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Konec služebních automobilů v Čechách?  
Automobilový průmysl zažívá vůbec největší změny ve své historii. Začalo to aférou Dieselgate, 
pokračovalo to změnou metodiky pro měření emisí se zbrklým a  neuváženým přechodem 
k  elektromobilitě, kdy výrobci investovali miliardy eur do vývoje nových technologií, řada států 
utápěla miliardy na dotacích, a to vše bez jasného kalkulu, zdali vůbec budou stačit světové zdroje 
lithia i výroba elektrické energie. A když už se zdálo, že Evropa dluhovou spirálu zvládne, přišel 
společník Covid. Ten už ale nebyl jen evropskou záležitostí. 

Roli fleetových manažerů velkých společností v  současné době nikomu nezávidím. Čeká na ně 
mnoho práce, účet covidu budeme vystavovat řadu let. Uvidíme, jak moc se změní systém naší 
práce. Další vývoj bude záležet na tom, zda se z pandemie oklepeme a většina věcí bude jako 

dřív, nebo dojde k  revolučním změnám a do kanceláří se většina administrativních pracovníků už nevrátí. V  takovém případě 
by došlo na zeštíhlení firemních vozových parků a s největší pravděpodobností také velký boom v oblasti sdílení automobilů. 
Zajímavé tedy bude sledovat změny především v oblasti referentských vozidel. Právě zde by se mohl vytvořit zajímavý prostor 
pro sdílení aut. Pokud by zaměstnanci skutečně začali více pracovat z domova, budou firmy řešit obecně provozní náklady, které 
se budou týkat i samotného nákupu automobilů. A k dalším úsporám se přidají i nájmy kanceláří a jiné návazné náklady. Takovýto 
nový model pak otevírá prostor i pro elektromobily, které jsou pro sdílení ideální. V případě pracovních schůzek si zaměstnanci 
služební auto přes aplikaci na daný termín zamluví a  po pracovní schůzce ho na smluveném místě připojí k  nabíjecí stanici 
a zanechají pro další kolegy. Tato změna by znamenala konec benefitních aut. Zaměstnanci si tak budou muset ke své nelibosti 
kupovat vlastní, soukromé automobily. Podobný systém nicméně funguje ve všech vyspělých státech Evropy již desítky let. Naše 
země se v tomto hodně vymyká a systém benefitních automobilů má u nás velkou tradici. Je totiž výhodný jak pro zaměstnance, 
tak zaměstnavatele. Ten nemusí svým zaměstnancům platit tak vysoké platy a výrazně ušetří i na daních. Zároveň s tím ušetří 
díky odpisům, protože auto je výhodnou odpisovou položkou. A zaměstnanci nemusí řešit drahý nákup svého rodinného auta. 

Aktuálnímu vývoji fleetového trhu, budoucnosti firemních autoparků i  prodejům nových vozidel se věnujeme v  rámci našich 
rozhovorů se zástupci významných importérů automobilů. Jejich zajímavé názory objevíte i v tomto čísle časopisu. 

Závěrem bych vám chtěl za celou redakci popřát pevné zdraví, příjemnou předvánoční atmosféru a krásné prožití vánočních 
svátků. A rok 2020 ať je bez nepříjemných překvapení.

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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Lepení dálničních známek končí
Od 1. prosince si budou moci motoristé 

koupit novou elektronickou dálniční znám-
ku. Velkou výhodou bude možnost nastavení 
data začátku platnosti, a to až 90 dní předem. 
Ceny zůstávají stejné. Za desetidenní dálniční 
známku zaplatíte 310 Kč, za měsíční 440 Kč 
a  roční vyjde na 1500 Kč. Její platnost je  
365 dní od začátku platnosti nehledě na ka-
lendářní měsíc. Majitelé vozů s  pohonem na 
CNG nebo biometan zaplatí 155 Kč za deseti-
denní, 220 Kč za měsíční a 750 Kč za roční kupon. 

Nákup bude probíhat pomocí portálu www.edalnice.cz. Počítá se i se zjednodušenou hromadnou objednávkou, která pro-
ces usnadní zejména firemním vozovým parkům. Bez poplatků zůstávají dálnice pro elektromobily, automobily s alternativním 
pohonem s emisemi CO2 pod 50 g/km a samozřejmě osoby ZTP a ZTP/P.

Ford Transit se dočkal své plně elektrické verze. Oporou mu bude široká distribuční síť s více než 1900 prodejci včetně speci-
alizovaných center. Do vývoje zapojila automobilka také výrobce zakázkových přestaveb a příslušenství. Specifickým potřebám 
bezemisního provozu přizpůsobil Ford i  nabídku služeb zaměřenou na sledování kondice pohonné soustavy a nová nabíjecí 
řešení. Řidič bude mít možnost prostřednictvím nabíjecí karty nebo palubní dotykové obrazovky odeslat údaje o ceně aktuálního 
nabíjení do účetního oddělení své společnosti.

E-transit je vybaven akumulátorem s kapacitou 67 kWh, který vystačí pro ujetí 350 kilometrů (WLTP), což plně pokryje potřeby 
rozvážkových služeb. Výhodou je možnost nabíjení střídavým i stejnosměrným proudem. Na evropský trh bude dodáván se za-
budovanou 11,3kW nabíječkou, která plně nabije akumulátor za 8,2 hodiny. S využitím rychlonabíjecí stanice o výkonu 115 kW 
dosáhnete nabití z 15 na 80 procent za 34 minut. 

Díky umístění akumulátorů pod podlahou je nákladový prostor 15,1 m3 stej-
ný jako u  klasické verze se zadním náhonem. Užitečné zatížení dosahuje  
1916 kg, v případě podvozku 1967 kg. Elektromotor nabídne výkon 198 kW se  
430 Nm točivého momentu. 

V  Evropě bude e-transit dostupný v  25 různých konfiguracích s  dodáním 
začátkem roku 2022. 

Bezemisní Ford E-Transit inspirovaný 
potřebami zákazníků



Snižte pravidelné 
měsíční náklady 
na minimum!

www.firemni-mobilita.cz/directwww.firemni-mobilita.cz/direct

Nový produkt Direct

Zjistěte výši měsíční splátky  
Direct na všechny 3 modely  
vyobrazených vozidel.

Toyota se rozhodla vyjít vstříc zájemcům o prostorná SUV. Na českém trhu se tak poprvé objevuje sedmimístný highlander. 
Vzhledem k současnému zaměření automobilky není překvapením, že se pod kapotou objevuje hybridní soustava s výko-
nem 180 kW, jejíž základ tvoří motor o štědrém objemu 2,5 litru. Highlander zvládne sprint na 100 km/h za 8,3 sekundy 
a utáhne přívěs o hmotnosti dvě tuny. Automobilka zároveň poukazuje na spotřebu kolem 6,6 l/100 km dle metodiky WLTP. 

Díky délce 4950 mm, šířce 1930 mm a výšce 1730 mm nabídne highlander bohatý vnitřní prostor se třemi řadami sedadel. 
Elektricky ovládané páté 
dveře ukrývají zavazadlo-
vý prostor se základním 
objemem 658 litrů, který 
lze zvětšit až na 1909 li-
trů. Dominantou palubní 
desky je 12,3 palce vel-
ká dotyková obrazovka 
se satelitní navigací do-
plněnou head up disple-
jem. Součástí výbavy je 
indukční nabíjení telefo-
nů, ventilovaná sedadla 
a  přepínatelné digitální 
vnitřní zpětné zrcátko. 
Dodání prvních vozů je 
naplánováno na začátek 
roku 2021. 

Toyota spustila objednávky na své největší SUV

Toyota Highlander 

Inzerce



dle ceny. Výsledky průzkumu potvrzují, že 
karta dokáže uspokojit obě skupiny řidičů, 
kteří díky týdenním cenám mohou natan-
kovat jak u  prémiové čerpací stanice na 
dálnici, tak u ekonomicky výhodné regio-
nální pumpy. 

Majitelé fleetové karty DKV budou moci 
využít všechny benefity, které DKV až 
dosud nabízelo především pro řidiče ná-
kladních vozidel a autobusů. V prvé řadě 
jde o  síť více než 55 500 čerpacích sta-
nic na všech hlavních dopravních trasách  
v  Evropě, akceptaci karty u  více než  
140 000 obchodníků, on-line nástroje pro 
správu karet, plánování a  vyhodnocování 
a  profesionální poradenství. V  současné 
době více než 4,2 milionu tankovacích 
karet DKV a  palubních jednotek používá 
přibližně 230 000 zákazníků v celé Evropě.

S kartou nabijete 
i elektromobil

Další novinka, kterou DKV uvádí na 
český trh, potěší majitele elektromobilů 
a  plug-in hybridních vozidel. Karta DKV 
+charge umožňuje už dnes dobíjet elek-
tricky poháněná vozidla u  80 tisíc na-
bíječek v  Evropě; do konce roku 2020 
se síť podle plánu rozroste na více než  
120 tisíc nabíjecích stanic. V  České re-
publice se aktuálně pracuje na spuštění 
prvních desítek dobíjecích míst, kde bude 
možné s  kartou DKV +charge nabíjet 
elektromobily, přičemž unikátní vlastností 
karty je možnost použít ji také pro tanko-
vání konvenčních paliv. To ocení zejména 
majitelé hybridních vozidel.
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DKV Euro Service, největší poskytovatel tankovacích karet 
a dalších služeb pro nákladní dopravu v ČR, rozšiřuje svůj záběr 
na řidiče firemních osobních a lehkých užitkových vozů a nabídne 
jim unikátní tankovací kartu, kterou lze nabíjet také elektromobily.

Podle podrobné analýzy DKV jezdí 
v  České republice 2,5 milionu firemních 
osobních a  lehkých užitkových vozidel 
a v oběhu je kolem 400 tisíc tankovacích 
karet. Podle předpokladu je v Česku nej-
méně 1,2 milionu řidičů, pro které může 
být tankovací karta DKV velmi atraktivní. 
Jako jediná na trhu v  sobě totiž slučuje 
výhody široké sítě prémiových i ekonomic-
kých regionálních čerpacích stanic s atrak-
tivními týdenními cenami.

Tankujte za týdenní cenu

Držitel karty DKV tankuje benzin nebo 
naftu za výhodnější tzv. týdenní ceny, které 
se přímo odvíjejí od ceny na palivové burze 
v  Rotterdamu a  platí v  celé síti partnera, 
nehledě na aktuální stojanové ceny a jejich 
výkyvy. Zatímco v Česku DKV s kartou pro 

DKV vstupuje do fleetového byznysu

AKTUALITY      STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

fleety začíná, v západní Evropě jde o su-
verénně nejrozšířenější tankovací kartu pro 
firemní osobní a lehká užitková vozidla.

V  současné době tuto kartu akceptuje 
1150 čerpacích stanic, mezi kterými jsou 
všechny hlavní řetězce čerpacích stanic 
stejně jako velké množství regionálních sítí. 
Pevné týdenní ceny pak mají držitelé karet 
k dispozici u více než 800 čerpacích stanic 
a jejich počet stále roste.

Zákazníci upřednostňují 
kvalitu před cenou

Před uvedením fleetové karty na trh pro-
vedla společnost IPSOS pro DKV průzkum 
mezi řidiči služebních vozů. Čtyřicet pro-
cent z  nich uvedlo, že nejdůležitější pro 
výběr čerpací stanice je pro ně kvalita, 
třicet devět procent preferuje pumpy po-



Využívejte výhod u 55 500 čerpacích stanic v Evropě,  
včetně téměř 1 200 stanic v ČR.
Připojte se k více než 230 000 zákazníkům s kartou DKV.

pro váš fleet
Novákarta DKV

Úspora díky týdenním cenám.
Nejširší síť čerpacích stanic.

dkv-euroservice.com/cz

20_0235_DKV_Fleet_BusinessCar_210x148_CZ.indd   1 29.10.20   12:11

Svet moderních 
technologií

Svet moderních 

›

Více informací získáte na www.webasto.cz
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Za obnovou vozového parku 
stojí zejména fleety

Průměrné stáří automobilů na českých silnicích se v poslední době zvýšilo na 15,11 roku (SDA). Velký podíl na tom mají dovážené 
ojetiny, kde u více než poloviny přesahovalo stáří 10 let. Statistiku vylepšují zejména firemní vozové parky, které své osobní automo-
bily obměňují každých šest let. Nové pak s oblibou pořizují na operativní leasing. Lehké užitkové vozy ve firmách zůstávají přibližně 
7,3 roku. Tato forma financování umožňuje okamžité užívání nového vozu s předem danými náklady, což firmy ocení zejména 
po zásahu koronavirovou krizí.     

Odškodnění při srážce 
se zvěří 

S podzimem evidují pojišťovny zvýšený počet střetů moto-
ristů s divokou zvěří, jejichž počet přesahuje 10 000. Pětina 
přitom připadá na říjen a  listopad. Srážka s většími zvířaty si 
kromě škod na vozidle často vyžádá i vážná zranění posád-
ky. Za viníka je zpravidla označován řidič, což má zásadní vliv 
na plnění odškodného. Zraněný spolujezdec je považován za 
klasického poškozeného a kompenzaci mu pojišťovna uhradí 
z povinného ručení viníka. Řidič může odškodnění lépe dosáh-
nout, pokud prokáže, že v blízkosti probíhal organizovaný lov. 
Pokud se mu to podaří, bude odškodnění hradit myslivecké 
sdružení.

Externí manažeři 
vás provedou krizí

V  rámci nouzových opatření sahají firmy po nekompro-
misních úsporách, automobilový průmysl je však zá-
vislý na jejich plynulém provozu. Při jarních 
uzavírkách se téměř zastavil. Novinkou 
posledních měsíců je tzv. Interim Manage-
ment, tedy dočasné najímání externích 
odborníků, kteří jsou kvalifikovaní pro 
zvládání náročných úkolů i ve speci-
fických odvětvích. Díky mnohaletým 
zkušenostem jim nedělá problém 
„naskočit do rozjetého vlaku“ a  za-
čít jej řídit. Výhodou je, že se firma 
nemusí zabývat zdlouhavým výběro-
vým řízením, tito manažeři jsou pružní 
a rychle k dispozici. 

Interim manažeři se s oblibou zaměřu-
jí na oblast logistiky, a to nejen dálkovou, 
ale i vnitřní v rámci areálu. Klíčové je vy-
užívání lokálních výrobců, které snižuje 
náklady na dopravu, zvláště při využití 
tuzemských dopravců. Cena za do-
pravu zboží ze zahraničí může tvořit až 
11 %  z nákupní ceny zboží. Mezinárod-
ní dodávky zboží s sebou nesou také ná-
ročnější administrativu.  



      
   Tady stojí 

vaše hotovost

    N
echte svůj vozový park              

zpeněžit a
 jezděte dál!

    N
echte svůj vozový park              

zpeněžit a
 jezděte dál!

 Získáte okamžitou hotovost pro další investice
Své fi remní vozy můžete nadále využívat
Zbavíte se starostí se správou vozového parku

Více o službě 
Sale & Lease Back
na leaseplan.com/cs-cz

784_LEASEPLAN_Sales&Lease Back_210x148.indd   1 03.09.20   11:53

Třetí generace Renaultu Trafic se zaměřila především na komfort osobních verzí. Střídmější Trafic Passenger cílí na oblast komerční 
přepravy většího počtu osob a velké rodiny hledající prostor. Luxusnější SpaceClass nabízí vysoký stupeň cestovního komfortu. Ten 
vyžadují například VIP taxi služby.  

Modernizovaný interiér je plný praktických odkládacích prostor o celkovém objemu 86 litrů. Hodnotu kabiny vyzdvihují nové barvy 
a materiály, verze SpaceClass dostala exkluzivní palubní desku v šedém provedení. Obě provedení se mohou pochlubit nákla-
dovým prostorem 1,8 m3 
a modulárními sedadly až 
pro devět osob s možností 
vytvoření prostorného lůž-
ka. Multimediální systém 
Renault Easy Link s 8pal-
covou obrazovkou je vy-
baven zrcadlením chytrých 
telefonů. Nechybí ani jejich 
indukční dobíjení. 

K dispozici jsou vznětové 
motory dCi 150 a dCi 170. 
Slabší variantu můžete mít 
s manuální i automatickou 
převodovkou EDC. Ta je  
u silnějšího provedení stan-
dardem. Uvedení na trh je 
plánováno na jaro 2021. 

Třetí pokračování úspěšného traficu

Renault Trafic
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Operativní leasing pro menší podnikatele
Nový produkt operativního leasingu Firemní ŠKODA Bez starostí cílí na malé a střední podniky. Těm přináší výhodnější 

podmínky při financování dvou a více vozů. V případě nákupu dvou vozů Škoda Octavia mohou firmy ušetřit na splátkách 
jednoho vozu až 40 000 Kč ve srovnání s běžnými produkty se smlouvou na 36 měsíců. 

Vzorovým příkladem je splátka modelu Škoda Octavia 1,5 TSI 110 kW, která může být pro firemní zákazníky až o 861 Kč 
levnější. Financování je možné sjednat na 2 roky až 5 let s nulovou akontací. Akce se vztahuje na všechny modely Škoda, 
kde si klient volí výbavu i finální nájezd. Jedinou podmínkou je odběr dvou vozů. 

Generali Česká pojišťovna nově nabízí na svých pobočkách  
a on-line prověření historie vozidla ve spolupráci se společností  
Cebia. Zájemci postačí znalost VIN kódu a systém Autotracer 
mu následně vygeneruje seznam dostupných informací. Data 
pocházejí z 20 zemí a od více než 2000 partnerů napříč Evro-
pou. Poskytnutí služby je pro každého, nejen pro klienty pojiš-
ťovny. Základní prověření doplňují zvýhodněné služby včetně 
kompletního prověření vozidla za akční cenu 350 Kč a dále 
sleva 50 % na pískování skel. 

Prověření historie 
vozu je opět snadnější

Volkswagen ve spolupráci s Volkswagen Financial Servi-
ces nabízí značkové servisní balíčky na dobu 5 let nebo 
zvolený počet ujetých kilometrů (60 000 km, 100 000 km 
nebo 150 000 km). Kromě nových vozů je možné balíček 
zakoupit i k ojetému automobilu, jehož stáří nepřesáhlo dva 
roky a dosud neabsolvoval první předepsanou servisní pro-
hlídku. Objednání probíhá on-line. K dispozici jsou varianty 
Service a Service Plus. Rozšířená varianta se kromě výrob-
cem předepsaných úkonů vztahuje i na náhradní díly běžné 
spotřeby a nahodilé poruchy.   

Servisní balíčky 
Volkswagen na 5 let  
a nejen pro nové vozy



MB_AZ_EQPower_210x297_GLE_DTP.indd   1 11.11.20   11:03
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Volkswagen Arteon je hybrid i ostré erko
Volkswagen zahájil na českém trhu prodej inovované řady Arteon. Novinkou je výrazné rozšíření modelové nabídky o prostorný 

shooting brake, ekologický eHybrid a sportovní Arteon R. Základní cena arteonu začíná na 851 900 Kč včetně DPH. Zájemci mo-
hou volit mezi čtyřmi úrovněmi výbav. Druhý stupeň elegance pořídíte od 962 900 Kč a R-Line startuje na 974 900 Kč. Provedení 
R zatím není dostupné. Za variantu Shooting Brake si vždy připlatíte 25 000 Kč, v ceně jsou však systémy Easy Open a Keyless 
Access. 

Silnou stránkou je bohatá nabídka motorů. Zážehové jednotky o objemech 1,5 a 2,0 litru nabídnou výkony od 110 do 235 kW, 
vznětové dvoulitry jsou laděné na výkony 110 až 147 kW. Novinkou je externě dobíjitelný hybrid s výkonem 115 kW. S bohatou 
základní výbavou přichází současně prodloužená záruka na 5 let/100 000 km.  

Vlajková loď Seatu spojuje v nové výbavě FR praktičnost sed-
mimístného SUV s dynamickými jízdními vlastnostmi. Exteriér 
zvýrazňuje specifická maska chladiče, rozšířené podběhy kol 
s černým lemováním a zadní spoiler. K dispozici jsou litá kola 
s průměry 19 a 20 palců. Sportovní nádech dodávají interié-
ru anatomické sedačky s  integrovanou opěrkou hlavy a hliní-
kové detaily. Součástí výbavy FR je digitální přístrojový panel 
doplněný multimediálním zařízením s  dotykovou obrazovkou  
9,2 palce. 

Výraznější požitek z  jízdy přináší podvozek s  adaptivními 
tlumiči s možností volby jízdních režimů. U verze 4Drive jsou 
k dispozici nové jízdní módy pro sníh a terén. Nabídka pohon-
ných jednotek sází zejména na vznětové motory 2,0 litru ladě-
né na výkon 110 a 147 kW. Zážehové motory jsou dostupné 
s objemy 1,5 a 2,0 litru s  výkony 110 a 140 kW. Začátkem 
příštího roku se dočkáme také plug-in hybridní verze s výko-
nem 180 kW a 13kWh akumulátorem. 

SEAT Tarraco dostal 
oblíbenou výbavu FR

Prodej elektromobilů se meziročně sice zdvojnásobil, přes-
to jejich podíl činil pouze jedno procento (SDA). Za relativ-
ně nízkým zájmem stojí vysoká pořizovací cena pohybující 
se u hranice jednoho milionu korun. Pro automobilky však 
jde o klíčové modely, které jim pomáhají snížit emise a tím 
i výdaje na pokuty. Pomocnou ruku by měly podat leasingo-
vé společnosti. Společnost Arval plánuje v ČR každoročně 
zdvojnásobit počet smluv na ekologické vozy. Do roku 2025 
by jich chtěla provozovat přes půl milionu. 

Úspěch však závisí na vnějších faktorech, jako je dobíje-
cí infrastruktura a nekompatibilita čipů či karet, jejichž pro-
střednictvím se za nabíjení platí. V budoucnosti by se leasin-
gové společnosti rády zaměřily i na sdílení fleetových vozů 
a také elektrokola. 

Leasingové 
společnosti nastartují 
elektromobilitu

Volkswagen Arteon



Nic po sobě nezanechává. 
Jen skvělý dojem.
Nové EQV. První plně elektrický velkoprostorový sedan značky 
Mercedes-Benz. S designem, který mluví sám za sebe. Bez 
jakýchkoli emisí pro vaše okolí. EQV není jen elektrický,  
je přímo elektrizující. Pro více informací kontaktujte svého 
prodejce Mercedes-Benz.

EQV 300 dlouhé: kombinovaná spotřeba energie v kWh/100 km: 26,3; kombinovaná emise CO2 v g/km: 0.1 
Spotřeba elektrické energie byla vypočtena na základě VO 692/2008/ES. Spotřeba energie závisí na konfiguraci vozidla.
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mací, je zkoumání ergonomie infotainmen-
tu a  ovládacích prvků. Mám přitom jednu 
zásadu, jako správný chlap nečtu manuály 
(kromě těch z IKEA). Jsem zvyklý na koncer-
nové vozy a  mohu říct, že přechod žádný 
problém není. Jasně, pár věcí je obráceně 
(třeba ovládání hlasitosti na volantu je u kon-
cernu vlevo, na méďovi vpravo), ale to se 
přeučíte raz dva. Na volantu najdete tlačítka, 
která většinou mají funkce stlačení a hlazení 
(touch). Musím říct, že mě trochu staromód-
ně více vyhovují otočné ovladače. Potřebuju 
ovládat po slepu a ne sledovat, jestli se můj 
palec pohybuje na správném místě. Podob-
ný názor mám na ovládací panel na středové 
konzoli u loketní opěrky. Funguje bezchybně, 
ovšem já mám často ruku položenou na 
opěrce a párkrát se mi stalo, že jsem o tou-
chpad nechtěně zavadil. To vše se dá časem 
vycvičit a zvládnout, není to akorát na první 
dobrou. Mercedes musím ale také pochvá-
lit za perfektní displeje s úžasným rozlišením 
a kontrastem. Jednoduché a  logické menu 
znamenalo, že jsem nikdy nezaváhal a  co 
jsem pod daným nastavením čekal, tam 
také bylo. Úhlopříčka displejů pak znamená 
luxusní zobrazení map, navigace.“ 

Resumé

„Závěrem svůj test hodnotím čistě pozitivně. 
Z  interiéru jsem doslova nadšený, z  jízdních 
vlastností také. Mé pocity shrnul syn, když se 
zeptal, jestli si to auto nemůžeme nechat…“

Jízda

„Auto jsem kromě všech druhů cest vy-
zkoušel i v lehčím terénu. Nutno podotknout, 
že teprve na dálnici při větší rychlosti máte 
pocit, že auto začíná fungovat. Tam, kde se 
láme řev motoru u  jiných, byl tenhle mer-
cedes jako ryba ve vodě. Chování čtyřkol-
ky jsem vyzkoušel na mokré, bahnité cestě 
i louce a v případě, že dokážete být k plynu 
citliví, trakce je opravdu výtečná. Výrazně po-
máhá i elektronika. 

Dynamické schopnosti hybridu jsou velmi 
dobré, stejně tak i  spotřeba při jízdě s  vy-
bitým akumulátorem. Jezdil jsem běžně za 
6 l/100 km, při sportovnějším svezení pak za 
8,5 l/100 km. Pokud budete nadšený ekolog 
nebo ekoložka a nebudete líní auto dobíjet, 
určitě se dostanete na úplně jiná čísla. Na 
plně nabitý akumulátor lze podle jízdního sty-
lu ujet 40 až 45 km.“

Interiér a infotainment 

„Jak je mým zvykem, mírně jsem se přeta-
hoval s elektronickými systémy. Za výborný 
vynález ale považuji adaptivní tempomat. 
Ten má Mercedes po letech zkušeností vy-
piplaný a funguje báječně. Zásahy umělé in-
teligence ve spojení s mým stylem řízení ale 
byly pro posádku občas nekomfortní. 

Mojí hlavní doménou, způsobenou zřejmě 
pracovním zaměřením a dost možná i defor-
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Třídu E hodnotil Ota Mráz 
ze společnosti T-Mobile

„Prostřednictvím časopisu Business Car 
jsem mohl otestovat Mercedes-Benz E 
300 de s pohonem všech kol. Tedy hyb-
ridní kousek s  dieselovým motorem. Už 
to samo o  sobě ve mně vzbudilo zájem, 
protože do této doby všechny hybridy, 
které mi prošly rukama, byly v benzinové 
variantě. 

Manažerský vůz třídy E ve verzi kombi 
výborně funguje jako naprosto univerzální, 
tedy i  jako rodinný vůz. Hybridní verze se 
chová báječně kultivovaně, jen akumulá-
tory částečně zasahují do zavazadlového 
prostoru.“

MANAŽER TESTUJE                                              MERCEDES-BENZ E 300 DE A GLB 200

Ota Mráz ze společnosti T-Mobile vyzkoušel Mercedes-Benz třídy E i GLB. Oba modely kladně hodnotí především v oblasti jízdních vlastností, komfortu 
i použité vyspělé techniky.

Interiér třídy E včetně infotainmentu hodnotil 
Ota Mráz velmi pozitivně. Je komfortní a skvěle 
odhlučněn. 

Testovali 
jste…



hle auto si naše srdce získalo a určité 
pochybnosti se rozplynou ve chvíli, kdy 
si do ruky chytnete volant a  rozjedete 
se. Mám tak důvod přemýšlet, zda se 
GLB časem přeci jen nestane naším 
dalším rodinným vozem. 

A  naopak, pro manažery naší spo-
lečnosti je dieselový plug-in hybrid tří-
dy E nebo i C velmi zajímavou volbou. 
Mimochodem značku Mercedes naše 
flotila již spokojeně užívá.“

O flotile společnosti 
T-Mobile Czech 
Republic

Vozový park společnosti čítá přibližně 
600 osobních automobilů. Zpravidla 
koncernu Volkswagen. Dominuje Ško-
da, ve flotile se ale najdou i značky jako 
VW, BMW, Mercedes, Volvo, Peugeot.

O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Repub-
lic, člen mezinárodní telekomunikační 
skupiny Deutsche Telekom, je s téměř 
6,3 milionu zákazníků jedničkou na 
českém trhu. T-Mobile je integrovaným 
operátorem a kromě mobilních a pev-
ných telekomunikačních služeb nabízí 
i komplexní ICT řešení. Svým klientům 
poskytuje nadstandardní služby ve 
vysokorychlostní síti, což prokazuje 
i  srovnávací měření kvality sítí umlaut 
(dříve P3), v  němž T-Mobile již potřetí 
získal ocenění Best-in-Test.

Více informací o  společnosti lze na-
lézt na adrese www.t-mobile.cz, portál 
www.t-press.cz slouží pro novináře. 
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Mercedes GLB 200 

Také druhý mercedes testoval Ota 
Mráz ze společnosti T-Mobile. Tento-
krát klasické kombi vystřídal za SUV, 
třídu GLB. 

„SUV od Mercedesu na podvozku tří-
dy A výrazně hýbe pozitivními recenze-
mi. Chtěl jsem přijít na to, proč tomu 
tak je. Jasně, hlavní důvod je cena, 
ta je totiž srovnatelná s  cenou Škody 
Kodiaq a  dalších koncernových zna-
ček Volkswagenu. Pokud tedy budeme 
srovnávat obdobně vybavené mode-
ly. GLB 200 d se 110 kW a pohonem 
všech kol stojí milion korun, pokud by-
chom například Škodu Kodiaq dovyba-
vili na úroveň mercedesu, bude dokon-
ce nepatrně dražší. Řadě zákazníků tak 
jistě bude dávat smysl přemýšlet, jestli 
si za stejné peníze přeci jen nedopřát 
prémiovou značku. Zajímalo mě tedy, 
co si mercedes ze své kvality zacho-
vává a  kde dělá kompromisy, aby na 
atraktivní cenu dosáhl. Rovnou mohu 
říct, že GLB jistě neosloví nejvyšší fi-
remní manažery, ale je to sakra dobré 
praktické auto. Většinu jízd jsem absol-
voval s celou rodinou na dlouhé i kratší 
jízdy a  nikdo z  nás čtyř netrpěl nedo-
statkem prostoru.“

Kompromisy se příliš 
nekonají

„K  testu jsem měl k  dispozici GLB 
s  dvoulitrovým dieselem o  výkonu  
110 kW, pohonem všech kol a s auto-
matickou 8stupňovou převodovkou. 

Můj první dojem byl rozporuplný, a to 
zejména z designu exteriéru i  interiéru 
či použitých materiálů. S první jízdou se 
mé obavy rozptýlily a začala převažovat 
pozitiva. Interiér je neobvykle prostorný 
a pohodlný a lze ho vybavit třetí řadou 
sedadel. Zavazadlový prostor je mož-
né podle potřeby variovat posouváním 
sedadel druhé řady, jeho objem je i pro 
rodinné využití dostatečný. Přístrojové 
desce vévodí digitální displeje s  per-
fektním rozlišením i čitelností. Infotain-
ment mohu jedině pochválit stejně jako 
u  třídy E. U GLB mi ale více vyhovuje 
klasické ovládání tlačítky a  otočnými 
ovladači. Je přesnější a  eliminuje ná-
hodná stisknutí. 

Po celý týden jsem jezdil i podle nativ-
ní navigace a výsledky live trafficu jsem 
mile překvapen. Skoro pokaždé mi na-

vigace nabídla stejnou trasu jako Waze 
a  kolonám jsem se úspěšně vyhýbal. 
Jediným rozdílem ve Waze tak zůstává 
hlášení radarů a policejních hlídek (user 
generated content).

Určité kompromisy ve vztahu k  atrak-
tivní ceně jsou patrné snad jen na po- 
užitých materiálech interiéru. Výtky mám 
například k  tvarování víka zavazadlové-
ho prostoru, který mi připomíná starší 
modely značky, nebo k  tvaru přístrojové 
desky před spolujezdcem, kde je navíc 
nevyužitá plocha nad výdechy ventilace.“

Jízda

„Povedené jízdní vlastnosti patří k  vel-
kým benefitům mercedesů. Znovu jsem 
cítil tu fortelnost německého giganta. 
I když byl výkonem testovací motor spíše 
slabší, motor měl neuvěřitelně vyladěný 
průběh točivého momentu v  neobvykle 
širokém spektru otáček. Zkrátka 110 kW 
vypadá jinak u mercedesu a jinak u běž-
ných velkosériových značek. 

Většinu času jsem jezdil na jízdní režim 
Comfort a  jízdu si užíval. Sportovní re-
žim, jednoduše řečeno, pouze nechává 
motor ve vyšších otáčkách, což zvyšuje 
hlučnost i spotřebu. V režimu Comfort se 
dá bez problémů jezdit i pod 6 l/100 km. 
Mé jízdy přes celou Prahu s  úseky po 
Jižní spojce a magistrále byly na úrovni  
5,5 l/100 km.“

Resumé

„Závěrem mohu prohlásit, že rodina si 
GLB oblíbila dokonce natolik, že by mu 
dala přednost před dražším éčkem. To-

Ota Mráz by dal přednost třídě GLB před manažerskou třídou E. Je více univerzální a vyhovuje 
i jeho pojetí rodinného vozu. 
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a  komfort odpružení je i  na 18palcových 
kolech velmi dobrý.“ A  my dodejme, že 
základní verze plynové Octavie Combi 
s výbavou Ambiente přijde na 653 900 Kč, 
testované provedení Style pak stojí mini-
málně 719 900 Kč.

O flotile společnosti

Japonská společnost Olympus má více 
než stoletou tradici ve výrobě optických 
a digitálních technologií. V současnosti vy-
víjí a prodává inovativní lékařskou techniku, 
zařízení pro vědu a průmysl a donedávna 
také fotoaparáty. Její české zastoupení 
najdete v pražských Vokovicích na Evrop-
ské třídě. Firemní flotila čítá v současnosti 
125 automobilů financovaných pomocí 
operativního leasingu na 3,5 až 4,5 roku. 
Dvacet let byla partnerem společnosti 
firma Eurocar Zlín, v  současnosti využí-
vá služeb firmy Samohýl Motor Zlín. Ve 
firemní flotile najdete především Volks-
wageny (Golf, Passat, Transporter, Tiguan, 
Touareg nebo Touran), nejvyšší manage-
ment pak má k dispozici také audi a volva. 
Mimochodem, přibližně devadesát pro-
cent firemních automobilů českého za-
stoupení firmy Olympus pohání vznětový 
motor, zbytek jezdí na benzin. 

na dálnici jede hezky a  svižně, motor je 
kultivovaný a líbil se mi jeho jadrný zvuk ve 
vyšších otáčkách. Také ekonomika provo-
zu je skvělá, ale když to srovnám s mým 
passatem, který pohání dvoulitrový turbo-
diesel, moc mě nenadchnulo zrychlení.“ 
Dodejme, že Octavia G-TEC dosahuje 
nejvyšší rychlosti 212 km/h, z  klidu na 
100 km/h se dostane za 9,6 s. Do octa-
vie lze natankovat přes 17 kg plynu, což 
v praxi vystačí na asi 460 km. Jenže plni-
cí stanice pracují s  rozdílnými tlaky a  tak 
někde natankujete jen 15 kg, někde 16 
nebo 17 kg. „Právě to vidím jako problém. 
U nás mají uživatelé služebních vozů velké 
nájezdy a vyhovuje jim, že nemusí tak čas-
to tankovat. Zatímco s dieselovým passa-
tem lze ujet 900–1000 km, plynová octavia 
ujede sotva polovinu. K  dispozici je sice 
ještě malá devítilitrová nádrž na benzin, ale 
na ni lze ujet lehce přes 100 km, aby v ní 
ještě nějaká menší rezerva zůstala. Octavia 
sice dokáže jezdit za 1 Kč/km, ale rozdíl 
v nákladech na palivo není až tak velký. Je 
to samozřejmě dáno současnou extrémně 
nízkou cenou nafty, která jistě časem opět 
překročí hranici 30 korun. Pro naši firmu se 
tak v  současné době jeví zajímavější die-
selová varianta. Nová octavia je příjemně 
prostorná i  vzadu, kufr má nadprůměrný. 
Také jízdní vlastnosti jsou bezproblémové 
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Rubriku Manažer testuje využil 
také Antonín Šafránek ze 
společnosti Olympus Czech 
Group. Testoval novou generaci 
Škody Octavie na zemní plyn. 

Čtvrtou generaci mladoboleslavské-
ho služebního bestseleru poháněl 

zážehový přeplňovaný čtyřválec 1.5 TSI 
(96 kW) ve verzi G-TEC, která kromě ben-
zinu dokáže spalovat také stlačený zemní 
plyn. I když je toto alternativní palivo nabí-
zeno v tichosti a v pozadí věhlasné elekt-
romobility, z ekologického i ekonomického 
hlediska se jedná o  mimořádně efektivní 
variantu, která může najít optimální uplat-
nění právě ve firemních vozových parcích. 

„Byl jsem rád, že mohu využít nabíd-
ky časopisu Business Car, protože nová 
octavia se mi moc zamlouvá,“ řekl nám na 
úvod Antonín Šafránek a  jedním dechem 
dodal, že ho nadchnul nejen exteriér, ale 
také interiér vozidla. „Také její zpracování 
je perfektní a vůbec se mi celkově líbí pojetí 
palubní desky s velkým dotykovým disple-
jem uprostřed. Na středovém tunelu mě 
zaujal volič samočinné převodovky, který 
lze ovládat pouze jedním prstem.“ (Pozn.: 
varianta G-TEC se dodává jak se šesti-
stupňovou manuální převodovkou, tak se 
samočinnou sedmistupňovou dvouspoj-
kovou převodovkou DSG.)

Plynový pohon jako první 
zkušenost

Pro Antonína Šafránka byla testovaná 
octavia také výjimečnou příležitostí vy-
zkoušet automobil s pohonem na stlače-
ný zemní plyn. „Nemám moc zkušeností 
s  tímto alternativním pohonem, ve flotile 
ostatně nemáme žádná auta na CNG. 
Před několika lety jsem si jen krátce vy-
zkoušel předchozí generaci modelu Golf 
s  motorem 1,4 TSI. Nová octavia hlavně 

Testovali jste…
MANAŽER TESTUJE                                             ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC

Novou Octavii G-TEC vyzkoušel Antonín Šafránek ze společnosti Olympus. Zemní plyn byl zajímavou 
zkušeností, nicméně firma Olympus by raději upřednostnila diesel. 

Octavia G-TEC dokáže v praxi jezdit jen za 1 Kč/km 
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                                        – Spotřeba a emise CO2 vozu DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 v kombinovaném provozu: od 1,3 do 1,4 l/100 km a od 30 do 32 g CO2/km.

DS 7 CROSSBACK
E-TENSE 4X4

 Plug-in hybrid. 300 koní.
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tečnili rekordních 477 testovacích jízd. 
V  průběhu testovacího dne se k  porot-
cům a  odborné veřejnosti mohli přidat 
i klienti leasingové společnosti LeasePlan 
ČR. 
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Peugeot patří mezi značky s nejmladší modelovou řadou. Chlubí se i novými elektromobily a plug-iny. 

Jízdy s automobily nominovanými do ankety Fleet Derby - Flotila roku ve velkém stylu. 
Tradiční akce proběhla společně s testovacími jízdami společnosti LeasePlan. 
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Magazíny Business Car a  Flotila společně s  hlavním partnerem akce, společností LeasePlan, 
uspořádaly 23. září na mosteckém polygonu akci určenou odborné veřejnosti a  porotě hlasující 
v prestižní anketě Fleet Derby – Flotila roku. Díky účasti více jak dvou stovek odborníků fleetového 
provozu lze hovořit o největším setkání fleetových manažerů v České republice. 

srovnávací jízdy 
leasePlan 2020

Fleet Derby – Flotila roku                                                                                  TesTOvací JíZdy ve velkém sTylu

srovnávací jízdy srovnávací jízdy 

Moderní zázemí mosteckého po-
lygonu navíc umožnilo připravit 

pestrý doprovodný programu a  díky 
značné podpoře zúčastněných auto-
mobilek měli hosté k  dispozici přes 80 

vozidel, s  nimiž se vydali do běžného 
provozu, na terénní polygon nebo na 
kurz bezpečné jízdy pod vedením zkuše-
ných instruktorů. Během celého dne ná-
vštěvníci včetně samotné poroty usku-



těchto testovacích jízd bylo seznámit se 
s  nejčastějšími krizovými situacemi, které 
mohou v běžném silničním provozu nastat 
při různých adhezních podmínkách včetně 
nečekaného smyku zadní nápravy. Tyto si-
tuace se řidiči učí nejen zvládnout, ale také 
jim předcházet.

Bezpečné mytí bez vody

Zajímavé mobilní mytí představila společ-
nost Fleetwash, která mezi účastníky vybrala 
nejšpinavější auta, na kterých demonstrova-
la šetrné mytí karoserie bez použití tekoucí 
vody. 

Jde o moderní způsob čištění, kdy pracov-
níci společnosti přijedou přímo k vám domů 
nebo do firmy a vaše vozy na místě vyčis-
tí. Mobilně lze takto zvládnout i  čištění 
a dezinfekci interiéru. 
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Škoda své modely výrazně elektrifikuje a zároveň nabízí nejpestřejší výběr alternativních pohonů. 
Kromě plug-inů nabízí také čisté elektromobily nebo modely na CNG. 

O flotilové auto roku 
soutěží 50 novinek

Většina členů odborné poroty využila 
možnost testovat modely nominované 
do ankety Fleet Derby – Flotila roku už od 
ranních hodin. Odborná porota rozhoduje 
o titulu v hlavních kategoriích, což je Floti-
lové auto roku a Flotilové elektroauto roku. 
Letos bylo do ankety nominováno 50 au-
tomobilových novinek. Při svém hodnoce-
ní porotci zohledňují především technickou 
vyspělost vozu, produkci CO2, zůstatkové 
hodnoty, celkové TCO, vhodnost pro fi-
remní autoparky, užitnou hodnotu, cenu 
a  řadu dalších parametrů. Letos se pod 
tlakem prudkého nástupu elektromobilů 
anketa rozrostla vedle vozidel s ekologic-
kým pohonem ještě o samostatnou kate-
gorii elektromobilů, kterých se v Mostě při 
testovacích jízdách sešlo hned patnáct. 

Mimo hlavní kategorii určenou výhradně 
odborné porotě lze hlasovat i   ve veřejné 
volbě. Pomocí webového rozhraní lze vy-
bírat nejlepší fleetové vozy z   jednotlivých 
automobilových tříd (www.fleetderby.cz). 

Není bez zajímavosti, že loni se Flotilo-
vým autem roku stala Škoda Scala. S po-
měrně malým odstupem následovala Ško-
da Superb a Ford Focus. Ve druhé hlavní 
kategorii Flotilové elektroauto roku zvítězila 
Toyota Corolla. 

Opravdovým terénem

Program terénních jízd ve zdejším off-
-roadovém polygonu nabídl svezení s pl-
notučným pick-upem Ford Ranger Raptor, 
který pod kapotou ukrývá vznětový dvojitě 
přeplňovaný dvoulitr o  výkonu 157 kW. 
Oproti běžnému modelu Ranger má ce-
lou řadu elektronických vychytávek i úprav 
včetně zvýšeného podvozku. Při jízdě v te-
rénu tak umí jít až k samotné hraně fyzikál-
ních zákonů. 

Za volanty až 80 let 
starých aut

Akci přálo i počasí, což ocenili nejen sa-
motní návštěvníci, ale i účastníci dopro-
vodného programu, do kterého patřily 
i  jízdy s historickými automobily. Každý 
si mohl sám vyzkoušet, jak se řídí napří-
klad Jaguar MK2 z  roku 1964, Škoda 
Rapid z  roku 1938 nebo slavný Tatra-
plan z roku 1949. Zájem o takto raritní 
svezení byl enormní a není se čemu di-
vit. Pocit z řízení aut starých až 80 let se 
vtiskne do paměti.Opravdového terénu se nezalekne ani 

Subaru Forester. Zájemci si mohli vyzkou-
šet nový hybridní model e-Boxer. Japonský 
specialista na auta s  pohonem všech kol 
má bohaté zkušenosti a  mezi automobi-
ly SUV patří forester v  terénu k  absolutní 
špičce. Kromě příkladné trakce pohonu 
nabízí také nejvyšší světlou výšku podvozku  
(220 mm). 

Jak zvládat smyk a umět 
mu předcházet

Další atraktivní disciplínou v rámci dopro-
vodného programu byl i kurz na polygonu 
bezpečné jízdy pod vedením zkušených 
instruktorů. Zájemci mohli vyzkoušet mezní 
chování přistavených nejnovějších modelů 
značek SEAT, Kia a Škoda nebo kurz ab-
solvovat se svým vlastním autem. Účelem 
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Francouzská prémiová značka sází na segment SUV a elektropohony. 
DS 3 Crossback je také jako čistý elektromobil, vlajková loď DS 7 pak jako 
plug-in hybrid.

Mercedes-Benz EQV je aktuálně jedinou čistě elektrickou dodávkou v prémiovém segmentu 

Na stánku Audi měli hosté k dispozici hned čtyři modely napříč segmenty. 
Manažerská A7 je nyní dostupná i jako plug-in hybrid.

Hyundai i30 nedávno prošel modernizací a jde o stálici mezi fleetovými vozy, která potěší 
velkým množstvím karosářských variant 

Alfa Romeo Stelvio je po modernizaci. Stále nabízí výkonné 
motory a radost z řízení. 

Ford se do elektrifikace pustil ve velkém, hybridní 
pohon je zastoupen například i v užitkovém customu. 
Na terénním polygonu ale bylo možné vyzkoušet nového 
pick-upa Raptor. 

Kia zaujala modelem Niro s čistě elektrickým pohonem 
a bohatou řadou Ceed

Fleet Derby – Flotila roku                                                                                  TesTOvací JíZdy ve velkém sTylu

Fiat zvolil zajímavý kontrast. V rámci testovacích jízd bylo možné vyzkou-
šet malou hybridní pětistovku nebo vysoké ducato s dlouhým rozvorem. 
Audi zase přivezlo čtyři modely napříč segmenty včetně 
manažerské A7 s plug-in hybridním pohonem. 
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Subaru představilo hybridní pohon e-Boxer ve foresteru a im-
preze. Subaru Forester mohli zájemci vyzkoušet i na terénním 
polygonu. 

Nová corsa těží ze sdílené platformy skupiny PSA. Nyní nabídne  
i čistě elektrický pohon.  

SEAT s novým leonem udělal velký krok kupředu, pestrá je i motorizace, kde nechy-
bí hybridní pohon nebo CNG. Modely SEAT bylo možné vyzkoušet také v mezních 
situacích na polygonu. 

Renault je jednou z mála značek, která nabízí bezemisní 
pohon v širokém spektru užitkových modelů 

Mitsubishi L200 představilo speciální výbavu pro kempování 
v přírodě 

Lákadlem na stánku Volkswagenu byl první přírůstek do nové rodiny elektromobilů 
I.D.3. Po svém boku měl dále nejoblíbenější fleetové modely včetně nového golfu  
a omlazeného passatu. 

Citroën C3 skvěle kombinuje neotřelý design se širokými možnostmi personalizace  



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 souč-
tem 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.

Kalkulace oprav je prováděna podle nor-
mohodin stanovených výrobcem vozidla pro 
všechny servisní úkony a  pracovní pozice. 
Cena hodiny práce mechanika je stejná jako 
pro kalkulace pravidelného servisu. Ceny 
dílů vycházejí z  aktualizovaných OE ceníků 
jednotlivých značek. Systém Service, Main-
tenance and Repair (SMR) Cost Forecast 
nevyužívá ceníky jiných dodavatelů dílů ani 
ceníky dílů z druhovýroby. 

Patrný výrazný nárůst nákladů při proběhu 
150 000 km u  některých dieselových mo-
torizací je způsoben převážně předpisem 
na výměnu vstřikovacích trysek při tomto 
nájezdu. Kalkulace nezohledňují doplňkové 
výbavy vozidel. 
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NÁKLADY NA SERVIS

Všechny údaje předepsaného pravidelné-
ho servisu odpovídají pokynům a doporuče-
ním výrobců vozidel. Celkové náklady jsou 
souhrnem tří skupin nákladů: za práci me-
chanika, díly a kapaliny.

Ceny za práci: položky servisních úkonů 
jsou v  souladu se servisním plánem k  da-
nému 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. Kalkulace 
zahrnuje všechny předepsané servisní kont-
roly 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 
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 
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Kalkulace nákladů byly provedeny na 
dobu provozu tří let a  proběh 90 000 

a 150 000 km. Protože jsou mezi novinkami 
automobily, ke kterým ještě nejsou zpraco-
vána všechna nezbytná data, snažili jsme se 
vybrat nákladově nejpodobnější model nebo 
typ dané značky.

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

Nominované vozy versus 
náklady na provoz

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

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

Kalkulace servisních nákladů 
Fleet manager – Cost Forecast – 2020

SERVISNÍ NÁKLADY za 
3 roky provozu – kompletní

NÁKLADY NA OPOTŘEBENÍ                
za 3 roky provozu 

(práce + díly)

Kalkulace nedostupná. 
Zvolen obdobný typ.

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

Alfa Romeo Stelvio 
2.0 GME, 206 kW – zážehový 41 568 69 661 34 405 42 585

2.2 JTD, 154 kW – vznětový 20 749 40 334 33 825 42 135

Audi A6
2.0 TFSI, 180 kW – zážehový 30 548 52 219 41 873 53 218

2.0 TDI, 120 kW – vznětový 29 133 47 517 48 513 59 086

Audi A7 e 2.0 TFSI, 220 kW – hybrid 32 044 56 022 43 816 56 910 A7 TFSI Mld Hybrid

Citroën Berlingo
1.2 Puretech 110 – zážehový 14 267 31 263 27 637 33 351

1.5 Blue HDi 100, 75 kW – vznětový 15 289 32 649 26 003 30 811

Citroën C3
1.2 Puretech 83, 61 kW – zážehový 13 826 33 731 10 134 16 127

1.5 BlueHDi 100, 75 kW – vznětový 14 481 30 822 24 609 29 646

NÁKLADY NA SERVIS

Všechny údaje předepsaného pravidelné-
ho servisu odpovídají pokynům a doporuče-
ním výrobců vozidel. Celkové náklady jsou 
souhrnem tří skupin nákladů: za práci me-

Letos bylo do ankety nominováno 56 automobilů. Odborné porotě jsme se proto snažili práci ulehčit 
a  pro nominované automobily nechali renomovanou společnost TecAlliance vypracovat náklady 
na servis a opotřebitelné díly. 
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TABULKA NÁKLADŮ NA SERVIS A OPOTŘEBITELNÉ DÍLY PO 3 LETECH PROVOZU A UJETÍ 90 000 NEBO 150 000 KM

Kalkulace servisních nákladů  
Fleet manager – Cost Forecast – 2020

SERVISNÍ NÁKLADY za  
3 roky provozu – kompletní

NÁKLADY NA OPOTŘEBENÍ                
za 3 roky provozu  

(práce + díly)

Kalkulace nedostupná.  
Zvolen obdobný typ.

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

Citroën C5 Aircross
1.2 PureTech 130, 96 kW – zážehový 16 145 39 654 35 932 44 622

1.5 BlueHDi 130, 96 kW – vznětový 13 828 26 004 35 228 43 918

DS 7 Crossback
1.6 PureTech 180, 133 kW – zážehový 23 616 39 489 26 923 34 165

1.5 BlueHDi, 95 kW – vznětový 15 867 28 026 26 923 34 165

DS3 CROSSBACK
1.2 PureTech 100, 75 kW – zážehový 15 153 32 952 22 295 26 191

1.5 BlueHDi, 75 kW – vznětový 16 119 34 424 20 805 24 701

Fiat Ducato
2.3 MTJ 120k SCR, 96 kW – vznětový 9 325 28 069 28 319 35 189

3.0 CNG 136k, 100 kW – CNG 23 759 37 527 33 368 45 288

Ford Kuga
1.5 EcoBoost, 88 kW – zážehový 21 906 38 041 26 464 32 403

1.5 EcoBlue, 88 kW – vznětový 20 038 34 399 27 930 33 944

Ford Transit Custom 
PHEV

1.0 EcoBoost PHEV, 92 kW  
- plug-in hybrid

18 747 32 109 28 567 35 073

Kia Ceed SW
1.0 T-GDI ISG, 73 kW – zážehový 23 380 39 457 26 761 32 694

1.6 CRDi ISG, 85 kW – vznětový 19 572 30 542 27 221 33 515

Kia eNiro 100 kW – elektromotor 10 567 18 284 29 682 34 968

Kia ProCeed
1.0 T-GDI GPF ISG, 88 kW – zážehový 23 516 39 672 26 955 32 795

1.6 CRDi SCR ISG, 100 kW – vznětový 19 635 33 374 26 955 33 448

Kia Xceed
1.0 T-GDI GPF, 88 kW – zážehový 25 633 40 898 27 960 32 793

1.6 CRDi MHEV, 85 kW – vznětový 17 265 25 817 26 265 32 648

Mercedes-Benz GLB
2.0 100 kW – zážehový 25 558 52 708 30 464 39 596 GLB, 250, 165 kW

2.0 85 kW – zážehový 29 584 59 803 30 340 39 392 GLB, 200 d, 110 kW

Mercedes-Benz GLB 180 d, 85 kW – vznětový 27 340 54 965 29 864 38 679

Mercedes-Benz VITO 
Tourer

114 CDI, 100 kW – vznětový 28 847 36 507 29 092 37 091

Opel Astra Sports Tourer
1.2 Turbo, 81 kW – zážehový 17 463 31 393 33 623 40 737 1.4 TURBO, 92 kW

1.5 CDTI, 77 kW – vznětový 17 361 30 619 33 623 40 737 1.6 CDTI, 70 kW

Opel Corsa
1.2i, 55 kW – zážehový 19 454 35 048 22 871 28 604

1.5 CDTI, 75 kW – vznětový 14 401 25 052 22 575 28 308

Opel Grandland X
1.2 Turbo, 96 kW – zážehový 27 961 54 129 33 529 40 650

1.5 CDTI, 96 kW – vznětový 16 916 29 717 33 529 40 650

Opel Grandland X PHEV 165 kW – plug-in hybrid 23 111 37 490 29 364 36 481

Opel Insignia
1.5 Turbo 103 kW – zážehový 22 026 38 395 38 064 45 415

1.6 CDTI 100 kW – vznětový 17 495 30 944 38 064 45 415

Peugeot 2008
1.2 PureTech 100, 74 kW – zážehový 13 963 30 279 30 364 35 065

1.5 BlueHDi, 75 kW – vznětový 12 691 21 495 25 003 28 681

Peugeot 208
1.2 PureTech 75, 55 kW – zážehový 11 404 28 754 10 194 15 637

1.5 BlueHDi, 75 kW – vznětový 14 001 23 502 21 923 25 233

Peugeot 508 SW
PureTech 180, 133 kW – zážehový 20 156 33 990 24 463 29 846

BlueHDi 130, 96 kW – vznětový 15 383 28 242 24 463 29 846

Peugeot 508 SW PHEV Hybrid 225, 133 kW – plug-in hybrid 19 833 32 997 24 628 30 011

Peugeot e-208 100 kW – elektromotor 6 991 12 676 24 741 30 417

Renault Captur
TCe 100, 74 kW – zážehový 15 590 34 180 12 789 17 524 1.2 TCe 120, 87 kW

Blue dCi 115, 85 kW – vznětový 15 991 37 446 12 789 17 524 1.5 dCi 110, 81 kW

Renault Clio
SCe 65, 48 kW – zážehový 13 690 28 093 11 021 14 647

Blue dCi 115, 85 kW – vznětový 14 321 33 710 12 115 16 366

Renault ZOE R110 Z.E. 52 kWh – elektromotor 4 150 7 977 11 718 16 254

Seat Leon 
1.5 TSI 130, 96 kW – zážehový 13 535 22 684 22 434 31 806

2.0 TDI 150, 110 kW – vznětový 14 458 22 692 22 434 27 320

Seat Tarraco
1.5 TSI 150k, 110 kw – zážehový 15 076 25 147 27 166 38 319

2.0 TDI 150k, 110 kW – vznětový 19 936 32 622 27 166 33 983 2.0 TDI 4Drive, 140 kW 

Škoda Octavia 
1.0 TSI 70 kW – zážehový 13 749 22 922 20 658 29 970 Octavia III, 1.0 TSI

2.0 TDI 85 kW – vznětový 14 482 22 736 22 011 27 048 Octavia III, 1.6 TDI

Škoda Scala
1.0 TSI 70 kW – zážehový 11 483 19 069 17 403 25 843

1.6 TDI 85 kW – vznětový 12 356 19 209 17 403 21 168

Škoda Superb iV 1.4 TSI 160 kW – plug-in hybrid 24 632 42 849 25 866 36 432

VW Golf 
1.0 TSI 81 kW – zážehový 15 297 25 261 21 084 34 673

2.0 TDI 85 kW – vznětový 17 133 26 713 21 084 26 936

VW Passat
1.5 TFSI 110 kW – zážehový 16 891 28 122 30 263 37 358

2.0 TDI 110 kW – vznětový 17 518 27 621 30 263 37 358

VW T6.1 2.0 TDI 81 kW – vznětový 13 965 24 061 31 957 39 267



Užitkové vozy do 3,5 t

Ekologické vozy

Audi e-tron 
Sportback

Mercedes-Benz E 300 de

Audi A7 e

Mercedes-Benz C 
300 de

Jeep Renegade 4xe

Opel Corsa-e

Opel Corsa

Renault ZOE

Citroën Berlingo

Subaru Impreza e-Boxer

Fiat Ducato

VW e-Crafter

Mercedes-Benz Vito 
Tourer

Ford Kuga PHEV

DS 3 Crossback 
E-Tense

Škoda Superb iV

Ford Tourneo/
/Transit Custom PHEV

Ford Tourneo/
/Transit Custom PHEV

Opel Grandland X X HYBRID4

Fiat 500 Hybrid

Mercedes-Benz EQV

Peugeot e-208

VW ID.3

Volkswagen T6.1

Peugeot 508 SW HYBRID

Kia e-Niro

Fiat 500 Hybrid

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 300 deMercedes-Benz C 300 de

Volkswagen Passat

Jeep Renegade 4xe

Citroën C3 Opel Corsa

Peugeot 208 

Peugeot 2008

SEAT Leon

Subaru Impreza e-Boxer Hybrid

Subaru Forester

Volkswagen Golf

Ford Kuga PHEV

Audi A6 DS 7 Crossback

Opel Grandland X 
HYBRID4

Renault Clio

Škoda Superb iV

SEAT Tarraco

Kia XCeed

DS 3 Crossback

Kia ProCeed

Renault Captur

Škoda Octavia

Peugeot 508 SW Hybrid

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



Užitkové vozy do 3,5 t

Ekologické vozy

Audi e-tron 
Sportback

Mercedes-Benz E 300 de

Audi A7 e

Mercedes-Benz C 
300 de

Jeep Renegade 4xe

Opel Corsa-e

Opel Corsa

Renault ZOE

Citroën Berlingo

Subaru Impreza e-Boxer

Fiat Ducato

VW e-Crafter

Mercedes-Benz Vito 
Tourer

Ford Kuga PHEV

DS 3 Crossback 
E-Tense

Škoda Superb iV

Ford Tourneo/
/Transit Custom PHEV

Ford Tourneo/
/Transit Custom PHEV

Opel Grandland X X HYBRID4

Fiat 500 Hybrid

Mercedes-Benz EQV

Peugeot e-208

VW ID.3

Volkswagen T6.1

Peugeot 508 SW HYBRID

Kia e-Niro

Fiat 500 Hybrid

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 300 deMercedes-Benz C 300 de

Volkswagen Passat

Jeep Renegade 4xe

Citroën C3 Opel Corsa

Peugeot 208 

Peugeot 2008

SEAT Leon

Subaru Impreza e-Boxer Hybrid

Subaru Forester

Volkswagen Golf

Ford Kuga PHEV

Audi A6 DS 7 Crossback

Opel Grandland X 
HYBRID4

Renault Clio

Škoda Superb iV

SEAT Tarraco

Kia XCeed

DS 3 Crossback

Kia ProCeed

Renault Captur

Škoda Octavia

Peugeot 508 SW Hybrid

Mercedes-Benz C 300 de

Opel Grandland X HYBRID4

Mercedes-Benz E 300 de



Odborná přednáška

Téma: 
Správná rozhodnutí ve složité době 
Přednášející: Jiří Kot, Business Lease

Události letošního roku přivedly mnoho fi-
rem do složitých situací, se kterými si dříve 
nemusely lámat hlavu. Firmy musí přijmout 
řadu rozhodnutí, která mají omezit investice 
a šetřit volné peníze. 

To významným způsobem ovlivnilo nejen 
automobilový trh, ale i sféru financí a služeb. 

BusinessCar   I listopad 2020     2928   BusinessCar   I listopad 2020

cha v  Mladé Boleslavi. Vedle odborných 
přednášek a  možnosti celodenního tes-
tování si hosté užili i  bohatý doprovodný 
program v podobě komentované prohlídky 
muzea a  nevšední letecké přehlídky, kdy 
se nad letištěm rozburácely motory mnoha 
historických letadel. Piloti ukázali své do-
vednosti řadou efektních průletů v malých 
výškách. 
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Začátkem podzimu jsme v areálu Leteckého muzea Metoděje Vlacha připravili tradiční vzdělávací akci 
Business Academy. Vzhledem k okolnostem uplynulých „covidových“ měsíců se z hlediska organizace 
jednalo o vůbec nejnáročnější ročník. Přesto se podařilo zachovat tradiční ráz akce s dopoledními 
přednáškami a následnými testovacími jízdami automobilových novinek. 

Koronavirová pandemie ztížila přípra-
vu mnoha akcí. Díky zvýšenému úsilí 

ze strany našich partnerů a  automobilek, 
kterým patří velký dík hned v úvodu, jsme 
mohli připravit oblíbené školení Business 
Academy v  nezměněné podobě. Letošní 
ročník navíc slaví desáté jubileum! Proto 
jsme jako místo pořádání zvolili atraktivní 
prostředí Leteckého muzea Metoděje Vla-

Business Academy slaví 10. výročí

TESTOVACÍ JÍZDY, VZDĚLÁVÁNÍ                                                                                       NOVÁ DOBA, NOVÁ ŘEŠENÍ

Hlavními partnery desátého ročníku Business Academy 
se staly společnosti Business Lease a Škoda-Auto

Jiří Kot popisoval změny preferencí firem zasa-
žených koronavirovou pandemií a jak se snaží 
společnost Business Lease vyjít vstříc novými 
programy. Ty jsou uzpůsobené těm, kteří chtějí 
situaci řešit okamžitě, i těm, kteří si chtějí větší 
část rozhodnutí nechat ve vlastní režii. 



Škoda Octavia 

Škoda Octavia zaznamenala s přícho-
dem nové generace obrovský skok. Ten 
se odehrál nejen na poli digitalizace, ale 
i  v oblasti pohonů. Poprvé je dostupný 
i plug-in s hybridním pohonem. Posád-
ku potěší větším místem díky prodlou-
žení obou karosářských verzí. Zvětšily 
se i  objemy zavazadlových prostorů. 
Nešetřilo se ani na výbavě, už základní 
verze obsahuje dvouzónovou klimatiza-
ci, 10palcový dotykový displej nebo tem-
pomat s omezovačem rychlosti.  

BusinessCar   I listopad 2020     2928   BusinessCar   I listopad 2020

Většina společností se rozhodla více še-
třit a  větší výdaje odložit na příští rok, kdy 
předpokládají, že by se měla situace zklidnit. 
Business Lease coby významný poskyto-
vatel služeb v oblasti operativního leasingu 
zaznamenal změny v preferencích svých zá-
kazníků.

„Vyšší management firem se stále více 
orientuje na větší počet různých opatření 
majících ušetřit peníze, nicméně nechtějí 
ohrozit spokojenost ani pracovní motivaci. 
Vhodným pomocníkem jsou nám již známé 
celkové náklady na provoz (TCO), které ná-
zorně ukazují, na co se musíme soustředit 
při snaze ušetřit peníze. V případě firemních 
vozových parků sem patří výdaje za pohon-
né hmoty, amortizace, poplatky a  daňová 
zatížení, servis, pojištění a  případné asis-
tenční služby. Business Lease se proto svým 
klientům snaží nabídnout možnosti transpa-
rentního plánování, které významně přispějí 
k předvídatelnosti situace a vedení tak může 

vhodně přizpůsobit plán provozních výdajů. 
Vítány jsou i jednodušší procesy umožňující 
firmě pružněji reagovat na nové problémy.

Kromě vnitřních vlivů na celkové náklady je 
důležité zmínit i vnější, které firmy neovlivní. 
Správce vozových parků aktuálně trápí zvý-
šení pořizovací ceny automobilů, na straně 
druhé jim pomáhá pokles cen pohonných 
hmot,“ vysvětluje Jiří Kot. 

Preference i způsoby 
užívání aut se mění

Jiří Kot se věnoval také změnám, který-
mi vozové parky procházejí. „Drtivá většina 

našich klientů začala své firemní automobily 
používat jinak a to v závislosti na tom, jestli 
pandemie jejich podnikání utlumila, nebo na-
opak rozvinula. Změny se týkají jak automo-
bilů používaných jako pracovní nástroj, třeba 
při rozvážkách, tak manažerských modelů. 
Obecně můžeme rozdělit požadavky našich 
klientů na dvě oblasti. První oblast požadav-
ků vyžaduje okamžitou reakci, druhá část 
může ústit v  dlouhodobější změny, jako je 
například náhrada současných vozidel vozi-
dly novými, odlišnými.“

Okamžité reakce se týkají zejména náhlé 
změny plánovaného počtu kilometrů. Jiří Kot 
také prozradil, že více než polovina smluv 
končících letos bude pravděpodobně pro-
dloužena na rok 2021. „Část našich klientů, 
pokud to jen trochu lze, odkládá rozhodnu-
tí o obnově vozového parku na později, až 
současná situace pomine.“  Business Lease 
má také nové programy krátkodobého 
a  střednědobého řešení mobility pro nové 
zaměstnance nebo náhlé zvýšení poptávky 
v podobě služeb interní autopůjčovny Busi-
ness Rent.

„Business Lease se dále rozhodl uvést 
na trh nový produkt operativního leasingu 
Direct, který je přizpůsobený firmám, které 
preferují platit v pravidelných splátkách pou-
ze to nejnutnější a chtějí si část aktivit řešit ve 
vlastní režii a sami rozhodovat i o časovém 

DS u svého prvního elektromobilu využilo promyšleného základu skupiny PSA. Elektromotor nabízí 
výkon až 100 kW. 

Ford Puma mild s hybridním pohonem je zajímavou alternativou pro městský provoz 

Nový golf představuje digitální revoluci a budoucí směr, kterým se vydají další modely. Nechybí ani 
široká nabídka elektrifikovaných pohonů. 



horizontu realizace. Jedná se o  uzavřenou 
kalkulaci operativního leasingu s garantova-
nou zůstatkovou hodnotou. Věříme, že Di-
rect pomůže našim novým klientům udržet 
finanční stabilitu a  zároveň zajistit mobilitu 
svých zaměstnanců na profesionální úrovni,“ 
uzavírá Jiří Kot. 

Odborná přednáška

Téma: Vozové parky se mění. Perspek-
tivy pohonů ve fleetech? 
Přednášející: Pavel Hrubeš, Fleet Consul-
ting Group

Od života firemního managementu jsme se 
s Pavlem Hrubešem v následující přednášce 
přesunuli k automobilům samotným. „Hitem 
posledních let je polemika kolem alternativ-
ních pohonů, které jsou často označovány 
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jako ekologické. Jsou ale skutečně ,čistší‘ 
než ty konvenční? Dnes totiž máme k dispo-
zici i dieselový motor, který má nižší emise 
CO2 než jeho CNG alternativa.

Řada automobilek se uchýlila k  bateriové 
elektromobilitě, ale postupně se na trh do-
stávají i nebateriové alternativy jako vodíkové 
palivové články. Poslední další skupinou jsou 
hybridní pohony. Všechna tato řešení mají 
jedno společné, jsou dražší než konvenč-
ní motory. Firmy musí ve svých kalkulacích 
zohlednit i  prostoje při dobíjení. Řada zemí 
se snaží cenový rozdíl kompenzovat úleva-
mi a dotacemi. Sporné je v poslední době 
i CNG. Před pár lety byla spotřební daň na 
CNG téměř nulová, nyní roste. Ale i  tak se 
jedná o jeden z nejlevnějších systémů poho-
nu,“ popisuje změny Pavel Hrubeš. „Jedno-
duché to není ani s emisemi elektromobilů. 

Při jízdě sice nic nevypouštějí, jejich výroba 
však není bez výrazné emisní stopy stejně 
jako výroba elektřiny. 

Na trhu jsou největším podílem zastoupeny 
hybridní modely (68), u osobních automobilů 
následují elektromobily (36), CNG (13) a na 
posledním místě je vodík (3). U nákladních 
vozů převažuje CNG (5) nad bezemisním po-
honem (2). Přestože slýcháme, že trh s alter-
nativními pohony rychle roste, pořád se na 
celkových prodejích podílí minimálně. V roce 
2019 měly nekonvenční pohony zastoupení 
jen 1,32 %!“

Vyplatí se investovat do zelené budouc-
nosti?

„Porovnávali jsme mezi sebou jednotli-
vé typy pohonů a  počítali náklady na ujetí 
100 km bez zastavení. Srovnání bylo zalo-
ženo na tabulkových hodnotách a  na vý-
sledcích získaných z praxe společnosti Fleet 
Consulting Group . 

Z grafu je patrné, že ať se s benzinovým 
motorem budete snažit jezdit sebelépe, 
pořád se s náklady nedostanete na úroveň 
dieselové nebo CNG alternativy. Pro vzně-
tový motor hovoří také skutečnost, že není 
tak náchylný na styl jízdy. Naproti tomu cena 
vozu s tímto motorem je stále dražší. S CNG 
je aktuálně situace složitější, jelikož nerea-
guje výrazněji na výkyvy cen ropy. Letos její 
cena významně klesla, ovšem vliv na CNG 
byl minimální a prakticky se náklady vyrovna-
ly vznětovému motoru. Jízda s LPG je velmi 
levná, na trhu ale chybí dostatečný výběr 
nových modelů. Právě proto tento druh po-
honu firmy příliš nevyužívají. Dodatečné pře-
stavby pro ně nejsou atraktivní. 

Zajímavostí jsou velké rozdíly mezi teorií 
a praxí u hybridních pohonů a elektromobilů. 
U hybridů se dostáváme k tomu, proč jsme 
zvolili 100km nájezd bez zastavení. Automo-
bilky totiž často uvádějí průměrnou spotřebu 
jen 1,5 l/100 km, z toho ale není patrný po-
díl jízdy v elektrickém režimu. Ten dnes bývá 

Jako stěžejní model nabízí ceed hned několik různých karosářských variant. V Mladé Boleslavi jej 
doplnil ještě elektromobil e-niro. 

Mercedes-Benz EQV je jedinou luxusní alternativou pro bezemisní převoz až osmi 
cestujících. Kabinu lze navíc konfigurovat dle specifických požadavků.   

O tom, že Nissan Juke je stylovka každým coulem, svědčí i reproduktory Bose umístěné v hlavových 
opěrkách předních sedadel

Pavel Hrubeš se věnoval zajímavému srovnání 
dostupných pohonů z hlediska tabulkových 
hodnot a těch, které společnost Fleet Consulting 
Group získala ze své bohaté praxe. Zmínil také 
daňové zatížení, které v poslední době význam-
ně ovlivnilo výhody CNG pohonu. 

TESTOVACÍ JÍZDY, VZDĚLÁVÁNÍ                                                                                       NOVÁ DOBA, NOVÁ ŘEŠENÍ
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kolem 30–50 km, takže při 100kilometrovém 
vzorku je vyvážený podíl zapojení spalovací-
ho motoru. Velkou roli hraje cena energie, 
kde je v  závislosti na poskytovateli služby 
velký cenový rozptyl od 3,50 Kč/kW až po 
11 Kč/kW, většinou podle výše předplace-
ného odběru. Z praxe u elektromobilů víme, 
že dostat se na tabulkovou spotřebu energie 
je prakticky nemožné. Není proto divu, že 
rozdíly mezi teorií a praxí jsou tak velké. V ko-
nečném výsledku pak hodnoty ještě ovlivní 
nastavení operativního leasingu,“ uzavírá 
Pavel Hrubeš. 

zůstatkových hodnot je u elektropohonů 
v  současné nejisté době skutečně jen 
a pouze věštění z křišťálové koule. 

Závěrem děkujeme hlavním part-
nerům akce, společnosti Business 
Lease a  automobilce Škoda Auto. 
Děkujeme také partnerům Air Café-
&Bar, automobilkám Kia i  Renault 
a  také všem vystavovatelům. Díky jejich 
přízni bylo opět možné nabídnout celo-
denní program, který byl přínosný nejen 
novými informacemi, ale také praktický-
mi zkušenostmi s novými vozy.

Škoda Superb iV 

Škoda Superb iV je prvním modelem, 
kde automobilka nabídla plug-in hybridní 
pohon. Spojení elektromotoru a přeplňo-
vaného čtyřválce 1,4 TSI nabídne kom-
binovaný výkon 160 kW. Díky tomu si 
užijete dynamické a přitom úsporné sve-
zení. V bezemisním režimu ujede superb 
46 až 50 kilometrů. S novým modelovým 
ročníkem přišla i  oblíbená verze Scout 
pyšnící se plastovou ochranou i specific-
kým dekorem interiéru. 

Závěr

Jak je vidět, společnosti poskytující 
operativní leasingy a  finanční služby se 
výrazně přizpůsobují náhlým změnám 

S novou generací Corsy přišla i čistě elektrická verze nabízející elektromotor s výkonem 100 kW. 
Ve městě potěší i dobře naladěným podvozkem. 

Pokud hledáte stylový manažerský vůz, nemusíte nutně do Německa. Peugeot 508 SW nadchne 
poutavým zpracováním interiéru i dojezdem v elektrickém režimu 45 kilometrů. 

Renault Master Z.E. je dostupný v šesti verzích s využitelnými objemy od 8 do 22 m3, což je na trhu 
unikát 

potřeb klientů. Převážně však stále řeší 
automobily s  konvenčními pohony, kde 
jsou jejich zkušenosti největší. Práci s al-
ternativními pohony ztěžuje především 
nedostatek údajů. Například predikce 
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Ředitel prodeje Mercedes-Benz Vans 
František Mühlfeit provedl značku krizí beze ztrát. 

Počet objednávek bude letos stejný jako v roce 2019. 
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Jarní odstávka výroby se nevyhnula ani koncernu Daimler. Mercedes-Benz přesto nezaznamená 
extrémní propady prodejů. Naopak patří mezi značky, které krizí proplují bez výraznější úhony. Divize 
dodávkových vozidel zaznamenala naprosté minimum zrušených objednávek. Na aktuální téma jsme 
se bavili s ředitelem prodeje Františkem Mühlfeitem, který u Mercedesu pracuje dvacet pět let. 

OTÁZKY PRO…                               FRANTIŠEK MÜHLFEIT – MERCEDES-BENZ VANS ČESKÁ REPUBLIKA
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proplout 
krizí



voz, jako je spotřeba, pojištění, mzdy, či zů-
statkovou hodnotu. Jedinou výrazně otevře-
nou položkou tak zůstávají servisní náklady. 

Lze uzavřít výhodné servisní smlouvy 
dodatečně na všechny vaše modely?

Ano, lze. Zde hodně záleží na technickém 
stavu vozidla a servisní historii. Pokud naše 
prohlídka neodhalí nějaké nadměrné opotře-
bení vozu, tak lze servisní smlouvu uzavřít 
i na auta starší jednoho roku. Servisní balíčky 
i dodatečnou záruku dokonce nabízíme i na 
ojetá auta, což je pro spoustu zákazníků vel-
mi atraktivní služba. 

Jaké máte zkušenosti s prodejem elek-
trických užitkových automobilů? V na-
bídce máte elektrické vito, sprinter 
i EQV. Jaký typ zákazníků si tato auta 
kupuje?

Zde bych zdůraznil, že je zásadní rozdíl 
mezi zákazníkem, který si kupuje osobní 
automobil, a  zájemcem o  užitkové auto. 
Majitelé osobních elektromobilů jsou vět-
šinou fandové elektromobility jako takové, 
tento druh čisté mobility jim dává smysl 
a  často to vnímají i  jako své hobby. Když 
někdy auto nefunguje zcela podle představ 
nebo má určité nedostatky, tak jsou ochotni 
to tolerovat. U užitkového auta nejsou zá-
kazníci ochotni přistupovat na kompromisy. 
Jde o pracovní nástroj, který musí spolehli-
vě fungovat a pomáhat generovat zisk. 

Užitkové elektromobily kladou také zvý-
šené požadavky na dobíjecí stanice. V kaž-
dé firmě pracují tato auta v  jiném režimu 
s  rozdílným denním nájezdem kilometrů. 
Rozdílné je také zázemí firem s  různě di-
menzovanými rozvody elektřiny. Ne všude 
lze momentálně využít výkonnější rychlona-
bíjecí systémy. 

Užitkové elektromobily si tedy kupují fir-
my, které mají přesně spočítané náklady na 
provoz a elektrický pohon jim dává smysl. 
Je potěšitelné, že i bez mohutných státních 
dotací v České republice významně přibývá 
podnikatelů, kteří o elektrická užitková auta 
projevují zájem. 
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Jak covidová doba ovlivnila vaše pro-
deje? 

Jen velmi málo. Firmy své investice plánují 
s  velkým, často několikaletým předstihem. 
Obnovy vozových parků nevyjímaje. A díky 
tomu, že prodeje fleetovým zákazníkům 
u nás dominují, bylo zrušených objednávek 
naprosté minimum. Auta jsme zákazníkům 
předávali dokonce i na jaře, kdy jsme využili 
výjimku domluvenou Svazem dovozců au-
tomobilů. Některé zrušené objednávky jsme 
zaznamenali především u firem podnikajících 
v cestovním ruchu. Na druhou stranu přibý-
valy objednávky především od firem zabýva-
jících se rozvozem zboží. Mnohé z nich by 
dokonce nakupovaly víc dodávek, limitující 
ale byl nedostatek řidičů. 

Za prvních devět měsíců jsme podepsali 
stejné množství smluv jako v loňském roce. 
A tento trend pokračuje i v říjnu a listopadu. 
Počet závazných objednávek bude tedy le-
tos přibližně stejný jako loni. 

Takže dubnové zastavení výroby vás ni-
jak nelimitovalo? 

Výpadek výroby pociťujeme dodnes. Nic-
méně nejhorší období jsme dokázali pře-
konat díky skladovým autům. Na počátku 
pandemie jsme totiž stáli před těžkým roz-
hodnutím, zda zrušit rezervované pozice ve 
výrobních závodech, které se z  velké části 
týkaly skladových vozů. Nakonec jsme za-
riskovali a  objednávky nechali v  původním 
objemu. To se nám v  průběhu roku velmi 
vyplatilo.

Pomohl nám také nový webový portál, 
který jsme zprovoznili před rokem. Je velmi 
propracovaný a jsou v něm on-line nabízena 
všechna skladová auta z celé dealerské sítě 
v  ČR. Zájemce tak okamžitě získává pře-
hled, jaká auta jsou k okamžitému odběru, 
za jakou nabídkovou cenu a v jakých tech-
nických specifikacích. Návštěvnost těchto 
stránek během první i druhé vlny pandemie 
trhala rekordy.

Změnila současná pandemie chování 
zákazníků? 

Největší změna se udála v oblasti objedná-
vek. Zákazníci si velmi rychle zvykli na výho-
dy našich nových interaktivních webových 
stránek a tak si on-line objednávali jak skla-
dová auta, tak prostřednictvím konfigurátoru 
zadávali konkrétní poptávky. 

A  nastala u  zákazníků změna chování 
ve smyslu investic? Byla větší snaha 
prodlužovat operativní leasingy nebo 
oddalovat obměny vozových parků? 

V této oblasti nás reakce trhu příjemně pře-
kvapila. K prodloužení operativního leasingu 

došlo jen výjimečně a většinou u společnos-
tí, které nedokázaly zkalkulovat rizika a pre-
dikovat vývoj. Ale většinou se jednalo o pro-
dloužení o pár měsíců. Zákazníci potřebovali 
čas na rozmyšlenou, většinou jeden až dva 
měsíce. Pokud jim podnikání dál v  nějaké 
přijatelné míře prosperovalo, tak přistoupili 
k  obnově vozového parku tak, aby si i  do 
budoucnosti zajistili svoji konkurenceschop-
nost.

Nabízíte také systém odložených splá-
tek. Tuto službu zřejmě využila řada zá-
kazníků.

Byli jsme připraveni, že se bude jednat 
o stovky vozidel, řádově to ale byly jen desít-
ky. Firmy, které o odložení splátek uvažovaly, 
si nakonec ve většině případů spočítaly, že 
by jim odložení splátek výrazněji nepomohlo.

Velkou tradici máte v  poskytování vý-
hodných servisních balíčků. Jak velký 
je o ně zájem? 

Toto je velmi zajímavé téma. Byl jsem u zro-
du této služby před téměř dvaceti lety. V té 
době to byla velmi nadčasová myšlenka. 
Pamatuji si, že když jsme výhodné servisní 
balíčky uvedli na trh, tak nás konkurence 
obvinila z  dampingu, že tuto službu dotu-
jeme z prodejní ceny. V té době nám velmi 
pomohlo, že jsme servisní smlouvy nabízeli 
dodatečně také klientům na již provozovaná 
auta. To byl důkaz toho, že cena nebyla do-
tovaná a odpovídala skutečným nákladům. 
V dnešní době je prodej užitkových vozidel 
bez servisních balíčků téměř nemyslitelný. 
Přes 60 % našich nových vozidel se prodává 
s předplacenou servisní službou. 

Jaký je největší benefit servisních balíč-
ků? 

Kromě nižší ceny je to především jistota, 
snadná předvídatelnost další investice. Ná-
klady, respektive TCO jsou u užitkových au-
tomobilů velmi sledovanou položkou, která 
je kalkulována s haléřovou přesností. Velká 
část klientů umí na základě předchozích 
zkušeností odhadnout část nákladů na pro-

Čistě elektrický Mercedes-Benz EQV je největší novinkou značky. 
V praxi ujede na jedno nabití přes 300 km. Podrobný test naleznete v tomto čísle. 
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Petr Holeček, 
prodejní manažer 
značky 
Volkswagen  

M
ic

ha
l B

us
ta

, f
ot

o 
ar

ch
iv

Otázky prO…                               Petr Holeček, PorscHe česká rePublika
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Nelehká doba! 
benzin, nafta, cNG nebo elektřina?
Automobilový průmysl nikdy v minulosti nezažil tak dynamický vývoj a významná proměna čeká 
i  firemní autoparky. Většina společností hledá úspory. Dojde tak i na snižování počtu služebních 
automobilů, začne se využívat více elektromobilů a  vzroste počet sdílených vozidel nejen mezi 
zaměstnanci, ale i firmami. 

Evropská marketingová masáž je na-
tolik zdařilá, že budí dojem, jako by 

naše další auto muselo jezdit výhradně 
na elektřinu. Koncernové značky Volks-
wagenu nikdy ve své historii nenabízely 
tak pestrou nabídku pohonů. K dispozici 
je benzin, nafta, zemní plyn i elektřina. Ať 
se to někomu líbí nebo ne, o  tom, jaké 
palivo nakonec bude dominovat, neroz-
hodnou bruselští úředníci, ale zákazní-
ci. Kolem roku 2025 sice Volkswagen 
plánuje prodávat pětinu všech modelů 
s  elektrickým pohonem, do těchto plá-
nů ale zasahuje celá řada proměnných 
včetně koronavirové pandemie. Predik-
ce nikdy nebyly obtížnější. Pestrým té-
matům se v  našem rozhovoru věnoval 
Petr Holeček, prodejní manažer značky 
Volkswagen.  

Elektromobil ID.3 zcela mění vaši 
dosavadní modelovou nabídku. Jak 
moc to podle vás ovlivní prodeje 
ostatních, především konvenčních 
modelů? 

V krátkodobém horizontu žádný zásad-
ní vliv neočekávám. A navíc si nemyslím, 
že by se jednalo o shodné cílové skupi-
ny. Elektromobily naopak oslovují novou, 
specifickou klientelu nebo rozšiřují zájem 
našich stávajících zákazníků, které na 
nové elektrické auto čekali. ID.3 je svým 
zaměřením výrazně jiné než například 
golf nebo passat. ID.3 není vysloveně 
referentské auto, je to spíš model, který 
bude atraktivní pro vyšší management fi-
rem. Navíc bude vyhovovat zákazníkům, 
kteří ročně ujedou do 20 000 km. Časem 
se to ale bude měnit. Úroveň elektromo-
bilů rok od roku výrazně roste, zároveň 
s tím roste i jejich dojezd. V blízké době 
budou dostupné modely s  dojezdy ko-
lem 500 km a stále se také zlepšuje in-
frastruktura dobíjecích stanic. Tím se zá-
roveň rozšíří i okruh zákazníků, pro které 
začne být elektromobil atraktivní. 



Jaké jsou důvody?
Vznětové motory mají znatelně niž-

ší emise CO2 než benzinové. Náš nový 
vznětový motor 2.0 TDI/110 kW v kom-
binaci s  automatickou DSG převodov-
kou má například v  Golfu 8 emise pod 
95 g/100 km. Reálná dlouhodobá spo-
třeba je výrazně pod 5 l/100 km. A po-
kud se nepletu, tak tuto spotřebu potvr-
dil i váš redakční test. Emisní zátěž je tak 
velmi nízká a přitom není na úkor pruž-
nosti a dynamiky. 

A  jak se daří CNG? Koncernové 
značky tento pohon nabízejí v  celé 
řadě modelů. 

Naše nabídka motorů na zemní plyn je 
skutečně bohatá. K dispozici nyní máme 
novou generaci motorů od litrového ob-
jemu u modelu Polo přes patnáctistovku 
v golfu a v koncernu máme ještě dvou-
litr u audi se 125 kW. Modely na zemní 
plyn umíme nabídnout a  prodáváme je 
rádi. I  když mají své věrné zákazníky, 
kteří nedají dopustit na bezkonkurenč-
ní TCO nebo skvělé hodnoty CO2, jejich 
prodejní podíl stagnuje. Má to řadu pří-
čin. Evropská marketingová masáž je už 
delší dobu jednostranně zaměřena na 
elektromobilitu. Prodejní podpora je níz-
ká nejen ze strany automobilek, ale i lea-
singových společností. Zájmu nepřidá 
stále omezené parkování v  uzavřených 
garážích, zvyšující se cena spotřební 
daně zemního plynu i  neobvykle nízká 
cena klasického benzinu i nafty. Přes to 
všechno se palivové náklady pohybují 
kolem 1,10 Kč/km! Levnější už jsou jen 
elektromobily. 

Kdy se v prodeji objeví nový golf na 
zemní plyn?

Na jaře 2021. Těšíme se na něj. Z po-
hledu TCO to bude velmi atraktivní mo-
del. 
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Kdy se začne prodávat váš druhý 
elektromobil ID.4?

V  současné době je aktivní systém 
předobjednávek ve verzi s kapacitou ba-
terie 77 kWh s pohonem zadních kol. Od 
prosince budeme postupně rozšiřovat 
nabídku o  další varianty výbav, na jaře 
příštího roku vstoupí do prodeje i  verze 
s pohonem všech kol. Obě varianty mají 
ve standardu výkonnější 77 kWh akumu-
látory, bude k dispozici i  základní verze 
s kapacitou baterie 52 kWh. K autu bude 
možné objednat například i plnohodnot-
né tažné zařízení pro nebrzděný přívěs 
do 750 kg. Brzděný pak může mít hmot-
nost do 1000 kg. Objem zavazadlového 
prostoru má 543 l, za který by se nemu-
sel stydět pěkný kombík.

Zatím není v prodeji nejlevnější ver-
ze modelu ID.3. Spekuluje se i o její 
ceně. Kdy tedy dorazí a  kolik bude 
stát?

Do prodeje se dostane v  prvním polo-
letí 2021. Základní akumulátor nabídne 
45 kWh. Cena zatím není známa. Ale měla 
by být lehce pod hranicí 800 000 korun. 
Prodejům pomůže i  známý model e-up! 
v elektrické verzi s baterií 32 kWh a do-
jezdem kolem 260 km. Pro rok 2021 
bude dostupný i  tento model s  cenou 
pod 500 000 Kč.

Bude se podle vás ve fleetech hodně 
škrtat? Auta jsou přeci u nás tradič-
ním pracovním benefitem?

Řekl bych, že je na zodpovězení této 
otázky ještě příliš brzy. Spíš než ve fázi 
redukcí a razantního škrtání jsme ve sta-
diu úvah a  očekávaných ekonomických 
výsledků. Ty pak budou rozhodující, zda 
nastanou fáze úspor. Další vývoj bude 
záležet na tom, zda se z pandemie okle-
peme a  náš systém práce bude stejný 
jako dříve, nebo dojde k  revolučním 
změnám a  do kanceláří se většina ad-
ministrativních úředníků už nevrátí, nebo 
menší kancelář bude sdílet společně se 
svými kolegy jen pár dní v měsíci. V  ta-
kovém případě bychom mohli očekávat 
i  zeštíhlení firemních vozových parků. 
Stále věřím, že se v příštím roce vrátíme 
do normálních kolejí.

Takže auta coby benefit zaměstnan-
cům skončí?

Možná v  některých případech, bude 
více záležet na trhu práce a  ekonomic-
ké výkonnosti firem. Spíše v  oblasti re-
ferentských vozidel by se mohl vytvořit 
poměrně zajímavý prostor pro sdílení 

aut. Pokud by zaměstnanci skutečně za-
čali více pracovat z domova, budou firmy 
řešit obecně provozní náklady, které se 
budou týkat i  samotného nákupu auto-
mobilů. A  k  dalším úsporám se přidají 
i nájmy kanceláří a jiné návazné náklady. 
Takovýto nový model pak otevírá prostor 
i pro elektromobily, které jsou pro sdílení 
ideální. V případě pracovních schůzek si 
zaměstnanci služební auto přes aplika-
ci na daný termín zamluví a po pracovní 
schůzce ho na smluveném místě připojí 
k  nabíjecí stanici a  zanechají pro další 
kolegy. Tato změna bude znamenat ale 
potenciál pro prodej soukromých vozi-
del, požadavky na mobilitu se určitě sni-
žovat nebudou.

Sdílení aut je v  řadě zemí Evropské 
unie poměrně rozšířené. Je náš trh 
v tomto stále konzervativní? 

Sdílení služebních automobilů se za-
číná pomalu prosazovat především ve 
velkých korporátních firmách, jejichž 
vozové parky čítají stovky automobilů. 
Jde tedy zatím jen o hrstku firem. Jak už 
jsem zmínil, další vývoj bude záležet na 
případných změnách v  užívání služeb-
ních automobilů. 

Pociťujete v  rámci firemních flotil 
odklon od vznětových motorů? 

Pokud budu vycházet z našich zkuše-
ností, tak se nám opět začíná obracet 
poměr prodejů ve prospěch dieselů. 
Není to tak, že by se meziročně měnily 
prodeje o  desítky procent, ale trend je 
zřejmý. Navíc se tak děje nejen u nás, ale 
i v dalších evropských státech. Stejně tak 
se zajímavou měrou začínají prosazovat 
hybridní verze ve všech svých podo-
bách. S příchodem nových elektrických 
vozidel určitě poroste i  jejich podíl, jak 
vidíme na celkových prodejních číslech 
v rámci celé EU.

Druhý, větší elektromobil ID.4 s pohonem zadních kol už lze objednávat. Verze 4x4 vstoupí do prodeje na jaře. 
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Díky tomuto vývoji skutečného hyb-
ridního pohonu, a  nikoli pouhého 
elektrifikovaného termického motoru, 
zajišťují pohony E-TECH:

•	 systematické	startování	a rozjezdy	
v elektrickém	režimu,

•	 potěšení	z řízení	za	všech	okolnos-
tí,

•	 vynikající	 energetickou	 účinnost,	
zejména	díky	 inovativní	 převodov-
ce,	 účinnému	 regeneračnímu	brz-
dění	a vysokou	schopnost	dobíjení	
baterie.	 Spojený	 výsledek	 získané	
odbornosti	ve	Formuli	1	a v oblasti	
elektrických	vozidel.
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nosti	současně.	Centrem	inovací	ve	verzích		
E-TECH	je	automatická	sekvenční	převo-
dovka.	Tato	rychlostní	skříň	s ozubenými	
koly	 nemá	 spojku	 ani	 synchronizátory,	
což	 umožňuje	 snížit	 tření	 a  tím	 pádem	
i omezení	energetických	ztrát.	
Aby	byla	nabídka	E-TECH	dostupná	pro	

co	 nejširší	 okruh	 zákazníků,	 uvádíme	 ji	
u  našich	 stěžejních	modelů:	 Nové	 CLIO	
v hybridní	verzi	a Nový	CAPTUR	a Nový	
MEGANE	v plug-in	hybridní	verzi.
Tyto	tři	modely	„full	hybrid“	(Clio)	a „plug-in	

hybrid“	(Captur	a Mégane)	doplňují	nabídku	
nejširší	elektrifikace	modelové	řady	na	trhu,	
vedle	100%	elektrických	modelů,	jako	jsou	
Nové	ZOE,	Kangoo	Z.E.	nebo	Master	Z.E.

A
ut

or
: R

ed
ak

ce
, f

ot
o 

ar
ch

iv

Skupina Renault je průkopníkem a expertem v oblasti elektromobility, která je strategickou oblastí jejího 
zájmu. Tato odbornost v oblasti elektromobilů je dána více než desetiletými zkušenostmi s vývojem 
a výrobou elektromobilů a umožňuje dnes nabízet účinné hybridní systémy.

Představení 
technologie E-TECH

Inženýři	 Renaultu	 vyvinuli	 revoluční	
řešení	 pro	 hybridní	 pohony,	 které	 jsou	
předmětem	více	než	150	patentů	a který	
nese	název	E-TECH.	Tato	hybridní	tech-
nologie	 využívá	 rovněž	 odbornost	 stáje	
Renault	DP	World	F1	Team,	která	umož-
ňuje	 sdílení	 technologií	 vyvinutých	 pro	
F1,	přizpůsobených	sériovým	hybridním	
vozidlům.
Tento	nový	pohon	je	založen	na	hybridní	

soustavě	zvané	 „sériově-paralelní“,	nabí-
zející	 maximum	 kombinací	 a  maximální	
úsporu	CO2	 při	 provozu.	 Je	 to	 skutečný	
hybridní	 pohon,	 a  nikoli	 elektrifikovaný	
termický	motor,	přizpůsobený	jakémukoli	
využití,	s nímž	se	zákazníci	střetávají	(mi-
moměstský	provoz,	město,	dálnice).	
Pohonný	 agregát	 společný	 hybridním	

pohonům	Renault	 existuje	 ve	 dvou	 vari-
antách:	E-TECH pro „full hybrid“	 (HEV	
neboli	 „hybrid“)	 a  E-TECH Plug-in	 pro	
„plug-in	 hybrid“	 (PHEV	 neboli	 „dobíjecí	
hybrid“).

Pohonná jednotka v  modelech  
E-TECH se skládá celkem ze tří moto-
rů, jednoho spalovacího a  dvou elek-
trických.	
Spalovací	motor	byl	vyvinut	v nové	ge-

neraci	pro	optimální	využití	hybridního	po-
honu	a používá	nejmodernější	technologie	
umožňující	optimalizaci	účinnosti	a výkon-

Specifický hybridní pohon
PřEDsTavEní                            Plug-in Hybridní PoHon E-TECH



servisních	 smluv.	 Spolu	 s  financováním	
na	míru,	 nabídkou	 příslušenství	 a mož-
nosti	nadstandardní	záruky.	Renault	na-
bízí	komplexní	 řešení	 jejich	mobility.	Za-
jímavým	tipem	k rozšíření	elektromobility	
v rámci	volnočasových	aktivit	je	nabídka	
elektrického	kola,	které	je	zajímavým	sty-
lovým	doplňkem.
V rámci	servisních	služeb	nabízí	Renault	

svým	zákazníkům	při	koupi	nového	vozu	
cenově	velmi	výhodné	Servisní	smlouvy,	
díky	kterým	může	zákazník	ušetřit	nákla-
dy	 na	 běžný	 servis	 předepsaný	 výrob-
cem.	 Součástí	 těchto	 Servisních	 smluv	
je	 i  nadstandardní	 záruka	Garance	Plus	
a  asistenční	 služba.	 Servisní	 smlouvy	
jsou	 k	 dispozici	 v  různých	 kombinacích	
doby	trvání	smlouvy	a nájezdu	kilometrů,	
a  to	 jak	pro	osobní,	 tak	 i užitkové	vozy.	
Co	 se	 týká	 parametru	 cena/výkon	 patří	
tyto	Servisní	smlouvy	k absolutní	špičce	
na	trhu.	
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V pestré nabídce příslušenství naleznete 
také zajímavé elektrokolo Renault

Infotainment a konektivita je na zcela nové úrovni

Kabely lze uložit pod dno zavazadlového prostoru

Díky	těmto	trumfům	dosahuje	Clio	E-TECH	
až	80	%	doby	jízdy	ve	městě	v plně	elek-
trickém	režimu	spolu	s úsporou	spotřeby	
paliva	v městském	cyklu	až	40	%	opro-
ti	 benzinovému	 motoru.	 Nový	 Captur		
E-TECH	 Plug-in	 a  Nový	 Mégane		
E-TECH	 Plug-in	 umožňují	 dojezd	 ve		
100%	 elektrickém	 režimu	 50	 km	 při	
rychlosti	až	135	km/h	ve	smíšeném	cyk-
lu	(WLTP)	a až	65	kilometrů	v městském	
provozu	(WLTP	City).
	

nabídka příslušenství 

Renault	 má	 u  svých	 autorizovaných	
dealerů	k dispozici	 širokou	nabídku	pří-
slušenství	 pro	 celou	 modelovou	 řadu,	
která	 doplní	 interiér	 i  exteriér	 vozu,	 pří-
padně	 zvýší	 jeho	 ochranu	 před	 poško-
zením.	
Nabídka	pro	nové	E-TECH	motorizace	

je	 totožná	s  termickými,	navíc	 rozšířená	
o produkty,	které	nosí	logo	E-TECH.	Rov-
něž	celá	nabídka	tažných	zařízení	je	kom-
patibilní	 s  novými	 hybridními	 vozy	 Clio		
a  Captur.	 U  modelu	 Megane	 s  novou	
motorizací	E-TECH	je	nabídka	omezená	
na	 tažné	 zařízení	 demontovatelné	 bez	
nářadí.		
Široká	 nabídka	 příslušenství	 ovšem	

zpříjemňuje	 život	 cestujícím	 i  na	 palubě	
vozidla.	 Například	 nabídka	 držáků	 do	
interiéru	 vozu	 zajistí	 pohodlné	 umístění	
kabátu,	 telefonu,	 tabletu,	nákupní	 tašky	
nebo	 kabelky.	 Výběr	 z  mnoha	 doplňků	
potřebných	pro	cestování	 zajistí	prostor	
navíc	nebo	bezpečnou	přepravu	kol	i lyží.	
Veškeré	produkty	z nabídky	příslušenství	
Renault	 jsou	 podrobeny	 nejnáročnějším	
testům	bezpečnosti	a kvality.		
Příslušenství	 může	 být	 seskupeno	 do	

výhodných	 balíčků	 podle	 použití.	 Na-
příklad	 „Country	 pack“	 obsahuje	 tažné	
zařízení,	 koberce	 a  ochranu	 zavazadlo-
vého	 prostoru	 vozidla.	 Toto	 příslušen-
ství	 oceníte	 na	 všech	 vašich	 cestách	
za	 dobrodružstvím.	 „Comfort	 pack“	

obsahuje	 veškeré	 potřebné	 produkty	
k  co	 nejpohodlnější	 každodenní	 jízdě		
a  „Styling	pack“	dodá	vozidlu	 zase	ele-
ganci	i sportovní	nádech.	

nabíjení našich 
plug-in hybridů  
je snadné a bezpečné

Vůz	můžete	nabíjet	 z klasické	zásuvky	
pomocí	našeho	kabelu,	který	dostanete	
k  vozidlu.	 Obyčejnou	 domácí	 zásuvku	
je	 možné	 posílit	 pomocí	 instalace	 naší	
speciální	 zásuvky,	 která	 urychlí	 nabíje-
ní,	 a  to	 zvýšením	 výkonu	 z  2,3	 kW	 až		
na	 3,6	 kW.	 Nejrychlejší	 nabíjení	 vašeho	
vozu	 je	 ovšem	 pomocí	 nabíjecích	 sta-
nic	 neboli	 wallboxů	 značky	 Schneider,	
které	 je	možné	zakoupit	u všech	našich	
autorizovaných	 prodejců.	 Veškeré	 na-
bíjecí	 boxy	 jsou	 opatřené	 certifikátem		
Z.E.	 Ready,	 který	 zajišťuje	 tu	 nejvyšší	
kvalitu	 pro	 elektrifikované	 vozy	 značky		
Renault.	

Komplexní nabídka 
renault 

Pro	 firemní	 klienty,	 počínaje	 nejmenší-
mi	 živnostníky	 až	 po	 velké	 nadnárodní	
korporace,	 	 jsou	 k	 dispozici	 specifické	
individuální	nabídky	služeb,	které	pokrý-
vají	 poradenství	 jak	 s  výběrem	modelu,	
tak	 energetickým	 auditem	 či	 realizaci	
instalací	 prostřednictvím	 certifikovaných	
dodavatelů	přes	aktivaci	aplikací	a s nimi	
spojených	služeb	až	k výhodné	nabídce	
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Při tahání přívěsu o hmotnosti 1800 kg 
byl e-tron neobvykle stabilní. Dojezd klesl 

o polovinu – na 170 km.
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u  elektromobilů vynásobit dvěma. Běžná, 
nezvýhodněná sazba se tak u domácností 
pohybuje podle dodavatele nejčastěji v roz-
mezí od 5,80 do 6,10 Kč za kWh. 

Pro nižší cenu elektřiny jsme se rozhodli 
také proto, že řada veřejných dobíjecích 
stanic nabízí slevy při předplacené ceně 
elektřiny nebo využití konkrétní dobíjecí 
karty nebo aplikace. V konečném mixu se 
ale stejně počítá s tím, že většinu dobíje-
cích cyklů bude uživatel absolvovat doma 
nebo v práci. To mimo jiné potvrzují i nej-
různější zahraniční studie, které mapovaly 
trhy s  daleko hustší dobíjecí infrastruktu-
rou. 

Cena zemního plynu (CNG) kvůli vzrůs-
tající spotřební dani roste, vliv na cenu je 
ale minimální. Pohon na CNG proto i na-
dále patří mezi nejatraktivnější alternativní 
pohony. 

Aktuální ceny energií: 
Elektřina: 3,0 Kč/kWh
Benzin: 28,20 Kč/l
Nafta: 27,60 Kč/l
CNG: 26,70 Kč/kg

Ceny energií se drží 
stále nízko

Při výpočtech palivových nákladů na je-
den kilometr vycházíme z  aktuálních cen 
paliv. Zde je potřeba uvést, že v roce 2018 
došlo k  rapidnímu poklesu cen benzinu, 
nafty i LPG a tento trend se zatím nemě-
ní a  v  dohledné době ani měnit nebude. 
Elektřina i  CNG sice nepatrně zdražily, 
ceny jsou ale i nadále atraktivní – zvláště 
když je porovnáme s cenami v  jiných ev-
ropských zemích. 

U elektromobilů kalkulujeme sníženou 
cenu elektřiny 3,0 Kč/kWh, na kterou do-
sáhnou výrobní firmy nebo ti, kteří svůj dům 
vytápějí elektřinou nebo tepelným čerpa-
dlem. V opačném případě je nutné náklady 

Osmým rokem pro vás testujeme alternativní pohony a  měříme 
skutečnou spotřebu paliva. Každý ví, že oficiální deklarované údaje 
o spotřebě neodpovídají skutečnosti. Přichází sice nová metodika 
WLTP, ale ani ta není zcela objektivní a u alternativních pohonů, tedy 
přesněji u plug-inů, je udávaná spotřeba stále výrazně zavádějící. 

Testovací okruh 
zahrnuje město i dálnici

V naší pravidelné ekologické příloze testu-
jeme nejzajímavější novinky, u  kterých mě-
říme skutečnou spotřebu paliva. Se všemi 
automobily jezdí stejný řidič už čtvrtým ro-
kem po stále stejném silničním okruhu, který 
vede po rovinatém úseku dálnice D11 mezi 
Prahou a  Poděbrady a  po okresní silnici 
č. 12 mezi Prahou a Kolínem. Uvedené trasy 
jezdíme obousměrně. Městskou spotřebu 
měříme na okruhu v Praze 4 s převýšením 
téměř 150 metrů a s  řadou světelných kři-
žovatek, u nichž není hustota provozu tolik 
závislá na dopravní špičce. Vždy se snažíme 
o maximální splynutí s provozem. Náš jízdní 
styl lze vyhodnotit jako mírně defenzivní. 

Za kolik skutečně jezdí?
EKOLOGICKÁ PŘÍLOHA                                                              ALTERNATIVNÍ POHONY                  
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První elektrické audi jsme vyzkoušeli v  obou karosářských verzích 
vícekrát, a tak u něj máme dobře zmapovánu spotřebu včetně jízdy 
s obytným přívěsem. Výrobce totiž povoluje tahat brzděné přívěsy až 
do hmotnosti 1800 kg. To je mezi elektromobily unikum. 

Audi e-tron/e-tron Sportback

Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,77 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 25,6 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +10 °C: 328 km

Audi e-tron v loňském roce dostalo po-
hledného sourozence, který vedle SUV 

v sobě kombinuje i prvky kupé. Model do-
stal označení e-tron Sportback a  platí za 
sportovněji orientovaného z dvojice němec-
kých SUV. 

Spotřeba 
25 až 32 kWh/100 km

V  porovnání s  klasickým Audi e-tron se 
technika verze Sportback nikterak ne-
změnila. To znamená, že se momentál-
ně nabízí ve dvou různých variantách, 
vždy s  dvojicí elektromotorů – jeden je 
vpředu a  jeden vzadu, což znamená, že 
SUV nabízí elektrický pohon všech kol. 
Slabší verze 50 quattro disponuje celko-
vým výkonem 230 kW a točivým momen-
tem 540 Nm. Akumulátor má kapacitu 
71 kWh a  podle automobilky stačí na 
dojezd nejvýše 349 km, 266 km skuteč-
ných. Nejde přitom o  žádného lenocha, 
z 0 na 100 km/h zrychlí za 6,8 vteřiny.

Elektromobil
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du přehřátí konkrétního konstrukčního uzlu. 
Jednoduše řečeno, s  přívěsem o  hmot-

nosti 1800 kg jsme měli spotřebu elektřiny 
dvojnásobnou. Reálný dojezd tak klesá na 
170 km, u verze se slabším akumulátorem 
je to lehce nad 120 km. 

Mimořádné zůstatkové 
hodnoty

Audi si podle renomované společnosti 
Eurotax výrazně polepšilo v  zůstatkových 
hodnotách. Trh s  ojetými auty e-tronu 
věří. Už při uvedení na trh byly zůstatkové 
hodnoty nadprůměrné, po dvou letech si 
u  společnosti Eurotax polepšilo o  dalších 
téměř 10 %! A  s  úspěchem e-tronu se 
svezla i nová verze Sportback. 

Ještě o  sekundu rychlejší je verze 
55 quattro, která má výkon 265 kW, ov-
šem krátkodobě lze například při před-
jíždění využít až 300 kW a  točivý mo-
ment 664 Nm. Akumulátor má kapacitu 
95 kWh, jak je ale u elektromobilů zvykem, 
pro pohon lze využít jen 84 kWh. Podle 
výrobce je dojezd 411 km dle WLTP. Na 
našem testovacím okruhu, který simulu-
je skutečný, kombinovaný provoz včetně 
dálničního úseku, jsme na jedno nabití 
ujeli 328 km, což odpovídá spotřebě 25,6 
kWh/100 km. Podobnou spotřebu má 
i  slabší verze 50 quattro, ovšem díky nižší 
kapacitě akumulátoru (71 kWh, využitelných 
je 64 kWh) ujede na jedno nabití jen 248 km. 

Pokud si ale budete vychutnávat tempe-
rament obou motorů, počítejte se spotře-
bou nad 30 kWh/100 km a znatelně nižším 
dojezdem. 

Rychlé nabíjení

Výhodou je, že audi dokáže akumulátory 
nabíjet superrychle stejnosměrným prou-
dem o výkonu až 150 kW. Volitelně lze po-
užívat i třífázové nabíjení o výkonu 22 nebo 
11 kW. 

Přívěs zkrátil dojezd 
o polovinu

Jak už jsme zmínili, při jízdě sólo jsme 
v  rámci našich testovacích okruhů do-
sáhli dlouhodobé kombinované spotřeby 
25,6 kWh/100 km. Je to sice o něco více 
než například u Mercedesu EQC nebo Ja-
guaru I-Pace, ale audi je největší a zároveň 
i nejtěžší. Systém pohonu je navíc solidně 
naddimenzovaný a  tak elektronika nemá 
důvody zbytečně omezovat výkon z důvo-

AUDI E-TRON 55 QUATTRO
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka

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

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4901/1935/1629 mm, rozvor 2928 mm. 
Zavazadlový prostor 0,660/1,725 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2555/650 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděné-
ho přívěsu 1800/750 kg.

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

Cena 2 154 900 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti a pří-
kladná stabilita při tahání 

přívěsů

Dojezd – především 
při tahání přívěsu

Výkon a zrychlení 
Použití upravené 

konvenční platformy 
zvyšuje hmotnost

Velký vnitřní prostor Kamery místo zrcátek 
jsou při tahání přívěsu 

nevhodnéMimořádně vysoké 
zůstatkové hodnoty 

Vyšší pohotovostní 
hmotnost

Bohatá standardní vý-
bava, široké možnosti 

nabíjení

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

23,2/23,9 
(52,0/53,5)

17,8/27,9 
(46,8/71,1)

25,6 (52,1)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 57,23 %

150 000 3 roky 50,51 %

210 000 3 roky 43,79 %

Audi e-tron/e-tron Sportback

Audi e-tron má nového sourozence. Sportback má jinou zadní část, je dynamičtější, ale zároveň ubírá místo z vnitřního prostoru.

Interiér je překvapivě prostorný a hlavně široký 
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u elektrických aut kvůli dojezdu i nadměr-
né tepelné zátěži akumulátoru běžné. 

Přestože automobilka dle přísnější normy 
WLTP udává dojezd 320 km, my jsme na 
našem testovacím okruhu dosáhli v kom-
binovaném režimu 270 km a při venkovní 
teplotě 9 °C jsme samozřejmě používali 
topení. Pokud zvolíte úsporný styl řízení 
a vyhnete se dálnicím, lze se na deklarova-
nou hodnotu 320 km dostat. Účelem na-
šeho testu ale není lámat rekordy v dojez-
du. V tomto kontextu se ještě sluší zmínit, 
že zapnuté topení v závislosti na venkovní 
teplotě zkrátí dojezd o 10 až 25 km. Klima-
tizace je k akumulátoru o něco šetrnější. 

Nabito za 30 minut nebo 
30 hodin

Akumulátor je možné dobíjet více způ-
soby, ten nejrychlejší je za použití 100kW 
rychlonabíječky, což je maximum, kte-
ré DS zvládne. V  takovém případě je 
80 procent kapacity k  dispozici za 
30 minut. 11kW třífázová palubní nabíječ-
ka zvládne celou baterii nabít za 5 hodin 
a 15 minut. Cenově snadno dostupná jed-
nofázová 7,4kW nabíječka zvládne nabití 
za 8 hodin. Z běžné zásuvky pak plné na-
bití trvá 33 hodin.

Dražší, ale větší 
a vybavenější

Jak už jsme zmínili, základní elektrický 
model DS 3 je oproti nejlevnějšímu se-
sterskému Peugeotu 208 nebo Opelu 
Corsa v základní výbavě dražší o  téměř 
200 000 Kč. Dopočítáme-li chybějící výba-
vu, rozdíl pak není ani poloviční. Elektrické 
DS 3 ale dokáže nabídnout i další benefity 
v podobě znatelně většího zavazadlového 
prostoru (+83 l) i nepatrně většího interiéru 
pro cestující vzadu. Značka dále pro své 
zákazníky nabízí řadu služeb. Mezi nejza-
jímavější patří například Nonstop asisten-
ce, která je dostupná stiskem tlačítka DS 
nebo na telefonu, služba PickUp pomůže 
s doručením vozu do servisu a zpět nebo 
přistavením náhradního vozu, atraktivní 
servisní smlouva či DS osobní asistentka, 
která na bezplatném telefonním čísle zod-
poví vaše dotazy nebo objedná servis či 
testovací jízdu. 

Akumulátor má záruku 8 let nebo 
160 000 km se zbývající kapacitou 70 %.

Design karoserie modelu DS 3 
Crossback je mimořádný a na silnici 

ho nepřehlédnete. Svalnatý vzhled daný 
velkými koly a dramatickými tvary doplňuje 
luxusní detail v podobě skrytých klik, které 
vyjíždějí z karoserie, když se k autu s klíč-
kem přiblížíte.

Dojezd 270 km

Značka DS těží ze spolupráce všech 
koncernových značek. S  modely Peu-
geot 208 a Opel Corsa je DS 3 Crossback 
technicky spřízněn a sdílí stejný systém 
pohonu. DS si ale zachovává řadu exklu-
zivních výhod, které zmiňujeme na konci 
článku. 

Elektromotor má nadprůměrných 100 kW 
a  točivý moment 260 Nm. Spolu s auto-
matickou převodovkou uděluje vozu zrych-
lení z 0 na 100 km/h za 9 vteřin. Nejvyšší 
rychlost je omezena na 150 km/h, což je 

Kdo hledá prémiový malý elektromobil, už nemusí koukat jen po 
BMW i3 nebo Mini. Francouzská značka DS nabízí zajímavou 
alternativu, která těží z  výhod sdílené techniky s  dalšími vozy 
koncernu PSA (Peugeot, Citroën, Opel), nabízí však prémiový 
interiér i výbavu. 

DS 3 CROSSBACK E-TENSE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka
Vpředu uložený  třífázový synchronní elektromotor s permanentními magnety pohání 
přední kola, vý kon 100 kW, točivý  moment 260 Nm. Převodovka samočinná s pev-
ným převodovým poměrem. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4118/1791/1534 mm, rozvor 2558 mm. 
Zavazadlový prostor 0,350/1,042 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1525/390 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 150 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,0 s. Spo-
třeba 16,9 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 337 km (WLTP), kapacita 
akumulátoru 50 kWh.

Cena 995 000 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Solidní dojezd
Lehce podprůměrné 
zůstatkové hodnoty

Výkon a zrychlení 

Oproti konvenční verzi 
o 320 kg vyšší pohoto-

vostní hmotnost

Nadprůměrný zava-
zadlový prostor

Bohatá základní 
výbava

Design

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 48,11 %

150 000 3 roky 42,47 %

210 000 3 roky 36,83 %

DS 3 Crossback E-Tense
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,50 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu:  16,7 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +9 °C: 270 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  

Elektromobil
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Fiat 500 zaujme 
cenou, agilitou ve 
městě i nízkým 
TCO 

Interiér „ve starém stylu“ a s moderní dotykovou 
obrazovku

V základní výbavě přitom najdete klimati-
zaci, sedm airbagů nebo elektricky ovlá-
daná zrcátka a přední okna. 

Nízká spotřeba je dalším lákadlem to-
hoto převážně městského auta. Pokud 
nebudeme příliš často jezdit po dálnicích, 
tak dlouhodobou spotřebu lze udržet na 
5 l/100 km. Mild hybridní pětistovce je při-
tom téměř jedno, zda jezdí ve městě nebo 
na okresních silnicích, kde se spotřeba po-
hybuje okolo 4,6 l/100 km. Náš testovací 
okruh je ale pro všechny stejný a tak mu-
sela pětistovka ujet po dálnici 30 % všech 
ujetých kilometrů. Spotřeba v kombinova-
ném režimu pak stoupla na 5,2 l/100 km. 
Konkrétní údaje naleznete v příslušných 
tabulkách. 

o  celý jeden litr na 100 km úspornější. 
Hybridní verze je k dispozici také v otevře-
né verzi kabriolet. 

Interiér včetně přístrojové desky nikterak 
nevybočuje z retro zvyklostí. Umí ale nabíd-
nout velký dotykový displej doplněný kla-
sickými ovladači ventilace. Výše umístěné 
řazení šestistupňové převodovky je i nadále 
příjemně po ruce. Přístrojový štít tvoří jeden 
kruhový přístroj sdružující všechny informa-
ce včetně palubního počítače.

Lákavá cena i spotřeba

Auto pod hranicí 300 000 korun aby 
člověk na trhu pohledal. Zdražují všichni, 
protože potřebují výrazně investovat do 
nových technologií. O to příjemnější je, že 
hybridní pětistovku lze koupit výrazně pod 
hranicí 300 000 korun (279 900 Kč s DPH). 
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Fiat malá auta umí. Stylová pětistovka sjela z  výrobního pásu 
poprvé v  roce 2007 a  brzy se stala bestsellerem. Není divu, že 
v rámci modernizace dostala hybridní pohon. V nabídce je ale i čistě 
elektrická verze. 

I  na sklonku života se malá pětistovka 
stále skvěle prodává. Italové ji dopřá-

li řadu modernizací. Ta poslední je mild 
hybridní. Není bez zajímavosti, že už lze 
objednávat zcela novou generaci, ovšem 
výhradně s elektrickým pohonem. Kromě 
vyspělé techniky má zaujmout i  cenou 
a zařadit se tak mezi nejsnáze dostupné 
elektromobily. Italové plánují novou gene-
raci prodávat současně se stávající. Na 
rozdíl od ní ji však nebudou vyrábět v Pol-
sku, ale doma.

Jednoduchý a spolehlivý

Ale vraťme se zpět k  testovanému mild 
hybridu, v  jehož útrobách pracuje zcela 
nově vyvinutý litrový tříválec řady FireFly, 
který je kombinován s  novou šestistup-
ňovou manuální převodovkou a mild hyb-
ridním ústrojím, kombinujícím elektrický 
motor fungující jako startér i  generátor, 
a  lithium-iontovou baterii umístěnou pod 
sedadlem řidiče. Výkon této mild hybridní 
sestavy činí 51 kW. Elektrický motor po-
skytuje 3,6 kW a  pomáhá při startování 
spalovacího motoru a akceleraci. Hybridní 
pětistovka díky tomu umí zcela vypnout 
spalovací motor při rychlosti do 30 km/h. 
Ve srovnání s klasickou čtyřválcovou dva-
náctistovkou je v  kombinovaném režimu 

FIAT 500 MHEV
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  zážehový tříválec pohání přední kola, objem 999 cm3, 
vý kon 51 kW při 6000 1/min, točivý  moment 92 Nm při 3500 1/min. 
Šestistupňová ručně řazená převodovka. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 3546/1627/1488 mm, rozvor 2300 mm. 
Zavazadlový prostor 0,185/0,550 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 865/365 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 167 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 13,8 s. 
Spotřeba 5,3–5,7 l/100 km, emise CO2 119–127 g/km (NEDC).

Cena 279 900 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Agilita ve městě, 
parkování

Hlučnější podvozek

Cena, bohatá výbava
Jen průměrná 

dynamika 
Nápadně nízká hmotnost

Spotřeba i TCO

 SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 48,84 %

150 000 3 roky 42,96 %

210 000 3 roky 37,08 %

Fiat 500 mHEV
Skutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 1,46 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 5,2 l/100 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                 

Mild hybrid
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9,1 kg/100 km. Při ceně plynu 26,70 Kč/kg 
to odpovídá nákladům 2,43 Kč/km. To 
je velmi solidní hodnota, uvážíme-li, že 
testovaná verze byla s vysokou střechou 
a 30 % ujetých kilometrů tvořila dálnice. 
Pro dálniční provoz je vhodnější vznětová 
verze, po městě a okresních silnicích zase 
verze CNG. 

Tankování zabere 
7 minut, ujet lze 400 km

Pokud jezdíte tankovat k  plnicí stanici, 
která dává dostatečný tlak, je možné do 
ducata natankovat 36 kg plynu. Tanková-
ní bude trvat necelých 7 minut a na konci 
zaplatíte 960 Kč. Na takto naplněné ná-
drže jsme v  kombinovaném režimu ujeli 
395 km. Pokud budou převažovat jízdy 
po okresních silnicích, ujedete kolem 
440 km (spotřeba 8,2 kg/100 km). Systém 
pak po vyčerpání plynu přepne na benzin. 
Pracovní plnicí tlak je ale u plnicích stanic 
rozdílný. Může se lišit až o 30 %. 

Klady

I  přes současné nízké ceny nafty je 
ducato na stlačený zemní plyn stále 
atraktivní. Nižší jsou i  náklady na servis 
a  náhradní díly palivového systému, kte-
ré jsou u  vznětových motorů extrémně 
namáhané a  choulostivé na kvalitu nafty. 
Oproti tomu kvalita CNG je jasně daná 
a neměnná. CNG ani nelze pančovat jako 
naftu nebo benzin nebo ji z nádrže odcizit. 

Celkové TCO je u  plynové verze nižší 
než u  dieselu. Vozové parky mají navíc 
možnost využít řadu slev a snížit návrat-
nost CNG verze pod 200 000 km. 

Zápory

Určitou nevýhodu spatřujeme ve sku-
tečnosti, že by ducato mělo jezdit téměř 
výhradně na CNG. Provoz na benzin je 
jen nouzové řešení, proto je nejvyšší rych-
lost omezena na 90 km/h a  benzinová 
nádrž je navíc malá, patnáctilitrová, na 
kterou lze ujet přibližně 100 km. 

11,5 m3) nebo s obřím rozvorem a vyšší 
střechou (L4H2, 15 m3). Po faceliftu ale 
přibyly další verze a to L2H1, L3H2, L4H3 
s objemy skříní 10, 13 a 17 m3. A pohon 
na CNG lze nyní mít také ve verzi pro 
přepravu osob v  provedení L2H2. Zde 
je velmi atraktivní cena, která je pouze 
o 16 600 Kč vyšší než srovnatelná verze 
se vznětovým motorem 2.3 MTJ. U užit-
kových verzí je příplatek 107 900 Kč. 
U předchozí verze byl přitom ještě o něco 
vyšší (116 200 Kč). Řeč je stále o cenách 
bez DPH. 

Za kolik reálně jezdí?

Všechny naměřené hodnoty jsou uve-
deny v  tabulkách. Po měření kombino-
vané spotřeby, kdy převažovaly jízdy po 
městě (50 %) před dálnicí (30 %) a silnicí 
(20 %), jsme dosáhli průměrné spotřeby 

Fiat Ducato se v modelovém roce 2020 dočkalo výrazné technické 
modernizace, která mimo jiné reagovala i na přísnější emisní normy. 
Dvoulitrový diesel nahradil objemnější 2.3 MTJ, v nabídce i nadále 
zůstává atraktivní verze na CNG, elektrická verze dorazí na český 
trh v první polovině roku 2021. 

FIAT DUCATO CNG L2H2
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka
Vpředu řadový, napříč uložený zážehový čtyřválec pohání přední kola. 
Zdvihový objem 2999 cm3, výkon 100 kW při 3500 1/min, točivý moment 350 Nm 
při 1500–2730 1/min. Šestistupňová ručně řazená převodovka. 

Rozměry
Vnější rozměry (d/š/v): 5413/2050/2524 mm, rozvor 3450  mm. 
Objem nákladového prostoru 11,5 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2385/1115 kg, hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 2500/750 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 155 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 13,0 s, kombinovaná 
spotřeba zemního plynu 8,8 kg/100 km, emise 239 g/km.

Cena 610 050 Kč bez DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Spotřeba, celkové 
náklady na provoz

Malý dojezd na benzin 
(95 km)

Výkon motoru od 
nejnižších otáček Při jízdě na benzin 

omezená rychlost 
na 90 km/h

Výjimečně tichý 
a kultivovaný chod 

motoru

NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA CNG 
V RÁMCI TESTU (kg/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

9,5/8,2 8,1/11,1 9,1

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 45,06 %

150 000 3 roky 41,43 %

210 000 3 roky 39,01 %

Fiat Ducato 
Náklady na CNG při ceně 26,70 Kč/kg: 2,43 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 9,1 kg/100 km
Skutečný dojezd na CNG před přepnutím na benzin: 395 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  

CNGCNG

Modernizace pozměnila i  verzi CNG. 
Systém plynového pohonu byl změ-

něn jen minimálně, a hlavně v oblastech 
ovlivňujících emise. Výrazněji se proměni-
la modelová skladba. Před faceliftem totiž 
byla v nabídce jen verze s delším rozvo-
rem a vyšší střechou (L2H2, objem skříně 

Ducato si vede velmi dobře 
i v oblasti zůstatkových hodnot! 

CNG verzi nevyjímaje. Oproti 
dieselu má nižší TCO. 
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Plug-in hybridní kuga nabízí skvělé jízdní vlastnosti a nápadně 
nízkou spotřebou benzinu. Škoda že není k mání také s pohonem všech kol. 

naftové verzi s automatem je plug-in hybrid 
o 150 tisíc dražší, dvoulitrový diesel má však 
standardně pohon všech kol.

Spotřeba závisí na chuti 
dobíjet

V rámci testovacích jízd nás spotřeba pří-
jemně překvapila. Abychom mohli plug-in 
hybridy objektivně srovnávat, měříme u nich 
spotřebu benzinu se zcela vybitými akumu-
látory. Dlouhodobá spotřeba kugy je v tomto 
režimu úctyhodných 6,2 l/100 km, což je 
spotřeba typická spíše pro sedany nežli pro 
vyšší SUV. S  lehce nadprůměrným dojez-
dem 52 km lze při častějším dobíjení dosáh-
nout spotřeby i pod 3 l/100 km!

Pokud kugu nabijeme alespoň jednou za 
400 km, bude dlouhodobá spotřeba ben-
zinu 5,4 l/100 km. Když dobíjecí interval 
zkrátíme na 200 km, klesne spotřeba na 
4,6 l/100 km. A  když kugu připojíme do 
zásuvky každých 100 km, pak spotřeba 
klesne na rovné 3 l/100 km. Právě na takto 
nízkou spotřebu by se měl typický uživa-
tel plug-inu bez problémů dostat, pokud 
bude auto používat převážně na dojíždění 
do práce. 

V obou ohledech funguje dobíjecí kuga velmi 
přesvědčivě. Na elektřinu jede nejrychleji ze 
všech plug-inů, až140 km/h a reaguje velmi 
dynamicky.

Dojezd 52 km

Výrobce u  kugy udává dojezd dle normy 
WLTP 56 km, resp. 68 km ve městě. My 
jsme v rámci měření při zahrnutí všech druhů 
silnic změřili 52 km, což lze mezi ostatními 
SUV s pohonem předních kol označit za leh-
ce nadprůměrnou hodnotu. 

Kuga ale funguje velmi dobře i  poté, co 
se spotřebuje elektřina nabitá ze zásuvky. 
Sladění obou motorů je v hybridním režimu 
ukázkové a  díky vysokému výkonu obou 
jednotek je kuga velmi svižná. Navíc spotře-
ba v hybridním režimu je velmi nízká, mimo 
město se dá udržet i pod pěti litry.

Příplatek za plug-in hybrid ve srovnání s full 
hybridem činí rovných 200 tisíc korun, oproti 
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Plug-in hybridní Ford Kuga mile překvapí objemným zážehovým 
motorem, vysokým výkonem (165 kW), reakcí na přidání plynu 
a nápadně nízkou spotřebou při jízdě s vybitým akumulátorem. 

Třetí generace Fordu Kuga je větší než 
předchozí generace. K revolučním změ-

nám došlo i  pod kapotou, kde nalezneme 
všechny hybridní verze, tedy naftový mild 
hybrid s  výkonem 110 kW, full hybrid se 
140 kW a plug-in hybrid se 165 kW.

Druhé dvě možnosti mají jako základ po-
honu 2,5litrový atmosférický benzinový čtyř-
válec a od konkurentů se výrazně liší, v mno-
hém připomíná Toyotu. Spalovací motor totiž 
pracuje v úsporném Atkinsonově cyklu a je 
spojen s převodovkou eCVT, která v případě 
plug-in hybridu skládá jeho sílu s až 97 kW 
trakčního elektromotoru. Dobíjecí verze má 
elektromotor napájený z 14,4kWh akumulá-
toru.

Jen s pohonem 
předních kol

Baterie je umístěná před zadní nápra-
vou. To si společně se zmenšením nádrže 
z 54 na 45 litrů a zmenšením zavazadlového 
prostoru o 60 na 411 litrů vynutilo omezení 
nabídky pouze na pohon předních kol. Toto 
řešení nakonec dobře koresponduje se sna-
hou o  snížení spotřeby elektřiny i  benzinu. 

FORD KUGA 2.5 DURATEC HYBRID PHEV
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  zážehový motor pohání přední kola, objem 2488 cm3, 
vý kon 112 kW, točivý  moment se neudává. Elektromotor má výkon 97 kW, 
systémový výkon 165 kW. Jednostupňová samočinná převodovka eCVT.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4614/1883/1678 mm, rozvor 2710 mm. 
Zavazadlový prostor 0,411–0,581/1,481 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1844/551 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděné-
ho přívěsu 1200/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 200 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,2 s. Spotřeba 
1,2 l/100 km (NEDC), resp. 1,4 l/100 km (WLTP), objem nádrže 25 l, 
kapacita baterie 14,4 kWh.

Cena 949 900 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Překvapivě nízká spo-
třeba s vybitým akumu-

látorem

Pohon pouze 
předních kol

Solidní zůstatkové hodnoty
Lehce zpomalená 

reakce infotainmentu  

Jízdní vlastnosti Menší nádrž i zavaza-
dlový prostorCena 

 SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

5,9/5,4 5,1/7,3 6,2

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 51,50 %

150 000 3 roky 45,47 %

210 000 3 roky 39,43 %

Ford Kuga 2.5 Duratec PHEV
Skutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 1,75 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 6,2 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +9 °C: 52 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                 

Plug-in hybrid
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Úsporná 
s nadprůměrným 
dojezdem

Testovali jsme výkonnější omlazenou verzi 
s  akumulátory o  kapacitě 65 kWh. Podle 
údajů výrobce ujede e-niro na plně nabi-
tý akumulátor podle nové metodiky WLTP 
v kombinovaném režimu 455 km. My jsme 
v režimu, kde 30 % ujetých kilometrů tvoři-
ly dálnice, 30 % okresní silnice a 40 % jízdy 
po městě, ujeli 396 km, tedy o 59 km méně,
a dosáhli spotřeby 15,7 kWh/100 km. To je 
nejlepší výsledek tohoto testu. 

Při měření spotřeby v jednotlivých režimech 
jsme si všimli nápadně velkého rozdílu pře-
devším při jízdě po dálnici ustálenou rychlos-
tí 130 km/h. Kia v  tomto režimu strčila do 
kapsy většinu konkurentů, když se spokojila 
s necelými 19 kWh/100 km. Běžná spotřeba 
se pohybuje vysoko nad 20 kWh/100 km. 
Podobně úsporný dokáže být jen Nissan 
Leaf. Nižší spotřeba je dána nejen výbornou 
efektivitou pohonu, ale i  nízkým aerodyna-
mickým a valivým odporem. 

Další disciplínou, ve které e-niro boduje, 
jsou nízké energetické nároky na topení. 
Pracuje na principu tepelného čerpadla 
a podle vnější teploty zkrátí dojezd o 6 až 
11 km. 

(150 kW), kterému energii dodává nad-
průměrně výkonný akumulátor s  kapa-
citou 64 kWh. Stokilometrovou rychlost 
dokáže e-niro v  tomto případě pokořit 
za pouhých 7,8 s  a  nejvyšší rychlost je 
omezena na 167 km/h. Na jedno nabití 
by výkonnější a  dražší verze měla ujet 
v  kombinovaném cyklu přes 455 km 
(WLTP). V městském provozu by to mělo 
být dokonce 615 km. V  rámci našeho 
testu jsme ale dosáhli dojezdu v kombi-
novaném režimu 396 km.

Kia e-Niro nyní patří mezi vůbec nejlepší elektromobily. Zdobí ji dlouhý dojezd, nízká spotřeba 
elektrické energie a vysoká efektivita pohonu. I když je pořizovací cena vysoká, od 1,1 milionu korun, 
v hodnocení poměru cena/výkon nevychází špatně. 

Kia e-Niro
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,47 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 15,7 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +8 °C:  396 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  
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Kia e-Niro je k dispozici ve dvou va-
riantách. Levnější verze za cenu 

1,1 milionu korun nabízí lithium-iont 
polymerový akumulátor o  kapacitě 
39,2 kWh. Elektromotor má nejvyšší vý-
kon 100 kW (395 Nm) a podle metodi-
ky WLTP v  kombinovaném cyklu ujede 
277 km na jedno nabití. Slabší e-niro 
zrychlí na 100 km/h za 9,8 sekundy. Nej-
vyšší rychlost je omezena na 155 km/h. 

Druhou, o  100 000 korun dražší verzi 
pohání znatelně výkonnější elektromotor 

Niro je k mání jako hybrid, plug-in nebo elektrická 
verze, která překvapí dojezdem kolem 400 km

Na rozdíl od hybridní verze jsou zadní sedadla nízko nad podlahou, což snižuje komfort sezení
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Zrychlené nabíjení 

Elektrické niro kvůli výkonným akumuláto-
rům prakticky nelze nabíjet z běžné domácí 
zásuvky. Jen pro zajímavost, z vybitého stavu 
jsme akumulátory nabíjeli přes 40 hodin. Mo-
del Kia e-Niro je s modelovým rokem 2021 
navíc standardně vybaven třífázovou palubní 
nabíječkou, která umožní nabíjet vysoko-
kapacitní akumulátor výkonem až 11 kW 
(max. 12 A). Oproti jednofázové palubní na-
bíječce dostupné v  předchozím provedení 
modelu se tak nabíjecí cyklus za předpo-
kladu využití externí nabíjecí stanice Wallbox 
zkrátí o 25 % a vybitý akumulátor se zcela 
nabije za 7 hodin. To je znatelné zrychlení 
oproti předchozí generaci. 

Co se týká veřejných rychlonabíjecích sta-
nic, e-niro je schopno akceptovat až 100kW 
nabíjení stejnosměrným proudem. Nabití 
z 20 % na 80 % lze dosáhnout za 42 minut. 

Bohatá výbava 
kompenzuje vyšší cenu

Elektrické niro rozhodně není levné. Na 
druhou stranu nabízí nadstandardní vý-
bavu. K dispozici je v  jediné výbavové linii 
Executive, která zahrnuje například Full LED 
světlomety s  automatickým přepínáním 
dálkových světel, automatickou klimatizaci, 
bezklíčový vstup se startovacím tlačítkem, 
infotainment s dotykovou obrazovkou a na-
vigací, zadní parkovací kameru, bezdráto-
vou nabíječku telefonu, audio systém od 
JBL, vyhřívaná sedadla vpředu i  vzadu, 
vyhřívaný volant, parkovací senzory vpředu 
i vzadu a řadu bezpečnostních asistentů.

Nové modelové provedení 2021 navíc 
nabízí řadu užitečných změn. Jmenujme 
například možnost přípravy pro tažné za-
řízení a také rozšířené nastavení persona-
lizace sedadla řidiče, které tak doplňuje 
nabídku třífázové palubní nabíječky s vý-
konem 11 kW nebo systému telematiky 
UVO CONNECT. 

Méně komfortu 
na zadních sedadlech

Platforma nira byla navržena tak, aby 
umožňovala zástavbu nejrůznějších elek-
trických pohonů. K  dispozici je tak hybrid, 
plug-in hybrid i  čistý elektromobil, u něhož 
zástavba výkonných akumulátorů má mini-
mální dopad na obestavění prostoru a vše-
strannost, určité omezující faktory ale existují. 

V této souvislosti jsme si u elektrické ver-
ze všimli sníženého komfortu na zadních 

sedadlech. Masivnější podlaha, do které je 
zabudován akumulátor, totiž ubrala prostor 
ve vertikální rovině. Díky tomu jsou zadní se-
dáky o znatelných 5 cm níž nad podlahou 
než u  hybridu. Stehna dospělého člověka 
tak mají jen minimální oporu. Zároveň s tím 
rostou prostorové nároky v  oblasti kolen. 
Čím níž cestující sedí, tím větší má potřebu 
posouvat dolní končetiny před sebe. O  6 
cm také klesl prostor nad hlavami cestují-
cích. Zavazadlový prostor přesto vykazuje 
nadprůměrných 451 l (dle metodiky VDA). 

Podvozek

Vyšší hmotnost je patrná především na 
nerovnostech v  zatáčkách. Mezi elektro-
mobily ale podvozek patří k těm povede-
nějším. Je dostatečně komfortní, dobře 
tlumí příčné nerovnosti a díky nízko umís-
těnému těžišti nabízí dostatečnou stabilitu 
při náhlých vyhýbacích manévrech, rych-
lejší jízdě nebo bočním větru. I když výkon-
nější verze nabízí skvělou dynamiku (z 0 na 
100 km/h za 7,8 s), sportovní výkony od 
něj nečekejte. 

Reakci pohonu je možné upravovat vol-
bou jízdních režimů – od ekologických 
dbajících na větší dojezd až po sportovní 
mód, kdy je k  dispozici maximální výkon 
a ostrá reakce na přidání plynu. 

K dispozici sedmiletá 
záruka

Na elektrické niro se vztahuje tradiční 
sedmiletá záruka s omezením na 150 000 
kilometrů. Tato záruka se navíc vztahuje 
i na akumulátory a elektromotor. 

KIA E-NIRO
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka
Vpředu uložený  elektromotor pohání přední kola, vý kon 150 kW 
při 3800–8000 1/min, točivý  moment 395 Nm. Převodovka samočinná. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4375/1805/1560 mm, rozvor 2700 mm. 
Zavazadlový prostor 0,451 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1812/380 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 167 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h 
za 7,8 s. Spotřeba 15,3–15,9 kWh/100 km, (WLTP), maximální dojezd 
455 km (WLTP), kapacita akumulátoru 64 kWh.

Cena 1 199 980 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Mimořádný dojezd, 
spotřeba

Vyšší hmotnost i cena

Výkon a zrychlení 
Oproti hybridu níž 
umístěná zadní 

sedadla

Záruka 7 let/150 000 km Průměrné zůstatkové 
hodnotySpotřeba

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

13,5/14,1 13,8/18,7 15,7

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 46,39 %

150 000 3 roky 40,95 %

210 000 3 roky 35,51 %

Uprostřed přístrojové desky najdeme 7“ dotykový displej rozhraní HMI (Human-Machine Interface) 
s řadou funkcí 
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tu zapojení elektromotorů a tím ovlivňovat 
chování auta, tedy především potlačovat 
nedotáčivost. Při akceleraci z klidu poko-
ří EQC stokilometrovou rychlost za 5,1 s, 
na rychlost 150 km/h pak stačí 11 s a než 
zasáhne omezovač (180 km/h), uběhne 
21,5 s. 

Pět variant pohonu

Pro jízdu je k dispozici pět různých reži-
mů pohonného ústrojí, které se liší mírou 
rekuperace – od plachtění přes mírnou 
a střední rekuperaci až po intenzivní, kdy 
je možné rychlost jízdy regulovat pouze 
plynovým pedálem. Pátý režim je speci-
ální, automatický, kdy míru rekuperace 
plynule mění funkce Eco Assist. Ta je pro-
pojena s navigací a asistenčními systémy, 
intenzita rekuperace se proto mění podle 
členitosti tratě, s  ohledem na blížící se 
rychlostní omezení a  také podle odstupu 

Akumulátory ukryté v podlaze vozu nabízejí 
80 kWh a lze s nimi ujet přes 320 km 

telných 100 kg lehčí než audi a má i nižší 
spotřebu.

300 kW a 760 Nm

Pohonné ústrojí vyznává stejnou koncep-
ci jako v  konkurenčním Audi e-tron i  Ja-
guaru I-Pace, tedy dvojici elektromotorů, 
kdy každý z nich, integrovaný s redukčním 
převodem a  diferenciálem, pohání jednu 
nápravu. S konkurencí je shodný i celkový 
výkon 300 kW, maximum točivého mo-
mentu je však s hodnotou 760 Nm vyšší 
než u  audi i  jaguaru. Vzhledem k  tomu, 
že elektromobil nemá převodovku, nehra-
je tento parametr ale tak zásadní roli jako 
u  konvenčních automobilů. Ostatně udá-
vané zrychlení má EQC lepší než Audi e-
-tron, jaguar je ale ještě o pár desetin lepší 
– především proto, že je lehčí. Kromě oka-
mžiků, kdy se akceleruje naplno, může ří-
dicí elektronika samozřejmě měnit intenzi-

Mercedes-Benz EQC je prvním elektrickým modelem, který nasměroval značku k nové etapě vývoje 
pohonů. Kromě designu zaujme vyspělou technikou, nízkou spotřebou, bohatou základní výbavou, 
ale i cenou, která není nadsazená. 

Mercedes-Benz 
EQC 400 4Matic
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,71 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu:  23,7 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +12 °C: 322 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  
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Model EQC už ale není v nabídce EQ 
osamocen. V prodeji je nyní elektric-

ká verze třídy V. Nové EQV zároveň čás-
tečně supluje luxusní velkoprostorové au-
tomobily a je součástí naší přílohy. Dalším 
chystaným modelem je kompaktní EQA. 

Jak název napovídá, EQC vychází z  tří-
dy C – přesněji řečeno crossoveru GLC. 
Konstrukčně ale lze EQC považovat za 
svébytný model, který má i  jiné rozměry. 
Například zadní převis je o 10 cm delší než 
u  GLC, takže díky tomu (a  velkorysému 
rozvoru) se rozměrově téměř dotáhlo na 
konkurenční Audi e-tron. Protáhlou záď 
designéři zdatně obtáhli rozmáchlými lini-
emi ve stylu kupé, takže EQC nevypadá 
nijak těžkopádně. Důsledkem je, že objem 
zavazadlového prostoru, rovných 500 litrů, 
rekordy netrhá, mezi elektrickými SUV je 
ale plně konkurenceschopný. Technický 
základ původem ve střední třídě tedy pro-
zradí až užší karoserie a také vcelku přízni-
vá drobnost – mercedes je o nezanedba-
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Přístrojovou desku zdobí mamutí displej rozdělený na dvě části 

Prostor na zadních sedadlech lze označit jen za 
průměrný 
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od ostatních aut. Jistou porci předvídavosti 
tak auto obstarává za řidiče a zároveň mu 
napovídá, aby jeho chování bylo efektivnější.

Akumulátory váží 625 kg 
a jsou z Německa

Akumulátory se nacházejí v podlaze mezi 
nápravami, kde tvoří integrální součást 
bezpečnostní struktury auta, a mají kapa-
citu 80 kWh. Tvoří ji dva moduly složené ze 
48 článků a čtyři ze 72 článků s celkovou 
hmotností 625 kg, baterie pracuje s napě-
tím 405 V při nominální kapacitě 230 Ah. 
Výrobu zařizuje dceřiná společnost kon-
cernu Daimler Deutsche Accumotive pří-
mo v Německu ve městě Kamenec, které 
leží nedaleko Drážďan a českých hranic.

Nízká spotřeba, 
vysoký dojezd

EQC disponuje akumulátorem o  kapa-
citě 80 kWh. V  kombinovaném provozu 
jsme s ním byli schopni ujet 322 km, což 
je stejný výsledek jako u Audi e-Tron s vý-
konnějším akumulátorem (95 kWh). Za 
nižší spotřebou hledejme mimo jiné i niž-
ší hmotnost. Na našem testovacím okru-
hu jsme dosáhli kombinované spotřeby 
23,7 kWh/100 km. Při vysloveně úspor-
ném jízdním stylu lze ale jezdit i za 20 kWh, 
což je vynikající výsledek. Naopak při sviž-
nější jízdě spotřeba šplhá ke 30 kWh. Do-
jezd se tak sníží na 260 km. 

Dobito za 40 hodin 
nebo 40 minut

Pro rychlejší dobíjení je EQC standard-
ně vybaveno kapalinou chlazenou palubní 
nabíječkou s  příkonem 7,4 kW střídavého 
proudu. K  superrychlému nabíjení stej-
nosměrným proudem je podle cílového 
trhu určen jeden ze tří konektorů, všechna 
evropská a  americká EQC mají standard 
Combo CCS. Při maximálním přípustném 
výkonu 110 kW je dobití z 10 na 80 % v ide-
álním případě otázkou 40 minut. Mercedes 

však férově přiznává i nejhorší možný scé-
nář: z  běžné domácí zásuvky při 2,3 kW 
trvá nabití z 10 % do plna přes 40 hodin. 

Zůstatkové hodnoty 
narostly o 10 %

U  modelu EQC jsme zaznamenali zají-
mavý vývoj zůstatkových hodnot. Během 
necelých dvou let stouply o  téměř 10 % 
a  dokonce lehce předstihly konkurenční 
Audi e-tron. Mercedesu tedy trh podle spo-
lečnosti Eurotax věří. 

Náklady na elektřinu při běžné jízdě leh-
ce překračují sedmdesát haléřů. Pokud 
se budete kochat temperamentem obou 
motorů, i tak náklady na elektřinu jen těžko 
přesáhnou 1 Kč/km. 

Mezi prémiovými auty 
nejlevnější

Zajímavou konkurenční výhodou, byť spí-
še psychologickou, je cenovka, která je pod 
hranicí dvou milionů korun. Audi sice doká-
že být ještě levnější, má ale nižší kapacitu 
akumulátoru a  o  něco chudší výbavu. Za 
cenu 1,97 milionu korun mercedes nabízí 
mimo jiné bezklíčové odemykání, parkova-
cí kameru, asistent sledování mrtvých úhlů 
nebo vrcholné provedení světlometů Multi-

beam LED (obdoba Matrix LED) s automa-
tickým přepínáním dálkových světel. Stan-
dardem EQC je též tempomat a parkovací 
senzory, které Mercedes už tradičně auto-
maticky doplňuje o parkovací asistent nebo 
multimediální systém s navigací – ovládaný 
přes touchpad nebo hlasově. 

MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka

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

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

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2495/520 kg. 
Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 1800 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 180 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,1 s. 
Spotřeba 20,2–21,3 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 445–471 km 
(WLTP), kapacita akumulátorů 80 kWh.

Cena 1 972 300 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Cena v rámci prémiového 
segmentu

Menší šířka interiéru

Vyspělé technologie, 
funkčnost pohonu 4x4

Hmotnost výkonných 
akumulátorů 

přesahuje 600 kg 

Schopnost tahat těžké 
přívěsy (1800 kg)

Zadní opěradla nelze 
polohovat

Rychlodobíjení až 110 kW

Nadprůměrné zůstatkové 
hodnoty

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

21,3/21,8 17,5/25,6 23,7

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 58,88 %

150 000 3 roky 51,97 %

210 000 3 roky 45,07 %
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tuny vážící hmotu. Přesto EQV propůjču-
je nadprůměrný temperament. A  točivý 
moment 362 Nm je zárukou nevadnoucí-
ho účinu v kopcích nebo při jízdě s nalo-
ženým autem. O rozumný dojezd se sta-
rají mohutné akumulátory s  využitelnou 
kapacitou 90 kWh. Jsou umístěné pod 
podlahou, a  tak nezasahují do prostoru 
pro cestující. Mercedes podle metodiky 
NEDC udává dojezd 406 km. V  rámci 
testu jsme ale ujeli 280 km. S ohledem 
na rozměry a hmotnost to rozhodně není 
špatný výsledek. Zde více než kde jin-
de platí, že dojezd je výrazně závislý na 
jízdním stylu řidiče. Testovací okruh jsme 
pro zajímavost absolvovali i  s  výrazně 
defenzivním jízdním stylem, což vystači-
lo na dojezd 343 km. Naopak v případě, 
že by EQV jelo plně obsazené (užitečná 
hmotnost je dle výbavy 865 až 940 kg),
je nutné počítat s  reálným dojezdem 
250 km. 

Nabíjení až 110 kW

Nabíjet lithium-iontový akumulátor je 
možné prostřednictvím rychlonabíječky 
s výkonem 110 kW. Nabití z 10 na 80 % 
kapacity zabere 45 minut. 

Z wallboxu nebo veřejné stanice lze auto 
nabíjet maximálně 11 kW, v takovém pří-
padě se z prázdné na úplně plnou baterii 
dostanete do 10 hodin. Maximální rych-
lost je omezena na 140 km/h, Mercedes 
ale umí volitelně odblokovat omezovač 
a posunout maximum na 160 km/h.

Zájemce bude zajímat, že i včetně DPH 
se obě velikosti dostanou cenově pod 
úroveň dvou milionů korun. Ve standardní 
výbavě nechybí třeba sledování mrtvého 
úhlu, sledování jízdy ve zvoleném jízdním 
pruhu či čtení dopravního značení.

Neobvykle vysoké 
zůstatkové hodnoty

Společnost Eurotax tomuto mercedesu 
věří. Společně s  novým Volkswagenem 
ID.3 lámou absolutní rekordy. Na zůstat-
kové hodnoty kolem 60 % po třech letech 
provozu a  nájezdu 90 000 km se zatím 
nedostala žádná značka ani s klasickým 
spalovacím motorem. Navíc obecně platí, 
že zůstatkové hodnoty prémiových zna-
ček nikdy nebyly oslnivé. Tím příjemnější 
je to překvapení. 

Základem pro elektrické EQV se sta-
la třída V, tedy velké luxusní MPV od 

Mercedesu, které vzešlo z dodávky Vito. 
Auto nicméně prodělalo tolik změn, že 
příbuznost s užitkovým modelem by kro-
mě podobností u vnějšího designu hledal 
málokdo. 

Hlavní výhodou velkoprostorového Mer-
cedesu EQV je velká vnitřní prostornost 
a variabilita. K dispozici jsou dvě velikos-
ti karoserie – kratší má délku 5140 mm 
a  rozvor o  délce 3200 mm, prodlouže-
ná má délku 5370 mm a  rozvor náprav 
3430 mm.

Svižný a se solidním 
dojezdem

Elektromotor o  výkonu 150 kW nemá 
lehkou práci. Musí rozpohybovat 2,6 

Mercedes svým novým osmimístným velkoprostorovým modelem 
EQV bourá předsudky o  elektromobilech. Jeho potenciálu si 
navíc všímá trh a  oceňuje ho neobvykle vysokými zůstatkovými 
hodnotami. U začínajících nových modelů navíc prémiové značky 
je to velký úspěch. 

MERCEDES-BENZ EQV
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka
Vpředu uložený  elektromotor pohání přední kola, vý kon 150 kW, 
točivý  moment 362 Nm. Převodovka samočinná. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 5140/1928/1901 mm, rozvor 3200 mm. 
Zavazadlový prostor 1,030/4,630 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 2635/865kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 160 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,2 s. Spo-
třeba 26,3 kWh/100 km, (NEDC), maximální dojezd 405 km (NEDC),
využitelná  kapacita akumulátoru 90 kWh.

Cena 1 940 767 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Mimořádně vysoké 
zůstatkové hodnoty

Cena

Výkon a zrychlení 

Vysoká hmotnost 2,6 tJízdní komfort

Dojezd

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

30,1/28,8 28,2/41,1 32,2

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 58,20 %

150 000 3 roky 54,21 %

210 000 3 roky 50,37 %

Mercedes-Benz EQV
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,97 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 32,2 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +10 °C: 279 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  

Elektromobil

I přes 500 kg vážící akumulátory nabízí EQV skvělou dynamiku i solidní dojezd (279 km) 



BusinessCar   I listopad 2020     49

vové náklady za elektřinu (33 Kč) a naftu 
(89 Kč) jsou v tomto případě 122 Kč. Je-
den ujetý kilometr tak vyjde na 1,22 Kč. 

Návratnost? Okamžitá!

A návratnost investice do hybridního po-
honu? Pokud bychom si chtěli pořídit ob-
dobně výkonný diesel s pohonem všech 
kol, museli bychom sáhnout po verzi 
E 400 d 4Matic. Ta je ale o 111 000 Kč
dražší než testovaný dieselový hybrid. 
Z tohoto úhlu pohledu je tak investice do 
plug-inu mimořádně výhodná. 

Mercedes je jedinou značkou, která nabízí benzinový i dieselový plug-in. 
Navíc si můžete vybírat mezi pohonem zadních nebo všech kol. 

52 km bezemisní jízdy. My jsme v kom-
binovaném režimu ujeli 45 km, po dálnici 
při rychlosti 130 km/h pak kapacita vy-
stačí na 33 km. 

Spotřebu nafty měříme při jízdě s vybi-
tým akumulátorem. U plug-inů je to jediná 
možnost, jak objektivně porovnat skuteč-
nou spotřebu paliva. Náklady na palivo, 
respektive výsledná spotřeba tak závisí 
na chuti dobíjet akumulátor. Pokud plug-in 
nebudete nabíjet vůbec, počítejte se spo-
třebou kolem 6 l/100 km. Když ho připojíte 
do zásuvky alespoň jednou za 400 km, 
klesne výsledná spotřeba na 5,2 l/100 km.
Pokud frekvenci nabíjení zkrátíte na 
200 km, budete jezdit za 4,6 l/100 km, 
což je s ohledem na velikost, výkon i po-
hon všech kol mimořádně nízká spotře-
ba. Při každodenním dojíždění do práce 
je ale reálné dobíjet akumulátor i každých 
100 km. V  takovém případě budete jez-
dit za úctyhodných 3,2 l/100 km. Pali-
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Mercedes-Benz má mezi dobíjecími hybridy výjimečné postavení. 
Pro třídu C i E totiž nabízí jak benzinový, tak i dieselový plug-in. Nás 
tentokrát zajímala vznětová verze, která je na trhu unikátní a navíc umí 
nabídnout i verzi s pohonem 4x4. 

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

Není proto velkým překvapením, že zatím-
co ostatní automobilky u  plug-in hybridů 
sází na benzinový spalovací motor, zrovna 
Mercedes to zkouší i  dieselovou cestou. 
Systém pohonu je stejný, třída C je ale k dis-
pozici pouze se zadním pohonem, zatímco 
třídu E si můžete za akceptovatelný příplatek 
72 600 Kč koupit i s pohonem všech kol. 

Úctyhodných 700 Nm

Dvoulitrový turbodiesel s  parametry 
143 kW a 400 Nm je totiž sám o sobě velmi 
dobrým motorem. Nejenže je ve výchozím 
provedení E 220 d dostatečně dynamický, 
ale především má nízkou reálnou spotřebu. 
Elektromotor o  výkonu 90 kW a  točivém 
momentu 440 Nm je vložený mezi spalovací 
motor a  devítistupňovou samočinnou pře-
vodovku. Sestava obou motorů tak nabízí 
úctyhodný točivý moment 700 Nm i výkon 
225 kW, což mu propůjčuje mimořádnou 
dynamiku. V hybridním režimu elektromotor 
pomáhá významně šetřit palivo a  zvládne 
auto pohánět samozřejmě i  samostatně. 
Maximální rychlost čistě na elektřinu dosa-
huje 135 km/h. 

Spotřeba závisí 
na chuti dobíjet

Akumulátor o  kapacitě 13,5 kWh by 
měl podle metodiky WLTP vystačit na 

MERCEDES-BENZ E 300 DE KOMBI 4MATIC
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka

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

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

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2140/660 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděné-
ho přívěsu 2100/770 kg.

Výkony

Největší rychlost 235 km/h (na elektřinu 135 km/h), zrychlení 
z 0 na 100 km/h za 5,9 s. Spotřeba 1,6 l/100 km (NEDC), 
resp. 18,7–19,7 kWh/100 km, maximální dojezd na elektřinu 52–54 km 
(NEDC), kapacita akumulátoru 13,5 kWh.

Cena 1 709 730 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Vyspělé technologie 
a efektivita pohonu

Akumulátory částečně 
zasahují do zavazad-

lového prostoru

Dynamika, výkon: 
225 kW a 700 Nm

Jen průměrný dojezd 
na elektřinu (45 km) 

Jízdní vlastnosti
Zůstatkové hodnoty 

u vznětového plug-inuZůstatkové hodnoty 
u benzinového plug-inu

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

6,1/5,2 4,8/6,3 5,9

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 46,30 %

150 000 3 roky 41,13 %

210 000 3 roky 35,96 %

Mercedes-Benz E 300 de
 4MaticSkutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 1,63 Kč/km

Dlouhodobá spotřeba nafty s vybitým akumulátorem: 5,9 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +12 °C: 45 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                 

Plug-in hybrid
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Elektrická corsa nás mile pře-
kvapila poměrem cena/výkon. 

V tomto kontextu chválíme 
také dojezd přes 280 km. 
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vzhledem k dojezdu i nadměrné tepelné zá-
těži akumulátoru běžné. 

Přestože automobilka dle přísnější nor-
my WLTP udává dojezd 337 km, my jsme 
na našem testovacím okruhu dosáh-
li v  kombinovaném režimu 281 km a při 
venkovní teplotě 11 °C jsme samozřejmě  
používali topení. Pokud zvolíte úsporný 
styl řízení a vyhnete se dálnicím, lze se na 
deklarovanou hodnotu 337 dostat. Úče-
lem našeho testu ale není lámat rekordy 
v dojezdu. V tomto kontextu se ještě sluší 
zmínit, že zapnuté topení v  závislosti na 
venkovní teplotě zkrátí dojezd o  10 až 
25 km. Klimatizace je k  akumulátoru 
o něco šetrnější. 

Nabíjení až 100 kW!

Akumulátor je možné dobíjet více způsoby, 
ten nejrychlejší je za použití 100kW rychlo-
nabíječky, což je maximum, které corsa 
zvládne. V  takovém případě je 80 procent 
kapacity k dispozici za 30 minut. 11kW třífá-
zová palubní nabíječka zvládne celou baterii 
nabít za 5 hodin a 15 minut. Cenově snadno 
dostupná jednofázová 7,4kW nabíječka na-
bití zvládne za 8 hodin. Z běžné zásuvky pak 
plné nabití trvá přes 35 hodin. 

Elektrická corsa nabízí stejně jako spalo-
vací celou řadu moderních bezpečnostních 
pomocníků. Mezi příplatky se vyjímají diodo-
vá Matrix světla, u nichž si elektronika sama 
upravuje intenzitu světelného paprsku. Už 
v základu nechybí upozornění na vybočení 
z jízdního pruhu či nouzové brzdění s detekcí 
chodců. Mezi příplatky jsou i adaptivní tem-
pomat nebo sledování slepých úhlů. Nevý-
hodou může být, že za většinu asistentů si 
nelze připlatit zvlášť, ale je potřeba zvolit celý 
balíček prvků.

Menší zavazadlový 
prostor

Akumulátory s  kapacitou 50 kWh jsou 
umístěné v podlaze vozu za předními seda-
dly, a tak neubírají žádný prostor v interiéru. 
Prostor pro cestující je stejný jako u  verzí 
s  konvenčními motory. Shodný je i  roz-
vor 2538 mm, který v segmentu B nepatří 
k největším. Kde je přítomnost akumuláto-
rů patrná, je zavazadlový prostor. Ten má 
v  základu 267 litrů a  po sklopení sedadel 
1042 litrů – o 42 litrů, respektive 39 litrů méně 
než s benzinovým či vznětovým motorem.

Opel svou corsu záměrně unifikoval a tak 
na první pohled vůbec nepoznáte, zda 

jezdí na elektřinu, benzin či naftu. Nejvýraz-
nějším prvkem jsou přední světla, na přání 
s technologií LED Matrix.

Dojezd 281 km

Technicky corsa těží ze spolupráce s kon-
cernovým partnerem Peugeot. S  elektric-
kými modely 208, ale i  DS 3 Crossback 
E-Tense sdílí stejný systém pohonu. Elektro-
motor má nadprůměrných 100 kW a točivý 
moment 260 Nm. Spolu s  automatickou 
převodovkou uděluje vozu zrychlení z 0 na 
100 km/h za 8,1 vteřiny – rychleji to žád-
ná jiná verze německého supermini neumí. 
A  corsa je dokonce o  1 sekundu rychlejší 
než sourozenecký model DS 3, který je kvůli 
lepší výbavě těžší. Nejvyšší rychlost je ome-
zena na 150 km/h, což je u elektrických aut 

Šestá generace Opelu Corsa vznikla pod taktovkou koncernových 
značek PSA. Není tedy divu, že elektrická verze sdílí stejný technický 
základ a naměřené hodnoty se tak liší jen minimálně. 

OPEL CORSA-E
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka
Vpředu uložený  elektromotor pohání přední kola, vý kon 100 kW, točivý  moment 
260 Nm. Převodovka samočinná s pevným převodovým poměrem. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4060/1765/1433 mm, rozvor 2538 mm. 
Zavazadlový prostor 0,267/1,042 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1455/390 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 150 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,1 s. 
Spotřeba 16,8 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 337 km (WLTP), 
kapacita akumulátoru 50 kWh.

Cena 789 990 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Solidní dojezd
Objem zavazadlového 

prostoru

Výkon a zrychlení 
Absence prostoru 
pro rezervní kolo

Vysoké zůstatkové 
hodnoty

Oproti konvenční verzi 
o 300 kg vyšší pohoto-

vostní hmotnostCena

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

13,6/13,9 13,6/22,7 16,4

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 55,10 %

150 000 3 roky 48,64 %

210 000 3 roky 42,18 %

Opel Corsa-e
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,49 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 16,4 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +11 °C: 281 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  

Elektromobil
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Plug-in s pohonem všech kol ujede na elektřinu 54 km. To je mezi SUV jedna z nejlepších hodnot. 

álné, budeme jezdit za 3,2 l/100 km. 
Když dobíjecí cyklus protáhneme na 
300 km, počítejme s  5,7 l/100 km. Po-
kud se plug-in nabije jen jednou za 
400 km, klesne spotřeba oproti ben-
zinové variantě pouze o  1 l/100 km 
(5,9 l/100 km). 

Menší zavazadlový 
prostor i nádrž

Systém hybridního pohonu prostor pro 
cestující nikterak neomezuje, zavazadel ale 
naložíme méně (o 125 l). Hodnota 395 l je 
v tomto segmentu hybridních SUV podprů-
měrná. Do zavazadlového prostoru čás-
tečně zasahuje benzinová nádrž, která 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 hybridu. 

200 000 korun více nežli o stupeň hůře vy-
bavený plug-in s pohonem předních kol. Ve 
shodné výbavě GT je pak rozdíl 120 000 Kč. 

Spotřeba záleží na chuti 
dobíjet!

Aby byly výsledky objektivní, u  plug-inů 
měříme spotřebu paliva vždy se zcela vybi-
tými akumulátory. Pokud známe dojezd na 
elektřinu, která je v našem případě 54 km, 
lze si jednoduše spočítat reálnou spotřebu. 

Peugeotu 3008 jsme při jízdě s  vybi-
tým akumulátorem naměřili spotřebu 
6,9 l/100 km. Tato spotřeba reprezentuje 
kombinovaný provoz ve městě, okresní sil-
nici a dálnici, jejíž podíl je 30 %. 

Pokud plug-in nabijeme každých 100 km, 
což je při jízdách do práce a  zpět re-
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Peugeot 3008 je velmi povedené a  líbivé SUV nabízející pestrou 
nabídku pohonných jednotek včetně dobíjecího plug-in hybridu, který 
se z běžné zásuvky nabije za 8 hodin a na elektřinu ujede 54 km. 
Poradí si také s přívěsy o hmotnosti 1250 kg.

Peugeot představil dva povedené hybrid-
ní systémy, které využívají modely 508 

a 3008. Zatímco manažerský liftback nebo 
kombi modelu 508 využívá systém s poho-
nem pouze předních kol, model 3008 nabízí 
dvě výkonové varianty. Slabší, s  výkonem 
165 kW, má pohon předních kol a je k mání 
za cenu 1 005 000 Kč s DPH, druhá ver-
ze má o 14 kW výkonnější spalovací motor 
a navíc druhý elektromotor (83 kW) poháně-
jící zadní kola. Celkový výkon je tak nadprů-
měrných 220 kW. 

SUV nabízí více vnitřního prostoru a  tak 
bylo možné zakomponovat větší akumulátor 
s kapacitou 13,2 kWh. Pro jízdu ale lze využít 
10,4 kWh. Oproti tomu Peugeot 508 nabízí 
kapacitu 11,8 kWh, využitelných je 9,3 kWh. 

Na elektřinu 54 km

Ale věnujme se testované verzi s pohonem 
všech kol. Spalovacímu motoru pomáhají 
v  režimu 4x4 dva elektromotory. I když vý-
robce uvádí dojezd na elektřinu 59 km, nám 
se podařilo v  režimu Auto, tedy převážně 
v  konfiguraci 4x2 ujet 54 km, což je mezi 
automobily SUV jeden z nejlepších výsled-
ků. Nejvyšší rychlost v elektrickém režimu je 
135 km/h. 

Testovaná verze s  pohonem všech kol 
je ale k mání až ve vyšší výbavě GT za cenu 
1 200 000 Kč s DPH. To je tedy o téměř 

PEUGEOT 3008 HYBRID4 300
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový čtyřválec pohání přední kola, objem 1598 cm3, 
vý kon 147 kW při 6000 1/min, výkon elektromotoru vpředu 81 kW, vzadu 
83 kW. Souhrnný výkon všech tří motorů 220 kW, točivý moment pak 520 Nm. 
Samočinná  převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4447/1841/1624 mm, rozvor 2675 mm. 
Zavazadlový prostor 0,395/1,357 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1915/415 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděné-
ho přívěsu 1250/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 240 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,9 s. Spotřeba 
kombinovaná dle WLTP 1,5 l/100 km, CO2 34 g/km. Nabíjení až 7,4 kW.

Cena 1 200 000 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Spotřeba i dojezd 
v el. režimu

Menší zavazadlový 
prostor

Jízdní vlastnosti, 
temperament pohonu

Cena

Pohon všech kol, 
vyspělá technika Benzinová nádrž 

jen na 43 l
Zůstatkové hodnoty

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

6,8/6,0 5,8/8,1 6,9

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 53,90 %

150 000 3 roky 47,58 %

210 000 3 roky 41,26 %

Peugeot 3008 Hybrid4 300
Skutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 1,95 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 6,9 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +14 °C: 54 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                 

Plug-in hybrid
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synchronizaci převodových stupňů a  třecí 
spojku. Místo toho je zde primitivní zubová 
spojka, která má jen polohy sepnuto a ro-
zepnuto. O  srovnání otáček se totiž stará 
druhý elektromotor. Ten slouží také jako 
startér a  pomocný generátor. Převodovka 
má sice celkem šest stupňů, pro spalovací 
motor jsou ale určeny jen čtyři, další dva při-
padají trakčnímu elektromotoru.

Pro elektromotor se řadí druhý rychlostní 
stupeň okolo 60 km/h, převody určené pro 
spalovací motor jsou velmi dlouhé s ohle-
dem na využitelnost ve vyšších rychlostech. 
Systém je sestaven tak, aby se vůz vždy 
rozjížděl na elektřinu. Spalovací motor je 
atmosférický benzinový čtyřválec objemu 
1,6 l, který známe z dřívějších renaultů nebo 
dacií. Nyní je výrazně modernizovaný a pra-
cuje v úsporném Atkinsonově cyklu.

Zajímavý dojezd 
i spotřeba

Na to, že kapacita akumulátoru má 
9,8 kWh, což je podprůměrná hodnota, 
jsme s méganem v kombinovaném režimu 
ujeli 47 km, což je téměř stejně jako konku-
renční plug-iny s výkonnějšími akumulátory.
Překvapivě nízká je také spotřeba benzinu při 
jízdě s vybitým akumulátorem. V kombinova-
ném režimu jsme naměřili jen 5,8 l/100 km. 

Maximální rychlost v čistě elektrickém re-
žimu je 135 km/h. Vedle toho je k dispozici 
hybridní režim a  také mód E-Save, který 
udržuje stav nabití baterie nad 40 %, aby 
bylo možné do cíle cesty ve městě dojet 
na elektřinu. Poslední možností je sportov-
ní režim, který využívá výkon obou jedno-
tek naplno. Celkem je k dispozici 117 kW,
z  nichž 68 připadá na spalovací motor 
a 51 na elektromotor.

Spotřeba závisí 
na četnosti dobíjení

Spotřeba plug-inů závisí na četnosti na-
bíjení. Pokud mégane nabijeme alespoň 
jednou za 400 km, bude dlouhodobá spo-
třeba benzinu 5,11 l/100 km. Když interval 
zkrátíme na 200 km, klesne spotřeba na 
4,4 l/100 km. A  když mégane nabijeme 
každých 100 km, pak spotřeba klesne na 
3,1 l/100 km. Právě na takto nízkou spotře-
bu by se měl uživatel bez problémů dostat, 
pokud bude auto používat převážně na do-
jíždění do práce. 

Moje vůbec první svezení s Méganem 
E-Tech bylo v  rámci novinářských 

předváděcích jízd, kdy měl už zcela vybitý 
akumulátor. Po otočení klíčku se okamžitě 
spustila zážehová šestnáctistovka, která se 
vehnala do vysokých otáček a v nich začala 
rezonovat. To nebylo přímo reprezentativ-
ní uvítání. Nakonec jsem později v  rámci 
čtrnáctidenního testu s  mégane ujel přes 
2000 km a podobná konfigurace extrémní-
ho dobíjení u stojícího vozidla nenastala ani 
jednou. Za jízdy je hladina hluku nízká, ve 
vysokých otáčkách by ale mohl být benzi-
nový motor lépe odhlučněný. 

Neobvyklá technika

Novinka od Renaultu mezi ostatními plug-
-in hybridy vyniká zcela odlišným přístupem 
k  uspořádání hnacího řetězce. Ke spalo-
vacímu motoru totiž přidává rovnou dva 
elektromotory a převodovku má klasickou 
hřídelovou – v  podstatě se jedná o  zjed-
nodušenou manuální skříň, která postrádá 

Nový mégane nás velmi příjemně překvapil dostupnou cenou, 
technickým inovátorstvím, spotřebou a nízkou hmotností. I  když 
jsme si po prvním rozjetí mysleli, že se stane propadákem testu. 

RENAULT MÉGANE E-TECH 160
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový čtyřválec pohání přední kola, objem 1598 cm3, vý kon 
68 kW při 5000 1/min, výkon elektromotoru 51 kW. Výkon obou motorů je 117 kW. 
Samočinná šestistupňová převodovka – elektromotor využívá dva rychlostní stupně, 
zážehový motor čtyři.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4625/1870/1446 mm, rozvor 2712 mm. 
Zavazadlový prostor 0,389/1,305 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1490/480 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 183 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,8 s. Spotřeba kombi-
novaná dle WLTP 1,3 l/100 km. CO2 29–32 g/km. Kapacita akumulátoru 9,8 kWh. 

Cena 795 500 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Efektivita pohonu, 
spotřeba

Malá benzinová nádrž 
(39 l)

Neobvyklá konstrukce 
pohonu

Menší zavazadlový 
prostor

Vysoké zůstatkové 
hodnoty

Horší tlumení motoru 
ve vyšších otáčkách

Vyspělá technika, 
nízká hmotnost

Cena

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

5,4/5,3 4,9/7,0 5,8

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 53,94 %

150 000 3 roky 47,62 %

210 000 3 roky 41,30 %

Renault Mégane E-Tech
Skutečné náklady na palivo 
s vybitým akumulátorem: 1,61 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu 
s vybitým akumulátorem: 5,8 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +14 °C: 47 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  
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Renault Mégane využívá zajímavou konstrukci plug-in hybridního pohonu
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E-boxer nabízí výjimečnou techniku. Forester navíc podle japonských, evropských i amerických 
nárazových testů patří mezi nejbezpečnější SUV na trhu. 

napájeným z vysokonapěťového akumu-
látoru. 

Další zajímavostí je, že účinnost rekupe-
race nezávisí na otáčkách spalovacího mo-
toru. K  dobíjení akumulátoru tak dochází, 
i  když je spalovací motor v  klidu, protože 
systém elektrického pohonu a tedy i reku-
perace je součástí samočinné převodovky. 

Automobilka tvrdí, že nový systém 
pohonu je řidičsky přívětivější a v měst-
ském provozu dokáže ušetřit přes 
10 % paliva. To koneckonců potvrzují 
také výsledky našeho měření, které jsou 
uvedeny v  příslušné tabulce. Forester 
umí také jet pouze na elektřinu. Nejčas-
těji při parkování, ale také do rychlosti 
50 km/h. Výkon 118voltového akumulá-
toru je 13,5 kW, jmenovitá kapacita pak 
4,8 Ah. S  plně nabitým akumulátorem 
jsme „s  lehkou nohou“ zvládli ujet čistě 
na elektřinu 1,5 km rychlostí do 40 km/h, 
při nízkém zatížení je to však i více.

sám. Když je to potřeba, může se sys-
tém nabíjet spalovacím motorem nebo 
rekuperací při jízdě. 

Jak ve foresteru, tak i  v  modelu XV 
tedy pohon kombinuje tradiční zážehový 
dvoulitrový boxer (110 kW) s elektromo-
torem (12 kW) umístěným v bezstupňo-
vé samočinné převodovce Lineartronic. 
Spalovací motor má přes 80 % nových 
komponentů. Při vývoji byl kladen velký 
důraz na spolehlivost a životnost. Motor 
se v praxi velmi často vypíná. Nejčastě-
ji se tak děje při zpomalování nebo jíz-
dě ustálenou rychlostí. Tento ustavičně 
se opakující cyklus klade vysoké náro-
ky na mazání. Aby se životnost motoru 
nezkracovala, je vyšší mazací tlak vyví-
jen nezávislým elektrickým čerpadlem 
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Subaru nyní patří mezi značky s  nejmladší modelovou skladbou. 
Modelovou ofenzivu zanedlouho doplní nová generace Outbacku. 
Nové nebo faceliftované modely navíc doplňuje zcela nový hybridní 
pohon e-Boxer. Ten nyní najdeme v modelech Impreza, XV a v nové 
generaci Foresteru. 

Subaru představuje své pojetí hyb-
ridního pohonu. Zatímco většina 

automobilek nabízí zcela nové pohonné 
systémy, které občas trpí dětskými ne-
mocemi, Subaru jde svou cestou. Ne-
chce totiž přijít o  své věrné zákazníky, 
kteří u  značky oceňují její tradiční hod-
noty, tedy především klasické spalovací 
boxery (motory s protilehlými válci), které 
výrazně snižují těžiště vozu, a  léty pro-
věřený a  do detailů vypiplaný symetric-
ký pohon všech kol. Ten se stal výkladní 
skříní značky především pro svou funkč-
nost, spolehlivost a životnost. Mezi další 
benefity patří nízká pohotovostní hmot-
nost a  vynikající jízdní vlastnosti. Toto 
vše moderní plug-in hybridy nabídnout 
nedokážou. E-boxer na druhou stranu 
není tak úsporný neboli ekologický jako 
plug-in hybridy, tedy pokud řidič akumu-
látory neustále dobíjí.

Jak v praxi funguje 
a kolik ušetří?

Subaru tedy v Evropě začíná s elektri-
fikací ve formě hybridního systému bez 
možnosti vnějšího dobíjení ze zásuvky. 
To znamená, že se do e-boxeru čerpá 
pouze benzin a  s  elektřinou hospodaří 

SUBARU FORESTER E-BOXER
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka

Vpředu podélně uložený zážehový boxer společně s elektromotorem (12,3 kW) 
pohání všechna kola. Zdvihový objem 1995 cm3, výkon 110 kW 
při 5600–6000 1/min, točivý moment 194 Nm při 4000 1/min. 
Bezstupňová samočinná převodovka. 

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

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1727/458 kg, hmotnost brzděného/nebrzděné-
ho přívěsu 1870/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 188 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 11,8 s, 
kombinovaná spotřeba dle nové metodiky WLTP 8,1 l/00 km.

Cena 900 000 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Tradičně vysoké zůstatko-
vé hodnoty

Pouze jedna 
motorizace

Jízdní vlastnosti, nízká 
hmotnost

Vyšší cena je částeč-
ně kompenzována 

bohatou bezpečnost-
ní výbavou

Mimořádná bezpečnost Jen průměrná užiteč-
ná hmotnost 

(432 až 458 kg)Vnitřní prostor

 SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 56,11 %

150 000 3 roky 49,53 %

210 000 3 roky 42,95 %

Subaru Forester e-Boxer
Skutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 2,34 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu: 8,3 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +14 °C: 1,5 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                 

Hybrid
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Nadprůměrné 
zůstatkové hodnoty

Nejvyšší zůstatkové hodnoty má nová 
octavia se zážehovými motory a  verze na 
CNG. Po třech letech provozu a  po ujetí 
150 000 km je zůstatková hodnota lehce 
nad 50 %. U vznětových verzí se pohybuje 
kolem 47 %. A plug-in? Se 45 % se mezi no-
vými hybridy řadí k lepšímu průměru. Větši-
na konkurenčních plug-inů měla při uvedení 
na trh zůstatkové hodnoty mezi 40 a 45 %. 
Když pak hybridní model prokáže svou spo-
lehlivost, po jednom až dvou letech stoupne 
zůstatková hodnota o 5 až 10 %. Takže ani 
u octavie se žádný zázrak nekoná a lze po-
čítat, že v příštím roce bude svými zůstat-
kovými hodnotami dohánět benzinové a ply-
nové verze. V porovnání s konkurencí si ale 
všechny motorizace octavie včetně plug-in 
hybridní verze vedou nadprůměrně dobře. 

Bez rychlého 
nabíjení a s menším 
zavazadlovým prostorem

Nevýhodou je zavazadlový prostor zmen-
šený z  640 na 490 litrů a  palivová nádrž 

nefitem je skutečnost, že hybridní verze 
1.4 TSI iV/180 kW je stejně drahá 
(939 900 Kč) i výkonná jako klasická ver-
ze se zážehovým motorem 2.0 TSI/180. 

Spotřeba 3,1 
nebo 6,1 l/100 km

V  rámci testovacích jízd nás spotře-
ba příjemně překvapila. Abychom moh-
li plug-in hybridy objektivně srovnávat, 
měříme u nich spotřebu benzinu se zce-
la vybitými akumulátory. Dlouhodobá 
spotřeba octavie je v  tomto režimu jen 
6,1 l/100 km. S lehce nadprůměrným do-
jezdem se pak octavia stává z  pohledu 
nákladů na pohonné hmoty velmi atrak-
tivní. Její výši ale ovlivní především řidič, 
respektive jeho chuť akumulátory dobíjet. 

Pokud octavii nabijeme alespoň jednou 
za 400 km, bude dlouhodobá spotřeba 
benzinu 5,35 l/100 km. Když interval 
zkrátíme na 200 km, klesne spotřeba na 
4,6 l/100 km. A  když octavii nabíjeme 
každých 100 km, pak spotřeba klesne 
na 3,11 l/100 km. Právě na takto nízkou 
spotřebu by se měl uživatel bez problé-
mů dostat, pokud bude auto používat 
převážně na dojíždění do práce. 

Čtvrtá generace Škody Octavia umí kromě benzinu, nafty a plynu jezdit také na elektřinu. Kromě 
mild hybridu je k mání i testovaný plug-in, se kterým lze bez větších problémů ujet na elektřinu 50 km. 

Škoda Octavia iV
Skutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 1,72 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 6,1 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +12 °C: 49 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  
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Po Superbu iV přichází plug-in hybrid 
i  do nabídky octavie. Pohon je až 

na menší úpravy shodný s vlajkovou lodí 
značky. Pro octavii je ale k  dispozici ve 
dvou výkonech, 150 nebo 180 kW. Obě 
verze pracují se stejně výkonnými motory, 
elektromotor disponuje 85 kW, zážeho-
vý motor 1,4 TSI pak 110 kW. Jiné je ale 
softwarové sladění obou motorů. Slabší 
verze upřednostňuje nízkou spotřebu, vý-
konnější pak sází na sportovnější zážitky, 
montuje se proto výhradně do verze RS. 

Plug-in bez příplatku!

Škoda dokázala svůj nový plug-in vý-
tečně nacenit. Verze 1.4 TSI iV/150 kW 
startuje od 835 600 Kč, což je mezi plug-
-iny velmi atraktivní cena. A  dalším be-

Plug-in hybridní Octavia překvapí nízkou spotřebou 
při jízdě s vybitým akumulátorem. Pokud ji nabijete 
alespoň jednou za 200 km, budete jezdit 
za 4,6 l/100 km.

Akumulátory částečně zasahují do prostoru 
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s objemem sníženým ze 45 na 40 litrů. Bate-
rie také ke škodě uživatele, avšak evidentně 
v rámci udržení složitosti a výrobních nákla-
dů v rozumných mezích, nepodporuje rych-
lé nabíjení. Nabíjení z 0 na 100 % trvá přes 
běžnou zásuvku pět hodin, přes 3,6kW wall-
box 3,5 hodiny. Nabíjení jen do 80 % tento 
čas zkrátí o hodinu.

Rekuperace spolupracuje 
s navigací

Výhodou je naopak možnost efektivně 
s energií pracovat. Vedle obvyklé jízdy nejpr-
ve na elektřinu a poté hybridně je zde mož-
nost šetřit kapacitu baterie pro pozdější jízdu 
a také pro specifické použití určená možnost 
zpětného nabití baterie zvýšenou zátěží spa-
lovacího motoru. Ta ale co do nákladů vel-
ký smysl nemá. Klasický rekuperační režim 
na voliči převodovky na rozdíl od superbu 
chybí, intenzita brzdění elektromotorem je 
odvislá od míry a intenzity sešlápnutí brzdo-
vého pedálu a plynule se prolíná s nástupem 
provozních brzd. Přes dotykový displej pak 
lze nastavit trvale vysokou intenzitu rekupe-
race se zpomalováním 1,2 m/s2 při každém 
uvolnění plynového pedálu.

S  rekuperací je také propojen takzvaný 
asistent hospodárné jízdy, který využívá 
propojení s  kamerou a  senzory asistenč-
ních systémů a také on-line mapou v navi-
gačním systému. Se včasným předstihem 
před kruhovým objezdem nebo rychlostním 
omezením řidiče ikonou na přístrojovém štítu 
vyzve ke zvolnění, po chvíli začne sám reku-
peračně zpomalovat. Při aktivaci této funk-
ce se z každého může stát defenzivní řidič 
a nevědomky i specialista na úspornou jízdu. 
Funkci, která zvyšuje efektivitu s minimálním 
dopadem na průměrnou rychlost jízdy, lze 
samozřejmě deaktivovat. To mnoho řidičů 
určitě ocení, obyčejný uživatel auta totiž ty-
picky nevědomky jezdí mnohem agresivněji, 
než je nutné, a podobná předvídavost by ho 
znervózňovala.

Sportovní plug-in 
bez příplatku!

Jak už jsme zmínili v úvodu, sportovní verzi 
RS si nyní lze pořídit jak s klasickým benzi-
novým motorem 2.0 TSI/180 kW, tak nově 
i v hybridním provedení 1.4 TSI iV/180 kW. 
Kromě toho, že mají obě verze samočinnou 
převodovku DSG, tak mají i  stejný výkon 
a dokonce i stejnou cenu! Je mezi nimi tedy 
zásadnější rozdíl? 

Ano je, hybridní sportovec má bohatší 

standardní výbavu, výkonnější brzdy, kom-
pletně přepracovaný podvozek doplněný 
o  řízení s  progresivním převodem a  větší 
chuť zrychlovat. Hybrid má dále oproti ben-
zinové verzi znatelně lepší pružné zrych-
lení. Například z 80 na 120 km/h je rozdíl 
znatelných 2,2 sekundy. Dle grafu průbě-
hu točivého momentu je navíc maximum 
400 Nm prakticky dostupné kdykoliv od 
900 do 4000 otáček.

S touto technickou výstrojí je RS iV velmi 
svižné, na každé sešlápnutí plynu reaguje 
ve sportovním režimu okamžitě a bouřlivě. 
Na výjezdu z kruhového objezdu je to až na 
hranici trakčních možností jinak velmi zdaři-
lého podvozku. Ten patří k hlavním rozdílům 
a důvodům pro preferenci RS. Je příkladně 
tuhý, věrně kopíruje povrch a přitom nedo-
skakuje ani nemlátí. Dále je to mimořádně 
silný brzdný účinek, který kombinuje zvět-
šené brzdy RS s rekuperací 85kW elektro-
motoru. A  také simulace výrazného zvuku 
pohonné soustavy ve sportovním režimu, 
a to i tehdy, pokud se jede jen na elektřinu.

Ryzí sportovní zážitek z jízdy přesto RS iV 
nabídnout nedokáže. Má poněkud odtažité 
řízení a  z  konstrukčních důvodů postrádá 
aktivní diferenciál – navíc se náprava musí 
umět vypořádat s  náporem newtonmetrů 
z  kombinace pohonných jednotek. Svoji 
roli také hraje standardní světlá výška, kvů-
li ochraně baterie nemohou mít plug-iny 
o  15 mm snížené šasi. A  proti zábavě 
v  klasickém slova smyslu jde i  hmotnost 

od 1695 kg. Tak jako má Octavia RS iV 
nový druh pohonu, je i jízda s ní novým dru-
hem zážitku.

Finanční výhodnost RS iV oproti benzino-
vému RS bude pochopitelně záležet zejmé-
na na míře využívání elektrického pohonu. 
Srovnatelná cena mu ale dává výhodnou 
startovní pozici, která plug-in hybrid posou-
vá z role kuriozity pro nadšence do rovno-
cenného postavení.

ŠKODA OCTAVIA 1,4 TSI IV
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  zážehový čtyřválec pohání přední kola, objem 1395 cm3, 
vý kon 110 kW při 5000 1/min, výkon elektromotoru 85 kW. Výkon obou motorů je 
150 kW, točivý moment pak 350 Nm. Samočinná dvouspojková převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4689/1829/1469 mm, rozvor 2686 mm. 
Zavazadlový prostor 0,455/1,410 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1620/429 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděné-
ho přívěsu 1500/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 220 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,7 s. Spotřeba 
kombinovaná dle WLTP 1,4 l/100 km/CO2 34 g/km. Kapacita aku. 13 kWh.

Cena 835 600 Kč s DPH, combi je za příplatek 40 000 Kč

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Spotřeba i dojezd v el. 
režimu

Malá benzinová nádrž 
(40 l)

Cena, solidní zůstatkové 
hodnoty

Menší zavazadlový 
prostor

Užitečné a dobře naladě-
né asistenční systémy Vyšší hmotnost

Vyspělá technika 

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

6,6/5,3 5,0/6,8 6,1

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 51,01 %

150 000 3 roky 45,15 %

210 000 3 roky 39,29 %

Interiéru dominuje jen dvouramenný volant a širokoúhlý dotykový displej
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kem objevil v  minulé generaci. I  zde je 
zejména vinou evropských regulací jen 
nouzová zásoba benzinu, konkrétně 
9 l. Přepnutí z jízdy na CNG nemůže řidič 
sám zvolit, na benzin Octavia G-TEC jen 
startuje v mrazech pod -10 °C nebo na 
něj jede, když tlak v nádržích klesne pod 
11 barů. K tomu v našem případě došlo 
po ujetí 437 km, posléze se při tanko-
vání z plničky Innogy podařilo do nádrží 
o  udávaném objemu 17,33 kg naplnit 
16,53 kg. Zde je důležité upozornit, že 
plnicí stanice pracují s  různými systémy 
stlačování plynu a tak je i  rozdílný plnicí 
tlak. Například u benzinky na dálnici D1 
jsme u Humpolce natankovali do „plné“ 
nádrže jen 13,2 kg plynu.

Stále jezdí za korunu 
na kilometr

Díky nízkému součiniteli odporu, kte-
rý u  plynové verze dosahuje jen 0,254, 
a funkci jízdy samospádem na volnoběh 
je nová Octavia G-TEC mimořádně efek-
tivní auto. Na dálkových trasách těžko 
hledá přemožitele jak na poli výdajů za 
palivo, tak díky většímu podílu uhlíku 
a  lepší výhřevnosti v  samotné spotřebě 
přepočtené na hmotnost. Na dálnicích 
si plynová octavia doslova libuje, mo-
tor na sedmý rychlostní stupeň točí při 
130 km/h jen 2700 otáček a spotřebuje 
3,9 kg na 100 km.

Zatímco na dálkových trasách ukazu-
je CNG verze octavie hybridním i  naf-
tovým konkurentům záda, ve městě to 
tak tak jednoznačné není. Celkový prů-
měr v našem městském okruhu vyšel na 
4,2 kg/100 km. Díky práci v  úsporném 
Millerově cyklu je motor TGI velmi efek-
tivní při ustálené rychlosti nebo plynu-
lém zrychlování. Městská spotřeba se 
tedy podobá jízdě po dálnici rychlostí 
130 km/h. Odpovídá tak zhruba spotře-
bě dieselů a  na hony je vzdálená hyb-
ridům, které si v  tomto režimu naopak 
získávají rozhodující náskok.

Nová Octavia G-TEC kombinuje zná-
mý pohon se všemi vymoženostmi 

čtvrté generace. Může mít karoserii lift-
back i  kombi, brzy se také k  aktuálně 
nabízenému automatu DSG přidá ma-
nuální převodovka. Omezení na straně 
výbavy jsou jen v  technicky nezbytných 
detailech: kvůli plynovým nádržím pod 
podlahou zavazadelníku je jeho objem 
nejen menší, ale vylučuje pochopitelně 
možnost náhradního kola nebo dvojité 
podlahy u kombi. 

Dále nelze zvolit příplatkový sound sys-
tém (chybí místo pro subwoofer), sní-
žený sportovní podvozek nebo naopak 
paket pro špatné cesty. Tažné zařízení 
musí být v  případě zájmu instalované 
z  výroby, jeho dodatečná montáž není 
možná. Jinak jsou ale možnosti indivi-
dualizace neomezené, ať jde o praktické 
detaily, sportovní paket nebo nejrůznější 
asistenční systémy.

Motor 1,5 TGI o  výkonu 96 kW je 
v  principu ten samý, jaký se před ro-

Škoda zůstává jednou z mála značek, která klade důraz na CNG. 
Plynový pohon se proto objevuje i v nové generaci Octavie, kterou 
pohání nová upravená patnáctistovka. S  trochou nadsázky lze 
tvrdit, že jezdí za podobné náklady jako elektromobil! 

ŠKODA OCTAVIA 1,5 TGI G-TEC
ZÁKLADNÍ  ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  zážehový čtyřválec pohání přední kola, objem 1498 cm3, vý kon 
96 kW při 5000–6000 otáčkách, točivý  moment 200 Nm při 1400–4000 otáčkách. 
Sedmistupňová dvouspojková samočinná převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4689/1829/1469 mm, rozvor 2686 mm. 
Zavazadlový prostor 0,455/1,410 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1419/546 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1400/700 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 218 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,6 s. 
Spotřeba 3,4–3,5 kg/100 km (NEDC), objem nádrží 17,33 kg (CNG) a 9,0 l (benzin).

Cena 613 900 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Mimořádně nízké 
náklady na palivo

Malá benzinová nádrž (9 l) 
snižuje celkový dojezd

Možnost libovolně 
konfigurovat výbavu 
– kromě základních 

technických omezení

V určitých oblastech 
nutnost dobře plánovat 

tankování

Užitečné a dobře 
naladěné asistenční 

systémy

Navigace automaticky 
nenabízí čerpací stanice jen 

s CNG

 SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

4,2/3,4 3,2/4,0 3,8

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 50,95 %

150 000 3 roky 45,15 %

210 000 3 roky 39,29 %

Škoda Octavia G-TEC
Náklady na CNG při ceně 26,70 Kč/kg: 1,01 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 3,8 kg/100 km
Skutečný dojezd na CNG před přepnutím na benzin: 437 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  

CNG
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ID.3 díky povedenému podvozku a pohonu zadních kol báječně zatáčí

vě pohybovat kolem v rozmezí 15,5 až 
16,1 kWh/100 km. V rámci našeho testova-
cího okruhu jsme v kombinovaném režimu 
se středně těžkými akumulátory (58 kWh) 
okruh zvládli za 17,9 kWh/100 km. Je to leh-
ce nad průměrem v daném segmentu. Vyšší 
spotřeba může být dána robustním a výkon-
ným motorem, který je schopen krátkodo-
bě nabídnout až 150 kW. Při dlouhodobější 
rychlé jízdě jeho výkon klesá na 70 kW. 

Povedené jízdní 
vlastnosti a pohon 
zadních kol

ID.3 patří mezi lehčí elektromobily, což má 
vliv i na jízdní vlastnosti. Podvozek se navíc 
povedl velmi dobře naladit, je velmi stabilní 
a  přitom dostatečně komfortní. Díky aku-
mulátorům umístěným v podlaze nabízí také 
optimální rozložení hmotnosti a v kombinaci 
se sériově dodávaným pohonem zadních 
kol je stabilita a ochota zatáčet překvapivá. 
V případě, že dojde ke smyku zadní nápravy, 
zakročí stabilizační systém možná až příliš 
agresivně. 

nější akumulátor (77 kWh) se bude podle 
výrobce nabíjet 7,5 hodiny. 

U dobíjení z veřejných stanic dokáže ID.3 
zvládnout nabíječky s výkonem až 125 kW. 
Doba nabíjení z 5 na 80 % zabere 30 minut. 

Mimořádné zůstatkové 
hodnoty 

Volkswagenu ID.3 trh věří. To potvrzu-
je řada leasingových společností včetně 
Eurotaxu. Zůstatkovou hodnotu 60 % z pů-
vodní ceny vozu po 3 letech provozu a ujetí 
150 000 km zatím nikdo jiný nabídnout ne-
dokázal. A to ani s konvenčními motory, na-
tož u elektromobilů. 

Vyšší spotřeba

Podle metodiky WLTP by se měla kom-
binovaná spotřeba v  závislosti na výba-
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Po nemalém zpoždění výroby modelu ID.3, symbolu nové éry 
Volkswagenu, se první zákazníci konečně dočkali. A podle prvních 
reakcí trhu to vypadá, že půjde o velmi úspěšný model. To také 
potvrzují mimořádně vysoké zůstatkové hodnoty společnosti 
Eurotax. Hodnotu 60 % po 3 letech provozu a ujetí 90 000 km 
zatím nikdo jiný nepokořil ani s konvenčními motory. 

Nejlevnější verze 
do 800 000 Kč

Začátek nové elektrické éry značky Volks-
wagen se jmenuje ID.3. Toto auto je prvním 
sériově vyráběným modelem nové generace 
elektromobilů. Byl specificky zkonstruován 
pro elektromobilitu a maximálně využívá po-
tenciál této techniky. Nabízí dlouhý dojezd, 
prostorný interiér, dynamické jízdní vlastnosti 
a zcela novou úroveň digitální konektivity. Mo-
del ID.3 má zaujmout i cenou, zvláště v zá-
kladním provedení, které se zatím neprodává. 
Nabídne „nejslabší“ akumulátor o  kapacitě 
45 kWh, jehož reálný dojezd odhadujeme 
okolo 250 km. Cena této verze nemá překro-
čit hranici 800 000 korun včetně DPH a první 
zákazníci by se měli dočkat na jaře 2021. 

Kromě zmiňovaného nejlevnějšího prove-
dení s akumulátorem 45 kWh je nyní v na-
bídce verze s 58 kWh a brzy dorazí také nej-
výkonnější provedení se 77 kWh. 

Volkswagen na trh postupně uvede další 
modely řady ID – od kompaktních vozů přes 
SUV až po velké sedany.

Rychlost dobíjení

ID.3 je možné nabíjet střídavým proudem 
o výkonu 11 kW. Nabíjení testovaného pro-
vedení vybitého akumulátoru (58 kWh) do 
100 % zabralo rovných 6 hodin. Nejvýkon-

VOLKSWAGEN ID.3
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

Motor, převodovka
Vpředu uložený  elektromotor pohání zadní kola, nejvyšší výkon 150 kW, dlouho-
době udržitelný výkon 70 kW, točivý  moment 390 Nm. Převodovka samočinná. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4261/1809/1552 mm, rozvor 2770 mm. 
Zavazadlový prostor 0,385 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1794/521 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 160 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,3 s.
Spotřeba 15,5–16,1 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 420 km 
(WLTP), kapacita akumulátoru 58 kWh.

Cena 1 014 900 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Mimořádně vysoké 
zůstatkové hodnoty

Jen průměrná 
spotřeba elektřiny

Výkon a zrychlení 
Více otáček volantu 
mezi krajními rejdy 

(3,5 ot.)

Komfort sezení vzadu

Objem zavazadlového 
prostoru

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

15,0/15,2 14,6/22,7 17,9

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 60,19 %

150 000 3 roky 53,14 %

210 000 3 roky 46,08 %

Volkswagen ID.3
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 3 Kč/kWh: 0,54 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 17,9 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +7 °C: 310 km

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                 

Elektromobil
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Nízká spotřeba i díky 
omezovači rychlosti

Automobilka udává průměrnou spotřebu 
energie 21,5 kWh/100 km, což je ekviva-
lentem spotřeby 2,1 l/100 km nafty. V rám-
ci našeho testu jsme dosáhli dlouhodobé 
spotřeby 22,6 kWh/100 km, s  nákladem 
500 kg se pak průměrná spotřeba zvýší na 
26,2 kWh/100 km. To jsou velmi zajímavé hod-
noty, které ale připisujeme především pevné-
mu omezovači rychlosti na 90 km/h. Jakékoli 
předjíždění si proto s e-crafterem rozmyslíte, 
omezená rychlost ale umožňuje vysoký do-
jezd, který může v čistě městském provozu 
při defenzivní jízdě přesáhnout i 170 km. 

Brzy ujede i 400 km!

V průběhu příštího roku by měla automo-
bilka představit facelift crafteru, který přinese 
nejen nové technologie, ale také zařazení 
elektrického pohonu pro všechny jeho verze 
včetně valníku a  podvozku pro individuální 
nástavby. Velkou změnou bude nový bateri-
ový set umožňující dojezd až 400 kilometrů. 
Zajímavostí také je, že všechny vozy budou 
mít stejnou konstrukci nezávisle na maximál-
ní povolené hmotnosti. Rozdíl tak bude jen 
v příslušné homologaci.

80 % kapacity 
za 45 minut

Nový e-crafter má již v  základní výbavě 
možnost nabíjení rychlodobíjecí stanicí CCS 
s  výkonem 40 kW. V  takovém případě lze 
získat 80 % kapacity baterie za 45 minut. 
Tento způsob rychlonabíjení ale lze v  sou-
časné době považovat jen za průměrný. 

K  nabíjení lze použít také nástěnnou na-
bíječku se střídavým proudem o  výkonu 
7,2 kW. V  tomto případě se akumulátory 
nabijí na 100 % kapacity během 5 hodin a 
20 minut. V  případě dobíjení proudem 
2,3 kW se 100 % kapacity obnoví za 17 hodin. 

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

Při vývoji byla konstrukce od počátku 
uzpůsobena i  pro elektropohon. Bateriový 
set s kapacitou 35,8 kWh váží 400 kg a je 
umístěn pod podlahou, přičemž platforma 
je stejná jako u verze se zadním náhonem. 
Ve srovnání s předním náhonem je podlaha 
o 10 cm vyšší, což je u e-crafteru kompen-
zováno provedením H3. Nákladový prostor 
je vysoký 1861 mm s šířkou mezi podběhy 
1380 mm.

Zázraky se dějí

Jak jsme zmínili v úvodu, e-crafter výrazně 
zlevnil. Cena klesla o více jak 300 000 ko-
run a zároveň si podle společnosti Eurotax 
výrazně polepšil v zůstatkových hodnotách. 
Zatímco při uvedení na trh se zůstatkové 
hodnoty po třech letech a ujetí 90 000 km 
pohybovaly do 40 %, nyní zaznamenaly ná-
růst o více jak 10 % (51,45 %)!

Mezi užitkovými auty jsou elektromobily stále raritou. Nový 
Volkswagen e-Crafter je kvalitní a  dobrou alternativou městské 
dodávky. Prodeje ale stagnovaly kvůli vysoké ceně. To se nyní 
mění. Při uvedení na trh stál přes 1,6 milionu, nyní se nejlevnější 
verze vejde do 1,3 milionu korun bez DPH. 

VOLKSWAGEN E-CRAFTER
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE (ÚDAJE VÝROBCE)

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

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

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 2427/1073 kg.

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

Cena 1 289 713 Kč bez DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Atraktivní pořizovací 
cena 

Jen průměrné 
rychlonabíjení

Vysoká užitná hmot-
nost (1,1 t)

S nákladem může být 
dojezd omezující

Nízké náklady na 
provoz a palivo

Omezovač rychlosti nasta-
ven jen na 90 km/h

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU. 
V závorce s nákladem 500 kg 

(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

21,2/23,9 22,8/x 22,6 (26,2)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 51,45 %

150 000 3 roky 48,16 %

210 000 3 roky 44,53 %

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

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                  

Elektromobil

Nový e-crafter je zatím pouze v  jediném 
provedení, a  to dodávka se středním 

rozvorem, délkou i  výškou označenou H3. 
V této konfiguraci má nákladový prostor ob-
jem 10,7 m3 s celkovou hmotností 970 až 
1720 kilogramů v závislosti na verzi. To se ale 
příští rok změní. 



režimu, volně elektromotor zapojovat za 
účelem snížení spotřeby paliva během 
celé cesty nebo jet na spalovací motor 
a  plnou kapacitu baterie ponechat pro 
závěrečnou jízdu po městě. Vedle řízení 
využití baterie může řidič nastavení vozu 
upravit volbou klasických jízdních režimů 
(Eco, Comfort, Sport a Individual).

Výkonnější nemusí 
znamenat žíznivější

Ve druhém kole jsme na stejnou trasu 
vzali Golf GTE, taktéž s plně nabitou baterií 
a v navoleném hybridním režimu. Pro umoc-
nění zážitku z vyššího výkonu se do jízdy ve 
větší míře zapojuje elektromotor. Není proto 
divu, že při zachování jízdního stylu se bate-
rie vybila po ujetí přibližně 80 kilometrů. Při 
druhé jízdě jsme dosáhli průměrné spotřeby 
paliva 2,9 l/100 km při průměrné rychlosti 
56 km/h. Nižší spotřeba je pravděpodobně 
dána skutečností, že se u GTE častěji zapo-
juje elektromotor, a  tak při kratších vzdále-
nostech je spotřeba benzinu nižší. 

Sportovně střižená verze GTE je na první 
pohled rozpoznatelná díky ostřejšímu ex-
teriérovému paketu, který vozu propůjčuje 
sportovnější charakter. Stejně tak se chová 
i  podvozek, je tužší a  pracuje s  jinou útlu-
movou charakteristikou. Při jízdě je znát, 
že se jedná o  ostřejší verzí ehybridu. Vůz 
je pocitově tužší a  ještě lépe vyvážený. 
Díky adaptivním tlumičům ale dokáže být 
i komfortní. 
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Mimochodem plug-in hybridní techniku 
Volkswagenu sdílí také Škoda Octavia 
a Octavia RS. 

V hybridním režimu 
příjemně úsporný

Oba modely jsme v  rámci meziná-
rodního představení testovali na stejné 
100 km dlouhé trase zahrnující převážně 
okresní silnice se startem ve Wolfsbur-
gu. Elektromotor pomáhá zejména při 
rozjezdech, spalovací motor se většinou 
zapojil po překročení 30 km/h. Pokud 
máte puštěnou navigaci, je zajímavé sle-
dovat chování inteligentní rekuperace. 
Na rovinkách nechá vůz volně plachtit, 
naopak před vjezdem do vesnice nebo 
omezením rychlosti zvýší účinek rekupe-
race. K plynulému zpomalení do předví-
dané vesnice slouží také ukazatel, kdy je 
vhodné sundat nohu z plynu. Na dálnici 
při rychlosti přes 100 km/h může motor 
jet v  nebývale nízkých otáčkách, jelikož 
točivý moment dodává elektromotor, 
čímž se snižuje spotřeba. 

Na 102 km dlouhé trase jsme s ehybri-
dem dosáhli spotřeby 3,4 l/100 km s prů-
měrnou rychlostí  61 km/h. V cíli přitom 
ještě zbylo 20 % kapacity akumulátoru. 
V čistě elektrickém režimu jsme ujeli při-
bližně 10 kilometrů. Režim využití bate-
rie jsme ponechali v  základním módu, 
avšak její využití lze široce konfigurovat. 
Není tak problém jet v čistě elektrickém 
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Osmá generace Golfu je po svém uvedení na trh dostupná s osmi různými pohony, z čehož pět 
se řadí mezi hybridní či mild hybridní. Nejzajímavější jsou verze, které lze nabít ze zásuvky, protože 
ideálně spojují výhody konvenčních automobilů a elektromobilů. Verze GTE dokonce nabízí i sportovní 
svezení. 

Základním stavebním prvkem obou 
verzí je zážehový přeplňovaný čtyřvá-

lec 1,4 TSI s výkonem 110 kW a točivým 
momentem 250 Nm. Kombinovaný vý-
kon soustavy modelu eHybrid dosahuje 
150 kW s 350 Nm. U verze GTE je výkon 
posílen odlišným vyladěním softwaru na 
180 kW a  400 Nm točivého momentu. 
Elektromotor s výkonem 80 kW a 330 Nm
točivého momentu čerpá energii ze 
135 kg těžké sady lithium-iontových aku-
mulátorů, jejichž kapacita byla mezige-
neračně navýšena o  50 % na 13 kWh. 
Nabíjení je možné prostřednictvím dobí-
jecího AC stojanu s maximálním výkonem 
3,6 kW nebo za jízdy spalovacím motorem. 

Automobilka uvádí, že nový Golf eHyb-
rid by v bezemisním režimu díky spotřebě 
11 kWh/100 km mohl ujet až 80 kilome-
trů. V praxi ale bude reálný dojezd kolem 
55 km, což odhalí až náš redakční test. 
Ale i  tak by se jednalo o nadprůměrnou 
hodnotu. Celkový dojezd by měl být po-
dle automobilky 870 kilometrů. V případě 
výkonnější verze GTE, která sice využívá 
stejně výkonné motory, ale jejich vzájem-
né softwarové naladění cílí na výkon, ni-
koli spotřebu. Kumulovaný výkon obou 
motorů je proto o  30 kW vyšší, vyšší je 
ale zároveň i spotřeba. Automobilka proto 
uvádí kratší dojezdy. Celkový dojezd klesl 
z 870 km na 745 km, dojezd na elektři-
nu pak klesl z 80 na 60 km a s dojezdem 
koresponduje také vyšší spotřeba, která 
stoupla z 11 kWh/100 km u ehybridu na 
12,4 kWh/100 km u verze GTE.

Hybrid na více způsobů
PŘEDSTAVUJEME                                          VOLKSWAGEN GOLF EHYBRID

Sportovnější Golf GTE má 
shodnou hybridní techniku jako 

úspornější verze ehybrid. Má ale 
o 30 kW větší výkon, sportovnější 

vzhled a upravený podvozek. 



téma prováděly, nic takového neprokázal. 
Naopak, mnohokrát se potvrdilo, že vše, co 
se nachází v zorném poli řidiče a bezpro-
středně nesouvisí s jízdou, narušuje pozor-
nost řidiče a tím zvyšuje jeho rizikový faktor.

Při nehodě může 
přitížit i držák mobilního 
telefonu 

Zastupoval jsem jednou řidiče, kterému 
přímo před auto vběhl chodec. Došlo ke 
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vé umělce: rouška zavěšená na zrcátku. 
K  tomu je ovšem třeba mimořádného 
talentu.

Houpající se předměty 
oddalují mikrospánek?

Setkal jsem se s názorem, že houpající se 
předmět na zrcátku narušuje stereotyp po-
hledu z vozu, nebo dokonce omezuje mik-
rospánek a tím přispívá k větší bezpečnosti 
jízdy. Ani jeden z výzkumů, které se na toto 
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Také v době „covidové“ vídáte zavěšenou roušku na vnitřním zpětném zrcátku? Ano, zavěšená rouška 
zůstane čistá, ale zároveň řidiči zakryje důležitou část výhledu, ve kterém vám může zmizet i velká 
dodávka. Ne nadarmo se říká, jaké auto, takový řidič. O komentář k tomuto nebezpečnému nešvaru 
jsme poprosili Roberta Kotála z Dopravní akademie. 

Těžko pochopit řidiče, který přes-
tože má v  autě mnoho možností, 

kam zasunout nebo pověsit aromatický 
stromeček, pověsí jej na vnitřní zrcátko. 
Stromeček se houpe, točí, a to všechno 
v  zorném poli řidiče. A  proč sundávat 
ten vyčichlý, vždyť se tam může nechat 
a přidat další. A pak zase další. A ještě 
přidat růženec, ten na zrcátku nemůže 
chybět. Nebo oběšence. Aby plejáda 
houpajících se předmětů byla úplná. 
Anebo se to dá ještě vylepšit, současná 
doba totiž přinesla prostor pro opravdo-

Když chybí výhled…
… smrt nebývá daleko

Dopravní přeDpisy                                                  Předměty v zorném Poli



silnicích vidět vozidla jednoho dopravce, 
bohatě vybavená vlaječkami, stromečky, 
notebooky, a pak vozidla jiného doprav-
ce, z nichž ani jedno nic takového nemá. 
A  už jen z  toho si utvořit představu, jak 
moc to ten který dopravce myslí vážně 
a na čem mu opravdu záleží. Tedy bez-
pečnost by to měla být rozhodně.

V  rámci defenzivní strategie jízdy be-
reme vzhled vozidel jako jednu z  indi-
cií při vyhledávání potenciálů rizik. Větší 
pozornost věnujeme řidiči vozidla, které 
svým vzhledem nějak vybočuje z normá-
lu (v  jasném dni jede s  mlhovkami, má 
neprůhledná skla, záměrně nečitelnou 
registrační značku, držák mobilu upro-
střed čelního skla, houpající se nesmys-
ly na vnitřním zrcátku), protože je prostě 
u  něj pravděpodobnější, že se dopustí 
nějakého pro nás ohrožujícího jednání. 
Tuto závislost si může každý lehce ověřit. 
Například tím, že bude pozorovat vozidla, 
neoprávněně stojící na místě vyhrazeném 
pro invalidy. Většina z nich má na zrcátku 
něco pověšené.

Proč si rovnou nezakrýt 
oko páskou?

Jakékoliv omezování výhledu řidiče 
z  vozidla je tedy protiprávní a  může mít 
snadno přesah až do trestněprávní roviny. 
Ale hlavně je nesmyslné a kontraproduk-
tivní. Nikdo normální si přece jen tak část 
výhledu nezakryje. Nebo zakryli byste si 
při řízení dobrovolně jedno oko páskou? 
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střetu, při kterém chodec utrpěl těžká 
zranění s doživotními následky. Řidič jel 
přímo, nepřekročil rychlostní limit, ne-
byl u  něj zjištěn alkohol. Chodec nebyl 
na přechodu pro chodce a  do vozovky  
vběhl náhle. Bylo tedy evidentní, že ne-
hodu zavinil chodec a za svá zranění si 
může sám. Jenže ten chodec měl advo-
káta, který z  fotodokumentace z  místa 
nehody zjistil, že řidič automobilu měl 
uprostřed čelního skla držák s mobilním 
telefonem. Začal tvrdit, že řidič měl kvůli 
tomu ztížené výhledové podmínky, a  vy-
slovil hypotézu, že kdyby držák na skle 
nebyl, řidič by možná chodce viděl dříve 
a  mohl tak nehodě zabránit, případně 
snížit rychlost jízdy a zmenšit tak rozsah 
zranění chodce. A soud mu dal za pravdu 
a  řidiči přisoudil jistou míru zavinění. Sa-
mozřejmě že hlavní vinu na nehodě měl 
chodec, jenže při nehodě s  těžkým zra-
něním a  doživotními následky i  minoritní 
spoluzavinění přináší citelný trest. 

Co na to zákon?

Říká následující: Vozidlo v  zorném poli 
řidiče nesmí být vybaveno žádnými před-
měty, např. okrasné a upomínkové před-
měty, které by omezovaly výhled řidiče 
všemi směry, s  výjimkou schválených 
označení určených k  umístění na skla 
vozidla nebo označení či zařízení povin-
ně umisťovaných podle jiných právních 
předpisů jako například funkční elektro-
nické zařízení pro úhradu mýtného nebo 

platný kupón prokazující uhrazení časové-
ho poplatku.

Všechny držáky, stromečky a  řetízky 
jsou tedy zakázány. Výhled ale musí být 
zajištěn všemi směry, tedy i do stran. Pro-
to dnes poměrně rozšířené záclonky na 
bočních sklech kabin nákladních automo-
bilů patří rovněž mezi zakázanou výbavu. 
Nejenže omezují periferní vidění řidiče, 
ale některé dokonce musí řidič rukou po-
odrhnout, když se chce podívat doleva. 
Uvedený text zákona dále vylučuje umís-
tění tabletů a notebooků, pokud zasahují 
do zorného pole řidiče.

Jaké auto, takový řidič!

To, jak vypadá automobil, vypovídá cosi 
o řidičské úrovni jeho uživatele a také o fi-
remní kultuře, která se promítá do správy 
vozového parku. Řidič, který své řemeslo 
opravdu ovládá, si nikdy dobrovolně ne-
zakryje část svého výhledu. Ale udělá to 
ten, který nechápe vztah mezi „dobře vi-
dět“ a „řídit bezpečně“ anebo věří nejrůz-
nějším mýtům, například o  již zmíněném 
narušení stereotypu houpajícím se před-
mětem na zrcátku.

Firemní pravidla dopravce, který má 
bezpečnost svých řidičů na první příčce 
svých cílů, vylučují (v  souladu s  citova-
ným zákonem) jakékoliv omezení výhledu 
z  vozidla. Takový dopravce zhusta svá 
vozidla kontroluje a jakmile zjistí porušení 
pravidla, ihned donutí řidiče k  odstraně-
ní překážky výhledu. A  tak můžeme na 



Na sněhu vysloveně 
podprůměrné

Je zajímavé, že téměř každá pneuma-
tika dominovala na jiném povrchu, ale 
vcelku nabídnou univerzální pneumatiky 
jen podprůměrné vlastnosti. Na dosta-
tečné hodnocení dosáhly produkty Con-
tinental AllSeasonContact (stupeň 3,6), 

BusinessCar   I listopad 2020     6362   BusinessCar   I listopad 2020

Univerzální pneumatiky na sněhu rozhodně neexcelovaly

tech Evropské unie. To byl jeden z důvodů, 
proč se spojil rakouský autoklub ÖAMTC 
s německým ADAC a společně si na celo-
roční pneumatiky posvítily. Test byl náročný, 
protože se pneumatiky musely testovat jak 
v parném létě, tak i na sněhu a v třeskutých 
mrazech. 

Zkoušelo se celkem sedm pneumatik, kte-
ré se testovaly na SUV Ford Kuga v rozměru 
235/55 R17.
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O významu zimních pneumatik se toho napsalo už mnoho. My jsme se tentokrát zaměřili na fakta. 
Známe výsledky testů celoročních pneumatik a také zmíníme zajímavosti, které zřejmě popřou řadu 
panujících mýtů. 

Stále častěji diskutovaným tématem jsou 
celoroční pneumatiky. Na trhu se obje-

vily poprvé před sedmi lety a u nás je na-
bízeli jen dva výrobci. Nyní je situace zcela 
jiná. I když stále ztělesňují řadu kompromisů, 
technologie i kvalita materiálů významně po-
kročily. 

Není bez zajímavosti, že prodeje celoroč-
ních pneumatik v Evropě jen v loňském roce 
stouply o pětinu. Kdo nechce ztratit pozici, 
musí je mít v nabídce. V principu jde o dezén 
s hustými lamelami ze zimního modelu, bě-
houn je ale z tvrdší, spíše letní směsi. 

Sedm pneumatik 
pod drobnohledem

Podle techniků německého autoklubu 
ADAC jsou univerzální pneumatiky stále ob-
líbenější i proto, že už roky nebyla pořádná 
zima, natož sněhové závěje. Obliba celoroč-
ních pneumatik roste prakticky ve všech stá-

Mohou vás pneumatiky 
překvapit?

BEZPEČNOST                             ZIMNÍ PNEUMATIKY

Nezávislé testy německého a rakouského 
autoklubu si tentokrát posvítily na univerzální 
pneumatiky. Pro firemní flotily mají stále řadu 

nedokonalostí. 



ekologické pneumatiky, které se ale už ne-
montují jen na elektromobily a plug-in hybri-
dy. Nové emisní normy jsou nekompromisní 
a velmi výrazně tlačí na razantnější snižování 
valivého odporu pneumatik. Jenže v  sou-
časné době už nezbývá příliš možností, jak 
je dál snižovat. Spalovací motory už není 
kam vylepšovat a  další konstrukční řešení 
jsou příliš nákladná. Na výrobce pneuma-
tik tak znatelně tlačí samotné automobilky, 
ale i nová legislativa, která má v blízké bu-
doucnosti radikální snížení valivého odporu 
a hlučnosti nakázat. A  jak už naznačily ně-
které koncepty nejvýznamnějších výrobců 
pneumatik, jediným řešením, jak toho do-
sáhnout, bude montáž úzkých pneumatik 
na nezvykle velké průměry kol. 

Zatímco dnes je nejběžnější šestnáctipal-
cový ráfek, za pár let to budou standardní 
ráfky přes 20“ s  úzkými a  nízkoprofilovými 
pneumatikami. Ty by kromě menší hlučnosti 
a valivého odporu současně měly mít větší 
odolnost proti aquaplaningu, kratší brzdnou 
dráhu na mokru a lepší vlastnosti na zasně-
žené vozovce. Znatelně horší však budou 
jízdní vlastnosti na suchu. 

Pravidla pro používání 
zimních pneumatik 
se v zahraničí liší 

Významným důvodem pro zavede-
ní povinnosti používat zimní pneumatiky  
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Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 (3,8), 
Nokian Weatherproof (3,9) a  Uniroyal 
AllSeason Expert 2 (4,3). Podle hod-
nocení autoklubu všechny čtyři nabízejí 
uspokojivý výkon na mokru, ale na- 
dchnou jen průměrně na suché vozovce. 
Při vyšších rychlostech se auto chovalo 
nejistě. Jízdní stabilita ještě více kles-
la za vysokých letních teplot. Například 
pneumatiky Nokian Weatherproof jezdily 
báječně na sněhu a  ledu, ale na suché 
vozovce hodně ztrácejí.

Opakem „nokianů“ jsou pneumatiky 
Bridgestone Weather Control A005. Po-
kud tedy sníh nikdy nepotkáte, zbystře-
te. Excelují totiž na suchu i mokru a do 
kapsy strčí i  řadu letních pneumatik, na 
sněhu jsou ale velmi špatné a společně 
s  pneumatikami Vredestein Quatrac se 
v celkovém hodnocení propadly.

Se sněhem si tedy univerzální pneuma-
tiky příliš nerozumí. Dokonce i ty nejlepší 
získaly jen trojku. Tedy jako ve škole byly 
jen dobré, dvě z nich dokonce byly ne-
dostatečné!

Výsledky testů německého a  rakous-
kého autoklubu přinášíme v  přehledné 
tabulce. 

Resumé 

Pomineme-li nižší bezpečnost, pro firemní 
flotily se univerzální pneumatiky dříve neho-
dily především kvůli nadměrnému opotře-
bení. Finančně naprosto postrádaly význam 
i u automobilů s nižším kilometrovým nájez-
dem. To se nyní mění. Současné univerzální 
pneumatiky si o  něco polepšily v  celkové 
bezpečnosti, výrazně se ale zlepšily v oblas-
ti životnosti. V porovnání se sadou zimních 
a  letních pneumatik ale stále ve finančním 
aspektu zaostávají. A i nadále platí, čím více 
se ujede kilometrů, tím méně se vyplácí. 
Pomyslná hranice ročního nájezdu se těžko 
vypočítává, podle nás ale leží někde kolem  
15 000 km. Větší smysl dávají také řidičům, 
kteří jezdí v nižších oblastech a neplánují ly-
žařské výlety. A v případě sněhové kalamity 
vás určitě nepodrží. Pro firemní flotily tedy 
žádné dobré zprávy. 

Ekologické pneumatiky 
zhorší vlastnosti na suchu

Téma univerzálních pneumatik do jisté míry 
souvisí s dalším novým trendem a tím jsou 

Celoroční pneumatiky 235/55 R17 103 V/Y Sucho Mokro Sníh Led Opotřebení Výsledek

Continental AllSeasonContact 3,6 2,6 3,0 2,4 1,5 3,6

Goodyear Vector 4Seasons 3,8 2,6 3,6 2,4 1,0 3,8

Michelin CrossClimate + 2,6 2,7 3,9 2,4 0,6 3,9

Nokian Weatherproof 3,9 2,9 3,0 2,7 2,0 3,9

Uniroyal AllSeason Expert 2 4,3 2,7 3,0 2,4 1,0 4,3

Vredestein Quatrac Pro 3,9 2,6 5,2 2,7 1,0 5,2

Bridgestone Weather Control A005 2,6 2,0 5,4 2,4 2,0 5,4

Hodnocení: Jako ve škole. Čím vyšší číslo, tím horší výsledek.                                                                                                                                    ZDROJ: ADAC

Univerzální pneumatiky se významně zlepšily 
především v oblasti životnosti

Úseků pro povinné užití zimních pneumatik je nejvíce především v „alpských“ zemích. 
U nás jich dokonce ubylo. 



vyhovující a lze prokázat příčinnou souvislost 
na vzniklé nehodě, může pojišťovna přistou-
pit k výraznému krácení pojistného plnění. To 
tedy platí i v případě, že jsou na automobilu 
po 1. 11. namontovány letní pneumatiky. 
Pojďme si povědět, co říká znění zákona. 
Podle něj je povinnost zimního obutí v přípa-
dě, že lze v období od 1. 11. do 31. 3. vzhle-
dem k povětrnostním podmínkám předpo-
kládat, že se na silnici během jízdy může vy-
skytovat sníh, led nebo námraza. U vozidel 
do 3,5 tuny musíte mít zimní pneumatiky na 
všech čtyřech kolech a hloubka vzorku musí 
být minimálně 4 mm. U vozidel nad 3,5 tuny 
je pak předepsána minimální hloubka dezé-
nu 6 mm. Může se stát, že v případě neho-
dy na letních pneumatikách vám pojišťovna 
zkrátí plnění, a  to i v případech, kdy nejste 
viníkem nehody. Občas totiž pojišťovna krá-
tí plnění při jízdě na letních pneumatikách 
v tomto období automaticky bez přihlédnutí 
k  tomu, jaké bylo v daný okamžik nehody 
počasí a kdo nehodu zavinil. 

Obecně ale platí, že pojišťovna nemá dů-
vod pojištění krátit, pokud jste neporušili zá-
kon. Jestliže tedy dojde k nehodě na letních 
pneumatikách v zimním období, ale počasí 
bude krásné a  silnice suchá, pojišťovna 
nemá důvod ke krácení pojistného. Pokud 
máte letní pneumatiky poškozené a na vzni-
ku dopravní nehody nenesete žádnou míru 
účasti, tak i v tomto případě pojistné plnění 
nemá být kráceno. V  těchto případech ale 
také záleží na konkrétním znění pojistné 
smlouvy. 

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

Úseků pro povinné užití 
zimních pneumatik  
je stále méně

Dopravní značky ukládající povinnost 
použít zimní pneumatiky (vločka) zůstá-
vají v platnosti, ale jejich použití je méně 
časté. Současné ustanovení zákona tedy 
dává jistou svobodu, kdy za teplejších 
zimních slunečných dnů lze vyjet i na let-
ních pneumatikách, naproti tomu je ale 
přísnější za špatného studeného počasí, 
kdy je nutné použít zimní pneumatiky na 
všech typech silnic.

Poškození výtlukem 
lze vymáhat po majiteli 
komunikace

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

v  zákonem vymezeném období jsou práv-
ní úpravy v okolních státech, které vesměs 
(kromě Polska) takovou úpravu obsahují 
nebo z nich taková povinnost vyplývá. Na-
příklad na Slovensku je přímo v § 38 zákona 
č. 8/2009 Z.z., o cestnej premávke, povin-
né užívání zimních pneumatik obdobné jako 
u nás. V Německu z právní úpravy zákona 
o silničním provozu (StVO) povinnost použití 
zimních pneumatik a  sněhových řetězů za 
určitých klimatických podmínek vyplývá ne-
přímo. V Rakousku pak je používání zimních 
pneumatik předepsáno v  zákoně o  vozi-
dlech mezi povinnostmi řidiče, a to zvlášť pro 
osobní vozidla, nákladní vozidla a autobusy. 
Tato povinnost platí celostátně na všech sil-
nicích s výjimkou vozidel M1 a N1, kdy platí 
pouze na silnicích se zimním povrchem vo-
zovky. Úřady a  policie ovšem mohou tato 
omezení podle místních podmínek upravit. 
Prakticky ve všech státech se ale znatelně 
přísněji postihují řidiči, kteří na letních pneu-
matikách způsobí nehodu, nebo se prokáže, 
že zimní pneumatiky mohly nehodě zabránit, 
a to i v případě, že nebyla zaviněna. To samé 
platí o pojistném plnění pojišťoven. 

Nevyhovující pneumatiky 
mohou způsobit krácení 
pojistného plnění

Pokud jsou pneumatiky sjeté pod stanove-
ný limit nebo pokud jsou z jiného důvodu ne-

BEZPEČNOST                             ZIMNÍ PNEUMATIKY
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Hloubka dezénu pod 5 mm snižuje původní schopnosti zimních pneumatik. Při jízdě na sněhu je tak 
nutné zvýšit pozornost. 



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

Kdy jsou nové 
pneumatiky staré?

Na všech pneumatikách musí být uve-
den takzvaný DOT kód. Na pneumatice 
začíná označením „DOT“ a jeho poslední 
čtyřčíslí vám poskytne informaci o týdnu 
a roku výroby pneumatiky. 

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

Většina námi oslovených odborníků 
je toho názoru, že správně uskladněná 
pneumatika si původní vlastnosti ucho-
vává nejméně 5 let. Pokud se namontuje 
na automobil, její stárnutí je nejméně pě-
tinásobně rychlejší. Není bez zajímavosti 
výrazná aktivita společnosti Michelin, 
která vyzývá k  testování nejen nových, 
ale i  opotřebených pneumatik. Každá 
na automobilu namontovaná pneuma-
tika stárne jinak a  různě se také vyvíjejí 
její vlastnosti. Má se obecně za to, že 
většina renomovaných značek vyrábí  
pneumatiky, které stárnou pomaleji. Při 
vývoji nových pneumatik se bere v úvahu 
i schopnost co nejdéle si udržet původní 
vlastnosti. 

Rozdílný tlak může 
poškodit systém 
pohonu 4x4

Pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách 
může ušetřit nemalé částky za opravy. Za 
zmínku určitě stojí, že u  automobilů s  po-
honem 4x4 může rozdílný tlak v  pneuma-
tikách kol jedné nápravy poškodit systém 
pohonu, respektive diferenciály, protože i při 
jízdě v  přímém směru se každé kolo otáčí 
jinou rychlostí, což jim dá pořádně zabrat. 
Rozdílný tlak v pneumatikách navíc znatel-
ně snižuje funkčnost stabilizačního systému. 
Z  výše uvedených důvodu se tedy vyplatí 
především u vozidel s pohonem všech kol 
kontrolovat tlak v  pneumatikách alespoň 
jednou měsíčně. Jeho měření a  huštění je 
nutné provádět při provozní teplotě, tedy 
po jízdě. Výrobci automobilů vždy uvádějí 
správné hodnoty tlaku pneumatik pro daný 
model jak pro zatížení pouze řidičem, tak i při 
plném využití užitečné hmotnosti vozu ces-
tujícími a zavazadly. Řidič by se měl těmito 
hodnotami řídit. Nikoli si práci „ulehčit“ tím, 
že pneumatiky na podzim přehustí a tak do 
dalšího přezutí nebude potřeba tlak kontro-
lovat. 

Podhuštěné pneumatiky 
mohou zvýšit spotřebu 
až o 1 l/100 km

Pokud se jezdí na podhuštěných pneuma-
tikách, výrazně se zvyšuje teplota pneumatik 
a snižuje životnost. Zároveň stoupá spotře-
ba pohonných hmot. Podhuštěné pneuma-
tiky dokáží zvýšit spotřebu o téměř 1 l/100 
km. Záleží samozřejmě na zvolené moto-
rizaci a  rozměru pneumatik. Čím širší jsou  

pneumatiky, tím znatelnější je vliv na spotře-
bu. Spotřeba také vzroste výrazněji u záže-
hových motorů. Pokud budeme vycházet 
z našeho nedávného měření, kdy jsme tes-
tovali běžný rozměr pneumatik 195/65 R15 
na Škodě Octavia 1.4 TSI, tak podhuštění 
všech pneumatik o  60 kPa (0,6 baru) na-
výšilo spotřebu o  0,4 l/100 km, při výraz-
ném podhuštění o  150 kPa (1,5 baru) byl 
pak nárůst spotřeby více jak dvojnásobný  
(+0,95 l/100 km). Dalším efektem je skuteč-
nost, že při takové míře podhuštění dochází 
k  nadměrnému zahřívání v  oblasti bočnic. 
Čím rychleji jedeme a čím teplejší je silnice, 
tím rychleji pneumatiku nenávratně zničí-
me. Při ustálené dálniční rychlosti 130 km/h 
může teplota bočnic výrazně přesáhnout 
100 °C. Při takových teplotách už dochází 
k  postupné destrukci bočnic a  „rozvále-
né“ pneumatiky už nebude možné pou-
žít. Ovšem i mírné podhuštění do hodnoty  
0,5 baru má za následek nadměrné opotře-
bení především na okrajích běhounu. 
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Nejpoužívanější indexy nosnosti

Index Nejvyšší nosnost kola

77 412

78 425

79 437

80 450

81 462

82 475

83 487

84 500

85 515

86 530

87 545

88 560

89 580

90 600

91 615

92 630

93 650

94 670

95 690

96 710

97 730

Nejpoužívanější rychlostní indexy

Index Nejvyšší rychlost (km/h)

P 150

Q 160

R 170

S 180

T 190

U 200

H 210

V 240

ZR nad 240



ohlasy ze strany klientely. Ve Španělsku 
pro změnu probíhá testování rozšířeného 
hlasového ovládání. Podle předpokla-
dů bude těmito chytrými technologiemi 
v roce 2025 disponovat 80 % vozového 
parku Arvalu. 

Firemní fleet s nižšími 
emisemi

Současný vozový park Arvalu čitá na 
1,3 milionu vozů. V rámci podpory roz-
voje elektromobility hodlá společnost 
navýšit počet elektrifikovaných vozů do 
roku 2025 na 500 000, přičemž většina 
z nich budou čisté elektromobily. Tento 
krok by měl mít za následek 30% sní-
žení interních fleetových emisí. Nové 
vozy zároveň přinášejí řadu moderních 
bezpečnostních prvků. Arval by rád tou-
to cestou přispěl k  10% snížení počtu 
dopravních nehod. Z  dostupných sta-
tistik vyplývá, že automobilky vybavené 
bezpečnostními asistenty (automatické 
nouzové brzdění, couvací kamera, par-
kovací senzory atp.) mají o  14 % nižší 
nehodovost. 
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Elektrické skútry a koloběžky se stanou běžnými 
pomocníky pro cestu do práce

Operativní leasing už nebude jen o autech, nově 
bude zahrnovat i elektrokola a skútry 

vých platforem se aktivně zapojili také 
zaměstnanci. Cílem je do roku 2025 
nabízet nové služby mobility ve všech  
30 zemích, kde společnost působí. 

Elektromobily 
nezůstanou stranou

S  postupným průnikem elektrifikova-
ných pohonů se budou měnit i  potřeby 
zákazníků využívajících operativní leasin-
gy. Arval v  tomto ohledu hodlá rozšířit 
své portfolio o  pohodlné možnosti na-
bíjení včetně platebních bran. Prakticky 
se jedná o  další rozšiřování automatic-
kého bezkontaktního placení, které je 
už v současné době využíváno například 
v automyčkách. 

V Itálii Arval testuje tuto službu v parko-
vacích domech, kdy je po projetí závory 
detekován telefon a následně na něj při-
jde upozornění, jestli chce uživatel zahá-
jit počítání parkovného. Po vyjetí z  par-
koviště je platba automaticky odečtena 
a následně zahrnuta do faktury na konci 
platebního období. Právě bezkontaktní 
placení parkovného má zatím největší 
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Covid-19, pro mnohé již otřepaná fráze, pro velké společnosti to však znamená řešení nelehkých 
situací a společnost Arval, poskytovatel operativních leasingů a  finančních služeb, na tom nebyla 
jinak. S nestandardní situací přišla větší potřeba nových řešení, z nichž v následujících letech budou 
těžit také klienti. 

Nová dimenze mobility

Metropole se čím dál více potýkají 
s rostoucí hustotou dopravy, což přimělo 
společnost Arval chopit se nové příleži-
tosti. V  centru měst se nacházejí sídla 
velkých společností, které se již nyní po-
týkají s  komplikovanou dopravou svých 
zaměstnanců. Nejnovější studie ukazují, 
že v horizontu tří let budou tři čtvrtiny fi-
rem nabízet nové možnosti mobility pro 
své zaměstnance a současná koronavi-
rová pandemie tento trend ještě urychlí. 

Operativní leasing by se v  budoucnu 
proto nemusel týkat pouze automobilů, 
ale rozšířil by se i  na prostředky měst-
ské mobility. Vedle dnes již populárního 
carsharingu plánuje společnost Arval 
nabízet pronájmy a finanční produkty na 
elektrokola, elektrické koloběžky nebo 
skútry. Na tento sortiment se v posled-
ní době zaměřila i  automobilka SEAT 
v rámci své značky SEAT Mó. 

Na programu Mobilita 360 pracuje 
Arval již nyní. Vedle vytvořeného konzul-
tačního oddělení komunikuje se širokou 
síti svých partnerů a  do testování no-

Operativní leasing nebude 
jen o autech

Ekonomika vErsus EmisE                                                                           FirEmNí FlOtily budOu pEstřEjší
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Zažijte zbrusu nové potě šení z jízdy za volantem plug-in hybridního vozu Peugeot 508 SW! Dopř ejte si dokonale tichou jízdu s nulovými emisemi CO2, dynamické zrychlení díky okamžitému 
toč ivému momentu a velkorysý dojezd více než 50 km ve 100% elektrickém režimu, nebo si př izpů sobte svů j vů z pro maximální výkon v režimu Sport! Vybrat si mů žete celkem ze 4 jízdních režimů . 
Inovativní místo ř idič e PEUGEOT i-Cockpit® vám v kombinaci s novou automatickou 8st. př evodovkou e-EAT8, spolu s ř adou asistenč ních systémů  a nejmoderně jších technologií, zajistí vzrušující 
zážitky z ř ízení! Nasedněte do luxusního kombi Plug-in Hybrid Peugeot 508 SW s prostorným zavazadelníkem a poznejte novou generaci vozu vyvinutého s respektem k životnímu prostř edí.

 Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu 1,4–1,6 l/100 km, 33–36 g/km. Udávaná vzdálenost odpovídá až 52 km podle měření metodou WLTP 
2019. *Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní.

EMISE < 36 g CO2/km

SPOTŘEBA 1,6 l/100 km

> 50 km VE 100% ELEKTRICKÉM REŽIMU

NOVÝ PEUGEOT 508 SW
PLUG-IN HYBRID
UNBORING THE FUTURE
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