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FIREMNÍ ŠKODA
BEZ STAROSTÍ

TO PRAVÉ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ! 

ŠKODA OCTAVIA
AMBITION 2,0 TDI 85 kW

Akční nabídka platí 

• Pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 

• Při odběru již od 2 vozů

•  S fi nancováním na 24–60 měsíců bez akontace 
s možností vlastní konfi gurace vozu

•  Včetně ŠKODA Pojištění, pneuservisu, servisu 
a údržby

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA OCTAVIA AMBITION 2,0 TDI 85 kW v ceně 599 900 Kč včetně DPH. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km ročně. 
Pravidelná měsíční splátka od 9 410 Kč včetně DPH (od 7 777 Kč bez DPH). Splátka obsahuje povinné a havarijní pojištění s 5% spoluúčastí (minimálně 5 000 Kč), pojištění obvodových 
skel, pojištění Asistent, službu servis a údržba a pneuservis. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím 
nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba paliva 3,5 l / 100 km. Kombinované emise CO2 91–93 g/km. Akční nabídka trvá do 
odvolání. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. *Uvedená cena je platná pouze s fi nancováním od ŠKODA Financial Services. Více informací o nabídce zjistíte u vašeho dealera vozů 
ŠKODA nebo u svého regionálního manažera, jehož kontaktní údaje naleznete na vwfs.cz/fl eet.

7 777 Kč bez DPH / měsíc*



Elektromobil zadarmo  
V  tomto čísle časopisu jsme pro vás připravili rozsáhlou přílohu testů dodávek a manažerských 
automobilů, kde měříme reálnou spotřebu a  počítáme TCO. A  protože se snažíme testovat 
poslední novinky nebo motorizace, překvapilo nás, kolik nových motorizací a hybridních pohonů za 
poslední rok přibylo. U většiny značek se navíc objevily zcela nové motory, naopak řada původních 
se poroučela na zasloužený odpočinek. A také jsme si všimli výrazného nárůstu cen. Zdražovali 
téměř všichni. Manažerské auto pod milion korun aby člověk pohledal. A bude hůř. S příchodem 
ekologických pohonů musejí automobilky dál konvenční motorizace zdražovat, aby se zaplatily 
extrémní náklady za vývoj nových technologií. Samotné elektromobily jsou pak většinou dvakrát 
dražší než stejné modely se spalovacím motorem. Za víc než milion korun se pak prodává většina 
plug-in hybridních pohonů. A bez dotací to bude těžké. 

Jinak se k situaci staví bohatší státy Evropské unie. Vlády dvou největších evropských trhů s automobily před měsícem oznámily 
navýšení příspěvků na pořízení vozů na elektrický pohon. Německo dotace začátkem června zdvojnásobilo z 3000 na 6000 eur, 
takže spotřebitel dá i se slevou od automobilky za nové auto až o 250 tisíc korun méně. Francie příspěvek navýšila ze 6000 na 
7000 eur. Pokud se zájemce rozhodne staré vozidlo sešrotovat, ušetří na novém, ekologickém autě až 12 tisíc eur, tedy přes 
330 tisíc korun. Hlavní podmínkou pro získání dotace je maximální cena vozu – německá spodní hranice je 40 tisíc, francouzská 
pak 50 tisíc eur. To vylučuje třeba dražší modely od Tesly, Audi, Mercedesu nebo Jaguaru. Naopak ale podporuje levnější 
elektromobily značek Hyundai, Kia, Peugeot, Honda nebo Volkswagen.

Jak Německo, tak Francie se tímto způsobem rozhodly zmírnit dopad koronaviru na automobilový sektor a zároveň podpořit 
ekologické plány. Prodeje nových osobních vozů v obou zemích se ještě v květnu meziročně propadaly o 50 procent. Zatímco 
Francie se v červnu vrátila k růstu o 1,2 procenta, Německo pokles zmírnilo na 32 procent.

Podle agentury Bloomberg se díky štědrým dotacím nejvíce zvýšily prodeje elektromobilu Renault Zoe. Ten lze v Německu de facto 
získat i zdarma, protože jeho cenu pokryjí dotace. Ve Francii se prodeje modelu tento rok zdvojnásobily.

Podobně štědrých dotací se v České republice nedočkáme, a tak se můžeme jen sázet, zda se zvýší průměrné stáří našeho 
patnáctiletého vozového parku, nebo začneme hromadně jezdit v užitkových autech, která zatím ještě lze kupovat za běžné 
ceny, na které jsme zvyklí. Lehká užitková auta ale podobná „revoluce“ také čeká, jen s dvouletým zpožděním…

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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Tepelné čerpadlo 
na přání

K  vyšší účinnosti a  dlouhému dojezdu 
vozu Škoda Enyaq iV přispívá skvělá aero-
dynamika (Cx od 0,27) a také pneumatiky 
s nízkým valivým odporem. Elektrické SUV 
nabízí na přání tepelné čerpadlo, které je 
určeno k vytápění a chlazení interiéru. Vy-
soce účinný systém tepelného čerpadla 
stlačuje pod vysokým tlakem chladivo. 
Teplo, které při tomto procesu vzniká, je po-
užito k zahřátí proudícího chladného vzdu-
chu. Výsledkem je o 3 až 4 kWh/100 km 
menší spotřeba energie baterie potřebná 
pro vysokonapěťové vytápění a tím také až 
o 30 % vyšší dojezd v zimě při teplotě do 
-25 °C v  porovnání s  elektrickým vozem 
bez tepelného čerpadla. 

6   BusinessCar   I  září 2020

umístěný na přední nápravě, nabízí po-
hon všech kol a  systémový točivý mo-
ment 425, resp. 460 Nm. Verze s výkony 
132 a 150 kW mají elektromotor umístě-
ný vzadu a pohání zadní kola. 
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První elektrický crossover Škodovky je tu. Nejlevnější verze vyjde na 1 059 900 Kč. Na domácí 
poměry je cena samozřejmě vysoká, mezi elektromobily s ohledem na velikost, výbavu, výkon motoru  
(132 kW), kapacitu akumulátorů (62 kWh) a dojezd (390 km) velmi atraktivní. 

Čistě elektrické SUV je první sériový 
vůz Škoda na bázi modulární plat-

formy pro elektromobily (MEB) koncernu 
Volkswagen. Enyaq iV v sobě spojuje po-
hon zadních kol nebo pohon všech kol 
a dojezd dle kapacity akumulátoru 390 až 
510 km podle nové normy WLTP. Reál-
ný dojezd se tedy uvedeným hodnotám 
bude skutečně blížit. 

Enyaq lze dobíjet stejnosměrným prou-
dem o  výkonu až 125 kW, kde dobí-
jení baterie s  kapacitou 82 kWh (netto  
77 kWh) z  5 % na 80 % kapacity trvá 
v  ideálním případě 38 minut. Enyaq iV 
lze také pohodlně dobít doma přes noc 
pomocí wallboxu na střídavý proud s vý-
konem až 11 kW. V  závislosti na kapa-
citě baterie trvá dobíjení 6 až 8 hodin.  
Enyaq iV lze také vybavit přenosnou na-
bíječkou iV, která je kompatibilní s  230V 
i 400V zásuvkou.

Čtyři výkony, dva 
akumulátory a pohon 4x4

Enyaq je k dispozici ve čtyřech výkono-
vých stupních (132, 150, 195, 225 kW) 
a  se dvěma akumulátory o  kapacitě 62 
nebo 82 kWh. Obě nejvýkonnější ver-
ze mají navíc ještě druhý elektromotor 

Škoda Enyaq iV startuje 
lehce nad milionem korun

Škoda Enyaq iV – přEhlEd tEchnických dat

Rozměry 4 649 x 1 879 x 1 616 mm, rozvor: 2 765 mm

Model Enyaq 60 iV Enyaq 80 iV Enyaq 80x iV Enyaq RS iV

Pohon 4x2 4x2 4x4 4×4

Max. výkon 132 kW 150 kW 195 kW 225 kW

Max. točivý moment 310 Nm 310 Nm 425 Nm 460 Nm

Zrychlení 0–100 km/h 8,7 s 8,5 s 6,9 s 6,2 s

Max. rychlost 160 km/h 160 km/h 160 km/h 180 km/h

Dojezd (WLTP) 390 km 510 km 460 km 460 km

AKTUALITY                        STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU
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Renault vrací LPG do hry 
Současné trendy přejí alternativním pohonům. LPG bylo v posledních letech vytlačováno stlačeným zemním plynem, ovšem stále 

existují značky, které v něm vidí potenciál. Kromě Dacie rozšiřuje LPG pohon také Renault, nově jej nabídne model Captur. Smyslem 
je nabídnout konkurenceschopnou alternativu ke konvenčnímu pohonu. LPG verze by měla být jen o 15 000 Kč dražší, ovšem ná-
vratnost bude díky nízkým provozním nákladům poměrně rychlá. Ve srovnání s benzinovým motorem nabídne LPG úsporu až 30 %, 
v porovnání s naftou pak 8 %. Dalším podstatným benefitem je celkový dojezd přes 1000 kilometrů. 

Sezónní obutí vozového parku patří mezi nejnákladnější položky, 
které navíc lze kalkulovat jen přibližně. Bridgestone a ETB Auto-
centres přinášejí motoristům možnost předplaceného pneuservisu 
MOBOX, s nímž budou mít správci vozových parků výdaje pod 
kontrolou. Základní balíček startující na ceně 7 liber obsahuje nové 
pneumatiky se zárukou včetně montáže. Připlatit si lze za preven-
tivní kontroly, rozšířený servis nebo telefonickou zákaznickou pod-
poru.

Pneumatiky jako 
předplacená služba?

Letošní koronavirová pandemie přiměla řadu firem přehodnotit 
své finanční plány a více se soustředit na finanční toky. Tím spíše 
se zamýšlejí nad formou pořízení nových automobilů do fleetu 
a stále častěji sahají po operativním leasingu. Hlavním důvodem 
je až 20% pokles jeho hodnoty během prvního roku užívání, což 
reálně představuje ztrátu kolem 150 000 Kč. Za letošním po-
klesem prodejů stojí také rozhodnutí, kdy firmy daly přednost 
prodloužení stávajících smluv a obnovu vozového parku odložily 
třeba na příští rok. Výhodou operativního leasingu je možnost 
přesné kalkulace nákladů v daném období i rychlá dodávka no-
vého automobilu. Je však dobré hlídat si limity najetých kilomet-
rů i nadměrné opotřebení či poškození vozu při vrácení. 

Pandemie zvýšila 
poptávku 
po financování 
nových vozů



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro model SEAT Leon SP: 3,6–5,0 l / 100 km, 95–115 g/km. *Vzorový příklad operativního 
leasingu na vůz NOVÝ SEAT Leon Sportstourer FR 1.5 TSI 96 kW v ceně 609 900 Kč. Doba pronájmu 36 měsíců a  nájezd 
10 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 6 232 Kč s DPH, 5 150 Kč bez DPH. Splátka obsahuje záruční a pozáruční 
servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 5% spoluúčastí s uznáním bonusů za 
bezeškodný průběh v dosavadních pojištěních (48 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o., a druhou stanou závazkový vztah.  
Nabídka platí pouze pro fi rmy a podnikatele. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. 

Již od 5 150 Kč
bez DPH/měsíc.*

Posuňte svůj 
vozový park 
o kus dál. 
Seznamte se s novým prostorným vozem SEAT Leon Sportstourer. 
Nový, elegantní interiér je vybaven těmi nejnovějšími technologiemi 
a díky větším rozměrům vám dopřeje ještě více pohodlí. Kapacita 
zavazadlového prostoru 620 litrů vám poskytne více místa,
které se vám bude hodit. Znamená to ještě více komfortu pro 
všechny vaše budoucí cesty.

 Nový SEATLeon
  Sportstourer
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Na konci tohoto roku půjde do prodeje modernizova-
ná verze úspěšného Peugeotu 3008 sázející opět na 
výrazný design a pokrokové technologie. Přední svět-
lomety využívají LED technologii již v základní výbavě, 
zatímco karoserii osvěžily dva nové modré odstíny 
a sady až 19palcových litých kol. Další evoluci interié-
ru i-Cockpit prezentuje 10palcová centrální obrazovka  
a plně programovatelná digitální přístrojová deska. Pří-
jemnou atmosféru za volantem navodí rozšířený výběr 
dekorů i materiálů čalounění kombinujících kůži, alcan-
taru a kvalitní látku. Zajímavostí je volba dvou plug-in 
hybridních verzí s pohonem předních nebo všech kol. 
V souvislosti s  tím automobilka rozšíří služby spojené 
s dobíjením. 

V srpnu tohoto roku odstartoval prodej 
flotilami oblíbeného Renaultu Mégane 
v karosářských provedeních hatchback 
a kombi. Změny v interiéru se vedle ča-
lounění a kvalitnějších materiálů zaměři-
ly na technologie. Řidič má k dispozici 
plně programovatelný přístrojový panel 
s  úhlopříčkou 10,2 palce. Multimediál-
ní systém nové generace EASY LINK 
umožňuje personalizované prostředí 
i  kompatibilitu s  Android Auto a  Apple 
CarPlay. Trojici benzinových motorů 
a  dva diesely doplňuje plug-in hybridní 
varianta E-TECH s  výkonem 160 koní 
a  akumulátorem s  kapacitou 9,8 kWh. 
V  bezemisním režimu dokáže ujet až  
50 km při rychlosti do 135 km/h.  

Renault Mégane sází na technologie a hybridní pohon

Peugeot 3008 na sebe upoutá pozornost ještě více

Letošní podzim odstartoval Mercedes-Benz představením nové třídy S. Ta se kromě výrazně přepracovaného designu zaměřila 
ještě více na posádku a technologie. Novinkou je systém sledování řidiče pomocí kamer. Pokud se řidič podívá například dozadu 
směrem k zadnímu oknu, interiérový asistent automaticky otevře sluneční roletu před zadním oknem. Druhá generace systému 
MBUX umožňuje také dálkové ovládání chytré domácnosti. 

Pokroku se dočkala také přední sedadla s certifikací AGR a až 19 elektromotory. Masážní funkce je nově doplněna cíleným 
vyhříváním jednotlivých polštářků. Třídu S pořídíte v pěti různých konfiguracích zadních sedadel pro naplnění specifických přání 
zákazníků. 

Během příštího roku bude nabídka šestiválcových benzinových a naf-
tových motorů obohacena o osmiválec a plug-in hybridní verzi schopnou 

ujet v bezemisním režimu 
až 100 km. Dočkáme se 
také nejnovější techno-
logie autonomního řízení 
usnadňující práci natolik, 
že si řidič bude moci na-
příklad vyřizovat e-mailo-
vou korespondenci nebo 
surfovat na internetu.  

Nová vlajková loď vyplouvá

AKTUALITY      STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU
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Solární elektrárny mají další rekord
Ve Španělsku začala dodávat elektřinu do sítě největší fotovoltaická elektrárna v Evropě, a sesadila tak z přední po-

zice dosavadního evropského rekordmana s 300MW výkonem – elektrárnu Cestas na jihu Francie.
Elektrárnu Núñez de Balboa s instalovaným špičkovým výkonem 500 MW tvoří 1 430 000 solárních panelů, 115 střídačů a 2 rozvod-

ny. Rozprostírá se na jihu Španělska na ploše téměř 1000 ha. Energetická společnost Iberdrola ji postavila během jediného roku za 290 
mil. eur a do sítě může dodávat až 391 MW. Ročně by elektrárna měla vyrobit 832 GWh a ušetřit tak emise ve výši 215 tisíc tun CO2. 

Na obzoru jsou však ještě větší energetické projekty. Iberdrola plánuje do roku 2022 instalovat ve fotovoltaických elek-
trárnách více než 2000 MW. Celkově pak v nových OZE chystá 3 GW v příštích dvou letech a 10 GW do roku 2030. Mezi 
plánovanými šesti projekty figuru-
je i  obří FV elektrárna Francisco 
Pizarro o  výkonu téměř 600 MW 
(590 MW), jež svým výkonem sou-
časnou největší elektrárnu před-
čí o  90 MW. Pokud bude projekt 
na ploše 1300 ha v  západní části 
Španělska schválen k  realizaci, 
do provozu by měla být elektrárna 
uvedena v roce 2022. Ročně bude 
zásobovat čistou energií přibližně 
375 000 lidí. Podle odhadů agen-
tury BloombergNEF je Španělsko 
nejvíce rozvíjejícím se trhem s OZE 
v Evropě a  letos má dojít k připo-
jení dalších 7 GW výkonu ze solár-
ních a větrných elektráren.

Vodíkové kamiony míří do Evropy
Výrobce hybridních nákladních auto-
mobilů, firma Nikola Motor, vstupuje 
na americkou burzu ve spojení se spo-
lečností VectoIQ, kterou založil Steve 
Girsky, bývalý viceprezident General 
Motors. 

Nikola Motor má velké ambice konkurovat 
svými nákladními vozy s pohonem pomocí 
elektřiny a  vodíku dosavadním výrobcům 
i automobilce Tesla, která chce rovněž změ-
nit svět nákladní dopravy zavedením elek-
trických tahačů. 

Už příští rok plánuje zahájit v  německém 
Ulmu ve spolupráci s  Ivecem výrobu vodí-
kových tahačů s návěsem a následně uvést 
do provozu i americkou továrnu na vodíková 
i klasická elektrická nákladní vozidla v Arizo-
ně. Kromě Iveca se do projektu zapojí i spo-
lečnosti Bosch, Meritor, Hanwha aj. 

Vodíkové palivové články jsou lehčí než 
baterie a na rozdíl od nich mohou být do-
plněny téměř stejně rychle, jako se dnes 
tankují klasické pohonné hmoty. Mimo do-
končení výrobních linek však musí firma 

pro úspěšný rozjezd bezemisního byznysu 
zajistit i  odpovídající infrastrukturu vodíko-
vých plniček i  dobíjecích stanic. Jen vy-
budování sítě vodíkových stanic by mělo 
mezi roky 2022 a 2024 stát kolem miliardy 
dolarů. Nikola Motor má nicméně již zajiš-
těny předobjednávky na vozidla v  hodno-
tě 10 mld. dolarů a očekává růst tržeb ze 
150 mil. dolarů v příštím roce na 3,2 mld. do-
larů v roce 2024, kdy by chtěla prodávat už 
7 tisíc elektrických a 5 tisíc vodíkových vozů 
ročně.



Rozjeďte své podnikání v rámci akce 7 dní Peugeot Professional. Pouze od 14. do 20. září máte jedinečnou možnost pořídit si užitkový vůz Peugeot s kompletním servisem 
a údržbou, včetně výměny opotřebovaných dílů, práce i nadstandardních asistenčních služeb, až na 3 roky zdarma, navíc s tříletou značkovou zárukou. Využijte fi nancování 
exkluzivním úvěrem jen s 3% úrokem a vyberte si z bohaté nabídky skladových vozů Peugeot v motorizaci, která vám sedne nejlépe. 

Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu pro užitkové vozy Partner Furgon 4,2–5,4 l/100 km, 
111–124 g/km, Expert Furgon 4,9–5,7 l/100 km, 128–152 g/km a Boxer Furgon 6,1–6,8 l/100 km, 159–177 g/km. Nabídka je platná pouze pro podnikatele. Smlouvu Optiway 
Servis na 3 roky je možné získat pouze při pořízení nového užitkového vozu Peugeot (s výjimkou provedení Boxer 3000 L1H1) v rámci akce 7 dní Peugeot Professional. 
Smlouva je platná 3 roky, nebo do najetí 60 000 km u vozu Peugeot Partner, 70 000 km u vozu Peugeot Expert a 80 000 km u vozu Peugeot Boxer. Detailní specifikace služby 
Optiway Servis najdete na www.peugeot.cz. Nabídka platí 14.–20. 9. 2020 a není možné ji kombinovat s jinými nabídkami.
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Na konci května absolvovalo v Kanadě první zkušební let zatím největší dopravní letadlo, které je 
poháněno čistě elektřinou.

Jde o  upravený letoun Cessna 208B 
Grand Caravan pro 9 pasažérů (jedno ze 
světově nejpoužívanějších letadel na krátké 
tratě) osazený elektromotorem Magni500 

Vzlétlo největší dopravní elektroletadlo

o  výkonu 550 kW. Letoun, který má být 
využíván komerčně v oblasti Seattlu a Van-
couveru, vyvíjejí společně firmy MagniX 
a AeroTEC. 

12.−15. 11. 2020
WWW.    -SALON.CZ
PARTNER VELETRHU POWERED BY

ORGANIZÁTOR SPOLUORGANIZÁTOR MÍSTO KONÁNÍ GENERÁLNÍ PARTNER

3. VELETRH ČISTÉ MOBILITY

e-SALON_20_180x130_ZAKLADNI LOGA.indd   1 18.08.20   10:18

Prototyp vydržel ve vzduchu 30 minut 
a  dosáhl výšky skoro 900 m. Výměna 
turbovrtulového motoru za elektrický 
o podobném výkonu může podle výrob-
ce snížit náklady na letovou hodinu o 40 
až 80 %. Během půlhodinového letu spo-
třeboval stroj elektřinu v  ceně necelých  
6 dolarů, zatímco jinak by spálil kerosin za 
300 dolarů. Přínosem je i  jednoduchost 
elektromotoru, který nemá tolik součástí, 
a není tak náchylný na poruchy.

Cílem testu bylo ukázat možnosti  
systému elektrického pohonu, který nyní 
omezuje jen kapacita baterií. MagniX už 
loni ověřil svůj motor na menším hydro-
plánu DHC-2 Beaver. Celkem má být pře-
stavěno na elektropohon 6 těchto strojů 
vancouverské společnosti Harbour Air, 
největšího severoamerického dopravce 
využívajícího plováková letadla na čet-
ných vodních plochách v oblasti. Certifi-
kace se očekává do dvou let a  ve finá-
le by měla být elektrifikovaná celá flotila  
40 letadel Harbour Air. 



Aktivní v životě, interaktivní  
na cestách díky MBUX.
O řidičích se občas tvrdí, že jsou se svým vozem jedno tělo, jedna mysl. Třída V toto 
tvrzení posouvá na novou úroveň. Díky interaktivnímu multimediálnímu systému MBUX 
můžete nyní se svou Třídou V mluvit, ptát se jí na cestu a ona vám bude odpovídat. 
Zároveň vás bude rozmazlovat prostorem, komfortem a silou až 239 koní  
pod kapotou. Zeptejte se na Třídu V svého prodejce Mercedes-Benz,  
nebo navštivte adresu www.mercedes-benz.cz.
Mercedes-Benz Třída V. Průměrná spotřeba v rozsahu 6,9–8,5 l/100km, emise CO2 181–224 g/km (hodnoty WLTP). 
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TesT      Technické inovace pro firemní floTily

První generace Chytrého auta byla svým 
pojetím vhodná především pro jednotliv-

ce. Využití v rámci firemních autoparků bylo 
omezené díky strohé knize jízd a především 
skutečnosti, že nebylo možné automobily 
sledovat na monitoru počítače. To se ale 
změnilo loni v dubnu, kromě aplikace v mo-

bilu je možné Chytré auto využívat i na webu, 
přičemž do počítače není potřeba nic navíc 
instalovat. 

Všechny informace jsou uchovávány a zá-
lohovány na serveru a  zákazník se k  nim 
dostane po přihlášení z  jakéhokoliv počíta-
če. Jako primární stále slouží aplikace Chyt-
ré auto, kde probíhá registrace zákazníka 
včetně přidání vozu. Na webové rozhraní 
aplikace se lze přihlásit přímo z webové ad-
resy www.t-mobile.cz/chytreauto, přičemž 
přihlašovací jméno i  heslo jsou stejné jako 
do mobilní verze. Na monitoru je tak mož-
né sledovat až 24 automobilů najednou pod 
jedním účtem. 

plnohodnotná kniha jízd 

Kromě sledování aktuální polohy je možné 
pohodlně exportovat detaily o  jednotlivých 
jízdách včetně rozdělení na firemní a  sou-
kromé. Testovaná verze Chytrého auta navíc 
pracuje s plnohodnotnou knihou jízd. Ta je 
dostupná od května letošního roku na všech 
zařízeních a umožňuje označovat soukromé 
a pracovní cesty, přejezdy do a ze zaměst-
nání a nechybí ani možnost exportovat údaje 
podle zadaných filtrů.

chytré auto nyní uspokojí 
i firemní flotily

Chytré auto od společnosti T-Mobile jsme už několikrát testovali. 
Chválíme skutečnost, že se od roku 2016 daří službu aktualizovat 
a rozšiřovat její funkcionalitu. Nyní je už systém sledováni vozu tak 
daleko, že dokáže uspokojit i firemní vozové parky.

funguje ve všech 
státech eU

Chytré auto funguje ve všech státech Ev-
ropské unie. Mezi nejzajímavější funkce patří 
kromě již zmiňované knihy jízd také lokaliza-
ce vozu, upozornění na otřesy, odtah nebo 
krádež vozu, statistiky jednotlivých jízd včet-
ně vyhodnocení stylu jízdy, diagnostika po-
ruch, stav nádrže či upozornění na nízký stav 
elektrického napětí akumulátoru. V případě 
nouze lze také využít bezplatnou asistenční 
službu, kterou provozuje společnost ÚAMK. 

cena 249 kč

Cena zařízení je sice 3998 Kč, lze ale využít 
výhodný měsíční paušál za 249 Kč. V tako-
vém případě je cena zařízení 1 Kč. K dispo-
zici můžete v tomto případě prostřednictvím 
wi-fi využít 5 GB dat. Za měsíční paušál  
499 Kč je k dispozici 20 GB dat. I v tomto 
případě je cena zařízení 1 Kč. 
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Nabídka základních aplikací Chytrého auta se 
od roku 2016 průběžně rozšiřuje. Nyní nabízí 
i plnohodnotnou knihu jízd a webovou aplikaci 
pro počítač. Zařízení je tak nyní vhodné i pro 
firemní flotily. Při využití výhodného měsíčního 
paušálu za 249 Kč lze pořídit zařízení za 1 Kč. 
V opačném případě je cena zařízení 
3999 Kč plus měsíční paušál. 

Od května letošního roku lze využívat složku Doku-
menty. Slouží pro uložení všech potřebných dokumen-
tů souvisejících s vozidlem. Ať už se jedná o pojištění, 
výdaje za servis, účtenky za pohonné hmoty, technic-
ký průkaz, řidičák atd.

Od konce roku 2017 je k dispozici funkce wi-fi hot-
spotu. Ve vozidle je tak možné na internet připojit až 
pět zařízení. 

Malé zařízení se zasune do OBD zásuvky, kterou má 
drtivá většina automobilů zespodu palubní desky 
na straně řidiče. Po spárování s aplikací v mobilním 
telefonu začne fungovat.
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provozu jsem jezdil dlouhodobě za 4,5 
litru, což je na takhle výkonný automobil 
perfektní hodnota. Přitom máte k dispozici 
dostatek výkonu v jakékoliv situaci. Na roz-
díl od DSG, se kterým mám zkušenost, je 
zde blesková reakce automobilu na plyno-
vý pedál. Bavilo mě sledovat na středovém 
monitoru toky energií a moc se mi líbilo, jak 
efektivně automobil využívá elektromotor 
a také jak často a účinně rekuperuje. Kuga 
je vcelku velmi povedené a po technické 
stránce zajímavé auto.“

O flotile společnosti 
Union Grid

Společnost Union Grid nabízí své služ-
by zákazníkům od roku 2014, kdy akvizicí 
převzala část podniku společnosti E.ON 
Servisní. Zabývá se především výstavbou 
a  projektováním distribučních trafostanic, 
kabelových vedení, rozvoden a  venkov-
ních vedení vysokého a  velmi vysokého 
napětí.

Od její činnosti se samozřejmě odvíjí

vypadá moc dobře a  už na první pohled 
působí jako bezpečný automobil. Výhled 
na všechny strany je z pozice řidiče také 
velmi dobrý, vnitřní prostor dostačující, jen 
zavazadlový prostor je průměrný. Na dru-
hou stranu je ale jeho tvar velmi dobře vy-
užitelný, bez problémů jsem do něj naložil 
i kočárek. 

Z  hlediska jízdních vlastností se mi líbil 
komfort odpružení, překvapila mě však re-
lativně malá světlá výška a  také absence 
pohonu všech kol, který je k dispozici pou-
ze u nejvýkonnějšího dieselu.

Ergonomie při řízení je skvělá. Ovládání je 
zcela intuitivní, adaptivní tempomat a jízdní 
asistenty lze využívat okamžitě. Přechod 
z  koncernového modelu (V. Kalivoda má 
služební VW Golf; pozn. red.) mi v  tomto 
ohledu nedělal žádný problém. 

Velmi chválím vysouvací ochranu dveří 
při jejich otevření, to je velmi praktická vy-
chytávka. Co se týče hybridního pohonu, 
zkušenost jsem do této doby měl pouze se 
značkou Toyota. Tady mě překvapilo, jak 
výkonná a přitom úsporná kuga je i při jíz-
dě s vybitým akumulátorem. Ve smíšeném 
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V rámci naší rubriky Manažer testuje si tentokrát dva flotiloví manažeři vyzkoušeli jeden automobil, 
konkrétně plug-in hybrid Ford Kuga, pod jehož kapotou najdete zážehový čtyřválec o  zdvihovém 
objemu 2,5 litru (165 kW), který v  kombinaci s  elektromotorem a  prostřednictvím bezestupňové 
převodovky eCVT pohání přední kola. V praxi kuga ujede na elektřinu přes 50 km. 

Ford Kuga hodnotil 
Vladimír Kalivoda 
z Union Grid

Nové plug-in hybridní SUV automobilky 
s modrým oválem se mu líbilo, v jeho hod-
nocení se ale našla i negativa: „Nová kuga 

Testovali jste…
MANAŽER TESTUJE                                              FORD KUGA PHEV

V praxi dokáže plug-in na elektřinu ujet přes 50 km. Kapacita akumulátoru je 14,5 kWh. 

Vladimír Kalivoda ze společnosti Union Grid dokázal 
s vybitým akumulátorem jezdit za 4,5 l/100 km. Dále 
chválil jízdní vlastnosti, u hybridu mu vadila absence 
pohonu 4x4 a nižší světlá výška. 



ho leasingu na 3,5 až 4,5 roku. 20 let byla 
partnerem společnosti firma EURO CAR
Zlín, v  současnosti využívá služeb firmy 
Samohýl Motor Zlín. Ve firemní flotile na-
jdete nejrůznější volkswageny, nejvyšší 
management pak má k dispozici také audi 
a volva. Mimochodem, devadesát procent 
firemních automobilů českého Olympusu 
pohání vznětový motor, zbytek jezdí na 
benzin. „Naši servisní pracovníci mají velké 
nájezdy a v  tomto ohledu je stále výhod-
nější nafta. Ve srovnání s dieselovou verzí 
je hybridní kuga výrazně dražší. V případě 
slevy v  podobě dotací při nákupu by se 
ale situace mohla zásadně změnit. Kuga je 
mezi plug-iny velmi zajímavé auto. 
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i  skladba vozového parku. „Naše flotila 
má aktuálně 78 automobilů, nejvíce jsou 
v  něm zastoupeny Škody Fabie, Toyoty 
Hilux a Toyoty Proace. Máme ještě několik 
Volkswagenů Transporter, Golf a  Passat 
pro manažery stejně jako několik BMW 
a jeden Lexus. A také nákladní automobi-
ly Tatra. Automobily nakupujeme na úvěr, 
operativní leasing nevyužíváme, uživatelé 
mají k dispozici palivové karty CCS. K vy-
hodnocování provozních nákladů a  efek-
tivity flotily využíváme počítačový systém 
s GPS.“

Kugu hodnotil flotilový 
manažer Antonín 
Šafránek ze společnosti 
Olympus

„Pamatuji si první kugu, která mě moc 
nezaujala a tak jsem do nové generace se-
dal se smíšenými pocity. O to větší překva-
pení pro mě bylo, když jsem ji pak viděl na 
živo. Je to opravdu nádherné auto,“ řekl na 
úvod Antonín Šafránek, který s SUV zatím 
nemá mnoho zkušeností. „Věděl jsem ale, 
že zavazadlový prostor mají ve srovnání 
s passatem kombi menší a to se potvrdi-
lo. Nicméně, jako rodinný automobil si to 
dovedu představit. Musím říci, že takové 
auto mi přijde i lepší na cestování. Člověk 
sedí výše, lépe vidí okolo, je to komfortní. 
Prostě ideální auto na delší vzdálenosti,“ 
dodává a připomíná, že dosud měl něja-
ké zkušenosti pouze s  VW Tiguan. „Ten 
se víc naklání, u fordu jsou jízdní vlastnosti 

bez problémů. Zkoušel jsem jet i trochu na 
hraně, ale podvozek mě vždy podržel. Pro-
blém jsem neměl ani s ergonomií a ovládá-
ním. U dotykového displeje infotainmentu 
by snad mohla být rychlejší reakce, nicmé-
ně jsem se v ovladačích dokázal v podsta-
tě okamžitě zorientovat. 

U  plug-inu je velmi příjemné, že se při 
běžném sešlápnutí plynového pedálu roz-
jede na elektřinu, což se podepisuje na níz-
ké spotřebě. Přestože jsem automobil ne-
mohl nabíjet s ohledem na aktuální servisní 
akci, při které bylo nutné aktualizovat soft-
ware dobíjení, i s vybitou baterií jsem jez-
dil v určitých pasážích pouze na elektřinu 
a při jízdě z kopce bylo znát, jak intenzivně 
dokáže energii rekuperovat. Kuga je i s vy-
bitou baterií překvapivě dynamická, při-
tom velmi úsporná. V průběhu týdenního 
testování jsem spotřebu udržel lehce pod 
5 l/100 km. Nejvyšší spotřeba byla na dál-
nici, to si kuga řekla o 7 litrů, ale po Praze 
se dalo jezdit i za 3 litry,“ vysvětluje Antonín 
Šafránek, který s  kugou na jednu nádrž 
ujel okolo 800 km. 

O flotile společnosti 
Olympus Czech Group

Japonská společnost s více než stoletou 
tradicí ve výrobě optických a  digitálních 
technologií vyvíjí a prodává inovativní lékař-
skou techniku, zařízení pro vědu a průmysl 
a donedávna také fotoaparáty. Její české 
zastoupení najdete v Praze – Vokovicích. 
Firemní flotila čítá v současnosti 125 auto-
mobilů financovaných pomocí operativní-

Plug-in hybridní kugu testoval Antonín Šafránek ze spo-
lečnosti Olympus. Chválil nízkou spotřebu v hybridním 
režimu, vadila mu delší reakce dotykového displeje. 



vání objektivity ale systém umožňuje hla-
sovat z konkrétní e-mailové adresy pouze 
jednou. 

Automobily jsou pro snadnější orienta-
ci zařazeny v následujících kategoriích:

• Referentské vozy
• Manažerské vozy 
• SUV vozy a crossovery
• Ekologické vozy
• Užitkové vozy do celkové hmotnosti 

3,5 t 
• Flotilové elektroauto roku

Hodnoticí kritéria:

 – Technická vyspělost automobilu
 –  Bezpečnost
 – Jízdní vlastnosti
 – Praktická využitelnost
 – Spotřeba nejlevnější zážehové 

a vznětové verze
 – Cena nejlevnější zážehové a vzněto-

vé verze
 – Hodnota získaná za vynaložené 

peníze
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Na adrese 
www.fleetderby.cz může 
hlasovat každý

O  hlavním vítězi ankety FLEET DERBY 
– FLOTILA ROKU a  o  flotilovém elektro-
mobilu roku rozhoduje pětatřicetičlenná 
odborná porota sestavená z manažerů fi-
rem, kteří mají s vozovými parky více než 
desetiletou zkušenost. Každý porotce při 
své volbě zohledňuje technickou vyspělost 
vozu, produkci CO2, zůstatkové hodnoty, 
celkové TCO, vhodnost pro firemní auto-
parky, užitnou hodnotu, cenu apod. 

Vítězem se stává automobil, který obdrží 
od porotců největší počet bodů. V případě 
rovnosti bodů se přihlédne k počtu bodů 
v  internetovém hlasování. Hlasování jed-
notlivých porotců je každý rok přístupné 
a zveřejněné na webových stránkách an-
kety bezprostředně po ukončení daného 
ročníku ankety.

Hlasovat ale mohou také naši čtenáři, 
kteří na webových stránkách www.fleet-
derby.cz vybírají nejlepší automobily z jed-
notlivých automobilových tříd. Pro zacho-
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V prestižní anketě FLEET DERBY – FLOTILA ROKU je letos nominováno téměř 50 automobilových 
novinek. Velmi nás těší nebývalý zájem o anketu. I přes současnou složitou situaci je větší než loni. 

Anketu FLEET DERBY – FLOTILA ROKU 
pořádají společně vydavatelé časopisů 

Business Car a Flotila. Zásadní novinkou je 
skutečnost, že se flotilové auto roku vedle 
vozidel s  ekologickým pohonem rozšířilo 
o další perspektivní kategorii elektromobilů. 
Rapidně totiž narůstá počet automobilů, 
které pohání pouze elektřina. Je tedy na 
čase oddělit elektromobily, případně auto-
mobily na vodíkový pohon od zbytku, který 
stále počítá s podílem klasických spalova-
cích motorů. Jde o nejrůznější verze hybrid-
ních nebo plynových pohonů. Právě ty jsou 
začleněny do kategorie Vozy s ekologickým 
pohonem. 

FLEET DERBY – FLOTILA ROKU                                                   ANKETA O NEJLEPŠÍ FLOTILOVÁ AUTA, PRODUKTY A SLUŽBY
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Zbavíte se starostí se správou vozového parku

Více o službě 
Sale & Lease Back
na leaseplan.com/cs-cz
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lze využít největší počet benefitů v podobě 
neomezeného parkování či jízdy v pruzích. 
Smíšené flotily začínají ve větším měřítku 
využívat především zahraniční společnosti. 
Na vzestupu je také sdílení elektromobilů 
s další společností, což zefektivní využívání 
elektromobilů. Dosud totiž po elektromobi-
lech sahaly hlavně inovativní a společensky 
odpovědné firmy. 
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Popularita elektromobilů 
ve vozových parcích 
stoupá

Elektromobily se ve firemních autoparcích 
stále více prosazují především ve velkých 
městech. Většina menších elektromobilů 
má standardně dojezd výrazně nad 200 ki-

lometrů, což při zvětšující se infrastruktuře 
rychlodobíjecích stanic skutečně umožňuje 
jejich bezproblémové provozování. Tento 
model městského využívání je čím dál tím 
výhodnější hlavně pro vozové parky, které 
mohou řešit mobilitu svých zaměstnanců 
smíšenou flotilou. Vedle vozidel s klasický-
mi spalovacími motory slouží elektromobily 
výhradně pro městský provoz, ve kterém 
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NOMINOVANÉ VOZY DO ANKETY FLEET DERBY – FLOTILA 
ROKU ROZDĚLENÉ PODLE KATEGORIÍ

SUV a crossovery

Referentské vozy

Manažerské vozy

Alfa Romeo Stelvio

Kia Ceed SW

Citroën C5 Aircross

Mercedes-Benz 
GLB

Opel Astra 
Sports Tourer

Mercedes-Benz E Mercedes-Benz C 
300 de

Jeep Renegade 4xe

Citroën C3 Opel Corsa

Peugeot 208 

Peugeot 2008

SEAT Leon

Subaru Impreza 
e-Boxer

Subaru Forester

Volkswagen Golf

Ford Kuga PHEV

Audi A6 DS 7 Crossback

Opel Grandland X 
HYBRID4

Renault Clio

Škoda Superb iVPeugeot 508 SW 
Hybrid

SEAT Tarraco

Kia XCeed

DS 3 Crossback

Kia ProCeed

Renault Captur

Škoda Scala



Užitkové vozy do 3,5 t

Ekologické vozy

Audi e-tron 
Sportback

Mercedes-Benz
GLB

Mercedes-Benz E 

Audi A7 e

Mercedes-Benz 
C 300 de 

Jeep Renegade 4xe

Opel Corsa-e

Renault ZOE

Citroën Berlingo

Subaru Impreza e-Boxer

Fiat Ducato

VW e-Crafter

VW e-Crafter

Mercedes-Benz Vito 
Tourer

Subaru Forester

Ford Kuga PHEV

DS 3 Crossback 
E-Tense

Škoda Superb iV

Ford Tourneo/
/Transit Custom PHEV

Ford Tourneo/
/Transit Custom PHEV

Opel Grandland X HYBRID

Fiat 500 Hybrid

Mercedes-Benz EQC

Peugeot e-208

VW ID.3

Volkswagen T6.1

Peugeot 508 SW HYBRID

Kia e-Niro



ké provozní náklady i  dlouhodobě stabilní 
kvalita i  ceny. Společnost innogy Energo 
také podporuje zpracování a  znovuvyužití 
odpadů. Odebírá biometan od českého vý-
robce ECR Rapotín, který ve své síti CNG 
stanic aktuálně testuje.

Biometan vyrábí ECR Rapotín velmi uni-
kátní a  pokrokovou metodou z  biologicky 
rozložitelného odpadu při recyklaci biood-
padů. Společnost innogy tak nabízí emisně 
čistou variantu CNG, která nevyžaduje žád-
né dodatečné úpravy motorů, má naprosto 
čisté hoření a vykazuje znatelně nižší emis-
ní stopu,“ vysvětlovala v  rámci přednášky 
Markéta Schauhuberová Veselá.

BusinessCar   I září 2020      2524   BusinessCar   I září 2020 

CNG v oblibě

I když stále rozšířenější automobily s elek-
tropohony snižují své TCO, v  tomto pa-
rametru pro firmy stále nejlépe vycházejí 
plynové pohony. Automobily s  pohonem 
na zemní plyn mají v současné době k dis-
pozici celkem 210 veřejných plnicích stanic, 
což je s ohledem na velikost Česka a počet  
26 000 automobilů dostatečné. Rychlé 
tempo výstavby plniček by se mělo ustálit 
na 250. Dominantním hráčem je společ-
nost innogy. Její význam na trhu vzrostl po 
nedávné fúzi se společnosti E.ON. Dnes tak 
ovládá téměř půlku českého trhu s CNG.

„Loni se u nás prodalo přes 90,4 milionu m3 

plynu. Ve firemních vozových parcích se 
z  alternativních pohonů nejčastěji objevu-
je stlačený zemní plyn. CNG patří mezi ty 
nejlevnější alternativní pohony díky snížené 
spotřební dani, která je legislativně fixovaná 
do roku 2025, a dále je CNG osvobozeno 
od silniční daně. Značnou roli hrají také níz-

M
ic

ha
l B

us
ta

, M
ar

io
 R

yc
ht

er
a,

 fo
to

 M
ic

ha
l B

us
ta

Automobilů s alternativními pohony výrazně přibylo. Ve své nabídce je dnes už má prakticky každá 
značka. Pro naše čtenáře jsme tak připravili testovací den, v  rámci kterého bylo možné všechny 
novinky mezi sebou porovnat. 

K testovacím jízdám bylo na zámku Štiřín 
k dispozici 51 automobilových novinek 

18 značek. Akci zdobilo pět národních pre-
miér, součástí odborného dne byly i zajíma-
vé přednášky.

Zájem o  testovací den byl skutečně vel-
ký. Kapacita 150 účastníků byla velmi brzy 
naplněna. První dvě hodiny odborného dne 
byly vyhrazeny odborným přednáškám za-
měřeným na aktuální trendy i budoucí vývoj 
alternativních pohonů. Po zbytek dne pak 
bylo možné si automobilové novinky vy-
zkoušet v běžném provozu. Testovací den 
zdobila řada českých premiér. Jmenujme 
například plug-iny Audi A8 nebo Q7, dále 
pak Nissan Leaf s výkonnějšími akumuláto-
ry o kapacitě 62 kWh, čínské užitkové elek-
tromobily Cenntro nebo vodíkový Hyundai 
Nexo.

Není bez zajímavosti, že z celkového po-
čtu 51 automobilů s ekologickými pohony 
bylo 20 elektromobilů. Flotiloví manažeři 
a ředitelé firem za celý den absolvovali 396 
testovacích jízd.

Alternativní pohony v praxi
TesTovací jízdy, vzdělávání                                                                                 EkoloGiCké pohoNy



ret a pinů. Innogy také zajišťuje kompletní 
CNG realizaci, a  to jak pro uživatele, kteří 
chtějí přejít na CNG za zvýhodněných pod-
mínek, tak pro investory zamýšlející vybu-
dování a provoz vlastních plniček.
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Svým klientům nabízí innogy praktický 
platební systém prostřednictvím tankovací 
CNG karty, která je platná pro všechny plni-
cí stanice v České republice a to včetně sa-
moobslužných nonstop stojanů. Pokud má 
firma s  více vozidly slevu, může ji uplatnit 

Audi na Štiříně mělo hned dvě české premiéry, plug-iny A8 a Q7. Vlajková loď A8 se chlubí výkonem 330 kW. Na elektrický pohon ujede přibližně 50 km.

Audi Q7 je k dispozici ve dvou provedeních. Základní model disponuje soustavou 
s kombinovaným výkonem 280 kW, v rámci testů bylo možné vyzkoušet výkonnější 
verzi s 335 kW. K dispozici byly dále modely e-tron a mild-hybridní A6 Allroad.

Dacia Duster byla jediným automobilem na propan-butan. Tovární přestavba využí-
vá moderního přeplňovaného litrového tříválce. Do plynové nádrže lze natankovat 
přibližně 32 l, což v praxi vystačí na ujetí 400 km. K dispozici je dále plnohodnotná 
50l nádrž na benzin. Provozní náklady jsou při ceně kolem 13 Kč/l srovnatelné 
s pohony na CNG, k dispozici je ale znatelně hustší síť plnicích stanic.

DS nabídlo jak velké SUV DS 7 Crossback s výko-
nem 220 kW a pohonem všech kol, tak městský 
extravagantní elektromobil DS 3 Crossback o výkonu 
100 kW

Cenntro – levný čínský elektromobil určený především 
pro komunální služby překvapil reálným dojezdem 
200 km a bytelnou konstrukcí.

pouze v rámci sítě innogy čítající 63 stanic. 
Fleetoví manažeři oceňují detailní fakturaci 
s přehledem, kde která karta byla použita. 
VIP servis potom přináší rozšířené služby 
o klientskou podporu týkající se správy ka-



jekcí dobíjecích míst. Častým problémem je 
sladění očekávání klienta s disponibilním zá-
zemím firmy a skutečnými potřebami.

„V České republice se ukazuje, že 80 % 
dobíjení bude probíhat v  domácím pro-
středí, částečně v  obchodních centrech, 
ovšem v tom veřejném, například u dálnic, 
by se pohyboval jen kolem 20 %. Jedním 
z hlavních důvodů jsou vysoké náklady na 
vybudování i následný provoz rychlonabíje-
cích stanic.“ Rozvoj dobíjení elektromobilů 

Veřejné dobíjení nemůže 
být levné

Innogy Energo se také výrazně věnuje 
elektromobilitě, která je velmi perspektiv-
ní a  především ve větších městech brzy 
zažije velký vzestup. Produktový manažer 
Václav Vodrážka připomněl bohaté zkuše-
nosti, které nyní innogy Energo využívá při 
poradenství v souvislosti s budováním a pro-
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Fiat 500 je spolu s pandou prvním elektrifikovaným 
modelem italské značky. Litrový tříválec s mild hybridní 
technologií o výkonu 51 kW pořídíte výhradně se šes-
tistupňovou manuální převodovkou. Nová generace 
slavné pětistovky bude k dispozici už jen jako elektro-
mobil. Má být cenově velmi atraktivní.

Ford nyní v elektropohonech chrlí jednu novinku za druhou. Kromě mild-hybridního 
modelu Puma byl největší zájem o testování plug-inů Transit a Kuga. Transit 
Custom pro svůj pohon využívá naprosto netradiční koncepci. Kola pohání výhrad-
ně elektromotor o výkonu 93 kW, zážehový litrový tříválec pracuje jen jako generátor 
elektřiny. Na akumulátor lze v praxi ujet přibližně 40 km, pak začne spalovací motor 
akumulátory dobíjet. I v tomto neekonomickém režimu lze spotřebu s přehledem 
udržet pod 10 l. K dispozici je jak osobní, tak užitková verze.

Hyundai Kona a Ioniq bylo možné vyzkoušet jak s hybridním, tak čistě elektrickým 
pohonem. Vůbec poprvé bylo možné vyzkoušet také vodíkový model Nexo. Zájem 
o zápůjčku byl mimořádný. Díky nádrži s kapacitou 6,3 kg je Nexo schopné ujet na 
jedno natankování přes 650 km. Elektromotor nabízí výkon 120 kW.

Jaguar I-Pace je důkazem, že i elektromobily mohou být zábavné a přinášet radost z jízdy

KIA je z pohledu efektivity elektropoho-
nů považována společně se značkou 
Hyundai za jednu z nejlepších na trhu. 
Právě proto se KIA v 1. čtvrtletí chlubí 
6 % celkových evropských prodejů 
elektromobilů. Ve Štiříně představila 
eSoul a eNiro. Plug-in bylo možné 
vyzkoušet v niru, xceed pak nabídl 
mild-hybrid.



pravděpodobně změní vnímání tohoto 
procesu, kdy se spíše bude jednat o pla-
cenou službu než prodej „paliva“, tak jak 
jsme zvyklí u čerpacích stanic. Řada provo-
zovatelů tomu bude muset přizpůsobit své 
obchodní modely. 

Vnímáme také negativní ohlasy na zpo-
platněné nabíjení a vyšší sazby především 
u rychlonabíjení. „Pro představu, rychlona-
bíjecí stanice o výkonu kolem 150 kW, což 
je dnes téměř standardem, provozovatele 
stojí 30 000 Kč měsíčně jen na rezervaci 
příkonu u  distribuční společnosti. Z  toho 
vyplývá, že hodina nabíjení by měla stát 40 
Kč, jen aby se provozovateli pokryl tento 
náklad,“ osvětluje finanční náročnost Vác-
lav Vodrážka.

Vyplatí se investovat 
do vlastních 
rychlonabíječek? 

Jiří Galuška, obchodní manažer pro-
gramu E-mobilita, upozornil na specifi-
ka praktického života s elektromobilem. 
„Protože rychlonabíjení elektromobilů 
není levnou záležitostí, firmy se snaží 
minimalizovat náklady stavbou nabí-
jecích stanic ve svém zázemí. Nabíje-
ní vozového parku v  rámci firmy je pak 

nutné zahrnout do celkových provozních 
nákladů elektromobilů. Proto v rámci na-
šich poradenských služeb pečlivě pro-
počítáváme, kdy se ještě vyplatí nabíjet 
mimo firmu a kdy je ke zvážení vybudo-
vání vlastního zázemí. Zde hraje největší 
roli cyklus, v  jakém firemní vozy pracují, 
a  také výkony elektroinstalace v areálu,“ 
vysvětlil Jiří Galuška.

26  BusinessCar   I září 2020 

Mercedes-Benz je z pohledu plug-inů velmi zajímavou značkou. Nabízí totiž jak modely se zážehovými, tak 
i vznětovými motory. Do Štiřína přivezl jak verzi C 300de, tak E 300e. Mezi elektromobily dominuje s velkým SUV, 
které v praxi ujede až 350 km.

Mitsubishi Outlander je z hlediska 
efektivity považován za jeden z nej-
lepších plug-inů. Středně velké SUV 
mile překvapí. Na baterie lze v praxi 
ujet s přehledem 50 km. Cenou 
960 000 Kč s DPH patří k vůbec nej-
levnějším plug-in hybridním SUV. Pro 
testy byly k dispozici hned dva vozy.

Opel představil jak malý elektromobil Corsa, tak i plug-in Grandland. Kombinovaný výkon 165 kW nabízí tomuto 
SUV skvělou dynamiku. V bezemisním režimu lze ujet výrazně přes 50 km. Stejně jako Peugeot 3008, také 
Grandland X může nabídnout i pohon všech kol.

Peugeot představil plug-iny 508 
a 3008. Mile překvapily svým tem-
peramentem, protože výkon sestavy 
508 nabízí 165 kW, verze 3008 do-
konce 220 kW, což z něj dělá nejvý-
konnější sériový model značky, navíc 
jediný s pohonem všech kol. Kom-
binuje zážehový čtyřválec PureTech 
o výkonu 147 kW s dvojicí elektro-
motorů, z nichž každý nabízí přes 
80 kW. V praxi lze na elektřinu ujet 
přes 50 km. K dispozici je také lev-
nější verze s pohonem předních kol.

Nissan přivezl elektromobily Leaf 
a e-NV200. Nissan Leaf se dá pova-
žovat za první masově vyráběný elek-
tromobil a s novou generací posunula 
automobilka možnosti ještě dále. 
Verze s výkonnějšími akumulátory 
o kapacitě 62 kWh slavila českou pre-
miéru. Na jedno nabití je možné ujet 
téměř 400 km. 
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Investice do klasického AC wallboxu s vý-
konem 11–22 kW se pohybuje od 16 000 Kč
za nejjednodušší provedení. Nabíjecí stojan 
schopný obsloužit dva automobily najed-
nou se v základním provedení pohybuje od 
80 000 Kč. Co se týká rychlonabíjecích DC 
stanic schopných nabíjet dva až tři automo-
bily výkonem 50 kW a více, tam se pohy-
bujeme v cenovém rozmezí od půl milionu 
korun. 

„Směrodatným parametrem je také, ja-
kým maximálním výkonem je vůz schopný 
své akumulátory dobíjet. Dražší a výkonnější 
vozy umí pracovat s  rychlonabíjením (DC), 
ale spousta menších elektromobilů a plug-in 
hybridů se dobíjí rychlostí 11 až 22 kW. Lo-
gicky je tedy zbytečné pro ně stavět rychlo-
nabíjecí stanice s vysokým výkonem. Neroz-
hoduje rychlost nabíječky, ale dobíjecí limity 
vozu,“ dodává Jiří Galuška. 

BusinessCar   I září 2020      2928  BusinessCar   I září 2020 

www.businessrent.cz/promo-akce

5 kroků k efektivní  
mobilitě!
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na několik dnů i měsíců

› Získejte slevu na první zápůjčku!

  Využijte PROMOKÓD
› Stáhněte si náš  

  nový E-BOOK

TesTovací jízdy, vzdělávání                                                                                 EkoloGiCké pohoNy

Elektromobily závislé 
na dotacích

Jan Jandečka ze společnosti Fleet Con-
sulting Group se v  přednášce zaměřil na 
alternativní pohony z  globálního pohle-
du automobilového průmyslu. „Z  prodejů 
v loňském roce vyplývá, že je to především 
o elektromobilitě, potažmo CNG. Je zřejmé, 
že blízkou hudbou budoucnosti je vodíkový 
pohon, na jehož vývoji pracuje především 
Čína a Japonsko.“

Evropa si za elektrickým pohonem pevně 
stojí, což potvrzují aktivity německé vlády a její 
podpora pro elektrifikované nové vozy. Jan 
Jandečka nezapomněl ani na ekonomickou 
stránku věci a připomněl, že bez dotací by se 
elektromobilitě nikde na světě nedařilo.

Renault patří mezi nejúspěšnější výrobce elektromobilů. Na Štiříně se pochlubil novým ZOE. Mezi do-
dávkami pak zaujal třetí generací elektrického modelu Master a cenově dostupnějším kangoo.

Plug-in hybridní pohon bylo možné vy-
zkoušet v superbu, a to jak ve verzi lift-
back, tak i combi Subaru se pochlubilo unikátními hybridy e-Boxer, jejichž srdcem je i nadále čtyřválec s protiběžnými písty. Vy-

zkoušet bylo možné jak modernizované XV, tak zbrusu novou generaci Foresteru.

Městské Citigoe iV zase patří mezi 
nejlevnější elektromobily. Přitom reál-
ným dojezdem se zahanbit nedá. Na 
jedno nabití ujede přes 250 km.
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Program

 Alternativní pohony  Alternativní pohony 

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

BusinessCar

7.00 7.00 – 9.00 h Ranní Coffee Break

9.00 h Zahájení

9.45 - 10.10 h Fleet Consulting Group
Praktické zkušenosti s ekologickými pohony

10.20 h
Testování vozů

9.10 – 9.30 h Innogy:
Rozvoj v oblasti nabíjecích stanic
Budoucnost CNG
9.30 - 9.45 h
Rozvoj infrastruktury a testování BioCNG

9.00

11.00

10.00

14.00

16.00

10.10 - 10.20 h SUPEROPERÁTOR
Revoluční aplikace pro automyčky, snadné řešení pro fl eety

11.30 – 13.30 h Oběd formou asistovaného bufetu 

14.00 – 16.30 h Odpolední Coffee Break

16.30 h Konec akce 

Partneři: 

Vystavovatelé: 

Generální partneři akce:

Mytí z pohodlí svého vozu

V rámci ankety Fleet Derby – Flotila roku 
při vyhlašování nejúspěšnějších technolo-
gií a inovací získala společnost SuperOpe-
rátor druhé místo za inovativní platformu 
pro ovládání myček pomocí mobilního te-
lefonu. Helena Lindová v rámci své krátké 
přednášky připomněla hlavní výhody revo-
luční aplikace, díky které lze ovládat přes 
130 automyček v rámci celé ČR. Dominují 
zde myčky v síti čerpacích stanic Benzina.

„Po stažení aplikace do chytrého tele-
fonu stačí přijet před myčku, kterou si na 
interaktivní mapě zvolíte. Kamera umístě-
ná před vjezdem rozpozná vaši registrační 
značku a nabídne dostupné programy, na-
čež spustíte požadované mytí.“

Fleetoví zákazníci mají možnost využít 
celou řadu výhod včetně atraktivnější ceny 
nebo využít paušálu, který neomezuje po-
čet mytí.

Rádi bychom poděkovali společnosti 
innogy Energo, která se stala generál-
ním partnerem akce. Poděkování patří 
také dalším partnerům i  vystavovate-
lům, díky kterým jsme mohli představit 
nejnovější modely automobilů reprezen-
tující nejvyspělejší trendy mezi ekologic-
kými pohony.

Volkswagen e-Crafter byste od konvenčního modelu 
jen těžko rozeznali. Navíc nabízí i shodné užitné vlast-
nosti. Reálný dojezd této obří dodávky je 130 km.

Inzerce
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Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a skupina 
PSA loni oznámily, že se spojí do jedno-
ho velkého koncernu, který ponese jméno 
Stellantis. Automobilky tímto krokem chtě-
jí primárně snížit své náklady, čemuž má 
pomoci sdílení techniky. FCA navíc začíná 
nabízet své první elektromobily a plug-iny. 
Vše odstartuje elektrický Fiat 500. Poza-
du nezůstanou ani Jeep a  Alfa Romeo. 
O  trhu, novinkách i  flotilovém trhu jsme 
se bavili s  ředitelem Vítem Pěkným, který 
je zodpovědný za prodeje koncernových 
značek u nás i na Slovensku. 

Současná složitá situace razantně 
mění doposud zaběhlý kancelářský 
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Podoba zastoupení Fiat Chrysler Automobiles se v Česku a na Slovensku mění. Není to ale jen kvůli 
koronavirové pandemii. Ve složité době značka řeší i změny, které přináší fúze se skupinou PSA. 

Nová doba, nová řešení

Otázky prO…                                 Vít PěkNý – Fiat Chrysler automobiles

systém práce. Jaké změny se odehrá-
ly u zastoupení Fiat Chrysler Automo-
biles? 

Smlouva na pronájem kanceláří nám 
v  létě vypršela. A  tak chuť ji v koronavi-
rové době obnovovat byla minimální. Na-
víc se stále neví, jak bude v jednotlivých 
státech vypadat import našich značek 
po fúzi koncernu FCA se skupinou PSA. 
Takže vznikl systém, který je z velké části 
založen na práci z domova. Pokud budu 
konkrétní, v našem případě každý měsíc 
za pronájem kanceláří ušetříme kolem 
půl milionu korun. Nezapočítávám samo-
zřejmě další náklady spojené například 
s amortizací, parkováním a údržbou vo-

zidel při každodenním dojíždění do kan-
celáří. 

Naproti nám jdou moderní komunikační 
technologie a  skutečnost, že v  případě 
výskytu nakaženého zaměstnance nemu-
sí většina ostatních do karantény. To je vel-
ká nevýhoda kanceláří s vnitřní uzavřenou 
cirkulací vzduchu, kde se může nákaza 
velmi rychle šířit. 

Řada zaměstnanců ale není na tento 
způsob práce zvyklá. Nepředstavuje 
to určitý problém?

Na práci z  domova přechází stále více 
firem, automobilky nevyjímaje. Řada za-
městnanců už v minulosti možnost home 

Vít Pěkný odpovídá za koncernové 
značky FCA u nás a na Slovensku



Bude samozřejmě dále potřeba, aby 
nová společnost, která se stane tváří 
značky na lokálním trhu, měla dobrý kre-
dit a  byla spolehlivá. Její další významná 
práce bude spočívat ve správné a efektivní 
komunikaci s dealery, respektive distribuč-
ně-servisní sítí. 

Letos i příští rok dorazí ve vašich au-
tech celá řada elektropohonů. Fandíte 
elektromobilům?

Obecně proti malým elektromobilům nic 
nemám. Snižovat lokální emise především 
ve velkých městech je potřeba a elektro-
mobily jsou pro to ideální. Čistě elektrický 
pohon funguje v  městských autech bá-
ječně, stejně tak jako v koloběžkách nebo 
elektrokolech. Není ale potřeba si něco 
nalhávat. Současné akumulátory jsou 
stále nedokonalé. Dlouho se nabíjejí, mají 
nízkou energetickou hustotu a při velkých 
proudových tocích se výrazně zahřívají. 
Řidič musí především ve velkých autech 
typu SUV nebo MPV přistupovat na řadu 
kompromisů. Vozovým parkům navíc ne-
vychází celkové TCO především kvůli po-
řizovací ceně a  stále nejisté zůstatkové 
hodnotě. 
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office řadila mezi významné pracovní be-
nefity. A  má zkušenost je velmi pozitivní, 
většina zaměstnanců začala pracovat 
soustředěněji. Schůzky, které jsou on-
-line, jsou daleko kratší a efektivnější než 
osobní schůzky, při kterých se probere 
i řada méně podstatných věcí. 

Mimochodem, systém práce s  kolegy 
na Slovensku takto funguje už od roku 
2015. Takže přechod na tento systém 
i u nás nepředstavoval až takový problém. 

Důležité osobní schůzky či porady nebo 
schůzky se zónovými manažery, kteří 
komunikují s  naší dealerskou sítí, samo-
zřejmě nelze zcela nahradit on-line přeno-
sem. V  Čestlicích u  Prahy máme školicí 
středisko, ve kterém jsou pro tento účel 
vyhrazené kanceláře. Ty využíváme pro 
důležitá setkání zaměstnanců. Kancelá-
ře využívají také částečně zaměstnanci, 
pokud nemají pro práci z  domu ideální 
podmínky. 

Ví se nebo tuší se, jakými změnami 
projde dealerská síť po spojení kon-
cernu FCA a  PSA. Kdo ji převezme 
a  jak bude vypadat nový obchodní 
model? 

V  tuto chvíli nemáme zatím žádné in-
formace, jak by obchodní model měl na 
našich trzích vypadat, ani nám nepřísluší 
o tomto modelu jakkoli spekulovat. Je ješ-
tě příliš brzo, neustále probíhá řada jedná-
ní. K vyjasnění dojde v příštím roce, podle 
mého názoru to nebude dřív než na jaře. 
Ale podobné změny očekávám i  u  jiných 
značek. Svět se výrazně mění a  stávají-
cí obchodní modely přestávají vyhovovat 
a jsou navíc zbytečně nákladné. 

Takže to vypadá, že doba velkých im-
portérů končí? 

Ano, podle mého názoru budou zanikat, 
nebo se měnit a zeštíhlovat. Náš malý trh 
je pro řadu automobilových značek často 
pod jejich rozlišovací schopnosti. Nejspíš 
se tak vrátí doba privátních importérů, 
kteří si budou menší trhy obhospodařovat 
sami. Bude samozřejmě i nadále záležet 
na velikosti značky, na počtu prodaných 
vozidel. Ale musíme si přiznat, že prodej 
automobilů se postupně přesouvá do vir-
tuálního prostředí. Současná koronaviro-
vá pandemie toto vše ještě více urychlí. 
Úroveň jednotlivých importérů se bude 
stále více oslabovat. A  popravdě, sou-
časného zákazníka už příliš nezajímá, kdo 
mu auto dodá. Důležité pro něj je, aby 
v případě servisu nebo reklamace měl zá-
stupce, který mu pomůže daný požada-
vek, službu nebo problém vyřešit. 

Ještě letos se začne vyrábět první čistě elektrický Fiat 500. Stane se tak vůbec prvním elektrickým kabrioletem 
planety. Další karosářské verze budou následovat v příštím roce.

Každopádně v  současné době jsou ve 
větších osobních automobilech perspek-
tivní hybridní pohony. A jsem rád, že FCA 
naslouchá zákazníkům a  řídí se poptáv-
kou. 

Na jaké elektropohony se tedy může-
me těšit? 

Letos bude představen první čistě elekt-
rický Fiat 500. Stane se tak vůbec prvním 
elektrickým kabrioletem planety. Další ka-
rosářské verze budou následovat v  příš-
tím roce. K dispozici bude se dvěma typy 
akumulátorů a  cenově má konkurovat 
v Evropě velmi populárnímu Renaultu Zoe.  
Fiat 500 tak bude v  nové generaci exis-
tovat už jen jako elektromobil. Současná 
pětistovka se bude dál vyrábět jako hybrid. 
Fiat také zeštíhlí své spalovací motory. 

A co plug-iny, které jste zmínil? 
Jako první jsou k dispozici v Jeepu Rene-

gade a Compass. Oba modely se začaly 
vyrábět a nabízejí pohon všech kol. V čistě 
elektrickém režimu přitom v  praxi ujedou 
kolem 50 km. Stejný systém plug-in hyb-
ridního pohonu má v budoucnosti přijít do 
dalších modelů koncernu FCA. 
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Aleš Novák, ředitel divize SEAT, 
Porsche Česká republika
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Pandemie koronaviru silně ovlivňuje plány automobilek do budoucna. Kvůli propadu prodejů 
a pozastavení příjmů mnozí výrobci přehodnocují svoje strategie a plánují různé škrty. Ne ale všichni.

V době koronavirové…
Otázky prO…                                 ALEŠ NOVÁK – SEAT

SEAT totiž navzdory koronaviru ozná-
mil masivní investice pro následují-

cí roky. Do roku 2025 chce do výzkumu 
a vývoje investovat na pět miliard eur, což 
je v přepočtu asi 134 miliardy korun.

Investice jsou primárně připraveny na vý-
voj nových modelů, a to zejména v souvis-
losti s chystanou elektrifikací modelové řady 
a  na modernizaci výroby. O  těžké době, 
prodejích, financování a o nových modelech 
jsme si povídali s Alešem Novákem, který je 
zodpovědný za značky Seat a Cupra. 

Vše se nyní točí kolem emisí a rozvo-
je elektromobility. Jak na tyto trendy 
reaguje Seat? 

Jsem moc rád, že Seat ani Cupra ne-
budou sázet jen na elektrický pohon. Mi-

nimálně po dobu tří čtyř let bude elektro-
mobilita jedno z důležitých témat, nikoli 
ale to hlavní. Nechceme se zbrkle odklá-
nět od tradičních pohonů, jakými je ben-
zin, nafta nebo CNG. Nesmíme zapomí-
nat, že hlavní slovo má stále zákazník. 
Ten určuje, co se bude prodávat. 

Takže zájem o  elektromobily bude 
jen vlažný?

Bez plošných dotací se budou prosa-
zovat jen těžko. Já se za příznivce dota-
cí nepovažuji, protože se tím deformuje 
trh. V  našem prodejním mixu jasně ve-
dou zážehové motory. Vznětové motory 
zaznamenaly v uplynulých letech výrazné 
snížení poptávky, nicméně tento propad 
se nyní zbrzdil. A jak sleduji prodejní čísla 

v Německu, stejný trend je i  tam. Elekt-
romobily tvoří prozatím jen velmi malou 
část prodejů. 

Velký zájem je také o pohon na CNG. 
Bohužel nový leon zatím tuto motorizaci 
nenabízí. Dorazí až příští rok. Těší mě, že 
je o  nový leon od začátku velký zájem. 
Přišel do velmi těžké doby, proto nás po-
čet objednávek mile překvapil. 

Značka Cupra bude postupem času 
nabízet pouze elektromobily? 

Cupra se sice bude soustředit na elekt-
romobily, nicméně i nové modely počítají 
s  konvenčními motory. Nové SUV For-
mentor, které dorazí letos v  listopadu, 
nabídne klasické zážehové a  vznětové 
motory, později dorazí také hybridní poho-



Tedy kolem 5000 seatů?
Ano, přibližně. Mezi 4600 až 5000 podle 

dostupné výroby. Loni jsme prodali přes 
8200 automobilů. 

Díky skladovým autům vás tedy výpa-
dek výroby až tak nepřekvapil. Začaly 
se nějak měnit prodeje z  pohledu fi-
nancování? 

Díky tomu, že jsme měli mimořádně hodně 
aut skladem, dokázali jsme nejtěžší období 
překlenout nabídkami nových skladových 
vozů. Hodně nám také pomohlo financová-
ní prostřednictvím SEAT Financial Services, 
kdy penetrace financovaných aut dosáhla až  
75 % ze všech prodaných vozů. To je ne-
zvykle vysoké číslo. Koronavirová pandemie 
mění myšlení zákazníků, a to jak firemních, tak 
retailových. Ochota investovat volné finanční 
prostředky do hotovostního nákupu nebo 
do akontace úvěru se výrazně snižuje. Spo-
lečnosti i jednotlivci raději peníze investují do 
svého rozvoje nebo si ponechají hotovost na 
případné horší časy. Řešením je financování 
prostřednictvím operativního leasingu. Úvěr 
sice stále v případě značky SEAT dominuje, 
přesto operativní leasing nabývá na síle. 
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ny. A stejné je to také u Cupry Leon. I tento 
model dorazí na začátku příštího roku, tak-
že se značka Cupra rozrůstá o další zajíma-
vé sportovní modely. 

Jak koronavirová pandemie ovlivnila 
prodeje? 

Aniž bychom loni tušili, že nějaká pan-
demie přijde, jsme se mimo své zvyklosti 
výrazně předzásobili velkým množstvím 
skladových aut. Díky tomu jsme celkem 
bez problémů přečkali první i druhé čtvrtletí. 
Stali jsme se tak značkou, kterou pandemie 
v  těch nejhorších měsících až tak drama-
ticky neovlivnila z pohledu zastavení výroby. 

Budete coby importér držet velké po-
čty skladových aut i nadále? 

Začátek letošního roku byl skutečně 
specifický. Naším cílem ale není dlou-
hodobě držet skladem tisíce aut. Určitě 
budeme i  nadále v  tomto ohledu pod-
porou pro dealerskou síť. Dealeři ale 
nejlépe znají své zákazníky a  specifika 
daného regionu a  díky tomu dokážou 
velmi přesně odhadnout, jaké mode-
ly, výbavové stupně a  motorizace jsou 

nejžádanější. Proto je ideální, když skla-
dovými auty disponují konkrétní dealeři 
značky. 

Takže dealerům do jejich skladových 
aut nikterak nemluvíte?

Dealerům nediktujeme žádné specifi-
kace automobilů, do jejich cenotvorby 
nezasahujeme. V  tomto směru jim ne-
cháváme neobvykle velkou volnost a sa-
mostatnost rozhodování. Záleží jen na 
nich, jaké vozy si nakonfigurují, aby za-
ujali své zákazníky. My je rádi podpoříme 
jak komunikačně, tak produktově. Sami 
nejlépe vědí, jaká auta mají skladem, 
jaká auta jsou objednaná či ve výrobě. 
Pracují se svým vlastním plánem tak, aby 
plnili roční cíle. Záleží tedy na zodpověd-
nosti každého z majitelů našich osmnácti 
dealerství. 

Lze odhadnout, o kolik se sníží letoš-
ní prodeje? 

Začátek roku byl pro nás velmi úspěšný. 
V březnu ale přišla studená sprcha. Když 
dosáhneme šedesáti procent loňských 
prodejů, budu to považovat za úspěch. 

Nádherná Cupra Formentor dorazí letos v listopadu



ho kupujících si ale svůj záměr na po-
řízení nového auta s  nejistým výhledem 
budoucího vývoje ekonomiky rozmyslí. 
Podle statistik ACEA trh v  EU v  dubnu 
klesl z 1,1 milionu na 270 tisíc kusů, to 
je o 76 %.

Český trh dosáhl v  dubnu 2020 na 
10 679 registrací, to je nejméně od úno-
ra 2013 a nejhorší březnový výsledek od 
roku 2004, kdy Svaz dovozců automobi-
lů začal zveřejňovat údaje o českém trhu 
dle stávající metodiky. To je také dobrým 
vodítkem celkového vývoje ekonomiky – 
téměř veškerý růst posledních let, kdy 
se podařilo zdárně překonat následky 
globální finanční krize, byl během dvou 
měsíců protikoronavirových opatření 
smazán.

Český meziroční pokles v dubnu o 53 % 
je ale ještě dobrým výsledkem. Ostatní 
trhy hlásí mnohem horší bilanci: Francie 
o 89 %, Španělsko o 97 % a Itálie o 98 
%. Velká Británie zveřejnila podobná 
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stála 25 dní, v  benevolentním Švédsku 
„jen“ 15 a naopak v nejvíc zasažené Itálii 
zatím 41 dní.

Celkový výpadek výroby činí 2,3 mili-
onu vozů, které nemohly být vyrobeny, 
i kdyby pro ně byl odbyt. Z toho 605 tisíc 
připadá na Německo, 451 tisíc na Špa-
nělsko a  277 tisíc na Francii – výroba 
v  těchto zemích byla uzavřením továren 
zasažena nejvíce. Což je zpráva o to hor-
ší, že právě v nich se vyrábí nejžádanější 
modely velkých značek, ať už jde o Golf, 
Mégane, manažerské vozy nebo celou 
řadu malých a  kompaktních crossoverů 
a SUV.

Odbyt na minimu, 
budoucnost nejistá

Stejně jako se nedostává kapacit na 
straně nabídky, chybí i  poptávka. Ně-
které nákupy jsou jen odložené, mno-
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Ještě začátkem roku to vypadalo, že hlavní potíž automobilového trhu bude, jak se vypořádá se 
zpřísňujícími se limity emisí CO2 a tlakem na rozmach elektromobilů. Stačilo pár měsíců a přišel další 
existenciální problém.

Preventivní opatření i samotná nákaza 
novým typem koronaviru zasáhly po 

celém světě prakticky všechny sektory 
ekonomiky. Automobilový trh patří k těm 
více zasaženým – uzavření prodejen i to-
váren v  podstatě paralyzovalo celý trh. 
Přitom automobilový průmysl patří k vý-
znamným odvětvím ekonomiky, předsta-
vuje 4 % HDP EU a 9 % HDP ČR. A tak 
jeho co nejrychlejší návrat do starých ko-
lejích je v zájmu všech.

Dostupné statistiky ukazují, že pro-
blém je vážný. Dle sdružení výrobců au-
tomobilů ACEA se v Evropě nachází na 
298 automobilových továren – 142 jich 
vyrábí osobní automobily, dalších 154 
lehké užitkové vozy, nákladní automobily 
a autobusy a 98 se specializuje na výro-
bu motorů. Z  toho na EU (včetně Velké 
Británie) připadá továren 216. Průměrná 
doba odstávky činí 29 pracovních dní 
(stav k 11. 5. 2020), přičemž rozdíly jsou 
různé – v  Belgii a  Nizozemsku výroba 

Automobilový trh v době 
koronavirové

Ekonomika                        AutOmObilOvý průmysl v pOtížích



slevy budou možná 
hned, později spíš ne

Pokles poptávky podle ekonomických 
zákonitostí má vést ke snížení cen. Jenže 
evropský obchod s auty se už dávno neří-
dí výhradně pravidly ekonomie. Krátkodo-
bě nejspíš převáží efekt v  podobě snahy 
vyprodat skladové zásoby – prodejci mají 
auta skladem a budou je chtít vyprodat, aby 
si spravili bilanci. Ve středním horizontu ale 
začne převažovat efekt nedostatku nových 
aut z důvodu výše popsaných výpadků ve 
výrobě.

Automobilky si také budou dobře hlídat, 
aby nevznikaly přebytky neprodejných aut. 
Například Volkswagen ve Wolfsburgu obno-
vil výrobu 27. dubna, už po dvou týdnech 
ale oznámil přerušení výroby ve čtyřech 
květnových pracovních dnech a další zdrže-
ní výroby a dodávek si vyžádaly výpadky na 
straně dodavatelů i chyby v softwaru. Obec-
ná vytíženost továren dosahuje sotva 50 % 
a z toho budou výrobci vycházet. Vzpomín-
ka na přeplněná parkoviště s auty bez zá-
kazníků je sice stará 10 let, obecnou snahou 
automobilek je ale vyrábět jen tolik, kolik si 
dealeři svými objednávkami rozeberou.

Výrobci jsou teď mezi dvěma mlýnskými 
kameny: chtějí prodávat, aby udržely svoje 
výrobní provozy. Přitom ale v EU stále musí 
plnit přísné limity emisí CO2, které se letos 
vztahují na 95 % produkce a  od příštího 
roku na všechna prodaná auta. Europo-
slanci v  čele s  českým zástupcem Tomá-
šem Zdechovským sice vyzvali k rozvolnění 
těchto požadavků, zatím však bez odezvy. 
Automobilky se proto budou soustředit pře-
devším na výrobu elektrifikovaných aut, a ta 
budou směřovat na trhy s daňovým zvýhod-
něním. 

V zemích, jako je ČR, kde je tlak na snižo-
vání emisí CO2 jen nepřímý (přes spotřební 
daň a unijní regulaci prodejního mixu auto-
mobilek), se proto můžeme snadno dostat 
do situace, kdy jednoduše nebude co ku-
povat. Konkrétní specifikace, o které by byl 
zájem, budou obecně nedostatkové a  ty 
emisně výhodné budou primárně směřovat 
na trhy s daňovým zvýhodněním.

Pokud přetrvá současný oslabený kurz 
koruny, nová auta se dále prodraží – od 
počátku krizového období klesla koruna 
zhruba o  10 % a  posiluje jen neochotně. 
Dovozci tuto skutečnost nemohou dlouho-
době ignorovat. Navíc může snadno dojít 
k  opakování jevu z  doby intervencí ČNB, 
kdy obchodníci ze zemí eurozóny „vysáva-
li“ české zásoby skladových, předváděcích 
a zánovních aut.
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data, z nichž vyplývá pokles celého trhu 
o  97 %, přičemž odbyt některých zna-
ček doslova zamrzl a  objem trhu je na 
úrovni poválečného roku 1948. Honda 
meziročně spadla z  2912 na 7 kusů, 
Toyota z 6067 na 19 kusů. Pokles o 90 
a více procent ale zaznamenaly prakticky 
všechny významné značky.

Celoevropská bilance za březen je dle 
agentury JATO -38 %, v  Evropě pak 
-52 % s  tím, že březen 2020 byl nej-
slabším březnem za posledních 38 (!) let. 
Jsou i  hůře zasažené oblasti: nejkřikla-
vějším případem je Indie, kde nebyl 
v  dubnu 2020 registrován jediný nový 
vůz – o 315 tisíc méně než před rokem.

Oživení je značně asymetrické. Český 
trh překvapivě patří k  těm střednědobě 
nejméně zasaženým – červen 2020 byl co 
do registrací jen o 2 % slabší než před ro-
kem a pokles za celé první pololetí je 26 %. 
Vzhledem k  tomu, že tahounem prodejů 
nových aut jsou firmy, je to dobrý signál.

Celoevropský průměr je podstatně hor-
ší: červnový meziroční pokles o  24 % 
a za celé pololetí o 39 %. Podobné vý-
sledky jako Česko hlásí dle studie JATO 
Dynamics z  velkých trhů jen Francie, 
která si díky subvencím dokonce v červ-
nu meziročně polepšila, z  těch menších 
pak Belgie, Slovinsko a Litva. Německo, 
největší trh v  Evropě, padl proti před-
chozímu roku o  třetinu, a  to navzdory 

zvětšeným subvencím na elektromobily 
a dočasnému snížení sazby DPH.

Ruku v  ruce s celkovým poklesem jde 
nárůst významu hybridních a dobíjecích 
aut. V  červnu díky meziročnímu nárůs-
tu prodejů o 65 % vzrostl jejich podíl na 
evropských prodejích skokově ze 7 na 
16 %. Dnes platí, že na jedno prodané 
elektrifikované auto jich čistě naftových 
připadá již jen 1,7.

Alternativní pohony 
jsou v Eu nešťastným 
vítězem

Fanatičtí příznivci rychlé elektrifikace 
jsou tak jedinými, kdo by mohli jásat. 
Prodeje rostou o desítky procent, avšak 
aktuální ucelené celoevropské statistiky 
nejsou momentálně k dispozici.

Na českém trhu došlo k předvídatelné-
mu zásadnímu nárůstu registrací u alter-
nativních pohonů díky vstupu Škody do 
tohoto segmentu. Elektromobilů bylo za 
první půlrok registrováno 1254 kusů, to 
je růst na čtyřnásobek, polovina regist-
rací elektromobilů ale připadá na Škodu 
Citigoe iV, dalších 226 kusů na značku 
Tesla, která letos u  nás roste na šesti-
násobek. U plug-in hybridů je růst ještě 
větší, ze 129 na 742 ks, přičemž 429 ks 
připadá na Škodu Superb iV.



dodavatelé v  téměř smrtelném třesu při 
představě, že se jejich komponent ne-
dostane k  výrobci včas. Nezřídka tak 
v  krajních případech sahají i  po letecké 
přepravě pár šroubků, byť hodnota pře-
pravy samotné mnohonásobně přesahu-
je hodnotu svého nákladu. Výše případ-
né pokuty za přerušení výroby se však 
pohybuje v řádech, že z takové urgentní 
letecké přepravy činí jen nákladovou za-
okrouhlovací chybu.

Pro lepší dokreslení realizovaných ztrát 
je dobré dát tyto ztráty do kontextu se 
ztrátami leteckých společností, kde na-
příklad ztráta největší německé letecké 
společnosti Lufthansa činila každou ho-
dinu 1 mil. eur. Jakkoliv je ztráta tohoto 
leteckého gigantu obrovská, oproti ztrátě 
VW je to tedy stále dvanáctkrát méně. 

Dle deníku Financial Times by evropští 
a  američtí výrobci mohli ve svých trž-
bách přijít až o  neuvěřitelných 2,6 bilio-
nu Kč. Jen v Evropě by se odhadované 
ztráty mohly vyšplhat až na 66 mld. eur  
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V dlouhodobém horizontu budou auta zdražovat. Hlavně ta s konvenčními pohony, protože výrobci musejí do prodejní ceny promítnout kromě povinných inovací i pokuty 
za nadlimitní emise CO2.

Globalizace i  „just in time“ ukázaly 
své limity 

Důvodem uzavírání fabrik ale nebyl jen 
samotný covid-19, ale i  rozpadnutí do-
davatelského řetězce, kde díky obrovské 
globalizaci a způsobu práce „just in time“ 
docházelo k bezprecedentním výpadkům 
v dodavatelských řetězcích. 

Dalším důvodem bylo rovněž naprosté 
ochrnutí poptávky, takže i  kdyby výro-
ba mohla pokračovat dále, auta by byla 
vyráběna pouze na sklad. Nutno říct, že 
skladové zásoby mnohých automobilek 
byly ještě před touto událostí na své hor-
ní hranici únosnosti. Kvůli vynuceným od-
stávkám výroby tak automobilky denně 
přicházely o miliony eur. Jen koncern VW 
realizoval za každý týden uzavřené výro-
by ztrátu okolo 2 mld. eur, tj. 286 mil. eur 
denně, tj. 12 mil. eur za každou hodinu, 
kdy byly linky uzavřené. 

Tato čísla jsou pro běžného smrtelníka 
téměř nepředsta itelná, ale aspoň do-
kreslují, proč jsou všichni automobiloví 
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Poslední měsíce natolik zahýbaly a  ještě zahýbají zaběhlými zvyklostmi, že je dobré si shrnout 
v poněkud širších souvislostech, co se vlastně za poslední dobu v oblasti autoprůmyslu přihodilo.

Uzavírání výroby
Již od března jsme byli svědky postup-

ného zavírání výroby předních automo-
bilek, což způsobilo obrovské výpadky 
v produkci, ale ještě větší finanční ztráty, 
které se tento rok už zcela jistě nedože-
nou, a je otázka, zda se v příštích letech 
výroba vůbec dostane na úrovně roku 
2019.

Již první měsíce tohoto roku naznačo-
valy, že výrobního vrcholu bylo dosaže-
no a  další překonání rekordních prodejů 
bude velice obtížné. 

Březen tomuto vývoji však nasadil úplně 
jinou dimenzi a přerýsoval tak veškeré za-
běhlé i myslitelné zvyklosti. Ještě nikdy se 
nestalo, aby prakticky všechny automo-
bilky světa postupně uzavíraly svoje výro-
by, a to zcela neplánovaně a v důsledku 
vnějších okolností.

Postupně jsme tak byli svědky uzavírání 
všech automobilových gigantů, počínaje 
koncernem FIAT přes VW, PSA, Merce-
des, BMW, FORD atd…

Jaro, které obrátilo 
autoprůmysl naruby

Ekonomika, financE                                                        Revoluce v autopRůmyslu



cestu směrem ke snižování emisí a pokuto-
vání hříšníků.

Ve svých prohlášeních sice velice neurčitě 
říkají, že bude potřeba podpořit autoprů-
mysl, ale že to zároveň v žádném případě 
nemůže být na úkor již vytyčených ekolo-
gických cílů EU. Bohužel se ale ukazuje, že 
tato cesta má několik háčků a může být až 
nepříjemně trnitá.

Předně téměř všechny automobilky už 
nyní nebyly schopny plnit stanovené emisní 
cíle a cesta přes elektromobilitu se ukazuje 
jako velmi obtížná, protože vysněná prodej-
ní čísla jsou zatím jen na papírech automo-
bilek. O elektrická auta, která by významně 
pomohla snížit jejich emisní limity, zkrátka 
není mezi zákazníky zájem. 

Ano, ve statistikách se hybridním či čistě 
elektrickým pohonům daří a zažívají nebý-
valé nárůsty. Jako vždy je to ale při práci 
s čísly i o jejich správném výkladu. Procen-
tuálně vypadají nárůsty zajímavě, ale důle-
žité je vědět, z jakého základu tyto nárůsty 
pocházejí. Pokud je tento základ jen pou-
hým zlomkem z celkových prodejních čísel, 
pak i po jeho navýšení v desítkách procent 
stále zůstane pouhým zlomkem z  celku. 
A v tom je právě onen problém. V kontex-
tu všech prodaných vozidel je podíl vozidel 
s alternativním pohonem stále neuspokoji-
vý a automobilkám se tak příliš nedaří snížit 
svoje průměrné emise na vozidlo. 

Stávající koronavirová krize tomuto vývoji 
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Autoprůmysl prochází revolučními změnami. Ukazuje se, že přílišná globalizace nebo výroba „just in time“ mají 
své limity a můžou představovat i značné riziko. 

v případě, že by se neprodalo očekáva-
ných 2,6 mil. vozidel.

Evropská zelená doktrína Green Deal 
aneb Co teď bude s vymáháním limitů 
CO2?

Zdálo by se, že taková rána musí zahýbat 
i  těmi nejsilnějšími subjekty a  že v  takový 

okamžik to přinutí k  rychlému jednání jak 
kapitány evropského stěžejního průmyslu, 
tak přední evropské politiky. 

Dosavadní reakce tomu ale zatím příliš 
nenapovídají a  z  prohlášení předsedkyně 
Evropské komise je patrné, že bez ohledu 
na zcela bezprecedentní vývoj událostí, kte-
rý zde nenastal od 2. světové války, bude 
si EU i nadále striktně razit svoji vytyčenou 

Autoprůmysl patří mezi nejpostiženější odvětví. Zotavování bude velmi dlouhé. Automobilky budou nuceny se ještě více sdružovat do koncernů. 



ní sazby DPH z 19 % na 16 %. Tento efekt 
už má dopad na všechna nová vozidla bez 
ohledu na jejich typ pohonu. Jakkoliv to pro 
někoho může znít úsměvně a  rozpačitě, 
jistý smysl by to dávalo. Ale pouze tehdy, 
pokud by k  tomu přistoupily všechny stá-
ty EU a nedocházelo by tak k následnému 
vývozu starších vozidel k chudším členům 
EU a  pokud by na konci roku nenatáhla 
Evropská unie svoji ruku a nevyinkasovala 
od všech automobilových hříšníků peníze 
za pokuty za překročení stanovených limitů 
CO2.

V  duchu některých opatření Evropské 
unie by se tak klidně mohlo stát, že stá-
ty v  otevřené nebo skryté formě finančně 
podpoří prodej vozidel ještě během tohoto 
roku, aby si na konci roku tyto prostředky 
EU ve formě inkasovaných pokut opět od-
čerpala zpět. Došlo by tak jen k nalití peněz 
do jedné kapsy a jejich vylití z druhé kapsy, 
jen do jiné peněženky.

Kolik zaplatí automobilky na poku-
tách?

Zde se ukazuje jako více než aktuální je-
den z citátů bývalého amerického preziden-
ta Ronalda Reagana: 

„Pohled vlády na ekonomiku by se dal 
shrnout do několika krátkých frází: Pokud 
se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe, 
reguluj to. A když se to přestane hýbat, do-
tuj to.“

Ačkoliv tento svůj výrok pronesl již v roce 
1986, ze své aktuálnosti rozhodně nic ne-
ztratil… Pojďme si ale připomenout, jaká je 
v tomto ohledu predikce oněch pokut pro 
jednotlivé automobilky.

nepřidá, ba naopak. I v době, kdy ekono-
mika jela na plné obrátky, nebylo zdaleka 
tolik kupujících ochotno akceptovat menší 
komfort a  vyšší cenu elektromobility, kolik 
by bylo potřeba pro splnění ambiciózních 
cílů a vyhnutí se vysokým pokutám. 

Nyní je ale situace ještě horší a  troufnu 
si předvídat, že se s  postupujícím časem 
bude ještě zhoršovat. Lidé nejenže své 
zbytné nákupy budou odkládat, ale pokud 
už se rozhodnou pořídit si vozidlo, určitě 
to bude po důkladné ekonomické rozvaze 
a  ekologickou cenovou prémii za elektro-
mobil budou v  této době jen stěží akcep-
tovat. 

Dle průzkumů mnohých automobilek se 
navíc lidé při výběru vozidla stále rozhodují 
především dle ekonomických kritérií a  vy-
soké počty ekologicky šetrných vozidel ve 
Skandinávii nejsou jen díky tamnímu eko-
logickému smýšlení, které je na nejvyšší 
úrovni v  celé Evropě. K  rozmachu tamní 
elektromobility přispěly především obrov-
ské dotace a  finanční úlevy doprovázené 
na druhé straně vysokou mírou zdanění 
u vozidel s klasickými spalovacími motory. 
Z jakých zdrojů (ano dnes tolik zatracovaná 
ropa a zemní plyn) pochází většina onoho 
obrovského národního bohatství, je už bo-
hužel věc druhá.

Dotace, šrotovné, snížení DPH... 
Evropa má nejednotnou dotační politi-
ku elektromobility 

Je tedy více než pravděpodobné, že 
pokud se lidé vydají za nákupem vozidla, 
nebude jejich hlavní prioritou ekologie, ale 
cena a užitná hodnota. Cena už ale bohužel 
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začíná být stále více deformována různými 
formami úlev, přidanění, příspěvků, dotací 
apod. 

O  tom, že situace nebude nijak růžová, 
svědčí i  prohlášení čelných představitelů 
německých automobilek, kteří už postupně 
volají po oprášení z minulosti již dobře zná-
mého „šrotovného“.

Ostatně např. Francie k němu již přistou-
pila, a to v nemalém rozsahu 1,3 mld. eur.  
Německo se vydalo „pouze“ cestou pod-
pory elektromobility, a to ve výši příspěvku 
6000 eur za každý elektromobil, přičemž 
dalších 3000 eur obdrží jako prémii i  pří-
slušná automobilka. Současně k tomu lze 
ale ještě u neplátců DPH přičíst efekt sníže-

Evropská zelená doktrína Green Deal začíná drhnout. Elektromobily jsou bez dotací stále těžko prodejné. 

Cenově je CNG stále nejatraktivnějším alternativním palivem



Např. u již zmiňovaného VW dojde jen za 
měsíc přerušení výroby k očekávané ztrátě 
cca 8 mld. eur, tj. téměř srovnatelné, jako 
je očekávaná pokuta za nesplnění emis-
ních limitů.

V konečném ročním zúčtovaní by se tak 
mohlo stát, že automobilka tak rázem při-
jde o více než 17 mld. eur. 

Detailněji jsme se sice podívali jen na 
čísla VW, jelikož představuje největšího re-
prezentanta v odvětví, ale u ostatních au-
tomobilek není situace růžovější.

Prodejním číslům rozhodně nepřidá 
ani katastrofální stav v  sektoru půjčo-
ven, které patří celosvětově k  jedněm 
z  největších pravidelných odběratelů. Ti 
největší z  nich, jako např. Hertz a  AVIS, 
dokonce stojí před krachem. Právě au-
topůjčovny obměňují své vozové parky 
novými vozidly jednou až dvakrát roč-
ně a  výpadek jejich objednávek bude 
pro každého lokálního importéra citelný.  
Stále častěji jsme konfrontováni různými 
analýzami a odhadem vývoje, pravdou ale 
zůstává, že dnešní situace je natolik spe-
cifická a jiná než všechny předchozí krize, 
že předvídání budoucnosti tak trochu při-
pomíná věštění z koule. 

Budou auta dražší, nebo levnější?
Na jedné straně jsou hlasy, které říkají, že 

nás i přes současnou krizi čeká postupné 
zdražování aut a že ruku v ruce s tím bu-
dou zdražovat i ojetá auta, na druhé straně 
jsou hlasy, které hlásají pravý opak. A sice, 
že aut teď bude na trhu nadbytek, což 
povede ke snižování jejich ceny a tím i ke 
snižování ceny ojetých vozidel. Oba argu-
menty mají jistě svoji vnitřní logiku a osob-
ně bych spíše očekával první variantu, tedy 
pokud za snižování cen nebudeme pova-

žovat prodeje skladových vozidel a  různé 
akční nabídky na okrajové modely a mo-
torizace. 

Ano, krátkodobě díky výprodejům skladů 
určitě zlevní, ale dlouhodobě to bez výše 
zmíněných státních podpor nebo jiných 
úlev nebude udržitelné už jen kvůli novým 
technologiím, které budou muset být do 
aut postupně montovány, a  samozřejmě 
potřebným rezervám na případné emisní 
pokuty. Ty rozhodně nebude chtít platit 
ze své kapsy žádná z automobilek, ale ve 
skutečnosti je zaplatí každý zákazník, kte-
rý si koupí auto s konvenčním spalovacím 
motorem. A  ten v  jeho ceně bude mu-
set rovněž zaplatit rozvoj elektromobility 

a současně tak přispět i těm, kteří si koupí 
již tak dražší, ale stále dostatečně nevýdě-
lečný elektromobil. 

Zákaz vjezdu dieselů do německých 
měst koncentrace NO2 nesnížil

Doba koronovirová ale s sebou přinesla 
i  jeden velmi zajímavý paradox a  možná 
i  zásadnější přelom v  pohledu na emisní 
problematiku, který může mít dosti zásadní 
vliv na další směrování restriktivních opat-
ření, především pak směrem k dieselovým 
motorům. Je již dlouho známo, že někte-
rá německá města postupně přistupovala 
na zákaz vjezdu dieselových vozidel do 
svých měst. To vše z důvodu snížení emisí 
NO2, což ekologická organizace Deutsche 
Umwelthilfe (DUH) zdůvodňovala analýzou 
svých měření. S pandemií a faktickým ustr-
nutím automobilového provozu ale přišlo 
dosti nečekané překvapení. Koncentrace 
NO2 ve vzduchu se ve vylidněných ulicích, 
kde je uplatňován zákaz vjezdu dieselů 
nejen nesnížily, ale naopak byly mnohem 
vyšší než v  lednu tohoto roku, ale i  vůči 
hodnotám předchozího roku. Byla tím tak 
značně zpochybněna celá argumentace, 
na níž veškeré zákazy vjezdu do center 
měst stály.

Bude tedy ještě velmi zajímavé sledovat 
další vývoj událostí včetně samotného po-
hledu na dosud prezentovaná data o  vli-
vu jednotlivých agregátů na emise CO2 
a NOx. Jisté však je, že tento rok čeká celý 
autoprůmysl rok bezprecedentních kroků 
a zásadních změn.
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I když se to nemusí líbit, bez fosilních paliv se zatím neobejdeme 

Pokuty za překročení emisí v případě, 
že by se i v roce 2021 prodávala stejná auta jako v roce 2020.

Nadlimitní emise 
(g/km)

Pokuty 
(eur za jednotku)

Penalizované jed-
notky (v tisících) 

Celková pokuta 
(v mld. eur)

VW Group 26,6 2,525 3,638 9,19

PSA 23,1 2,194 2,457 5,39

Renault Group 23,2 2,207 1,615 3,57

BMW Group 27,5 2,609 1,018 2,66

Hyundai-Kia 30,0 2,852 1,011 2,88

Ford 27,1 2,576 0,992 2,56

FCA 35,5 3,373 0,961 3,24

Daimler 33,6 3,192 0,941 3,01

Toyota 7,8 0, 745 0,733 0,55

Nissan Group 19,0 1,807 0,630 1,14

Volvo 25,5 2,425 0,317 0,77

Jaké pokuty by výrobci platili, kdyby měli v roce 2021 stejný prodejní mix, respektive stejné průměrné emise CO2  

jako dnes? Toyota „pouze“ půl miliartdy eur, skupina VW astronomických 9,19 miliardy eur (237 mld. Kč). Zdroj 
JATO

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

www.fleet-consulting.cz
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V příloze představujeme automobily, které svou koncepcí osloví zaměstnance vyššího managementu 
firem. V přehledných tabulkách naleznete náklady na servis a opotřebitelné díly, zůstatkové hodnoty 
a skutečnou spotřebu změřenou naší redakcí. 

Derby automobilů pro manažery

NÁKLADY 
NA SERVIS

Všechny údaje předepsa-
ného pravidelného servisu 
odpovídají pokynům a dopo-
ručení výrobců vozidel. Celko-
vé náklady jsou souhrnem tří 
skupin nákladů: za práci me-
chanika, díly a kapaliny. 

Ceny za práci: položky ser-
visních úkonů jsou v souladu 
se servisním plánem k dané-
mu proběhu, době provozu 
a typu vozu. Kalkulace práce 
je prováděna podle normo-
hodin stanovených výrobcem 

vozidla pro všechny servisní úkony.
Cena servisní práce byla stanovena jako 

průměrná cena pro mechanické práce, při-
čemž se vycházelo z cen služeb autorizova-
ných servisů pro jednotlivé značky. Kalku-
lace zahrnuje všechny předepsané servisní 
kontroly a  prohlídky, tedy i  mimo intervaly 
výměny olejů. 

Ceny dílů a kapalin: v nákladech na výmě-
ny dílů jsou uvedeny pouze díly související 
s pravidelným servisem. Při výpočtu systém 

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

a 150 000 km. Kalkulace nám zpracovala 
renomovaná společnost TecAlliance, zůstat-
kové hodnoty dodala společnost Eurotax. 

U každého osobního automobilu byly vy-
brány nejpoptávanější motorizace, se který-
mi jsme pak jezdili v běžném provozu a mě-
řili skutečnou spotřebu paliva. Po stejných 
úsecích jezdil stejný řidič a  tak vzájemné 
srovnání spotřeby je relevantní. 

rozlišil, které díly předepsaného servisu patří 
do skupiny „opotřebitelné“. Systém pracuje 
výhradně s  cenami originálních dílů. Ceny 
olejů byly zadány podle průměru cen v servi-
sech. Nebyly použity ceny olejů dosažitelné 
v maloobchodu nebo na internetu. 

Je třeba dodat, že u  některých vozidel 
došlo v servisních nákladech k výraznějším 
výkyvům. To je způsobeno především sku-
tečností, že novější motorizace vozidel mají 
výrazně delší servisní intervaly, zejména pro 
výměny olejů. To znamená i výraznější roz-
díly v servisních nákladech mezi jednotlivými 
značkami nebo typy vozidel.  

NÁKLADY 
NA OPOTŘEBENÍ

Kalkulace nákladů na opotřebení (náklady 
na výměny opotřebených dílů podle dopo-
ručení a  pokynů výrobce vozidla) je sou-
čtem nákladů za práci mechanika a použité 
náhradní díly. Do kalkulace jsou automaticky 
zahrnuty výměny opotřebitelných dílů v  in-
tervalech stanovených výrobcem vozidla. 
Kalkulace nákladů na opotřebení nezahrnuje 
náklady na pneuservis a výměny pneumatik 
ani jejich sezonní výměny.
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Na modelovou obnovu zákazníci Alfy Romeo čekají nadprůměrně 
dlouhou dobu. Mají ale jistotu, že z  vývojové dílny vždy vyjedou 
exkluzivní kousky, které se na dlouhou dobu zařadí mezi nejlepší auta 
této planety. Nejinak je tomu i u nejnovějších modelů Stelvio a Giulia. 

Alfa Romeo Stelvio

ALFA ROMEO STELVIO 2.2 JTD 4X4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu podélně uložený  vznětový čtyřválec pohání všechna kola, vý kon 140 kW při 

3500 1/min, točivý  moment 450 Nm při 1750 1/min. Samočinná 8° převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4687/1903/1632 mm, rozvor 2818 mm. 

Zavazadlový prostor 0,525 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1745/665 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 

přívěsu 2300/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 210 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,6 s. Spotřeba kombinova-
ná dle WLTP 6,4–6,7 l/100 km, emise CO2 kombinované dle WLTP 168–175 g/km.

CENA 1 314 500 Kč s DPH

Mezi sportovními auty 
je TCO velmi přívětivé

Pokud vezmeme segment prémiových 
středně velkých SUV, tak Alfa Romeo Stelvio 
patří k nejlevnějším. Přemrštěné nejsou ceny 
náhradních dílů ani náklady na provoz. Servis-
ní intervaly jsou sice kratší, po 15 000 km
nebo jednom roce, průměrná cena jed-
né prohlídky činí podle společnosti Tec-
Alliance u běžných motorizací kolem 7000 Kč
s DPH, u verze QV je přes 10 000 Kč. 

ně. Po sklopení zadních opěradel lze získat 
téměř rovnou ložnou plochu délky 167 cm. 

Temperamentní motory 
pohánějí všechna kola

Na skladbě motorů se emisní šílenství na-
štěstí nepodepsalo a tak výkonné motory dají 
vyniknout kvalitám podvozku. Po kratší od-
mlce se opět do ceníku vrátila verze QV se 
šestiválcem z Ferrari. Díky výkonu 510 koní 
dokáže stokilometrovou rychlost pokořit za 
3,8 s a rozjede se na 283 km/h. Cena vyjde 
na 2,51 milionu korun. Podobně výkonná 
konkurence je dražší. Zajímavá je spotřeba 
díky funkci odpojování válců při jízdě s nízkou 
zátěží. Díky tomu automobilka uvádí kombi-
novanou spotřebu 9,8 l/100 km. V praxi se 
při defenzivní jízdě lze na tuto hodnotu dostat.

Jezdili jsme i  s  benzinovým dvoulitrem 
2.0 GME se 147 nebo 206 kW. Stelvio má 
s  nimi nadprůměrnou dynamiku v  celém 
spektru otáček, spotřeba je oproti konkuren-
ci o něco vyšší. 

Velmi mile nás překvapila středně výkonná 
vznětová verze 2.2 JTD se 140 kW. Nabízí 
příjemnou dynamiku a  nízké provozní ná-
klady. Dlouhodobou spotřebu lze udržet do 
7 l/100 km. 

Všechny motory jsou standardně spojeny 
s  výtečně fungující osmistupňovou samo-
činnou převodovkou a pohonem všech kol 
s výjimkou nejlevnější verze 2.2 JTD/118 kW 
(1 129 500 Kč), která pohání zadní kola. 

Stelvio je o  to zajímavější, že se jedná 
o vůbec první SUV značky. Přesto bez 

předchozích zkušeností dokázali Italové vy-
robit mimořádné auto, které jezdí podobně 
jako nejlepší sedany. 

V prodeji vylepšené verze

Italové se při vývoji nových modelů možná 
až příliš soustředili na zážitky za volantem. 
Infotainment, asistenční systémy i  další di-
gitální výbava oproti konkurenci zaostávaly. 
V současné době je giulia i stelvio po důležité 
modernizaci a uvedený handicap smazávají. 

Inovace pro modelový rok 2020 se u giu-
lie i  stelvia kromě lehkého vyladění motorů 
ohledně přísnějších emisních limitů zaměřily 
na změny v interiéru a výbavě. 

Alfa Romeo na konkurenci ztrácela zejmé-
na v oblasti asistenčních systémů. V sedanu 
i SUV se nyní zabydlelo hlídání pruhů, asis-
tent jízdy v kolonách, čtení dopravních zna-
ček, sledování mrtvého úhlu nebo varování 
před čelní srážkou. 

Středová konzola nabízí i  větší odkládací 
prostory včetně bezdrátového nabíjení te-
lefonu. Povedený je také nový infotainment 
s  8,8palcovým displejem značky TomTom 
s možností dotykového ovládání. Funkciona-
litu včetně nabídkových menu zpracovala fir-
ma Marelli. Systém využívá takzvané widge-
ty, tedy jakési zástupce různých funkcí, které 
si můžete uspořádat, jak potřebujete, nebo 
podle toho, jak je využíváte. Systém je plně 
kompatibilní se všemi zařízeními s operačním 
systémem iOS či Android a podporuje rov-
něž funkci rozpoznávání hlasu. 

Štědrý vnitřní prostor 
a omezená variabilita

V  příčném směru je stelvio nadprůměrně 
štědré, a tak na zadní sedadla poskládáte i tři 
dětské sedačky. Prostor pro kolena už je ale 
v daném segmentu jen průměrný, stejně tak 
jako objem zavazadlového prostoru (525 l).
Zadní sedadla jsou pohodlná a  příjemně 
vysoko nad podlahou. Variabilita je ale ome-
zená, nelze je posouvat nebo měnit sklon 
opěradel. Přesto se vzadu sedí velmi příjem-

ALFA ROMEO STELVIO 2.2 JTD 4X4.  
SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (L/100 KM) 

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

7,7/6,1 5,8/7,8 6,9

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Příkladné jízdní 
vlastnosti

Omezená variabilita 
zadních sedadel. Nelze je 
posouvat ani měnit úhel 

sklonu

Velký vnitřní pro-
stor, nadprůměrná 

výbava Průměrný prostor 
v oblasti kolen vzaduNáklady na provoz 

(TCO), zůstatková 
hodnota

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: ALFA ROMEO STELVIO 2.2 JTD

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 44,70 % 20 500 31 900

150 000 3 roky 39,58 % 39 100 39 900

40  BusinessCar   I září 2020 

Omlazený interiér nabízí hodnotnější mate-
riály a pozměněnou středovou konzolu 
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Současné Audi A6 Allroad považujeme za nejpovedenější 
novodobé audi. Zvláště ve spojení s nejsilnějším dieselem nelze 
tomuto manažerskému skvostu nic vytknout. 

Audi A6 Allroad
PŘÍLOHA                       MANAŽERSKÉ VOZY                                  PŘÍLOHA                       MANAŽERSKÉ VOZY                                  PŘÍLOHA                       MANAŽERSKÉ VOZY                                  

Audi A6 Allroad

předních kol, čímž se zmenšuje poloměr 
otáčení a zlepšuje agilita i stabilita.

S přívěsem v zádech

Ve všech disciplínách je A6 Allroad 
quattro výtečné. Vypadá a  jezdí báječ-
ně, při tahání přívěsů se nenechá vyvést 
z míry a když už to na dálnici přepísknete 
a  podceníte boční vítr, stabilizace bles-
kově zasáhne. Výkon 257 kW a 700 Nm 
navíc dává na připojený přívěs téměř za-
pomenout. Allroad si poradí s  brzděnými 
přívěsy o  hmotnosti až 2,5 tuny a  díky 
mimořádnému točivému momentu pře-
kvapí i nízká spotřeba. Ta se s připojeným 
přívěsem o hmotnosti 1,7 tuny podobala 
spíš dvoulitrovým čtyřválcům. V kombino-
vaném režimu jsme dosáhli úctyhodných 
12,6 l/100 km.

Bez chyb?

V prémiovém segmentu sice jezdí samá 
báječná auta. Když už se kritika snese, je 
to většinou v detailech, ale Audi si svého 
allroada báječně vypiplalo. Mimořádně 
oblíbené poloterénní kombi je k  dispo-
zici se vznětovým vidlicovým šestivál-
cem 3.0 TDI o  výkonech 170, 210 nebo 
257 kW. „Nejslabší“ varianta startuje na ceně 
1 730 900 Kč, nejvýkonnější pak stojí od 
1 914 900 Kč. Nákupní cena nehraje v ka-
tegorii manažerských prémiových auto-
mobilů nejdůležitější roli. Audi je v základu 
velmi dobře vybaveno, za výbavu na přání 
si ale nechá prémiově zaplatit. Testova-
ný exemplář ve speciální edici „20 years 
allroad“ vyšel na 2,76 milionu korun. 

Zůstatkové hodnoty cení 
benzin

U Audi A6 jsou podle společnosti Euro-
tax nejvyšší zůstatkové hodnoty u  záže-
hových motorizací. Největší rozdíl je mezi 
2.0 TDI a  3.0 V6 TFSI, a  to o  více než 
8 %. Vznětový vidlicový šestiválec si na-
opak vede velmi dobře a od zážehových 
motorů se liší jen o necelá 4 %. 

Avant vyšší až o 45 mm, standardní světlá 
výška je však 139 mm. Podvozek je samo-
zřejmě vzduchový a nabízí možnost upra-
vení světlé výšky nejen podle vašich po-
třeb, ale také v závislosti na rychlosti vozu. 
Při dálničních rychlostech nad 120 km/h se 
podvozek automaticky snižuje o  15 mm, 
při režimu offroad do 80 km/h je podvo-
zek vyšší o 30 mm a při pomalé jízdě do 
35 km/h je možné podvozek zvednout až 
o 45 mm oproti standardnímu režimu.

Asistenti po vzoru SUV

Allroad je mimo jiné vybaven asisten-
ty, které jsou typické spíš pro automobily 
SUV. Jmenujme například asistent pro sjíž-
dění kopců, sledování úhlu náklonu nebo 
schopnost samostatného přibrzďování 
jednotlivých kol při sjíždění kopců. Volitelně 
bude k dispozici také řízení všech kol, kte-
ré při rychlostech do 60 km/h otáčí zadní 
kola až o  5 stupňů proti směru natočení 

AUDI A6 ALLROAD QUATTRO 55 TDI 257 KW
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu podélně uložený  vznětový přeplňovaný vidlicový šestiválec 2967 cm3, 

257 kW při 3850 1/min, 700 Nm při 2500–3100 1/min pohání trvale všechna kola. 
Převodovka samočinná, osmistupňová, tiptronic.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4951/1902/1542 mm, rozvor 2925 mm. 

Zavazadlový prostor 0,565 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2085/615 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 2500/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 250 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,2 s. 

Spotřeba kombinovaná 6,4 l/100 km, emise CO2 kombinované 168 g/km. 

CENA 1 914 900 Kč s DPH

AUDI A6 ALLROAD QUATTRO 
55 TDI 257 KW. SPOTŘEBA V RÁMCI 

TESTU (L/100 KM)

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

8,1/6,4 5,8/8,0 7,4

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Mimořádně povede-
ná generace A6

Vyšší ceny nadstan-
dardních částí výbav

Spotřeba i stabilita 
při vlečení přívěsů

Zůstatkové hodnoty 
vznětových verzí 2.0 TDI 

až o 8 % nižší 
než u zážehových

Mimořádné 
schopnosti adaptivní-

ho podvozku

Zůstatkové hod-
noty zážehových 

modelů 

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: AUDI A6 ALLROAD 

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 46,04 % 28 900 42 100

150 000 3 roky 40,88 % 49 000 52 200

Testovaný exemplář byl speciálním mode-
lem k oslavám 20. výročí, což bylo designově 
patrné v exteriéru i interiéru 

Poloterénní prémiové kombi All-
road příjemně překvapilo. Pora-

dí si s přívěsy o hmotnosti až 
2,5 tuny. V kombinova-

ném režimu jsme sou-
pravě naměřili jen 

12,6 l/100 km.

Audi A6 Allroad přichází rok po před-
stavení nové generace modelu A6. 

Nejdůležitější změny se odehrávají u pod-
vozku, který může být oproti obyčejné A6 
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Nabídku SUV luxusní značky DS rozšířila varianta s  plug-in 
hybridním pohonem. Model je důležitý především z hlediska snížení 
flotilových emisí. Třistakoňové SUV vypouští jen 30 gramu oxidu 
uhličitého. 

DS 7 Crossback E-Tense 4x4
spotřeba vznětovému motoru 2.0 BlueHDI 
130 kW (6,25 l/100 km). V takovém přípa-
dě se možná vyplatí ušetřit 380 000 korun 
a koupit levnější verzi se vznětovým čtyř-
válcem. Ta ale pohon všech kol nenabízí. 
Verze 4x4 je možná pouze u hybridu. 

Akumulátory neomezují 
vnitřní prostor

Přestože kapacita akumulátoru 13,2 kWh 
je mezi plug-iny lehce nadprůměrná, u ro-
bustního DS 7 nikterak neomezuje vnitřní 
prostor, stejný je dokonce i  zavazadlový 
prostor, který nabízí solidních 555 litrů pro 
konvenční i  hybridní verzi. Vestavba aku-
mulátorů je tak pouze na úkor prostoru 
pro rezervní kolo a objemu palivové nádr-
že, která se zmenšila o akceptovatelných 
12 l (z 55 l na 43 l). 

ujeli 53 km, výrobce dle metodiky WLTP 
uvádí dojezd 58 km.

Aby byly výsledky objektivní, u  plug-inů 
měříme spotřebu paliva vždy se zcela vybi-
tými akumulátory. Pokud známe dojezd na 
elektřinu, která je 53 km, lze si jednoduše 
spočítat reálnou spotřebu. 

DS 7 jsme při jízdě s vybitým akumulá-
torem naměřili 7,2 l/100 km. Tato spotře-
ba reprezentuje kombinovaný provoz ve 
městě, okresní silnici a  dálnici, jejíž podíl 
je 30%. 

Pokud plug-in nabijeme každých 100 km, 
což je při jízdách do práce a  zpět reál-
né, budeme jezdit za 3,4 l/100 km. Když 
dobíjecí cyklus protáhneme na 200 km, 
počítejme s 5,3 l/100 km. Pokud se plug-
-in nabije jednou za 400 km, vyrovná se 

Citroën DS je skutečnou legendou 
mezi automobily. Vyráběl se 20 let 

od roku 1955 a  byl unikátní především 
svým hydropneumatickým pérováním, 
které za jízdy automaticky upravovalo 
světlou výšku. Revoluční byl i  vzhled se 
zakrytými zadními koly a nesmrtelný po-
mník mu vystavěly filmy s  Fantomasem. 
Dnes je ale z DS samostatná a svébytná 
značka koncernu PSA, jejíž vozy se už ani 
neprodávají v autosalonech Citroënu, ale 
v  samostatné a  exkluzivní distribuční síti 
DS Store.

Jak funguje a za kolik 
jezdí?

Plug-in hybridní DS 7 využívá stejný sys-
tém pohonu všech kol jako Peugeot 3008 
nebo Opel Grandland X. O pohon se stará 
přeplňovaný čtyřválec 1,6 litru o  výkonu 
147 kW, který doplňují dva elektromotory. 
Vpředu nabízí 81 kW a vzadu 83 kW. Ma-
ximální využitelný výkon hybridní sestavy 
je úctyhodných 220 kW a 520 Nm. Sto-
kilometrovou rychlost tak toto prémiové 
SUV pokoří za 5,9 s a uhání 240 km/h.

V  zadní části karoserie je umístěn po-
měrně výkonný akumulátor s  kapacitou 
13,2 kWh. Pro čistě elektrický pohon 
lze využít 10,4 kWh. Po vyčerpání této 
hodnoty systém spouští spalovací motor 
a přepíná do hybridního režimu. S elektři-
nou si poté hospodaří sám. Na plně nabitý 
akumulátor jsme v kombinovaném režimu 
bez omezování a se zapnutou klimatizací 

DS 7 E-TENSE (PLUG-IN)
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec 1,6 litru společně se dvěma 
elektromotory pohání všechna kola. Zdvihový objem 1598 cm3, vý kon 147 kW při 
6000 1/min, točivý  moment 300 Nm při 3000 1/min. Elektromotor vpředu 81 kW, 
vzadu 83 kW. Souhrnný výkon pohonu 220 kW a 520 Nm. Samočinná, osmistup-

ňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4573/1906/1625 mm, rozvor 2738 mm. 

Zavazadlový prostor 0,555/1,752 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1825/575 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 

přívěsu 1200/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 240 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,9 s. Spotřeba kombino-
vaná dle NEDC 1,3–1,4 l/100 km, emise CO2 kombinované dle NEDC 32–34 g/km.

CENA 1 395 000 Kč s DPH

DS 7 PLUG-IN. SPOTŘEBA V RÁMCI 
TESTU PŘI JÍZDĚ S VYBITÝM 
AKUMULÁTOREM (L/100 KM)

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

7,0/6,2 5,8/8,2 7,2

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Efektivita hybridního 
pohonu, dojezd 

na elektřinu

Průměrné zůstatkové 
hodnoty

Komfort cestování, 
dynamické vlastnosti Nižší hmotnost 

brzděného přívěsuNáklady na servis 
a díly

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: DS 7 PLUG-IN

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 42,70 % 23 100 29 400

150 000 3 roky 37,70 % 37 500 36 500

Plug-in nabízí výkon 300 koní a pohon 
všech kol. Na elektřinu ujede 53 km.
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Jeepu se pod Fiatem mimo-
řádně daří. Nová generace 
legendárního wrangleru od roku 
2019 oživuje prodeje nejen 
v Evropě, ale také u nás. Navíc 
mu věří i  společnosti predikující 
zůstatkové hodnoty. V  tomto 
ohledu doslova trhá rekordy. 

Jeep Wrangler SaharaJeep Wrangler Sahara Terénní dříč

Samostatnou kapitolou jsou terénní schop-
nosti wrangleru. Rámový podvozek se snad 
vůbec nekroutí, výkyvy náprav jsou dosta-
tečné a trakce pohonu je i bez uzávěrky mi-
mořádná. Snad jen to, že prodloužená pěti-
dveřová verze má díky třímetrovému rozvoru 
omezený přechodový úhel. A pokud s wran-
glerem vjedete na silnici, nezklame vás ani 
zde. Oproti předchozí generaci jde o výrazný 
skok. Wrangler je znatelně tišší a stabilnější 
i v ostře řezaných zatáčkách. 

Excelentní zůstatkové 
hodnoty!

Jeepu, respektive Fiatu se povedl husar-
ský kousek. Zatímco předchozí wrangler 
se v zůstatkových hodnotách po tříletém 
provozu a nájezdu 90 000 km ani zdale-
ka nedostal přes 50 %, nová generace je 
v tomto ohledu skokanem roku. Polepši-
la si téměř o 10 %! Navíc se u wrangleru 
jako u  jednoho z mála automobilů téměř 
neliší hodnoty mezi zážehovou a vzněto-
vou motorizací. 

Snad jediné negativum je, že s nájezdem 
kilometrů klesá zůstatková hodnota o 1 až 
2 % rychleji než u konkurence. U  tři roky 
starého wrangleru s nájezdem 90 000 km 
se ale zůstatková hodnota pohybuje nad 
58 %, což je v  segmentu terénních SUV 
nejvyšší hodnota. Pak sice strměji klesá, 
ale z  vysokého základu si vede nadprů-
měrně, i když by po 3 letech provozu na 
tachometru svítilo 210 000 km. 

S  ohledem na konstrukci automobilu 
nepřekvapí, když se dlouhodobá spotře-
ba benzinu pohybuje nad 10 l/100 km. 
Vznětový motor je o 2,5 l/100 km úspor-
nější. 

Atraktivní cena a pětiletá 
záruka

Z pohledu povahy a konstrukce vozu jsou 
ceníkové ceny atraktivní. Importér navíc nabí-
zí slevu 110 000 korun, takže ceníková cena 
dlouhé pětidveřové verze Unlimited startuje 
na 1 210 900 korun s DPH. Skvěle vybave-
ná verze Unlimited Sahara je o něco dražší 
(1 370 900 korun), nabízí však shodnou 
cenu jak pro vznětovou (2.2 CRDi/147 kW), 
tak i  zážehovou motorizaci (2.0i/200 kW). 
Terénněji vyhlížející verze Rubicon je dražší 
o 38 000 korun (1 408 900 Kč s DPH). 

Zajímavá je tovární pětiletá záruka (nebo 
100 000 km). 

Málokteré auto vzbudí tolik zvídavých 
pohledů. Dokonce to vypadá, že tes-

tovací kousek má i  svého kupce, kterého 
jsem náhodně potkal. Byl nadšen a překva-
pen ceníkovou cenou. Očekával ji o 300 000 
korun vyšší. 

Univerzální společník

Pětidvéřová verze Unlimited nás příjem-
ně překvapila svou univerzálností. Zatímco 
klasický krátký třídveřový wrangler je spíše 
stylovkou, verze Unlimited už zastane roli 
univerzálního společníka. Díky rozvoru pro-
táhlému o 549 mm je výrazně delší (4,88 m). 
Onoho více než půl metru přitom automobil-
ka zužitkovala naprosto skvěle, což je vidět 
především v prostoru zadních sedadel. 

JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA 2.0 T GME
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu podélně uložený   přeplňovaný zážehový čtyřválec 1995 cm3, 

200 kW při 5250 1/min, 400 Nm při 3000 1/min pohání zadní nebo všechna kola. 
Převodovka samočinná, osmistupňová. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4882/1894/1881mm, rozvor 3008 mm. 

Zavazadlový prostor 0,548/1,059 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2013/583 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 

přívěsu 2495/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 180 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,6 s. 

Spotřeba město/mimo město/kombinovaná dle WLTP 11,0/8,0/9,0 l/100 km, 
emise CO2 kombinované 244–264 g/km. 

CENA 1 370 900 Kč s DPH

JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA 
2.0 T GME. SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU   

(L/100 KM)

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

11,8/8,3 7,8/11,5 10,8

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Klasická, bytelná 
rámová konstrukce

Vyšší spotřeba 
zážehového motoru

Jen průměrný vnitřní 
prostor s ohledem na 

vnější rozměry

Schopnosti v te-
rénu, rozumné jízdní 
vlastnosti na silnici

Originální design, 
odnímatelná střecha, 

zvídavé pohledy 
kolemjdoucích

Mimořádně vysoké 
zůstatkové hodnoty

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: 
JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA 2.0 T GME

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 58,42 % 21 800 31 300

150 000 3 roky 51,55 % 47 500 39 500

Pětidveřový 
Wrangler 

Unlimited je 
naprosto 

univerzálním 
společníkem. 

Oproti 
třídveřové 

verzi je 
o znatelných 

55 cm delší 
a jen o 77 000 Kč 

dražší. 
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Nový plug-in hybrid dokáže v Mercedesu třídy C úspěšně suplovat 
původní vznětový šestiválec. Elektromotor o  výkonu 90 kW tak 
dává zapomenout na absenci dvou válců. Přitom nabízí znatelně 
nižší spotřebu a obdobné jízdní výkony.

Mercedes C 300 de o  15 cm výš a  nenabízí rovnou ložnou 
plochu. Základní objem je zmenšený ze 
460 na 315 litrů. 

Plug-in hybrid je také o  nemalou čtvrt 
tuny těžší, stále se však s provozní hmot-
ností vejde do dvou tun, dobíjecí kombi 
je tedy lehčí než kdejaké prémiové SUV. 

Rozumná pořizovací 
cena

Cena naftového plug-in hybridního 
kombi startuje cenou 1,459 milionu ko-
run, sedan je o  50 000 korun levnější. 
Poháněna jsou výhradně zadní kola.

Mercedes na českém trhu také podpo-
ruje benzinový hybrid C 300 e, který stojí 
jako verze C 300 d s  pohonem všech 
kol. 

Stejný hybridní pohon nabízí Mercedes 
i do větší třídy E. Na rozdíl od třídy C ale 
nabídka počítá i  s  pohonem všech kol 
4Matic. 

Pokud tedy budete dobíjet akumulátor 
alespoň každých 200 km, budete jezdit 
se spotřebou 4,2 l/100 km. Pokud dobí-
jecí cyklus zkrátíte na 100 km, bude spo-
třeba úctyhodných 2,8 l/100 km. 

Palubní nabíječka má příkon 7,4 kW. 
Při dvoufázovém 16A jističi, s odpovída-
jícím wallboxem se baterie z  10 % do 
plna nabijí za 1,5 hodiny. 

Menší zavazadlový 
prostor

Nevýhodou instalace akumulátorů do 
zadní části karoserie je zmenšení zava-
zadlového prostoru. Podlaha je zhruba 

Mercedes-Benz třídy C se už šest let 
obejde bez impozantního vzněto-

vého šestiválce a nutno říct, na prodejní 
výsledky to má minimální vliv. Absenci 
formálně plnotučné motorizace vynahra-
zuje jednak dvojitě přeplňovaný čtyřválec 
C 300 o výkonu 180 kW a jednak plug-in 
hybrid C 300 de. Částečně elektrická ver-
ze kombinuje naftový dvoulitr o  výkonu 
143 kW ze slabšího C 220 d s 90kW elek-
tromotorem. Systémový výkon 225 kW
a maximum točivého momentu 700 Nm 
jsou velkorysé parametry. Vyspělé řeše-
ní tak umí nabídnout dynamickou jízdu 
v  hybridním režimu, kdy akcelerace na 
100 km/h je otázkou 5,7 sekundy a ma-
ximální rychlost dosahuje 250 km/h. 

Kam dojede a kolik 
spotřebuje?

Akumulátory mají kapacitu 13,5 kWh, 
pro čistě elektrický pohon je využitelných 
9,4 kWh. Pak se systém přepne do hyb-
ridního režimu a se zbytkovou elektřinou 
si hospodaří sám. V praxi lze bez problé-
mů na elektrický pohon ujet 47 až 50 km.
Automobilka udává dojezd 55 km dle 
WLTP. Při úsporném jízdním režimu 
lze ujet i  tuto vzdálenost. Na elektrický 
pohon je nejvyšší rychlost 130 km/h. 
Při této rychlosti se akumulátor vybije po 
30 km. 

S  vybitým akumulátorem lze jezdit 
v kombinovaném režimu za 5,6 l/100 km.

MERCEDES-BENZ 330 DE KOMBI
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu podélně uložený  vznětový přeplňovaný čtyřválec 1950 cm3, 143 kW 
při 3800 1/min, 400 Nm při 2500–3100 1/min spojený s elektromotorem, 90 kW 

pohání zadní kola. Systémový výkon hybridu 225 kW a 700 Nm. 
Převodovka samočinná, devítistupňová.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4702/1810/1457 mm, rozvor 2840 mm. 

Zavazadlový prostor 0,315 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1955/525 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 

přívěsu 1800/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 250 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,7 s. 

Spotřeba kombinovaná 1,5 l/100 km, emise CO2 kombinované 39 g/km. 

CENA 1 458 776 Kč s DPH

MERCEDES-BENZ 330 DE. SPOTŘEBA 
V RÁMCI TESTU S VYBITÝM 

AKUMULÁTOREM   (L/100 KM)

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

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

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní komfort 
a dynamika 

Akumulátor částečně 
zasahuje do zavazadlo-

vého prostoru

Výkon hybridního 
pohonu (225 kW) Plug-in nenabízí

pohon všech kol
Dojezd a spotřeba

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: MERCEDES-BENZ 330 DE

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 45,70 % 27 900 34 100

150 000 3 roky 40,33 % 56 100 82 000

Plug-in ujede v elektrickém režimu 
bez problémů 50 km 
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Twinster, který nahradil dříve používanou 
spojku Haldex. Twinster zajišťuje připojení 
zadních kol a  současně nahrazuje zadní 
diferenciál. Na jeho místě se nachází dvě 
spojky, které zajišťují aktivní rozdělení 
hnací síly mezi zadní kola. Výhodou toho-
to systému je nízká hmotnost, rychlé re-
akce a především možnost vyvolat u auta 
i  přetáčivé chování. Díky tomu může in-
signie aktivně korigovat průjezd zatáčka-
mi ještě před zásahem ESP.

Nadprůměrně vybavený

Country Tourer se od výchozího kombi liší 
nejen vzhledem, ale především konstrukcí 
podvozku. Je o 25 mm zvýšený, má spe-
cifické naladění, je doplněn o  ochranné 
kryty a standardně nabízí adaptivní tlumiče 
FlexRide. Opel u dvou motorizací i chytře 
kombinuje převodovky. Zatímco základní 
verze 2.0 CDTI/125 kW 4x4 (938 990 Kč) 
nabízí ručně řazenou převodovku, dvojitě 
přeplňovaná verze 2.0 CDTI/154 kW 4x4 
(1 025 990 Kč) ji má samočinnou osmi-
stupňovou. Obě provedení pak nabízejí 
nadprůměrnou výbavu v podobě řady jízd-
ních asistentů či multimediálního systému 
IntelliLink. 

Báječných 500 Nm 
a vyšší zůstatková 
hodnota

Testovali jsme obě motorizace. Slab-
ší diesel 2.0 CDTI/125 kW jede báječně 
v  nízkých i  středních otáčkách, v  těch 
vyšších mu schází síla. 

Dvojitě přeplňovaný čtyřválec 
2.0 CDTI/154 kW se ještě lépe sbírá 
z  nízkých otáček. A  v  těch vyšších má 
stále dost síly až k  samému omezovači 
otáček. Mimořádná je také hodnota to-
čivého momentu, 500 Nm je na dvoulitr 
unikum. Standardně dodávaná osmistup-
ňová samočinná převodovka je skvěle 
odstupňovaná a  řadí intuitivně. Není tak 
potřeba do její činnosti ručně zasahovat. 
Výkonnější, dvojitě přeplňovaný diesel 
má i  vyšší spotřebu. Podle jízdního sty-
lu je to v kombinovaném režimu o 0,5 až 
0,8 l/100 km. Na druhou stranu nabízí 
o 3 % vyšší zůstatkové hodnoty. To je mi-
mořádné. Většinou platí, čím dražší, tím 
vyšší propad hodnoty ojetého vozu. 

Palubní počítač proměřuje o 0,3 l/100 km.
Tato odchylka je do redakcí naměřené 
spotřeby v tabulce započítána. 

Tovární záruka je 5 let nebo 100 000 km.

Přestože Opel již nějaký pátek patří do 
skupiny PSA, insignia je posledním 

modelem vyvinutým jen a pouze Opelem. 
Nabízí tak mimořádný vnitřní prostor díky 
pětimetrové délce. 

To nejlepší, co může insignia nabídnout, 
je provedení Country Tourer, tedy velmi ob-
líbená varianta poloterénního kombi. Za-
tímco běžná insignia může kombinovat zá-
žehové i vznětové motory, Country Tourer 
nabízí jen nejvýkonnější vznětové motory, 
pokaždé spojené s  pohonem všech kol. 
Dříve bylo k  dispozici až pět motorizací. 
Emisní předpisy jsou ale neúprosné. 

Pohon 4x4 v základní 
výbavě

Insignia Country Tourer je standardně 
vybavena pohonem všech kol systému 

OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER 4X4.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  vznětový čtyřválec pohání všechna kola, zdvihový objem 

1956 cm3, vý kon 154 kW při 4000 1/min, točivý  moment 500 Nm při 1500 1/min. 
Samočinná osmistupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 5004/1871/1525 mm, rozvor 2829 mm. 

Zavazadlový prostor 0,560/1,665 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1732/573 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 1805/750 kg.

Výkony
Největší rychlost 228 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,2 s. Spotřeba kombinova-
ná dle WLTP 7,6–7,8 l/100 km, emise CO2 kombinované dle WLTP 199–205 g/km.

CENA 1 025 990 Kč s DPH

OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER 4X4. 
SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (L/100 KM)

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

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

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Vnitřní prostor, nad-
průměrná výbava

Omezena nabídka 
motorů u verze Country 

Tourer

Náklady na provoz 
(TCO)

S ohledem na délku 
karoserie jen průměrný 

zavazadlový prostorSolidní světlá 
výška, jízda lehčím 

terénem

Dobře fungující 
pohon 4x4

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER 4X4

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 42,29 % 16 600 31 710

150 000 3 roky 37,31 % 39 600 38 100

Insignia se Opelu povedla. Už první generace patřila i z pohledu 
TCO, životnosti a  nízké poruchovosti ve střední třídě k  tomu 
nejlepšímu. Druhá generace v tomto ohledu pokračuje. 

Opel Insignia 
Country Tourer Country Tourer 
Insignia Country Tourer je standardně 
vybavena pohonem 4x4 
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Peugeot manažerským modelem 508 příjemně překvapil. 
Jde o  velmi povedené a  líbivé auto nabízející pestrou nabídku 
pohonných jednotek včetně dobíjecího plug-in hybridu. Právě na 
tuto novinku jsme se zaměřili. 

Peugeot 508 SW Hybrid
dobíjecí cyklus protáhneme na 200 km, 
počítejme se 4,5 l/100 km. Pokud se 
plug-in nabije jednou za 400 km, vy-
rovná se spotřeba vznětovému motoru 
2.0 BlueHDI (5,1 l/100 km). V  takovém 
případě se vyplatí ušetřit 165 000 ko-
run a koupit levnější verzi se vznětovým 
čtyřválcem. 

Menší zavazadlový 
prostor i nádrž

Systém hybridního pohonu prostor pro 
cestující nikterak neomezuje, zavazadel 
ale naložíme méně (o 62 l). Hodnota 468 l 
je v tomto segmentu hybridů lehce pod-
průměrná. Do zavazadlového prostoru 
částečně zasahuje benzinová nádrž, kte-
rá se zmenšila o 19 l (na 43 l) a posunula 
se až za akumulátory. 

Dva systémy pohonu, tedy konvenční 
a elektrický, se promítají do ceny hybri-
du, která začíná lehce nad 1 milionem 
korun (1 065 000 Kč), kombi je dražší 
o 40 000 korun. 

Dobíjení každých 
300 km vyrovná spotřebu 
s dieselem

Aby byly výsledky objektivní, u plug-inů 
měříme spotřebu paliva vždy se zcela vy-
bitými akumulátory. Pokud známe dojezd 
na elektřinu, která je u kombi 45 km, lze 
si jednoduše spočítat reálnou spotřebu. 

Peugeotu 508 jsme při jízdě s vybitým 
akumulátorem naměřili 5,8 l/100 km. 
Tato spotřeba reprezentuje kombinovaný 
provoz ve městě, okresní silnici a dálnici, 
jejíž podíl je 30%. 

Pokud plug-in nabijeme každých 100 km,
což je při jízdách do práce a zpět reál-
né, budeme jezdit za 3,2 l/100 km. Když 

Poslední novinkou modelové řady 508 
je plug-in hybrid, který dokáže v  praxi 

uhánět na elektřinu rychlostí přes 130 km/h 
a  v  kombinovaném režimu jsme s  ním při 
testování ujeli 45 km. 

Dva hybridní systémy 
ve dvou modelech

Peugeot představil dva povedené hybridní 
systémy, které využívají modely 508 a 3008. 

Zatímco manažerský liftback nebo kom-
bi modelu 508 využívá systém s pohonem 
pouze předních kol, model 3008 umí nabíd-
nout i verzi 4x4. Zadní kola navíc pohání další 
elektromotor o výkonu 83 kW a díky většímu 
akumulátoru (13,2 kWh) lze na elektřinu ujet 
54 km.

Peugeot 508 pohání přeplňovaný čtyřvá-
lec 1.6 PureTech o výkonu 133 kW, k tomu 
mu asistuje elektromotor s 81 kW. Celkový 
výkon sestavy je 165 kW. Akumulátory mají 
kapacitu 11,8 kWh, pro čistě elektrický po-
hon lze ale využít 9,3 kWh. Po vyčerpání této 
hodnoty systém spouští spalovací motor 
a přepíná do hybridního režimu. S elektřinou 
si poté hospodaří sám. Na akumulátor jsme 
v  kombinovaném režimu bez omezování 
a se zapnutou klimatizací ujeli 45 km i když 
výrobce dle metodiky WLTP uvádí 52 km.

PEUGEOT 508 SW PLUG-IN HYBRID
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec společně 
s elektropohonem (81 kW) pohání přední kola, zdvihový objem 1598 cm3, 

vý kon 133 kW při 6000 1/min, točivý  moment 300 Nm při 3000 1/min. 
Souhrnný výkon pohonu 165 kW a 360 Nm. Samočinná 8stupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4778/1859/1420 mm, rozvor 2793 mm. 

Zavazadlový prostor 0,468 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1820/470 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 1340/745 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 250 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,2 s. Spotřeba kombi-

novaná dle NEDC 1,4–1,6, emise CO2 kombinované dle NEDC 33–36 g/km.

CENA 1 105 000 Kč s DPH

PEUGEOT 508 HYBRID. SPOTŘEBA 
V RÁMCI TESTU PŘI JÍZDĚ S VYBITÝM 

AKUMULÁTOREM (L/100 KM)

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

6,0/5,2 4,8/6,3 5,8

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti, 
komfort cestování, 

dynamické vlastnosti

O 62 l menší 
zavazadlový prostor

Náklady na provoz 
(TCO) Nižší hmotnost 

brzděného přívěsuEfektivita 
hybridního pohonu

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: 
PEUGEOT 508 SW PLUG-IN HYBRID

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 46,13 % 19 800 24 600

150 000 3 roky 40,70 % 33 000 30 000

Peugeot 508 dokáže v praxi ujet na elektřinu 45 km. Plug-in je k mání i ve verzi liftback. 
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Renault může vyššímu managementu firem nabídnout hned tři 
reprezentativní modely. Velký sedan nebo kombi Talisman, ve třídě 
SUV pak Koleos a noblesní Espace, který leží kdesi na pomezí tříd 
SUV a MPV. 

Renault Koleos nadprůměrný vnitřní prostor. Štědrý je pře-
devším v podélném směru. I vyšší cestující 
budou mít stále dostatek prostoru pro kole-
na vzadu a to dokonce i když budou přední 
sedadla posunuta zcela dozadu. 

Velkým benefitem jsou seřiditelná opěra-
dla zadních sedadel. Škoda že tato prak-
tická vychytávka není u  automobilů SUV 
standardem a  dokonce samozřejmá není 
ani v prémiovém segmentu. Při delších ces-
tách tak pohodlná, nad podlahou dostateč-
ně vysoko umístěná sedadla po sklopení 
opěradla přímo vybízejí ke spánku. Koleos 
nabízí nadprůměrně vysokou míru jízdního 
komfortu. Jízdní vlastnosti jsou i přes vyšší 
pohotovostní hmotnost jisté a snadno čitel-
né. 

Osvědčená technika 
pohonu 4x4  

Systém 4x4 je v principu stále stejný. Já-
drem je elektromagneticky ovládaná rozdě-
lovací spojka se třemi režimy: automatickým, 
do terénu určeným „Lock“ s  rovnoměrným 
rozdělením hnacích sil a  režimem pohonu 
pouze předních kol, který šetří palivo. Pra-
xe tento systém prověřila, je spolehlivý a na 
kluzkém povrchu velmi efektivní.  

Pouze s dieselem

Renault Koleos pořídíte výhradně s diese-
lem. Menší čtyřválec 1,7 má pohon pouze 
předních kol a výkon 110 kW (od 799 900 
korun s  DPH), objemnější – testovaný – 
dvoulitr pak solidních 140 kW a je výhradně 
spojen s pohonem všech kol. Cena této ver-
ze se sice blíží 1 milionu korun, ale s takto 
výkonným motorem a pohonem všech kol 
levněji konkurenty nepořídíte. 

Zajímavý je rozdíl ve spotřebě. Pokud 
oba motory pohání přední kola, je spotřeba 
de facto shodná, při aktivaci pohonu všech 
kol pak vzroste spotřeba výkonnější verze 
jen o  0,5 l/100 km. Nutno dodat, že oba 
motory pracují s velmi dobře fungující samo-
činnou bezestupňovou převodovkou CVT, 
která při svižnější jízdě pracuje se 6 předřa-
zenými rychlostními stupni. Naměřené hod-
noty naleznete v příslušné tabulce. 

Renault poskytuje pětiletou záruku, nebo 
150 000 km. 

ných vlastností, designově až tak neladila 
s  evropským vkusem a  vyráběla se téměř 
deset let, druhá generace přinesla před 
čtyřmi lety nové, větší, líbivé a celkově velmi 
povedené auto. Na sklonku loňského roku 
se koleos druhé generace představil s omla-
zenou tváří a novými motory. Nový je také 
multimediální systém, který zrychlil odezvu 
na pokyny, má povedené intuitivní ovládání 
a umí služby Apple CarPlay a Android Auto.  

Velký, pohodlný interiér

Interiér na kvalitních materiálech nešet-
ří. Mezi středně velkými SUV nabízí lehce 

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 190 4X4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  vznětový přeplňovaný čtyřválec pohání všechna kola, zdvi-
hový objem 1995 cm3, vý kon 140 kW při 3500 1/min, točivý  moment 380 Nm při 

1750 1/min. Samočinná bezestupňová převodovka CVT se 6 předřazenými stupni. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4673/1843/1667 mm, rozvor 2705 mm. 

Zavazadlový prostor 0,498/1,706 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1770/539 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 2000/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 198 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,1 s. Spotřeba 
kombinovaná 5,6–5,8 l/100 km, emise CO2 kombinované 160–163 g/km.

CENA 959 900 Kč s DPH

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 190 4X4  
SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (L/100 KM)

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

7,4/5,3 4,9/7,3 6,8

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Výkon a spotřeba, 
jízdní komfort

Mohutná zpětná zrcátka 
a přední sloupky omezují 

výhled

Vnitřní prostor, poho-
dlná zadní sedadla 
s polohovatelným 

opěradlem
Ovládání infotainmentu 
je při prvním seznámení 

méně intuitivní
Solidní zůstatkové 

hodnoty

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: RENAULT KOLEOS

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 46,04 % 21 700 30 400

150 000 3 roky 40,63 % 41 900 38 000

Koleos dospěl. Druhá generace je velmi povedená a úsporná. Chyby se hledají těžko. 

Renault své největší, reprezentativní SUV 
vypiplal téměř k  dokonalosti. Zatímco 

první generace měla řadu pouze průměr-
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dobé spotřebě byl při porovnání zážehového 
motoru 1.5 TSI/110 kW a 2.0 TDI/110 kW
lehce přes 1 l/100 km. Rozdíl mezi 
2.0 TDI/140 kW 4x4 a 2.0 TSI/140 kW 4x4 
pak 1,6 l/100 km. Naměřené hodnoty v růz-
ných režimech naleznete v příslušné tabulce. 

Ovšem v rámci firemních flotil vznětové ver-
ze mohou chybět. Plug-in nemusí příslušné 
car policy samozřejmě vždy vyhovovat. To je 
ale daň za emisní šílenství. Vznětové motory 
z nabídky postupně mizí u většiny značek. 

Vysoké zůstatkové 
hodnoty, rozumné TCO

Protože Seat Tarraco má mnoho společ-
ného se Škodou Kodiaq a  Volkswagenem 
Tiguan Allspace, podobné je to i  s  celko-
vým TCO. Náklady jsou v rámci sourozenců 
srovnatelné, v rámci konkurence reprezentují 
lehce podprůměrné hodnoty. Ani zůstatkové 
hodnoty se výrazněji neliší. 

Potěší prodloužená záruka výrobce na 5 let 
nebo 100 000 km.

bývá, stabilizace výrazně dohlíží nad bezpeč-
ností a tak vás tarraco ani na sněhu nepustí 
do přetáčivějšího průjezdu zatáčkou. 

Plug-in místo dieselu? 
Neteskněte!

Vznětové agregáty v  ceníku tarraca už 
nenajdete. Na výběr tak zůstávají zážeho-
vé přeplňované čtyřválce 1.5 TSI/110 kW 
a  2.0 TSI/140 kW. Na podzim totiž dorazí 
plug-in hybridní verze, která nahradí vzněto-
vé motory. Pohon kombinuje zážehový čtyř-
válec 1.4 TSI s  elektromotorem. Souhrnný 
výkon plug-inu je 180 kW. Akumulátory mají 
kapacitu 13 kWh a Španělé slibují, že velké 
SUV ujede 50 km čistě na elektrickou energii. 
Kombinované emise mají u této varianty kles-
nout pod 50 g CO2/km.

V  rámci redakčních testů jsme postupem 
času vyzkoušeli všechny motorizace. Záže-
hové motory jsou sice žíznivější, rozdíl ale není 
markantní a návratnost dražšího dieselu byla 
výrazně nad 100 000 km. Rozdíl v dlouho-

Základem modelu Tarraco je stejně jako 
u  Škody Kodiaq nebo Volkswagenu 

Tiguan Allspace platforma MQB v provedení 
A2. Ta umožnila protáhnout rozvor náprav na 
2790 mm. V rámci třídy jde o lehce nadprů-
měrnou hodnotu, koncernoví sourozenci jsou 
na tom ale prakticky stejně. Celkově seat měří 
4735 mm. Standardem je pětice míst k seze-
ní, za příplatek 20 500 Kč ale Španělé nabízejí 
ještě další dvě sedadla. Ty samozřejmě sníží 
objem zavazadlového prostoru na základ-
ních 230 litrů. Ve striktně pětimístné verzi je 
k dispozici nejméně 760 litrů, respektive 700 
litrů, pokud sklopíte třetí řadu sedadel u sed-
mimístné varianty. Důležitou vlastností pro va-
riabilitu jsou posuvná sedadla ve druhé řadě, 
velmi příjemný je i seřiditelný úhel sklonu opě-
radel. Standardně má tarraco také sklopné 
sedadlo spolujezdce a tak lze vytvořit rovnou 
ložnou plochu po celé délce interiéru. 

Pohon 4x4 nezklame

Neustálé dohady o tom, který systém poho-
nu je lepší, zdali trvalý pohon všech kol známý 
například z Audi či Subaru, nebo připojitelný 
s Haldex spojkou, výhody obou systémů stá-
le více smazávají. Haldex už dnes de facto 
pracuje jako trvalý pohon všech kol. K úpl-
nému odpojení zadní nápravy dochází jen 
při parkování a přímé jízdě bez natočení kol. 
Celý systém reaguje primárně podle točivého 
momentu tak, aby vůbec nedošlo k prokluzu 
předních kol. Přitom se zároveň bere ohled 
na otáčky jednotlivých kol a hodnotu příčné-
ho zrychlení, takže systém umí stabilizovat 
automobil v  zatáčkách. Tarraco jsme mohli 
vyzkoušet na sněhu a  to i na uzavřené trati 
a nutno uznat, že systém pohonu 4x4 pracu-
je naprosto plynule a intuitivně. Navíc je velmi 
dobře sladěn se sedmistupňovým dvouspoj-
kovým automatem. A jak už to u velkých SUV 

SEAT TARRACO 2.0 TSI DSG 4X4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec pohání všechna kola, 

zdvihový objem 1984 cm3, vý kon 140 kW při 5000 1/min, točivý  moment 320 Nm 
při 1500–4100 1/min. Samočinná 7° převodovka DSG.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4735/1839/1658 mm, rozvor 2790 mm. 

Zavazadlový prostor 0,760/1,920 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1744/616 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 

přívěsu 2250/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 210 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,0 s. 

Spotřeba kombinovaná 7,2 l/100 km, emise CO2 kombinované 160–163 g/km.

CENA 1 054 900 Kč s DPH

SEAT TARRACO 2.0 TSI DSG 4X4 
SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (L/100 KM)

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

9,1/6,9 6,3/8,5 8,3

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Prostorný, až 7místný 
interiér

Absence vznětových 
motorů

Nadprůměrná 
výbava i u nejlevnější 

verze

Stísněný prostor 
ve 3. řadě sedadel

Zůstatková hod-
nota, rozumné TCO

Vyšší cena verze 4x4

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: SEAT TARRACO 2.0 TSI DSG 4X4

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 42,29 % 17 500 27 800

150 000 3 roky 37,31 % 27 100 33 500

Novou vlajkovou lodí španělského výrobce je Seat Tarraco. Toto velké 
SUV může nabídnout až 7 míst, velmi bohatou výbavu i v základním 
provedení a příjemné svezení. Z motorové nabídky vypadly vznětové 
verze, které zanedlouho nahradí temperamentní plug-in se 180 kW. 

SEAT TarracoSEAT Tarraco
Seat Tarraco startuje 
na částce 796 900 Kč. 
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ru i světlou výškou 200 mm směle konkuruje 
automobilům SUV. 

Mezi automobily střední třídy patří k nejpro-
stornějším. A tak se může poměřovat s tako-
vými velikány, jakými je Škoda Superb, Ford 
Mondeo nebo Volkswagen Passat. Cestující 
na zadních sedadlech se mohou těšit z vel-
korysého prostoru v oblasti kolen i hlavy. Na 
rozdíl od konkurence jsou opěradla zadních 
sedadel seřiditelná, což ocení především ro-
diče. Děti tak mají i  v dětských sedačkách 
nebývalý komfort a snadno usnou. 

Jezdí báječně i bez složité 
techniky

Outback nabízí skvělé jízdní vlastnosti 
a neobvykle komfortní podvozek, který se 
navíc obejde bez konstrukčně složitého 
vzduchového odpružení. 

Jízdu v terénu usnadňuje nadprůměrná 
světlá výška podvozku (200 mm) a  po-
kročilý systém pohonu všech kol využíva-
jící hydraulicky ovládanou vícelamelovou 
spojku, které sekunduje přibrzďování kol 
zajišťující rozdělení hnací síly mezi přední 
a zadní kola. Vše je sladěno specificky pro 
použití bezestupňové převodovky Linear-
tronic a  korunováno režimem X-Mode, 
který při pomalé jízdě ještě zvyšuje již 
tak výborné trakční schopnosti pohonu 
všech kol. X-Mode se aktivuje tlačítkem 
u páky voliče převodovky a  lze ho záro-
veň využít pro asistované sjíždění kopců 
rychlostí, kterou si upravíte brzdou nebo 
plynem. 

Vysoké zůstatkové 
hodnoty i náklady 
na servis

Outback má pod kapotou dnes už neoby-
čejně objemný benzinový čtyřválec. I přesto 
je překvapivě úsporný, má solidní výkon 129 
kW, nechybí mu charisma a díky atmosfé-
rickému plnění a  bezúdržbovému rozvodu 
ventilů řetězem je zároveň spolehlivý. Podle 
společnosti Eurotax nabízí ojeté subaru jed-
ny z nejlepších zůstatkových hodnot na trhu. 
Po třech letech provozu a ujetí 90 000 km je 
zůstatková hodnota 52,4 %, což je o téměř 
5 % nad průměrnou hodnotou segmentu 
střední třídy. V  tomto ohledu Subaru Out-
back směle konkuruje Škodě Superb. 

Subaru standardně na všechny své 
modely nabízí pětiletou záruku, nebo 
200 000 km a  asistenční služby na 5 let 
v hodnotě 18 900 Kč. 

rý má dorazit zkraje příštího roku, vsadí na 
klasický pohon. Neoficiálně je zatím potvrzen 
čtyřválec 2.5i s přímým vstřikováním benzi-
nu, o hybridním e-boxeru se zatím nemluví. 

Nadprůměrně bezpečné

Balíček asistenčních systémů na podporu 
řízení EyeSight je dnes součástí každého 
subaru. Díky tomu se podle nejrůznějších 
nárazových testů všechny modely řadí mezi 
vůbec nejbezpečnější. Nepřekvapí tedy, že 
všechny modely Subaru také díky tomuto 
unikátnímu systému získaly nejvyšší mož-
né ohodnocení v nárazových testech nejen 
v Evropě (Euro NCAP), ale i USA (IIHS) či Ja-
ponsku (JNCAP).

Velkorysý vnitřní prostor

Terénní kombi je neobvykle všestranné. 
S délkou přes 4,8 metru nabízí nadprůměrný 
vnitřní prostor. A s výškou karoserie 1,6 met-

SUBARU OUTBACK 2.5i 4X4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu podélně uložený  vznětový čtyřválec pohání všechna kola, zdvihový objem 
2498 cm3, vý kon 129 kW při 5800 1/min, točivý  moment 235 Nm při 4000 1/min. 

Bezestupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4820/1840/1605 mm, rozvor 2745 mm. 

Zavazadlový prostor 0,512/1,848 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1667/433 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 2000/750 kg.

Výkony
Největší rychlost 198 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,2 s. Spotřeba kombi-

novaná dle WLTP 8,5 l/100 km. Emise CO2 kombinace WLTP 193 g/km.

CENA 1 000 000 Kč s DPH

SUBARU OUTBACK 2.5I.  SPOTŘEBA 
V RÁMCI TESTU (L/100 KM)

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

9,2/6,5 6,1/8,5 8,1

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti, 
stabilita při tahání 

přívěsů

Na výběr pouze 
zážehový motor

Spotřeba, skvěle 
fungující pohon 4x4

Kratší servisní intervaly 
zvyšují náklady na servis

Neobvykle vysoká 
zůstatková hodnota

Zadní opěradla lze 
polohovat

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: SUBARU OUTBACK

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 50,29 % 37 400 29 400

150 000 3 roky 44,37 % 63 500 37 100

Subaru šlo vždy svou cestou. Japonská značka se stala synonymem 
pro pohon všech kol, perfektní jízdní vlastnosti, bezpečnost a motory 
typu Boxer. Nyní pod kapoty stěhuje také hybridní e-boxery. 

Subaru Outback

PŘÍLOHA                       MANAŽERSKÉ VOZY                                  PŘÍLOHA                       MANAŽERSKÉ VOZY                                  PŘÍLOHA                       MANAŽERSKÉ VOZY                                  

Subaru Outback

Nové, hybridní pohony i nadále využívají 
specifické boxery. Subaru tak neopouš-

tí zajímavou konstrukci pohonných jednotek. 
U  outbacku ale zatím najdete jen klasiku. 
Dokonce to vypadá, že i nový outback, kte-
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Třetí generace Škody Superb je po faceliftu, který byl svou povahou 
mimořádný. Kromě důležitých změn s sebou přinesl i zrod nových 
verzí, poloterénního kombi Scout a plug-inu iV. 

Škoda Superb iV

bou benzinu 3,6 l/100 km. Pokud připojí-
te nabíječku každých 200 km, spotřeba 
stoupne na 5,2 l/100 km, což je stejně jako 
u verze 2.0 TDI/140 kW. Pokud Superba iV 
strčíte do zásuvky jednou za 500 km, bu-
dete jezdit v průměru za 6,2 l/100 km. V ta-
kovém případě je návratnost oproti verzi 
s  benzinovým motorem 2.0 TSI/140 kW 
vysoká (280 000 km). 

Po 3 letech a ujetí 150 000 km je zůstat-
ková hodnota 51,86 %. To je mezi plug-iny 
vůbec nejvyšší hodnota. Nepatrně hůře je 
na tom zážehová verze 1.5 TSI/110 kW 
(49,59 %). Výrazný propad je u vznětové-
ho motoru 2.0 TDI/110 kW s hodnotou jen 
44,41 %. 

Spotřeba jako s dieselem? 
Musíte nabíjet každých 
200 km!

Na plně nabitý akumulátor lze bez problé-
mů ujet 46 km. Při úsporném jízdním stylu 
lze ujet i lehce přes 50 km. Při jízdě v hyb-
ridním režimu při zcela vybitém akumuláto-
ru jsme na testovacím okruhu zahrnujícím 
okresní silnici, dálnici i jízdu městem namě-
řili průměrnou spotřebu 6,8 l/100 km. 

Pokud tedy budete akumulátor dobíjet do 
plna každých 100 km, počítejte se spotře-

Konvenční motory jsou u superbu dob-
ře známé, a  tak jsme se zaměřili na 

novinku, verzi iV. Plug-in hybridní pohon 
je pro mladoboleslavského výrobce přelo-
mový. Superb je vůbec prvním modelem, 
který ho má. Kombinuje zážehový čtyř-
válec 1.4 TSI (115 kW a 250 Nm) s elek-
tromotorem o  výkonu 85 kW a  točivým 
momentem 330 Nm. Kombinovaný výkon 
obou motorů je 160 kW. 

Nabito za 3,5 hodiny

Akumulátory o  kapacitě 13 kWh na-
šly místo pod zadními sedadly, nabíjí se 
z wallboxu za 3,5 hodiny a z normální zá-
suvky za šest hodin. Padesátilitrová nádrž 
na benzin se nachází nad zadní nápravou. 
Objem zavazadlového prostoru tak u  lift-
backu klesl z 625 na 485 litrů a u kombi 
z 660 na 510 litrů.

Plug-in za cenu dieselu

Plug-in hybridní superb se prodává za 
stejnou cenu jako verze s  nejvýkonněj-
ším vznětovým motorem 2.0 TDI/140 kW. 
Oproti podobně výkonné zážehové verzi 
2.0 TSI/140 kW je pak dražší o 52 000 ko-
run. Odměnou u hybridu může být o 20 kW 
vyšší výkon a v případě, že budete dobíjet 
akumulátor alespoň každých 200 km, tak 
oproti dieselu i úspornější provoz. 

Hybrid má rekordní 
zůstatkové hodnoty

Podle společnosti Eurotax jsou zůstat-
kové hodnoty u  plug-inu vůbec nejvyšší. 

ŠKODA SUPERB IV
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec 1395 cm3 (115 kW; 
250 Nm) spojený s třífázovým synchronním elektromotorem (85 kW; 330 Nm) 
pohání přední kola. Souhrnný výkon pohonu je 160 kW při 5000–6000 1/min; 

400 Nm při 1600–3500 1/min. Převodovka samočinná 6°– DSG.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4862/1864/1495 mm, rozvor 2837 mm. 

Zavazadlový prostor 0,760/1,920 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1752/583 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 

přívěsu 1600/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 225 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,8 s. Spotřeba kom-
binovaná dle WLTP 1,5–1,7  l/100 km, emise CO2 kombinované 135–138 g/km. 

Kapacita akumulátorů 13 kWh.

CENA 891 900 Kč s DPH

ŠKODA SUPERB IV.  SPOTŘEBA 
V RÁMCI TESTU PŘI ZCELA VYBITÉM 

AKUMULÁTORU  (L/100 KM)

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

6,4/6,1 5,6/7,2 6,8

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Prostorný a komfortní 
interiér

Mezi PHEV průměr-
ný dojezd na elektřinu 

(46–51 km)

Mimořádná zů-
statková hodnota, 

rozumné TCO, široká 
nabídka motorizací Díky akumulátorům 

menší zavazadlový 
prostor

Vysoká stabilita 
při tahání přívěsů, 
u plug-inu vysoká 

hmotnost brzděného 
přívěsu (1600 kg)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: 
ŠKODA SUPERB 2.0 TSI/2.0 TDI 140 KW (PRO IV ÚDAJE NEBYLY K DISPOZICI)

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 58,41 % 15 500 25 440

150 000 3 roky 37,31 % 24 100 31 092

Plug-in jsme vyzkoušeli také s přívěsem 
o hmotnosti 1600 kg. Na elektřinu 
ujede 22 km, kombinovaná 
spotřeba s vybitým aku-
mulátorem je pouze 
13,5 l/100 km.

Interiér se od konvenčních verzí neliší 
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Volkswagen Passat je po výrazné modernizaci. Jednou 
z nejzajímavějších variant této řady je poloterénní kombi Alltrack. 

Volkswagen PassatVolkswagen Passat Kombinace adaptivního tempomatu 
a  aktivního vedení v  jízdním pruhu nyní 
obstará práci řidiče až do 210 km/h. 
Adaptivní tempomat dokáže díky pro-
pojení s GPS reagovat na průjezd křižo-
vatkou, zatáčkou i kruhovým objezdem. 
Díky tomu Volkswagen balíček IQ.Drive 
charakterizuje jako autonomní řízení 
úrovně 2. Zákonnou povinnost, aby řidič 
stále držel volant, automobilka naplňu-
je novým, velmi komfortním způsobem. 
Tzv. kapacitní volant reaguje na samot-
ný dotyk, řidič proto nemusí na volant 
působit silou, stačí na něj položit ruce. 
Kromě toho je adaptivní tempomat pro-
pojen s  novou generací systému čtení 
dopravních značek. Udržování v  jízdním 
pruhu je zase doplněno o  funkci Road 
Edge Recognition. K  vedení správným 
směrem díky tomu nespoléhá jen na 
podélné dopravní značení, ale umí roz-
poznat okraj silnice i  podle přítomnosti 
trávy rostoucí vedle cesty.

BiTDI – báječně pružné

Kde si passat ponechal konkurenční 
výhodu před koncernovými sourozenci, 
to jsou motory. K dispozici je celá plejá-
da dobře známých zážehových i vzněto-
vých motorů. Naftový vrchol disponuje 
výkonem 176 kW i mimořádným točivým 
momentem 500 Nm, což je s ohledem na 
dvoulitrový objem nejvýkonnější vznětový 
motor na trhu. S autem o hmotnosti 1,7 
tuny nemá příliš práce, takže 100 km/h 
pokoří za 6,4 sekundy. V  reálu motor 
neoslní zběsilým zátahem. Kouzlo dvou 
turbodmychadel spočívá v  plynulosti 
zátahu. Zrychluje příkladně od 1500 až 
do omezovače otáček. Točivý moment 
je k  dispozici v  mnohem širším spektru 
otáček a  na rozdíl od slabších jednotek 
neztrácí dech ani s přívěsem ve stoupání. 
Mimochodem varianta Alltrack při vlečení 
těžkých obytných přívěsů překvapí jízdní 
stabilitou a to i přes to, že oproti běžné-
mu passatu nabízí vyšší světlou výšku 
(172 mm). 

S ohledem na výkon a pohon všech kol 
testovaný alltrack nezklame ani spotře-
bou. Naměřené hodnoty naleznete v pří-
slušné tabulce. 

standardně velký vnitřní prostor i  stále 
aktualizovaná technika, ať už máme na 
mysli pohonná ústrojí nebo palubní sys-
témy a asistenty. 

TCO drží na uzdě, podle společnos-
ti Eurotax jsou zůstatkové hodnoty mi-
mořádně vysoké u  zážehových motorů 
a plug-inu. Naopak vznětové motorizace 
jsou o téměř 6 % nižší. 

Jezdí téměř sám

Inovovaný passat osmé generace má 
nejen aktualizovaný design, ale zároveň 
nabízí více komfortu a modernější tech-
nologie, ať už se jedná o  bezpečnost-
ní nebo informační a  zábavní systémy. 
K dispozici je i řada asistentů. Mezi nej-
zajímavější patří nová generace jízdních 
asistentů souhrnně označená IQ.Drive. 

VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK 4X4 2.0 BITDI
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  vznětový přeplňovaný čtyřválec 1968 cm3, 

176 kW při 4000 1/min, 500 Nm při 1750–4000 1/min pohání všechna kola. 
Převodovka samočinná, dvouspojková, sedmistupňová.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4788/1853/1527 mm, rozvor 2788 mm. 

Zavazadlový prostor 0,650 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1715/655 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 2000/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 239 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,4 s. 

Spotřeba kombinovaná dle WLTP 5,9 l/100 km, emise CO2 kombinované 152 g/km. 

CENA 1 241 900 Kč s DPH

VW PASSAT ALLTRACK 2.0 TDI 176 KW 
4X4.  SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU 

(L/100 KM)

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

7,0/5,5 5,1/7,1 6,8

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Neobvykle široká 
nabídka motorizací 

a výbav

Zůstatkové hodnoty 
vznětových motorizací

Komfortní jízdní 
vlastnosti, stabilita při 

vlečení přívěsů

V komfortním režimu až 
příliš měkké odpružení

Spotřeba zážehových 
i vznětových motorů, 

TCO Vyšší ceny 
nadstandardních částí 

výbav
Nadprůměrné zůstat-
kové hodnoty záže-
hových motorizací 
a plug-in hybridu

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: 
VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK 2.0 TDI 176 KW 4X4

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 46,10 % 19 500 31 100

150 000 3 roky 41,10 % 30 800 38 400

V kombinovaném režimu jsme s přívěsem o hmotnosti 1700 kg naměřili 12,1 l/100 km, což 
je s ohledem na výkon a pohon 4x4 solidní hodnota. Pochvalu zaslouží také stabilita sou-
pravy. 

Volkswagen Passat i  ve své osmé 
generaci patří mezi nejprodávanější 

modely střední třídy, což mají na svědomí 
jeho konzervativní, nekonfliktní a zároveň 
nadčasové tvary, chytře využitý a  nad-



www.kufryplus.cz
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Mezi autodopravci je reálná 
spotřeba paliva užitkových au-
tomobilů jedním z  nejsledova-
nějších parametrů. V celkovém 
TCO tvoří hlavní nákladovou 
položku. 

Test spotřeby paliva   
Za kolik jezdí?  

Ceny za práci: Kalkulace práce je pro-
váděna podle normohodin stanovených vý-
robcem vozidla pro všechny servisní úkony.

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 souvise-
jící s pravidelným servisem. Při výpočtu sys-
tém rozlišil, které díly předepsaného servisu 
patří do skupiny „opotřebitelné“. Systém 
pracuje výhradně s cenami originálních dílů. 

Je třeba dodat, že u  některých vozidel 
došlo v servisních nákladech k výraznějším 
výkyvům. To je způsobeno především sku-
tečností, že novější motorizace vozidel mají 
zpravidla delší servisní intervaly, zejména 
pro výměny olejů. 

NÁKLADY 
NA OPOTŘEBENÍ

Kalkulace nákladů na opotřebení (náklady 
na výměny opotřebených dílů podle dopo-
ručení a  pokynů výrobce vozidla) je sou-
čtem nákladů za práci mechanika a použité 
náhradní díly. Do kalkulace jsou automa-
ticky zahrnuty výměny opotřebitelných dílů 
v  intervalech stanovených výrobcem vozi-
dla. Kalkulace nákladů na opotřebení ne-
zahrnuje náklady na pneuservis a výměny 
pneumatik ani jejich sezonní výměny.

Kalkulace oprav je prováděna podle 
normohodin stanovených výrobcem vo-
zidla pro všechny servisní úkony a pra-
covní pozice. 

Spotřeba paliva udávaná výrobci je v pra-
xi nereálná. Jak jsme si ověřili, dokonce 

ani nový cyklus WLTP, který nahrazuje pra-
věkou normu NEDC, není zcela objektivní. 
Proto se snažíme v rámci testů měřit skuteč-
nou spotřebu.  

Se všemi auty po stejné 
silnici

Se všemi automobily jezdil stejný řidič po 
stejném testovacím okruhu. Spotřebu při 
ustálené rychlosti 130 km/h, tedy při dál-
ničním provozu, jsme měřili na rovinatém 
úseku dálnice D11 mezi Prahou a městem 
Poděbrady, ke sjezdu 42 a zpět. Spotřebu 
po okresní silnici jsme měřili na okresní sil-
nici č. 12 mezi Úvaly a Kolínem. Abychom 
se vyhnuli rozdílné dopravní situaci v centru 
Prahy, měřili jsme pak spotřebu v městském 
provozu mezi výškově znatelně rozdílným 
Podolským nábřežím, Vyšehradem, Nusle-
mi, Michlí, Krčí a Modřany, kde je i nespočet 
křižovatek se světelnou signalizací. V rámci 
testu jsme navíc měřili spotřebu s prázdným 
automobilem a  pak s  nákladem 500 kg. 
U  vybraných automobilů jsme měřili spo-
třebu i s vyšší zátěží. Podrobnější informace 
jsou uvedeny v textu. 

Měříme přesnost 
palubních počítačů

Před samotným testem jsme si u každé-
ho automobilu ověřili přesnost palubního 
počítače podle skutečného úbytku pa-
liva v nádrži. Poté jsme vyjeli na testova-
cí okruhy a  uvedené hodnoty na displeji 
palubního počítače jsme přepočítali na ty 
správné. 

Žádný z palubních počítačů neukazoval 
zcela přesně. Odchylky se pohybovaly 
od 0,1 do 0,4 l/100 km. Nejedná se tedy 
o zásadní blamáž. 

Náklady na servis 
a opotřebení

V přehledných tabulkách dále naleznete 
zůstatkové hodnoty a  náklady na servis 
a opotřebitelné díly. 

Kalkulace nákladů byly provedeny na 
dobu provozu tří let a  proběh 90 000,
150 000 a  210 000 km. Kalkulace nám 
zpracovala renomovaná společnost Tec-
Alliance, zůstatkové hodnoty dodala spo-
lečnost Eurotax. 

NÁKLADY NA SERVIS

Všechny údaje předepsaného pravidel-
ného servisu odpovídají pokynům a dopo-
ručení výrobců vozidel. Celkové náklady 
jsou souhrnem tří skupin nákladů: za práci 
mechanika, díly a kapaliny. 
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Fiat Ducato se v modelovém roce 2020 dočkal výrazné technické 
modernizace, která mimo jiné reagovala i na přísnější emisní normy. 
Dvoulitrový motor nahradil objemnější 2.3 MTJ, v nabídce i nadále 
zůstává atraktivní verze na CNG, elektrická verze dorazí na český 
trh v první polovině příštího roku. 

Fiat Ducato 
Převodovka je dostupná pro nejsilnější va-

riantu motoru 2.3 MultiJet 2. V jeho případě 
zvládne pracovat s 450 Nm, přičemž Fiat si 
od ní slibuje nejen optimální spotřebu pali-
va, ale díky měniči garantuje i mimořádnou 
životnost. 

Nízké TCO i cena 

Zásadní konstrukční změny se pozitivně 
promítají do celkových nákladů na provoz. 
Právě v  tomto ohledu patří ducato tradičně 
mezi nejlepší na trhu. Atraktivní jsou i  ceny 
nových verzí, díky akčním cenám je nejlev-
nější ducato pro přepravu zboží k  dispozici 
od 406 900 Kč bez DPH, verze pro přepravu 
osob od 576 000 Kč a podvozek pro pře-
stavby od 459 800 Kč bez DPH. 

Na všechny užitkové vozy Fiat je záruka 
2 roky bez omezení počtu ujetých kilometrů. 

Pro omlazené ducato je nyní standardem 
takzvaný EcoPack, jehož součástí je start-
-stop systém, inteligentní alternátor a  elek-
tronicky řízené palivové čerpadlo, které spolu 
s eko režimem pomáhají snížit spotřebu pa-
liva.

Nová samočinná 
převodovka mezi 
nejlepšími

Zásadní novinkou je devítistupňová elek-
tronicky řízená samočinná převodovka. Jde 
o nejnovější generaci převodovky s kapalino-
vým měničem momentu, podtrhující potenciál 
všech motorizací. Jde zřejmě aktuálně o nej-
lepší převodovku ve své kategorii z hlediska 
hmotnosti, spolehlivosti a odolnosti, nabízející 
navíc vysokou míru pohodlí při jízdě. 

Ducato je lídrem na evropském trhu. Již 
pět let po sobě je jedničkou z hlediska 

prodejů ve 12 zemích a absolutně nejoblí-
benějším základem pro přestavby na obyt-
ná vozidla. Úspěchy demonstrované těmito 
čísly vycházejí ze schopnosti poskytovat 
komplexní řešení pro různé pracovní potře-
by. To vše díky vynikající nosnosti, ložné ka-
pacitě či zatížení náprav, jež jsou v kategorii 
vozidel s  pohonem předních kol rekordní. 
K tomu lze připočíst nejširší nabídku rozvo-
rů náprav, délek a výšek střech. Teoreticky 
lze pomocí různých kombinací karoserie, 
motorů a techniky vytvořit až 10 000 verzí 
pro přepravu nákladu, osob či dostavbu. 
Nabídka je působivá zvláště v  segmentu 
dodávek, kde ducato nabízí až osm růz-
ných objemů ložného prostoru od 8 do 17 
m³. Ducato je navíc k dispozici ve čtyřech 
délkách a třech výškách karoserie v přípa-
dě dodávek a šesti různých délkách v pří-
padě podvozků pro dostavbu nebo základů 
pro obytné vozy. 

Ducato pohání objemnější 
motor

Zásadní změnou je vyřazení dvoulitrového 
dieselu z  nabídky. Není proč tesknit, pro-
tože ho nahradil modernizovaný a výrazně 
objemnější čtyřválec 2.3 MultiJet 2 splňující 
emisní normu Euro 6d. Všechny jeho ver-
ze využívají nové turbodmychadlo s  elek-
tronickou kontrolou a  variabilní geometrií 
lopatek, které má poskytnout hladší jízdu 
i  nižší spotřebu paliva. Motor je dostupný 
ve čtyřech variantách s  výkony 88, 103, 
118 a 132 kW.

FIAT DUCATO VAN 2.3 MTJ
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  vznětový přeplňovaný čtyřválec pohání přední kola. 

Zdvihový objem 2287 cm3, vý kon 88 kW při 2750 1/min, točivý  moment 320 Nm 
při 1400–2750 1/min. Ručně řazená šestistupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4963/2050/2254 mm, rozvor 3000 mm. 

Ložná plocha 8 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1845/955 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 2000/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 150 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 13 s. Spotřeba kombinova-
ná dle WLTP 5,9–6,3 l/100 km, emise CO2 kombinované dle WLTP 157–167 g/km.

CENA 406 900 Kč bez DPH

FIAT DUCATO 2.3 MTJ. 
SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (L/100 KM). 
ÚDAJE V ZÁVORCE PLATÍ PRO JÍZDU 

S NÁKLADEM 500 KG

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

8,3/6,9 
(9,4/7,5)

6,5/10,4 
(6,6/10,6)

7,7 (8,6)

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Objemný, přitom 
úsporný motor s vý-

konem v nízkých 
otáčkách

Průměrné zůstatko-
vé hodnoty

Užitkové vlastnosti, 
nosnost, prověřená 

spolehlivost

Neobvykle široká 
nabídka verzí

Náklady na servis a díly

Cena

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: FIAT DUCATO 2.3 MTJ

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 38,21 % 9 300 28 300

150 000 3 roky 34,28 % 28 100 35 200

210 000 3 roky 33,07 % Nejsou k dispozici Nejsou k dispozici

Fiat Ducato 
má po moder-
nizaci. Zá-
kladní dvoulitr 
nahradil ob-
jemnější diesel 
2.3 MTJ. 
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Skutečná kombinovaná spotřeba bez zátěže: 7,7 l/100 km
Skutečná kombinovaná spotřeba s nákladem 500 kg: 8,6 l/100 km



PŘÍLOHA                       LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                                       LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                                       LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                                       LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                                       LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                

56   BusinessCar   I září 2020 

M
ic

ha
l B

us
ta

, f
ot

o 
au

to
r

Transit Custom Plug-in Hybrid jezdí pouze na elektrický pohon. 
Benzinový tříválec zde plní roli jakéhosi prodlužovače dojezdu. 
Není tedy mechanicky spojen s  koly, pouze generuje elektřinu. 
Po vybití akumulátoru jsme spotřebu odhadovali výrazně nad 
10 l/100 km. Čekalo nás překvapení.

Ford Tourneo Custom PHEV
provoz ve městě, po okresní silnici a dálnici, 
jejíž podíl je 20 %. Naměřená spotřeba je 
milým překvapením, protože v rámci zvole-
né sériové koncepce, kdy spalovací motor 
pouze vyrábí elektřinu, jsme s prázdným au-
tomobilem očekávali spotřebu výrazně nad 
10 l/100 km. 

Výsledná spotřeba benzinu výrazně zále-
ží na frekvenci dobíjení. Pokud plug-in na-
bijeme každých 100 km, což je při jízdách 
do práce a  zpět reálné, budeme jezdit za 
6,2 l/100 km. Když dobíjecí cyklus protáhne-
me na 200 km, počítejme se 7,8 l/100 km. 
Pokud se plug-in nabije jednou za 300 km, 
vyrovná se spotřeba vznětovému motoru 
2.0 EcoBlue (8,4 l/100 km). V takovém pří-
padě se vyplatí ušetřit 137 500 korun a kou-
pit levnější verzi se vznětovým čtyřválcem. 

Z běžné zásuvky dobito 
za 5 hodin

Řidič může vybírat ze čtyř režimů jízdy, 
lišících se strategií dobíjení. První z  nich 
s  označením EV Auto představuje výchozí 
nastavení, kdy o  využití jednotlivých zdrojů 
energie rozhoduje řídicí jednotka. Následující 
EV Now využívá výhradně elektrický pohon 
až do úplného vybití baterií, zatímco EV Later 
se snaží uchovat aktuální stav nabití baterií 
a EV Charge usiluje o maximální dobití ba-
terie, aby mohl řidič později přepnout na EV 
Now, například při jízdě v bezemisní městské 
zóně.

Tourneo Custom Plug-In Hybrid lze dobíjet 
z běžné zásuvky 240 V/10 A. Plné nabití trvá 
5 hodin, v případě využití komerční nabíječky 
na střídavý proud s kapacitou 32 A se doba 
nabíjení zkrátí na 2,7 hodiny. 

Užitková verze Transit Custom Plug-
-in Hybrid nabízí užitečné zatížení 1130 kg 
a stejný nákladový prostor jako běžné vari-
anty se vznětovými motory (6,0 m3). Akumu-
látor je chráněn standardně poskytovanou 
zárukou na osm let nebo 160 000 km.

k dobíjení akumulátorů. Podle výrobce je do-
jezd podle starší metodiky NEDC až 56 km. 
My jsme v rámci testu naměřili 38 km. 

Dobíjení každých 
300 km vyrovná spotřebu 
s dieselem

Aby výsledky byly objektivní, u  plug-inů 
měříme spotřebu paliva vždy se zcela vy-
bitými akumulátory. Pokud známe dojezd 
na elektřinu, která je v případě testovaného 
Tournea Custom 38 km, lze jednoduše spo-
čítat reálnou spotřebu. 

Fordu jsme při jízdě s vybitým akumuláto-
rem naměřili 9,5 l/100 km, po naložení hmot-
ností 500 kg pak stoupla o 1 l/100 km. Na-
měřená spotřeba reprezentuje kombinovaný 

FORD TOURNEO CUSTOM PLUG-IN HYBRID
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu uložený  elektromotor pohání přední kola. Výkon 92 kW při 3000 1/min, 

točivý moment 355 Nm při 1–2300 1/min. Zážehový tříválec 1.0 EcoBoost slouží 
jen jako generátor elektřiny. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4973/1986/1959 mm, rozvor 2933 mm. Ložná 

plocha 2,1 m3 za 2. řadou sedadel, u verze VAN 6 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 2195–2399/566–1130 kg dle verze.

Výkony
Nejvyšší rychlost omezena na 120 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 13,3 s. 

Spotřeba kombinovaná dle WLTP 2,7–3,1 l/100 km. Emise 60–70 g/km. Kapacita 
Li-ion akumulátoru 14 kWh, dojezd na elektřinu dle NEDC 53–56 km. 

CENA 1 008 182 Kč bez DPH

FORD TOURNEO CUSTOM 
PLUG-IN. SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU 

PŘI JÍZDĚ S VYBITÝM AKUMULÁTOREM 
(L/100 KM). ÚDAJE V ZÁVORCE PLATÍ 

PRO JÍZDU S NÁKLADEM 500 KG.

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/120 km/h

Kombinovaná

7,3/8,8 
(8,6,/9,3)

9,2/12,5 
(9,4/12,8)

9,5 (10,5)

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Konstrtukční jedno-
duchost systému

Nižší dojezd na elektřinu 
(38 km)

Nezměněné užitné 
vlastnosti

Při jízdě s vybitým aku-
mulátorem nárůst spotře-

by nad 100 km/h

Vysoký jízdní komfort

Cena. Oproti vzněto-
vé verzi dražší 
o 137 500 Kč. 

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: FORD TOURNEO CUSTOM PLUG-IN

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 46,12 % Nejsou k dispozici Nejsou k dispozici

150 000 3 roky 40,71 % Nejsou k dispozici Nejsou k dispozici

210 000 3 roky 35,31 % Nejsou k dispozici Nejsou k dispozici

Tourneo Cus-
tom ujede na 
elektřinu 38 km. 
Zážehový motor 
slouží jen jako 
prodlužovač do-
jezdu generující 
elektřinu. 

Skutečná kombinovaná spotřeba bez zátěže: 9,5 l/100 km
Skutečná kombinovaná spotřeba s nákladem 500 kg: 10,5 l/100 km

Zajímavý plug-in hybrid je k dispozici jak 
v užitkové verzi Transit Custom, tak v lu-

xusnější osmimístné verzi Tourneo Custom. 
Pohon sériového uspořádání je vždy stejný. 
Přední kola pohání výhradně elektromotor 
o  výkonu 93 kW napájený vysokonapěťo-
vým lithium-iontovým akumulátorem o  ka-
pacitě 14 kWh. Akumulátory jsou uloženy 
pod podlahou a  tak vůbec nezasahují do 
vnitřního prostoru. 

Zážehový tříválec 1.0 EcoBoost zde slouží 
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Vito má po důležitém faceliftu, který přináší novou techniku. Dalším 
významným benefitem je cena. Například Vito Tourer pro přepravu 
osob se v akční nabídce dostává pod cenu obdobného modelu 
Volkswagenu Transporter 6.1 Kombi.

Mercedes-Benz Vito

třebuje pouze 8,8 l/100 km. Ostatní údaje 
o  spotřebě naleznete v  příslušné tabulce. 
Podle společnosti TecAlliance má Vito Tourer 
průměrné, tedy nepředražené ceny servisu 
i opotřebitelných dílů, díky kterým si vede mi-
mořádně dobře i na poli zůstatkových hod-
not. Podle společnosti Eurotax jsou mimo-
řádně vysoké, pohybují se o nejméně 9 % 
nad průměrem, který je v daném segmentu 
u konkurenčních modelů. 

vznětovým motorem 176 kW. Devítistup-
ňová převodovka řadí naprosto bezchybně 
a způsob řazení dokázala přizpůsobit i na-
loženému automobilu, stoupání nebo zapo-
jenému přívěsu. Vůbec nebylo potřeba jí do 
práce zasahovat ručním řazením. A díky této 
převodovce jsme na testovacím okruhu také 
dosáhli neobvykle nízké spotřeby. V  této 
kategorii s pohonem všech kol zatím nemá 
přemožitele. Spotřeba nafty je dokonce 
srovnatelná s nejlepšími modely s pohonem 
jedné nápravy. 

Převodovka je výtečně odstupňována 
a  motoru skvěle vyhovuje. Devátý stupeň 
pracuje s extrémně těžkým převodem, kte-
rý se většinou zařadí jen při jízdě na dálni-
ci nebo při plynulé rychlosti nad 110 km/h. 
Při dálniční rychlosti 130 km/h má motor 
na devátý stupeň jen 1700 1/min (!) a spo-

Kromě designových retuší, omlazeného 
interiéru a  nového infotainmentu s  se-

bou vito přináší řadu důležitých technických 
změn. Ty největší se ukrývají pod kapotou 
motoru a to jak u konvenčního, tak elektric-
kého vita, které pohání nový elektromotor 
s maximálním výkonem 150 kW a velkými, 
100kWh akumulátory. Pro jízdu je využitel-
ných 90 kWh a  tak s  nimi vito ujede přes 
400 km. 

Nový diesel s 500 Nm

Nás ale tentokrát zajímají vznětové motory, 
které jsme testovali. Facelift přináší pro vito 
zcela nový dvoulitrový vznětový čtyřválec 
s  různou úrovní přeplňování a  tedy i  výko-
ny (75, 100, 120, 140 a 176 kW). Označení 
OM 654 naznačuje, že se jedná o čtyřválec, 
který pochází z  nabídky osobních vozidel. 
A  je to dobře, protože tyto motory jsme 
v našich testech opakovaně chválili pro jejich 
pružnost, výkon a nápadně nízkou spotřebu. 
A jak se po léta ukazuje i spolehlivost. 

A je tu další zajímavý benefit v podobě skvě-
lé samočinné devítistupňové převodovky 
9G-Tronic. Ta je k dispozici pro všechny mo-
dely s  pohonem zadních kol a  motorizací 
OM 654. 

Nízká spotřeba a vysoké 
zůstatkové hodnoty

Testovali jsme vrcholný model Vito Tourer 
s  pohonem všech kol a  nejvýkonnějším 

MERCEDES-BENZ VITO TOURER 4X4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu podélně uložený  vznětový přeplňovaný čtyřválec pohání všechna kola. 

Zdvihový objem 1950 cm3, vý kon 176 kW při 4200 1/min, točivý  moment 500 Nm. 
Samočinná devítistupňová převodovka.

Rozměry Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4895/1910/1890  mm.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2137/963 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 

přívěsu 2500/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 210 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,9 s. Spotřeba kombi-
novaná dle WLTP 7,8  l/100 km, emise CO2 kombinované dle WLTP 206 g/km.

CENA 915 631 Kč bez DPH

MERCEDES-BENZ VITO 176 KW 4X4. 
SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (L/100 KM). 
ÚDAJE V ZÁVORCE PLATÍ PRO JÍZDU 

S NÁKLADEM 500 KG

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

9,0/7,2 
(10,0/7,8)

6,0/8,8 (6,1/9,0) 8,2 (9,0)

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Mimořádně vysoké 
zůstatkové hodnoty, 

spolehlivost

Ceny příplatkové výbavy 
(částečně 

kompenzované 
zvýhodněnými balíčky)

 Temperamentní 
a úsporný motor, 

povedená 9stupňová 
převodovka Pomalejší odezva doty-

kové obrazovky infotain-
mentu 

Užitkové 
vlastnosti, nosnost

Počet verzí, pořizova-
cí cena

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: MERCEDES-BENZ VITO CDI

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 58,36 % 18 800 29 650

150 000 3 roky 51,82 % 38 100 43 800

210 000 3 roky 45,28 % Nejsou k dispozici Nejsou k dispozici

Vito nabízí mimořádně vysoké 
zůstatkové hodnoty 
a nepředražené náklady 
na servis 
a opotřebitelné 
díly 

Interiér prošel omlazením. Svým uspořádá-
ním nabízí levnější alternativu ke třídě V. 

                       LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                                         LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                                         LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                                         LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                                         LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                  PŘÍLOHA

Skutečná kombinovaná spotřeba bez zátěže: 8,2 l/100 km
Skutečná kombinovaná spotřeba s nákladem 500 kg: 9,0 l/100 km
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Peugeot Rifter a  jeho sourozence, tedy Citroën Berlingo a Opel 
Combo, jsme vyzkoušeli se všemi motorizacemi. Po naložení se 
projeví zajímavé rozdíly. 

Peugeot Rifter/Partner 
Rozdíl středně výkonného motoru 
1.5 BlueHDi/75 kW s nejvýkonnějším není 
ve spotřebě tak markantní. 

Velmi povedený je také zážehový motor 
1.2 PureTech/81 kW. Je dostatečně výkon-
ný, nabízí zajímavý točivý moment 205 Nm 
už při 1750 1/min. Oproti vznětovým mo-
torům je v kombinovaném režimu žíznivější 
o 1,1 až 1,3 l/100 km. 

Delší verze a sedm míst

Rifter i partner se na rozdíl od předchozí 
generace nabízí ve dvou délkách karoserie. 
Rozměrnější verze má nejen o 190 mm del-
ší rozvor, ale i větší zadní převis (+160 mm). 
Celková délka tak narostla o  znatelných 
350 mm. 

Další zajímavostí je, že obě verze nabízejí 
i  sedmimístné uspořádání. To ale v  krát-
ké verzi částečně devalvuje menší prostor 
v podélném směru, a tak je třetí řada seda-
del spíš nouzová. Dvě samostatná sedadla 
třetí řady ale lze jednoduše z vozu vyjmout 
a díky nízké hmotnosti se s nimi i dobře ma-
nipuluje. 

Oceňujeme promyšlenou konstrukci 
sklápění sedadel druhé řady, kdy se nejen 
sklápí opěradlo, ale zároveň s  ním se do 
podlahy zasouvá i  sedák. Pro náklad tak 
zbývá rekordní prostor a zcela rovná ložná 
plocha. Pokud si připlatíte i za sklopné se-
dadlo spolujezdce, lze v delší verzi převézt 
předměty o délce přes 3,5 metru!

Určitou nevýhodou je, že prostor pro ko-
lena je i u delší verze riftera ve druhé řadě 
stále stejný. Sedadla druhé řady nelze po-
souvat ani u  nich měnit sklon opěradel. 
Delší karoserie tedy nabízí znatelně hlubší 
zavazadlový prostor, v případě sedmimíst-
né verze i znatelně více místa v podélném 
směru ve třetí řadě sedadel. 

1.5 BlueHDi/96 kW jsme na našem testo-
vacím okruhu v kombinovaném režimu na-
měřili o 0,3 l/100 km nižší spotřebu. Situace 
se ale výrazně změní, když automobily na-
ložíme. Se zátěží 500 kg je pak slabší vzně-
tový motor o  0,5 l/100 km žíznivější. Za-
tímco naložená verze s 96 kW dokázala ve 
smíšeném provozu jezdit za 6,5 l/100 km, 
slabší diesel s 56 kW bylo nutné při stejném 
režimu častěji a více vytáčet, což se pode-
psalo na spotřebě s hodnotou 7 l/100 km. 

Osobní verze nese jméno Rifter a  s nej-
slabším dieselem se u  nás neprodává.

PEUGEOT RIFTER 1.5 BLUEHDI LONG
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  vznětový přeplňovaný čtyřválec pohání přední kola. 

Zdvihový objem 1499 cm3, vý kon 96 kW při 3750 1/min, točivý  moment 300 Nm 
při 1750 1/min. Ručně řazená šestistupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4753/1848/1882 mm, rozvor 2975 mm. 

Základní objem zavazadlového prostoru 850 l. 

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1668/672 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 1250/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 186 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,6 s. Spotřeba kombino-
vaná dle WLTP 5,6–5,7 l/100 km, emise CO2 kombinované dle WLTP 147–148 g/km.

CENA 480 000 Kč bez DPH

PEUGEOT RIFTER 1.5 BLUEHDI 96 KW. 
SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (L/100 KM). 
ÚDAJE V ZÁVORCE PLATÍ PRO JÍZDU 

S NÁKLADEM 500 KG.

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

6,6/4,2 
(7,3/4,6)

4,0/6,4 
(4,1/6,6)

5,7 
(6,5)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: PEUGEOT RIFTER 1.5 BLUEHDI

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 44,74 % 15 300 26 000

150 000 3 roky 39,48 % 32 600 30 800

210 000 3 roky 33,50 % Nejsou k dispozici Nejsou k dispozici

Delší karoserie sedmimístného 
rifteru velmi zdařile supluje 
i automobily MPV 

Skutečná kombinovaná spotřeba bez zátěže: 5,7 l/100 km
Skutečná kombinovaná spotřeba s nákladem 500 kg: 6,5 l/100 km

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Všestranný model 
částečně suplující 

i třídu MPV

Rozvor u delší verze 
nemá vliv na prostor pro 

kolena vzadu

Vysoké užitkové 
vlastnosti

Zadní sedadla jsou užší 
a nelze je posouvat 

nebo u nich měnit sklon 
opěradel

Nabídka dvou délek 
karoserie

Náklady na servis 
a díly

Nižší hmotnost brzděné-
ho přívěsu u verze se sa-
močinnou převodovkouCena

Užitková verze Peugeotu se jmenuje 
Partner a  je k dispozici i s nejslabším 

vznětovým motorem 1.5 BlueHDi o  výko-
nu 56 kW. Oproti nejvýkonnějšímu dieselu 



BusinessCar   I září 2020       59

M
ic

ha
l B

us
ta

, f
ot

o 
au

to
r

Renault zásadně modernizoval své dvě dodávky Trafic a Master. 
Největší novinkou menšího traficu je návrat vznětového dvoulitru, 
který nahrazuje původní šestnáctistovku. Z  této změny máme 
největší radost. A jak ukázal test, spotřeba v zátěži klesla. 

Renault Trafic 
spotřebu, při jízdě s  nákladem 500 kg 
byl dvoulitrový motor úspornější o  zna-
telných 0,4 l/100 km. V kombinovaném 
režimu si řekl o  7,7 l/100 km, šestnác-
tistovka ten samý mix silnic (40 % měs-
to, 30 % okresní silnice, 30 % dálnice) 
zvládla za 8,1 l/100 km. 

Velmi sympatické 
vlastnosti

Na Renaultu Trafic je patrné, že byl 
společně se dvěma dalšími sourozenci 
(Opelem Vivaro a  Fiatem Talento) před 
pěti lety postaven na zcela nové plat-
formě. Auto má výtečné jízdní vlastnosti 
i s nákladem a poradí si i s přetížením. 

Vedle dodávky s  nákladovým prosto-
rem od 5,2 do 8,6 m3 jsou k  dispozici 
i osobní verze nebo šasi pro montáž nej-
různějších nástaveb nebo čistě osobní 
provedení. 

s nákladem alespoň 1600 1/min. Znatelně 
lépe na tom byla verze s dvojitým přeplňo-
váním. Ani ta se ale s nákladem v pružném 
zrychlení dvoulitru nevyrovnala. 

S nákladem za méně

Protože nás v  rámci tohoto testu zají-
má reálná spotřeba, porovnali jsme na 
našem testovacím okruhu pečlivě nový 
dvoulitr s  původním čtyřválcem 1,6. 
K  dispozici jsme měli skříňovou verzi 
s motorem 2.0 dCi/88 kW a mohli ji po-
rovnat se stejně výkonnou šestnáctistov-
kou s dvojitým přeplňováním z loňského 
testování. Zatímco s  prázdným vanem 
jezdily oba motory za téměř shodnou 

Renault letos modernizoval středně 
velký trafic a velký master. Změn je 

nespočet, sám výrobce hovoří o  téměř 
nových generacích. Trafic se dočkal bá-
ječně svítících full-LED světlometů, které 
jsou součástí standardní výbavy! 

Návrat dvoulitrového 
čtyřválce

Ale pojďme k  tomu nejdůležitějšímu, 
novému vznětovému motoru. Připo-
meňme si jen, že původní čtyřválec 
1.6 dCi byl nabízen v  několika výkono-
vých variantách. Verze 66 a 84 kW byly 
přeplňovány jedním turbodmychadlem, 
dvě turbodmychadla pak zvýšila výkon 
na 88 a  103 kW. Tento motor pod ka-
potou omlazeného Renaultu Trafic už 
nenajdeme. Nahradil ho znatelně objem-
nější čtyřválec 2.0 dCi s výkony 88, 107 
a  125 kW. Oproti dvojitě přeplňované-
mu motoru je konstrukčně jednodušší, 
vystačí si pouze s jedním turbodmycha-
dlem a nabízí znatelně více výkonu i  to-
čivého momentu především v  nízkých 
a středních otáčkách. Na šestý rychlost-
ní stupeň má dost síly již od 1250 1/min 
a  z  těchto otáček bez problémů zrych-
luje. Zrychlovat, i  když velmi pozvolna, 
dokonce dokáže i  od 1100 1/min. Ta-
kový husarský kousek šestnáctistovka 
nedokázala. Zajímavé je, že i po naložení 
500 kg motor stále dokázal zrychlovat od 
1250 1/min, i  když samozřejmě vláčně-
ji. Původní šestnáctistovka potřebovala 

FRENAULT TRAFIC VAN 2.0 DCI 120
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  vznětový přeplňovaný čtyřválec pohání přední kola. 

Zdvihový objem 1997 cm3, vý kon 88 kW při 3500 1/min, točivý  moment 320 Nm 
při 1500 1/min. Ručně řazená šestistupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4999/1956/1971 mm, rozvor 3098 mm. Zá-

kladní objem nákladového prostoru 5,2 m3. 

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1806/1215 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 

přívěsu 2000/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 165 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 11,5 s. Spotřeba kombino-

vaná dle WLTP 7,0 l/100 km, emise CO2 kombinované dle WLTP 184 g/km.

CENA 486 800 Kč bez DPH

RENAULT TRAFIC 2.0 DCI. SPOTŘEBA 
V RÁMCI TESTU (L/100 KM). ÚDAJE 

V ZÁVORCE PLATÍ PRO JÍZDU 
S NÁKLADEM 500 KG.

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

7,8/5,8 
(8,7/6,4)

5,6/7,9 (5,7/8,1) 7,0 (7,7)

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Nízké TCO, spotřeba, 
výkon nového motoru

Záruku nad 3 roky je 
nutné připlácet

Vysoká užitná nosnost 
a odolnost při přetížení Ceny některých 

příplatkových doplňků 
a výbavySolidní zůstatkové 

hodnoty

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: RENAULT TRAFIC 2.0 DCI

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 42,48 % 12 500 29 500

150 000 3 roky 37,99 % 20 600 69 300

210 000 3 roky 32,80 % Nejsou k dispozici Nejsou k dispozici

Renault Trafic má po 
faceliftu. Vznětový 

čtyřválec 1.6 dCi 
už nenajdeme. 

Nahradil ho 
objemnější 
dvoulitr. Je 
výkonnější 
a s nákla-

dem dokáže 
jezdit za 

nižší spo-
třebu. 

                       LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                                         LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                                         LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                                         LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                                         LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY                                  PŘÍLOHA

Skutečná kombinovaná spotřeba bez zátěže: 7,0 l/100 km
Skutečná kombinovaná spotřeba s nákladem 500 kg: 7,7 l/100 km
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Volkswagen svou největší 
dodávku Crafter vyvíjel zcela ve 
vlastní režii. Dřívější spolupráce 
s Mercedesem ho v  některých 
verzích omezovala. Až nyní 
může mít i  pohon zadních kol, 
4x4 nebo jezdit na elektřinu.

Volkswagen Crafter být naložen až na celkovou hmotnost 
5,5 tuny.

Van s nákladem 1 tuny 
jezdí za 10,3 l/100 km!

Testovali jsme různé druhy skříňových 
verzí. Příjemně nás překvapila vysoká ver-
ze se 103 kW a pohonem předních kol. 
A  to jak jízdní stabilitou, tak spotřebou. 
Prázdný crafter jezdí za 8,3 l/100 km.
Při jízdě s nákladem o hmotnosti 500 kg, 
jsme v  kombinovaném režimu naměři-
li 9,4 l/100 km, s nákladem 1 tuny pak 
10,3 l/100 km. 

Sklápěčka 4x4 jako 
skvělý pracant

Oproti skříňové dodávce měl prázdný tří-
stranný sklápěč díky horší aerodynamice 
a  pohonu všech kol spotřebu v  průměru 
vyšší o 2,0 l/100 km. Při jízdách po okresní 
silnici si prázdná sklápěčka řekla o rovných 
9 l/100 km. Dlouhodobá spotřeba v  kom-
binovaném režimu byla 10,4 l/100 km. Pak 
jsme postupně nakládali písek, 500 kg zvý-
šilo spotřebu na 11,4 l/100 km, s 1 tunou 
písku jsme testovací okruh městem, okresní 
silnicí a dálnicí absolvovali za 12,2 l/100 km. 

Na údaje palubního počítače se dalo spo-
lehnout. Podle dotankované nádrže jsme 
u třístranné sklápěčky i skříňové verze zjistili, 
že proměřuje jen o 0,1 l/100 km. 

V  praxi se kontejnerová auta nebo sklá-
pěčky často i  neúmyslně přetěžují. Je tedy 
potěšující, že rámová konstrukce craf-
teru včetně dvoučinných listových per je 
naddimenzovaná. Nosnost 1 tuny je tedy 
spíš dána homologací v  dané kategorii do 
3,5 t. Sklápěčku jsme nechali naklada-
čem zkušebně zatížit pískem o  hmotnosti 
1,7 tuny, světlá výška se navíc snížila o přibliž-
ně 6 cm. Crafter si i s tímto nákladem poradil 
překvapivě snadno, jízdní stabilita byla stále 
dostatečná, nejvýkonnější motor předváděl 
svou skvělou pružnost od nejnižších otáček. 

Tlak čerpadla je optimálně nastaven a do 
hmotnosti 1,3 tuny náklad bez problému 
sklopí. Zde ale hodně záleží na rozmístění 
těžiště nákladu. Tlak hydraulického čerpa-
dla lze seřizovat, při porušení plomby ale 
samozřejmě přicházíte o záruku. 

Pohon všech kol se v  těžkém pracovním 
režimu hodí víc než kde jinde. Právě při zajíž-
dění do pískoven a na rozblácené stavby je 
k nezaplacení. Testovaná verze byla posta-
vena na podvozku 35 2.0 TDI 130 kW, 4Mo-
tion, jehož cena je 871 700 Kč bez DPH. 

Crafter nyní umí  kombinovat tři různé 
délky a  tři výšky skříňové karoserie 

společně s  podélně i  příčně uložený-
mi motory. Verze s  pohonem všech kol 
využívá osvědčenou lamelovou spojku 
Haldex poslední generace. Crafter může 
být vybaven také osmistupňovou samo-
činnou převodovkou. 

Nyní je tak možné kombinovat v  pod-
statě libovolný druh pohonu a typ karo-
serie. Crafter 55 s  dvoumontáží může 

VW CRAFTER 4X4, PODVOZEK 35 – SKLÁPĚČ
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu podélně uložený  vznětový přeplňovaný čtyřválec pohání všechna kola. 

Zdvihový objem 1968 cm3, vý kon 130 kW při 3600 1/min, točivý  moment 400 Nm. 
Ručně řazená šestistupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4963/2050/2254 mm, rozvor 3000 mm. 

Rozměry korby d/š/v: 3500/2003/400 mm. 

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2568/932 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 3000/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 158 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 12,0 s. Spotřeba kom-
binovaná dle WLTP 8,6 l/100 km, emise CO2 kombinované dle WLTP 224 g/km.

CENA 871 700 Kč  bez DPH - cena podvozku 35 

VW CRAFTER, SKLÁPĚČ. SPOTŘEBA 
V RÁMCI TESTU (L/100 KM). ÚDAJE 

V ZÁVORCE PLATÍ PRO JÍZDU 
S NÁKLADEM 500 KG

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

10,2/9,0 
(11,8/9,9)

8,3/14,2 
(8,4/14,3)

10,4 (11,4)

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Užitkové vlastnosti, 
jízdní stabilita, kom-

fortní kabina 

Průměrné zůstatkové 
hodnoty

Neobvykle široká na-
bídka verzí a pohonů

Ceny některých prvků 
příplatkové výbavy

Pružný a výkonný 
motor

Náklady na servis 
a díly

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY: VW CRAFTER 4X4, PODVOZEK 35

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis 

dle TecAlliance (Kč)
Náklady na opotřebitelné díly 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 49,97 % 10 500 30 350

150 000 3 roky 44,83 % 27 600 37 700

210 000 3 roky 43,25 % Nejsou k dispozici Nejsou k dispozici

Crafter nabízí nespočet variant. Podvozek s třístran-
nou sklápěčkou lze variovat i s pohonem 4x4. Roz-

měr korby byl 3,5 x 2,0 x 0,4 m. 

Skutečná kombinovaná spotřeba bez zátěže: 10,4 l/100 km
Skutečná kombinovaná spotřeba s nákladem 11,4 l/100 km



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

Více informací 
na tel.: 724 352 626
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Ř Í Z E N Í  A  S P R Á V A  F I R E M N Í C H  A U T O M O B I L Ů

Pokuty za nadlimitní emise
Přijměte pozvání na testovací jízdy

Mýty a fakta o předjížděníELEKTROMOBIL

Vizionářská cesta, nebo slepá ulička?

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

Pokuty za nadlimitní emise

ELEKTROMOBIL

Vizionářská cesta, nebo slepá ulička?
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BusinessCar
Ř Í Z E N Í  A  S P R Á V A  F I R E M N Í C H  A U T O M O B I L Ů

Hlasujte pro flotilové auto roku 
na www.fleetderby.cz

Zajímavosti o zimních 
pneumatikách

TCO napříč segmenty

SUBARU FORESTER  e-BOXER
S unikátním hybridním pohonem

TESTY ELEKTROMOBILŮ
Měřili jsme skutečnou spotřebu

CarCarBusinessCar
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Hlasujte pro flotilové auto roku 
na www.fleetderby.cz

Zajímavosti o zimních Zajímavosti o zimních 
pneumatikáchpneumatikách

TCO napříč segmentyTCO napříč segmentyTCO napříč segmenty

SUBARU FORESTER  SUBARU FORESTER  SUBARU FORESTER  e-BOXER-BOXER
S unikátním hybridním pohonemS unikátním hybridním pohonemS unikátním hybridním pohonem

TESTY ELEKTROMOBILŮTESTY ELEKTROMOBILŮTESTY ELEKTROMOBILŮTESTY ELEKTROMOBILŮ
Měřili jsme skutečnou spotřebuMěřili jsme skutečnou spotřebu
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Prokleté železničnípřejezdy

Elektropohony na vzestupu, nafta na pokraji zájmu

Anketa zná vítěze

BEZPEČNOSTZ několika úhlů pohledu

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

odborný magazín

... nepostradatelný 
pomocník 

� eet manažera

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

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 
ZA POUHÝCH 

540 Kč s DPH



Ve Francii a Itálii bez 
ukazatelů směru?

Znamení o změně směru jízdy dává ři-
dič prakticky vždy jen kvůli těm druhým. 
Kvůli sobě jen tehdy, když o něco žádá, 
třeba aby ho někdo pustil do jízdního 
pruhu nebo ho nechal vyjet od okraje vo-
zovky. On sám z toho tedy většinou nic 
nemá, kromě (doufejme) dobrého pocitu, 
že dodržuje pravidla a  je slušný. Právě 
to je důvod, proč se celý svět intenzivně 
zamýšlí nad tím, proč řidiči blikají čím dál 
méně, v některých zemích skoro vůbec. 
Kdo byl v poslední době ve Francii či Itálii, 
viděl tam směrová světla v činnosti spíš 
jen výjimečně. Výzkumy snažící se odha-
lit příčinu ale ukazují neradostnou věc: 
důvodem neblikání je většinou nedosta-
tek charakterových vlastností a asociální 
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Co říkají pravidla!

Ta uvádějí řadu situací, ve kterých řidič 
musí dát znamení o změně směru jízdy. 
Zde řidič moc nemusí přemýšlet. Pros-
tě znamení dá, pokud v  takové situaci 
je. Dále pravidla říkají, že kromě těch 
vyjmenovaných situací musí řidič dát 
znamení o  změně směru jízdy vždy při 
změně směru jízdy, vybočování z něho, 
nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích. 
Tady už je více prostoru pro úvahu ři-
diče, zda znamení dát, nebo ne. Měl by 
se řídit svojí zkušeností a  zejména tím, 
jestli znamení v situaci, ve které se prá-
vě nachází, může něco přinést. Napří-
klad pokud na křižovatce, kde se hlavní 
stáčí vlevo, jedu rovně, sdělím protije-
doucímu řidiči pravou směrovkou, že 
může jet hned.
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Jednou z  veledůležitých podmínek pro bezpečnou účast v silničním provozu je komunikace mezi 
jednotlivými účastníky, mezi řidiči obzvláště. Má-li být jízda bezpečná, musí být čitelná, srozumitelná, 
jasná. Jakmile nechávám ostatní na pochybách o tom, co budu v následujících chvílích dělat, je to 
špatně. 

Řidiči nemohou vystoupit z auta a  jít 
se domlouvat, těžko na sebe budou 

pokřikovat ze spuštěných okének. A tak 
jsou odkázáni na komunikační prostřed-
ky, kterými jsou vybavena jejich vozidla, 
a  těch není zrovna mnoho. Směrová 
světla, brzdová světla, zpětné světlome-
ty, akustická a  světelná houkačka. A  to 
ještě musí druhý řidič z  kontextu situa-
ce pochopit, co přesně ten který komu-
nikační prostředek znamená. Směrová 
světla se používají při objíždění, předjíž-
dění, odbočování, změně jízdního pruhu, 
vyjíždění od okraje vozovky a  v  dalších 
případech. Přitom pokaždé vypadají stej-
ně. Jak velmi se pak zkomplikuje situa-
ce, když řidič směrová světla nepoužije 
vůbec. Ostatní se musí dovtípit, co řidič 
zamýšlí, anebo se prostě smířit s tím, že 
řidič už úkon provedl a  neobtěžoval se 
nám to sdělit.

Komunikace mezi řidiči
Dopravní přeDpisy                                                  SměroVá SVětla



v životě se takové jednání může snadno ne-
vyplatit.

Pokud tedy chceme jezdit bezpečně 
a v provozu přežít, potřebujeme z pohledu 
směrových světel dvě věci. Cítit potřebu 
dávat znamení vždy a  všude tam, kde to 
pravidla a zdravý rozum vyžadují. A pak také 
vědět, kde to ona pravidla vyžadují a nespo-
léhat se jen na řidičský cit.

Výstražná znamení

Vedle směrových světel komunikují účast-
níci silničního provozu mezi sebou pomocí 
výstražných znamení. Pokud registrujeme 
rozšířené nepoužívání směrových světel, pak 
u výstražných znamení můžeme hovořit té-
měř o  anarchii. Zejména takzvané varovné 
blikače řidiči používají v nesprávných a často 
až v neuvěřitelných případech.

Pravidla provozu na pozemních komuni-
kacích znají tři druhy výstražných znamení: 
zvukové výstražné znamení, světelné vý-
stražné znamení a  světelné výstražné zna-
mení dávané zapnutím výstražného světel-
ného zařízení (takzvané varovné blikače). 
Každé z  těchto znamení se smí dávat jen 
v přesně vymezených případech, a to ještě 
jen na dobu nezbytně nutnou.

Zvukové výstražné znamení (houkačku) 
smí řidič užít, je-li to nutné k  odvrácení 
hrozícího nebezpečí. Jde o situace, ve kte-
rých není možné hrozící nebezpečí odvrátit 
jiným způsobem. Mohu-li zpomalit nebo 
se vyhnout, nemůžu troubit. Ale budu-li 
například stát ve svahu na červenou a řidič 
vozidla přede mnou mimoděk uvolní brz-
du, jeho vozidlo začne couvat, zatímco já 
couvat nemohu, protože za mnou stojí jiné 
vozidlo, užiju houkačku, protože nemám 
jak jinak nebezpečí nárazu odvrátit. Mimo 
obec smí řidič užít houkačku také tehdy, je-
-li to nutné k upozornění řidiče předjížděné-
ho vozidla. Řidiči často nechápou, proč na 
ně někdo troubí, přitom se jedná o legitimní 
způsob, jak dát najevo, že chci předjíždět. 
Půjde zejména o  situace, kdy řidič před 
námi nejede zcela při pravém okraji, nebo 
vidíme, že se příliš nevěnuje řízení. Nebo 
řidič jede neoprávněně v levém jízdním pru-
hu, pak, jsme-li mimo obec, na něj můžeme 
zatroubit a upozornit ho tak, že bychom jej 
rádi předjeli. 
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prvky v chování řidičů. „Kdyby tu nebyl, 
nepřekážel by mi, já bych měl víc prosto-
ru a nemusel bych se mu přizpůsobovat. 
Nemám ho rád, proto s ním nemluvím.“ 
Změnit tento postoj bude velmi složité 
a represe v tomto případě asi moc nepo-
může. I když úmysl českého ministerstva 
dopravy zpřísnit postih za neblikání lze 
hodnotit rozhodně pozitivně.

Nejčastější chyby

Pomiňme nyní notorické neblikače a pojď-
me se zamyslet nad tím, jakých nejčastějších 
chyb se řidiči na úseku znamení o  změně 
směru jízdy dopouštějí.

Blikání na nesprávnou stranu. Mnoho ři-
dičů bliká vlevo, přestože odbočují vpravo. 
Pletou si situaci, kdy je za křižovatkou zřízen 
připojovací pruh, s tou, kdy takový pruh není. 
A také říkají, že pravou směrovku by řidič je-
doucí po komunikaci, na kterou odbočují, 
neviděl, a  proto dávají levou. Neuvědomují 
si, že směrovku nedávají kvůli těmto řidičům, 
ale kvůli těm za sebou, protože ti tu informaci 
potřebují. Existuje nebezpečí, že řidič blikající 
vlevo, ale ve skutečnosti odbočující vpravo, 
začne být předjížděn vpravo řidičem, který 
tak bude činit v dobré víře, že řidič blikající 
vlevo skutečně vlevo odbočuje. Snadno pak 
může dojít ke střetu obou vozidel.

Neblikání na hlavní komunikaci. Řidiči se 
často domnívají, že pokud hlavní komu-
nikace v  křižovatce nepokračuje přímo, 
nemusí blikat, pokud po této hlavní komu-
nikaci pokračují. Je třeba si uvědomit, že 
průběh hlavní komunikace se znamením 
o změně směru jízdy nijak nesouvisí a po-
kud řidič na křižovatce odbočuje, blikat 
musí bez ohledu na to, zda na hlavní zů-
stává nebo ji opouští. Samozřejmě s  vý-
jimkou již uvedeného, kdy opouští hlavní 
a dává to ostatním na vědomí tím, že bliká, 
přestože pokračuje přímo.

Neblikání při předjíždění cyklisty. Je třeba 
pamatovat na to, že zatímco obecně se při 
předjíždění dává znamení jen v  případech, 
kdy řidič při předjíždění vybočuje ze směru 
své jízdy, u cyklistů je tomu jinak a řidič musí 
blikat při předjíždění cyklisty vždy, a to po ce-
lou dobu předjíždění. A to třeba i v případě, 
že cyklista jede po krajnici, zatímco řidič jede 
po vozovce.

Matoucí blikání. Jsou případy, ve kterých je 
obecně třeba znamení o změně směru jíz-
dy dát, ale mohlo by dojít ke zmatení jiných 
účastníků. Typicky při objíždění překážky 
nacházející se  uprostřed křižovatky, při jízdě 
přímo. Pokud překážku objíždíme vlevo, bli-
káme vlevo, ale nikoliv v případě, že se vlevo 
nachází komunikace a mohlo by tedy dojít 
k mylné interpretaci a k domněnce, že odbo-
čujeme vlevo. Nebo v křižovatce tvaru kříže, 
kde se „přímý“ směr stáčí například vpravo, 
nemůžeme blikat, protože by si někdo naše 
znamení mohl vyložit tak, že odbočujeme 
vpravo a řešení křižovatky z hlediska pořadí 
průjezdu vozidel by se tak mohlo změnit.

Zneužívání směrových světel. Používání 
směrových světel k jiným účelům než k těm, 
ke kterým jsou určena, je typické zejména 
pro řidiče autobusů a  kamionů. Zatímco 
řidiči protijedoucích autobusů se nezřídka 
zdraví levými blinkry, řidič kamionu druhé-
mu (obvykle tomu, kterého právě předjel), 
poděkuje několikerým střídavým zapnutím 
levé a pravé směrovky. Jen důkaz toho, že 
profesionálním řidičem není vždy řidič na 
profesionální úrovni.

Nepochopení znamení. Pokud vozidlo 
není vybaveno směrovými světly (jízdní 
kolo, malý motocykl…) a  nebo na smě-
rových světlech je porucha, dává se zna-
mení o  změně směru jízdy na opačnou 
stranu paží ohnutou v  lokti nahoru. Těžko 
totiž bude řidič osobního automobilu dá-
vat při poruše směrových světel znamení 
doprava vysunutím pravé paže z  okénka 
spolujezdce. Stejně tak řidič motocyklu, 
který potřebuje pravou rukou otáčet ruko-
jetí plynu, bude obtížně stejnou rukou dávat 
znamení o odbočení vpravo. V podobných 
případech tedy řidič ohne levou paži v lokti 
nahoru a ostatní účastníci z  toho chápou, 
že řidič dává znamení vpravo. Samozřejmě 
to platí i na druhou stranu.

Omezená důvěra. Pokud potřebuji vjet do 
křižovatky z  vedlejší komunikace a  z  levé 
strany se ke mně po hlavní komunikaci blíží 
vozidlo blikající vpravo, nemohu se spoleh-
nout na to, že řidič skutečně vpravo odbočí. 
Pokud se rozjedu a s takovým vozidlem se 
střetnu, protože jelo přímo, bude to vždy jen 
moje vina. Zde je k vidění propastný rozdíl 
mezi zkušebními testy pro řidiče a  reálným 
životem. Zatímco v testu je třeba zvolit mož-
nost, že obě vozidla pojedou současně, 



a jede. Má to ale jeden podstatný háček. 
Světelná houkačka se smí užít jen k odvra-
cení hrozícího nebezpečí a  k  upozornění 
řidiče předjížděného vozidla. Kromě toho, 
že řidič pouštějící druhého tímto zname-
ním se dopouští dopravního přestupku, 
může si druhý řidič znamení vyložit jinak, 
než bylo míněno, tedy tak, jak mu před-
určují pravidla. Vzpomínám si na dopravní 
nehodu, kdy v  Praze v  neděli večer řidič 
potřeboval odbočit vlevo. Byl hustý provoz 
a z protisměru jelo jedno auto za druhým. 
Řidič stál uprostřed křižovatky s blikající le-
vou směrovkou několik minut. Už mu do-
cházela trpělivost a tak začal trošku popo-
jíždět dopředu. Snad ho tam někdo pustí. 
Jeden z protijedoucích řidičů se bál, že mu 
odbočující řidič zkříží cestu a tak, v soula-
du s pravidly, použil k odvrácení hrozícího 
nebezpečí světelného výstražného zna-
mení, které ovšem odbočující řidič pocho-
pil jako puštění, a nehoda byla na světě. 
Viníkem nehody jsou pak všichni ti, kteří 
světelnou houkačku užívají k jiným účelům 
než k těm, ke kterým je určena.

Děkování. V dobách, ve kterých ještě exis-
tovaly učebnice pro autoškoly a kdy se v nich 
jednotlivá pravidla srozumitelně a  hlavně 
správně vysvětlovala, se v jedné z nich píše: 
„Chcete-li jinému řidiči poděkovat, učiňte 
tak výhradně pokynem paží.“ Tím by se měli 
dnešní řidiči řídit dvojnásob. Děkování varov-
nými blikači je nebezpečný zlozvyk a k dobré 
komunikaci rozhodně nepřispívá. Když pus-
tím autobus ze zastávky, mám dobrý pocit, 
že jsem udělal něco kolegiálního, navíc něco, 
co mi ukládá zákon. Vím, že to řidič autobu-
su ocení, protože ho často řidiči nepouštějí, 
a vím, že je mi vděčný a v duchu mi děku-
je. Nepotřebuji, aby na mě blikal varovnými 
blikači, což zejména ve tmě je nepříjemné, 
a budu rozhodně radši, když se místo tlačít-
ku varovných blinkrů bude věnovat vlastnímu 
řízení a tedy bezpečnosti svých cestujících.

Zastavování. Řidič, který hodlá zasta-
vit u  pravého okraje vozovky, má zapnout 
pravou směrovku. Z  nějakých obtížně po-
chopitelných důvodů mnoho řidičů namísto 
toho zapne varovné blikače. Řidič jedoucí za 
takovým řidičem pak musí pochopit, zda jej 
druhý řidič upozorňuje na ležící předmět ve 
vozovce, na dítě snažící se přeběhnout na 
druhou stranu nebo prostě „jen“ zastavuje 
u  okraje vozovky. Takové jednání vyvolává 
jen zmatky.

Stání na zakázaném místě. Mnoho ři-
dičů nemá problém zastavit či stát v místě, 
kde to pravidla zakazují. Aby aspoň trochu 
odlehčili hřích, zapnou varovné blikače. 
K jednomu přestupku tak přidají druhý a ote-
vírají si tak cestu k většímu postihu.

Vlečení. Snad nejhorší případ, kdy řidiči 
přes zákaz zapínají varovné blikače, je vle-
čení motorových vozidel. Nejen že se nedá 
poznat, kam na křižovatce obě vozidla po-
jedou, ale hlavně několikaminutová jízda za 
vozidlem, které bliká „všemi čtyřmi“, zejmé-
na za tmy, je krajně nepříjemná.

Řidič, a často řidič nákladního automobilu, 
který jede po frekventované silnici a potřebu-
je zacouvat do areálu po pravé straně, zapne 
varovné blikače. Po chvíli vybočí vlevo, za-
staví a začne do areálu couvat. Člověk musí 
být skoro jasnovidec, aby takový vývoj situa-
ce mohl předvídat. Manévr, který nelze učinit 
jinak než za pomoci jiné osoby (způsobilé 
a náležitě poučené), řidič prostě vyřeší varov-
nými blikači a doufá, že jeho úmysly všichni 
okolo pochopí a nedojde k žádné krizi.

Nedávno si mi jeden známý postěžoval, jak 
má často problémy s vycouváním ze šikmé-
ho stání a jak ho nikdo nepouští přes to, že 
musí vidět rozsvícené zpětné světlomety 
i  varovné blikače. Byl překvapený, když 
jsem mu vysvětlil, že by měl mnohem 
větší šanci, kdyby nechal jen zařazenou 
zpátečku s rozsvícenými zpětnými svět-
lomety. Z  toho většina řidičů pochopí, 
že chce vycouvat. Je to vlastně jakási 
žádost. Zatímco varovné blikače spíš 
ukazují na vozidlo, které řidič nechal na 
chvilku stát před vjezdem do dvora a ne-
chal je zapnuté proto, aby bylo zřejmé, 
že se za chvilku k autu vrátí.

Velkým „hitem“ poslední doby je troube-
ní na někoho, kdo zatroubí. Jeden řidič 
zatroubí na druhého a druhý ihned začne 
troubit také, nejspíš proto, aby ukázal, že 
i jemu auto troubí. Bohužel, snížená inteli-
gence se nevyhýbá ani řidičům.

Jak je zřejmé z  uvedeného, i  dávání 
výstražných znamení podléhá pravidlům 
a řidič si ani v této oblasti nemůže dělat, 
co se mu zlíbí. A  jak již bylo řečeno, na 
komunikaci záleží, a velmi. Signály je ov-
šem třeba umět jak vysílat, tak při příjmu 
správně vyložit. Jinak se na silnici prostě 
nedomluvíme.

Užití dopravní značky Zákaz zvukových vý-
stražných znamení znamená, že řidič nesmí 
užít houkačku vůbec, tedy ani v jinak povo-
lených dvou případech.

Světelné výstražné znamení (světelnou 
houkačku) smí řidič užít ve stejných pří-
padech jako zvukové výstražné znamení, 
pouze s tím rozdílem, že k upozornění řidiče 
předjížděného vozidla ji smí užít i v obci. 

Světelné výstražné znamení dávané za-
pnutím výstražného světelného zařízení (tak-
zvané varovné blikače) smí řidič užít jen ve 
dvou případech: při nouzovém stání (závada 
na vozidle nebo nákladu, náhlá nevolnost, 
dopravní nehoda), a  to nejméně po dobu, 
než na vozovku umístí výstražný trojúhelník. 
Dále je-li nutné upozornit ostatní účastníky 
provozu na pozemních komunikacích na 
hrozící nebezpečí, zejména v  případech, 
kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo 
zastavit vozidlo. Typicky v  případě, kdy se 
provoz na silnici (zvláště na dálnici) začne vý-
razně zpomalovat nebo zastavovat. A nebo 
v  případě, kdy řidič projíždí kolem nějaké 
překážky (třeba vysypaný náklad v zatáčce) 
a chce varovat protijedoucí řidiče. Pak jsou 
varovné blikače zcela namístě.

Zneužívání výstražných 
znamení

Největším problémem v  oblasti výstraž-
ných znamení je jejich zneužívání pro účely, 
ke kterým znamení vůbec určena nejsou. 
Jedná se zejména o tyto případy:

Zdravení. Poměrně častým jevem je, že 
řidič zatroubí, aby upoutal pozornost něko-
ho, koho chce pozdravit. Charakteristickým 
sídlištním jevem je také troubení při odjezdu 
z  návštěvy. Návštěvou obšťastněná rodina 
mává z  balkonu odjíždějícím, kteří na po-
zdrav téměř nikdy neopomenou zatroubit. 
Kromě toho, že se houkačka smí používat 
jen v oněch dvou již uvedených případech, 
má řidič zakázáno obtěžovat své okolí nad-
měrným hlukem. Kromě nulového respektu 
k zákonu mají tito řidiči zřejmě i nulovou úro-
veň slušnosti a ohleduplnosti.

Pouštění. Je běžným zvykem, že řidič, 
pokud chce jiného někam pustit, tedy 
chce se vzdát přednosti, zabliká dálkový-
mi světly. Druhý řidič to většinou pochopí 

Dopravní přeDpisy                                                  SměroVá SVětla
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vysvětluje Ivo Procházka, expert na internet 
věcí a digitální dodavatelský řetězec v SAP 
ČR.

Průmysl 4.0 nabízí řadu konkrétních tech-
nologií, které pomohou firmám zvýšit efek-
tivitu běžného chodu i  odolnost a  agilitu 
během nenadálých situací. Například AI 
a strojové učení jsou již nasazovány v dílčích 
procesech, ale zatím nejsou zapojeny ve vy-
hodnocování a plánování základních činností 
firmy. Nejvíce je potřeba automatizovat rutin-
ní procesy s nízkou přidanou hodnotou. Zá-
vislost na lidské práci mohou snižovat i mo-
bilní technologie, virtuální či rozšířená realita, 
3D tisk nebo digitální dvojčata. Řízení celého 
podniku a práce s daty je díky zakompono-
vání funkcí AI a automatizace mnoha proce-
sů jednodušší a efektivnější. 

„Často se zapomíná například na plynu-
lé a  včasné zásobování automatizované 

Po návratu k „normálu“ se firmy budou snažit poučit se z krize a zvýšit svoji odolnost

menala snížení poptávky nebo naopak její 
rychlý nárůst. Ačkoliv digitální transformace 
a Průmysl 4.0 s aktuálním stavem zdánlivě 
nemají nic společného, opak je pravdou. 
Ukazuje se totiž, že čím dál firma došla v di-
gitalizaci, tím menší škody mohla utrpět.

Po návratu k  „normálu“ se firmy budou 
snažit poučit se z krize a zvýšit svoji odol-
nost. V nové a chaotické situaci kolem ko-
ronaviru je ve velké výhodě ten, kdo má pře-
hled o celém svém dodavatelském řetězci, 
partnerech i zákaznících. Prostor pro zlepše-
ní nabízí i výrobní procesy. 

„Dokud podnik bude organizovat výrobu 
jako sled na sobě nezávislých aktivit, mezi 
nimiž se informace předávají tu automaticky 
(digitálně), tu manuálně, nikdy nebude tak 
efektivní jako jeho konkurence, která k digita-
lizaci přistoupí holisticky a na organizaci prá-
ce se dívá jako na jeden provázaný celek,“ 
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Umělá inteligence, internet věcí nebo strojové učení se stávají nedílnou součástí nové generace 
podnikových informačních systémů, označovaných zkratkou ERP (Enterprise Resource Planning). 

Hlavním úkolem těchto softwarových 
řešení stále zůstává řízení všech pod-

nikových procesů, od financí přes nákupy 
až po logistiku, s okamžitě a přehledně do-
stupnými informacemi o stavu hospodaření 
firmy i celé její pobočkové sítě. Díky zakom-
ponování funkcí umělé inteligence (AI) a au-
tomatizace mnoha procesů mohou však být 
řízení podniku i práce s daty ještě jednodušší 
a především efektivnější. Ze seznamu úkolů 
navíc naráz vypadnou nejrůznější rutinní čin-
nosti.

Průmysl 4.0  
ve výjimečném stavu

Narušení globálních dodavatelských řetěz-
ců kvůli pandemii vedlo některé firmy k úpl-
nému zastavení výroby, řada jiných zazna-

Zapojte do podnikání 
inteligenci nejen v době 
epidemie
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nebo jiných strojů. Výrobní stroje jsou již 
senzory osazeny nebo se k  nim externí 
senzory dají doplnit. Sbíraná data se ná-
sledně využívají např. pro lepší pochope-
ní toho, jak efektivně stroj a  jeho obslu-
ha pracují, nebo pro prediktivní údržbu, 
která vhodnou kombinací předchozích 
zkušeností a  současných trendů včas 
upozorní na možnou poruchu.

V logistické firmě to jsou data o poloze 
dodávky a jejích environmentálních cha-
rakteristikách. Tato data zákazníka in-
formují, kde se dodávka nachází a  jestli 
je s  ní zacházeno dle jeho požadavků. 
Například zda se teplota uvnitř kontej-
neru nedostane nad určenou maximální 
hodnotu. Pořízení jednoduché senzoriky, 
díky níž bude mít firma přehled o tom, co 
se ve výrobě či v logistice vlastně děje, je 
relativně levné a  rychlé. Co jednoduché 
není, je rozmyslet se, jaká data chce fir-
ma sbírat a co chce jejich sběrem a ana-
lýzou dosáhnout.

Přeorganizování výroby směrem k vyšší 
procesní integraci a automatizaci dle in-
tencí Průmyslu 4.0 vyžaduje zásadní zá-
sah do fungování firmy a robustní řešení 
pro sběr, ukládání a vyhodnocování dat.

Povědomí firmy o  průběhu výroby je 
mnohdy založeno na zkušenostech, od-
hadech a dobré víře. Realita reprezento-
vaná analýzou dat (tj. jak moc jsou stroje 
a  jejich obsluha vytíženy, kolik kusů vý-
robku vyprodukují za směnu, jak moc se 
opotřebovávají nástroje a další) je mnoh-
dy velmi překvapí.

„Sběrem a  analýzou dat získá podnik 
lepší vhled do organizace práce a na zá-
kladě získaných dat se bude lépe rozho-
dovat i  řídit své podnikání,“ dodává Ivo 
Procházka ze SAP ČR. 

výrobní linky. Chod těch nejlepších výrob-
ních podniků v  zahraničí však řídí data,“ 
říká Ivo Procházka.

Technologie jako 
základna pro růst

Vedení firem, které má k IT dost daleko, 
nedoceňuje, jak velký pokrok technologie 
za posledních deset let udělaly a  jak dra-
matický dopad jejich využívání na podniká-
ní může mít. Čím dříve firma nové techno-
logické postupy zavede, tím větší konku-
renční náskok získá. Ruku v ruce s tím jde 
i nesprávné zařazení IT v rámci organizační 
struktury. 

„Podniky nedoceňují, že je to právě IT, kte-
ré v 21. století rozhodne o jejich budoucím 
úspěchu. Ve výrobních firmách je IT často 
nákladovou položkou, a  ne strategickým 
nástrojem rozvoje podnikání. Vedlejší role 
IT se odráží v organizační struktuře, kde se 
IT skrývá ve finančním oddělení a nezaujímá 
rovnocenné místo s  ostatními odděleními. 
IT oddělení mnohdy ani nerozumí tomu, co 
digitalizace výroby znamená, a výroba na-
opak nechápe, jak důležité jsou pro ně IT 
technologie,“ zdůrazňuje Ivo Procházka.

České firmy se přitom mohou lehce in-
spirovat např. Amazonem. I když přes in-
ternet prodává spoustu různého zboží, je 
v  podstatě IT firmou. IT nástroje Amazo-
nu řídí logistické operace tak dobře, že je 
schopen vyřídit objednávku ještě ten samý 
nebo nejpozději následující den, a z distri-
bučních center pokrývá velkou část trhu. 
Pro mnoho firem včetně kamenných ob-
chodů je Amazonu těžké konkurovat, ze-
jména pokud jde o rozsah nabídky a rych-
lost dodávky.

Dalším inspirativním příkladem může 
být společnost Škoda Auto, která již 
před pár lety realizovala několikaměsíční 
projekt přechodu na inteligentní systém 
SAP HANA během necelých dvou dnů. 
Odstávka byla naplánována na víkend, 
v pondělí už muselo být vše plně funkč-
ní. Díky nasazení nového řešení je firmě 
umožněna komplexní digitalizace podni-
kových procesů včetně vedení účetnic-
tví, controllingu, personálních procesů, 
všeobecného nákupu, správy originál-
ních dílů i příslušenství. To vše bylo plá-
nováno dlouhodobě v souladu s  firemní 
strategií. Navíc lze přistupovat k  systé-
mu z mobilních telefonů či tabletů.

sběr dat z výroby 
a logistiky

Základem pro jakoukoliv inteligentní 
analýzu jsou data. České výrobní a logi-
stické firmy se většinou začínají se sbě-
rem dat a jejich vyhodnocováním teprve 
seznamovat. A  to prostřednictvím men-
ších, taktických inovací, jako je např. 
jednoduché připojení výrobních strojů 
pomocí externích senzorů. Seznamují se 
nejenom s tím, jak data sbírat, ale i s tím, 
jak je vyhodnocovat a jak z nich vyvodit 
závěry třeba pro lepší zorganizování vý-
roby. Firmy vlastněné zahraničním kapi-
tálem, u nás povětšinou přítomny v auto-
mobilovém průmyslu, jsou ve sběru dat, 
jejich vyhodnocování a zapojení do řízení 
výroby většinou dále. Také častěji nasa-
zují robustnější řešení zasahující celou 
výrobu nebo logistiku.

Ve výrobní firmě jsou to data přímo 
z  produkce, tedy např. z  CNC center 
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NIŽŠÍ SPOTŘEBA. NOVÉ MOŽNOSTI. 
VÍCE TECHNOLOGIÍ.

Model Jeep® Compass Night Eagle. Kombinovaná spotřeba: 1,9–5,8 l/100 km, emise CO2 44–133 g/km (NEDC 2.0); 2,1–7,0 l/100 km, emise CO2 47–161 g/km (WLTP). Použité fotografie 
jsou jen ilustrativní. FCA Central and Eastern Europe Kft. si vyhrazuje právo na změny všech uvedených údajů bez předchozího upozornění. Jeep® je registrovaná ochranná známka 
společnosti FCA US LLC. Podrobné informace získáte u autorizovaných prodejců značky Jeep® a na www.jeep.cz.

ORIGINÁL JE JEN JEDEN

ZAŽIJTE NOC JINAK

NOVÝ JEEP® COMPASS 
NIGHT EAGLE

10121312-JEEP_print_casopisy-Night_Eagle-P0-210x297mm.indd   1 04.09.20   9:47
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