

to
r

kou je sportovnější verze i3S posílená 
o  10 kW. Na zadní kola se tak přenáší 
135 kW a 270 Nm. Díky tomu je akcele-
race nadprůměrná (0–100 za 6,9 s) a i3S 
pak může pokračovat až do rychlosti 
160 km/h. Verze S  má i  řadu dalších 
úprav. Jmenujme o  4 cm širší rozvor 
kol a místo 19palcových kol dostala jen 
o málo širší „dvacítky“ v rozměru 175/55 
(vzadu je použit rozměr 195/50 R20). 
Snížen byl i podvozek, který má uprave-
nou geometrii a jinak nastavené řízení.

Dojezd až 300 km

Jak už jsme naznačili, samostatnou 
kapitolou modelu i3 jsou akumulátory, 
u nichž výrobce neustále navyšuje jejich 
kapacitu. Současné mají 42 kWh. Kapa-
cita je tak téměř dvojnásobná proti pů-
vodní i3 z roku 2013, která využívala ba-
terie s kapacitou 22,6 kWh a bylo s nimi 
možné v  praxi ujet nejvýše 130 km.
V minulosti BMW už kapacitu jednou vy-
lepšovalo, když před třemi lety u  druhé 
generace akumulátorů nabídlo 33 kWh, 
což stačilo na dojezd 180 až 200 km. 
Současná kapacita 42 kWh tak v  praxi 
vystačí na 240 až 270 km. Při výrazně 
defenzivní jízdě lze ujet i 300 km. Solidní 
dojezd byl tak hlavním důvodem, proč 
automobilka přestala vyrábět verzi REX 
s malým spalovacím motorem a generá-
torem, který dokázal akumulátor dobíjet 
za jízdy. 

Levné na opravy

Pro uživatele je docela solidním bene-
fitem, že karbonové části karoserie odo-
lají běžným nehodám při parkování nebo 
při nedobrzdění v  kolonách bez poško-
zení. Při větší nehodě pak nedochází 
k  dominovému efektu jako u  ocelových 
karoserií, ale poškozen je vždy pouze 
inkriminovaný díl. Ty, které jsou nejvíce 
exponované, nejsou navíc přišroubová-
ny, ale pouze přicvaknuty. Opravy karo-
serie jsou tak až o  40 procent levnější 
než u  srovnatelného BMW s  ocelovou 
karoserií. 

Verze i3 má nové akumulátory 
umožňující reálný dojezd výrazně 
přes 250 km. V prodeji je nyní sportovnější verze S. 

Model i3 je na trhu od roku 2013 
a patří mezi nejprodávanější evrop-

ská vozidla poháněná elektřinou. BMW 
o  něj řádně pečuje. Například kapacitu 
akumulátoru zvyšovalo už třikrát. Nyní 
se chlubí 42 kWh a  tak se díky reálné-
mu dojezdu přes 260 km může srovná-
vat s těmi nejlepšími. Od faceliftu v roce 
2017 je k dispozici také výkonnější verze 
i3S, kterou jsme testovali. 

Výjimečné, originální 
a svižné

I  po pěti letech je BMW i3 svojí kon-
strukcí zcela ojedinělé. Žádné jiné auto 
nemá hliníkový rám s  pohonným ústro-
jím a na něj připevněnou kabinu z uhlíko-
vých kompozitů, navíc s  extravagantním 
uspořádáním proti sobě otevíraných dveří 
bez středového sloupku. Stejně výlučný 
je v  kategorii městských elektromobilů 
výkon elektromotoru 125 kW. Novin-

Neobvykle prostorné, přitom jen čtyřmetrové BMW i3 díky 
výkonnějšímu akumulátoru a vysokému dojezdu smazalo postupně 
nabranou ztrátu na novější konkurenty. Jiné slabiny stále nemá!

BMW i3S 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vzadu napříč uložený elektromotor pohání zadní kola. Výkon 135 kW, stálý 75 kW, 
točivý moment 270 Nm. Bezestupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4011/1775/1598 mm, rozvor 2570 mm. 
Zavazadlový prostor 0,260 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1340/425 kg. 

Výkony
Největší rychlost 160 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,9 s, kombinovaná 
spotřeba 14,6 kWh/100 km. Kapacita akumulátorů 42 kWh.

Cena 1 149 200 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

S ohledem na cel-
kovou délku jen 4 m 
neobvykle prostorný 

interiér

Verzi REX s benzinovým 
generátorem již nelze 

objednat

Bezkonkurenční 
reálná dynamika

Průměrná zůstatková 
hodnota

Unikátní technika, 
design a image

Dojezd

Poměr cena/výkon

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

15,0/15,5 14,8/21,5 15,7

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 43,44 %

150 000 3 roky 38,10 %

210 000 3 roky 32,77 %

BMW i3S
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,47 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu:  15,7 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +19 °C: 258 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  

Elektromobil
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Náš test potvrdil že Kona ve svém segmentu B nabízí nejnižší spotřebu. A to se přitom jedná o vyšší crossover. 

kontrolujete, je spotřeba o  něco vyšší. Ale 
i při sportovnějším jízdním stylu a občasném 
využití plného výkonu lze bez problémů ujet 
kolem 350 km. 

Dobito za 29 hodin nebo 
54 minut

Menší akumulátor o kapacitě 39 kWh lze 
celkem efektivně dobíjet i z běžné zásuvky. 
Jeho plné nabití trvá 17 hodin. Výkonnější 
akumulátor byste ale tímto způsobem dobí-
jeli téměř 30 hodin. Téměř nutností je tedy 
pořízení nástěnného wallboxu o výkonu ale-
spoň 4,6 kW. Plné nabití pak trvá přes 16 
hodin. Pokud budete používat dobíječku 
o výkonu 7,2 kW zkrátíte dobíjení na 9,5 ho-
diny. 

Kona zvládá i  připojení na rychlonabíječ-
ky se stejnosměrným proudem o  výkonu 
50 kW i 100 kW. V takovém případě nabití 
na 80% kapacitu trvá 1 hodinu a 15 minut, 
respektive 54 minut. 

kapacitou buď 39 kWh a  elektromotorem 
o výkonu 100 kW, nebo 64 kWh a se zna-
telně temperamentnějším 150kW motorem. 
V našem případě jsme měli k dispozici mo-
del s vyšší kapacitou. Výrobce u něj slibuje 
kombinovanou spotřebu 14,3 kWh na 100 
kilometrů. Hodnoty spotřeby počítané po-
dle nové metodiky bereme stále s rezervou, 
stejně tak jako počáteční dojezd palubního 
počítače ukazující 414 km. V  podání kony 
ale nejsou tato čísla nereálná. S akumuláto-
rem o  kapacitě 39 kWh lze bez problémů 
ujet přes 230 km, u  silnější testované ver-
ze s  64kWh akumulátorem jsme naměřili 
kombinovanou spotřebu 15,4 kWh/100 km 
a dojezd 396 km. Při měření jsme jezdili na 
střední režim Comfort. U režimu Eco lze do-
sáhnout dojezdu přes 400 km, jízda je ale 
celkem nudná. V  režimu Sport jede kona 
překvapivě hbitě. Reaguje na sebemen-
ší pohyb pedálu a přináší radost. I když se 
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Hyundai Kona je první malé SUV, které je nabízeno nejen se spalovacími 
motory, ale také ve verzi hybridní nebo čistě elektrické. Kona Electric 
nás překvapila nízkou spotřebou a reálným dojezdem kolem 400 km. 

Aktuálně jsou pro konu v  nabídce dva 
benzinové motory – litrový tříválec 

o výkonu 88 kW a čtyřválec 1.6 disponující 
130 kW spojený se 7stupňovou samočin-
nou převodovkou a pohonem buď předních 
nebo všech kol. Spalovací motory dále re-
prezentuje vznětový čtyřválec 1.6 CRDi o vý-
konu 85 nebo 100 kW. Tím ale výčet pohonů 
nekončí. K  dispozici je také hybridní verze 
s  motorem 1.6 GDI/104 kW a  již zmíněný 
elektromobil s  motory o  výkonu 100 nebo 
150 kW. 

Kona má charakter skutečného SUV, kte-
rý umocňuje zvýšená světlá výška 170 mm. 
Velká pozornost byla při vývoji věnována 
také jízdním vlastnostem, respektive nové 
konstrukci podvozku, což je patrné z velmi 
dobrých jízdních vlastností. 

Kona boduje i v oblasti bezpečnosti. V tes-
tech Euro NCAP získala maximální počet 
pěti hvězdiček, čímž se zařadila mezi nejbez-
pečnější vozy SUV v segmentu B. 

Dva akumulátory 
a vysoké dojezdy

Hyundai Kona Electric není jen jinou mode-
lovou alternativou techniky, kterou používá 
Ioniq. V důležitých oblastech výrazně přidal 
a v řadě ohledů je i lepší. 

Kona Electric nabízí dvě alternativy lithium-
-polymerového akumulátoru s  maximální 

HYUNDAI KONA ELECTRIC
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  elektromotor pohání přední kola, nejvyšší výkon 150 kW, 
točivý moment 395 Nm. Stálý redukční převod.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4180/1800/1555 mm, rozvor 2600 mm. 
Zavazadlový prostor 0,332/1,114 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1760/410 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděné-
ho přívěsu 0 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 167 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,6 s. 
Spotřeba 14,3 kWh/100 km, maximální dojezd 482 km (WLTP), kapacita 
akumulátoru 64 kWh.

Cena 1 279 990 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Dojezd, vyspělé tech-
nologie

Absence pohonu 
všech kol

Výkon, dynamika Nelze vléct přívěsy

Jízdní vlastnosti Jen průměrné zůstat-
kové hodntoyBohatá základní výbava

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

13,9/14,3 13,5/19,4 15,4

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota 
(Eurotax)

90 000 3 roky 38,86 %

150 000 3 roky 34,31 %

210 000 3 roky 29,75 %

Hyundai Kona Electric
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,46 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 15,4 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +16 °C: 396 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                 

Elektromobil
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jsme se v  oblasti dojezdu na elektřinu 
v  kombinovaném provozu na kilometr 
přesně shodli s novou metodikou WLTP 
(49 km). S  takovouto zkušeností se se-
tkáváme vůbec poprvé, protože praktic-
ký dojezd bývá o 10 i více procent pod 
těmito oficiálními hodnotami. Většina 
plug-inů ujede na čistě elektrický pohon 
do 40 km. Vzdálenost 49 km je nadprů-
měrná. Nicméně pro vyšší objektivitu 
u všech plug-inů měříme spotřebu paliva 
se zcela vybitým akumulátorem. Sku-
tečná spotřeba pak klesá podle toho, 
jak často akumulátor dobíjíme. Obecně 
vzato lze dlouhodobou spotřebu dostat 
i pod 3 l/100 km.

Dobíjení je možné i z běžné sítě, z 3,3kW 
zásuvky zabere dle údajů automobilky 
2,15 hodiny. Zajímavá je u vozu spotřeba 
na úrovni 1,3 l/100 km, zrychlení z 0 na 
100 km/h zabere 10,8 vteřiny. Oproti kla-
sickému hybridu je plug-in hybrid těžší 
o  94 kg, přední kola pak roztáčí samo-
činná šestistupňová dvouspojková převo-
dovka.

PHEV s dlouhou 
návratností

Návratnost modelu Niro PHEV oproti 
výchozí hybridní verzi výrazně devalvuje 
cena, která je podle ceníku o 290 000 Kč 
vyšší. Importér v současné době dokonce 
na hybridní verzi nabízí slevu 25 000 Kč,
což cenový rozdíl ještě prohlubuje. Ve 
světle této skutečnosti je pořízení plug-
-in hybridu po ekonomické stránce 
nevýhodné. Faktem ale je, že v  dlou-
hodobějším horizontu je plug-in hybrid 
jediným řešením, jak v autech zachovat 
spalovací motor a  splnit požadavky na 
emise CO2.

S menším 
zavazadlovým 
prostorem

Oproti klasické hybridní verzi je hlavním 
rozdílem plug-inu zvětšení kapacity ba-
terií z  1,56 na 8,9 kWh. Hmotnost nira 
se touto úpravou zvýšila o 90 kg, objem 
palivové nádrže se zmenšil o  zanedba-
telné tři litry. Akumulátory však ubraly ze 
zavazadlového prostoru, jeho objem se 
zmenšil o 112 litrů na 324.

Klíčová přednost nira zůstává i v dobí-
jecím provedení zachována: crossover 
nejenže vypadá, ale i jezdí a funguje jako 
normální auto. 

Na elektřinu ujede tento povedený plug-in 49 km 

Když Kia Niro přišla v  roce 2016, šlo 
o  první model značky vyvíjený pou-

ze s elektrifikovaným pohonným ústrojím. 
Platforma nira je hodně univerzální. Na 
stejném základu vedle plug-in hybridu 
jezdí ještě hybrid i  čistý elektromobil, pří-
buzným modelem je pak Hyundai Ioniq se 
stejnou nabídkou pohonů. 

Zajímavostí je, že hybridní varianty nedáv-
no prošly decentní modernizací v podobě 
nové masky chladiče, nárazníku a  upra-
vené grafiky standardně dodávaných LED 
světlometů. Modernizace se dotkla také 
systému pohonu, který nyní pracuje efek-
tivněji díky upravené rekuperaci a  lepší 
vzájemné symbióze mezi oběma motory. 

Na elektřinu 49 km

Plug-in má lithium-polymerový akumu-
látor o kapacitě 8,9 kWh. V  rámci testu 

Plug-in hybridní Kia Niro nás překvapila dlouhým dojezdem v čistě 
elektrickém režimu a vysokou efektivitou pohonu. Povedený plug-
-in je ale oproti hybridní verzi dražší o 290 000 Kč. 

KIA NIRO PHEV 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený zážehový motor objemu 1580 cm3 (77 kW při 5700 1/min) 
spojený s elektromotorem (45 kW; 170 Nm) pohání přední kola. Systémový výkon 
104 kW a 265 Nm. Šestistupňová dvouspojková převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4355/1805/1545 mm, rozvor 2700 mm. 
Zavazadlový prostor 0,324/1,322 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1594−1625/349−406 kg, hmotnost brzděného/
nebrzděného přívěsu 1300/600 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 172 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,8 s. Kombinovaná 
spotřeba 1,3 l/100 km. Objem nádrže 45 l, kapacita akumulátorů 8,9 kWh.

Cena 999 980 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Solidní zůstatkové 
hodnoty

Oproti výchozí hybridní 
verzi příplatek 290 000 Kč

Dojezd v elektrickém 
režimu

Průměrný objem 
zavazadlového prostoru

Bohatá standardní 
výbava

Poměr cena/výkon

 SPOTŘEBA BENZiNU V RÁMCI TESTU – 
jízda s vybitým akumulátorem (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

4,8/5,0 4,8/6,9 5,3

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 42,04 %

150 000 3 roky 37,11 %

210 000 3 roky 32,18 %

Kia Niro PHEV
Skutečné náklady na palivo: 1,71 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 5,3 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +19 °C: 49 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  

Plug-in hybrid
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Spotřeba závisí 
na chuti dobíjet

Spotřebu benzinu jsme záměrně měřili 
s  vybitými akumulátory, tedy v  hybridním 
režimu. Dlouhodobá spotřeba se po ab-
solvování našich měřicích úseků zahrnují-
cích město, okresní silnici i dálnici ustálila 
na 8,5 l/100 km. Na plně nabité akumulá-
tory lze v průměru ujet 46 km. Podle inter-
valu dobíjení si pak lze jednoduše vypočí-
tat spotřebu. Pokud ale budeme akumulá-
tory dobíjet každých 100 km, což je reálné, 
lze jezdit za 4,4 l/100 km. S ohledem na 
téměř dvoutunové SUV s pohonem všech 
kol a samočinnou převodovkou je to jako 
z  říše snů. Pokud dobíjecí interval pro-
dloužíme na 200 km, vychází spotřeba na 
6,5 l/100 km, což je stále bod obvyklou 
spotřebou velkých dieselových SUV. 

Plug-in zvládne ujet v režimu EV 46 km jen na elektrický pohon. 
Cena od 959 900 Kč je na vyspělou techniku i pohon 4 x 4 mimořádně atraktivní. 

Reálný dojezd 50 km

Akumulátory jsou integrovány do pod-
lahy, váží 230 kg a  disponují kapacitou 
13,8 kWh. Z běžné zásuvky (10 A) je lze dobít 
za 5,5 hodiny, při použití kabelu Mennekes 
lze z běžné zásuvky využít plných 16 A a do-
bíjení zkrátit na 3,5 hodiny. Podle stylu jízdy lze 
v čistě elektrickém režimu ujet 43 až 49 km 
a jet až 135 km/h. Rychlonabíječka pak čas 
zkrátí na 25 minut. Automobilka na akumu-
látory poskytuje osmiletou záruku a garantuje 
v této době minimální kapacitu 70 %.

Není bez zajímavosti, že předchozí genera-
ce outlanderu disponovala 12kWh akumulá-
tory, na které bylo možné ujet nejvýše 40 km. 
Vážily rovných 200 kg. 
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Outlander PHEV září novými technologiemi. Na trhu patří mezi 
nejlepší hybridní SUV. Čistě na elektřinu ujede 46 km, jeho cena 
959 900 Kč je více než přívětivá a  utáhne přívěsy o  hmotnosti 
1500 kg, což je na trhu mezi plug-iny naprosté unikum. 

Zásadní technické změny z  outlande-
ru nyní dělají výkladní skříň technologií, 

a přitom je k dispozici za rozumné peníze. 
Zcela nový je benzinový motor, je výkonnější 
a má i  větší zdvihový objem. Z dalších vy-
lepšení jmenujme například zvýšenou kapa-
citu akumulátorů (+15 %) společně s vyšší 
energetickou hustotou (+10 %), vyšší výkon 
zadního elektromotoru (+17 %), lepší jízdní 
dynamiku a více jízdních režimů (včetně reži-
mů Sport a Snow). To vše, tedy i s pohonem 
4 x 4 stojí od 959 900 Kč.

Objem ničím nenahradíš

Místo dvoulitrového benzinového čtyř-
válce MIVEC o výkonu 89 kW je nyní pod 
kapotou motor objemu 2,4 l disponující vý-
konem 99 kW, který do 80% zatížení pra-
cuje v úsporném Atkinsonově cyklu. Osmi- 
až devítilitrová spotřeba po vybití baterie 
zůstává, 1900 kg těžké SUV za míň jezdit 
nemůže. Větší motor ale odvede stejnou 
práci v nižších otáčkách. Není potřeba ho 
tolik vytáčet a při optimálních 2500 1/min. 
není téměř slyšet.

Spalovací čtyřválec je propojen s výkon-
ným generátorem energie (80 kW) a úzce 
spolupracuje se dvěma střídavými syn-
chronními elektromotory (60 a 70 kW). 

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený zážehový čtyřválec. Zdvihový objem 2360 cm3, výkon 
99 kW při 4500 1/min, točivý moment 211 Nm při 1800–3300 1/min. Výkon 
elektromotoru vpředu/vzadu 60/70 kW, točivý moment elektromotru vpředu/vza-
du 137/195 Nm. Kombinovaný výkon soustavy 155 kW. Akumulátor o výkonu 
13,8 kWh. Nejvyšší rychlost 170 km, nejvyšší rychlost v EV režimu 135 km/h.  

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4695/1800/1710 mm, rozvor 2670 mm. 
Zavazadlový prostor 0,463/1,602 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1955/505 kg, hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1500/750 kg.

Výkony
Největší rychlost 170 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,5 s, kombinovaná 
spotřeba 1,8 l/100 km, kombinované emise CO2 40 g/km.

Cena 959 900 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Dojezd na elektrický 
pohon, efektivita 

plug-inu

Nabíjecí kabel se při nabíje-
ni neuzamkne

Temperament po-
honu

Nižší zůstatkové hodnoty 
verze plug-in

Minimální omezení 
prostoru i komfortu

Odhlučnění, jízdní 
vlastnosti, cena

NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA PALIVA V RÁMCI 
TESTU při vybitém akumulátoru (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

7,3/6,8 6,5/9,5 8,5

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 36,08 %

150 000 3 roky 31,85 %

210 000 3 roky 27,70 %

Mitsubishi Outlander PHEV
Skutečné náklady na palivo: 2,75 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 8,5 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +13 °C: 46 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                 
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jedna z  nejlepších hodnot v  segmentu 
nižší střední třídy. Třicetikilowattový ná-
růst výkonu oproti první generaci leafu se 
na našem testovacím okruhu projevil ne-
patrně vyšší spotřebou elektřiny. Zatímco 
u  první generace jsme v  kombinovaném 
režimu naměřili 16 kWh/100 km, u té sou-
časné je to 16,5 kWh/100 km. Tato hod-
nota je zároveň nepatrně nad e-golfem 
(16,1 kWh/100 km), leaf má ale oproti 
němu znatelně nižší spotřebu při rychlosti 
130 km/h, což přisuzujeme lepší aerody-
namice. 

Revoluční e-Pedal

Nový leaf nabízí celou řadu zajímavých 
technických novinek. Zmínili bychom na-
příklad systém e-Pedal, který mění způ-
sob ovládání vozu a  umožňuje řidičům 
zrychlovat, zpomalovat a  zastavit jedno-
duchým zvyšováním nebo snižováním tla-
ku na akcelerační pedál. Nás ale novinka 
nechala chladnými. Řidič totiž musí ne-
ustále tlačit na plynový pedál a  jemně 
s ním pracovat. Při sundání nohy z pedálů 
je ale brzdění výrazné. Hodnota zpoma-
lení je díky maximální rekuperaci 0,2 G, 
což už je signalizováno rozsvícením brz-
dových světel. 

Dobito za 16 hodin
nebo 40 minut

Z  běžné zásuvky (220 V/16A) lze 
leafa se 40kWh akumulátorem dobít za 
necelých 16 hodin. Nástěnná dobíječka 
o kapacitě 7 kW ale zkrátí dobu nabíje-
ní o více jak polovinu (7,5 hodiny). Doba 
nabíjení z 50kW nabíječky pak na 80 % 
kapacity trvá 40 minut, do 100 % nece-
lou hodinu. 

Dražší, lepší

Jízdní vlastnosti jsou velmi povedené, 
podvozek přitom velmi dobře tlumí i  ne-
rovnosti. Zapracovalo se také na odhluč-
nění, které je nyní mimořádné. 

Nový Nissan Leaf stojí 937 000 Kč. Je 
to sice výrazně více než u předchozí ge-
nerace, která startovala na 710 000 Kč. 
Musíme ale připomenout, že šlo o  verzi 
s akumulátorem o kapacitě 24 kWh, sil-
nější verze s 30 kWh stála 810 000 Kč. 
Z  tohoto pohledu lze znatelně lépe vy-
bavenou druhou generaci považovat za 
levnou. 

Druhá generace nabízí výrazně 
vyšší dojezd, je rychlejší, ale také dražší. 

Ceny startují od 937 000 Kč, verze s výkonnějším 
akumulátorem 62 kWh pak od 1 162 000 Kč

Zatímco předchozí generaci bylo mož-
né koupit s akumulátory o kapacitě 24 

a 30 kWh, nová generace se standardně 
nabízí se 40kWh akumulátorem. Nyní na 
český trh přichází i  varianta s  kapacitou 
62 kWh. Reálný dojezd tak stoupne 
z  240 km na téměř 400 km. Metodika 
NEDC sice uvádí dojezd 505 km, ale my 
vycházíme z naměřené kombinované spo-
třeby v  rámci testu (16,5 kWh/100 km). 
Další zajímavostí této nově příchozí verze 
leafu je i výkonnější elektromotor. S téměř 
150 kW se tak stane přímým konkurentem 
Tesly Modelu 3. Ceny této špičkové verze 
startují od 1 162 000 Kč s DPH. 

Rychlejší, svižnější

My jsme ale testovali znatelně levnější 
verzi s  elektromotorem o  výkonu o  vý-
konu 110 kW a 320 Nm. Díky tomu leaf 
pokoří 100 km/h pod 8 sekund, což je 

Nová generace leafu je elegantnější, vybavenější, rychlejší a díky 
nové technice ujede téměř dvojnásobnou vzdálenost. Cena se 
zvýšila, stále ale patří ve své třídě k nejlevnějším. 

NISSAN LEAF
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený elektromotor pohání přední kola. 
Výkon 110 kW od 3283 do 9795 1/min, točivý moment 320 Nm 
od 1 do 3283 1/min. Bezestupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4480/1790/1540 mm, rozvor 2700 mm. 
Zavazadlový prostor 0,435 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1490–1520/395–450 kg.

Výkony
Největší rychlost 144 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,9 s. 
Kapacita akumulátorů 40 kWh.

Cena 926 000 s DPH 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Vnitřní prostor Vyšší cena

Jízdní vlastnosti Delší návratnost

Vysoká kapacita 
akumulátorů

Výkonnější motor 
o něco navýšil spotřebu 
v porovnání s 1.generací

Poměr cena/výkon
Průměrná zůstatková 

hodnota

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

14,6/14,7 14,0/19,9 16,5

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 39,60 %

150 000 3 roky 34,70 %

210 000 3 roky 29,86 %

Nissan Leaf
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,50 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu:  16,5 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +15 °C: 239 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  
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Nissan díky 40kWh akumulátorům ujede na jedno nabití bez problémů přes 220 km

Delší návratnost, 
levný servis

Cena e-NV200 začíná lehce nad hrani-
cí jednoho milionu korun (1 012 770 Kč 
s  DPH). Komfortnější evalia určená pro 
převoz osob je o  60 500 korun dražší. 
Oproti konvenčnímu pohonu je tak cena 
téměř dvojnásobná. Pokud budete aku-
mulátor dobíjet proudem ve výhodnějším 
tarifu a  pokud započítáme výrazně lev-
nější náklady na servisní prohlídky, tak se 
i tak návratnost pohybuje kolem hranice 
200 000 km. Pro některé vozové parky 
ale může tato elektrická dodávka dávat 
smysl. 

Elektromobily mají díky své jednodu-
chosti velmi nízké náklady na pravidelné 
servisní prohlídky. Nissan e-NV200 není 
výjimkou. Servisní interval je nastaven po 
30 000 km. Po ujetí 210 000 km zapla-
tí zákazník pouhých 16 300 Kč s DPH. 
Jedna servisní prohlídka tak vychází 
v průměru na 2300 korun. 

Na vůz je garantována záruka 5 let 
nebo ujetí 100 000 kilometrů a 8 let nebo 
160 000 kilometrů na kapacitu baterie. 

Zmiňovanému dojezdu odpovídá pře-
kvapivě nízká spotřeba. Ta je ve srov-
nání se starší verzí e-NV200 o více než 
2 kWh/100 km nižší (17,1 kWh/100 km).

Dobito za 50 minut 
nebo 21 hodin

Rychlonabíjení umožňuje dosáhnout 80% 
kapacity za 50 minut. Využívání maximální-
ho dobíjecího proudu u  velkých nabíjecích 
stanic je samozřejmě nejrychlejším, ale 
k akumulátorům zároveň nejméně šetrným 
způsobem nabíjení. Ideální alternativou je 
nástěnná nabíjecí skříň, která umožňuje do-
sáhnout úplného nabití za 7,5 hodiny díky 
palubní nabíječce s výkonem 6,6 kW, nebo 
lze použít domácí zásuvku elektrické sítě, ze 
které lze úplného nabití baterie dosáhnout za 
přibližně 21,5 hodiny. 
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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. 

Model Nissan e-NV200 je velice vše-
stranný. S elektrickým pohonem je 

k  dispozici jak užitkové provedení, tak 
dvě varianty modelu EVALIA s pěti nebo 
sedmi sedaly. 

Mezi dodávkami 
rekordní dojezd!

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 pů-
vodní verze elektrické dodávky měla stej-
ně jako původní Nissan Leaf akumulátor 
o  kapacitě jen 24 kWh, nová verze už 
nabízí akumulátor s  kapacitou 40 kWh. 
V  rámci našeho redakčního testu jsme 
v  kombinovaném režimu ujeli 222 km, 
s  nákladem 500 kg byl dojezd rovných 
200 km. Po aktivaci Eco módu snižující-
ho výkon motoru, topení i klimatizace se 
dojezd prodloužil o  20 km. Při dálniční 
jízdě na „plný plyn“ (125 km/h) jsme ujeli 
111 km. Je tedy příjemné, že ani v zimě 
reálný dojezd neklesne s  nákladem 
500 kg pod 150 km. V případě, že au-
tomobil necháte v  zásuvce „předehřát“, 
tak se lze s dojezdem de facto dostat na 
letní hodnoty. 

NISSAN e-NV200
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený elektromotor pohání přední kola. Výkon 80 kW při 1/min, 
točivý moment 254 Nm při 1–3000 1/min. Jednostupňová převodovka. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4560/1755/1858 mm, rozvor 2725 mm. Zava-
zadlový prostor v pětimístném uspořádání 2,3 m3, skříňová verze 4,2 m3.

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

Výkony
Nejvyšší rychlost omezena na 128 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 14 s, kombinova-
ná spotřeba elektrické energie 15,9 kWh/100 km. Kapacita akumulátoru 40 kWh.

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

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Dojezd v praxi přes 
200 km

Delší návratnost 
(200 000 km)

Užitné vlastnosti Absence vlečení přívěsů

Vestavba akumu-
látorů neomezuje 

prostor

Oproti spalovacím 
motorům nižší zůstatková 

hodnota

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

16,6/17,5 16,9/31,1 17,1

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota 
(Eurotax)

90 000 3 roky 36,82 %

150 000 3 roky 31,79 %

210 000 3 roky 27,50 %

Nissan e-NV200
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,51 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 17,1 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +15 °C: 222 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                 
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Renault ZOE je k  dispozici se dvě-
ma výkony i  různými možnostmi dobí-
jení. Základní model R90 má pod ka-
potou elektromotor s  výkonem 68 kW 
a  točivým momentem 220 Nm. Aku-
mulátory lze dobíjet proudem o  výko-
nu maximálně 22 kW. Vrcholné prove-
dení nesoucí označení R110 pohání 
o 12 kW výkonnější elektromotor. Další dů-
ležitou předností je možnost baterie dobí-
jet třífázovým proudem o výkonu až 43 kW. 
Výkonnější verze je dražší o  znatelných 
70 000 korun. Kromě technických odliš-
ností je to dáno také tím, že se nabízí jen 
v nejvyšší výbavě Intens. 

Dojezd výrazně 
přes 250 km

Obě motorizace čerpají energii z bateri-
ového setu Z:E: 40 s  12 moduly a  192 
články. Ty poskytují celkovou kapacitu 
41 kWh a pracují s napětím 400 V. Při pl-
ném nabití je ZOE schopné dle výrobce ujet 
až 300 kilometrů. Reálný dojezd ale leží 
mezi 250 až 280 km. Na našem testova-
cím okruhu, který zahrnuje i dálniční úsek, 
jsme naměřili kombinovanou spotřebu 
15,9 kWh/100 km a  dojezd 258 km. 
I  v  zimním období tak ZOE nabízí nad-
průměrný dojezd, který se podle teploty 
pohybuje mezi 160 až 220 km. Pokud si 
před jízdou ZOE ze zásuvky předehřejete, 
rozdíl se výrazně sníží. 

Dobito za jeden den 
nebo hodinu 

Vysoká kapacita akumulátoru prakticky 
znemožňuje dennodenní nabíjení ze sítě 
230V/16A. Z  běžné zásuvky totiž ZOE 
do plného nabití potřebuje více jak den 
(25,5 hodiny). Vyšší efektivitu lze dosáhnout 
s  třífázovou rychlonabíječkou o  výkonu 
22 kW, kterou automobilka nabízí jako 
příslušenství. S ní se nabíjení zkrátí na ne-
celé tři hodiny. Dražší provedení pak lze 
dobíjet nabíječkou o  výkonu až 43 kW, 
80 % kapacity lze získat za 1,1 hodiny. 
O dlouhou životnost baterií se stará sys-
tém Chaméléon schopný automaticky re-
gulovat režim dobíjení.

Na ZOE dává automobilka standardně 
pětiletou záruku omezenou nájezdem 
100 000 kilometrů. Za příplatek 12 990 Kč
včetně DPH lze nájezd prodloužit na 
150 000 kilometrů. K dispozici jsou také 
pětileté cenově zvýhodněné servisní balíč-
ky na 60 000 a 100 000 kilometrů.

Se ZOE lze při defenzivním jízdním stylu ujet až 300 km. 
S ohledem na vysokou kapacitu akumulátoru (41 kWh) je cena 837 000 Kč atraktivní. 

Renault ZOE je celosvětově třetí nej-
prodávanější elektromobil, ve Fran-

cii dokonce tvoří polovinu všech prodejů 
elektromobilů. Společně se ZOE Renault 
dále nabízí elektrické Kangoo Z.E, které je 
k dispozici jako dvoumístný van (ceny od 
699 900 Kč), nebo pětimístné Maxi Com-
bi (od 759 900 Kč). 

Nadprůměrný 
akumulátor 
i v nejlevnější verzi

I  když si koupíte nejlevnější provede-
ní ZOE, stále máte k  dispozici obrovský 
akumulátor s kapacitou 41 kWh. Tím se 
ZOE výrazně liší od konkurence, která 
levnější provedení šidí i na kapacitě aku-
mulátoru. 

Renault ZOE na nás zapůsobil svou jednoduchostí, jasnou 
účelovostí a díky velkému 41kWh akumulátoru také dojezdem, ale 
i příznivou pořizovací cenou. 

RENAULT ZOE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu uložený elektromotor pohání přední kola. Výkon 68 kW při 3000 až 
11 300 1/min, točivý moment 220 Nm při 250 až 2500 1/min. Bezestupňová 
převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4084/1730/1562 mm, rozvor 2588 mm. 
Zavazadlový prostor 0,338 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1480/486 kg.

Výkony
Největší rychlost 135 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 13,2 s. 
Kapacita akumulátorů 41 kWh.

Cena 837 000 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Spotřeba, dojezd, 
rychlost nabíjení

Pomalejší infotainment

Cena Průměrné zůstatkové 
hodnotyPružné zrychlení

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

15,3/15,5 15,7/20,1 15,8

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 39,40 %

150 000 3 roky 34,70 %

210 000 3 roky 29,95 %

Renault ZOE
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,47 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu:  15,8 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +14 °C: 255 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  
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Citigoe iV zatím není k dispozici. Při výpočtu skutečného dojezdu vycházíme z naměřené spotřeby 
u VW e-Up! 15,1 kWh/100 km, což při využitelné kapacitě akumulátorů vystačí na 212 km.

Základní cena je stanovena na velmi pří-
znivých 429 900 Kč. Standardní výbava 
obsahuje například automatickou klimatiza-
ci, rádio nebo kožený multifunkční volant. 
Rozšíření výbavy obstará jeden ze tří paketů. 
Elektrická verze bude vždy pětidveřová.

Delší návratnost?

Při letmém propočtu nákladů dle spo-
lečnosti TecAlliance a  udávané spotřeby 
15,1 kWh/100 km vychází návratnost 
oproti verzi se zážehovým motorem na 
115 000 km. Mezi elektromobily je to vý-
tečná hodnota. Z pohledu flotilového poo-
lového automobilu je to ale stále hodně. 
Zvláště když se návratnost porovná s verzí 
na CNG (220 000 km). 

Oproti těmto propočtům jde vstříc odhad 
zůstatkových hodnot. Podle společnosti 
Eurotax vychází Citigoe iV mezi elektromo-
bily suverénně nejlépe. Pokud by se tyto 
hodnoty v praxi časem potvrdily, měnilo by 
to celkový pohled a návratnost by se jevila 
ve zcela jiných dimenzích. 

Velký test první elektrické škodovky pro 
vás připravíme do dalšího čísla časopisu. 
Při výpočtu skutečného dojezdu vychá-
zíme z  naměřené spotřeby u  VW e-Up! 
15,1 kWh/100 km, což při využitelné ka-
pacitě akumulátorů vystačí na 212 km. 

Rychlé dobíjení

Rozumný dojezd v  kategorii městského 
auta doplňují i příznivé parametry dobíjení. 
U  rychlonabíjecí stanice na stejnosměr-
ný proud o  výkonu 40 kW trvá nabití na 
80 % kapacity 1 hodinu. U  wallboxu na 
střídavý proud o  výkonu 7,2 kW zabe-
re dobíjení na 80 % kapacity 4 hodiny 
a  8 minut, u  domácí dobíjecí stanice 
o  výkonu 2,3 kW je otázkou 12 hodin 
a  37 minut. Na baterie poskytuje Škoda 
záruku v délce 8 let nebo 160 000 km.
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Koncem listopadu se rozbíhá sériová výroba prvního českého 
velkosériového elektromobilu označeného zkratkou iV. Konstrukčně 
vychází ze Škody Citigo, vyráběné společně se sesterským VW Up! 
a Seatem Mii v Bratislavě.

Prvních osm let kariéry prožila Škoda 
Citigo jako klasické městské auto s tří-

válcovým motorem, čistě benzinovým nebo 
spalujícím CNG. Od roku 2020 v  souladu 
se současnými trendy dochází k  radikální 
změně, citigo bude nově jen elektrické. Ne-
jedná se ale o přeznačenou verzi stávajícího 
elektromobilu VW e-Up!, citigo v  elektric-
kém provedení přichází s novou technikou.

Reálný dojezd 
přes 200 km

Systém pohonu v čele s elektromotorem 
o  výkonu 61 kW je až na malé odlišnosti 
shodný s VW e-Up! a Seatem Mii. Podstat-
ný rozdíl od koncernových sourozenců ale 
představují akumulátory, které se nacházejí 
v  podlaze – ve středovém tunelu a  pod 
předními i zadními sedadly. Modul složený 
ze 168 článků má rozměry 1,1 na 1,7 met-
ru, na výšku měří maximálně 30 cm. Jejich 
kapacita je 60 Ah, resp. 36,8 kWh (využitel-
ných je 32,3 kWh), to je ve srovnání s do-
savadním VW e-Up! přesně dvojnásobek. 
V  realistickém měřicím cyklu WLTP 
elektrické citigo ujede na jedno nabití 
253 km. Kombinovaná spotřeba se udává 
14,8 kWh/100 km. Provozní hmotnost je 
rozumných 1235 kg, nosnost 370 kg, při-
čemž objem zavazadlového prostoru 250 l 
zůstal po doplnění baterií nezměněn.

 ŠKODA CITIGOe iV
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  elektromotor pohání přední kola, vý kon 61 kW, točivý  
moment 212 Nm mezi 0 a 2750 otáčkami. Stálý redukční převod.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 3597/1645/1481 mm, rozvor 2422 mm. 
Zavazadlový prostor 0,250/0,923 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1235/370 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděné-
ho přívěsu 0 kg.

Výkony
Největší rychlost 130 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 12,3 s. 
Spotřeba 12,8–12,9 (NEDC), resp. 13,5–16,4 (WLTP) kWh/100 km, maximální 
dojezd 225–274 km (WLTP), kapacita akumulátorů 36,8 kWh.

Cena 429 900 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Mimořádně vysoké 
zůstatkové hodnoty

Oproti verzi spalující
CNG návratnost 

až po 220 000 km

Vysoká kapacita 
akumulátorů

Oproti 1.0 TSI 55 kW lze 
návratnost lépe akceptovat  

(cca 115 000 km)

Poměr cena/výkon Nižší nosnost

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

13,6/13,7 13,2/0,0 15,1

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota 
(Eurotax)

90 000 3 roky 56,57 %

150 000 3 roky 49,61 %

210 000 3 roky 42,66 %

Škoda Citigoe iV
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,45 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 15,1 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +19 °C: 212 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                 
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hybridního systému čtvrté generace včetně 
vylepšené odezvy a lineárního charakte-
ru, stejně tak jako tradiční výhody v podo-
bě nízké spotřeby paliva a pohodové jízdy; 
druhý pak navíc disponuje vyšším výkonem 
a dynamičtějším jízdním charakterem přiná-
šejícím potěšení za volantem.

Nadprůměrně prostorné 
kombi

Fleetové zákazníky bude nejvíc zajímat ver-
ze kombi, která se designově hodně poved-
la a aspiruje na jeden z nejkrásnějších vozů 
své třídy. Hlavní předností je velikost. Na roz-
díl od hatchbacku má kombi i sedan rozvor 
delší o znatelných 60 mm. Celková délka 
hatchbacku je jen 4370 mm, zatímco kombi 
je o znatelných 28 centimetrů delší. 

Kombi tak nepostrádá praktičnost. Základ-
ní objem zavazadlového prostoru je 598 lit-
rů (vrcholný dvoulitrový hybrid má o 17 litrů 
méně), což je výrazně nad průměrem třídy, 
navíc v praktickém balení reprezentovaném 
nízkou nákladovou hranou, možností sklá-
pění opěradel zadních sedadel páčkami ze 
zavazadlového prostoru nebo praktickými 
háčky na tašky.

Spotřeba na úrovni priusu

Toyotu Prius jsme zkoušeli loni a v rám-
ci našeho testu zaměřeného na spotřebu 
nabídl mezi hybridy vůbec nejnižší hodno-
ty. Obdobné je to nyní i u nové corolly, kde 
hybridní systém verze 1,8 l z priusu vychází. 
Dlouhodobá spotřeba v rámci našich testo-
vacích okruhů, zahrnujících silnice (40 %), 
město (40 %) a dálnici (20 %), se ustálila na 
hodnotě 4,8 l/100 km, což plně konkuruje 
jiným automobilům se vznětovými motory. 
Kde hybridní systémy v minulosti ztrácely 
na vznětové motory, byla dálnice. Současná 
generace ale i tento handicap smazává. Co-
rolla při ustálené dálniční rychlosti 130 km/h 
spotřebuje jen 6,0 l/100 km. To je stejně jako 
nejúspornější vznětové motory konkurence. 

Povedené jízdní vlastnosti

Corolla si zaslouží velkou pochvalu i v ob-
lasti jízdních vlastností. Zvláště verze s vý-
konnějším hybridním systémem (132 kW) 
nabídne kromě nízké spotřeby i příjemnou 
dynamiku a příkladné vedení jízdní stopy. 
Díky výkonnějším motorům je ale vyšší i spo-
třeba benzinu. V rámci kombinovaného reži-
mu počítejte s 5,5 l/100 km. 

Kombi nabízí vysokou užitnou 
hodnotu, skvělé jízdní vlastnosti 
a spotřebu (4,8 l/100 km) odpovída-
jící nejlepší dieselové konkurenci

Toyota se v roce 2007 rozhodla zarisko-
vat a tradiční corollu nahradila v nové 

generaci vozu nižší střední třídy modelem 
nejen s novou technikou, ale i s novým ná-
zvem – Auris. Původní název si ponechal jen 
sedan. Nyní ve 12. generaci se ale vrací k 
původnímu jménu. Dvanáctá corolla je k dis-
pozici jako sedan, hatchback i kombi. Ale už 
pouze s benzinovým nebo hybridním poho-
nem. Hybridy jsou v nabídce dokonce dva – 
1,8 litru o výkonu 90 kW a 2,0 litru o výkonu 
132 kW. Jeden přináší všechny silné stránky 

Toyota se vrátila k názvu Corolla 
ve velkém stylu. Model nové 
generace nejenže báječně jezdí, 
ale navíc překvapí úsporností. 
Pořizovací cenou a dlouhodobou 
spotřebou 4,8 l/100 km se 
tak plně vyrovná dieselové 
konkurenci. Hybridní corolla je 
kromě testované 90kW verze 
k dispozici i ve sportovnějším 
provedení se 132 kW. 

TOYOTA COROLLA TOURING SPORT
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  zážehový čtyřválec objemu 1798 cm3 o výkonu 72 kW 
kombinovaný s elektromotorem o výkonu 53 kW pohání přední kola. Samočinná 
bezestupňová převodovka e-CVT. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4650/1790/1435 mm, rozvor 2700 mm. 
Zavazadlový prostor 0,581/1,591 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1290/545 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 750/450 kg.

Výkony
Největší rychlost 180 km, zrychlení z 0 na 100 km/h za 11,1 s. Kombinovaná 
spotřeba 3,6 l/100 km. 

Cena 584 900 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Spotřeba, návratnost Cena vyšších výbav

Cena obdobná die-
selové konkurenci

Nízká 
hmotnost 
brzděného 

přívěsu (750 kg)

Vysoké zůstatkové 
hodnoty

Jízdní vlastnosti

Možnost volby 
hybridní verze s výko-

nem 132 kW

SPOTŘEBA BENZINU V RÁMCI TESTU –
jízda s vybitým akumulátorem ( l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

4,4/4,6 4,3/6,0 4,8

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 50,46 %

150 000 3 roky 44,54 %

210 000 3 roky 38,63 %

Toyota Corolla 
Touring Sport
Skutečné náklady na palivo: 1,55 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu: 4,8 l/100 km
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Volkswagen e-Golf zlevnil o výrazných 100 000 Kč, což urychlilo návratnost na 110 000 km 

teplota, auto kompletně rozmrazené 
a  reálný dojezd o 30 km vyšší. V  letních 
měsících počítejte s  průměrnou spotře-
bou 16 kWh/100 km a dojezdem kolem 
220 km. Zapnutá klimatizace dojezd sni-
žuje přibližně o 10 km, tedy výrazně méně 
než zapnuté topení (-15 až -20 km). 

Nižší cena zatraktivňuje 
návratnost

Elektrický golf meziročně zlevnil 
o 100 000 korun. Původní cena se blížila 
milionu korun (981 900 Kč) a návratnost 
oproti obdobně vybavenému a stejně vý-
konnému modelu 1.5 TSI/110 kW DSG 
ležela za hranicí 160 000 km. Díky výraz-
nému zlevnění se podařilo dostat návrat-
nost na 110 000 km. V oblasti nákladů na 
palivo dokáže e-golf oproti klasické ben-
zinové verzi ušetřit necelé 2 Kč. 

ných mrazech. S elektromobilem je potře-
ba se naučit zacházet. Pokud ho budeme 
využívat jako konvenční auto, nejenže 
přijdeme o  řadu benefitů, ale navíc bu-
deme na některé věci naštvaní. V zimním 
období se určitě u elektromobilů nevyplatí 
nasednout a  vyjet, protože budeme po 
pár kilometrech hudrovat na velmi po-
zvolný náběh topení a na nápadně nízký 
dojezd. Pokud s  autem zapojeným do 
zásuvky využijeme před jízdou komfortní 
funkci předehřevu, ušetříme významně na 
dojezdu. Topení nemusí pracovat na plný 
výkon a  akumulátor bude mít také blíž 
k provozní teplotě. 

Když jsme při -10 °C nasedli a se zcela 
prochladlým autem vyjeli, v  interiéru byla 
celkem příjemná teplota až po ujetí 30 km 
a  reálný dojezd byl při spíš defenzivním 
jízdním stylu lehce přes 130 km. Po přede-
hřátí interiéru byla uvnitř námi nastavená
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Elektrický Volkswagen Golf prošel v  roce 2016 rozsáhlou, ale 
zároveň poslední technickou modernizací. Zcela zásadní je použití 
nových, výkonnějších akumulátorů, se kterými je možné v praxi ujet 
přes 200 km. Volkswagen své síly nyní upíná na vznikající rodinu 
elektromobilů ID. 

Elektromobily nové a  zcela samostatné 
řady ID. se stávají skutečností. Jako 

první se v prodeji příští rok objeví hatchback 
ID.3, který nahradí dosavadní model e-Golf. 
Následovat bude crossover, mikrobus i velký 
autonomní sedan. I když se hatchback ID.3 
začíná vyrábět v rámci ověřovací série, k prv-
ním zákazníkům se dostane až v létě příštího 
roku. Cenou by se měl včetně DPH vejít pod 
800 000 korun. 

Trhu tak ještě nějaký čas bude dominovat 
e-golf. Jde o  prověřené auto s  výtečným 
dojezdem a  solidní zůstatkovou hodnotou. 
Další výraznou předností je prostorný interi-
ér, který se od klasické verze se spalovacími 
motory neodlišuje. 

Od poslední modernizace používá e-golf 
nové, o  11 kWh výkonnější lithium-iontové 
akumulátory, jejichž kapacita byla zvýše-
na z  24,2 kWh na 35,8 kWh. Další výraz-
nou změnou je navýšení výkonu motoru 
o  15 kW. Elektromotor tak nyní disponuje 
rovnými 100 kW, což se projevuje na lepší 
dynamice (z 0 na 100 km/h za 9,6 s). Nej-
vyšší rychlost vzrostla ze 140 na 150 km/h. 
Spotřeba elektřiny se přitom nezměnila.

V zimě předehřát a vyjet!

Výhodou je, že e-golf jsme vyzkoušeli 
jak při teplotách kolem 15 °C, tak i při sil-

VW e-GOLF
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený elektromotor pohání přední kola. Výkon 100 kW od 3000 
do 12 000 1/min, točivý moment 270 Nm od 1 do 3000 1/min. Bezestupňová 
převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4270/1799/1450 mm, rozvor 2631 mm. 
Zavazadlový prostor 0,341/1,231 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1615/450 kg. 

Výkony
Největší rychlost 150 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,6 s. 
Kapacita akumulátorů 35,8 kWh.

Cena 882 900 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Nezměněná užitná 
hodnota

Dojezd nelze ke zvolené 
koncepci dále navyšovat

Jízdní vlastnosti

Absence prostoru 
pro rezervní kolo

Cena a akceptova-
telná návratnost

Atraktivní formy 
financování

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

14,3/14,7 13,9/22,3 16,1

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota 
(Eurotax)

90 000 3 roky 43,40 %

150 000 3 roky 38,30 %

210 000 3 roky 33,24 %

Volkswagen e-Golf
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,48 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 16,1 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +15 °C: 219 km
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Dojezd až 400 km!

Do roku 2021 představí automobilka 
facelift crafteru, který přinese nejen nové 
technologie, ale také zařazení elektrického 
pohonu pro všechny jeho verze včetně val-
níku a  podvozku pro individuální nástavby. 
Vekou změnou bude také nový bateriový set 
umožňující dojezd 400 kilometrů. Zajímavos-
tí také je, že všechny vozy budou mít stejnou 
konstrukci nezávisle na maximální povolené 
hmotnosti. Rozdíl tak bude jen v  příslušné 
homologaci.

Nízká spotřeba díky 
omezovači rychlosti

Ve srovnání s  tradičními motorizacemi 
má e-crafter tuhý chod plynového pedá-
lu, což umožňuje lépe pracovat s mírou 
rekuperace. S  její pomocí lze efektivně 
snižovat rychlost, což výrazně prodlu-
žuje interval výměny brzdových kotoučů 
i destiček. Stejně jako ostatní elektromo-
bily, umí e-crafter rychle vyrazit z  křižo-
vatky i  pružně akcelerovat až do maxi-
mální rychlosti omezené na 90 km/h. 

Automobilka udává průměrnou spo-
třebu energie 21,5 kWh/100 km, což 
je ekvivalentem spotřeby 2,1 l/100 km 
nafty. V rámci našeho testu jsme dosáhli 
dlouhodobé spotřeby 22,6 kWh/100 km,
s  nákladem 500 kg se pak průměrná 
spotřeba zvýší na 26,2 kWh/100 km. To 
jsou velmi zajímavé hodnoty, která ale 
připisujeme především omezovači rych-
losti na 90 km/h. Předjíždění si proto 
s  e-crafterem brzy rozmyslíte, omezená 
rychlost ale umožňuje vysoký dojezd, 
který může v čistě městském provozu při 
defenzivní jízdě přesáhnout i 170 km. 

80 % kapacity 
za 45 minut

Nový e-crafter má již v  základní výbavě 
možnost nabíjení rychlodobíjecí stanicí 
CCS s  výkonem 40 kW. V  takovém pří-
padě lze získat 80 % kapacity baterie za 
45 minut. K  nabíjení lze použít také ná-
stěnnou nabíječku se střídavým proudem 
o výkonu 7,2 kW. V tomto případě se aku-
mulátory nabijí na 100 procent kapacity 
během 5 hodin a 20 minut. V případě do-
bíjení proudem 2,3 kW se 100 % kapacity 
obnoví za 17 hodin. 

Akumulátory nabízejí 
kapacitu 35,8 kWh. 
V prodeji ale bude také 
verze využívající celou 
plochu dvojité podlahy
a tak bude možné bez 
nabíjení ujet až 400 km. 

Nový e-crafter stojí 1,6 mil. Kč bez 
DPH. K dispozici je pouze v jediném 

provedení, a  to dodávka se středním 
rozvorem, délkou i  výškou označenou 
H3. V této konfiguraci měří 5986 mm na 
délku, 2040 mm na šířku a 2590 mm na 
výšku. Díky rozvoru 2590 mm má nákla-
dový prostor objem 10,7 m3 s celkovou 
hmotností 970 až 1720 kilogramů v zá-
vislosti na verzi. 

Vývoj modelu e-Crafter probíhal sou-
běžně s verzemi poháněnými motory TDI 
Euro 6. Konstrukce přitom byla od po-
čátku uzpůsobena pro použití elektromo-
toru. Bateriový set s kapacitou 35,8 kWh
váží 400 kg a je umístěn pod podlahou, 
přičemž platforma je stejná jako u verze 
se zadním náhonem. Ve srovnání s před-
ním náhonem je podlaha o 10 cm vyšší, 
což je u  e-crafteru kompenzováno pro-
vedením H3. Nákladový prostor je vy-
soký 1861 mm s  šířkou mezi podběhy 
1380 mm.

Mezi užitkovými auty jsou elektromobily stále raritou. Nový 
Volkswagen e-Crafter je na našem trhu mezi velkými dodávkami 
unikátní, v  zahraničí ale musí konkurovat například Renaultu 
Master. 

VOLKSWAGEN e-CRAFTER
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu uložený elektromotor pohání přední kola. Výkon 100 kW při 3300
až 11 700 1/min, točivý moment 290 Nm při 1−330 1/min. Bezestupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 5986/2040/2590 mm, rozvor 3640 mm. 
Nákladový prostor 10,7 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 2427/1073 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost omezena na 90 km/h, zrychlení z 0 na 80  km/h za 9,1 s, 
kombinovaná spotřeba 21,5 kWh/100 km,  kapacita akumulátorů 35,8 kWh.

Cena 1 621 527 Kč bez DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Vysoká užitná 
hmotnost (1,1 t)

Vyšší pořizovací cena

Zátah elektromotoru, 
zrychlení

S nákladem jen průměr-
ný dojezd omezující pro 

městské využitíRychlé nabíjení

Nízké náklady na 
servis a palivo

Omezovač rychlosti 
nastaven na 90 km/h

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

21,2/22,5 22,8/x
22,6 (26,2 s ná-
kladem 500 kg)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 38,20 %

150 000 3 roky 34,27 %

210 000 3 roky 33,07 %

Volkswagen e-Crafter
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,68 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu:  22,6 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +15 °C: 145 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  
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potřeba navrhnout při zvětšení objemu. 
Pro lepší aerodynamiku nasávaného vzdu-
chu byl přidán vodní intercooler napojený 
na kratší vedení. Toto technické řešení 
přináší chladnější vzduch do spalovací 
komory, což má pozitivní vliv na spotře-
bu i produkci emisí. Ke snížení ekologické 
stopy je motor vybaven technologií selek-
tivní katalytické redukce se vstřikováním 
močoviny AdBlue. V modelech Renault jej 
najdeme laděný na výkony 88 a 110 kW 
spojený se šestistupňovou manuální nebo 
automatickou převodovkou. 

Nahrazení hned 
dvou motorů

Poslední novinkou na poli pohonných 
jednotek je pátá generace přeplňovaného 
dvoulitrového čtyřválce nesoucí označení 
Blue dCi. Podobně jako v předchozích pří-
padech, i zde automobilka sáhla po techno-
logii selektivní katalytické redukce pracující 
se vstřikováním močoviny AdBlue pro re-
dukci emisí NOx. 

V nabídce novinka nahrazuje deriváty s ob-
jemy 1,6 a 2,0 litru. Novinka má navýšený 
výkon o 30 kW a 20 Nm, který je dostupný 
v širším spektru otáček. Na trhu je dostupný 
s výkony 118 a 147 kW. 

Sportovně orientované modely divize Renault Sport poprvé nabídnou motor s výkonem 220 kW, 
tedy rovných 300 koní 

Osmá generace 
v plné síle

Vznětový motor 1.5 Blue dCi se dočkal 
již osmé generace, jejíž největší novinkou 
je integrace systému selektivní katalytic-
ké redukce v kombinaci s filtrem pevných 
částic. Tato technologie snižuje škodlivé 
emise motorů, aniž by měla negativní vliv 
na jejich dynamiku. Mezi další důležité prv-
ky patří výkonný chladič a vstřikovače pali-
va pracující s tlakem 2000 barů. Díky tomu 
nabídne motor vyšší točivý moment v šir-
ším spektru otáček. Aktuální nabídku tvoří 
výkonové verze 55, 70 a 85 kW, přičemž 
nejsilnější derivát lze mít s  automatickou 
převodovkou EDC. Disponuje také funkcí 
Overboost, která krátkodobě přidá 4 kW 
a 25 Nm například při předjíždění. 

Proti downsizingu

Další novinkou v  nabídce Renaultu je 
zcela nový vznětový motor 1.7 Blue dCi, 
který v  loňském roce postupně nahradil 
agregát 1.6 dCi. Ten použili konstruktéři 
jako základ, ovšem provedli rozsáhlé úpra-
vy. Blok motoru byl uzpůsoben vyššímu 
zdvihu a  nové klikové hřídeli, kterou bylo 
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Renault nad vývojem klasických spalovacích motorů rozhodně hůl neláme. Představuje nyní velmi 
širokou plejádu nových zážehových i  vznětových motorů, které jsme si mohli vyzkoušet v  rámci 
dynamické prezentace v modelech Renault a Dacia. 

Při vývoji nových motorů využili konstruk-
téři moderních technologií pro snížení 

spotřeby paliva i  produkce emisí. Zaměřili 
se zejména na třecí ztráty, práci s  vyššími 
tlaky i aerodynamiku nasávaného vzduchu. 
Ve snaze o co nejlepší výsledek využila au-
tomobilka spolupráci se značkami Nissan 
a Daimler.

Malý motor s velkým 
potenciálem

Nový motor 1.3 TCe GPF se může po-
chlubit vyšším točivým momentem v  šir-
ším spektru otáček i  dynamikou v  nižších 
rychlostech. Díky efektivnějšímu spalování, 
sníženému tření a  vyšší tepelné účinnos-
ti se podařilo dosáhnout 8% úspory paliva 
ve srovnání s motorem 1.2 TCe. Ke snížení 
emisí přispívá filtr pevných částic. K dispo-
zici jsou čtyři výkonnostní varianty od 75 do  
117 kW, přičemž některé jsou nabízené 
s automatickou převodovkou EDC. 

Vývoj pod taktovkou 
Renault Sport

Při vývoji nového motoru 1.8 TCe GPF 
spolupracovala divize Renault Sport s  au-
tomobilkou Nissan.  Renault díky tomu 
může poprvé nabídnout v  modelech R.S. 
výkon 220 kW (300 k) s točivým momentem  
420 Nm a  převodovkou EDC a  400 Nm 
v případě převodovky manuální. Kromě mo-
delu Megane R.S. a  Megane R.S. Trophy 
se agregát vyskytuje ve variantě s 165 kW 
v  modelech Talisman a  Espace. Agregáty 
nasazené v  modelech Renault Sport mají 

oproti 165kW variantě 
upravenou hla-
vu válců a  další 
úpravy, aby odo-
lávaly vyšší ná-
maze při spor-

tovní jízdě. 

Renault představil nové 
spalovací motory

TECHNICKÉ INOVACE                                                       NOVé SPalOVací MOtORy
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Řidičská příprava na zimu je důležitější než samotná příprava vozidla na toto období. Řidiči se často 
domnívají, že před zimou stačí vyměnit pneumatiky a směs do ostřikovačů a zopakovat si zvládání 
smyků. To je pravda jen částečně. Ze všeho nejdůležitější je uvědomit si, že přichází zima a přepnout 
se do zimního módu. 

Až se zima zeptá
Bezpečnost                            Co nA sněhu nepodCenit

Problém českých řidičů není to, že by 
nedokázali jezdit ve zhoršených adhez-

ních podmínkách, dokonce si troufám říci, 
že čeští řidiči patří po stránce schopnosti 
ovládat vozidlo k těm lepším. Jejich problém 
spočívá spíše v  nadhodnocování svých 
schopností, zejména ve ztížených podmín-
kách. Napadne sníh a  mnoho řidičů jede, 
jako by se nechumelilo. Přesvědčují sami 
sebe, že jsou natolik dobří, že takovou ma-
ličkost, jako je sníh na silnici, není třeba brát 
na vědomí. A jejich jízdní styl zůstane prak-
ticky beze změny.

ABs prodlužuje brzdnou 
dráhu, auto ale zůstává 
ovladatelné!

Za zásadní při nástupu zimy považuji dvě 
věci. Předně vzít fakt, že přišla zima, na vě-

domí, a  proto zvolnit a  zbystřit. Mohu být 
velmi dobrý řidič, ale více jak půl roku jsem 
jezdil na suchých, nanejvýš mokrých vozov-
kách a  na sníh si musím znovu zvyknout. 
A to trvá minimálně dva dny. Druhou věcí je 
uvědomit si, jakými podvozkovými systémy 
je moje vozidlo vybaveno. 

Pokud kromě firemního vozidla používáme 
ještě vlastní, starší vůz bez ABS, je rozdíl 
v ovladatelnosti mezi oběma vozidly při brz-
dění na sněhu skutečně markantní. Bez ABS 
budeme muset v  krizové situaci zvolit pře-
rušované brzdění vždy, když budeme potře-
bovat brzdit a zároveň si zachovat možnost 
vozidlo vést směrově. Sešlápneme spojku 
a ve vysoké frekvenci – alespoň 3x za vte-
řinu – budeme intenzivně sešlapávat pedál 
brzdy. Naopak má-li naše vozidlo ABS, pak 
musíme definitivně na přerušované brzdění 
zapomenout; také musíme počítat s  delší 
brzdnou drahou.

esp mentálně slabším 
řidičům zvyšuje 
sebevědomí

Většina vozidel je již vybavena stabili-
začním systémem ESP. Ten je založen na 
porovnávání dráhy, kterou chceme jet (to 
systém pozná podle natočení volantu), 
s dráhou, kterou ve skutečnosti vozidlo 
jede (z různých otáček jednotlivých kol). 
Pokud se dráhy liší, začne systém přibrz-
ďovat některá kola a snaží se skutečnou 
dráhu co nejvíce přiblížit té požadované. 
Sytém dělá něco, čeho řidič naprosto 
není schopen (už třeba jen proto, že má 
k  dispozici jen jeden pedál brzdy) a  od 
řidiče se chce, jen aby nebrzdil a volant 
ponechal v  poloze, ve které právě je. 
Vozidlo vlastně převzalo řízení a  potře-
buje, aby mu do toho řidič nezasahoval. 



chvíli nepotřebujeme. Takže motor k ni-
čemu nepotřebujeme. Jeho vypnutí a tím 
vypnutí ABS umožní kolům jejich úplné 
zastavení, což povede po několika met-
rech brzdného smyku k úplnému zasta-
vení. Nejnovější verze ABS již tuto službu 
udělají za nás, při snížení rychlosti na  
7 km/h se totiž samy vypnou.

nárazu zezadu 
lze předejít

První den sněhu. Řidič stojí na červené, 
když tu náhle se zezadu přiřítí jiné vozi-
dlo, jehož řidič kluzkou vozovku podcenil 
a nestačí zastavit. Následuje náraz, řidič 
stojícího vozidla je jednoznačně bez viny. 
Tedy z  pohledu právní odpovědnosti. 
V kontextu defenzivní strategie jízdy niko-
liv. Kdyby totiž vzal v úvahu, že zejména 
v den nástupu zimy budou mít řidiči pro-
blémy s brzděním, nechal si odstup od 
vozidla před sebou a sledoval v zrcátku 
situaci za sebou, měl by šanci poznat, že 
blížící se řidič nejspíš nestihne zastavit, 
a  mohl zařadit jedničku a  (samozřejmě 
pokud by to konkrétní situace umožňo-
vala) vyjet z řady a „zachránit se“.
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ale řidič, který těmto adhezním podmín-
kám nedokázal (nebo nechtěl) přizpůso-
bit jízdu. Psané zákony se někdy porušit 
podaří, ty fyzikální nikdy.

při brzdění z prudkého 
svahu ABs překáží

Systém ABS je bezesporu užitečný, 
ale své mouchy má. Jedna z  těch nej-
větších je nemožnost zcela zastavit 
vozidlo v  jedné specifické situaci. Jde 
o  jízdu z  prudkého svahu na zasněže-
né nebo zledovatělé vozovce. Zrychlení, 
které vozidlu udílí přitažlivost zemského 
jádra, již tření mezi pneumatikou a  vo-
zovkou téměř nestačí kompenzovat. 
Bylo by třeba zcela zastavit kola a  po-
čkat, až vozidlo zastaví. Jenže ABS ze 
své podstaty zablokování kol neumožní 
a  tak vozidlo jede sice pomalu, ale po-
řád. Dokonce jde i  do určité míry řídit, 
jen zastavit nejde. Jediným řešením je 
vypnout ABS, to ale běžným způsobem, 
tedy nějakým ovladačem, není možné. 
A  tak nám nezbude než vypnout motor 
a tím i ABS. Máme sešlápnutou spojku, 
zcela sešlápnutý pedál brzdy a řídit v té 

Pokud se dostaneme do situace, kdy 
se aktivuje ESP (auto nám to vždy sdělí 
rozsvícením kontrolky nebo nápisem na 
displeji), znamená to, že jsme rychlost 
pro průjezd zatáčkou přehnali. Měli by-
chom si z toho vzít ponaučení a příště jet 
v podobné situaci pomaleji. Mnohem dů-
ležitější než zvládání smyku je prevence, 
tedy správně zvolená rychlost v konkrét-
ní situaci. 

Stabilizační a  další podvozkové systé-
my řidiči velmi pomáhají, a  to je dobře, 
protože řidič je uživatel vozidla a  nelze 
po každém požadovat, aby byl zrovna 
mistr světa v  jízdě na kluzké vozovce. 
Bohužel ale mohou mít, zejména u men-
tálně jednodušších řidičů, negativní efekt 
v podobě nežádoucího posílení sebevě-
domí. Řidič „pošle“ vozidlo do zatáčky 
rychleji, než je zdrávo, protože má přece 
v autě ty systémy.

Škola smyku většinou 
nepomůže

Věnovat celý den nácviku zvládání smy-
ků již v současnosti postrádá větší smy-
sl. Jednak k většině druhů smyků, které 
se v takzvaných smykových kurzech učí, 
u  vozidel současné koncepce nemůže 
dojít, ale hlavně systém ESP se snaží 
smyk zvládnout sám a když se to nepo-
daří jemu, řidič už je většinou bez šance. 
Ovšem vyzkoušet si při prvním sněhu 
brzdné účinky svého vozu rozhodně stojí 
za to. Neobsazená část parkoviště dob-
ře poslouží, samozřejmě brzdit budeme 
z malé rychlosti a jen několikrát, aby vše 
proběhlo v naprostém bezpečí.

Věnujte více času 
plánování cest

Důležité je v  zimním období věnovat 
zvýšenou pozornost plánování cesty. 
Čas, který stačí v  létě, v  zimě obvykle 
nestačí. Řidič, který se pak snaží dohnat 
zpoždění rychlou jízdou, často do cíle 
nedojede. Pokud už se řidič dostane do 
skluzu, měl by si dobře srovnat priority 
a  zachovat bezpečnou rychlost, i  když 
se zdá, že něco nestihne.

Z hlediska odpovědnosti za nehody je 
třeba podotknout, že viníkem nehody 
obvykle nebývá sníh či led na vozovce, 

Řidiči často nadhodnocují své schopnosti, což se v zimě nevyplácí



niknou ani na suchu, ani na vodě, ale ani 
na sněhu. Naopak příjemně překvapily 
na ledu. A kvůli měkčí směsi mají v  létě 
oproti letním pneumatikám delší brzdnou 
dráhu a kratší životnost. A právě krátká 
životnost devalvuje investici do těchto 
univerzálních pneumatik. Celoroční obu-
tí nedisponuje takovým nájezdem jako 
pneumatika letní a v létě je jen nepatrně 
lepší než zimní pneumatika. Když se-
čteme životnost obou sad, v nájezdové 
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kompromisů. A  to je kámen úrazu, pro-
tože v žádné disciplíně nevyniknou. I  to 
je důvod, proč se v každoročních mezi-
národních testech umisťují někde na půl 
cesty. 

Kvalitu univerzálních celoročních pneu-
matik testoval německý autoklub ADAC 
i rakouský ÖAMTC. Na úvod se sluší po-
znamenat, že ani jeden z autoklubů ná-
kup těchto pneumatik nedoporučil. Potíž 
je v tom, že univerzální pneumatiky nevy-
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V  rámci našich vzdělávacích akcí jsme v  souvislosti se zimními pneumatikami zaznamenali řadu 
zajímavých dotazů. Na ty nejčastější se teď budeme snažit odpovědět. 

Nabídka s  celoročními pneumatika-
mi rok od roku roste. Jaké výhody 
tyto univerzální pneumatiky nabíze-
jí? Má tedy ještě smysl dvakrát roč-
ně auto přezouvat? 

Celoroční pneumatiky vyrábí celá řada 
výrobců, mezi nimi i renomovaný Good- 
year, Michelin, Continental nebo Pirelli. 
Aby tyto univerzální pneumatiky splnily 
zákonné předpisy a mohly být označeny 
značkou M+S, musejí zohledňovat řadu 

Co jste možná 
o pneumatikách 

nevěděli…

TesT celoročNích pNeuMaTik dle zkoušek adac*

celoroční pneu 
205/55 r16 V

orientační cena 
v kč

sucho Mokro sníh led opotřebení Výsledek

Michelin 
crossclimate

2050 2,2 2,5 3,4 2,3 1,5 3,4

Vredestein Quatrac 5 1985 3,4 3,4 2,8 2,4 2,0 3,4

Nokian Weatherproof 2410 3,8 2,9 1,8 2,9 2,5 3,8

Goodyear Vector 4 
season Gen-2

2255 3,9 2,5 2,1 2,3 2,0 3,9

pirelli cinturato all 
season

2305 3,8 3,1 3,9 2,3 2,0 3,9

Bridgestone a011 2085 4,2 2,8 4,9 2,9 2,5 4,9

hankook 
kinergy 4s h740

1810 4,0 5,0 2,7 2,6 2,5 5,0

*) Hodnocení jako ve škole (1:nejlepší, 5: nejhorší)

ZIMNÍ PNEUMATIKY                                                   Ptáte se, my odPovídáme



tě. Jedinou nevýhodou jsou o něco horší 
záběrové vlastnosti na zasněžené vo-
zovce. I tato pneumatika ale při montáži 
vyžaduje zvýšenou pozornost. U  asy-
metrického dezénu se rozlišuje vnitřní 
a  vnější strana. Pneumatika proto musí 
být nazutá tak, aby byl nápis Outside 
na vnější straně ráfku. Na směru otáče-
ní zpravidla nezáleží – pneumatika bude 
správně fungovat, i  když na pohled vy-
padá, že je na jedné straně auta namon-
tována „v protisměru“. Jen v ojedinělých 
případech je značení pneumatiky ještě 
doplněno šipkou určující směr rotace, 
tato kombinace asymetrického a směro-
vého designu se používá u vysokovýkon-
ných sportovních pneumatik.

když po 1. 11. havaruji na letních 
pneumatikách, může pojišťovna krá-
tit plnění? 

Podle zákona je povinnost zimního 
obutí v  případě, že v  období od 1. 11. 
do 31. 3. lze vzhledem k povětrnostním 
podmínkám předpokládat, že se na silni-
ci během jízdy může vyskytovat sníh, led 
nebo námraza. Povinnost používat zimní 
pneumatiky může přikázat také dopravní 
značka se sněhovou vločkou. U  vozidel 
do 3,5 tuny musíte mít zimní pneumatiky 
na všech čtyřech kolech a hloubka vzor-
ku musí být minimálně 4 mm. U  vozidel 
nad 3,5 t je pak předepsána minimální 
hloubka dezénu 6 mm. Může se stát, že 
v případě nehody na letních pneumatikách  
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Na našem trhu je v současné době možné koupit ce-
loroční pneumatiky od více jak deseti výrobců. Jejich 
nízká životnost částečně devalvuje úsporu v podobě 
jarního a podzimního přezouvání. 

vzdálenosti celoroční pneumatiky zao-
stanou téměř o polovinu! Dalším negati-
vem je neblahý vliv na spotřebu. 

Nicméně i přes zjištěné nedostatky se 
celoroční pneumatiky vyplatí těm řidičům, 
kteří ročně neujedou více než 6000 km. 
Pro ně je neustálé přezouvání pneumatik 
finančně i časově nevýhodné. 

Je lepší asymetrický, nebo směrový 
dezén? 

Řada fleetových manažerů nyní řeší 
dilema, zda zimní pneumatiky koupit se 
symetrickým, směrovým nebo asymet-
rickým dezénem. 

První generace zimních pneumatik měly 
symetrický dezén, který je i  v  současné 
době k  dispozici u  nejlevnějších zimních 
pneumatik. Zde nezáleží na způsobu 
montáže, pneumatika má po obou stra-
nách a  v  obou směrech otáčení stejné 
vlastnosti. Symetrický dezén je tedy nej-
starší a  nejjednodušší konstrukcí. Velmi 
často se využívá i  u  takzvaných celo-
ročních pneumatik, které se v  omezené 
míře vyrábějí dodnes. Vždy se však jedná 
o pneumatiky, které řeší řadu kompromisů. 

Na kvalitativně vyšším stupni jsou pneu- 
matiky se směrovým a  asymetrickým 
dezénem. Každý z  nich má jiné před-
nosti a  liší se mezi sebou i  způsobem 
montáže. Směrové pneumatiky jsou 
zpravidla levnější a  většinou se vyrábějí 
v  rozměrech do sedmnácti a  osmnác-
ti palců. Asymetrické pneumatiky jsou 
naopak většinou výsadou rozměrnějších 
kol, a od 18 palců jsou zpravidla jedinou 
možností. 

Rozdílná konstrukce dezénu má po-
chopitelně vliv na vlastnosti pneumati-
ky. Směrový dezén je v zimním provozu 
univerzálnější. Vzorek je více či méně 
souměrný podle podélné osy běhou-
nu a  je variací na šípovitý design. Díky 
tomu pneumatika dobře zabírá v  celé 
ploše a  lépe odvádí sníh nebo vodu. Je 
tedy nasnadě, že směrový dezén zís-
kává výhodu na horách nebo v  terénu, 
kde se může pochlubit lepším záběrem 
ve sněhu či blátě. Nevýhodou směrových 
pneumatik je horší stabilita, slabší boční 
vedení a vyšší hluk. U směrové pneumati-
ky je také rozhodující směr otáčení, a tak 
vyžaduje vyšší nároky při montáži. Aby 
dezén správně zabíral, musí šipka ozna-
čující rotaci souhlasit se směrem otáčení 
pneumatiky při jízdě dopředu.

Asymetrický dezén tyto nedostatky od-
bourává. Na vnější straně dezén připo-
míná letní pneumatiku. Tato část vzorku 
se méně deformuje, proto má lepší při-
lnavost a je odolnější vůči bočním silám. 
Přínosem je kratší brzdná dráha, menší 
opotřebení a  lepší vedení v  zatáčkách. 
Zimní vlastnosti asymetrické pneumati-
ce dodávají především drážky na vnitřní 
straně, zde je dezén více prořezaný. La-
mely na vnitřní polovině dezénu zajišťují 
trakci na sněhu a  odvádí vodu a  sníh. 
Asymetrická pneumatika je proto obec-
ně vhodnou volbou pro silnější auta. 
Hodí se pro rychlejší jízdu a její vlastnosti 
nejlépe vyniknou na dálnici nebo ve měs-



a  na vzniku dopravní nehody nenesete 
žádnou míru účasti, tak i v tomto přípa-
dě pojistné plnění nemá být kráceno. 
V  těchto případech ale také záleží na 
konkrétním znění pojistné smlouvy. 

Pokud se tedy dopravní nehoda stane 
a  vy máte na automobilu namontovány 
letní pneumatiky, je vhodné k  nehodě 
zavolat policii, která do zápisu uvede, 
zda vznikla příčinná souvislost mezi pou-
žitými pneumatikami a nehodou. Pokud 
se tak nestane, pojišťovna nemá důvod 
krátit pojistné plnění. Pokud by přece jen 
k ponížení výše škody přistoupila, nezbý-
vá než případ dále řešit soudní cestou. 

vozu se tak od nich nemusí dočkat ani 
kompenzace nákladů na vlastní opravu 
vozu.

Uplatňování nároků na odškodnění bo-
hužel často ztroskotává na nedostatku 
důkazů. Pokud najedete do výtluku, roz-
hodně neopouštějte místo nehody a vše 
nejprve dobře zdokumentujte.

Jaká jsou pravidla pro užívání zim-
ních pneumatik v zahraničí? 

Významným důvodem pro zavedení po-
vinnosti používat zimní pneumatiky v zá-
konem vymezeném období jsou právní 
úpravy v okolních státech, které vesměs 
(kromě Polska) takovou úpravu obsahují 

vám pojišťovna zkrátí plnění, a to i v pří-
padech, kdy nejste viníkem nehody. Ob-
čas totiž pojišťovna krátí plnění při jízdě 
na letních pneumatikách v  tomto obdo-
bí automaticky bez přihlédnutí k  tomu, 
jaké bylo v daný okamžik nehody počasí 
a kdo nehodu zavinil s odkazem na po-
rušení zákona. 

Obecně ale platí, pokud jste neporušili 
zákon, pojišťovna nemá důvod pojištění 
krátit. Pokud tedy dojde k nehodě na let-
ních pneumatikách v zimním období, ale 
počasí bude krásné a silnice suchá, pojiš-
ťovna nemá důvod ke krácení pojistného. 
Pokud máte letní pneumatiky poškozené 

ZIMNÍ PNEUMATIKY                                                   Ptáte se, my odPovídáme
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NeJpoužíVaNěJší iNdexy NosNosTi

index
Nejvyšší 

nosnost kola

77 412

78 425

79 437

80 450

81 462

82 475

83 487

85 515

86 530

87 545

88 560

89 580

90 600

91 615

92 630

93 650

94 670

95 690

96 710

97 730

pokud jsem poničil podvozek o  vý-
tluk v  silnici, lze náhradu škody vy-
máhat po majiteli komunikace?

S náhradou škody se může majitel au-
tomobilu obrátit přímo na vlastníka ko-
munikace. Vymáhání odškodnění přímo 
na něm může být pro poškozeného v ur-
čitých případech dokonce výhodnější. 
Majitel silnice je totiž povinen řidiči na-
hradit veškerou škodu, která mu v sou-
vislosti se závadou ve sjízdnosti vznikla, 
tedy nejen vlastní škodu na vozidle, která 
se v  těchto případech může pohybovat 
od několika tisíc až po částky v řádu sta-
tisíců korun, ale i  náhradu za případný 
ušlý zisk, dovolenou, propadlé letenky, 
ubytování atd. Paradoxní je navíc sku-
tečnost, že pojišťovny se mnohdy snaží 
pojistné plnění snížit, ať už s ohledem na 
stáří vozidla, jeho stav nebo předcho-
zí opotřebení poškozených dílů. Majitel 

Podle zákona je povinnost zimního obutí v případě, 
že v období od 1. 11. do 31. 3. lze vzhledem k pově-
trnostním podmínkám předpokládat, že se na silnici 
během jízdy může vyskytovat sníh, led nebo námraza

Na příchod zimy se řada řidičů připravuje pouze tím, 
že nalije nemrznoucí směs do ostřikovačů 



nebo z  nich taková povinnost vyplývá. 
Například na Slovensku je přímo v § 38 
zákona č. 8/2009 Z.z., o  cestnej pre-
mávke, povinné užívání zimních pneu- 
matik obdobné jako u nás. V Německu 
z právní úpravy zákona o silničním pro-
vozu (StVO) povinnost použití zimních 
pneumatik a  sněhových řetězů za ur-
čitých klimatických podmínek vyplývá 
nepřímo. V  Rakousku pak je používání 
zimních pneumatik předepsáno v  záko-
ně o vozidlech mezi povinnostmi řidiče, 
a  to zvlášť pro osobní vozidla, nákladní 
vozidla a autobusy. Tato povinnost platí 
celostátně na všech silnicích, s výjimkou 
vozidel M1 a N1, kdy platí pouze na silni-
cích se zimním povrchem vozovky. Úřa-
dy a policie ovšem mohou tato omezení 
podle místních podmínek upravit.

kdy jsou nové pneumatiky staré?
Na všech pneumatikách musí být uve-

den takzvaný DOT kód. Na pneumatice 
začíná označením „DOT“ a jeho poslední 
čtyřčíslí vám poskytne informaci o týdnu 
a roku výroby pneumatiky. 

Na otázku, do jakého data výroby lze 
novou pneumatiku považovat za „no-
vou“ a  kdy je možné ji reklamovat jako 
příliš starou, existuje celkem jednoduchá 
odpověď. Neexistují žádná oficiální vě-
decká ani technická data, jež by jasně 
stanovovala maximální stáří nepouži-
té pneumatiky. Toto tvrzení ale platí jen 
v  případě, že je pneumatika správně 
uskladněna.

Snažili jsme se získat více informací 

o stárnutí pneumatik a životnosti nových 
pneumatik. O  vyjádření jsme požádali 
zástupce společnosti Goodyear Dunlop: 
„Setkáváme se občas s řidiči, kteří odmí-
tají nakupovat nové pneumatiky vyrobe-
né před rokem či dvěma lety. Své cho-
vání následně odůvodňují tvrzením, že 
pneumatiky považují za staré. Jedná se 
však o mylný názor. Stanovisko společ-
nosti Goodyear je takové, že by neměla 
být stanovena žádná konkrétní životnost 
pneumatik, protože neexistují vědecká 
nebo technická fakta, na jejichž základě 
by bylo možné určit jakoukoli minimál-
ní či maximální životnost osobní nebo 
nákladní pneumatiky. U  renomovaných 
prodejců lze proto zakoupit bez obav 
pneumatiky i  se starším datem výroby. 
Prodejci pneumatik však musí dodržovat 
důležitou podmínku, že nové pneumatiky 
je nutné správně skladovat. Naše spo-
lečnost tuto skutečnost rozhodně ne-
podceňuje,“ vysvětluje Luboš Polák.

Podobné stanovisko sdílí se společ-
ností Goodyear Dunlop také Evropská 
technická organizace výrobců pneuma-
tik a ráfků (ETRTO) i americká Asociace 
gumárenských výrobců (RMA), jelikož 
ani podle nich neexistují jakákoli rele-
vantní data k této problematice.

Podle Jaroslava Třetiny, ředitele spo-
lečnosti Bridgestone ČR, je podle in-
terních informací za novou považována 
pneumatika do pěti let stáří. V  praxi se 
ale prodává drtivá většina pneumatik do 
dvou let stáří. 

Pokud bychom přesto hledali časo-
vé vymezení, do jakého data výroby lze 
pneumatiky považovat za nové, bylo by 
jej možné najít například v  britské nor-
mě BS AU 50. Ta říká, že pneumatiku 
lze označovat za novou, byla-li vyrobena 
nejvíce před šesti lety. Národní asocia-
ce distributorů pneumatik (NTDA) v této 
souvislosti uvádí jen pět let od data vý-
roby. Německé asociace gumárenského 
průmyslu, výrobců a prodejců pneumatik 
rovněž tvrdí, že pneumatiky se označují 
za nové, pokud neuplynulo více než pět 
let od data jejich výroby. Za pozornost 
však stojí i  skutečnost, že žádný z  do-
kumentů zmíněných organizací neříká, 
že po této době pneumatiky nesmějí být 
prodávány nebo nejsou vhodné ke své-
mu účelu.

co pneumatiky nejvíce ničí? 
Je to především sluneční záření a tep-

lo. Z  pneumatiky se tak rychleji dostá-
vají především změkčovadla, která jsou 
obecně těkavější. Mění se i vlastnosti sili-

ky. Pneumatika tak může už během tří let 
změnit své původní vlastnosti. 

Evropská technická organizace výrob-
ců pneumatik a  ráfků (ETRTO) ve své 
oficiální publikaci mimo jiné uvádí dopo-
ručení týkající se skladování pneumatik, 
duší a  ráfků. Dokument neobsahuje in-
formace o maximálním stáří nové pneu-
matiky, nýbrž se soustředí především na 
pravidla správného skladování, mezi něž 
se řadí ochrana před vysokými teplota-
mi, výraznými změnami teplot, vlhkostí, 
ozónem, ultrafialovým zářením, kontak-
tem s tuky či agresivními chemikáliemi. 
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NeJpoužíVaNěJší rychlosTNí iNdexy

index
Nejvyšší rychlost 

(km/h)

P 150

Q 160

R 170

S 180

T 190

U 200

H 210

V 240

ZR nad 240

Majitel silnice je povinen řidiči nahradit veškerou 
škodu, která mu v souvislosti se závadou ve sjízdnosti 
vznikla, tedy nejen vlastní škodu na vozidle, ale napří-
klad i náhradu za případný ušlý zisk

Dopravní značky ukládající povinnost použít zimní pneu- 
matiky (vločka) zůstávají v platnosti, ale jejich použití 
je méně časté 



du TCO jsou méně výhodná, než kdyby se 
sáhlo o kategorii (třídu) výše či do její odnože 
v  podobě SUV verze „tradičního“ modelu. 
Nehledě na to, že i v rámci jednotlivých tříd 
existují mezi značkami velmi zásadní rozdí-
ly v TCO a zdaleka neplatí, že levnější vozy 
se vyznačují i výhodnými celkovými náklady. 
Toto tvrzení si opakujeme již poněkolikáté, 
nicméně stále je většina firem, které se jím 
neřídí a přicházejí o peníze.

Proč tedy volí firmy často 
chybně?

Důvodem není nedostatečná znalost či 
snad jakási „omezenost“ fleet manažerů. Ti 
velmi dobře vědí, o co se jedná, a ze své pra-
xe mají vyzkoušené různé varianty, u nichž 
znají, jak se po x letech provozu ekonomicky 
chovají. Problémem je v tomto případě neo-
chota managementu akceptovat princip cel-
kových nákladů a řídit se dle něj. Stále velmi 
často převažuje postoj „dnes koupím levně, 
vykážu dobrá čísla, pochválí mne za úspory, 
a co bude za 4 roky, mne v podstatě neza-
jímá“. To je časté chování ve velkých korpo-
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pozice. To je na jednu stranu poměrně uži-
tečné vymezení, na druhou stranu však při 
znalosti procesu stanovování car policy je 
vcelku zjevné, že tento pohled je již překo-
naný a tím se do jisté míry stává limitujícím 
až nevýhodným.

Proč? Protože omezení podle tříd nedává 
dnes smysl. Jistě, pokud jde o to, aby nižší 
manažer neměl delší nebo vyšší auto než 
jeho nadřízený, pak je to v pořádku (z hledis-
ka car policy). Nicméně ekonomicky je tento 
pohled zcela překonaný. Jakýmsi otloukán-
kem je v této hře ve většině fleetů kategorie 
vozů, nazývaných souhrnně SUV, nicméně 
jedná se spíše o mírně nafouklé a zvýšené 
verze standardních aut (zejména nižší střed-
ní a střední třídy) než o nějakou další, novou 
kategorii. O  vývoji svědčí konkrétní čísla: 
zatímco v  oněch 3 klíčových třídách bylo 
v roce 2018 registrováno v ČR 50 % nových 
osobních vozů, v segmentu SUV to bylo 30 
%. V  roce 2010 byl tento poměr 70 % ku 
10 %. 

A pak se stává, a zdaleka to není výjimkou, 
že lidé ve firmě jezdí auty, která sice spada-
jí do kategorie předepsané dle car policy 
a jsou v jistém cenovém limitu, ale z pohle-
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Celých 64 % firem vydává za svá firemní auta více peněz, než by musely, popř. za vydané prostředky 
nedostanou tolik, kolik by mohly (studie Český fleet 2019). Proč tomu tak je? Jedním z klíčů ke zvýšení 
efektivity je správný výběr segmentu. Pojďme na chvíli zapomenout na překonaná klišé a podívat se 
na téma řečí čísel.

Výběr firemního auta s podporou TCO je 
velmi dobře použitelné v  případě, kdy 

víme, v jaké kategorii (třídě, segmentu) chce-
me vůz hledat. Neustálé bobtnání katalogů 
automobilek co do šířky a hloubky jednotli-
vých segmentů sice mírně přibrzdila legisla-
tiva a nutnost schvalování každé sebemenší 
odlišnosti ve specifikaci, nicméně i nadále je 
nabídka nebývale obsáhlá. Jistě pamatuje-
me časy, kdy existovalo několik základních 
tříd/segmentů vozů, přičemž ve fleetech 
přes 90 % tvořily vozy „hlavní trojky“ – tedy 
malé, nižší střední a střední třídy. Většina zna-
ček sice tyto tři klíčové kategorie nadále drží, 
nicméně k většině z nich existují nejrůznější 
odnože a modifikace. Značky mající před 10 
lety 4 modelové řady jich dnes mají klidně 15 
a v zásadě málokterá z nich je nepoužitelná 
jako alternativa k oněm 3 stěžejním třídám.

Je vaše car policy 
opravdu správná?

Relativně zjednodušenou situaci mají vel-
ké korporace, jejichž car policy určuje často 
vcelku jednoznačně třídy vozů pro jednotlivé 

Není auto jako auto
Úspory ve firemních flotilách                                                                                                 TCO NaPříč segmeNTy



k  alespoň základním TCO údajům, pak je 
volba kategorie vozu v  rámci daného roz-
počtu na 1 km mobility podstatně rozma-
nitější než tradiční omezení na nižší střední 
třídu. Za 6 Kč na 1 km si lze totiž vybrat mezi 
několika segmenty, úrovněmi motorizace 
a  výbavy, přičemž klíčová je znalost TCO 
údajů.

Jak vidno, za stejné peníze lze pořídit ně-
kolik variant téhož (mobility), ovšem v dost 
rozdílné formě (třídy aut, jejich motorizace 
a výbavy). Základní pravidlo říká, že čím lepší 
znalosti a informace o TCO máme, tím více 
si můžeme za dané peníze dopřát. Tedy ne 
více užitku, komfortu, bezpečí, ekologie... za 
více peněz, ale více užitné celkové hodnoty 
jakožto odměnu za znalost TCO údajů. Jiný-
mi slovy – za konkrétní obnos lze získat více, 
než dostává většina firem, pokud znáte a vy-
užijete správné údaje a uděláte to správně.

Budeme-li se tedy striktně držet překona-
ných postupů a  nebudeme-li disponovat 
potřebnými znalostmi, pořídíme mobilitu za 
oněch 6 Kč/1 km, ale v  nižší kvalitě. Ne-
dostatek informací nebolí, ale možná bude 
bolet, když budou lidé odcházet do jiné fir-
my, kde dostanou „lepší“ auto, které přitom 
tu novou firmu stojí úplně stejně. Jen o tom 
více přemýšlí.

srovnání TCO mezi 
třídami

Nejvyšší podíl na TCO (u  běžných vozů, 
s běžným nájezdem a obvyklou dobou uží-
vání) představuje ztráta hodnoty a  náklady 
na palivo. Obojí je významně ovlivnitelné lid-
ským faktorem, ale zde jej nebudeme brát 

BusinessCar   I listopad 2019     63

Obecně platí, že s rostoucím nájezdem do jistého bodu 
klesá TCO (kilometrový náklad), načež začne opět růst. 
Vystihnout dno této křivky není nemožné, ale opět je za-
potřebí mít k dispozici potřebné údaje. U starých aut při 
dosažení přibližně 150 000 až 200 000 km  cena servisní 
prohlídky (standardní, bez nečekaných poruch) může 
přesáhnout 20 % zůstatkové hodnoty ojetiny.

racích, nicméně překvapivě frekventované 
je i v případě privátních firem. Tak slýcháme 
častý argument ve smyslu „kdoví jak to bude 
se zůstatkovými hodnotami za 4 roky, třeba 
se ty prognózy nenaplní“ apod. Jasně, jsou 
to „jen“ prognózy. Nicméně na principu pro-
gnóz je postavena celá ekonomika, např. 
úrokové sazby a vývoj cen. Neřídí se snad 
těmito prognózami naprostá většina firem? 
Nebo naopak doufá, že to „nějak“ dopad-
ne v jejich prospěch? Pak jsme ale u kvality 
oněch prognóz, nikoliv u principu řízení na 
základě předpovědí.

Pokud se tedy shodneme na tomto přístu-
pu, opět se v rámci TCO pohledu dostává-
me ke srovnání v rámci jednotlivých tříd.

Do jaké třídy sáhnout?

Budeme-li se držet tří základních segmen-
tů a doplníme je o SUV (byť bychom se při-
mlouvali spíše za to, aby vozy SUV byly ade-
kvátně přiděleny do oněch 3 kategorií s tím, 
že se povětšinou jedná vždy spíše o  jednu 
z variant dané třídy než o třídu zcela novou), 
pak uvidíme dost zásadní rozdíly v tom, jak 
se vozy v jednotlivých třídách chovají z po-
hledu TCO.

Vycházejme z toho, že inteligentní firma si 
vozy nevybírá podle zastaralé a kdoví odkud 
převzaté car policy, podle preference znač-
ky pana generálního či podle aktuální výše 

slevy značek, které se snaží dohnat čísla 
měsíce či kvartálu. Inteligentní firma by měla 
vědět, jaký objem a kvalitu mobility potřebuje 
k tomu, aby splnila své cíle, a jaký rozpočet 
je na tuto mobilitu využitelný. Řekněme, že 
z  toho vyjde požadavek na vůz, který dle 
TCO dokáže zvládnout 1 km do 6 Kč bez 
DPH (pro tuto ilustraci se omezme na kon-
krétní alokaci daných aut, např. pro obchod-
ní zástupce). Běžnou praxí je, že obchodní 
cestující používají vozy nižší střední třídy, 
v  lepším případě odlišené např. podle regi-
onu, v němž působí (motorizací, pohonem, 
výbavou), které se povětšinou do této hod-
noty vejdou. Daní za to je zbytečné omezení 
výběru, protože v dané nákladové relaci se 
lze pohybovat kreativněji a mnohem více při-
způsobit volbu vozového parku konkrétním 
potřebám.

Jistě zazní námitka, že unifikace vozové-
ho parku je dobrá z ekonomických důvodů 
(vyšší slevy), snadnějšího servisu, udržení 
rovnostářství mezi zaměstnanci, jednotné 
image apod. Není to vůbec pravda. Ekono-
mické hledisko rozebereme dále. S odůvod-
něním vůči zaměstnancům si každý schopný 
manažer jistě poradí. Jednotná image rov-
něž tak není nutná. V západní Evropě, kde 
je vysoký podíl car allowance, si lidé vybírají 
vozy dle osobní preference a nikoho netrápí, 
že na parkovišti nejsou všechna auta stejné 
značky a barvy. Firma není armáda.

Pokud má ona inteligentní firma přístup 

Možnosti výběru za předpokladu liMitu 6 kČ/1 kM (bez dpH):

segment Úroveň motorizace Úroveň výbavy
TCO výhodnost 
značky v rámci 

segmentu

Malé vozy Vyšší Vyšší Nižší

nižší střední Nižší Nižší Nižší

nižší střední Střední až vyšší Střední až vyšší Vyšší

střední Nižší Nižší Vyšší

Menší suv Střední Střední Vyšší

ojetý vůz střední třídy 
nebo střední suv 

Střední až vyšší Střední až vyšší Vyšší



srovnání TCO mezi 
značkami v rámci tříd

Pokud se přeci jen chceme pohybovat 
v rozmezí jednotlivých tříd/segmentů vozů, 
pak je zde další úkol – vybrat v dané ka-
tegorii z  hlediska TCO správnou značku. 
Protože je TCO dynamickou veličinou, 
není zde jednoznačně správná volba za 
všech okolností. Vždy záleží na řadě para-
metrů, přičemž mezi ty zásadní patří doba 
užívání, nájezd a forma financování.

Pokud v nějaké kombinaci těchto vstup-

ních parametrů v jedné třídě exceluje jedna 
značka, nemusí již tak dobře vycházet pro 
jinou kombinaci. Vždy je tedy vhodné si vy-
bírat každý vůz individuálně – vyplatí se to.

Ve všech třídách totiž existují velmi zá-
sadní rozdíly v  TCO jednotlivých značek. 
Rozdíly jsou větší, než odpovídá rozdí-
lům v  (transakčních) cenách jednotlivých 
vozů. Pomineme-li velmi okrajové mode-
ly, prodávané na českém trhu v desítkách 
kusů, a  soustředíme se na hlavní značky 
v jednotlivých třídách (např. TOP 10 podle 
registrací), pak toto rozpětí vypadá násle-
dovně:*

Z výše uvedeného je zjevný překryv mezi 
třídami. Můžeme si tedy vybrat nevhodně 
v  nižší střední třídě a  jezdit dráž než při 
dobrém výběru ve střední třídě. Stačí tedy 
vybrat jen trochu chybně a  rázem jsou 
statisíce z  firemní pokladny pryč. Přitom 
pečlivá příprava, spojená s  využitím ade-
kvátních údajů, by stála jen zlomek této 
částky…

Rovněž tak zcela padá mýtus o nevýhod-
nosti SUV, hojně živený některými mas-
médii a  samozvanými zachránci planety. 
Nemusíte je mít rádi, ale z  hlediska TCO 
jsou plně konkurenceschopné vozům nižší 
střední a střední třídy.

v potaz, neboť hovoříme o TCO (což je cha-
rakteristika vozu a způsob jeho financování). 
Obě tyto položky činí přibližně 70 % TCO 
a jsou tedy zcela zásadní.

Obecně platí následující pravidla: 

•	 Čím vyšší kategorie vozu, tím větší 
část TCO představuje ztráta hodnoty.

•	 Čím nižší kategorie vozu, tím vyšší po-
díl na TCO jsou náklady na palivo.

•	 U  vyšších kategorií vozů je rovněž 
vyšší podíl pojištění – dává tedy smysl 
vybírat vozy mj. i podle výše havarijní 
pojistky.

•	 Servisní náklady se pohybují u všech 
tříd vozů do 10 %, ale u jednotlivých 
značek se dost liší.

Jednoznačně z  toho tedy vyplývá, že 
u vozů menší kategorie je dobré se oriento-
vat na výběr co nejúspornějšího pohonného 
ústrojí (nejen papírově, ale v reálném provo-
zu). U vozů vyšších kategorií pak je hlavním 
úkolem si v segmentu vybrat značku, která 
vykazuje nejnižší pokles hodnoty. Přestože 
v tomto pohledu bylo na českém trhu dlou-
ho velmi zjevné, kam sáhnout, v  poslední 
době už to tak jednoznačné není, což ote-
vírá pro firmy mnohem větší prostor ve vý-
běru (a současně zvyšuje nároky na znalosti 
správných údajů).

Úspory ve firemních flotilách                                                                                                 TCO NaPříč segmeNTy
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podíl jednotlivýcH položek v % na celkovýcH nákladecH (tco):* 

položka tco Malé vozy
nižší střední 

třída
střední třída

vyšší střední 
třída

suv  – menší suv – střední

Ztráta hodnoty a financování 34 44 49 57 41 46

Pohonné hmoty 39 29 24 13 31 25

Servis 10 9 9 8 9 9

Pneumatiky 6 6 6 6 6 6

Havarijní pojištění 4 6 7 11 7 8

Povinné ručení 2 2 2 2 2 3

Daně a poplatky 2 2 2 2 2 2

Administrativní náklady 2 1 1 1 1 1

Asistence 1 1 0 0 1 0

Celkem 100 100 100 100 100 100

* Jedná se o průměr napříč jednotlivými segmenty vozů; kalkulace platí pro nájezdy do 150 000 km a dobu užívání do 5 let

podíl jednotlivýcH položek v % na celkovýcH nákladecH (tco):* 

Malé vozy
nižší 

střední 
třída

střední 
třída

vyšší 
střední 

třída

suv  – 
menší

suv – 
střední

Značka 
s nejnižším 
nákladem na 
1 km

3,57 4,28 6,83 9,53 5,52 6,87

Značka s nej-
vyšším nákla-
dem na 1 km

5,64 7,18 11,24 16,72 9,66 11,24

rozdíl tco 
v kč za 4 roky 
pro 10 vozů

   2 484 000    3 480 000 
   5 292 

000 
   8 628 000    4 968 000    5 244 000 

* Všechny vozy v podobné konfiguraci, kalkulace pro 4 roky a 120 000 km, při koupi v hotovosti, 
údaje bez DPH

Nejvyšší podíl na TCO (u běžných vozů, s běžným nájezdem a obvyklou dobou užívání) představuje ztráta hod-
noty a náklady na palivo. Obě tyto položky činí přibližně 70 % TCO a jsou tedy zcela zásadní.



mýtus o starých autech, 
která jezdí „skoro 
zadarmo“

K tématu TCO nepochybně patří i pří-
stup k  frekvenci obměny vozů. Nikoho 
asi nepřekvapí, že i z „TCO šampiona“ se 
po letech může stát dopravní prostředek 
s celkovými náklady vysoce převyšující-
mi o několik tříd vyšší, nový vůz (nemluvě 
o jeho bezpečnosti, ekologičnosti a užit-
né hodnotě). Přesto je tento přístup ještě 
velmi rozšířený, čehož hlavním důvodem 

je neznalost celkových nákladů mobility 
ve firmě.

Tento postup mají velmi dobře zvlád-
nutý leasingové společnosti. Díky velké 
flotile velmi dobře vědí, jak se jednotlivé 
vozy chovají v  toku času a  kdy servisní 
náklady a ztráta hodnoty vozu vzrostou 
nad mez, která už nedává smysl.

Dopřejte si to nejlepší

Provozovat kvalitní fleet s co nejnižšími 
náklady není žádná velká věda. Stejně 

tak není věda utratit peníze za něco, co 
je kvalitativně pod možnostmi vašeho 
rozpočtu. Nicméně ani úspory nejsou 
zadarmo, vyžadují totiž znalost konkrét-
ních informací. Ty jsou k mání, byť ne ve-
řejně ani zadarmo. Ale jsou.

Dovolíme si jedno doporučení: neome-
zujte se ve svém výběru v  rámci seg-
mentů/tříd vozů. Stanovte si limit ceny 
mobility na 1 km a v rámci tohoto vyme-
zení získejte to nejlepší, co je k dispozici. 
Kromě dobrého pocitu tím získáte, když 
ne obdiv, tak alespoň vyšší loajalitu va-
šich lidí.
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SUV z hlediska TCO jsou plně konkurenceschopné vozům nižší střední a střední třídy. 
Mají o něco vyšší náklady na provoz, zároveň s tím ale mají i vyšší zůstatkové hodnoty.

U vozů menší kategorie je dobré se orientovat na výběr co nejúspornějšího pohonného ústrojí (nejen papírově, ale v reálném provozu). 
U vozů vyšších kategorií pak je hlavním úkolem si v segmentu vybrat značku, která vykazuje nejnižší pokles hodnoty.



prohřešku. Odebrání řidičského průkazu 
bude nově možné, i  když jej osoba nemá 
u sebe nebo to alespoň tvrdí, aby se vyhnula 
trestu. Při uložení zákazu řízení může správ-
ní orgán využít prodloužení až na 36 měsíců 
u nejtěžších případů.  

Lepší nástroje 
vymáhání trestů

Současný model pracuje s  možností za-
držení osvědčení o registraci vozidla, pokud 
pachatel přestupku nesloží kauci. Tato forma 
se již nepovažuje za vhodnou, jelikož poško-
zeným je provozovatel vozidla, nikoliv přímo 
viník. Nově by se neuhrazení kauce řešilo 
odebráním řidičského průkazu pachateli.

Bezpečná vzdálenost 

Jedním z  nejkontroverznějších návrhů 
připravovaného systému je postih nedo-
držování bezpečné vzdálenosti.  Jedná se 
o  základní prvek prevence nehodovosti, 
který zatím nebyl nijak právně ošetřen či de-
finován. V praxi je doporučováno „pravidlo 
dvou vteřin“, tedy odpočítat vteřiny od pev-
ného bodu, kterým projel automobil vpředu. 
Návrh zákona operuje se vzdáleností v me-
trech, kde je možné odstup lépe vyznačit, 
například liniemi na silnici. 

Problematika měření či dokazování spá-
chání přestupku je natolik složitá, že si s ní 
v současnosti neví rady ani odborníci. Není 
možné kontrolovat každého řidiče, jde spíš 
o nástroj cílený na agresivní řidiče, kteří jezdí 
těsně za ostatními a  tím je ohrožují. Zákon 
by se proto vztahoval na silnice s maximální 
povolenou rychlostí nad 80 km/h, kde ne-
dodržování bezpečné vzdálenosti může vést 
k vážným dopravním nehodám. 
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Nový bodový systém by mohl začít platit od poloviny 
příštího roku

doklady nebo nerozsvícená světla) dochází 
ke snížení horní hranice ze 2000 na 1500 Kč 
s možností vyřešení domluvou.  

Prohřešky projednávané na místě rozšířila 
skupina přestupků, za něž při druhém spá-
chání v  roce byl udělen zákaz řízení. Nově 
tento princip nahradila sankce v  rámci bo-
dového systému. Novinkou je  také navyšo-
vání pokuty na dvojnásobek, kdy porušením 
silničních předpisů došlo k dopravní nehodě, 
a to až do limitu 100 000 Kč. V odůvodně-
ných případech, kdy by pokuta mohla být 
pro řidiče likvidační, lze sankci snížit až na 
1/5 dolní hranice.  

Bodové konto 
pod kontrolou

Řada řidičů si aktivně nezjišťuje, kolik bodů 
jim bylo uděleno, což má často za následek 
nepříjemné situace. V  současné době se 
zajišťuje lepší přístupnost pomocí portálu 
občana s využitím datových schránek. Před-
ložený návrh řidičům dá možnost nechat se 
o změně svého bodového stavu informovat. 

Řidičák na zkoušku

Stav bodového konta by si měli hlídat ze-
jména začínající řidiči, kteří by měli mít k dis-
pozici pouze 6 z 12 bodů. Na čtyřech bo-
dech dostane řidič možnost zlepšit své do-
vednosti ve školách jízdy. Podobný systém 
úspěšně provozuje Velká Británie. Výhodami 
jsou nekompromisní postihy a snadná legis-
lativní implementace. Odlišný model pracuje 
s 10 body, ale při udělení 6 bodů se s řidi-
čem aktivně pracuje. 

Zadržení řidičského 
průkazu

Odebrání řidičského průkazu je v  zákoně 
obsaženo již dnes, novela však cílí na jeho 
efektivnější využívání v  případech jízdy bez 
oprávnění, pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek. K  zadržení řidičského 
oprávnění dochází na místě a  od té chvíle 
nemůže viník usednout za volant, a to mini-
málně do doby, než bude rozhodnuto o jeho 
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Nový bodový systém je očekáván 
téměř tři roky, ale finální podoba se 
dostala teprve k připomínkovému 
řízení. I  tak ale víme, že bude 
tvrději trestat nebezpečné řidiče, 
k  těm „slušným“ bude naopak 
benevolentnější.  

Současný bodový systém platí od  
1. července roku 2006. O rozsáhlé re-

formě mluvil již před třemi lety tehdejší ministr 
dopravy Dan Ťok. Teprve letos pronikla na 
veřejnost předběžná podoba, která je nyní 
předmětem připomínkového řízení. 

Nová podoba má mít zejména preventivní 
funkci, motivovat řidiče k dodržování před-
pisů a tvrději trestat „piráty silnic“. Slabinou 
současného systému v oblasti prevence je, 
že většina motoristů neví, jaký postih hrozí 
za daný přestupek, čímž se daný efekt vytrá-
cí. Připravovaný bodový systém by měl být 
jednodušší a  dát správním orgánům vyšší 
pravomoci při trestání závažných přestup-
ků. Naopak postihy za banální prohřešky se 
sníží.

Lepší řešit přestupek 
na místě

Aktuálně má systém pět bodových pá-
sem, což může být pro řadu motoristů složi-
té a nepřehledné. Nově budou využívány tři 
bodové úrovně podle závažnosti přestupku. 
V  praxi chce ministerstvo dopravy uplatnit 
strategii, kdy k vybodování řidiče dojde spá-
cháním tří méně závažných, nebo dvou váž-
ných dopravních přestupků. 

V  případě peněžitých trestů se zvyšuje 
zejména horní hranice, aby správní orgány 
měly možnost tvrději trestat zvláště závažné 
přestupky. Dolní hranice postihů se odvíje-
jí od blokových pokut uložených na místě. 
Znamená to, že ve správním řízení bude ulo-
žena vždy vyšší pokuta, což by mělo řidiče 
motivovat k okamžitému vyřešení a tím snížit 
administrativní zátěž úřadů. Pokuty udělené 
na  místě se rozdělí na čtyři pásma s pevně 
danou sazbou, takže řidič již nebude moci 
na místě smlouvat. V  nejmírnějším pásmu 
(například špatné parkování, zapomenuté 

Dlouhé čekání na nový 
bodový systém

Doprava, bezpečnost                                                              NoveLa BoDového systému
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