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OPERATIVE LEASE by ARVAL Nabídka je určená pouze pro podnikatele. Uvedená měsíční splátka operativního leasingu e-LEASE poskytovaného 
společností ARVAL CZ, s. r. o., je bez DPH. Nabídka operativního leasingu při ceníkové ceně vozu 917 355�Kč bez DPH a bez příplatkové výbavy. Nabídka e-LEASE je s trváním doby 
pronájmu na 48 měsíců, nájezdu 20 000 km/rok. Součástí měsíční splátky je služba obsahující údržbu a opravy vozidla, havarijní pojištění se spoluúčastí 10 %, povinné ručení s limi-
tem 100/100, pojištění skel bez limitu, silniční daň a poplatek za rádio. Nabídka je platná až do odvolání u všech autorizovaných prodejců Peugeot. Nejedná se o závaznou nabídku 
na uzavření smlouvy. Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu (podle WLTP) 1,3–1,4 l/100�km, 28–32 g/km. Foto je pouze ilustrativní.
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kompletní dobití za méně než 2 hodiny
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Na co se můžeme těšit?  
Pandemie, covid, lockdown, státní příspěvky – nejhledanější výrazy na webu. Naše vnímání 
světa se zúžilo! Žít rok v omezeních a nejistotě není nic příjemného. Ale pojďme k veselejším, 
a především jistějším věcem. 

Na domácí půdě by nás významné události měly čekat hlavně v dopravě. Na konci ledna jsme 
ze skel sloupli poslední tištěné dálniční známky, které nahradila jejich elektronická verze, a le-
tos bychom si měli poprvé užít i opravami nekomplikovanou jízdu po D1, která se má dočkat 
svého dokončení, a také jízdy po zhruba 50 kilometrech nových dálnic. 

Na českých silnicích se také budou moci objevit vodíková auta – letos se totiž mají v Česku 
otevřít první plnicí veřejné stanice na vodík. Toyota tak bude moci dostát svému slibu za-
čít u nás prodávat vodíkový vůz Mirai. Své vodíkové SUV Nexo má pro český trh připraven  
i Hyundai. 

Cesta k nezávislosti nastoupena

Než budou vodíková auta dostupná širší veřejnosti, to si ještě počkáme. Elektromobily jsou podstatně reálnější a Evropa se snaží získat 
alespoň částečnou nezávislost na dodávkách akumulátorů z Asie. Posilu pro elektromobilitu by měly zajistit i nově budované továrny na 
bateriové články, které sníží závislost na dodávkách z Asie. Ve Švédsku se otevře nový závod Northvolt s kapacitou až 40 GWh, který 
doplní již existující továrny na výrobu článků v polské Wrocławi (LG Chem), a závod Samsung SDI v maďarském Gödu. Svou továrnu 
připravuje i francouzský Total. 

Když už jsme u té (ne)závislosti. V době pandemie se ukázalo, jak moc je Evropa zranitelná svou závislostí na okolním světě, především 
pak Číně. Velká část léků a drtivá většina léčiv a dalších důležitých složek včetně zdravotnických potřeb je dovážena výhradě z Číny. Jde 
přitom o strategicky důležité léky pro vážněji nemocné pacienty. Kvůli ušetřeným pár centům pak mohou ve velkém kolabovat pacienti 
i zdravotnická centra. A stejné je to i v oblasti elektromobility. Většinu lithiových dolů chytře skoupily čínské firmy. Pandemie naštěstí ote-
vřela Evropě oči a ta začala jednat. I když je už pět minut po dvanácté, ve výrobě akumulátorů lze ještě alespoň částečnou nezávislost 
získat. U léčiv a dalších zdravotnických potřeb je to ale běh na dlouhou trať. 

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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Špatně koupená dálniční 
známka? Můžete žádat 
o vratku

Při nákupu elektronické dálniční známky lidé často chybovali, nejvíce při zadá-
ní SPZ, e-mailu nebo státu registrace. Zprvu obtížně řešitelný problém z důvodů 
možného zneužití (řidič by koupil ráno známku, přes den využil dálnice a večer by 
ji reklamoval) se podařilo vyřešit. Na webu edalnice.cz stačí vyplnit žádost a přiložit 
potvrzení o  úhradě dálniční známky. V  případě chybně zadané země registrace 
vozidla je třeba přiložit kopii technického průkazu daného vozidla.
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Přivítejte nejlevnější elektromobil na trhu
Dacia, značka proslulá nabídkou promy-

šlených a cenově dostupných modelů, kde 
zákazníci najdou skutečně jen to, co chtějí, 
představuje svůj první elektromobil. Jeho 
název Spring je příhodný pro jarní premiéru 
a u autorizovaných prodejců jej lze předob-

jednat ve dvou výbavách od 499 900 Kč. 
S elektromotorem o výkonu 33 kW a do-
jezdem 230 kilometrů jde o ideálního spo-
lečníka do města. Potěší i  nadprůměrný 
zavazadelník o  objemu 290 litrů a  malý 
poloměr otáčení. 

Direct auto 
pojistí i opraví

LehkýPlan
pro přepravu 
vašeho zboží Lehká

užitková vozidla
na operativní
leasing

pro přepravu pro přepravu pro přepravu pro přepravu 
vašeho zbožívašeho zbožívašeho zbožívašeho zboží Lehká

užitková vozidla
na operativnína operativní
leasingleasing

Více u LCV Product Managera Jana Petráně, 
jan.petran@leaseplan.com

PEUGEOT Boxer už za 11 999 Kč bez DPH/měsíčně

Operativní leasing od LeasePlan 
udrží vaše měsíční náklady pod 
kontrolou a zároveň podpoří 
maximální provozuschopnost 
vozidla. Jedna splátka pokryje 
rychlý a spolehlivý servis, 
technickou podporu, včetně 
náhradních vozů i asistenční 
služby.

215x140_inzerce_LeasePlan.indd   1 23/04/2021   15:04

Pojišťovna Direct rozšiřuje své služby 
s divizí „Direct auto“ zaměřenou na prodej 
nových i ojetých vozů, a to včetně servisu. 
Právě servisy dělaly Directu v posledních 
letech vrásky na čele, jelikož klienti často 
nebyli s  jejich přístupem spokojení. Jedi-
nou cestou tak je založení vlastní sítě, kde 
si bude společnost kvalitu hlídat přímo. 
První servisní zázemí, které Direct kou-
pil, je Autotrio Praha v Modřanech. Další 
servisní místa budou brzy následovat.  
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Nejoblíbenější SUV Audi dostala elektrický 
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Rodinu e-tron rozšířila oblíbená modelo-
vá řada Q4 včetně sportovně střiženého 
sportbacku. Čeští zákazníci se mohou těšit 
na bohatší výbavu ve srovnání s  němec-
kým trhem. Verze Q4 e-tron s  pohonem 
zadních kol ujede až 520 kilometrů. Vrchol-

Inzerce

né provedení je vybaveno pohonem všech 
kol a elektromotorem o výkonu 220 kW. Kro-
mě příplatkových Matrix LED světlometů je 
novinkou programovatelný světelný podpis. 
Místo řidiče obklopuje dvojice rozměrných 
obrazovek a  jízdní data jsou rovněž zobra-

zována na průhledovém displeji s rozšíře-
nou realitou. Systém předobjednávek je již 
otevřen a první vozy dorazí na konci léta. 
Ke každému vozu dává automobilka rozší-
řenou záruku na 4 roky nebo 120 000 km 
a pětiletý servisní balíček do 120 000 km. 
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Tvrdý dříč v obleku Jeden byt = jedno 
parkovací místo

On-line prodej aut vzbuzuje diskuze

Nově vznikající obytná čtvrť Chytré Líchy 
v Židlochovicích na Brněnsku se rozhod-
la zasáhnout proti ulicím plným zaparko-
vaných aut. Inspirace z  Německa, kde 
se v  moderních čtvrtích snížil počet aut 
o 70 %, tkví v myšlence nabízet více sdíle-
ných automobilů a rozšířit nabídku služeb 
přímo v místě bydliště. Prostory služeb by 
se staly přímo součástí obytných budov. 
Většinu svých automobilů by lidé a  ná-
vštěvy nechávali na centrálních parkoviš-
tích při okraji čtvrti. Dalším bonusem bude 
více místa pro zeleň, čímž se zlepší klima-
tické podmínky zejména v parných létech.  

Během přísných protiepidemických 
opatření byl on-line prodej automobilů 
jedinou cestou, jak udržet trh v  chodu. 
Průzkum společnosti Cebia však ukázal, 
že Češi jsou spíše konzervativní. Jen 27 

Na podzim tohoto roku dorazí k evrop-
ským prodejcům limitované edice užitko-
vého pick-upu Ranger. Verze Stormtrak 
vychází z vrcholné linie Double Cab Wild-
trak s  motorem  2.0 EcoBlue Bi-turbo 
o výkonu 157 kW, kterou obohacuje čer-
veným metalickým lakem s  černými do-
plňky, LED světlomety a  ochranou pod-

% dotázaných on-line prodej shledává jako 
dobré řešení a 9 % jej s nadšením vítá. Pro 
40 % lidí je to ale nouzové řešení a 24 % 
respondentů tuto možnost odmítá úplně. 
Většinou zájemci trh sledují a koupi realizují 

vozku. Připlácet se nemusí ani za elekt-
rický kryt ložné plochy s ochranou vanou. 

Edice Wolftrak  je více pracovní, což je 
patrné i  z  přídavného rámu pro instala-
ci dalšího příslušenství nebo stříbrného 
ochranného nástřiku korby. Uvnitř na-
jdeme vyšší řadu infotainmentu SYNC 3 
s 8palcovou obrazovkou a navigací.

až po uvolnění opatření. Výhodou náku-
pu vozu on-line je časová flexibilita, do-
voz přímo na adresu, i  možnost vrácení 
do 14 dnů. 
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Nepřehlédnutelný IONIQ 5 nadchne i výkonem

Citroën má novou 
vlajkovou loď 

Citroën dávno ví, že vlajkové modely 
už nejsou sedany, ale SUV, a  tak ni-
koho nepřekvapí, že jeho nejnovější 
přírůstek řadíme právě sem. Aktivní 
tlumiče zajišťují plavnou jízdu a  také 
luxusně zpracovaný interiér vybízí 
k  příjemné relaxaci. Koncept obý-
vacího pokoje je podpořen širokými 
možnostmi personalizace. Praktický-
mi kombi se nechal inspiro-
vat zavazadlový prostor 
o  objemu 545 litrů.  
Nechybí ani technolo-
gie částečně autonomní 
jízdy. 

Hyundai při uvedení modelu IONIQ 5 vsadil na přehlednou 
nabídku startující na 1 099 990 Kč. K dispozici jsou dvě úrov-
ně výbavy a dvojice baterií s kapacitami 58 a 73 kWh. Díky 
nabíjení o výkonu 200 kW získáte 80 % kapacity baterie za 
18 minut. Základní výbava zahrnuje digitální přístrojový štít, 
navigaci, parkovací kameru a asistenty podporující částečně 
autonomní jízdu. Silnější verze nabídne elektromotor s výko-
nem 225 kW se 605 Nm. Zajímavostí je možnost pohonu 
všech kol. Ke každému zakoupenému vozu dává automobil-
ka osm let asistenčních služeb, pětiletou záruku bez omezení 
nájezdu a 8 let nebo 160 000 km na akumulátor. 

  I  květen 2021  11
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Zpřísnění emisních norem 
hraničí s realitou

Ještě v  tomto roce plánuje Evropská komise představit novou emisní normu  
Euro 7/VII platnou od roku 2025. Ta má přinést nejen další snížení škodlivin, ale 
i rozšíření jejich seznamu a změny ve způsobu testování. Nově by proces zahrnoval 
i náročné podmínky jako jízdu s přívěsem, studený start a provoz za velmi nízkých 
teplot, což podle Sdružení automobilového průmyslu prakticky vylučuje konvenční 
pohony bez elektrifikace. Zamýšlený efekt se však může zcela minout účinkem. 
Kvůli dalšímu zdražení nových vozů se ještě více lidí obrátí na sekundární trh, což 
bude mít negativní dopad na průměrné stáří vozového parku, které je v  Evropě  
11 let a v ČR dokonce 15 let. Nových, ekologičtějších vozů tak moc v provozu ne-
přibude a cíl přísnější normy se může zcela minout účinkem. 

Vlajková loď zavítala do bezemisní rodiny EQ
Mercedes-Benz obohatil nabídku bez- 

emisních modelů EQ prvním luxusním se-
danem EQS. Ten bude na českém trhu 
dostupný ve verzích EQS 450+ s výkonem 
245 kW a  EQS 580 4MATIC se 385 kW. 
Značným úspěchem je dosažení souči-
nitele aerodynamického odporu vzduchu 
0,202, čímž se EQS stalo světovým pre-
miantem. Vrcholná verze nabídne nejen 
pohon všech kol, ale také dojezd 770 km 

(WLTP) díky nové generaci akumuláto-
rů s  kapacitou 107,8 kWh. S  nabíječ-
kou o  výkonu 200 kW dosáhnete během  
15 minut prodloužení dojezdu o  300 km. 
Dominantou interiéru je obrazovka MBUX 
Hyperscreen, která se svými třemi zobra-
zovacími plochami zabírá prakticky celou 
palubní desku. EQS bude schopné zcela 
autonomní jízdy a parkování v parkovacích 
domech s patřičnou infrastrukturou.  

Češi při výběru obutí 
věří domácímu 
výrobci

Výsledky soutěže Produkt roku 2020 po-
řádané srovnávačem cen Heureka.cz uká-
zal, že Češi spoléhají na domácí značku 
Barum. Ta totiž získala první místo s nejob-
líbenější letní pneumatikou Barum Bravuris 
5HM. K  prvenství jí pomohl nadprůměrný 
kilometrový nájezd, vysoká přilnavost a níz-
ký valivý odpor, který má pozitivní vliv na 
spotřebu paliva. Výrobce Barum ovládl také 
kategorii zimních pneumatik s řadou Barum 
Polaris 5. V  České republice přezouvá na 
letní gumy necelých 80 % řidičů, z  čehož 
přibližně pětina letos zakoupí nové sady.  
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Nabíjejte všude jednou 
kartou

Každým rokem se u nás prodává stále více elektromobilů a s tím roste i počet dobíje-
cích míst. Skrytou nástrahou pro uživatele je velké množství provozovatelů a tak nabití 
vozu nemusí proběhnout hladce. Aliance Axigon proto podnikatelům a  firmám nabízí 
jednotnou Energokartu akceptovatelnou pro společnosti ČEZ, PRE a E.ON pokrývající 
70 % nabíjecí sítě. Navíc lze u  partnerů čerpat energii za zvýhodněných podmínek. 
Administrativu usnadní jediná faktura s detailním přehledem o nabíjení i spravovaných 
kartách. 

Kvůli SUV kupé už nemusíte 
jen k prémiovým značkám

Modely s karoserií SUV kupé už na trhu nějakou dobu jsou, ale všechny se řadí do 
prémiového segmentu, kam řada zájemců nedosáhne. Renault využil této mezery 
na trhu a představuje model Arkana – jediný zástupce svého druhu mimo prémiové 
značky. Elegantní karoserie ještě lépe vyniká s výbavou R.S. Line, zatímco prak-

S příchodem letní sezóny 
přichází na trh nová řada 
pneumatik Pirelli  Powergy 
zaměřená na ekologickou 
výrobu a bezpečnost. Do-
stupná bude pro všechny 
typy osobních vozidel v 55 
velikostech od 17 do 20 
palců a  rychlostních limi-
tech od H po Y. Novinka 
garantuje vynikající brzdné 
vlastnosti za mokra a díky 
nízkému valivému odporu 
snižuje opotřebení i spotře-
bu paliva. 

Nová řada letních pneumatik Pirelli

tickou stránku věci prezentuje vyšší posez za volantem 
i poloměr otáčení pouhých 11,2 metru. Kromě konvenč-
ních pohonů můžete mít arkanu i s hybridním pohonem 
E-Tech o výkonu 105 kW. 

Čekají Vás zajímavé přednášky a testovací jízdy v běžném provozu. 
V přednáškách budeme řešit následující:  

• Financování vozů, motivační aspekty pro nákup ekologických pohonů
• Vývoj cen automobilů

• Budoucnost spalovacích motorů a pohonu na CNG

PROGRAM:
9.00−9.15    Zahájení

9.15−11.00    Blok přednášek 
11.30−13.00    Oběd 

11.00−16.00    Testování vozů

PŘIHLÁŠKA 
Akce je pro všechny správce vozových parků, fi nanční ředitele a majitele fi rem ZDARMA. 
Celoroční předplatitelé magazínu Business Car mohou na akci vzít svého kolegu a mají přednost při rezervaci.

Podmínky účasti:

a) Podmínkou účasti je zaslání vyplněné a naskenované přihlášky e-mailem na info@business-car.cz.
b) Zrušení účasti musí být zasláno písemně e-mailem na info@business-car.cz nejpozději 3 pracovní dny
před zahájením akce. Neúčast na akci bez předchozího písemného zrušení je spojena s vybráním poplatku
2500 Kč s DPH. Tento poplatek slouží na úhradu výloh.
Seznámili jsme se s podmínkami účasti a souhlasíme s nimi. Prohlašujeme, že jsme oprávněni k přijetí faktury
– daňového dokladu. Opravňujeme vás k vystavení faktury – daňového dokladu bez našeho podpisu.

Údaje účastníka Fakturační údaje společnosti

Jméno a příjmení: Název společnosti:

Funkce: Ulice č.p.:

Přímá linka, GSM: Město a PSČ:

E-mail: DIČ:

Velikost vozového parku: Číslo řidičského průkazu:

Datum narození:

Poznámky:

Datum Razítko fi rmy a podpis oprávněné osoby

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

TESTOVACÍ JÍZDY A PŘEDNÁŠKY:
3. června na Zámku Štiřín, Ringhofferova 711, Kamenice

TESTOVACÍ JÍZDY A PŘEDNÁŠKY:

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA ODBORNÝ DEN 
„ALTERNATIVNÍ POHONY V PRAXI“

• Rozvoj sítě nabíjecích a plnicích stanic 
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SEAT se pustil do modernizace ve velkém

Fleety opět zaujal pohon na CNG
Od začátku můžeme sledovat stabilní 

růst cen pohonných hmot, kdy měsíční 
rozdíl činí i celou korunu za litr. Společ-
nost innogy je dlouholetým dodavatelem 
CNG a  od loňského roku nabízí i  eko-
logický biometan (bioCNG), který bude 
mít u  plniček E.ON až 80% zastoupe-
ní. Výhodou CNG je daňové zatížení 
pouhých 2,80 Kč, zatímco u  litru nafty 
se dostáváme na 9,95 Kč/l a  u  benzi-
nu dokonce na 12,84 Kč/l. V  praxi to 
znamená, že jezdit na CNG je cenově 
totéž jako ušetřit 11 Kč na každém litru 
benzinu. Automobily s  CNG pohonem 
jsou navíc osvobozené od silniční daně 
a  mají 50% slevu na dálniční známku. 
Innogy k  tomu přidává i  dlouhodobé 
akce na čerpání CNG. Aktuálně třeba 
slevu 2 Kč na každý kilogram. 

Začátek roku rozjel SEAT ve velkém. Spo-
lečně s  ibizou se inovované verze dočkala 
také arona. Ibiza je pro automobilku klíčo-
vým modelem s dlouholetou tradicí. Kromě 
drobných kosmetických změn dostala ibiza 
nové designy litých kol s  průměrem až 17 
palců a  dvojici nových odstínů karoserie. 
Obrazovky multimediálního systému se zvět-

šily o 20 %, nyní mají úhlopříčky 9,2 a 10,25 
palce. Zajímavým detailem jsou podsvícené 
výdechy klimatizace, jejichž světlo se mění 
v  závislosti na výbavě. Zavazadlový prostor 
s objemem 355 litrů se řadí na přední příčky 
segmentu. 

Arona prošla faceliftem v obdobném duchu. 
Design karoserie podtrhuje robustního ducha 

při zachování kompaktních rozměrů. Na 
vyšší úroveň se posunuly materiály in-
teriéru a stejně jako v ibize i zde máme 
větší možnosti interakce hovorovým ja-
zykem hlasového ovládání, dostupného 
po vyslovení hesla „Hola hola“. Připojení 
obou vozů k internetu umožňuje majiteli 
sledovat vůz na dálku, případně styl jíz-
dy, pokud jej někomu zapůjčí. 
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Suzuki Vitara v limitované edici 
pro 200 vyvolených

Suzuki Vitara oblékla stylový kabát v rámci 
edice Style limitované na 200 kusů. Exteriér 
obohacuje kontrastní lakování detailů přední-
ho nárazníku a krytů zpětných zrcátek. Zájem-
ci mají na výběr červené nebo bílé provedení, 
přičemž maska chladiče je vždy černá. Edice 
Style vychází z linie Premium nebo Elegance 

a ke každému vozu dává zdarma automo-
bilka prodlouženou pětiletou záruku omeze-
nou nájezdem 150 000 km. Pod kapotou 
je benzinový čtyřválec 1,4 s  mildhybridní 
technologií, která pomohla dosáhnout prů-
měrnou spotřebu od 5,4 do 6,2 l/100 km 
(WLTP).  

Zákazníci značky Kia nabíjejí levněji
S  příchodem nového čistě elektrického 

crossoveru Kia EV6 zjednodušila auto-
mobilka coby člen  joint-venture IONITY 
novým majitelům přístup k vysoce výkon-
ným nabíjecím stanicím. Nová platební 
platforma nabízí zvýhodněné sazby v rámci 
celoevropské sítě, kde najdeme i  stanice 
s nabíjecím výkonem 350 kW. Na nabíje-

cích stanicích IONITY je možné nabít model 
EV6 z  10 na 80 % kapacity za 18 minut. 
Jeho maximální dojezd přitom činí 510 km 
(WLTP). Celoevropská síť čítá na 400 vysoce 
výkonných nabíječek ve 24 zemích. Průměr-
ná vzdálenost mezi nabíjecími místy je na 
dálnicích jen 120 km. Kia dále nabídne dva 
cenové balíčky pro odběr elektrické energie. 

Fiat oslavil Den 
Země elektrickým 
ducatem

Michelin vyvinul 
obutí pro ekologická 
vozidla

Dne 22. dubna slavil celý svět Den Země 
a  také příchod čistě elektrického Fiatu 
Ducato. Ducato  vede evropské prode-
je svého segmentu a  nabízí celkem 400 
konfigurací. Baterie umístěné ve spodní 
části šasi nijak neomezily nákladový pro-
stor pohybující se od 10 do 17 cm3, při-
čemž užitečná hmotnost dosahuje 1 tuny. 
K dispozici budou dvě bateriové sady 47  
a  79 kWh (dojezdy 235 a  280 km) po-
hánějící elektromotor o  výkonu 90 kW 
a 280 Nm. Na akumulátory silnější verze 
se vztahuje záruka 10 let/220 000 km, 
u slabší potom 8 let/160 000 km. 

Novinkou tohoto jara je řada pneumatik 
e.Primacy vhodná jak pro vozidla s kon-
venčními motory, tak pro ekologické po-
hony. Pochlubit se může nejnižším valivým 
odporem a energetickou účinností třídy A. 
Z hlediska přilnavosti za mokra odpovídá 
skupině B. Takto vysokého výsledku do-
sahuje jen 1 % pneumatik na současném 
trhu. Pneumatika e.Primacy je již v prodeji 
pro rozměry od 15 do 20 palců. 

Druhou novinkou je řada Pilot Sport EV 
vyvinutá pro specifické vlastnosti elek-
tromobilů. Ta je na trhu dostupná v  roz-
měrech od 18 do 22 palců, přičemž  
11 rozměrů bude dodáno jako prvový-
bava. Pneumatika má tvrdší směs v pro-
střední části běhounu pro lepší přenos 
silného točivého momentu. 
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Italové a Francouzi spojili síly

Otázky prO…                              Andrew HIggInS, StellAntIS

Stellantis je společnost, která vznikla v  lednu 2021 fúzí francouzské 
společnosti PSA s  italsko-americkou společností Fiat Chrysler 
Automobiles. V  současné době se jedná o  celosvětově čtvrtého 
největšího výrobce automobilů. Regionální zastoupení spadající dříve 
pod Fiat Chrysler Automobiles zahrnuje v  Česku značky Fiat, Fiat 
Professional, Jeep, Alfa Romeo a Abarth. Zajímaly nás plány, které se 
v blízké době odehrají především v našem regionu. Na naše 
otázky odpovídal Andrew Higgins, výkonný ředitel 
společnosti Stellantis pro střední a východní Evropu.
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vané značky zaměřené na mobilitu, náhrad-
ní díly a služby. 

Věříme, že portfolio 14 značek nám posky-
tuje silný základ. Některé z těchto značek se 
musí v  daných oblastech odrazit ode dna 
tak jako kdysi, protože v uplynulých letech 
jsme do nich nemohli investovat tolik, kolik 
bychom si přáli.  

Vidíme, že skupina Stellantis nám přináší 
ekonomické úspory ve smyslu schopnosti 
vyrábět sourozenecké modely, což usnad-
ňuje naše obchodní plány. U  některých 
značek to vytváří významné obchodní pří-
ležitosti, což znamená, že se mohou těšit 
na nové zajímavé produkty se ziskovým ob-
chodním plánem. 

V počátcích existence společnosti Stellan-
tis si u jednotlivých značek ujasňujeme vize, 
pozici na trhu a definujeme směr, kterým by 
se měla ubírat. Každé značce bude zároveň 
věnována potřebná pozornost včetně důle-
žitých investic. 

Nová skupina Stellantis Group posky-
tuje značkám řadu výhod. Která je po-
dle vás nejdůležitější?

Těch benefitů je řada. A  tím, že je každá 
značka specifická, tak má i  jiné pořadí pri-
orit. Společný benefit vidím v zajištění svo-
body pohybu našich zákazníků prostřednic-
tvím vyspělých, přitom cenově dostupných 
řešení.  Naši silnou stránkou jsou synergie 
a rozsah nabídky. S využitím síly a rozsahu, 
jako i  rozmanitosti zázemí, vášně a zkuše-
ností všech 400 000 zaměstnanců se mů-
žeme zaměřit na to, abychom zákazníkům 
poskytli atraktivní a  dlouhodobě udržitelné 

Ale užitkovým automobilům se dařilo 
lépe…

Na trhu lehkých užitkových vozidel jsme 
zaznamenali určitý meziroční růst, a to díky 
vyšší poptávce v souvislosti se zvýšením on-
-line prodeje spotřebního zboží a potravin. 

U značek Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo 
a Fiat Professional (značek z bývalého port-
folia skupiny FCA, které jsou nyní součástí 
Stellantis Group) jsme v posledních dvanác-
ti měsících překonali trh a výsledky v odvětví 
v celém regionu střední a východní Evropy. 
Začali jsme velmi pozitivně, s nízkými skla-
dovými zásobami na začátku roku, což 
podpořilo vývoj obchodu. 

V  roce 2021 pokračujeme v  dodržování 
některých úsporných opatření ze začátku 
covidového období a díky fúzi s PSA a vy-
tvoření skupiny Stellantis, včetně bývalých 
aktivit Opelu, začneme těžit z několika sy-
nergií pramenících z  prvních rozhodnutí, 
která jsme učinili.  

Změní se strategie a směrování vašich 
značek pod hlavičkou nové skupiny 
Stellantis?

Skupina Stellantis, která je výsledkem 
sloučení aktivit skupin FCA a PSA, navazu-
je na dědictví sahající až 125 let do historie 
a staví na ikonických značkách založených 
vizionáři, kteří jim dali do vínku vášeň a sou-
těživého ducha, což dnes oslovuje naše za-
městnance i zákazníky. 

Můžeme tak nabídnout široké spektrum 
vozidel, od luxusních a prémiových značek 
přes ty běžné až po robustní pick-upy, SUV 
a lehká užitková vozidla, a také specializo-

Jak moc ovlivnila pandemie prodeje 
v loňském roce v regionu (CEE a Česká 
republika) a v Evropě? Bude to mít ně-
jaký dopad na změnu aktivit v regionu 
a v Evropě?

Kvůli covidové pandemii došlo v  Evropě 
meziročně k  poklesu prodejů nových au-
tomobilů o  přibližně 20 %. Dopad covidu 
na prodeje v  České republice a  v  regionu 
střední a  východní Evropy byl meziročně 
prakticky stejný. Očekáváme, že po dokon-
čení programu hromadného očkování dojde 
v druhé polovině roku 2021 k určitému zo-
tavení vyplývajícímu ze zrušení lockdownu, 
nicméně realisticky očekáváme, že prodeje 
automobilů nedosáhnou úrovně roku 2019 
dříve než v roce 2022. 

Andrew Higgins je ve společnosti 
Stellantis výkonným ředitelem 
pro střední a východní Evropu 

Omlazený Jeep Compass  nabídne učesaný design, nový interiér, lepší výbavu a více asistentů. 
Klasické pohonné jednotky rozšíří také plug-in hybrid. 
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hem covidové pandemie ještě zvýšila. Díky 
širokému portfoliu osobních i  lehkých užit-
kových automobilů a podpůrným prodejním 
službám jsme schopni připravit nabídku 
různě velkým a různě zaměřeným firmám. 

Některé značky vybudovaly speciali-
zovanou síť fleetových center. Půjdete 
stejnou cestou? 

Neplánujeme naši dealerskou síť nějak dě-
lit, nechceme nikoho zvýhodňovat. Flotiloví 
zákazníci jsou pro nás velmi důležití a  za-
chování vysoké kvality služeb v  rámci celé 
dealerské sítě je proto důležitou součástí 
našeho obchodního plánu. Všichni naši pro-
dejci jsou plně vyškoleni v oblasti flotilového 
prodeje a mají volnou ruku při vytváření re-
levantních nabídek financování. Na všechny 
naše modely umíme nabídnout speciální 
nabídky a financování pro flotily. 

Jaké modely z vašeho portfolia mají dle 
vašeho názoru největší potenciál pro 
fleetové prodeje?

V celé střední a východní Evropě jsme mi-
mořádně silní u modelů Fiat 500, Fiat Tipo, 
Jeep Renegade a  Jeep Compass. U  Alfy 
Romeo je to Giulia a Stelvio, mezi lehkými 
užitkovými auty je nejžádanější Fiat Ducato, 
Talento a Doblo Cargo.

ného zrychlení v  oblasti digitálního on-line 
obchodu. Stále více zákazníků zkoumá, 
objevuje a nakupuje automobily právě tímto 
způsobem. To do jisté míry pomohlo udržet 
náš průmysl na úrovni roku 2020. 

S postupnou proočkovaností populace se 
bude situace vracet k normálu, nicméně vý-
raznější navýšení prodejů nových automobi-
lů očekávám až ve druhé polovině letošního 
roku. Na úroveň roku 2019 se podle mého 
názoru dostaneme až po roce 2022. 

Jak byste v období pandemie hodnotil 
přístup vaší dealerské sítě? 

Lockdown v souvislosti s covidem-19 vy-
tvořil velmi obtížnou dobu nejen pro mnoho 
maloobchodních podniků, ale i pro prodej-
ce automobilů a zaměstnance. Všichni rea-
govali na ztížené provozní podmínky mimo-
řádně dobře a většina přizpůsobila součas-
né obchodní postupy tak, aby jim zajistily 
přežití, a  přitom zachovala dobrou úroveň 
zákaznických služeb a  podpory, zejména 
v nouzových situacích. 

Firmy tvoří zásadní část prodeje no-
vých vozidel. Jak jste úspěšní v  rámci 
vozových parků? 

Fleetový prodej představuje významnou 
část našich prodejů a  služeb a  ta se bě-

řešení mobility, které vychází z  vyspělých 
technologií a  našeho bezkonkurenčního 
know-how. 

Stellantis je připraven čelit náročnému 
konkurenčnímu prostředí a  podporovat 
inovace nových systémů pohonu, ale také 
autonomní řízení a konektivitu. 

Bude se koncepce jednotlivých značek 
od sebe i nadále výrazně lišit?

Ano, bude. Každá značka skupiny Stellan-
tis má vlastního týmového zástupce CEO 
i  zástupce v  jednotlivých výborech, kteří 
jsou zodpovědní za pozici dané značky. 
Tento systém je zárukou, že každá značka 
je svébytná, má jasně definovanou pozici 
a je zaručena její konzistentnost a komple-
mentarita. 

Jaké změny čekají užitkové automobily 
Fiat Professional?

Fiat Professional je lídrem v oboru lehkých 
užitkových vozidel. Stejně jako naše znač-
ky osobních vozidel získá i Fiat Professional 
potřebné investice a  zdroje, aby se udržel 
na vrcholu odvětví lehkých užitkových auto-
mobilů a mohl těžit z většího rozsahu zdrojů 
a podpory pro další růst. 

Je už známo, jaký dopad bude mít  
Stellantis Group na českou importér-
skou strukturu?

V  řadě států včetně České republiky byli 
výrobci automobilů dříve zastoupeni téměř 
výhradně prostřednictvím importéra, tedy 
výhradního dovozce. Trh se ale mění, a tak 
je stále více značek zastoupeno dceřinými 
společnostmi nebo národními prodejními 
společnostmi. Každé z  těchto řešení má 
své výhody a  nevýhody ve smyslu řízení, 
reprezentace, struktury nákladů a  velikosti 
a kvality toku příjmů.   

Ve skupině Stellantis sledujeme každý trh 
a  všechny naše provozní struktury bývalé 
FCA, PSA a  Opelu, abychom mohli ma-
ximalizovat synergii pro co nejefektivnější 
a  nejudržitelnější způsob, jak naše vozidla 
a  dodávky dostat k  zákazníkům a  zajistit 
jim co nejlepší uživatelský zážitek i návazné 
služby. Různým regionům může vyhovovat 
různá importérská struktura, a  to chceme 
v našem projektu zohlednit. 

Jak se mění systém prodeje osobních 
automobilů a jak moc bude ještě letos 
ovlivněn covidovými restrikcemi? 

Kvůli omezením a lockdownům, které nám 
přinesl covid-19, jsme byli svědky výraz-

Otázky prO…                              Andrew HIggInS, StellAntIS

Andrew Higgins věří portfoliu všech 14 značek, které Stellantis zastřešuje a zároveň připouští, že se 
některé značky musejí odrazit ode dna
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Compassu a  nového Grand Cherokee 
a Gladiatoru. A co ostatní značky. Není 
škoda, že byl Fiat celou dobu upozaďo-
ván? 

Je příliš brzy na to, abychom oznamova-
li plány budoucích produktů. Pro všechny 
značky Stellantis se připravují kompletní 
plány tak, aby vzájemná synergie byla op-
timální. 

Jaká bude modelová strategie v Evro-
pě? Bude stále existovat hodně mode-
lů, které budou určeny výhradně pro 
USA?

Rozdílných modelů bude pravděpodob-
ně přibývat. Tuto oblast hodně ovlivňuje le-
gislativa, respektive emisní předpisy. V Ev-
ropě budeme investovat do masivní elek-
trifikace, konektivity, autonomního řízení 
a sdíleného vlastnictví. Evropa je v  tomto 
ohledu specifická. Stellantis ale prodává 
automobily ve více než 130 zemích. V růz-
ných částech světa přetrvávají kulturní 
i sociálně-ekonomické rozdíly, které rovněž 
ovlivňují požadavky, potřeby a  poptávku 
zákazníků. Je tak nutné nabízet vhodné 
produktové portfolio pro splnění regionál-
ních požadavků. Budou tak i  nadále exi-
stovat různé produkty vyvinuté a dostup-
né pro řešení konkrétních potřeb. Právě 
proto bude Stellantis například v  Severní 
Americe pokračovat v  nabídce rozdílné-
ho portfolia zajímavých produktů, modelů 
i značek.

Patrný je také stoupající zájem firem o ná-
kupy jak čistě elektrických modelů, Fiat 500 
a Ducato, tak i plug-in hybridů Jeep Rene-
gade, Compass a Wrangler.

FCA Bank and Leasys nabízí výhod-
né finanční programy pro vaše značky 
včetně podpory elektromobility. Proč 
chybí ve střední a východní Evropě? 

FCA Bank and  Leasys bych v  regionu 
střední a  východní Evropy velmi rád viděl. 
Spolupracuji s příslušnými týmy na tom, aby 
vstoupila i  na tyto nové trhy. Bohužel ban-
kovní a  leasingové předpisy jsou ale velmi 
složité. Lokálně spolupracujeme s  řadou 
bankovních a leasingových společností, na-
příklad s MKB Bank a UniCredit Bank. S nimi 
neustále vytváříme nové nabídky na podpo-
ru maloobchodního a fleetového prodeje. 

Počínaje letošním rokem představujete 
novou řadu elektrifikovaných modelů. 
Jak bude toto tempo pokračovat? 

Stellantis má k  dispozici širokou škálu 
elektrifikovaných modelů a  v  průběhu le-
tošního roku uvedeme na trh dalších deset 
plug-inů a  elektromobilů. Kromě toho do 
konce roku nabídne Stellantis v  segmentu 
užitkových automobilů v Evropě v každém 
segmentu čistě elektrickou variantu. 

Do roku 2025 pak Stellantis nabídne elek-
trifikované verze u všech svých evropských 
modelů, v USA pak u všech lehkých užitko-
vých automobilů. 

Na mnoha evropských trzích jsme zazna-
menali silné vládní dotace pro nákup no-
vých elektrických a hybridních automobilů, 
podporu investic do dobíjecích míst pro 
elektrická vozidla, daňové výhody pro uži-
vatele z řad podniků a společností, omezení 
přístupu do center měst neelektrickým vozi-
dlům a místní programy silniční daně a zda-
nění vozidel na základě emisí CO2. V  celé 
střední a východní Evropě je ale vládní pod-
pora nedostatečná a tak trh s elektromobily 
roste pomaleji. Přístup vlád se ale zlepšuje. 
Můžeme tedy očekávat, že počet modelů 
osobních a užitkových elektrických vozidel 
se během příštích dvou let ve střední a vý-
chodní Evropě více než ztrojnásobí.

Stále platí, že vaše malé a střední mo-
dely budou využívat platformu PSA?

Nelze to jednoznačně říct. Od prvního dne 
společnost Stellantis pracuje na optimaliza-
ci úspor v rozsahu celého našeho podniká-
ní včetně našeho budoucího produktové-
ho portfolia. Spojujeme pohonné jednotky 
a platformy napříč našimi značkami a pro-
dukcí a hledáme pro ně co nejlepší využití. 
Pracujeme na tom, aby naše dvě nejlepší 
platformy pro malé a kompaktní automobily 
představovaly dvě třetiny objemu společ-
nosti. 

Fiat pracuje na rozsáhlé proměně své 
modelové nabídky. Nejvíc novinek na-
bídne Jeep v podobě modernizovaného 

Zcela nový Fiat 500 má pouze elektrický pohon a v Evropě by měl mezi elektromobily vévodit prodejním statistikám. Nejlevnější hatchback s akumulátorem 
24 kWh vyjde na 629 900 Kč s DPH, atraktivní kabriolet s delším dojezdem (akumulátor 42 kWh) stojí 812 900 Kč. 
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Otázky prO…                              ONdřej POsPíšil

Automobilový průmysl nejvíce trápí pandemie. 
O  změnách způsobených covidem, o  aktuálních 
problémech, ale i novinkách jsme si povídali s Ondřejem 
Pospíšilem, obchodním ředitelem značky Hyundai. 

Ondřej Pospíšil, obchodní ředitel značky Hyundai
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Loni jste dosáhli téměř 8% tržního podí-
lu. Jak moc covidová doba ovlivnila vaše  
prodeje a  jak významně pomohl on-line 
prodej? Jak se v letošním roce vyvíjí počet 
objednávek?

Stejně jako pro ostatní byla i  pro nás nastalá 
situace zcela nová a  bezprecedentní. Okamžitě 
jsme se pokusili přesunout kontakt se zákazníky 
– a částečně i prodej – do on-line světa a myslím, 
že se nám to velmi dobře povedlo. Aktuální obec-
ný trend postupného přechodu k on-line nákupu 
nám v tom pomohl. Velmi se nám také osvědčilo 
motivovat zákazníky k  předobjednávce nových 
vozů, což k navýšení prodejů také velmi přispělo. 
Letos jsou naše objednávky dokonce nad plá-
nem, což je velmi pozitivní zprávou.

Jak pandemie ovlivnila prodeje firemním 
zákazníkům? Poptávka klesala více u men-
ších, nebo u větších firem? 

Jsme strategicky zaměřeni spíše na menší flee-
tové zákazníky, což je oblast, kde nám během ko-
ronavirové krize podíl dokonce narostl. To je trend, 
který lze během tohoto období pozorovat obecně 
u všech fleetových prodejů. Naší výhodou byl také 
menší podíl na vozidlech financovaných operativ-
ním leasingem, u kterých se řada klientů rozhodla 
prodloužit své smlouvy a nový vůz nepořizovat.

Flotily bude řada firem výrazně zeštíhlovat. 
Bude podle vás postupně zanikat tento tra-
diční pracovní benefit?

I my tento trend vnímáme, v rámci firem se rov-
něž navyšuje i  podíl sdílených vozů. Nás však 
tato skutečnost nijak dramaticky neovlivňuje. 
Naopak, naše podmínky s fleetovými zákazníky 
nejsou podmíněny vysokými objemy a jsme tak 
schopni i  v  případě snížení objemu nabídnout 
vysoce atraktivní podmínky pro pořízení a nízké 
náklady na užívání. 

Změnila současná pandemie požadavky či 
nároky zákazníků?

Pozorujeme, že zákazníci častěji volí více vy-
bavená vozidla. S očekávaným nižším nájezdem 
také méně volí vznětové motorizace a v souladu 
s obecným trendem také častěji sahají po elekt-
rifikovaných či hybridních variantách. 

Kvůli pandemii se prodloužily dodací doby 
nových automobilů. Jak moc byla zasažena 
vaše značka? 

V  tomto ohledu bylo klíčové, že standardně 
držíme široké skladové zásoby, kterými jsme  



Sportovní řadu N rozšiřujete o  nové 
modely. Ve třídě SUV jste dokonce 
jedni z mála. Jaká je reakce zákazníků 
a počítáte také s navýšením firemních 
prodejů v tomto segmentu?

Modely divize N jsou důležitou součástí 
DNA naší značky a jsme rádi, že zájemcům 
o sportovní zážitky můžeme vedle populární 
i30 N nabídnout i modely i20 N a Kona N. 
Pevně věřím, že tyto novinky dokážou na 
úspěch jejich nošovického sourozence na-
vázat. Zde se však jedná primárně o sou-
kromé zákazníky, ve firemních flotilách jsou 
tyto modely jen velmi okrajovou záležitostí.

Ioniq 5 je po konstrukční stránce velice 
zajímavý elektromobil. Ultrarychlé na-
bíjení s výkonem přes 200 kW opravdu 
nenabízí každý. Jak úspěšný bude po-
dle vás na našem trhu? 

Uvedení modelu Ioniq 5 je pro nás v tom-
to roce klíčovou událostí, plně totiž de-
monstruje, jak velký technologický skok 
naše značka v  posledních letech udělala.  
O  Ioniq 5 už dnes evidujeme velký zájem 
a jsem přesvědčený, že všechny vozy doda-
né v rámci letošních kvót vyprodáme dříve, 
než vůbec fyzicky přijedou.

U  elektrifikovaných modelů nabízí-
te na akumulátor záruku osm let nebo  
160 000 km. Jaké jsou limity, tedy přede-
vším pokles kapacity pro uznání záruky? 

K  výměně v  rámci záruky lze přistoupit, 
pokud stav baterie klesne pod 70 %.

Máte 46 dealerů značky. Hodláte tento 
počet dál rozšiřovat i o specializovaná 
fleetová centra? 

Fleetová centra musí splňovat řadu přís-
ných kritérií a v  tuto chvíli výrazné navýše-
ní jejich počtu neplánujeme. Naším cílem 
v  oblasti rozvoje dealerské sítě je v  tomto 
ohledu především specializace sítě tak, aby 
fleetovým zákazníkům dokázala efektivně 
poskytnout veškeré služby a produkty, které 
pro firemní zákazníky připravujeme.

Tucson a samozřejmě i30 jsou z hledis-
ka prodejů vaše nejdůležitější flotilové 
modely. Jak se jim daří pronikat do fi-
remních flotil?

V rámci prodejů modelu i30 tvoří fleetoví 
zákazníci přes 50 % klientely. Další navy-
šování v plánu ale není, máme ambice být 
stále atraktivní značkou především pro 
privátní zákazníky a toto postavení nadále 
posilovat. Svou cestu do firemních flotil – 
zejména jako manažerský vůz pro střední 
management – si však rychle našel i nový 
tucson, přestože i  ten je modelem urče-
ným spíše pro retailového zákazníka. Nyní 
ho nabízíme nově také ve variantě plug-in. 
A pevně věříme ve velký zájem už proto, 
že jeho ceny začínají na velmi atraktivních 
899 990 Kč včetně DPH. Tucson PHEV 
tak završil naší nabídku tohoto populární-
ho SUV, které je nyní k dispozici jak s kla-
sickými spalovacími motory, tak jako mild 
hybrid, full hybrid a konečně jako plug-in 
hybrid.

poptávku zákazníků dokázali relativně rych-
le vyrovnávat i v době, kdy byly naše výrobní 
závody uzavřeny. Dodací lhůty se tak pro-
dloužily jen minimálně. 

Automobilový průmysl trápí nedostatek 
čipů do řídicích jednotek. Jak to ovliv-
ňuje výrobu vašich modelů?

Našim výrobním závodům se podařilo díly 
včas předzásobit, proto nedostatek čipů 
výrobu prozatím výrazně neovlivnil. Pro-
dlevy v dodacích lhůtách jsou v  tuto chvíli 
minimální.

Jak hodnotíte zájem o vaše elektromo-
bily a plug-in hybridní modely? 

Zájem ze strany zákazníků o  elektro-
mobily evidujeme. Bohužel bez státní 
podpory nejsou takové vozy pro širokou 
veřejnost vzhledem k pořizovací ceně pa-
třičně atraktivní. I přesto se nám daří plnit 
naše prodejní cíle, navíc v  letošním roce 
na český trh uvedeme nový Ioniq 5, který 
bude v mnoha ohledech zásadní a v me-
diích i u zákazníků už vzbudil velký zájem. 
Mezi plug-in hybridy pozornost přitahují 
především naše novinky Tucson PHEV 
a Santa Fe PHEV.

Elektromobilita mění firemní fleetovou 
politiku. Jak moc to podle vás ovlivní 
prodeje ostatních, především konvenč-
ních modelů ve střednědobém horizon-
tu?

U prodejů elektromobilů očekáváme spíše 
mírný než jakkoliv dramatický nárůst. V pří-
padě, že by však přišla možnost získání 
dotací na jejich pořízení, může se podíl ta-
kových vozů navyšovat podstatně rychleji, 
než je tomu dnes.

Pociťujete v  rámci firemních flotil od-
klon od vznětových motorů? 

Určitě ano, vždyť u segmentů A, B a C již 
tento pohon u většiny výrobců téměř nena-
jdete. Je to prostý důsledek nižšího zájmu 
zákazníků a  ekologických norem, které fi-
nančně značně zatěžují i  vývoj a  výrobu, 
kvůli čemuž tyto vozy přestávají být pro zá-
kazníky dostatečně finančně zajímavé.

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

Tento trend pozorujeme i na českém trhu, 
byť v omezené míře. Osobně se ale domní-
vám, že v tomto ohledu můžeme určitý ná-
růst zájmu očekávat.

Ioniq 5, který se zanedlouho začne prodávat i u nás, je po technické stránce jedním z nejzajímavějších 
elektromobilů na trhu. Pyšní se například ultrarychlým nabíjením o výkonu přes 200 kW. 
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Plynový pohon nabízí firemním flotilám 
absolutně nejnižší náklady na pro-

voz. Nepatrně levněji to za určitých okol-
ností umí už jen elektromobily, a to pouze 
v městském či příměstském provozu. Je-
jich pořizovací cena je ale dvojnásobná. 

Z  plynných paliv je nejoblíbenější CNG 
(stlačený zemní plyn). Palivové náklady 
u automobilů nižší střední třídy vycházejí na 
1 korunu na ujetý kilometr. Prakticky stejné 
náklady nabízí i  propan-butan. Ubývá ale 
automobilek, které se mu věnují. 

CNG dominuje 
u Volkswagenu,
LPG nabízí Renault

V  minulosti jsme se věnovali výhradně 
pohonu na CNG. Je považován za ekolo-
gičtější, proto se mu věnuje i řada automo-
bilek. V modelové nabídce dominují znač-
ky koncernu Volkswagen, kde nechybí ani 
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V  naší rozsáhlé příloze měříme skutečnou spotřebu a  náklady na 
provoz. V  testech převládají továrně upravená auta na zemní plyn 
(CNG). Poslední slovo ale neřekl ani propan-butan (LPG), který díky 
pokročilým technologiím a vyřešené záruce zažívá návrat na výsluní. 
Současný velký zájem zvyšují stále stoupající ceny benzinu a nafty. 

Strakonická společnost 
Autogas Centrum Plus 

(www.agcplus.cz) má v rámci Česka 380 
smluvních partnerů, kteří dokáží na LPG 

i CNG  přestavět i větší počet automobilů 
pro firemní flotily 

prémiové Audi. Zemnímu plynu se dále ve 
velkém věnuje Fiat, který je u nás úspěšný 
především s  dodávkou Ducato, v  Itálii je 
to pak celá řada dalších modelů, které se 
u  nás ani nenabízejí, což je velká škoda. 
Jde o  tovární přestavby, kdy automobilky 
upravují motory i karoserie v zadní části pro 
montáž rozměrných nádrží. 

Propan-butanu (LPG) se nyní věnuje pře-
devším Dacia a  Renault. Tyto značky vy-
užívají upravený litrový tříválec TCe, který 
díky přeplňování nabízí 74 kW. Tovární pře-
stavba na LPG je k dispozici jak pro Da-
cii Sandero a Duster, tak pro Renault Clio 
a Captur. 

A  pak tu máme individuální přestavby, 
které ve velkém a  řadu let úspěšně nabí-
zel Hyundai a Subaru. Mitsubishi je těmto 
přestavbám věrno dodnes. Na dodatečně 
přestavěná auta pochopitelně importér na-
bízí plnohodnotnou záruku. Ani tuto znač-
ku jsme v  rámci naší přílohy neopomněli. 
Zkoušeli jsme model ASX. 

LPG i do firemních flotil

Není bez zajímavosti, že přestavby na LPG 
technologicky výrazně pokročily, a tak jsou 
vhodné i pro firemní autoparky. Auta na LPG 
mají ve svých flotilách například Koh-i-noor, 
Daňhel, VB Taxi, Dáme jídlo, taxislužby 
a další. Přestavět lze téměř jakékoli nové či 
zánovní auto. Vyřešena je i ochrana motorů 
a záruka, kterou lze uzavřít až na 84 měsíců 
za necelé 4000 korun! Za tímto pokrokem 
stojí nejen moderní systémy, ale i  strako-
nická společnost AUTOGAS CENTRUM 
PLUS, která se individuálním přestavbám 
věnuje nepřetržitě od roku 1990 a spolupra-
cuje s těmi nejlepšími dodavateli LPG setů 
(AC STAG, BRC, EuropeGAS, LandiRenzo, 
LOVATO) a díky síti tří set osmdesáti smluv-
ních servisů provádí přestavby a servis po 
celém území Česka i pro řadu firemních flo-
til. Má za sebou také úspěšný vývoj a spo-
lupráci pro celou řadu importérů (Chevrolet, 
Hyundai, KIA, Subaru, Mitsubishi, Renault – 
Dacia  a pozadu nezůstává ani spolupráce 
na CNG autobusech a kamionech SCANIA, 
SOLARIS, IVECO, SOR). Mimochodem, 
v  naší příloze testujeme i  Mitsubishi ASX, 
jehož přestavbu vyvinula strakonická dílna. 

Vazbou na OBD 
se vyřešily letité trable

Některé motory byly v minulosti náchylné 
na zaklepávání ventilových sedel, a  tak se 
musel montovat dodatečný systém, který 
do sání vstřikoval emulzi, která sedla ven-
tilů chránila. Tato aditiva ale mohla při vyšší 
zátěži motoru způsobovat vyšší karbonizaci 
spalovacího prostoru. I  v  tomto ohledu se 
pokročilo výrazně kupředu a  vše vyřešila 
vyspělá elektronika řízení motoru. Ventilová 
sedla totiž ničila vyšší teplota ve spalovacím 
prostoru, která vznikala v  určitých jízdních 
režimech při jízdě na plyn. 

Díky napojení plynového systému na OBD 
vozidla získává řídicí jednotka LPG všechny 
potřebné informace ze všech snímačů na 
motoru on-line. Díky tomu může prompt-
ně reagovat i na chyby způsobené řidičem 
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LPG žije!
Hodí se i pro vozové parky



může být „spoluspotřeba“ benzinu 20 až 
30 %. Naopak při běžném jízdním stylu ne-
bude ani 5%. Obecně se pohybuje průměr-
ná spoluspotřeba benzinu na úrovni kolem 
10 % celkové spotřeby. 

Ceny od 19 000 korun

Nejlevnější a  nejjednodušší jsou přestav-
by motorů se sekvenčním, tedy nepřímým 
vstřikováním benzinu. Palivo se u  těchto 
motorů vstřikuje před sací ventily. Tyto pře-
stavby lze pořídit od 19 000 korun. 

Technicky nejnáročnější jsou motory s pří-
mým vstřikováním. Benzin se u nich vstřiku-
je přímo do spalovacího prostoru motoru. 
Přestavba tak vyžaduje sofistikovaný soft-
ware řízení, což zvedá cenu nad 28 000 Kč 
s  DPH. Návratnost je u  těchto motorů po 
ujetí 20 000 až 25 000 km. 

Pojištění LPG/CNG

„Ve spolupráci s  anglickou pojišťov-
nou LLOYD´S, zastoupenou společností. 
Defend Insurance Group, zákazníkům k zá-
stavbě LPG nebo CNG systému nabízíme 
pojištění tovární záruky na pohonnou jed-
notku – motor vozidla a  jeho vybrané pří-
slušenství,“ dodává Marek Osvald, jednatel 
společnosti AUTOGAS CENTRUM PLUS. 

Pojištění montáže LPG/CNG slouží ke krytí 
případných závad na motoru a dále vyjme-
novaném příslušenství motoru vozidla, které 
by vznikly provozem na LPG/CNG a na kte-
ré by se nevztahovala tovární záruka výrob-
ce vozidla. Maximální výše pojistného plnění 
je 90 000 Kč na jednu pojistnou událost.

Pojištění lze sjednat pro jednotlivá vozidla 
do stáří 12 měsíců od data první registrace, 
s maximálním nájezdem 30 000 km ke dni 
provedení montáže, přičemž musí být spl-
něny obě tyto podmínky.

Délka trvání pojištění a maximální kilomet-
rový nájezd jsou vždy shodné se záručními 
podmínkami konkrétního vozidla, maximál-
ně však 84 měsíců nebo 150 000 km.

Pojistit lze pouze vozidlo, jehož přestavba 
byla provedena s  použítím řídicí jednotky 
OBD s automatickou korekcí.

Cena za dodatečné pojištění je při-
tom snadno akceptovatelná. Pojištění po 
dobu 36 měsíců s  maximálním nájezdem 
150 000 km stojí 1950 Kč. Délka pojištění 
na 84 měsíců pak vyjde na 3750 Kč. Jde 
o jednorázový poplatek, nikoli roční platbu. 

například při nevhodně zařazeném rychlost-
ním stupni a vytáčení motoru, kdy motor za-
čne pracovat s chudou směsí a teploty ve 
spalovacím prostoru letí nahoru. 

Nové systémy 
pro motory s přímým 
vstřikem

LPG přestavbám dominují především Ita-
lové a Poláci. Zatímco Italové mají v úpra-
vách dlouhou tradici, v  posledních deseti 
letech se výrazně vypracovaly polské firmy, 
a to jak v softwaru, tak v „železe“. 

„Z  polských systémů je nejdále Europe-
-GAS, který nabízí naprosto univerzální 
sadu, jejíž software zvládne tříválec i  os-
miválec. Montáž je strašně jednoduchá. 
Napojíme se na benzinové vstřikovače 
a snímač otáček klikové hřídele nebo vačky 
a řídicí jednotku LPG propojíme přes OBD 
na systém řízení motoru. Veškerá emula-
ce vysokotlaké benzinové palivové větve 
za čerpadlem se děje automaticky na zá-
kladě dat z OBD zásuvky. Systém nejdříve 
necháme načíst data při volnoběhu a pak 
vyrazíme na asi padesátikilometrový okruh. 
Ze všech posbíraných dat si řídicí jednot-
ka plynu vytvoří palivovou mapu, kterou 
neustále aktualizuje novými daty. Palivová 
mapa řídicí jednotky LPG se díky informa-
cím z OBD začne brzy překrývat s palivo-
vou mapou motoru. De facto se po první 
jízdě vytvoří kopie benzinové mapy a za jíz-
dy se neustále dopočítávají korekce. Sběr 
dat probíhá stále, kontinuálně. Díky tomu je 
systém spolehlivý i po řadu let, kdy dochází 

k postupnému opotřebování motoru i LPG 
komponent. A tak v průběhu životnosti vzni-
ká řada korekcí, které na opotřebení reagu-
jí. Díky tomu se vyvarujeme běhu motoru 
s chudou směsí, tedy znatelnému nárůstu 
teploty ve spalovacím prostoru. Zkracovala 
se tím životnost pístů a  ventilových sedel, 
která se v minulosti zaklepávala a nakonec 
vedla k netěsnostem a následnému podpá-
lení ventilu. Opravy těchto závad jsou pak 
nákladné, protože se musí motor z  auta 
vymontovat a rozebrat. Moderní elektronika 
tak nedopustí, aby se palivová mapa LPG 
začala časem výrazně rozcházet s  benzi-
novou mapou a  motor především v  nízké 
zátěži pracoval s  chudou směsí, a  tedy 
i vysokými teplotami,“ vysvětluje Ing. Marek 
Osvald, jednatel a vedoucí provozu společ-
nosti AUTOGAS CENTRUM PLUS. 

Motor pracuje na plyn 
i benzin

Většina moderních motorů využívá přímé 
vstřikování benzinu přímo do spalovacího 
prostoru motoru. Systém EuropeGAS, ale 
i BRC nebo Landi Renzo tak musí chránit 
teplotně velmi namáhané benzinové vstři-
kovače, které při jízdě na plyn nejsou chla-
zeny benzinem. Řeší se to v  rámci emula-
ce benzinových vysokotlakých čerpadel 
a vstřikovačů. V každém cyklu benzinového 
vstřikovače řídicí jednotka pouští určitou 
dávku benzinu, aby se vstřikovač chla-
dil a  nepoškodil. Čím více budeme motor 
zatěžovat, tím více benzinu do vstřikova-
čů proudí. Při velmi rychlé jízdě po dálnici 
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LPG lze natankovat i v rámci sítě čerpacích stanic. V Česku jich má hodně především Shell a MOL. 



Systém pohonu je jak u A4 kombi, tak A5 
Sportback shodný, stejná je i naměřená 

spotřeba. Modely g-tron se u nás začaly pro-
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AUDI A4 AVANT G-TRON
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu podélně uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec pohání přední kola, 
objem 1984 cm3, vý kon 125 kW při 4450–6000 1/min, točivý  moment 270 Nm 
při 1650–4400 1/min. Sedmistupňová samočinná převodovka S tronic.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4762/1842/1435 mm, rozvor 2820 mm. 
Zavazadlový prostor 0,415/0,495 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1665/550 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1700/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 221km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,4 s. Spotřeba kom-
binovaná 3,9–4,1 kg/100 km, emise 105–111 g/km, objem nádrže 17,33 kg 
(CNG) a 7,0 l (benzin).

CENA 1 264 900 Kč s DPH
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Audi je jediná značka prémiového segmentu, která výrazně navyšuje 
podíl automobilů jezdících na zemní plyn (CNG). Upravený dvoulitrový 
čtyřválec g-tron můžete objevit v modelech A4 Avant i A5 Sportback. 
Ingolstadtská automobilka přitom u šetrné varianty nerezignovala na 
potěšení z jízdy. 

Audi je jedinou prémiovou značkou, která svou nabídku obohacuje i o verzi na CNG 

Reálná spotřeba 
4,5 kg/100 km

I  když Audi udává u  svých modelů 
A4 Avant i  A5 Sportback kombinova-
nou spotřebu plynu v  rozmezí 3,9 až 
4,2 kg/100 km, v praxi se lze této spotřebě 
jen přiblížit nebo jezdit extrémně úsporně. 
My jsme s A4 Avant jezdili při běžném jízd-
ním stylu za 4,5 kg/100 km, při sportovnější 
jízdě pak za rovných 5,0 kg/100 km. V řeči 
peněž to při současných cenách plynu 
(27 Kč/kg) znamená 1,22, respektive 
1,35 Kč/km při svižné jízdě. 

Dojezd na plynovou nádrž 
kolísá

Z uvedené spotřeby by se dalo jednoduše 
vypočítat, kolik kilometrů lze ujet pouze na 
plyn. V praxi to ale není tak jednoduché. Do 
nádrží by podle výrobce mělo jít natankovat 
až 17,3 kg zemního plynu (nevyčerpatelné 
minimum je 0,6 kg zemního plynu). Dojezd 
by tak měl být v praxi téměř 400 km. Ale ka-
ždá plnicí stanice dává jiný tlak. Díky tomu lze 
do nádrží natankovat něco mezi 14 až 18 kg. 

G-tron má i omezení

Zůstatkové hodnoty jsou u  verze CNG 
shodné se vznětovými motory TDI. Nejlépe 
si vedou zážehové motory TSI, které mají 
v průměry o 5,5 % vyšší zůstatkové hodnoty. 

Kompozitové nádrže na plyn jsou umístěné 
pod zadními sedadly a dnem zavazadlové-
ho prostoru, z čehož vyplývá další omezení. 
A4 Avant ani A5 Sportback nemůžou být 
vybaveny pohonem všech kol, náhradním 
kolem ani hlubším zavazadlovým prostorem 
s dvojitou podlahou. Nezbyl ani prostor pro 
akumulátor, který musel být proti zvyklostem 
Audi přesunut do motorového prostoru. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Mimořádně nízké 
náklady na palivo

Malá benzinová nádrž 
(7 l) snižuje celkový dojezd

Temperamentní motor
Vjezd do podzemních 

garáží může být omezen

Užitečné a dobře naladě-
né asistenční systémy

Menší zavazadlový 
prostor, absence rezervy

Možnost libovolně kon-
figurovat výbavu, mimo 
základních technických 

omezení

Životnost plynových 
nádrží 20 let

 SPOTŘEBA CNG V RÁMCI TESTU 
(kg/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

Audi A4 Avant
A5 Sportback g-tron
Náklady na CNG při ceně 27 Kč/kg:  1,22 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 4,5 kg/100 km
Skutečný dojezd na CNG:    390 km

CNG

dávat v roce 2016 ještě ve starší modelové 
řadě Audi. V nových modelech pak doznaly 
řadu změn, které způsobily především nové 
emisní normy. Například benzinová nádrž se 
musela uskromnit z původních 25 litrů na ti-
těrných 7, a tak na plnou benzinovou nádrž 
ujedete sotva 100 km. V nabídce pro g-tron 
také zmizela ručně řazená převodovka. Nyní 
je k dispozici pouze sedmistupňový automat. 

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých km Stáří A4 Avant g-tron A4 Avant 2.0 TDI A4 Avant 2.0 TFSI

90 000 3 roky 41,13 % 42,22 % 47,28 %

150 000 3 roky 36,27 % 37,24 % 41,70 %

210 000 3 roky 31,42 % 32,25 % 36,12 %



DACIA DUSTER LPG
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený zážehový tříválec pohání přední kola. Zdvihový objem 
999 cm3, výkon 74 kW při 4600–5000 1/min (67 kW při 5000 1/min při provozu 
na benzin), točivý moment 170 Nm při 2000–3500 1/min (160 Nm při provozu 
na benzin). Šestistupňová ručně řazená převodovka. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4341/1804/1693 mm, rozvor 2674 mm. 
Zavazadlový prostor 0,445/1,478 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnostt 1333/429 kg, hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1500/665 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 168 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 13,8 s, kombinovaná 
spotřeba dle WLTP 8,1–8,5 l/100 km (plyn), 6,3–6,6 l/100 km (benzin).

CENA 341 900 Kč s DPH
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Druhá generace Dacie Duster se vyrábí od roku 2018 a chvíli nato 
přišla i  továrně upravená verze litrového tříválce na propan-butan. 
Stejný motor pohání také novou Dacii Sandero, u ní jsme ale oproti 
vyššímu dusteru naměřili o 0,4 l/100 km nižší spotřebu plynu. I tak 
má duster mezi automobily SUV nejnižší náklady na palivo. O něco 
lépe jsou na tom jen nesrovnatelně dražší elektromobily. 

Duster jezdí dlouhodobě za 1,15 Kč/km. 
Plynová verze navíc nabízí nezměněnou 
světlou výšku 210 mm. Terénní 
schopnosti jsou pak jen 
limitovány absencí 
pohonu všech kol. 

kol. Verze 4x4 je výsadou nejvýkonnějších 
motorů, tedy 1.3 TCe/110 kW nebo vzněto-
vého 1.5 Blue dCi/85 kW. Dalším i když jen 
zástupným problémem je skutečnost, že 
duster s pohonem předních kol má rezervní 
kolo připevněné pod vozidlem, zatímco ver-
ze 4x4 má menší prostor uvnitř vozu. Mohla 
tak být použita nádrž objemu 34 litrů, ze 
které lze pro jízdu využít 31 litrů plynu a při 
úsporné jízdě tak lze ujet i přes 400 km na 
jedno tankování. No a pak lze bez problé-
mů pokračovat na benzin, kde je spotřeba 
o něco nižší (6,3 l/100 km), a tak lze na pl-
nou nádrž (50 l) ujet dalších 700 km. 

Nízké TCO, vysoká 
zůstatková hodnota

Palivové náklady, které společně s cenou 
automobilu tvoří hlavní položku TCO, jsou 
extrémně nízké. Pouhých 1,15 Kč/km. Další 
výraznou část celkových nákladů na provoz 
tvoří zůstatková hodnota. Podle společnosti 
Eurotax je vysoce nadprůměrná. Po třech 
letech provozu a ujetí 90 000 km činí úcty-
hodných 62,3 %. To je o téměř 10 % nad 
průměrem stejně velkých SUV!

Určitým negativem může být nižší život-
nost plynové nádrže, která je 10 let. Po této 
době se musí vyměnit. Výhodou je, že nová 
nádrž i s montáží vyjde na 5000 Kč. Napří-
klad běžné ocelové nádrže na CNG jsou 
nejméně třikrát dražší, kompozitové jsou 
ještě znatelně dražší, jejich životnost je ale 
zpravidla 20 let. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Náklady na palivo 
(1,15 Kč/km) i celkové TCO

LPG verze nenabízí 
možnost 4x4

Nezmenšený objem zava-
zadlového prostoru

Absence rezervního 
kola kvůli plynové 

nádrži

Neobvykle vysoká zůstat-
ková hodnota Životnost nádrže LPG 

je 10 letPlnohodnotná nádrž na 
benzin (50 l)

NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA LPG V RÁMCI 
TESTU (L/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 62,28 %

150 000 3 roky 54,93 %

210 000 3 roky 47,57 %

Dacia Duster
Náklady na LPG při ceně 13,50 Kč/l: 1,15 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 8,5 l/100 km
Skutečný dojezd na LPG: 365 km

LPG

I když zdání klame, nová generace Dacie 
Duster změnila téměř vše. Většina dílů je 

zcela nových nebo výrazně modifikova-
ných. Karoserie se prodloužila o 25 mm na 
4341 mm, naopak šířka se zmenšila 
o  17 mm na 1804 mm a  na výšku měří 
1693 mm. Sklon čelního okna je výrazně 
větší. Původní zážehovou šestnáctistovku 
nahradil zbrusu nový litrový tříválec. V praxi 
je o  více než 2 l/100 km úspornější a  vy-
užívá ho také verze na LPG. Motor má řadu 

úprav, má tvrzená sedla ventilů a  uzpů-
sobené zapalování, a  proto dokáže využít 
vyšší výhřevnost i oktanové číslo. Díky tomu 
má při provozu na LPG vyšší výkon než při 
provozu na benzin. 

Chybí verze 4x4

Dacia pro pohon na propan-butan upravi-
la litrový tříválec i proto, že ho montuje i do 
dalších modelů. Díky tomu může mít stejný 
pohon i Sandero a Sandero Stepway. Auto-
mobilka tak šetří náklady. U dusteru to má 
tu nevýhodu, že litrový tříválec je u  tohoto 
modelu spojen pouze s pohonem předních 



DACIA SANDERO STEPWAY LPG
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený zážehový tříválec pohání přední kola. Zdvihový objem 
999 cm3, výkon 74 kW při 4600–5000 1/min (67 kW při 5000 1/min při provozu 
na benzin), točivý moment 170 Nm při 2000–3500 1/min (160 Nm při provozu 
na benzin). Šestistupňová ručně řazená převodovka. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4099/1848/1535 mm, rozvor 2604 mm. 
Zavazadlový prostor 410 l (dle VDA 328 l).

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnostt 1229/395 kg, hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1100/610 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 177 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 11,9 s, kombinovaná 
spotřeba dle WLTP 7,7 l/100 km (plyn), 6,0 l/100 km (benzin).

CENA 297 900 Kč s DPH – zvýhodněná cena
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Dacia novou generaci Sandera 
nabízí s továrně přestavěným 
pohonem na propan-butan. 
Automobilka ji řadí k prestižním, 
verze LPG stojí na výkonovém 
vrcholu. Náklady na palivo 
se vyrovnají konkurenčním 
modelům na CNG (zemní plyn). 

zemní plyn (CNG). Výhodou propan-butanu 
je neobvykle hustá síť plnicích stanic, nižší 
hmotnost a levnější náklady na přestavbu. 

Levná, se zárukou 3 roky

Zájemci o dacii řadí cenu mezi nejsledova-
nější parametry. V modelové nabídce nové-
ho sandera je na nejvyšší úroveň posazena 
verze LPG, která se navíc chlubí nejvýkon-
nějším motorem. Tato verze vyjde po třiceti-
tisícové slevě na 264 900 Kč s DPH. Offroa-
dově pojatá verze Stepway (světlá výška zvý-
šena o 41 mm) pak vychází na 297 900 Kč.
Sleva 30 000 Kč je v rámci využití značko-
vého financování. Pro firemní nákupy je ale 
taktéž možné využívat atraktivní slevy. 

Dacia na své modely nabízí záruku 3 roky 
nebo ujetí 100 000 km, předplatit si lze také 
atraktivní servisní smlouvy. 

TCO? Jezdí téměř 
zadarmo!

Díky vysoké zůstatkové hodnotě a nízké 
pořizovací ceně a levnému servisu i palivu 
– v tomto případě propan-butanu – vychází 
TCO mimořádně výhodně. Dacia Sandero 
dokonce v tomto ohledu drží redakční re-
kord. Po započtení všech nákladů na pro-
voz, tedy za dálniční poplatek, pojištění, 
servis, pneumatiky, pohonné hmoty a ztrátu 
hodnoty, vyjde jeden ujetý kilometr po třech 
letech provozu a ujetí 90 000 km na pou-
hých 3,28 Kč. Pokud by se s dacií po třech 
letech ujelo 210 000 km, klesly by náklady 
na 2,42 Kč/km. 

Zůstatkové hodnoty má Dacia dlouhodo-
bě mimořádně vysoké. Dacia Sandero si 
podle společnosti Eurotax po třech letech 
provozu a ujetí 90 000 km drží zůstatkovou 
hodnotu na 58 %. To je o více než 10 % nad 
průměrem daného segmentu. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Celkové náklady (TCO)

Na výběr pouze je-
den zážehový motor 
s různým stupněm 

přeplňování

Náklady na palivo 
(1,10 Kč/km)

Absence rezervního 
kola kvůli nádrži LPG

Prostorný interiér, 
atraktivní vzhled Nižší užitečná 

hmotnostNeobvykle vysoká zůstat-
ková hodnota

NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA LPG V RÁMCI 
TESTU (L/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

30 000 km 3 roky 64,55 %

90 000 km 3 roky 58,48 %

150 000 km 3 roky 51,57 %

210 000 km 3 roky 44,66 %

Dacia Sandero LPG
Náklady na LPG při ceně 13,50 Kč/l: 1,09 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 8,1 l/100 km
Skutečný dojezd na LPG: 444 km

LPG

Z  pohonných jednotek je pro sandero 
k dispozici pouze zážehový přeplňova-

ný tříválec. Může spalovat buď jen benzin 
(atmosférická verze nabízí 49 kW, přeplňo-
vaná 67 kW), nebo dokáže jezdit i na pro-
pan-butan. Výrobce u  plynového motoru 
provedl řadu úprav, díky kterým není ani při 
trvalém provozu na plyn snížena životnost 
ventilových sedel. Díky vyšší výhřevnosti 
a  účinnosti propan-butanu má motor při 
provozu na plyn o 7 kW vyšší výkon (74 kW). 
Povedl se také snížit rozdíl spotřeby při jízdě 
na benzin nebo plyn. V kombinovaném re-
žimu jsme na našem testovacím okruhu při 
jízdě na benzin naměřili spotřebu 6,7 litru, 
při jízdě na propan-butan pak 8,1 l/100 km. 
Do 40litrové plynové nádrže natankujete 36 
litrů stlačeného propan-butanu, na který 
jsme ujeli 444 km. Cena plynu je ve srov-
nání s benzinem vice než poloviční. V době 
uzávěrky se průměrná cena propan-buta-
nu pohybovala kolem 13,50 Kč/l, zatímco 
cena benzinu byla 31,50 Kč/l. Jeden ujetý 
kilometr tak vyjde na 1,10 Kč, tedy stejně 
jako u  konkurenčních modelů jezdících na 



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 pa-
livového systému, které jsou u vznětových 
motorů extrémně namáhané a choulostivé 
na kvalitu nafty. Oproti tomu kvalita CNG je 
jasně daná a neměnná. CNG ani nelze pan-
čovat jako naftu nebo benzin, případně jej 
z nádrže odcizit. 

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

Zápory

Plynová verze je za příplatek 116 200 Kč 
bez DPH. Další nevýhodu spatřujeme ve 
skutečnosti, že by ducato mělo jezdit téměř 
výhradně na CNG. Provoz na benzin je jen 
nouzové řešení, proto je nejvyšší rychlost 
omezena na 90 km/h a benzinová nádrž je 
navíc malá, patnáctilitrová, na kterou lze ujet 
kolem 100 km. 
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Fiat Ducato je po 
výrazné technické 
modernizaci, má vý-
konnější a  úsporněj-
ší motory, verze na 
zemní plyn je k  dis-
pozici v  řadě dalších 
variant a  do prodeje 
nyní vstupuje i  čistě 
elektrická verze. 

FIAT DUCATO CNG L2H2
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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 náklado-
vého 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 634 120 Kč bez DPH

Ducato je po technické stránce znatelně změněno. 
Verze CNG se navíc 
rozrostly o další 
varianty. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Spotřeba, celkové nákla-
dy na provoz

Malý dojezd na benzin 
(95 km)

Výkon motoru od nejniž-
ších otáček

Při jízdě na benzin 
omezená rychlost na 

90 km/h

Výjimečně tichý a kultivo-
vaný chod motoru

Jen průměrné zůstat-
kové hodnoty

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 42,52 %

150 000 3 roky 38,14 %

210 000 3 roky 36,80 %
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Fiat Ducato Natural Power
Náklady na CNG při ceně 26,70 Kč/kg: 2,46 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 9,1 kg/100 km
Skutečný dojezd na CNG před přepnutím na benzin: 395 km

CNG

uvážíme-li, že testovaná verze byla s vyšší 
střechou L2H2 a  30 % ujetých kilometrů 
tvořila dálnice. Pro dálniční provoz je vhod-
nější 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. Tankování 
bude trvat necelých 7 minut a na konci za-
platíte 970 Kč. Na takto naplněné nádrže 
jsme v kombinovaném režimu ujeli 395 km. 
Pokud budou převažovat jízdy po okresních 
silnicích, ujedete kolem 440 km (spotřeba 
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Modernizace ducato výrazně zatraktiv-
nila. Dvoulitrový diesel vypadl z  na-

bídky, zůstal tedy jen objemnější čtyřválec 
2,3 MTJ. Po řadě úprav má lepší průběh 
točivého momentu, je úspornější a  ekolo-
gičtější. 

Modernizace pozměnila i verzi CNG. Sys-
tém plynového pohonu byl upraven jen lehce 
za účelem nižších emisí. Zásadní je ale rozší-
řená modelová skladba. Před faceliftem totiž 
byla plynová verze pouze v provedení s del-
ším rozvorem a  vyšší střechou (L2H2, ob-
jem skříně 11,5 m3) nebo s obřím rozvorem 
a vyšší střechou (L4H2, 15 m3). Po moderni-
zaci ale přibyly další verze, a to L2H1, L3H2, 
L4H3 s objemy skříní 10 a 17 m3. Objednat 
lze také verzi pro přepravu osob L2H2. 

Za kolik reálně jezdí?

Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny 
v tabulkách. Měřením kombinované spotře-
by, kdy převažovaly jízdy po městě (50 %), 
dálnici (30 %) a silnici (20 %), jsme dosáhli 
průměrné spotřeby 9,1 kg/100 km. Při ceně 
plynu 26,70 Kč/kg to odpovídá nákladům 
2,43 Kč/km. To je velmi solidní hodnota, 



MITSUBISHI ASX 4X4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený zážehový atmosférický čtyřválec pohání všechna kola. 
Zdvihový objem 1998 cm3, výkon 110 kW při 6000 1/min (99 kW při 6000 1/min 
při provozu na LPG), točivý moment 195 Nm při 4200 1/min. Samočinná beze-
stupňová převodovka CVT.  

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4365/1770/1640 mm, rozvor 2670 mm. 
Zavazadlový prostor 0,488/1,219 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnostt 1525/481 kg, hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1500/665 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 190 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 12,2 s, 
kombinovaná spotřeba dle WLTP 7,9–8,2 l/100 km (benzin).

CENA 614 750 Kč
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Automobilový průmysl v  posledních letech nezažil takovou výzvu, 
jakou bylo zvládnutí loňského roku, jehož většinu doprovázela výrazná 
omezení kvůli celosvětové koronavirové pandemii, a neodpočine si 
ani letos. V boji o přežití se tak pouze několika značkám podařilo 
dosáhnout pozitivní bilance. 

LPG s řadou výhod

Z  toho, jak přestavěné auto fungovalo, 
jsme měli radost a komfortem se téměř vy-
rovná i továrním přestavbám na CNG (zem-
ní plyn). Oproti nim má ale řadu výhod. Je 
znatelně levnější, její návratnost se vrátí po 
ujetí 30 000 km. Palivové náklady na por-
pan-butan (LPG) jsou lehce nad 1 Kč/km, 
což je téměř stejně jako u  zemního plynu 
(CNG). Další důležitou výhodou, kterou ale 
firemní flotily netrápí, je, že po skončení de-
setileté životnosti nádrže je montáž nové 
nádrže rychlá, bezproblémová a hlavně lev-
ná. Cena včetně práce vychází do 6000 ko-
run. Životnost nádrží na CNG je sice delší, 
většinou 20 let, cena jedné ocelové nádrže 
je ale trojnásobná, v  případě kompozitové 
nádrže často i více než pětinásobná. 

Další výhodou je, že řidič může libovolně 
volit jízdu na benzin nebo plyn tlačítkem 
umístěným u  řadicí páky. Ovladač sdružu-
je i  „ledky“ informující o  typu paliva, které 
motor momentálně spaluje, a o zbývajícím 
množství plynu v nádrži. 

Verze 4x4 jezdí 
za 9,3 l/100 km

Nádrž na LPG je toroidní a  je umístěná 
místo rezervního kola. Do nádrže lze na-
tankovat 41 litrů, což vystačí na zhruba 
440 km. Průměrná spotřeba tak vychází na 
9,3 litrů plynu na100 km. Při jízdě na benzin 
je spotřeba o 1,3 l/100 km nižší. 

Například srovnatelné Dacii Duster 
jsme na stejném okruhu naměřili v  kom-
binovaném režimu o  0,8 plynu méně 
(8,5 l/100 km), má však pouze pohon před-
ních kol. Duster 4x4 bohužel na LPG nelze 
objednat.
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Náklady na palivo 
(1,25 Kč/km) i celkové 

TCO

Oproti benzinu 
vyšší spotřeba plynu 

(+1,3 l/100 km)

Nezmenšený objem zava-
zadlového prostoru

Nižší výkon motoru při 
jízdě na plyn 
(cca -10 kW)

Platná tovární záruka 
na 5 let

Absence rezervního 
kola kvůli plynové 

nádrži

K dispozici verze 
4x2 i 4x4

Životnost nádrže LPG 
je 10 let

Plnohodnotná nádrž 
na benzin (60 l), 

celkový dojezd přes 
1100 km!

NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA LPG V RÁMCI 
TESTU (L/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 61,11 %

150 000 3 roky 53,89 %

210 000 3 roky 46,68 %

Mitsubishi ASX 4x4
Náklady na LPG při ceně 13,50 Kč/l: 1,25 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 9,3 l/100 km
Skutečný dojezd na LPG před přepnutím na benzin: 441 km

LPG

ní doplatí a letos se budou jen doprodávat 
skladové zásoby. 

Je to ale obrovská škoda, protože ASX 
je velmi povedené, cenově dostupné, pro-
storné a  poctivé auto. Oproti konkurenci 
nabízí řadu benefitů, jako je mimořádná 
spolehlivost, nadprůměrně dimenzovaný 
podvozek, neobvykle velký vnitřní prostor, 
a  výtečnou trakci pohonu všech kol. Tím 
nejdůležitějším je v  našem případě sku-
tečnost, že přestavbu na LPG nabízí pro 
všechny výbavové stupně včetně verze 
4x4. Zákazník může dále volit ručně řaze-
nou nebo samočinnou bezestupňovou pře-
vodovku CVT. Cena přestavby je 35 900 
korun a Mitsubishi i nadále uznává tovární 
pětiletou záruku na celý automobil. Doda-
vatelem přestavby je společnost Autogas 
Centrum Plus ze Strakonic, která u nás pa-
tří mezi největší a  nejznámější společnosti 
a používá především italské a polské sety, 
které jsou špičkou v oboru. 

Mitsubishi v  Evropě bohužel omezuje 
své aktivity. Hlavním důvodem jsou 

nesmyslně přísné emisní normy, a  tak se 
značka bude raději věnovat americkému 
a asijskému trhu, kde se jí velmi daří. V Ev-
ropě pak pod svá křídla naopak přibere 
některé modely partnerského Renaultu. 
Model ASX tak na novou politiku zeštíhle-



SEAT LEON 1.5 TGI SPORTSTOURER
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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. Šestistupňová ručně řazená převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4642/1799/1448 mm, rozvor 2682 mm. 
Zavazadlový prostor 0,480 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1428/546 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 203 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,9 s. Spotřeba 
3,3–3,6 kg/100 km, objem nádrže 17,3 kg (CNG) a 9,0 l (benzin).

CENA 629 900 Kč (hatchback 609 900 Kč) s DPH

S novým leonem Seat postupně rozšiřoval motorovou nabídku, 
takže letos došla řada i na  plug-in a verzi TGI na stlačený zemní plyn 
(CNG). Leon se tak stává další zajímavou alternativou k Volkswagenu 
Golf a Škodě Octavia.

Dojezd 450, ale i 350 km

Nádrže na plyn jsou celkem tři. Dvě jsou 
lehké, kompozitové, třetí je ocelová. Na-
tankovat by mělo jít 17,3 kg plynu. Ovšem 
toto číslo je iluzorní. V praxi záleží na výkonu 
kompresoru plničky. U plnicích stanic Inno-
gy se nám většinou dařilo tankovat 17,2 kg, 
na které jsme v kombinovaném režimu ujeli 
453 km. Rozdíly jsou ale značné a není pro-
blém narazit i na plnicí stanici, která umožní 
natankovat sotva 14 kg. 

Ještě se sluší poznamenat, že životnost 
nádrží je 20 let, poté se musejí vyměnit.

Zůstatkové hodnoty 
potěší

Zatímco modely Seatu v oblasti zůstatko-
vých hodnot za domácí škodovkou v minu-
losti pokulhávaly, nyní s ní srovnaly krok. Seat 
Leon má mimořádně nízkou ztrátu hodnoty, 
prakticky shodnou se Škodou Octavia. Zů-
statkové hodnoty „španěla“ navíc neovlivňu-
je ani druh motorizace nebo karoserie. Roz-
díly jsou do zanedbatelných 2 %. 

  I  květen 2021  29BusinessCar

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ZEMNÍ PLYN                  

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Mimořádně nízké náklady 
na palivo

Malá benzinová nádrž 
(9 l) snižuje celkový 

dojezd

Temperamentní motor
Vjezd do podzem-

ních garáží může být 
omezen

Užitečné a dobře naladě-
né asistenční systémy Menší zavazadlový pro-

stor, absence rezervyPestrá nabídka výbav 
i doplňků

 SPOTŘEBA CNG V RÁMCI TESTU 
(kg/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 55,97 %

150 000 3 roky 49,36 %

210 000 3 roky 42,75 %

Seat Leon Sportstourer TGI
Náklady na CNG při ceně 27 Kč/kg: 1,03 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 3,8 kg/100 km
Skutečný dojezd na CNG: 453 km

CNG

Nový Seat Leon TGI zájemce v ničem 
neomezuje. Nabízí karoserii liftback 

i kombi, ručně řazenou či samočinnou 
převodovku DSG nebo výběr ze tří výbav. 
Pestré jsou také možnosti příplatkového pří-
slušenství včetně nejrůznějších asistenčních 
systémů. 

Existující omezení jsou jen v technicky ne-
zbytných detailech. Kvůli plynovým nádržím 
pod podlahou zavazadelníku je jeho ob-
jem nejen menší, ale vylučuje pochopitelně 
možnost náhradního kola nebo dvojité pod-
lahy u kombi. 

Dále nelze zvolit příplatkový sound sys-
tém (chybí místo pro subwoofer), snížený 
sportovní podvozek nebo paket pro špatné 
cesty. 

Symbolická benzinová 
nádrž

Motor 1,5 TGI/96 kW jsme v rámci testů 
několikrát chválili za průběh výkonu i mimo-
řádnou hospodárnost už v minulé generaci 
Leonu, kde se objevil poprvé. Bohužel stále 
přísnější evropské regulace ovlivňují snad už 
úplně vše, včetně nouzové zásoby benzinu, 
která nesmí být větší než 10 litrů. 

Přepínat mezi plynem a benzinem nelze. 
Systém vždy primárně využívá CNG, na 
benzin přepíná, až když tlak v nádržích kles-
ne pod 11 barů. Motor startuje na benzin 
jen v hlubokých mrazech pod -10 °C a pak 
na něj i delší dobu jede. 
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Nová Octavia G-Tec kombinuje známý 
pohon se všemi vymoženostmi čtvrté 

generace. Může mít karoserii liftback i kom-
bi, brzy se také k aktuálně nabízenému au-
tomatu DSG přidá manuální převodovka. 
Omezení na straně výbavy jsou jen v tech-
nicky nezbytných detailech: kvůli plynovým 
nádržím pod podlahou zavazadelníku je 
jeho objem nejen menší, ale vylučuje po-
chopitelně možnost náhradního kola nebo 
dvojité podlahy u kombi. 

Dále nelze zvolit příplatkový sound sys-
tém (chybí místo pro subwoofer), snížený 
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 individualizace neomezené, 
ať jde o  praktické detaily, sportovní pa-
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Škoda zůstává jednou z mála značek, která klade důraz na CNG i u svých nových modelů. Plynový 
pohon se proto objevuje i v nové generaci Octavie, kterou pohání upravená patnáctistovka. S lehkou 
nadsázkou lze tvrdit, že jezdí za podobné náklady jako elektromobil! 

Octavia G-Tec i přes lehký nárůst ceny CNG dokáže stále jezdit za 1 Kč/km 

ket nebo nejrůznější asistenční systémy.
Motor 1,5 TGI o  výkonu 96 kW je v  prin-
cipu ten samý, jaký se před rokem 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 nádr-
žích klesne pod 11 barů. K tomu v našem 
případě došlo po ujetí 437 km, posléze se 
při tankování 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 stlačová-
ní plynu a tak je i rozdílný plnicí tlak. Napří-
klad u  čerpací stanice 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, který 
u plynové verze dosahuje jen 0,254, a funk-
ci jízdy na volnoběh je nová Octavia G-Tec 
mimořádně efektivní auto. Na dálkových 
trasách v dané kategorii nenajdete přemoži-
tele jak na poli výdajů za palivo, tak díky vět-
šímu podílu uhlíku a lepší výhřevnosti v sa-
motné spotřebě přepočtené na hmotnost. 
Na dálnicích si plynová octavia doslova li-
buje, motor na sedmý rychlostní stupeň točí 
při 130 km/h jen 2700 otáček a spotřebuje 
4,0 kg na 100 km.

Zatímco na dálkových trasách ukazuje 
CNG verze octavie hybridním i  naftovým 
konkurentům záda, ve městě to tak tak 
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Škoda Octavia G-Tec
Náklady na CNG při ceně 27 Kč/kg: 1,03 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 3,8 kg/100 km
Skutečný dojezd na CNG:  437 km

CNG 



jednoznačné není. Celkový průměr v našem 
městském okruhu vyšel na 4,2 kg/100 km. 
Díky práci v  úsporném Millerově cyklu je 
motor TGI velmi efektivní při ustálené rych-
losti nebo plynulém zrychlování. Městská 
spotřeba se tedy podobá jízdě po dálnici 
rychlostí 130 km/h. Odpovídá tak zhruba 
spotřebě dieselů a je na hony vzdálená hyb-
ridům, které si v tomto režimu naopak zís-
kávají rozhodující náskok.

Octavia G-Tec je tedy vůz vhodný hlavně 
na dálkové cesty ustáleným tempem. V tom 
případě se totiž jedinými nevýhodami stávají 
relativně krátký dojezd a  nutnost pravidel-
ně tankovat CNG, aby byla jízda komfortní 
a ekonomicky výhodná.

Levnější podvozek 
a menší zavazadlový 
prostor

Octavia G-Tec využívá lehčí, jednodušší 
a  levnější zadní nápravu s  vlečnými rame-
ny. Víceprvkové nezávislé zavěšení měla jen 
verze se starším motorem 1,4 G-Tec. Po-
pravdě řečeno, nezávislé zavěšení pozná-
te v podstatě jen v  zatáčkách při jízdě po 
nerovnostech na hranici fyzikálních zákonů. 
A takové ambice řidiči g-tecu většinou ne-
mají. Plynové verzi je také zapovězeno pří-
platkové adaptivní tlumení. 

Plynové nádrže na CNG jsou celkem tři 
a mají celkovou kapacitu 17,33 kg. Jedna 
ocelová je před zadními koly, dvě kompozi-
tové za nimi částečně zasahují do zavazad-
lového provozu, který tak přichází o velkou 
část dvojité podlahy, což zmenšuje objem 
o 145 l (495 l), a chybí prostor pro rezervní 
kolo. Liftback má zavazadlový prostor o 40 
litrů menší (455 l).

Podle tabulek znamená provoz na CNG 
přibližně o 25 % nižší emise CO2 než u kla-
sického zážehového motoru. A když se do 
spalované směsi přimíchá 20 % bioplynu 
(aktuálně běžná praxe například v Němec-
ku), sníží se emise CO2 až o 40 %.

Mimořádně vysoké 
zůstatkové hodnoty

Octavia je model s mimořádně vysokými 
zůstatkovými hodnotami. Není bez zajíma-
vosti, že verze CNG má společně s benzi-
novými motory nejnižší ztrátu hodnoty. Na-
opak plug-in značený zkratkou iV a  vzně-
tové verze TDI jsou na tom o  něco hůře. 

Zůstatková hodnota je nižší o necelá 4 %. 
Ale i  tak si v porovnání s konkurencí stále 
vedou velmi dobře. 

Omezení pro plyn

Určitá omezení přeci jen existují. Tlakové 
nádrže na zemní plyn mají desetiletou život-
nost. Jejich výměnu prodražují dvě kompozi-
tové nádrže, které jsou téměř dvakrát dražší 
nežli obyčejná ocelová nádrž. Nutno podotk-
nout, že toto omezení se vozových parků ne-
týká, protože průměrná délka obměny vozo-
vých parků leží hluboko pod 5 lety. 

Vjezd do některých podzemních garáží ale 
už omezující být může. Zde záleží na stano-
visku majitele garáže, který musí mít chuť 
jednoduché povolení získat. 

Verze G-Tec je k dispozici jako kombi, tak i liftback. Na výběr je také samočinná nebo ručně řazená 
převodovka. 
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ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.5 TGI G-TEC
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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) 4702/1829/1469 mm, rozvor 2681 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 603 900 Kč (liftback 563 900 Kč) s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Mimořádně nízké náklady 
na palivo

Malá benzinová nádrž 
(9 l) snižuje celkový 

dojezd

Temperamentní motor
Vjezd do podzem-

ních garáží může být 
omezen

Užitečné a dobře naladě-
né asistenční systémy

Menší zavazadlový pro-
stor, absence rezervy

Možnost libovolně kon-
figurovat výbavu kromě 
základních technických 

omezení

Navigace automaticky 
nenabízí čerpací stani-

ce jen s CNG

 SPOTŘEBA CNG V RÁMCI TESTU 
(kg/100 km)

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
Octavia 

G-Tec (CNG)
Octavia 
1.0 TSI

Octavia iV 
plug-in

Octavia 
2.0 TDI

90 000 3 roky 56,52 % 56,81 % 53,01 % 52,91 %

150 000 3 roky 49,99 % 50,22 % 46,87 % 46,89 %

210 000 3 roky 43,45 % 43,64 % 40,75 % 40,83 %



ŠKODA KAMIQ 1.0 TGI G-TEC
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  zážehový tříválec pohání přední kola, objem 999 cm3, 
vý kon 66 kW při 4000 1/min, točivý  moment 160 Nm při 1800–3800 1/min. 
Šestistupňová ručně řazená převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4241/1793/1527 mm, rozvor 2651 mm. 
Zavazadlový prostor 0,278/1,273 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1332/470 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1400/700 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 176 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 12,5 s. Spotřeba 
3,5–3,6 kg/100 km.

CENA 505 900 Kč s DPH
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Zatímco Škoda Scala je klasickým hatchbackem, který nepřímo 
nahrazuje model Rapid, Kamiq je zcela novým modelem rozšiřujícím 
nabídku Škody ve třídě SUV. Scala i kamiq sdílejí společnou techniku 
a jinak tomu není ani v případě pohonu na zemní plyn (CNG). 

torem nabídne nejnižší spotřebu, bude zkla-
mán. Octavia je mimořádně povedené auto 
s nízkými jízdními odpory a velmi dobře od-
stupňovanými převodovkami. Velmi zdařilý 
je také čtyřválec 1,5 TGI, který nabízí vyso-
ký výkon 96 kW a vysokou účinnost. Oproti 
vyššímu SUV s horší aerodynamikou, který 
pohání znatelně slabší motor 1,0 TGI/66 kW,
je nutné při stejném jízdním průměru více 
šlapat na pedál plynu. Výkonový rozdíl je 
znatelných 30 kW, přitom pohotovostní 
hmotnost octavie je vyšší pouze o  90 kg, 
respektive 110 kg oproti scale. Naměřené 
hodnoty spotřeby zemního plynu u kamiqu 
i scaly naleznete v příslušné tabulce. 

I  tak mají oba automobily mimořádně 
nízké náklady na provoz. Scala dokáže 
jezdit za 1,08 Kč/km, SUV Kamiq pak za 
1,16 Kč/km. K tomu musíme přidat tradiční 
vysoké zůstatkové hodnoty, ale i  atraktivní 
fleetové slevy. 

Vysoké zůstatkové 
hodnoty i pro G-Tec

Obě škodovky nezklamou ani v  zůstat-
kových hodnotách, které jsou nadprůměr-
né. Pokud bychom srovnávali Scalu G-Tec 
s klasickými benzinovými motory 1,0 a 1,5, 
jsou nepatrně vyšší (+1,5 %) než u verze na 
zemní plyn. 

Neobvykle vysoká obliba automobilů SUV 
se odráží také ve vyšších zůstatkových 
hodnotách kamiqu. Oproti scale jsou po-
dle společnosti Eurotax vyšší o 8 až 10 %! 
Pokud i u tohoto modelu srovnáme plyno-
vou verzi s  ostatními benzinovými motory, 
dojdeme k opačnému výsledku než u scaly. 
Verze na CNG má o 1,5 % vyšší zůstatko-
vou hodnotu. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Mimořádně nízké 
náklady na palivo i TCO

Malá benzinová nádrž 
(9 l) snižuje celkový dojezd

Jízdní vlastnosti
Vjezd do podzemních 

garáží může být omezen

Vyspělá technika i jízdní 
asistenti 

Menší zavazadlový pro-
stor, absence rezervy

Prostorný a dobře 
odhlučněný interiér

Oproti octavii vyšší 
spotřeba CNG

Jen průměrná jízdní 
dynamika

 SPOTŘEBA CNG V RÁMCI TESTU 
(kg/100 km)

Město/
mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h

Kombi-
novaná

Škoda 
Scala

4,3/3,4 3,2/4,2 4

Škoda 
Kamiq

4,4/3,6 3,4/4,6 4,3

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří Scala G-Tec
Kamiq 
G-Tec

90 000 3 roky 49,34 % 59,53 %

150 000 3 roky 43,52 % 52,50 %

210 000 3 roky 37,69 % 45,47 %

Škoda Scala a Kamiq
 Scala Kamiq
Náklady na CNG při ceně 27 Kč/kg: 1,08 Kč/km 1,16 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba 
plynu v rámci testu: 4,0 kg/100 km 4,3 kg/100 km
Skutečný dojezd na CNG: 345 km 321 km

CNG

tříválec o výkonu 66 kW a lze je pořídit pou-
ze ve střední výbavě Style. 

Nejlevnější Octavia G-Tec stojí 563 900 Kč,
kamiq vyjde na 505 900 Kč, cena plynové 
scaly je 492 900 Kč. 

Do plynových nádrží lze natankovat 
13,8 kg CNG, což scale zaručí dojezd 
345 km, kamiqu pak 321 km. Devítilitrová 
nádrž vystačí přibližně na 130 km. Objem 
benzinové nádrže musí odpovídat součas-
ným předpisům pro alternativní pohon a ne-
smí být vyšší než 10 litrů. 

Kamiq, Scala, Octavia…
Malé SUV má nejvyšší 
spotřebu

Výrazně rozdílná aerodynamika, ale i  vý-
konový rozdíl obou motorů se odráží nejen 
v dynamice, ale také spotřebě plynu. Ten, 
kdo by čekal, že menší auto s menším mo-

Škodovka pro své modely G-Tec vyu-
žívá dva pohonné systémy. Čtyřválec 

1,5 TGI je určen výhradně pro octavii, nabízí 
výkon 96 kW a je k dispozici ve všech vý-
bavách. Scalu a Kamiq G-Tec pohání litrový 



VOLKSWAGEN GOLF 1.5 TGI 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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) 4284/1789/1456 mm, rozvor 2620 mm. 
Zavazadlový prostor 0,455/1,410 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1410/550 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1400/700 kg.

Výkony
Nejyšší rychlost 211 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,6 s. Spotřeba 
5,4–5,5 m3/100 km (WLTP), emise CO2 99 g/km, objem nádrží 17,3 kg (CNG) 
a 9,0 l (benzin).

CENA 644 900 Kč (kombi 674 900 Kč) s DPH 
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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. Tak 
širokou nabídku pohonných 
jednotek konkurence, vyjma 
koncernové, nabídnout neumí. 
Verze TGI potěší firemní flotily 
pravděpodobně nejvíce. 

jízdním stylu nebo rychlé jízdě po německé 
dálnici pak TDI v  některých režimech leh-
ce verzi TGI i  trumfne. Plynová verze je ale 
o  20 000 korun levnější, takže TGI bude 
v  rámci TCO vždy o něco výhodnější nežli 
TDI. Firmy ale často dosáhnou na větší sle-
vy u vznětových motorizací, takže ve finále 
může mít TDI podobné TCO jako plynová 
verze. Rozdíly budou ale minimální, a  tak 
volba motorizace bude v  těchto případech 
spíš věcí priorit. 

Zůstatkové hodnoty, 
životnost nádrží a revize

Golf si tradičně vede velmi dobře v oblasti 
zůstatkových hodnot. I po třech letech a ujetí 
150 000 km si plynová verze společně s ben-
zinovou verzí 1,5 TSI udržuje nadpoloviční 
hodnotu. Verze TDI je na tom o něco hůře. 
Ztráta hodnoty je v průměru o 7 % vyšší. 

Životnost plynových nádrží je počítána na 
20 let, pak se musí vyměnit. Plynový sys-
tém také musí procházet revizní kontrolou. 
U nového auta je to po 4 letech, pak každé 
2 roky. Tedy stejně jako platnost STK. Cena 
revize se pohybuje do 500 korun. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Mimořádně nízké náklady 
na palivo i TCO

Malá benzinová nádrž 
(9 l) snižuje celkový 

dojezd

Temperamentní a nápadně 
úsporný motor

Vjezd do podzem-
ních garáží může být 

omezen

Životnost plynových 
nádrží 20 let Menší zavazadlový pro-

stor, absence rezervyMožnost libovolně konfi-
gurovat výbavu

 SPOTŘEBA CNG V RÁMCI TESTU 
(kg/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

4,3/3,4 3,2/4,1 3,9

Volkswagen Golf TGI
Náklady na CNG při ceně 27 Kč/kg: 1,05 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 3,9 kg/100 km
Skutečný dojezd na CNG: 435 km

CNG

Stejně jako u koncernových sourozenců 
tak i Golf TGI lze pořídit jako hatchback 

nebo kombi s  ručně řazenou nebo samo-
činnou převodovkou DSG. K dispozici jsou 
i tři stupně výbavy i široká paleta příplatko-
vého vybavení. 

Seat Leon i  Škoda Octavia plynový sys-
tém převzaly z golfu. Motor 1,5 TGI/96 kW 
běží v hospodárném Millerově cyklu s vyso-
kým kompresním poměrem 12,5 : 1. Navíc 
je vybaven turbodmychadlem s  variabil-
ní geometrií, což posiluje zátah v  nízkých 
a středních otáčkách. 

Bohužel vlivem zpřísňujících se předpisů 
klesl objem benzinové nádrže na pouhých 
9 l, což v praxi zaručí dojezd sotva 130 km. 
Tato nevýhoda ale může v  rámci firemních 

flotil fungovat spíš jako výhoda, protože ři-
diče nutí jezdit především na plyn. Provoz 
na benzin je tedy skutečně jen nouzovým 
řešením. A jestliže má plynový pohon šetřit 
peníze, je nutné maximálně omezit provoz 
na benzin. Řidič druh paliva měnit nemůže, 
golf začne spalovat benzin, až když dojde 
plyn. Dokonce i studené starty probíhají na 
plyn. Na benzin motor startuje až v mrazech 
pod -10 °C nebo když tlak v nádržích kles-
ne pod 11 barů. 

Úsporné TGI i TDI

Ano, verze TGI na stlačený zemní plyn na-
bízí bezkonkurenční TCO. Ovšem v  rámci 
všech motorizací na nás nejvíce zapůsobil 
čtyřválec 2,0 TDI ve verzi se 110 kW. Tento 
vznětový motor dovedl Volkswagen k  na-
prosté dokonalosti a  je velká škoda, že se 
v  rámci evropského emisního šílenství mu-
sejí protežovat elektrifikované pohony. Při 
ustálené rychlosti 90 km/h si TDI řekne jen 
o 3,5 l nafty, při dálniční rychlosti 130 km/h 
je to pouhých 5,2 l/100 km. V kombinova-
ném režimu jsme naměřili 4,6 l/100 km. Při 
úspornějším jízdním stylu se ale lze dostat 
ke 4 l/100 km. Diesel se tak výrazně přiblížil 
palivovým nákladům verze TGI. Při svižném 

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých km Stáří Golf 1.5 TGI (CNG) Golf 2.0 TDI Golf 1.5 TSI

90 000 3 roky 56,72 % 51,55 % 60,87 %

150 000 3 roky 50,02 % 45,47 % 53,69 %

210 000 3 roky 43,32 % 39,38 % 46,51 %



Nová Kia Sorento má ambice konkuro-
vat svým vnitřním prostorem předním 

příčkám segmentu. Zároveň jde o  první 
automobil postavený na nové podvozko-
vé platformě pro ta největší sedmimístná 
SUV na trhu. Celková délka sice narostla 
o pouhých 10 mm, rozvor se však protáhl  
o 35 mm ve prospěch cestujících ve druhé 
a třetí řadě. Také šířka a výška mají o 10 mm 
větší hodnotu. 

Obrovský mezigenerační posun je patrný 
zejména v interiéru. Aktuálně jde o nejhod-
notnější prezentaci automobilky. Oku lahodí 
nejen moderní design, ale také kvalitní ma-
teriály a pečlivé dílenské zpracování. 
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Čtvrtá generace modelu Sorento působí na první pohled revolučním dojmem a přesně taková je i ve 
skutečnosti. Automobilka na ní prezentuje zcela nové technologie včetně nejnovějšího plug-in hybridního 
pohonu. Velikostí i mírou bezpečí míří sorento na vrchol svého segmentu. 

Vlajková loď plná technologií

Netknutá užitná hodnota

Nová podvozková platforma umožnila 
chytrou integraci plug-in hybridního pohonu 
bez omezení vnitřního prostoru. Lithium-
-iontová baterie plug-in hybridu s kapacitou 
13,8 kWh je umístěna pod sedadlem řidi-
če a spolujezdce. Palivová nádrž o objemu 
67 litrů se nachází pod sedadly druhé řady 
a palubní nabíječka s výkonem 3,3 kW má 
své místo pod zavazadlovým prostorem. 
Kabina tedy není nijak omezena. Sorento 
disponuje základním objemem zavazad-
lového prostoru 821 litrů v  sedmimístném 

a 910 litrů v pětimístném uspořádání. Mezi-
generačně tak pojme o 187 litrů více (o 179 
litrů u hybridu). Díky prodlouženému rozvoru 
lze sedadla druhé řady posunout o dalších 
45 mm dopředu, což usnadňuje nástup do 
třetí řady. Cestující obecně mají více místa 
v oblasti kolen, ramen i nad hlavou. 

Od nafty k plug-in 
hybridu

Čtvrtou generaci Sorenta lze poprvé po-
řídit s  hybridním i  plug-in hybridním po-
honem. Základem klasického hybridu je 
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V čistě elektrickém režimu je plug-in hybrid podle normy WLTP schopen ujet 57 km a kombinované emise jsou 38 g/km. V rámci našeho stále stejného 
testovacího okruhu jsme ujeli 48 km a v čistě městském provozu jsme ujeli 55 km.



Na druhou stranu ceny těchto dílů vozové 
parky až tak trápit nemusí. Jde o díly, které 
se v praxi poškodí dopravní nehodou nebo 
vandalismem, jejich úhrada tak jde na vrub 
havarijního pojištění. 

Sorento se chlubí vysokými zůstatkovými 
hodnotami, které jsou dokonce po třech le-
tech a nájezdu 90 000 km nad 50 %, což je 
nadprůměrně nízká ztráta hodnoty. Sorento 
je také zajímavé tím, že zůstatkové hodnoty 
se mezi jednotlivými motorizacemi téměř ne-
liší. Dvě procenta jsou zanedbatelný rozdíl. 

Průměrné tCO

TCO pozitivně ovlivňují vysoké zůstatkové 
hodnoty, nízká spotřeba a solidní dojezd na 
elektřinu. Negativně ale působí vyšší poři-
zovací cena a  vyšší náklady na pravidelný 
servis způsobený kratšími servisními inter-
valy (po 15 000 km). Po ujetí 210 000 ki-
lometrů majitel za servisní prohlídky zaplatí 
bez stokoruny 100 000 Kč s  DPH. To je 
v daném segmentu nad průměrem. 

Mezi velkými SUV s  pohonem všech kol 
jsou TCO ale stále lehce podprůměrné.

Jedna karta 
pro celou evropu

Majitelé plug-in hybridního sorenta mohou 
využívat novou službu KiaCharge. Jediná 
karta nebo mobilní aplikace jim zpřístupňují 
celoevropskou síť veřejných stanic čítající 
přibližně 160 000 nabíjecích míst. Soukromí 

zážehový přeplňovaný čtyřválec 1,6 T-GD 
(132 kW) spojený s elektromotorem (44 kW) 
čerpajícím energii z  lithium-iontové baterie 
s kapacitou 1,49 kWh. Celkový výkon sou-
stavy 169 kW a 350 Nm je přenášen přes 
šestistupňovou automatickou převodovku 
na všechna čtyři kola. 

Vyznavači klasického pohonu mohou sáh-
nout po vznětovém čtyřválci řady Smart- 
Stream objemu 2,2 litru s výkonem 148 kW 
a točivým momentem 440 Nm. Jeho nová 
konstrukce s  hliníkovým blokem pomohla 
ušetřit 19,5 kg. Spojení s  osmistupňovým 
automatem doprovází hladký průběh řaze-
ní.  

Nejzajímavější je ovšem plug-in hybrid-
ní ústrojí. To sdílí stejný motor 1,6 T-GDI 
s hybridem, ovšem zde mu sekunduje elek-
tromotor s výkonem 67 kW. Výsledný výkon 
soustavy 195 kW s 350 Nm jej staví na vr-
chol nabídky. Přítomnost menšího čtyřválce 
uvolnila místo pro elektromotor zabudovaný 
mezi ním a  převodovkou. V  závislosti na 
podmínkách jsou poháněna pouze před-
ní nebo všechna čtyři kola. Na středovém 
tunelu nalezneme kruhový ovladač volby 
jízdních režimů. Řídicí jednotka systému All-
Terrain Mode nepřetržitě reguluje přenášení 
výkonu na jednotlivá kola i  načasování řa-
zení převodových stupňů, čímž optimalizuje 
trakci. K dispozici jsou přednastavené reži-
my pro bahno, sníh a písek. 

Příjemné překvapení 

Když pomineme vyspělé technologie, 
které nejsou alfou a  omegou automobilu, 
tak nás sorento potěšilo vysokým jízdním 
komfortem, nadprůměrnou šířkou interiéru 
i  jízdními vlastnostmi. Plug-in navíc pracuje 
velmi efektivně, a tak se v hybridním režimu 
dočkáte překvapivě nízké spotřeby. 

Každé SUV by mělo mít pohon všech 
kol. Sorento ho nabízí standardně ve 
všech čtyřech výbavových stupních s  vý-
jimkou nejlevnější verze 2,2 CRDi 148 kW  
(1 099 980 Kč). 

těžké, ale úsporné

Sorento u nás dále bodovalo i  po strán-
ce nákladů na palivo. I když je pohotovost-
ní hmotnost nad 2,1 tuny, reálný dojezd 
v elektrickém režimu je 50 km. Na našem 
testovacím okruhu jsme ujeli 48 km, v měst-
ské provozu pak 55 km. 

Abychom mohli plug-iny objektivně srov-
návat, měříme u nich spotřebu benzinu vždy 
se zcela vybitým akumulátorem. A v tom nás 
benzinový čtyřválec 1,6 příjemně překvapil. 
V kombinovaném režimu si řekl o 8,1 l/100 
km. S ohledem na velikost a hmotnost je to 
mimořádně nízká spotřeba. Pokud známe 
dojezd na elektřinu, což je v našem případě 
48 km, je velmi jednoduché vypočítat spo-
třebu v rámci četnosti dobíjení. 

Pokud tedy budeme akumulátory na-
bíjet každých 100 km, bude spotřeba  
4,2 l/100 km. Pokud nabíjecí interval pro-
táhneme na 200 km, budeme jezdit stá-
le pod spotřebou vznětového motoru  
(6,2 l/100 km). Když akumulátory nabijeme až 
po ujetí 400 km, bude spotřeba 7,1 l/100 km, 
tedy stejná jako u  vznětového motoru  
2,2 CRDi 4x4. 

Vysoké zůstatkové 
hodnoty i dražší náhradní 
díly

Sorento je prošpikováno nejnovějšími 
technologiemi, kamerami a  snímači. To se 
ale bohužel projevuje na cenách některých 
dílů, které jsou hodny prémiového segmen-
tu. Základní verze předního světlometu vy-
jde na 64 900 Kč, kompletní světlomet pak 
na 78 070 Kč s  DPH. Snímače a  kamery 
prodražuje také čelní sklo, které vychází 
na 55 360 Kč, podobně je to i se zpětný-
mi zrcátky – levé vychází na 43 300 Kč. 
K dražším dílům řadíme také přední blatník  
(20 640 Kč). 

  I  květen 2021  3534  I  květen 2021 BusinessCar

Sorento je prošpikované elektronikou 
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i  firemní klienti uvítají přehlednou měsíční 
fakturaci všech vozů bez nutnosti spravovat 
několik různých účtů nebo předplatných. 

Vynikající ochrana 
posádky

Nová Kia Sorento zazářila v  nárazových 
testech Euro NCAP, odkud si přivezla plné 
pětihvězdičkové hodnocení. Největší zá-
sluhu na výsledku má karoserie vyrobena 
z  vysokopevnostní oceli a  hliníku. Celková 

tuhost sorenta je o 12,5 % větší než u kon-
kurenčních modelů na vrcholu segmentu. 
Zároveň se podařilo snížit hmotnost kon-
strukce o 21,3 kg.  

Novinka získala 80 % za ochranu do-
spělých cestujících, 85 % za ochranu dětí  
a 63 % za ochranu chodců. Vysoký stan-
dard asistenčních systémů byl ohodnocen 
na 82 %. Hodnotící komisaři pochválili so-
rento za neporušenost prostoru posádky 
v případě nehody, a to bez ohledu na jejich 
tělesné proporce či polohu sezení. 

Při simulaci bočního nárazu dokázalo so-

rento předejít zraněním posádky ve všech 
kritických oblastech, čímž získalo maximální 
počet bodů. Kvalitní ergonomie a  zpraco-
vání hlavových opěrek prokázaly příkladnou 
prevenci cestujících před rizikem poranění 
krku v případě zadního nárazu. 

Sorento na dálkové 
ovládání

Kia nabízí své nejnovější asistenční systé-
my v souhrnném balíčku nazvaném ADAS. 
Ten v  závislosti na úrovni výbavy zahrnuje 
autonomní nouzové brzdění s  rozpozná-
váním chodců, cyklistů i  vozidel. Dále in-
teligentní sledování rychlostních omezení, 
adaptivní tempomat s  funkcí Stop & Go. 
Adaptivní tempomat také spolupracuje 
s navigací a v závislosti na profilu cesty sám 
upravuje rychlost. Autonomní jízdní funkce 
doplňuje asistent jízdy po dálnici. 

Sorento je zároveň prvním evropským mo-
delem, kde Kia prezentuje dálkově ovláda-
ný parkovací asistent. Ten umožňuje majiteli 
automatické vyjetí z  kolmého parkovacího 
místa, přičemž tento úkon lze ovládat i na 
dálku, pokud je parkovací místo úzké nebo 
řidič vedle zaparkoval tak blízko, že do so-
renta nelze nastoupit. 

Novinkou je on-line systém palubní te-
lematiky UVO Connect. V  kombinaci se 
službou Kia Live se posádce zpřístupní ak-
tuální dopravní informace, předpovědi po-
časí, body zájmu a podrobnosti o volných 
parkovacích místech včetně případných  
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Sorento zvládá kolmé parkování, aniž byste seděli za volantem

Pod podlahou lze nalézt prostor pro nejnutnější výbavu
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Kia Sorento 1.6 t-GDi PHeV 
ZÁKLaDn ÚDaJe teStoVanÉ VerZe

Motor, 
převodovka

Vpředu napříč uložený zážehový 
přeplňovaný čtyřválec pohání 
všechna kola, objem 1598 cm3, 
výkon 132 kW při 5500 1/min, 
výkon elektromotoru 67 kW. Výkon 
obou motorů je 195 kW, točivý 
moment pak 350 Nm. Samočinná 
šestistupňová převodovka.

rozměry

Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 
4810/1900/1700 mm, rozvor 
2815 mm. Zavazadlový prostor 
pětimístné verze 0,693/2,077 m3.

Hmotnosti

Provozní/užitečná hmotnost pětimíst-
né verze 2130/515 kg. Hmotnost 
brzděného/nebrzděného přívěsu 
1500/750 kg.

Výkony

Nejvyšší rychlost 193 km/h, 
zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,7 s. 
Spotřeba kombinovaná dle WLTP 
1,6 l/100 km. CO2 38 g/km.

Cena 1 319 980 Kč

SPotŘeBa BenZinU V rÁMCi teStU 
– JíZDa S VyBitýM aKUMULÁtoreM 

(L/100 KM)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

7,7/6,7 6,2/9,4 8,1

nÁKLaDy na ProVoZ Za 3 roKy (S DPH)

orientační provozní náklady při tříletém bezporuchovém provozu
Celkové náklady ovlivňuje především spotřeba paliva, tedy jízdní styl řidiče. rozdílná nabídka 
pojištění, která se může značně lišit podle velikosti vozového parku a podle nabídky konkrét-
ní pojišťovny, a náklady na pneuservis, které jsou ovlivněny především cenou zvolené značky  
pneumatiky, celkové náklady ovlivňují v menší míře.

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

Pořizovací cena vozu (Kč) 1 319 980 1 319 980 1 319 980 1 319 980

JeDnotLiVÉ PoLoŽKy nÁKLaDŮ Za 3 roKy

Dálniční známka (Kč) 4500 4500 4500 4500

Zákonné pojištění 1) (Kč) 26 500 26 500 26 500 26 500

Havarijní pojištění 2) (Kč) 80 550 80 550 80 550 80 550

Servisní prohlídky 3) (Kč) 16 100 41 400 72 600 99 900

Pneuservis 4) (Kč) 22 500 22 500 41 600 59 300

Pohonné hmoty 5) (Kč) 58 200 174 600 291 000 407 400

Ztráta hodnoty 6) (Kč) 582 500 651 700 730 500 809 400

nÁKLaDy CeLKeM 

Celkové náklady za 3 roky (Kč) 790 850 1 001 750 1 247 250 1 487 550

Náklady na 1 km (Kč/km) 26,36 11,13 8,32 7,08

Ceny VyBranýCH nÁHraDníCH DíLŮ

náhradní díl
Ceny v Kč 
bez DPH

Přední brzdové kotouče 
(sada – 2 ks)

4500

Brzdové desky – přední 
(sada)

3710

Čelní sklo 55 360

Přední levý světlomet LED 
– kompletní

78 070

Zadní skupinová svítilna – 
kompletní

35 360

Přední nárazník – kom-
pletní 

17 900

Zadní nárazník – kom-
pletní

13 100

Levé zpětné zrcátko, 
sklopné – kompletní

43 300

Levý přední blatník 20 640

ZŮStatKoVÉ HoDnoty 
SPoLeČnoSti 
aUtoViSta CZeCH

Počet 
ujetých km 

Stáří 1.6 t-Gdi PHeV 4x4 1.6 t-GDi HeV 4x4 2.2 CrDi 4x2

30 000 3 roky 55,87 % 53,28 % 56,31 %

90 000 3 roky 50,63 % 48,28 % 51,03 %

150 000 3 roky 44,66 % 42,58 % 45,01 %

210 000 3 roky 38,68 % 36,88 % 38,98 %

1)  Průměrná cena z více nabídek pojišťoven. 
2) Průměrná cena z více nabídek pojišťoven při spoluúčasti 5 % (podle rozsahu spoluúčasti a rizika odcizení  
 se roční sazba pojištění pohybuje v rozmezí 2,5 až 3,5 % z ceny automobilu).  
3) Náklady za servisní prohlídky vycházejí z předepsaného intervalu výměny spotřebního materiálu.  
 Do cen nejsou zakalkulovány další náklady spojené s přirozeným opotřebením vozidla (brzdové segmenty,  
 kotouče, tlumiče apod.). 
4) Náklady na pneuservis zahrnují průměrnou cenu za výměnu kol, zpočátku jednu sadu zimních pneumatik 
 zn. Nokian včetně ocelových disků kol. Od 90 000  km je započtena vždy další sada (letních/zimních) 
 pneumatik. 
5) Náklady na PHM vycházejí ze skutečné spotřeby paliva změřené v rámci testu, při dobíjení akumulátoru 
 po každých 200 km (6,2 l/100 km) a aktuální ceně benzinu (31,50 Kč/l).
6) Prognosticky stanovená hodnota společnosti EurotaxGLASS´S odpovídá průměru současného vývoje   
  automobilového trhu.

VnitŘní roZMĚry V MM

Šířka interiéru v úrovni loktů/ramen/skel         
vpředu / a 1590/1530/1620

vzadu / b 1590/1480/1590

Prostor pro nohy vpředu/vzadu (tzv. míra komfortu) / c 1090/670

D/š/h ložné plochy bez sklopených a se sklopenými opěradly / d 1110/1100/450 a 1780/1100/450

Prostor nad předním/zadním sedákem / e 1000/940

Výška předního/zadního sedáku nad podlahou / f 300/350
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CeLKoVÉ HoDnoCení

KLaDy ZÁPory

Komfortní podvozek, 
odhlučnění

Stísněný prostor ve třetí 
řadě

Mimořádně vysoká 
variabilita druhé řady 

sedadel, vnitřní prostor

Absence rezervního 
kola

Nízká sptřeba při jízdě  
s vybitý akumulátorem

Vyšší pohotovostní 
hmotnost

Dojezd na elektřinu 
48 km

Záruka 7 let nebo  
150 000 km, první 3 
roky bez omezení km

poplatků. Pomocí rozhraní UVO Connect 
lze odesílat profil plánované cesty ještě před 
vyjetím. 

Šikovná je rovněž možnost současného 
spárování dvou chytrých telefonů. Druhá 
a  třetí úroveň výbavy navíc zahrnuje port 
s bezdrátovým nabíjením. 



Citroën C5 Aircross je prvním dobíjecím 
hybridem značky. Po dvou letech tak 

obohacuje nabídku benzinových a vzněto-
vých motorů. Není bez zajímavosti, že do 
roku 2025 chce značka každý svůj model 
nabídnout také v elektrifikované verzi. 

Po technické stránce je novinka příbuzná 
s  Peugeotem 3008. Využívá tedy shodný 
systém hybridního pohonu, kdy je zážehový 
přeplňovaný čtyřválec s  výkonem 133 kW 
doplněn elektromotorem o výkonu 80 kW. 
Společný výkon soustavy je tak 165 kW, 
což zaručuje nadprůměrnou dynamiku. Vy-
užita je také společná modulární platforma 
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Citroën C5 Aircross je nově k dispozici také jako plug-in hybrid. Systém pohonu sdílí s Peugeotem 
3008, a  tak nabízí i  podobnou spotřebu a  padesátikilometrový dojezd na elektřinu. V  řadě dalších 
ohledů se ale výrazně liší. 

Kreativní ekolog

EMP2. Citroën je ale delší. S rozvorem ná-
prav 2730 mm překonává 3008 o 55 mm, 
podobně narostla i celková délka (4,5 m). 

C5 Aircross využívá vpředu modifikovaný 
McPherson, vzadu najdete zavěšení s torz-
ně poddajnou příčkou. Víceprvkové zavěše-
ní je vyhrazeno většímu vozu DS 7 a Peu-
geotu 508.

Na elektřinu 50 km

Baterie má kapacitu 13,2 kWh, z nichž je 
reálně využitelných 11,8 kWh. Schopnosti 

elektromotoru bohatě stačí do městského 
provozu, obstojí však i mimo obec i na dál-
nici do rychlosti 135 km/h, pak se startuje 
benzinový čtyřválec. Akcelerace ve vyšší 
rychlosti sice není kdovíjaká, ale na normální 
ježdění dostatečná, a tak lze bez problémů 
jezdit výhradně na elektřinu. Při ježdění po 
městě a okresní silnici lze na elektřinu ujet 
bez problémů 50 km, při dálniční rychlos-
ti 130 km/h pak vystačí akumulátor na asi  
35 km. V  případě potřeby při prošlápnutí 
plynového pedálu až k podlaze se okamžitě 
startuje spalovací motor a  lze využít maxi-
mální výkon 165 kW. 
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Hybrid od běžných motorizací téměř nepoznáte. Navíc má modré dekory na předním nárazníku, písme-
no H na předních blatnících a nápis Hybrid na zadním víku. 

Hybrid od běžných motorizací téměř nepoznáte. Navíc má modré dekory na předním 
nárazníku, písmeno H na předních blatnících a nápis Hybrid na zadním víku. 



stavám. Naopak v případě, že vzadu budou 
sedět tři cestující, je komfort pro sedícího 
uprostřed vyšší. Úchyty dětských autose-
daček Isofix jsou k dispozici jen na krajních 
sedadlech.

V interiéru došlo oproti konvenčnímu pro-
vedení modelu C5 Aircross pouze k funkč-
ním změnám, když digitální 12,3“ přístrojový 
štít a 8“ středový dotykový tablet s kapacit-
ním displejem používají novou grafiku a po-
skytují informace o hybridním pohonu, jako 
je dojezd nebo průtok energie. Connect 
Nav běžně poskytující výhody on-line na-
vigace (zobrazení provozu v  reálném čase 
a rizikové zóny) je navíc speciálně upravena 
pro hybridní vozy a nabízí zobrazení dobíje-
cích stanic a  zóny pokryté v plně elektric-
kém režimu zohledňující úroveň nabití aku-
mulátoru. 

terénní ambice

C5 Aircross překvapí nadprůměrnou svět-
lou výškou 230 mm. Ve třídě má tuto výšku 
dokonce nejvyšší, pokud srovnáváme kla-
sické podvozky s  vinutými pružinami. Na-
příklad Subaru, které vyrábí pouze modely 
s  pohonem všech kol, v  segmentu done-
dávna nepřekonal nikdo. Pyšní se 220 mm 
a dovolit si s ním můžete opravdu hodně. 
Podvozkové komponenty má aircross do-
statečně dimenzované, solidní je i  zdvih 
pérování. Na rozdíl od Peugeotu 3008 ale 
v nabídce chybí pohon všech kol, což je pro 
terén výrazně limitující. Na suchém podkla-
du auto zvládá překvapivě hodně. 

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 50 km, 
lze si jednoduše spočítat reálnou spotřebu. 

Citroënu jsme při jízdě s vybitým akumulá-
torem naměřili spotřebu 7,5 l/100 km. Tato 
spotřeba reprezentuje kombinovaný provoz 
ve městě, okresní silnici a dálnici, jejíž podíl 
je 30%. 

Pokud plug-in nabijeme každých 100 km, 
což je při jízdách do práce a zpět reálné, bu-
deme jezdit za 3,8 l/100 km. Když dobíjecí 
cyklus protáhneme na 200 km, počítejme 
s 5,6 l/100 km. Pokud se plug-in nabije jen 
jednou za 400 km, stoupne spotřeba benzi-
nu na 6,6 l/100 km. 

Konkrétní spotřeby v  jednotlivých jízdních 
režimech najdete v příslušné tabulce. 

Nabito za 8  
nebo 2,5 hodiny

Se zesílenou jednofázovou palubní na-
bíječkou s  výkonem 7,4 kW, za níž je ale 
třeba si připlatit 8000 Kč, jsme auto z nuly 
na téměř sto procent dobíjeli přibližně dvě 
a  půl hodiny. Se sériově dodávanou nabí-
ječkou o výkonu 3,7 kW jsme na tom byli 
podstatně hůře, trvalo nám to bez několika 
minut osm hodin. 

Příjemně komfortní

Citroën nabízí velmi příjemné komfort-
ní svezení. C5 Aircross je vybaven paten-
tovaným systémem Advanced Comfort 
a součástí podvozku je odpružení s tlumiči 
a hydraulickými dorazy Progressive Hydrau-
lic Cushion přeměňujícími tuhost v závislosti 
na zdvihu kola. V podstatě se jedná o zdvo-
jený tlumič, díky němuž může být hlavní 
tlumicí část naladěna o něco měkčeji, aniž 
by to bylo v rozporu s bezpečností a ovla-
datelností vozidla. C5 Aircross tak zkrotil 
všechny možné překážky, od výmolů přes 
kanály po retardéry a jiné nerovnosti v klidu 
a bez námahy, a vytvořil ve vás pocit, jako 
kdybyste seděli na tichém a  dynamickém 
létajícím koberci. Hydraulické dorazy vzešly 
ze zkušeností značky Citroën v automobilo-
vých závodech a poprvé byly představeny, 
vyzkoušeny a otestovány u vítězných vozů 

ZX Rally Raid, především v Rallye Dakar, již 
v roce 1994.

Akumulátory neomezují 
vnitřní prostor

Ve srovnání s konvenčně poháněnou va-
riantou také potěší, že zástavba plug-in 
hybridní techniky nijak neovlivnila variabilitu 
a praktičnost vozu, kdy jedinou nevýhodou 
je menší palivová nádrž. Zatímco spalovací 
auto pojme 53 litrů, u hybridu je to o 10 litrů 
méně. Tím ale prostorová omezení končí. 
Vysokonapěťové akumulátory nikterak ne-
zasahují do interiéru, protože jsou uloženy 
pod zadními sedadly. C5 Aircross nabízí 
u všech verzí modularitu, která není v tomto 
kompaktním segmentu běžná. Charakte-
rizují ji tři samostatná posuvná, polohova-
telná a  sklopná zadní sedadla. Díky tomu 
lze základní objem zavazadlového prostoru 
výrazně měnit. Posuvem sedadel zcela do-
předu lze objem zvětšit ze základních 460 
na 600 litrů v pětimístném uspořádání, po 
sklopení opěradel vznikne rovná ložná plo-
cha a  objem stoupne na 1510 litrů. Také 
potěší dvojitá podlaha, kdy spodní prostor 
je nepatrně omezen, lze ho ale bez problé-
mů využít pro uložení nabíjecích kabelů. 

Prostor pro kolena i  nad hlavami cestují-
cích je vzadu nadprůměrný. Všechny va-
rianty C5 Aircrossu ale nabízejí tři stejně 
rozměrná sedadla, což má své výhody i ne-
výhody. Šířka sedadel je tak znatelně nižší, 
navíc jsou krajní sedadla umístěná blíž ke 
dveřím, což nebude vyhovovat vyšším po-
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Interiér se od konvenční verze prakticky neliší. Vedla voliče řazení je navíc ovladač pro různé jízdní 
režimy Electric/Hybrid/Sport. 



Business Car testuje:                                                               CitorëN C5 AirCross Hybrid

drahý? Vybavený! 
A s atraktivní 
zůstatkovou cenou

Citroën se v posledních letech vypracoval 
i v oblasti zůstatkových hodnot. C5 Aircross 
si po třech letech provozu a ujetí 90 000 km 
udržuje stále nadpoloviční hodnotu. Tak 
nízkou ztrátou hodnoty se mohou pochlubit 
jen ti nejlepší. 

Servisní intervaly plug-inu jsou nasta-
veny po roce nebo 20 000 km, po ujetí  
210 000 km pak majitel za servisní prohlídky 
zaplatí 82 150 Kč bez DPH. 

Cena je díky akční nabídce atraktivní. Vět-
šina kompaktních plug-in hybridních SUV 
stojí kolem jednoho milionu korun. Velmi 
dobře vybavený Citroën C5 Aircross, který 
se řadí do nižší střední třídy, v  rámci akční 
nabídky vyjde na 895 000 Kč s DPH (cení-
ková cena 1 005 000 Kč). Zajímavou deví-
zou je nadprůměrná výbava základní verze 
Feel, která zahrnuje například 18palcová 
hliníková kola, přední a  zadní parkovací 
asistent, zadní kameru, tlumiče pérování 
s progresivními hydraulickými dorazy, bez-
klíčový přístup a  startování vozu, vrstvené 
akustické čelní sklo, automatické stěrače 
s dešťovým senzorem, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče a spolujezdce, středovou kli-
matizovanou loketní opěrku, automatickou 
dvouzónovou klimatizaci s  funkcí čištění 
vzduchu, digitální sdružený palubní přístroj 
s úhlopříčkou 12,3 palce, navigační systém 
v  češtině s  integrovanou mapou, infotain-

ment s  8palcovým dotykovým displejem, 
rádio AM/FM/DAB, audio se 6 reproduk-
tory, tempomat a omezovač rychlosti, sys-
tém rozpoznávání dopravních značek nebo 
aktivní systém varování před neúmyslným 
opuštěním jízdního pruhu. 

resumé 

Plug-in hybrid je ideální pro toho, kdo do-
káže SUV připojit do sítě, kdykoli je potřeba 
a zejména přes noc v garáži. Optimální řeše-

ní je domácí wallbox a příplatková dobíječka. 
S  chytrým dobíjecím plánem můžete jezdit 
za pakatel, parkovat v  rezidentních zónách 
a ještě šetřit plíce kolemjdoucích. Je ale nut-
né si dobře spočítat, jestli vám komfort, síla 
a ekologie vynahradí poměrně vysoký „hyb-
ridní příplatek“. Na druhou stranu obdobně 
výkonnou motorizaci (165 kW) v nabídce to-
hoto aircrossu nenaleznete. Plug-in hybridu 
se nejvíce přibližuje pouze verze s benzino-
vým čtyřválcem 1.6 PureTech/133 kW. Tato 
verze je o necelých 130 000 korun levnější 
(769 000 Kč), má ale lepší výbavu Shine. 
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Světlou výšku 230 mm může závidět většina SUV. Verze s pohonem všech kol ale chybí. 

Po sklopení opěradel vznikne rovná ložná plocha. Dobíjecí kabely lze uložit pod dno zavazadlového 
prostoru. 
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Citroën C5 AirCross 225 hybrid 
ZÁKLAdnÍ ÚdAJE tEstoVAnÉ VErZE

Motor, 
převodovka

Vpředu napříč uložený zážehový 
čtyřválec pohání přední kola.  
Zdvihový objem 1598 cm3, výkon 
133 kW při 6000 1/min, točivý 
moment 300 Nm při 3000 1/min. 
Vpředu uložený elektromotor, 
výkon 80 kW, točivý moment  
320 Nm, společný výkon soustavy 
165 kW. Samočinná osmistupňová 
převodovka. 

rozměry

Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 
4500/1696/1689 mm, rozvor 
2730 mm. Zavazadlový prostor 
0,460/1,510 m3.

hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 
1845/455 kg, hmotnost brzděného 
přívěsu 1250/750 kg.

Výkony

Nejvyšší rychlost 225 km/h,  
zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,9 s, 
kombinovaná spotřeba benzinu  
1,6 l/100 km, kapacita akumulátoru 
13,2 kWh. 

Cena
1 005 000 Kč, akční cena  
895 000 Kč s DPH

nAMĚŘEnÁ sPotŘEbA PALiVA V rÁMCi 
tEstU (L/100 KM)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

7,6/6,3 5,9/8,2 7,5

nÁKLAdy nA ProVoZ ZA 3 roKy (s dPh)

orientační provozní náklady při tříletém bezporuchovém provozu
Celkové náklady ovlivňuje především spotřeba paliva, tedy jízdní styl řidiče. rozdílná nabídka 
pojištění, která se může značně lišit podle velikosti vozového parku a podle nabídky konkrét-
ní pojišťovny, a náklady na pneuservis, které jsou ovlivněny především cenou zvolené značky  
pneumatiky, celkové náklady ovlivňují v menší míře.

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

Pořizovací cena vozu (Kč) 895 000 895 000 895 000 895 000

JEdnotLiVÉ PoLoŽKy nÁKLAdŮ ZA 3 roKy

Dálniční známka (Kč) 4500 4500 4500 4500

Zákonné pojištění 1) (Kč) 26 500 26 500 26 500 26 500

Havarijní pojištění 2) (Kč) 80 550 80 550 80 550 80 550

Servisní prohlídky 3) (Kč) 26 015 38 890 64 900 99 400

Pneuservis 4) (Kč) 19 900 19 900 38 800 55 600

Pohonné hmoty 5) (Kč) 52 590 157 770 262 950 368 130

Ztráta hodnoty 6) (Kč) 444 400 497 100 557 100 617 100

nÁKLAdy CELKEM 

Celkové náklady za 3 roky (Kč) 654 455 825 210 1 035 300 1 251 780

Náklady na 1 km (Kč/km) 21,82 9,17 6,90 5,96CEny VybrAnÝCh nÁhrAdnÍCh dÍLŮ

náhradní díl
Ceny v Kč 
bez dPh

Přední brzdové kotouče 
(sada – 2 ks)

6140

Brzdové desky – 
přední (sada)

3950

Čelní sklo 11 950

Přední levý světlomet LED 
– kompletní

23 350

Zadní skupinová svítilna – 
kompletní

4700

Přední nárazník – 
kompletní 

16 930

Zadní nárazník – 
kompletní

13 100

Levé zpětné zrcátko, 
sklopné – kompletní

9400

Levý přední blatník 6615

Akumulátor pro hybrid 218 500

ZŮstAtKoVÉ hodnoty 
sPoLEČnosti 
AUtoVistA CZECh

Počet ujetých km stáří
Zůstatková 

hodnota

  30 000 km 3 roky 55,78 %

  90 000 km 3 roky 50,54 %

150 000 km 3 roky 44,57 %

210 000 km 3 roky 38,60 %

1)  Průměrná cena z více nabídek pojišťoven. 
2) Průměrná cena z více nabídek pojišťoven při spoluúčasti 5 % (podle rozsahu spoluúčasti a rizika odcizení  
 se roční sazba pojištění pohybuje v rozmezí 2,5 až 3,5 % z ceny automobilu).  
3) Náklady za servisní prohlídky vycházejí z předepsaného intervalu výměny spotřebního materiálu.  
 Do cen nejsou zakalkulovány další náklady spojené s přirozeným opotřebením vozidla (brzdové segmenty,  
 kotouče, tlumiče apod.). 
4) Náklady na pneuservis zahrnují průměrnou cenu za výměnu kol, zpočátku jednu sadu zimních pneumatik 
 zn. Nokian včetně ocelových disků kol. Od 90 000  km je započtena vždy další sada (letních/zimních) 
 pneumatik. 
5) Náklady na PHM vycházejí ze skutečné spotřeby paliva změřené v rámci testu, při dobíjení akumulátoru 
 po každých 200 km (5,6 l/100 km) a aktuální ceny benzinu (31,30 Kč/l) či nafty (30,20 Kč/l).
6) Prognosticky stanovená hodnota společnosti EurotaxGLASS´S odpovídá průměru současného vývoje   
  automobilového trhu.

VnitŘnÍ roZMĚry V MM

Šířka interiéru v úrovni loktů/ramen/skel         
vpředu / a 1500/1450/1600

vzadu / b 1510/1440/1540

Prostor pro nohy vpředu/vzadu (tzv. míra komfortu) / c 1090/580

D/š/h ložné plochy bez sklopených a se sklopenými opěradly / d 980/1050/510 a 1630/1050/510

Prostor nad předním/zadním sedákem / e 1060/970

Výška předního/zadního sedáku nad podlahou / f 350/410
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CELKoVÉ hodnoCEnÍ

KLAdy ZÁPory

Komfortní podvozek, 
odhlučnění

Krajní sedadla druhé 
řady jsou blízko dveří

Variabilita druhé řady 
sedadel

Absence verze 4x4Mimořádně vysoká 
světlá výška (230 mm)

Dojezd na elektřinu 
50 km

Zadní sedadla lze posouvat, ale také u nich měnit 
sklon opěradel, což zpříjemňuje delší cesty



Škoda u nás dominuje prodejům ve tří-
dě SUV. Model Kodiaq jasně vede svůj 

segment a se 6508 registracemi v loňském 
roce je nejúspěšnější čtyřkolkou mladobo-
leslavské automobilky. Není divu, že Škoda 
při vývoji svého prvního čistě elektrického 
SUV vsadila na již osvědčenou koncepci. Ve 
prospěch mluví také malá konkurence v po-
době Volkswagen ID.4 a  Hyundai Ioniq 5. 
Zbytek už patří prémiovým značkám. 

Velký téměř jako kodiaq

Ve srovnání s  kodiaqem je enyaq jen  
o  48 mm kratší, rozvor je dokonce menší 
jen o 23 mm. Vnitřní prostor je tak na pome-
zí modelů Karoq a  Kodiaq. Sedmimístnou 
verzi Enyaq nenabízí. 

Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru 
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Nová Škoda Enyaq nás při prvních testovacích jízdách velmi příjemně překvapila. Přestože si elektromobily 
budou cesty do vozových parků hledat bez masivních státních dotací jen obtížně, enyaq má velmi slibně 
nakročeno. I základní varianta se 132 kW a nejslabším akumulátorem nabízí dynamické svezení a podle 
našeho prvního měření spotřeby s ní bude možné v praxi ujet výrazně přes 300 km.

Enyaq je prvním SUV 
s elektrickým srdcem

Představení                              Škoda Enyaq

Enyaq je k dispozici s pohonem zadních kol a výkony 132 a 150 kW. Verze 4x4 jsou poháněny dvěma elektromotory naladěnými na 195 nebo 225 kW. 

s přehledem pojme základní výbavu, nabí-
jecí kabely nebo roletu. 

Díky uložení akumulátorů pod podlahou 
bylo možné vytvořit interiér bez středového 
tunelu. Místo něj designéři navrhli praktický 
systém odkládacích prostor, z nichž největší 
pod loketní opěrkou nabízí objem 6,2 litru. 
Otevřená schránka pod středovou konzolí 
poskytne dalších 11 litrů. Zavazadlový pro-
stor objemu 585 litrů disponuje praktickým 
organizérem a po sklopení zadních sedadel 
jeho využitelnost stoupne na 1710 litrů. 

návrat k pohonu 
zadních kol

Enyaq má na poměry elektromobilu širo-
kou nabídku pohonů tvořenou třemi kapa-
citami akumulátoru a  čtyřmi výkonovými 

stupni. Základní verze s  50kWh akumu-
látorem není určena pro náš trh. V  Česku 
tedy základ tvoří verze 60 iV (62 kWh aku-
mulátor), která je vybavena jedním nadprů-
měrně výkonným elektromotorem (132 kW,  
310 Nm) pohánějícím výhradně zadní nápra-
vu. Energii pro zdolání 390 km čerpá z lithi-
um-iontové baterie o kapacitě 62 kWh. 

Nejdelší trasu dlouhou 510 km urazí Enyaq 
80 iV s  baterií o  kapacitě 82 kWh a  elek-
tromotorem s  výkonem 150 kW. Hledáte-li 
pohon všech kol, můžete sáhnout po prove-
deních Enyaq 80x iV a Enyaq RS iV. V obou 
případech mají vozy druhý elektromotor pro 
pohon přední nápravy a mohou se pochlubit 
výkony 195 a 225 kW. Enyaq RS iV zrychlí 
z klidu na 100 km/h za 6,2 sekundy a má 
navýšenou maximální rychlost na 180 km/h. 

Příjemná je možnost táhnout brzděný pří-
věs o hmotnosti až 1400 kg. 
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mknutí a  odemknutí vozu. Záď obohacuje 
spoiler v  kontrastním černém laku a  šedý 
lakovaný difuzor nárazníku.

Kromě základní modré staví enyaq nabíd-
ku laků spíše na sedmi metalických odstí-
nech kombinovaných s  litými koly ve veli-
kostech 19 až 21 palců.

Hodláte-li oslavit první elektrické SUV 
společně s automobilkou, je tu limitovaná 
edice modelu Enyaq nazvaná Founders 
Edition. K  dispozici bude ve dvou od-
stínech karoserie, které doplní speciální 
21palcová litá kola. Součástí standardní 
výbavy je maska Crystal Face – osvětlená 
čelní maska. Připlácet za ni nemusíte ani 
u verze RS iV.

nabito za 38 minut 
nebo 8 hodin

Akumulátory umožňují rychlodobíjení až 
do výkonu 125 kW, přičemž dobíjení baterie 
s  kapacitou 82 kWh trvá z  5 % na 80 % 
38 minut. Domácí nabíjení je možné pomo-
cí wallboxu na střídavý proud s  výkonem 
až 11 kW. V  závislosti na kapacitě baterie 
trvá dobíjení 6 až 8 hodin. Podobných na-
bíjecích časů a stejného maximálního nabí-
jecího výkonu lze dosáhnout i  u  veřejných 
dobíjecích stanic se střídavým proudem. 
Pro tuto variantu nabíjení je vůz standardně 
vybaven propojovacím kabelem Mennekes. 
Vůz lze také dobít z  běžné domácí 230V 
zásuvky o  výkonu 2,3 kW. Nabíječka pro 
230V zásuvku, která je k dispozici na přání, 
je kompatibilní se všemi běžnými nabíjecími 
zásuvkami. Na přání je dále dostupná pře-
nosná nabíječka iV. Jedná se o mobilní ře-
šení s vyměnitelnými propojovacími konek-
tory. V kombinaci s CEE adaptérem umož-
ňuje nabíjení na výkonnějších zásuvkách 
až do 11 kW. Adaptér Schuko pro domácí 
zásuvky je k dispozici v rámci příslušenství.

Škoda ke každému vozu nabízí kartu pro-
gramu Powerpass. Jediná karta tak umožní 
přístup ke 195 000 nabíjecích stanic u hlav-
ních tahů, dálnic a prodejců Škoda na území 
Evropské unie. S on-line připojením v rám-
ci služby Škoda Connect můžete na dálku 
ovládat průběh nabíjení, nastavit klimatizaci 
před jízdou nebo ukládat do paměti časy 
plánovaných odjezdů. 

největší displej v nabídce

Vedle dvoubarevného zpracování palubní 
desky je hlavní dominantou 13palcová do-
tyková obrazovka multimediálního zařízení. 
Aktuálně jde o největší displej v modelové 
linii Škoda. Funkce lze ovládat také gesty 
nebo prostřednictvím palubní asistentky 
Laury. 

Enyaq je rovněž první vůz značky, který 
nabízí head-up displej s rozšířenou realitou. 
Ten zobrazuje řidiči podrobnější informace, 
aniž by musel odvracet pozornost od řízení.

Cena od 1,07 milionu 
korun

Základním modelem je Enyaq 60 iV za  
1 072 900 Kč. Za tyto peníze dostanete 

solidní výbavu, která obsahuje například 
třízónovou klimatizaci, multifunkční kože-
ný volant, bezklíčkový přístup i  startování, 
parkovací senzory s couvací kamerou nebo 
hlavní světlomety s LED. Nechybí ani nabíje-
ní do výkonu 50 kW či multimediální zařízení 
s digitálním příjmem a funkcí SmartLink. 

Limitovaná edice 
pro nadšence

Dominantním prvkem přídě je nová čelní 
maska Crystal Face, jejíž vertikální lamely 
může osvětlovat 130 diod zapojených spo-
lu s hlavními světlomety do animace při za-
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Základní technické údaje Škody enyaq

Modelové označení 60 80 80x RS

Výkon (kW)/otáčky 132 150 195 225

Točivý moment (Nm)/otáčky 310 310 425 460

Kapacita akumulátoru (využitelná) (kWh) 62 (58) 82 (77) 82 (77) 82 (77)

Dojezd dle WLTP (km) 390 510 500 460

Poháněná kola Zadní Zadní 4x4 4x4

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

Nejvyšší rychlost (km/h) 160 160 180 180

Kombinovaná spotřeba (kWh/100 km) 15,7–16,5 16,7–18 17,0–18,5

Provozní hmotnost (kg) 2160 2293 2355

Hmotnost přívěsu brzděného/nebrzděného (kg) 1000/750 1000/750 1400/750 1400/750

Cena Loft (Kč) 1 072 900 1 202 900

Cena Sportline (Kč) 1 152 900 1 282 900

Cena Founders Edition (Kč) x 1 379 900

Interiér je překvapivě prostorný a skvěle odhlučněný



Od května se u  nás začne prodávat 
nová, v pořadí šestá generace Suba-

ru Outback. Novinka si i nadále zachovává 
vlastnosti, které z ní udělaly ikonu kategorie 
poloterénních kombi, a  současně přidává 
všechny nové technologie, jež na moder-
ních autech především mladší generaci im-
ponují. 

Přestože je šestá generace Subaru Out-
back již nějaký čas k  dispozici ve Spoje-
ných státech, evropská specifikace se od té 
americké v řadě ohledů liší. 

Nadprůměrné 
zůstatkové hodnoty

Přestože je stávající, pátá generace na trhu 
už sedmým rokem, ke sklonku života si stá-
le vedla velmi dobře a na prodejích se stáří 
nijak výrazně neprojevilo. Bylo to hned z ně-
kolika důvodů. Subaru šlo vždy svojí ces-
tou. Japonská značka se stala synonymem 
pro pohon všech kol a unikátní konstrukci 

Šestá generace Subaru Outback je oproti předchůdci ve všech ohledech lepší. Skalní příznivce potěší, 
že i nadále bude všechna čtyři kola roztáčet nadprůměrně objemný, ale úsporný boxer 2.5i o výkonu 
124 kW. Významné změny z něj dělají neobyčejně univerzální kombi. 

Dokonale univerzální
PŘEDSTAVENÍ                              SUBARU OUTBACK

motoru s  protiběžnými písty. Technické 
kvalitě a bezpečnosti se vždy věnovala mi-
mořádná pozornost, což zákazníky lákalo. 
Po technické stránce tak outback stále pa-
třil k  velmi vyspělým a cenově dostupným 
automobilům. Díky těmto atributům a vyso-
ké spolehlivosti nabízí i  mimořádně vyso-

ké zůstatkové hodnoty. Podle společnosti 
Eurotax je po třech letech provozu a  ujetí 
90 000 km zůstatková hodnota 53 %. Takto 
nízkou ztrátu hodnoty dokáže nabídnout jen 
Škoda a Volkswagen. Nicméně nová gene-
race je ve všech ohledech lepším a  ještě 
univerzálnějším kombi. 

  I  květen 2021  4544  I  květen 2021BusinessCar

Nový outback se má objevit v prodeji v květnu. 
Cena by neměla překročit hranici 

1,1 milionu korun. 

Uvnitř jsou prémiové materiály a zcela nový infotainment s obrazovkou o úhlopříčce až 11,6 palce
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logem Subaru, uvnitř nechybí praktické 
háčky, síťka nebo chytrá roleta, kterou lze 
ovládat i s plnýma rukama. Vylepšené střeš-
ní ližiny jsou přizpůsobené mimo jiné pro in-
stalaci stanu. 

Kvalitnější materiály 
a nový infotainment

Uvnitř se objevují prémiové materiály včet-
ně kůže Nappa, v nabídce ale bude i nově 
vyvinuté čalounění s  vysokou schopností 
snižovat vlhkost a znečištění.

Zcela nový infotainment s  obrazovkou 
o  úhlopříčce až 11,6 palce sjednocuje 
všechny důležité informace na jedno místo 
pro větší přehlednost. Podporuje snadné 
připojení mobilních telefonů a další moderní 
funkce, zároveň mu ale nechybí mechanické 
ovladače pro nastavení teploty či hlasitosti.

Lehce nad milionem 

Nový outback se má objevit v  prodeji 
v květnu. Již základní provedení Active na-
bídne kompletní bezpečnostní výbavu. Cena 
by neměla překročit hranici 1 100 000 Kč 
včetně DPH. K  dispozici budou celkem 
čtyři úrovně výbavy Active, Comfort, Cross 
a Executive. 

Lepší na silnici i v terénu

Stejně jako forester, impreza a  XV, také 
nový outback už stojí na platformě SGP 
s extra tuhou konstrukcí. Pevnější karose-
rie je nejen bezpečnější, ale zvyšuje jízdní 
stabilitu a zkracuje reakci na náhlou změnu 
směru jízdy. Použity jsou lepší odhlučňovací 
materiály především v podbězích a podlaze. 

Velmi dobré jízdní vlastnosti se na běžné 
silnici ještě vylepšily a to i přesto, že světlá 
výška narostla o znatelných 13 mm. S cel-
kovou hodnotou 213 mm je to u  polote-
rénních kombi bez vzduchového podvozku 
vůbec nejvyšší hodnota. Díky samočinné 
převodovce a  novému softwaru je symet-
ricky uložený pohon všech kol inteligent-
nější a rychleji reaguje na změnu přilnavosti 
kol. Po stisknutí tlačítka režimu X-Mode 
se trakční schopnosti pohonu ještě zvýší.  
X-Mode nyní nabízí dva režimy pro jízdu 
v  terénu. Zatímco základní režim se snaží 
omezit prokluz kol a  maximalizovat trakci, 
režim do hlubokého sněhu a bahna umož-
ňuje řízený prokluz kol a  rychleji přesouvá 
točivý moment na kola s  vyšší přilnavostí. 
Systém trvalého pohonu všech kol se de 
facto neliší od terénnějšího foresteru a svou 
efektivitou se vyrovná těm nejlepším SUV na 
trhu. Kvůli delšímu rozvoru je outback limi-
tován nižším přechodovým úhlem, horší je 
samozřejmě i přední a zadní nájezdový úhel. 
Oproti automobilům SUV naopak nabízí 
vyšší jízdní komfort a lepší jízdní vlastnosti. 

S novým boxerem

Atmosférický boxer objemu 2,5 litru má 
nepatrně snížený výkon (ze 129 na 124 kW) 
a současně zvýšený točivý moment (z 235 
na 252 Nm). Klíčová je především jeho vyšší 

tepelná účinnost, zlepšený průběh výkonu, 
méně vibrací a nižší spotřeba. Motor dostal 
přímé vstřikování benzinu, filtr pevných čás-
tic a vyšší kompresní poměr (12 : 1 oproti 
10,3 : 1). 

Bezestupňová převodovka Lineartronic 
dostala 80 % nových komponent a oproti 
předchozí generaci je lehčí, tišší a účinnější. 
Má větší rozsah a odpovídá osmistupňové-
mu automatu. 

Mimořádně 
bezpečné kombi

Nový bezpečnostní systém EyeSight 
zvládne i  automatický vyhýbací manévr 
a  cestování zpříjemní pokročilý adaptivní 
tempomat. Elektrický posilovač brzd navíc 
v kritických situacích samočinného brzdění 
dokáže oproti stávajícímu modelu vyvinout 
o 30 % větší brzdný účinek. 

Systém sledování řidiče, který už využívá 
Forester e-Boxer, při nastoupení rozezná 
obličej řidiče a automaticky mu nastaví se-
dadlo, zrcátka, ventilaci a audiosystém. Za 
jízdy pak upozorní, pokud řidič přestává sle-
dovat dopravní situaci před vozidlem. 

Delší, širší a s řadou 
vychytávek 

O 50 mm delší a 35 mm širší karoserie při-
náší podobný nárůst rozměrů také v interi-
éru. Cestující vzadu mají o 10 mm více mís-
ta v oblasti kolen. Delší a širší zavazadlový 
prostor má nejen o 10 litrů větší objem (při 
plnohodnotné rezervě), ale především větší 
nakládací otvor a lépe využitelný prostor. 

K  otevření pátých dveří zavazadlového 
prostoru stačí pohyb rukou před zadním Ve střední třídě patří interiér k nejprostornějším 

  I  květen 2021  4544  I  květen 2021 BusinessCar

Světlá výška vzrostla z 200 na 213 mm, což je na úrovni nejlepších SUV



Peugeot v posledních letech zažívá velice 
úspěšné období. Pod vedením šéfa Skupi-
ny PSA (dnes generálního ředitele koncernu 
Stellantis) Carlose Tavarese se finančně sta-
bilizoval a  nabídl osobitou paletu automo-
bilů s  elegantním designem a  neobvyklým 
řešením interiéru i-Cockpit. Do tohoto ob-
dobí zapadají také crossovery 3008 a 5008, 
které se přesně trefily do vkusu zákazníků. 
Současný facelift pozměnil design přede-
vším na přídi, která je u obou modelů kom-
pletně přepracovaná. Změny ale nenastaly 
jen v oblasti designu. 

Technický základ 
i nadále stejný

Společný technický základ dvojice při-
znává i  nadále, a  tak se 3008 i  5008 
v  rámci modernizace dočkaly shodných  
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Peugeot 3008 a 5008 vstupují na český trh v modernizované podobě. Upravený design změnil přídě 
obou modelů, zcela nový je infotainment, řadou změn prošel i interiér nazvaný i-Cockpit, který je i lépe 
odhlučněný. 

Omlazení sourozenci
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Představení                            Omlazený PeugeOT 3008 a 5008

Peugeot 5008 má kompletně přepracovanou příď 

Modernizovaný interiér i-Cockpit nabízí nový centrální 10palcový dotykový displej s vysokým rozlišením 
a digitální přístrojovou desku před řidičem o úhlopříčce 12,3 palce



přeplňované motory 1,2 a 1,6 litru a turbo-
diesel 1,5 litru, propojené se šestistupňovou 
ručně řazenou převodovkou a osmistupňo-
vým automatem. 

Každopádně zamrzí, že Peugeot v  rám-
ci modernizace vyškrtl z  nabídky naftový 
dvoulitr 3008 a nechal ho jen ve větší 5008. 
Příjemným parťákem by byl i v 3008. V pří-
padě kompaktního modelu nicméně auto-
mobilka raději vsadila na plug-in hybridní 
pohon. Ten je k dispozici ve dvou výkono-
vých variantách. Slabší Hybrid 225 e-EAT8 
pro pohon dvou kol kombinuje zážehový 
motor (132 kW) a  elektromotor (80 kW) 
a  silnější Hybrid4 300 e-EAT8 pro pohon 
čtyř kol zase motor (147 kW) a  dva elek-
tromotory (81/83 kW). Se slabší variantou 
jsme v praxi ujeli 48, se silnější pak 50 km. 

U obou modelů se poprvé objevuje nové 
odstupňování úrovní z  hlediska designu 
a  výbavy. Každá ze tří původních úrovní 
výbav může být doplněna o  mezistupeň 
„Pack“ pro větší zákaznický výběr komfortu. 
U vozů se spalovacími motory a osmistup-
ňovým automatem je ve standardu k  dis-
pozici i  volič jízdních režimů, který o  něco 
zlepšuje trakci přední nápravy na kluzkém 
povrchu. Pohonu 4x4 se samozřejmě nevy-
rovná. 

V modelu 5008 nás velmi příjemně pře-
kvapil čtyřválec 2.0 BlueHDi (130 kW). Na 
diesel má překvapivou chuť do života v ši-
rokém spektru otáček a  pružným zrychle-
ním překonává stejně výkonnou zážehovou 
šestnáctistovku. 

Jak jezdí?

Odpružení má být o něco plavnější, rozdíl 
jsme ale v  rámci testovacích jízd nezazna-
menali. Řidičsky i nadále zůstává přitažlivější 

designérských úprav. Peugeot přitom razí 
motto, že se design musí vyvíjet, a tak na-
vzdory prodejním úspěchům stávajících 
provedení nesáhl po jemných retuších, ale 
zcela přepracoval přední partie těchto vozů.

5008 utáhne 
znatelně více

Karavanisté mohou při výběru vhodného 
auta pro tahání obytných přívěsů počítat 
s  peugeotem i  nadále. I  po omlazení zů-
stává schopnost tahat přívěsy především 
u většího modelu 5008 solidní. Menší 3008 
podle motorizace utáhne brzděné přívěsy 
o hmotnosti 1300 až 1500 kg. Nadprůměr-
ně výkonný plug-in hybrid ale zvládne jen 
1250 kg. 

Větší 5008 je na tom se stejnými moto-
ry o 100 kg hůře. U motorizace 1.2 Pure-
Tech/96 kW lze zapřáhnout brzděné přívěsy 
o hmotnosti jen 1100 kg. Zde je tedy vhod-
nější sáhnout po výkonnějším benzinovém 
motoru 1.6 PureTech/133 kW nebo dieselu 
1.5 BlueHDi/96 kW (1300 kg). Peugeot 
5008 na rozdíl od menší 3008 naštěstí stále 
nabízí vznětový dvoulitr, díky kterému utáh-
ne přívěsy o hmotnosti až 1750 kg. 

Full leD světlomety 
pro dražší verze

Příď je kompletně změněná. Bezrámová 
maska chladiče opticky přechází v  hlavní 
světlomety. 

U vrcholných verzí se pak jedná o full LED 
řešení, které postrádá klasické mlhovky. 
Místo nich je tu speciální mód do mlhy. Při 
zapnutí zadních mlhovek se tak rozsvítí po-
tkávací světla se sníženou intenzitou. Nové 
jsou taktéž „tesáky“ denního svícení, při-
podobňující dvojici k nejnovějším modelům 
značky, jako je aktuální 208, 2008 či 508. 

Poměrně zásadní retuše oběma modelům 
výrazně prospěly. Jsou elegantnější. Záď se 
naopak změnila jen minimálně. Inovována 
byla jen grafika koncových světel. Jelikož se 
nadále ukrývají pod průhledným tónovaným 
krytem, navazuje na ně černá vodorovná liš-
ta, která záď opticky rozšiřuje. 

Technologie a interiér

Nové modely SUV jsou nabité inteligent-
ními technologiemi a  nejnovějšími asis-
tenčními systémy řízení a  také moderni-
zovaným interiérem i-Cockpit, který nabízí 
nový centrální 10palcový dotykový displej 
s vysokým rozlišením a digitální přístrojovou 
desku před řidičem o úhlopříčce 12,3 palce 
s technologií pro lepší čitelnost a kontrast. 
Peugeot jako jeden z  mála používá pod 
centrální obrazovkou klávesové moduly pro 
přímý vstup k  jednotlivým funkcím vozidla. 
Inovace se dotkly také asistenčních systé-
mů včetně adaptivního tempomatu s funkcí 
autonomního řízení v kolonách a přibyl nový 
systém nočního vidění.

Oba modely mohou být vybaveny systé-
mem nočního vidění nebo adaptivním tem-
pomatem s funkcí stop & go, který byl pře-
vzat ze sedanu 508. Vylepšena byla funkce 
automatického brzdění, která rozpozná 
chodce a cyklisty i  ve tmě až do rychlosti 
140 km/h, nebo systém monitorující do-
pravní značky, který rozezná i stopku nebo 
zákaz předjíždění.

Vznětový dvoulitr 
bohužel jen pro 5008

Pohonné jednotky zůstaly stejné. Nadále 
budou pro 3008 v  nabídce dva zážehové 
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Omlazený Peugeot 5008 startuje od 605 000 Kč. Je o 43 000 Kč dražší než menší 3008. 



Představení                            Omlazený PeugeOT 3008 a 5008

3008, sedmimístná verze 5008 sází přede-
vším na komfort a  rodinný charakter. Na-
bízí znatelně více místa ve druhé řadě díky 
delšímu rozvoru, který narostl o  165 mm 
(2840 mm). Sedadla druhé řady jsou stejně 
rozměrná, což zvyšuje komfort cestujícího 
uprostřed, krajní sedadla jsou ale natlačena 

blízko ke dveřím. Také výška sedadel nad 
podlahou by mohla být větší. Pozitivní je, že 
všechna tři sedadla lze posouvat a  měnit 
u nich sklon opěradel. 

Po sklopení se také zapouští níž do pod-
lahy, což zvyšuje prostor pro náklad mezi 
rovnou podlahou a stropem. 

Koncepce interiéru i-Cockpit zůstává 
shodná. Někomu tedy může i nadále vadit 
malý volant a vyvýšený přístrojový štít, který 
může být částečně zakrýván volantem. Nic-
méně neobvykle řešený interiér u zákazníků 
sklízí velký úspěch a v drtivé míře jim vyho-
vuje. 

Patrný je rozdíl v  odhlučnění obou verzí. 
Do interiéru se přenáší méně hluku od mo-
toru i podvozku. 

Rozdíl mezi 3008 a 5008 
je pouze 43 000 Kč

Oba modely jsou nyní nabízeny za akč-
ní slevy. Nejlevnější verze 3008 vyjde  
na 562 000 korun (1.2 PureTech/96 kW, 
sleva 38 000 Kč), nejlevnější vznětová verze 
1.5 BlueHDI/96 kW stojí 602 000 Kč (sleva 
48 000 Kč). 

Větší model 5008 je dražší o 43 000 Kč. 
Za nejlevnější benzinovou verzi zákaz-
ník zaplatí 605 000 Kč (1.2/96 kW, sleva  
45 000 Kč), za diesel pak 645 000 Kč  
(1.5 BlueHDI 96 kW, sleva 55 000 Kč). 
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Peugeot 3008 má stejně jako 5008 kompletně přepracovanou příď 

Interiér i-Cockpit slaví velký úspěch. Změny jsou jen decentní. 



Audi od jara rozšiřuje rodinu bezemisních 
modelů e-tron luxusním čtyřdveřovým 

GT s  liniemi kupé. Objednávky se otevřely 
letos v  únoru tohoto roku a  zájemci mohli 
objednávat nejen vstupní model e-tron GT, 
ale také jeho výkonný derivát RS e-tron GT.

Také rozměrové hodnoty lecos napoví. 
Dvoumetrová šířka, třímetrový rozvor a pěti-
metrová délka. O drobečka opravdu nejde. 
Nadprůměrně dlouhý rozvor je zárukou vy-
soké jízdní stability, výška pouhých 1,4 met-
ru naznačuje extrémně nízké těžiště. 

Z 0 na 100 km/h za 3,3 s

E-tron GT je v  současné době výkladní 
skříní technologií Audi, která si vždy zaklá-
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Extrémně nízký posez, báječné jízdní vlastnosti, pohon všech kol, výkon 440 kW a zrychlení z 0 na 100 km/h 
za 3,3 sekundy. Neméně atraktivní je také dojezd 470 km a rychlost nabíjení, kdy 80 % kapacity lze získat za 
22 minut! Takto jednoduše by se dal charakterizovat nový elektrický sportovec Audi e-tron GT. 

Elektrizující zážitek

dala na špičkových výkonech. E-tron GT 
dokáže zrychlit z klidu na 100 km/h za 4,1 
sekundy, verze RS to zvládne za 3,3 sekun-
dy. Tajemstvím této nespoutané síly je dvo-
jice elektromotorů. Přední disponuje výko-
nem 175 kW, zadní pak 320 kW. Celkový 
výkon e-tronu GT činí 350 kW. Při zapnutí 
řízeného startu využije vůz na 2,5 sekun-
dy plný výkon 390 kW a  točivý moment  
630 Nm. 

Vrcholné RS e-tron GT má navýšený točivý 
moment na 830 Nm a výkon 440 kW s krát-
kodobým posílením na 475 kW. Průměrná 
spotřeba elektrické energie e-tronu GT činí 
v cyklu EU 18,8 až 19,6 kWh/100 km. V pří-
padě RS pak 19,3 až 20,2 kWh/100 km. 
To znamená celkový dojezd 487 a 472 ki-
lometrů. 

Nabito za 23 minut

Zdolávání dlouhých cest napomáhá vel-
mi rychlé dobíjení výkonem až 270 kW. 
Za pět minut tak lze získat dostatek ener-
gie pro ujetí dalších 100 km. Nabití z 5 na  
80 % trvá za ideálních podmínek 22,5 mi-
nuty. Součástí standardní výbavy je dvoji-
ce kabelů pro veřejné nabíječky a  domácí 
wallbox. Pomalejší nabíjení AC „umí“ výkon  
11 kW, krátce po uvedení e-tronu GT na trh 
si však zákazník bude moci připlatit za nabí-
jení s výkonem 22 kW.

Na území Evropy mohou zákazníci využít 
nabíjecí službu Audi e-tron Charging Servi-
ce zahrnující 200 000 veřejných nabíjecích 
přípojek s  jednotným tarifem pro 26 zemí. 
Výhodným nabídkám se těší i  u  stojanů  
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Audi e-tron GT vstupuje na náš trh s cenou od 2,8 milionu korun. K dispozici je ve verzi s výkonem 350 nebo 440 kW, 100 km/h pokoří za pouhé 3,3 s. 

Představení                              Audi E-troN Gt



Představení                              Audi E-troN Gt

Ionity. V prvním roce navíc přebírá Audi zá-
kladní poplatek v tarifu Transit. 

reálný dojezd 400 km

Akumulátory umístěné mezi oběma ná-
pravami co možná nejníže pomáhají k  ide-
álnímu rozložení hmotnosti (téměř 50 : 50). 
Akumulátory mají kapacitu 93 kWh (využi-
telných 85 kWh) a díky šikovnému uspořá-
dání nikterak neubírají z místa pro posádku. 

Udávaný dojezd podle metodiky WLTP 
je u verze GT 245 km, u výkonnější RS GT 
pak 472 km. V rámci prvních novinářských 
jízd jsme nedokázali změřit dlouhodobou 
spotřebu, z  našich krátkodobých měření 
ale vyplývá, že se při běžném jízdním stylu 
bude u obou verzí kombinovaná spotřeba 
pohybovat kolem 24 kWh/100 km. Využi-
telná kapacita akumulátoru je 85 kWh, což 
by mělo zaručit dojezd přes 350 km, při 
úsporném jízdním stylu pak bude možné 
ujet i  400 km. Pokud ale občas využijete 
výkonový potenciál, počítejte se spotřebou 
35 kWh/100 km, dojezd v  tomto případě 
klesne na 240 km. 

Rekuperaci lze volit ve dvou režimech 
nebo celý chod nechat na automatice, která 
aktivně pracuje i s profilem silnice získaným 
z  navigace. Elektromotory zajišťují zpoma-
lení až 0,3 g, což představuje ekvivalent 
průměrného brzdění v provozu, přičemž se 
generuje nabíjecí výkon 265 kW!

Pohon předních nebo 
všech kol

Po celou dobu vůz pracuje s  pohonem 
všech kol, pouze v režimu „efficiency“ jsou 
poháněna jen přední kola. Čistě elektrické 
ústrojí pracuje neuvěřitelně rychle. Zapojení 
zadních kol je ve srovnání s mechanickým 
pohonem pětkrát rychlejší. K rychlému prů-
jezdu zatáček přispívá příplatkové řízení 
zadních kol. 

RS e-tron GT je již v základu (e-tron GT za 
příplatek) vybaven adaptivním podvozkem. 

Tříkomorové vzduchové odpružení umí 
rychle měnit světlou výšku o 42 mm. K lep-
ším jízdním vlastnostem pak dále přispívá 
uzávěrka zadního diferenciálu či na přání 
dodávaná natáčecí zadní náprava, kterou 
známe z dalších velkých audin.

Cx 0,24

Sportovní charisma dané velkými koly, 
nízkou siluetou, širokým rozchodem kol 
i  dlouhým rozvorem ukrývá promyšle-
ná aerodynamická řešení. Například pod  
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Téměř jako v letadle. Příjemné je, že pro nejčastěji využívané funkce jsou k dispozici analogová tlačítka. 

Akumulátory o kapacitě 93 kWh jsou umístěné v podlaze s výjimkou prostoru před zadními sedáky, což 
zvyšuje komfort a výšku sezení. 
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Základní technické údaje

audi e-tron Gt quattro audi RS e-tron Gt

Výkon (kW)/otáčky 350 440

Točivý moment (Nm)/otáčky 630 830

Kapacita akumulátoru (využitelná) (kWh) 93 (85) 93 (85)

Poháněná kola všechna všechna

Zrychlení 0–100 km/h (s) 4,1 3,3

Nejvyšší rychlost (km/h) 245 250

Kombinovaná spotřeba (kWh/100 km)
18,8–19,6 (NEDC) 
19,9–21,6 (WLTP)

19,3–20,2 (NEDC) 
20,6–22,5 (WLTP)

Dojezd dle WLTP  (km) 487 472

Provozní hmotnost (kg) 2425 2495

Hmotnost přívěsu nebrzděného/brzděného (kg) x x

Cena (bez DPH Kč) 2 231 322 3 104 876

Cena (včetně DPH Kč) 2 744 900 3 756 900

E-tron se dokáže nabíjet výkonem až 270 kW. Za pět minut tak lze získat dostatek energie pro ujetí dalších 100 km. Nabití z 5 na 80 % trvá za ideálních 
podmínek 23 minut.

světlomety najdeme otvory s  aktivními 
lamelami, které jsou po většinu času za-
vřené a  otevírají se až při dynamické jíz-
dě. Zadní spoiler mění polohu dle aktuální 
situace a  jeho funkce je přímo spojená 
s prouděním vzduchu pod hladkým pod-
vozkem zakončeným výrazným difuzorem. 
Není divu, že inženýři dosáhli extrémně 
nízkého součinitele aerodynamického od-
poru vzduchu Cx 0,24.

Stabilní spojení  
se světem

Součástí každého e-tronu GT je multime-
diální zařízení MMI Navigation plus s  LTE 
připojením k  internetu a  wi-fi modulem. 
Internetové služby jsou rozděleny do dvou 
balíčků. Základní zahrnuje dálkové ovládání 
zámků dveří, nabíjení a  klimatizaci. Rozší-
řený dále nabídne dopravní on-line zpravo-
dajství a navigaci s Google Earth. Vzájemné 
propojení „Car to X“ upozorňuje řidiče na 
možná nebezpečí na trase, volná parkovací 
místa a  podporu jízdy v  „zelené vlně“ se-
maforů. 

Laserový zrak

Základní výbava modelu e-tron GT na-
bízí LED světlomety s  dynamickými uka-
zateli. Na přání, nebo standardně u  verze 
RS e-tron GT, jsou světlomety Matrix LED 
s aktivním vykrýváním světelného paprsku. 
Vrcholem je provedení Matrix LED s  lase-
rovou technologií prodlužující dosvit dálko-
vých světel na dvojnásobek. 

Jako v  letadle

Interiér připomíná spíše letecký kokpit 
s  nízkou siluetou vozu. Zajímavostí je, že 
i  přes „moderní“ trend integrovat veškeré 
komfortní funkce do multimediálního zaříze-
ní si e-tron GT ponechal analogová tlačítka 
pro ovládání klimatizace a parkovacích asi-
stentů. Tento počin chválíme. 

S ohledem na ekologickou výrobu nabízí 
e-tron GT provedení bez kůže. Jedná se 
o  kombinaci umělé kůže s  tkaninou nebo 
polyesterovým mikrovláknem připomínají-
cím alcantaru vyrobenou z  recyklovaných 
PET lahví či odstřižků tkanin. 

Řidiče obklopují anatomická sedadla 
s elektrickým ovládáním čalouněná umělou 
kůží Nappa. Ve verzi RS najdeme sportovní 
variantu nastavitelnou ve čtrnácti směrech. 
Vrcholem jsou příplatkové sedačky nastavi-
telné v osmnácti směrech, aktivními bočni-

cemi, odvětráváním a masážní funkcí. Ne-
přeberné množství personalizace interiéru 
přináší program Audi Sport. 

Cena 2,8 milionu korun

Audi e-tron GT velmi příjemně překvapí 
i v každodenním provozu. Zvláště s adap-
tivním podvozkem umí být dostatečně 
komfortní a  pohodové auto. Po přepnutí 
ovladače do dynamického režimu se z něj 
ale stává brutální sportovec. 

Předprodej nového e-tronu u nás odstar-
toval ve druhé polovině února. Standard-
ní verze začíná na částce 2 774 900 Kč 
včetně DPH, sportovně střižená varianta  
RS e-tron GT stojí 3 756 900 Kč. V obou pří-
padech je zahrnuta prodloužená záruka na  
4 roky nebo 120 000 km a servisní balíček 
na 5 let nebo 120 000 km.



Čtvrtina autoprůmyslu 
přestala vyrábět

Tahounem české ekonomiky je automo-
bilový průmysl, a  tak o  něm v  souvislosti 
s  koronavirem padají ze všech průmyslo-
vých sektorů zmínky nejčastěji. Před rokem 
během několika dnů prožil autoprůmysl 
dominový efekt – dodavatelé dílů do auto-
mobilů omezili nebo zastavili výrobu, a  tím 
pádem začali mít potíže koneční výrobci 
vozů, tedy automobilky. Ty poté taktéž pře-
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Následky koronaviru téměř určitě předčí hospodářskou krizi z první dekády tohoto tisíciletí. Nikdo neví, 
jaké přesně bude mít současná situace z dlouhodobého hlediska následky, ale je jisté, že se podstatná 
část nejen průmyslových firem již dostala nebo teprve dostane do finančních problémů. A chtě nechtě 
budou muset také propouštět, třebaže to může ekonomiku vrhnout do ještě větších potíží. 

Pandemie komplikuje 
automobilovou výrobu

Nedostatek čipů brzdí prakticky celý automobilový průmysl

rušily činnost, a tak ještě prohloubily potíže 
dodavatelů, které najednou kromě korona-
virové nákazy začala trápit nedostatečná 
poptávka.

Automobilový průmysl byl zvyklý na to, že 
celý dodavatelský řetězec byl soustředěn 
kolem automobilů, protože autoprůmysl 
dneška, to je jeden velký sklad na kolech. 
Mantrou výroby aut je systém „just in time“, 
tedy dodávání komponentů rovnou k  vý-
robnímu pásu. Držet sklady stojí obrovské 
peníze, automobilky je proto systematicky 
přesouvají na silnice, do návěsů kamionů. 

Díky tomu výrobce nemusí držet sklad 
a zodpovědnost za to, aby byly díly ve výro-
bě na čas, přesouvá na dodavatele. 

Návrat na úroveň 
roku 2014

V roce 2020 bylo v Česku vyrobeno více 
než 1,18 milionu silničních vozidel. Kompli-
kace spojené s pandemií koronaviru zapříči-
nily výrazný pokles produkce vozidel v Čes-
ké republice. Celkově bylo v  roce 2020 
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vování v druhé polovině roku nakonec klesl 
jen o  12 procent. V  prodeji aut však byly 
mezi jednotlivými zeměmi značné rozdíly – 
jestliže na hlavních trzích klesl o dvacet až 
třicet procent, v Jižní Koreji o šest procent 
vzrostl.

velkým problémem 
je doprava

Problémy nezpůsobuje jen konečná do-
prava kamiony, ale u dílů vyráběných v Asii 
vznikají již u  letecké dopravy. Tranzitní čas 
letecké dopravy od odesílatele až k zákaz-
níkovi je za normálních okolností z Asie do 
Evropy přibližně šest dní včetně návazných 
operací, jako je celní odbavení. Zároveň se 
létá s  překládkou, počet přímých letů byl 
kvůli covidu-19 omezený, a  protahuje se 
tedy i samotný letecký úsek. Celkový tran-
zitní čas letecké dopravy se v dobách nej-
větších kapacitních problémů protáhl více 
než dvojnásobně na cca 14 dnů.

I  přesto, že letecká doprava čelí problé-
mům, stále zůstává nejrychlejším způso-
bem dopravy zboží. Námořní doprava je 
vzhledem k  dlouhému tranzitnímu času  

vyrobeno 1 186 151 všech druhů silničních 
vozidel (-18,8 %). Produkce motorových 
vozidel se meziročně snížila na 1 159 704 
kusů (-19,2 %), podařilo se však udržet ob-
jem výroby přípojných vozidel, kterých bylo 
vyrobeno 26 447 kusů (+0,8 %). 

Nejvýznamnější segment výroby – osob-
ní vozidla – zaznamenal nejprudší pokles 
v novodobé historii a objemem produkce se 
vrátil na úroveň roku 2014. „Uplynulý rok byl 
pro většinu společností v českém i celosvě-
tovém autoprůmyslu velmi složitý. Všichni 
bez výjimky jsme byli konfrontováni se situ-
ací, která v naší novodobé historii nemá ob-
doby. I přes téměř pětinový pokles výroby 
je nutné vyzdvihnout, jakým způsobem se 
firmy dokázaly s  danými omezeními vypo-
řádat. Při restartu po jarních odstávkách 
prokázaly vysokou flexibilitu a  jejich pod-
zimní produkce pak táhla vpřed celý český 
průmysl. I díky tomu je celoroční pokles na-
konec o něco mírnější, než jsme po vypuk-
nutí pandemie očekávali. Obdivuhodná byla 
výkonnost některých tradičních výrobců 
v segmentech mimo osobní vozy. Ale oce-
nit je nutné i konkurenceschopnost výrobců 
osobních vozidel, zejména s  přihlédnutím 
k  výši poklesu poptávky po automobilech 

napříč EU o  téměř čtvrtinu,“ hodnotí rok 
2020 prezident Sdružení automobilového 
průmyslu Bohdan Wojnar. 

vliv pandemie  
na autoprůmysl ve světě

Světová produkce aut se v loňském roce 
propadla o šestnáct procent na více než 77 
milionů, čímž klesla na úroveň roku 2010.

„Rok 2020 smazal růst za posledních de-
set let,“ uvedl šéf mezinárodního sdruže-
ní výrobců Organizace Internationale des 
Constructeurs d‘Automobiles (OICA) Fu 
Ping-feng. Podle něj má odvětví výroby au-
tomobilů v  důsledku pandemie za sebou 
nejhorší krizi v historii.

V  Evropě se produkce aut snížila o  21 
procent, v  Severní Americe o  20 procent, 
v  Jižní Americe o  30 procent a  v  Asii, jež 
přispívá k světové produkci přibližně polo-
vinou, o 10 procent. Nejlépe dopadla v ko-
ronakrizi Čína, kde produkce klesla pouze 
o dvě procenta.

Pokud se týká prodeje, automobilky z po-
čátku očekávaly, že trh se v roce 2020 pro-
padne o pětinu, ale díky postupnému zota-

I přes vážné komplikace trh automobilovému průmyslu věří
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přepravy variantou pouze pro některé kli-
enty. Tranzitní čas do Evropy například 
z východní Asie, kde se nachází většina ná-
mořního průmyslu, činí běžně jeden měsíc. 
Jako alternativní řešení pak existuje také 
přeprava po železnici, kde poměr cena ver-
sus výkon stojí přesně mezi leteckou a ná-
mořní dopravou.

Nečekaný problém. Čipy!

Automobilkám s pandemií koronaviru vy-
vstal další problém, s nimž nikdo nepočítal: 
čipy. Automobilky v každém autě použijí tře-
ba sto čipů a do této doby nikoho moc ne-
napadlo je skladovat, to výrobci aut dávno 
zapomněli, nejsou na to zařízení, a  najed-
nou jsou na konci fronty. Jak se totiž z aut 
stávají více tablety na kolech, začínají au-
tomobilky nakupovat stále více u  stejných 
dodavatelů jako výrobci elektroniky. Výrobci 
smartphonů jsou v  tomto odvětví prefero-
vanými zákazníky, neboť autobyznys je vý-
razně méně maržový než ten s mobily nebo 
chytrými hodinkami.

Situace se ještě více zhoršila po březno-
vém požáru v japonském závodě výrobce 
čipů společnosti Renesas, jež patří k nej-
větším výrobcům polovodičů pro auto-
mobily, když kontroluje 30 % světového 
trhu s  čipy používanými v  automobi-
lech. Podle některých analytiků mohou 
těžkosti s  čipy trvat i  několik měsíců. 
„K úplnému zotavení může dojít za tři 
měsíce nebo dokonce až za půl roku,“ 

uvedl Akira Minamikawa z analytické a po-
radenské společnosti Omdia. 

Pandemie stále útočí

Dopady pandemie do výroby motorových 
vozidel pokračují u nás i v  roce 2021, kdy 
vliv pandemie i  nadále dusí automobilový 
průmysl. 

Přesto se autoprůmyslu daří udržet výrobu 
a produkci na stabilní úrovni, a to navzdo-
ry výpadkům v dodávkách dílů, omezením 
v přepravě zboží či napjaté situaci na trhu 
práce. Celkově bylo v  prvních dvou měsí-
cích tohoto roku v Česku vyrobeno 206 695 
osobních vozidel (-13,6 procenta). Meziroč-
ní pokles tuzemské výroby je tak nadále vý-
razně nižší než celkový propad trhů v Evrop-
ské unii (-21,7 procenta). „Nové registrace 
v Evropské unii poklesly v prvních dvou mě-
sících roku o zhruba pětinu. Z tohoto 
pohledu je 

propad domácí výroby vozidel o  necelých 
14 procent dobrou zprávou, situace však 
nadále zůstává složitá,“ říká výkonný ředitel 
Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk 
Petzl.

Autoprůmysl je nadále pod obrovským 
tlakem všeobecné nejistoty. Výrobci jsou 
nuceni přeskupovat výrobu kvůli výpadkům 
dodávek čipů a dalších dílů, kromě nedo-
statku vstupů dochází také k  dramatic-
kému nárůstu cen řady materiálů, dále ke 
komplikacím při dopravě zboží v důsledku 
změn na hranicích a v neposlední řadě i si-
tuace na trhu práce. V  řadě zemí včetně 
ČR stále platí ochranná opatření omezující 
maloobchod včetně prodeje vozů a nega-
tivní dopady mají i nekoordinované uzávěry 
hranic. „Jakkoli je před námi nadále velká 
nejistota ohledně dalšího epidemiologické-
ho a ekonomického vývoje, český automo-
bilový průmysl zůstává klíčovým odvětvím 
tuzemského hospodářství, významným 
zaměstnavatelem a nakonec i štědrým při-
spěvatelem do státní pokladny,“ zdůrazňuje 
Bohdan Wojnar. 
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Drhnou dodávky dílů 
kvůli problematické 

dopravě 

Světová produkce aut se v loňském roce propadla o šestnáct procent na více než 77 milionů, čímž 
klesla na úroveň roku 2010

V prodeji aut jsou mezi jednotlivými zeměmi znač-
né rozdíly – jestliže hlavní trhy klesly o 20 až 30 %, 
v Jižní Koreji o 6 % vzrostly
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Interim management znamená dočasné 
najímání odborníků coby externích za-

městnanců. Jedná se zejména o manažer-
ské a odborné pozice, od kterých se oče-
kává specifické zaměření a vysoce odborné 
zkušenosti. Tito odborní konzultanti mohou 
firmě nabídnout novou a svěží perspektivu. 
Mezi jejich hlavní přidané hodnoty patří bo-
haté zkušenosti napříč firmami různých veli-
kostí, zaměření i manažerského stylu. 

Úspěch interim manažerů se odvíjí od zís-
kaných referencí, protože úspěšný manažer 
má na svém kontě spokojené klienty s dob-
rými výsledky. Emoční inteligence a  soft 
skills, které vedou ke správnému vyhodno-
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Interim management, což v anglickém překladu znamená prozatímní řízení, je v době pandemie velmi 
poptávaná služba. Řada firem řeší specifické problémy v  oblasti IT, finanční, logistiky či krizového 
managementu. 

Interim management?
Cesta z krize!

Finance a ekonomika                                                            Jak zvládnout pandemII

Interim management neboli prozatímní řízení využívá stále více firem. Je to jedna z cest, jak se dostat z krize způsobené pandemií. 

cení situace, adekvátnímu přístupu a vhod-
nému chování s ohledem i na firemní kultu-
ru, by tak měly být součástí jeho portfolia 
profesních dovedností. 

zájem o interim 
management letos 
výrazně roste

Covidová pandemie je delší, než se čeka-
lo. Řada firem totiž věřila, že rok 2021 už 
proběhne v normálním režimu. Nejméně do 
června ale nelze očekávat, že dojde k ma-
sivnímu rozvolnění restrikcí. Firmy proto 

začaly ve velkém řešit problémy, které se 
v  průběhu loňského roku nakupily. Interim 
management je jednou z  cest, jak krizi ve 
firmách řešit. 

Podle průzkumu, který provedla spo-
lečnost TP Consulting specializující se na 
interim management ve spolupráci s Web-
Medea services, vzrostlo vyhledávání poj-
mu interim managementu na internetu  
o 30 %. Zájem vzrostl i o krizový manage-
ment. Personální odborníci usuzují, že za to 
může částečně i  koronavirová pandemie, 
která nutí najímat dočasně externí pracov-
níky na odborné a manažerské pozice. Vý-
sledky průzkumu se odvíjely od množiny 432  
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hledaných klíčových slov z vyhledávačů Se-
znam a Google. Data z rozsáhlého průzku-
mu ukazují až 30% nárůst hledanosti pojmu 
interim management v meziročním srovnání 
na českém internetu, což poukazuje na zvy-
šující se zájem o služby prozatímního řízení. 
Data jsou sledována v horizontu čtyř let – od 
roku 2017 až do roku 2020. 

Čím rychleji, tím lépe

V případě mimořádné situace, jakou nyní 
koronavirová krize vyvolala, je potřeba ta-
kovou situaci řešit ve firmě co nejrychleji, 
a proto je najímání konzultantů a odborníků 
z  IT sektoru, finančnictví, logistiky, případ-
ně i odborníků projektového managementu 
či profesionálů z  lidských zdrojů často tou 
nejlepší volbou. Tito manažeři jsou rychle 
„k  dostání“ – firma nemusí řešit výběrový 
proces. Odborníci jsou pro firmu výhodou 
i svým novým know-how, které s sebou do 
firmy mohou přinést. 

„Typický interim manažer je překvalifikova-
ný seniorní specialista s mnoha lety zkuše-
ností a výbornou jazykovou výbavou, který 
může doslova naskočit do rozjetého vlaku 
a  podle potřeby jej přibrzdit nebo naopak 
udržet i  v plné rychlosti na kolejích,“ popi-
suje nesporné výhody interim manažerů 
Michala Soukupová ze společnosti TP Con-
sulting.

Interim management 
Češi moc neznají

V současnosti není v České republice ter-
mín „interim management“ zažitý tak jako 
v  zahraničí. Tento fakt se projevil i  na hle-

danosti tohoto segmentu na internetu. Zvý-
šený zájem je patrný pouze o velmi obecná 
slova typu interim, interim management či 
interim manager. Zanedbatelnou poptávku 
poté představují klíčová slova především ci-
zojazyčného původu. Interim management 
za rok 2020 vyhledalo měsíčně průměrně 
1571 uživatelů.  

„Lidé na českém internetu se podle naší 
analýzy doposud nedokázali sžít ani s čes-
kými ekvivalenty, přes které velké konzul-
tační firmy nabízející interim management 
odkazují na své služby. Jsou to pojmy jako 
dočasný manažer, prozatímní manažer či 
přechodný manažer,“ podotýká Richard 
Novák, analytik WebMedea services. 

Zvýšený zájem se v minulém roce projevil 
o přidružená témata, která souvisí s interim 
managementem – krizový management 
(2423 hledání) a  projektový management 
(2999) anebo interní komunikace (245) či 
management změn (217). Tato data proka-
zují, že lidé se o  interim management zají-
mají, ale neumí své potřeby přesně zformu-
lovat a hledají spíše podobné výrazy. 

Z  průzkumu dále vyplynulo, že samotný 
pojem interim management hledá pouze 
22 % uživatelů. Celých 78 % vyhledávání 
pak připadá na spojení této služby s kon-
krétní firmou. V České republice tak platí, že 
na rozšíření pojmu a služby interim manage-
mentu je nutné i nadále pracovat. 

Průměrná měsíční hledanost jednotlivých témat interim managementu. 
Zdroj: WebMedea

Interim management znamená dočasné najímání 
odborníků coby externích zaměstnanců zejména 
na manažerské a odborné pozice, od kterých se 
očekává specifické zaměření a vysoce odborné 
zkušenosti

Průměrná měsíční hledanost klíčových slov interim management, projektový management 
a risk management od roku 2017 do roku 2020. 
Zájem o projektový či risk management je za dobu čtyř sledovaných let poměrně konstantní a s mini-
málními výkyvy. Naopak zájem o interim management stále roste.
Zdroj: WebMedea

  I  květen 2021  5756  I  květen 2021 BusinessCar



R
ob

er
t K

ot
ál

, D
op

ra
vn

í a
ka

de
m

ie
, a

.s
., 

fo
to

 M
ic

ha
l B

us
ta

Křižovatky obecně jsou místem s vysokým potenciálem rizik vážných dopravních nehod. S Robertem 
Kotálem z Dopravní akademie jsme se zaměřili na nejčastější chyby. Především jízda na doplňkovou 
zelenou šipku má řadu mýtů. 

Semafory!
Mýty o světelných signálech

Za velmi rizikový signál lze považovat doplňkovou zelenou šipku. Ta svítí současně s červeným nebo 
žlutým světlem a může směrovat kamkoliv (vpravo, vlevo, přímo, přímo a vpravo, přímo a vlevo).

Je-li křižovatka osazena světelnými sig-
nály, které provoz na ní řídí, je tím zajiš-

těna větší plynulost i bezpečnost provozu. 
Ovšem nemusí tomu tak být vždy. Pokud 
je semafory řízena křižovatka s malým pro-
vozem, k plynulosti to nejspíše nepřispěje. 
A jestliže jsou semafory instalovány s nedo-
statečnou odbornou erudicí a samy o sobě 
mohou přispět k nehodě, je jasné, že bez-
pečnosti neprospějí. Jenže bezpečnost ne-
zvýší ani nesprávná interpretace světelných 
signálů některými řidiči. 

Zní to sice neuvěřitelně, ale nelze prak-
ticky najít řidiče, který by naprosto přesně 
znal a  chápal význam všech existujících 
světelných signálů. Skoro každý má ve vě-
domostech nějakou mezírku. Kompletní vý-
klad všech pravidel týkajících se světelných 
signálů by přesáhl rámec, ale i účel tohoto 
článku. Omezím se na nejrizikovější faktory 
a na vyvrácení mýtů, které mají v souvislosti 
se světelnými křižovatkami řidiči zhusta hlu-
boko pod kůží.

Doplňková zelená šipka

Za velmi rizikový signál lze považovat do-
plňkovou zelenou šipkou. Ta svítí současně 
s  červeným nebo žlutým světlem a  může 
směrovat kamkoliv (vpravo, vlevo, přímo, 
přímo a vpravo, přímo a vlevo).

Problém spočívá v tom, že se mnoho řidi-
čů domnívá, že zelená šipka je plnohodnot-
ným zeleným signálem a mohou tedy v jejím 
směru bez dalšího jet. Jenže téměř pravý 
opak je pravdou. Řidič má totiž stále červe-
nou. Má povoleno pokračovat ve směru ze-
lené šipky, je ovšem povinen dát přednost 
vozidlům jedoucím ve volném směru. Jenže 
který směr je volný, řidič nemá šanci zjistit. 
Musí proto dát přednost všem, kteří se do 
křižovatky blíží, a to z kteréhokoliv směru. 

Nejčastější případ je, kdy zelená doplň-
ková šipka směruje vpravo a vozidla z kol-
mého směru zleva mají zelenou. Ovšem 
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Řidičům to nijak nevadí, jsou zvyklí a jako 
běžní uživatelé pozemních komunika-
cí v  tom nevidí háček. Jenže háček v  tom 
je, a pořádný. V době, kdy svítí doplňková 
šipka, svítí v protisměru plný kruhový zele-
ný signál. Řidič odbočující vlevo na takový 
signál jede ve volném směru a protijedoucí 
řidič jedoucí pouze na doplňkovou zelenou 
šipku přímo mu tedy musí dát přednost. 
Nevěřím, že tohle byl úředníkův záměr. 

Pochopitelně, že řidič, odbočující vlevo 
na plný kruhový signál, dá za normálních 
okolností přednost protijedoucím vozi-
dlům, a  to i  v  případě, že ví, že ti protije-
doucí jedou pouze na doplňkovou šipku. 
Jenže řidič může udělat chybu, například 
v  důsledku narušené pozornosti vedením 
telefonního hovoru a prostě zapomene dát 
přednost v  jízdě. Po srážce se brzy a  ke 
svému překvapení dozví, že není viníkem 
nehody a protijedoucí řidič bude se stejnou 
mírou překvapení obviněn z  jejího zavinění. 
Absurdní situace, kterou ale bude správní 
orgán či soud řešit přesně podle platných 
zákonů a nezbude mu než shledat vinným 
ze zavinění předmětné dopravní nehody pří-
mo jedoucího řidiče.

nebezpečný bypass

Velmi nebezpečným místem je takzvaný 
bypass, tedy průjezd pro vozidla odbočující 
vpravo, od pruhu pro jízdu přímo obvykle 
oddělený ochranným ostrůvkem. Nápad, 
jak zvýšit plynulost průjezdu křižovatkami 
řízenými světelnými signály tak, že se vozi-
dlům odbočujícím vpravo umožní jízda sa-
mostatným koridorem, bez ohledu na barvu 

stává se na některých křižovatkách, že na 
protisměrné komunikaci svítí zelený signál 
a řidič jedoucí z tohoto směru a odbočující 
vlevo má paradoxně přednost před řidičem 
odbočujícím vpravo na doplňkovou zelenou 
šipku. Prostě doplňková zelená šipka zna-
mená v křižovatce vždy nejnižší prioritu.

Zelená doplňková šipka se v pravidlech sil-
ničního provozu s malými obměnami vysky-
tuje již od roku 1961. Zpočátku mohla být 
doplňková šipka také namalovaná na bílé 
tabulce, pak už se zůstalo jen u světelného 
signálu. Varianta se světelným signálem se 
ve skutečnosti prakticky nepoužívala. Svě-
telné signály byly programovány tak, že řidič 
jedoucí na doplňkovou zelenou šipku nebyl 
nikdy s nikým v kolizi a v řidičích tak žilo pře-
svědčení, že mezi doplňkovou šipkou a pl-
nohodnotným signálem tříbarevné soustavy 
není rozdílu. Až na konci 80. let minulého 
století se kterémusi dopravnímu inženýrovi 
začalo zdát, že je škoda dlouho existujícího 
pravidla nevyužít. Přes noc, a jak je zvykem 
v našich krajích bez jakékoliv výstrahy, se na 
pražské křižovatce Heřmanova–Bubenská 
změnilo naprogramování semaforů a  řidiči 
odbočující z Heřmanovy na doplňkovou zele-
nou šipku vpravo do Bubenské byli konfron-
továni se skutečností, že se k nim zleva blíží 
vozidla, jejichž řidiči nejeví známky ochoty 
zastavit. Aby byla jistota kolize dokonalá, po 
Bubenské jela vozidla ve dvou jízdních pru-
zích a to ještě dovolenou rychlostí 70 km/h. 

Denně zde byly nehody, často se neobešly 
bez zranění a docházelo zde i k úmrtím.

Křižovatka 
poděbradská–Kbelská…
pražského úředníka 
záměr?

Co může doplňková zelená šipka způsobit 
ještě dnes, si můžeme ukázat na příkladu 
pražské křižovatky Kbelská–Poděbrad-
ská. Mimopražské laskavé čtenáře prosím 
o shovívavost, že již podruhé zmiňuji křižo-
vatku pražskou. Jistě se podobné situace, 
o  kterých píši, vyskytují i  v  jiných částech 
země. Ale jako Pražák mám přeci jen praž-
ské křižovatky více zmapované, nehledě 
k tomu, že díky svému častému výskytu na 
nich osobně pozoruji i kolizní situace občas 
končící nehodou.

Tedy křižovatka Kbelská–Poděbradská, 
obyčejná křižovatka ve tvaru kříže, bez zjev-
ných záludností, tedy pokud za záludnosti 
nepovažujeme fakt, že ze všech směrů mají 
komunikace více jízdních pruhů a  po Po-
děbradské jezdí tramvaj. Z jakýchsi pro mě 
zcela nepochopitelných důvodů se úředník 
pražského magistrátu rozhodl, že se po Po-
děbradské směrem do centra nebude jezdit 
na zelenou, ale pouze na doplňkovou zele-
nou šipku směřující rovně a vpravo. 

Pražská křižovatka Poděbradská–Kbelská je zdárným příkladem nepříliš srozumitelného značení, když 
se na rozlehlé křižovatce jezdí rovně pouze na doplňkovou světelnou šipku 

Zní to sice neuvěřitelně, ale nelze prakticky najít 
řidiče, který by naprosto přesně znal a chápal 
význam všech existujících světelných signálů. 
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Dopravní přeDpisy                                                  ČaSté chyby v běžnéM provozu

svítícího signálu, vznikl na začátku sedmde-
sátých let minulého století a  nutno říci, že 
jeho autorům náleží pochvala, protože ná-
pad to na tu dobu nebyl vůbec špatný. 

Problém je v tom, že dnešní pravidla jízdu 
bypassem při svítícím červeném signálu ne-
umožňují. Přesně řečeno, při svítícím plném 
kruhovém červeném signálu. Ten totiž platí 
pro všechny směry jízdy. A nikde není na-
psáno, že se řidič řídí pouze signály umís-
těnými po jeho pravé ruce, na rozdíl od do-
pravních značek. Nelze tedy dojít k  jinému 
závěru, než že plná kruhová červená platí 
i pro bypass. 

Častým argumentem řidičů přesvědče-
ných o opaku je, že vlastně kolem semaforu 
vůbec nejedou, a tudíž pro ně neplatí. Prav-
da je ovšem taková, že přijíždí po komuni-
kaci, na které svítí červená. Pak je zcela lho-
stejné, zda budou mít semafor po své pravé 
nebo levé ruce. Nebo argument, že po za-
stavení v bypassu už nevidí na semafor. To 
je ovšem jejich chyba, mají zastavit tak, aby 
na semafor viděli. To platí všude.

problematický výklad

Řidiči domnívající se, že pro ně v případě 
odbočení vpravo červená neplatí, jaksi po-
citově cítí, že musejí dát přednost vozidlům, 
jedoucím na zelenou, tedy v příčném smě-
ru. Jenže co jim takovou povinnost ukládá? 
Dopravní značka Dej přednost v  jízdě! těž-
ko, ta totiž, pokud je křižovatka řízena svě-
telnými signály, neplatí (světelné signály jsou 
nadřazeny dopravním značkám). Ostatně, 
i kdyby platila, nemá jiný význam než ozna-
čení pozemní komunikace coby vedlejší 
(čtenáře domnívajícího se, že tato značka 
ukládá řidiči povinnost dát přednost v jízdě, 
musím zklamat; značka se sice jmenuje Dej 
přednost v  jízdě!, ale na křižovatce pouze 
označuje vedlejší pozemní komunikaci, při-
čemž povinnost dát přednost v  jízdě ply-
ne z  ustanovení Jízda křižovatkou zákona 
o  provozu na pozemních komunikacích. 
Povinnost dát přednost v  jízdě může tato 
značka uložit jen mimo křižovatku). 

Tedy, v řízené křižovatce žádná hlavní ani 
vedlejší neexistuje a pravidlo, které by uklá-
dalo povinnost dát při odbočování vpravo 
přednost v jízdě komukoliv jinému než tram-
vaji jedoucí po pravé straně anebo vozidlu 
jedoucímu ve vyhrazeném jízdním pruhu 
rovněž po právě straně, také ne. Tedy, po-
kud bychom připustili, že jízda bypassem 

vpravo na červenou je povolena, pak sráž-
ka takového vozidla s vozidlem jedoucím na 
zelenou by neměla viníka, protože řidiči od-
bočujícímu vpravo nic neukládá dát před-
nost v jízdě. Skutečně neukládá, protože se 
očekává, že na červenou řidič zastaví. 

Jak to řeší soudy?

Podíváme-li se do rozsudků soudů v pří-
padech, kdy řidič odbočoval bypassem 
na červenou vpravo a srazil se s vozidlem 
jedoucím na zelenou, vždy se dočteme, že 
nehodu zavinil řidič odbočující vpravo pro-
tože jel na červenou, nikoliv proto, že nedal 
přednost v jízdě.

S  popsanou situací má drtivá většina ři-
dičů problém. Jsou přesvědčeni, že v  by-
passu pro ně červená neplatí, i když nejsou 
schopni říci, proč. Je to prostě velmi suges-
tivní záležitost. Dokonce natolik sugestivní, 
že kromě řidičů jí podléhá mnoho učitelů 
autoškol a dokonce i zkušebních komisařů. 

chybějící odstavec 
pro odbočení vpravo!

Odborníci na provoz na pozemních ko-
munikacích upozorňují na tento problém od 
počátku devadesátých let minulého století. 
V té době Ministerstvo dopravy přiznalo, že 
o problému ví a bude jej brzy řešit. Ale za 25 
let nic nevyřešilo. Přitom je to tak jednodu-
ché, stačí do zákona přidat jeden odstavec, 
který vhodnou formulací odbočování vpra-
vo na červenou bypassem povolí. Každý, 
komu plynulost provozu leží na srdci, vnímá 
bypass jako velmi přínosné řešení. Jen se 

při jeho použití nesmí řidič dopustit doprav-
ního přestupku, za který mu kromě pokuty 
a 5 bodů hrozí zákaz řízení motorových vo-
zidel. Do doby, než se Ministerstvo dopravy 
probudí a začne se zabývat i  jinými věcmi, 
než je rekonstrukce dálnic (jakkoliv je velmi 
přínosná), bude řidič, věda si své povinnos-
ti, na červenou v  bypassu stát zcela osa-
mocen se svou pravdou a čelit tlaku za ním 
jedoucích, v omylu žijících řidičů.

nastupuje semaforová 
inteligence

Jedna pozitivní věc ale v  oblasti světel-
ných signálů existuje, a tou je budoucnost. 
Kromě naděje, že se úředníci odpovědní za 
umístění světelných signálů (a  dopravních 
značek) konečně naučí pravidla silničního 
provozu, přichází stále ve větší míře sema-
forová inteligence. Na mnoha křižovatkách 
již dnes světelné signály reagují na blížící 
se tramvaj a  přepnou její směr na volno, 
řadu křižovatek ovládá vysílač umístěný ve 
vozidle s  právem přednostní jízdy tak, že 
z jeho směru svítí zelená a ze všech ostat-
ních směrů červená. Smyčky ve vozovce 
i další čidla zjišťují aktuální hustotu provozu 
a  tomu přizpůsobují cykly semaforů. Snad 
i u nás se v blízké budoucnosti začnou po-
užívat odpočítávače, ze kterých řidiči i chod-
ci poznají, kolik času zbývá do změny sig-
nálu. Anebo blikající zelená, upozorňující na 
blížící se žlutý signál. Jistě se dočkáme i vy-
pínání světelné signalizace mimo dopravní 
špičky. A možná jednou i zákon o provozu 
na pozemních komunikacích bude více sle-
dovat zájmy motoristů. A  povolí jim třeba 
odbočování bypassem na červenou.
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Rizikový je takzvaný bypass, tedy průjezd samostatným koridorem pro vozidla odbočující vpravo. 
Nápad, jak zvýšit plynulost průjezdu křižovatkami řízenými světelnými signály vznikl v sedmdesátých 
letech a byl nadčasový. Problém je v tom, že současná pravidla jízdu bypassem při svítícím červeném 
signálu neumožňují.



Cílem je podpořit větší udržitelnost v ob-
lasti elektroniky a propagovat opravitel-

né telefony, počítače a další techniku, která 
často končí v  popelnici. K  tomu vybízí re-
zoluce, kterou schválil v listopadu loňského 
roku Evropský parlament. Výrobky by měly 
podle rezoluce nově obsahovat informace 
o životnosti produktu, proti jejímuž snižování 
výrobci hodlají evropští poslanci bojovat. 

Elektronika by tak mohla vydržet déle než 
doposud. Evropa tak učinila další krok smě-
rem k  tzv. právu na opravu, podle kterého 
by opravy spotřebičů měly být cenově vý-
hodnější a  měly by být více podporovány, 
ať už jde o  prodloužení záruk nebo lepší 
přístup k  informacím o  údržbě a  opravě. 
Podle předcházejícího průzkumu v  zemích 
EU uváděly více než tři čtvrtiny dotazova-
ných občanů, že preferují opravu před vý-
měnou elektrického zařízení, a osm z deseti 
respondentů se domnívá, že výrobci by měli 
být přímo povinni opravu usnadnit.

Od 1. ledna např. nabyla účinnosti přís-
nější pravidla pro odpovědnost statutárních 
zástupců za úpadek firmy. Věřitelé mají od 
letošního roku lepší postavení, nemusí už 
sami vymáhat dluh a nově navíc dojde k je-
jich poměrnému uspokojení. Získaný maje-
tek se stane součástí majetkové podstaty, 
což by mělo posílit dobytnost pohledávek. 
Nová „žaloba na doplnění pasiv“ umožní 
věřitelům, aby požadovali zaplacení rozdí-
lu mezi dluhy a hodnotou firmy, takže kdo 
přivede firmu ke krachu, zaplatí dluhy ze 
svého. Podle zákona o obchodních korpo-
racích musí členové statutárních orgánů – 
což může být jak najatý manažer, tak třeba 
i majitel firmy, člen představenstva akciové 
společnosti nebo jednatel společnosti s ru-
čením omezením – jednat s „péčí řádného 
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Od ledna začala Francie označovat opravitelná zařízení a následovat by ji měly postupně i další evropské 
země.

Letošní Nový rok 2021 přinesl i několik poměrně významných změn v oblasti firemní legislativy.

Trend proti plýtvání 
neopravitelnými spotřebiči

Bič na bankrotáře

LegisLativa                              Evropské změny pravidEl
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hospodáře“, to znamená, že při rozhodo-
vání za společnost musí po pečlivém po-
souzení všech dostupných informací vždy 
jednat v  jejím zájmu. Jestliže takovou po-
vinnost poruší, a způsobí tak firmě úpadek, 
soud může uložit povinnost uhradit škodu – 
tedy doplatit částku, která na úhradu dluhů 
chybí, a  dorovnat rozdíl mezi dluhy a ma-
jetkem společnosti v  konkurzu. Žalobu na 
doplnění majetkové podstaty lze směrovat 
vůči více členům statutárního orgánu, a  to 
na současné i bývalé členy statutárních or-
gánů.

K tomu, aby statutár doplácel rozdíl mezi 
dluhy a  majetkem firmy, musí být splněno 
několik podmínek:
•	 soud prohlásí úpadek obchodní korpo-

race a úpadek bude řešen konkurzem,

•	 musí být prokázáno, že statutár při-
spěl k úpadku porušením péče řád-
ného hospodáře, a v čem k porušení 
povinnosti při výkonu funkce došlo,

•	 insolvenční správce podá žalobu na 
základě rozhodnutí věřitelského vý-
boru,

•	 soud rozhodne o povinnosti statutára 
doplnit majetkovou podstatu.



Zimní pneumatiky fungují správně jen při 
teplotách pod 5 °C. Od letních plášťů se 

zásadně liší jak dezénem, tak chemickým 
složením směsi běhounu. Rozdílná kon-
strukce pneumatiky pak zásadně ovlivňuje 
jízdní vlastnosti a  trakční schopnosti vozu. 
Zatímco letní pneumatiky jsou navrhovány 
s ohledem na schopnost odvádět ze silnic 
velké množství vody a jsou odolné vůči vyš-
ším provozním teplotám, zimní pneumatiky 
jsou primárně určeny pro jízdu v  nízkých 
teplotách a na sněhu či ledu. Jejich znatel-
ně měkčí směs se ale výrazně zahřívá, což 
při jízdě po rozpálené silnici může znamenat 
destrukci pneumatiky. 

Musejí odvádět přes  
10 litrů vody za sekundu!

Letní pneumatiky tak mají tvrdší směs 
a běhoun s širokými obvodovými drážkami, 
které jsou schopné odvádět přes 10 litrů 
vody za sekundu. S  postupným sjížděním 
vzorku se právě tato vlastnost rapidně sni-
žuje. Minimální hloubka dezénu 1,6 mm je 
pro letní pneumatiky naprosto nedostateč-
ná. Takto hluboký dezén často není scho-
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Zatímco používání zimních pneumatik upravuje zákon, o letních pneumatikách v něm není ani zmínka. 
Některé menší firmy proto nechávají na služebních vozech ojeté zimní pláště v létě dojezdit. 

Černá alchymie

Čím více je pneumatika sjetá, tím náchylnější je pneumatika na defekt 

pen odvézt ani 0,5 litru vody za sekundu. 
Ale k této problematice se ještě vrátíme. 

Je dojíždění zimních 
pneumatik v létě legální?

Zde zákon není zcela přesný. Víme, že 
policie občas pokutovala řidiče, kteří se 
rozhodli dojíždět zimní pneumatiky v  létě, 

v případech, kdy naměřila hloubku dezénu 
nižší než 4 mm. Někteří ale s rozhodnutím 
nesouhlasili a  ve správním řízení jim pak 
byla pokuta prominuta. Pravidla by tedy 
i  v  těchto sporných případech měla být 
stejná jako u  celoročních pneumatik, kde 
záleží na období, v  jakém na nich jezdíte. 
Tedy při použití v  letních podmínkách mají 
plnit minimální hloubku dezénu 1,6 mm. Od 
listopadu do konce března pak platí 4 mm. 
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BEZPEČNOST                              PNEUMATIKY

Vznik aquaplaningu ovlivňuje především šířka pneumatik, rychlost, hmotnost automobilu, tloušťka vrstvy vody pod koly a hloubka dezénu



robců se v poslední době zaměřuje na vý-
voj specifického typu pneumatik právě pro 
tento typ vozidel. Například Goodyear se 
vývoji speciálních zesílených a  odolnějších 
pneumatik pro SUV věnuje velmi precizně. 
Příkladem dlouhodobého vývoje je plášť 
EfficientGrip 2 SUV, který byl vyvíjen právě 
s ohledem na lepší chování a kratší brzdné 
dráhy u  velkých aut. Technologie Mileage 
plus pak slibuje delší životnost a s tím sou-
visející snižování nákladů i omezování uhlí-
kové stopy pneumatik, o které se v poslední 
době začíná hovořit stále častěji.

Aspekty ovlivňující 
aquaplaning

Naše předpisy ukládají minimální hloubku 
dezénu pneumatik 1,6 mm. Je to ovšem 
již hodnota pro bezpečnou jízdu zcela ne-
dostatečná. Za deště klesá při tak malé 
hloubce dezénu bezpečná rychlost až 
o  polovinu. Největší hrozbou pro řidiče je 
aquaplaning, tedy situace, kdy se pneu-
matika vozidla odtrhne od vozovky a pluje 
po vodní hladině. Vozidlo pak nereaguje na 
žádné zásahy do řízení. Aquaplaning je zá-
vislý na celé řadě okolností. Rozhodující je 
především rychlost, hmotnost automobilu, 
konstrukce a  stav pneumatik – především 
tvar a  hloubka dezénových drážek, šířka 
pneumatiky a  v  neposlední řadě množství 
vody na vozovce. Čím širší bude pneuma-
tika a čím nižší bude hmotnost automobilu, 
tím dříve ztratí drážky dezénu schopnost 
odvádět vodu. Aquaplaning může pozorný 
řidič předvídat. Varovat by ho mělo pro-
kluzování hnaných kol, a  to především při 
zrychlování nebo při jízdě v kopci. To ovšem 
platí pouze v případě, že je vozovka rovná. 
V nečekaných nerovnostech se vytvářejí ka-
luže a řidič ztrácí nad automobilem kontrolu 
většinou okamžitě a naprosto nečekaně. 

Praktické testy jsou 
alarmující. Při hloubce 
dezénu 2 mm je 
bezpečná rychlost 
jen 80 km/h!

Šířka pneumatiky a  hloubka dezénových 
drážek výrazně ovlivňují právě za mok-
ra kontakt pneumatik s  vozovkou. Proto 
mnoho zemí ve svých předpisech nebo do-
poručeních – na rozdíl od nás – stanovuje 

Někteří právníci se ale přiklánějí zase k tvr-
zení, že zimní pneumatika je schvalována 
pro provoz v zimním období, a tak by měla 
být minimální hloubka dezénu 4 mm. 

Finanční výhody 
dojížděných pneumatik

Některé vozové parky nechávají řidiče do-
jíždět zimní pneumatiky v létě nebo omezují 
počet přezutí těm, kteří ročně ujedou více 
kilometrů. Dokonce známe případy, kdy jez-
dí řidiči na zimních pneumatikách celoroč-
ně. To se ale může vyplácet pouze u pevně 
stanoveného kilometrového proběhu, kdy 
automobil ročně ujede okolo 40 000 km.
Minimální povolená hloubka zimních 
pneumatik je 4 mm, což je mimochodem 

50 % původní hloubky nové pneumatiky. 
V říjnu tedy stačí takový automobil přezout 
na zimní pneumatiky a  počátkem dubna, 
kdy povinnost používat zimní pneumati-
ky končí, je hloubka dezénu kolem 5 mm. 
S  touto hloubkou dezénu se nevyplácí na 
automobil tyto zimní pláště další sezonu 
montovat. Při šetrnějším jízdním stylu pak 
pneumatika vydrží i letní sezonu. Nepřezou-
vají někdy ani ti, kteří jezdí extrémně málo 
a ročně neujedou ani 5000 Km. Těm ale do-
poručujeme koupit si univerzální pneumati-
ky. Ekonomický přínos je tedy velmi sporný. 
Zimní pneumatiky se v  létě ojíždějí dvakrát 
rychleji a tak jen korunová úspora nemůže 
nikdy vyvážit znatelně nižší bezpečnost. 

Dojížděné pneumatiky 
nejsou bezpečné

Zimní pneumatiky jsou určeny pro po-
užití při teplotách do 5, maximálně 10 °C. 
Při vyšších teplotách se jejich vlastnosti 
výrazně mění. Příliš měkká směs pak v let-
ních měsících snižuje adhezi především na 
suchu. Je nutné si uvědomit, že tmavý as-
falt může mít v  parném létu i  přes 70 °C. 
Zimní pneumatiky se při jízdě navíc díky své 
konstrukci znatelně více zahřívají. Za tako-
vých podmínek se pak poměrně výrazně 
prodlužuje brzdná dráha, vozidlo je přede-
vším v zatáčkách méně stabilní a znatelně 
se zvyšuje spotřeba paliva. Pokud se bude 
jednat o těžší SUV, může dojít ke komplet-
ní destrukci nebo separaci běhounu vlivem 
extrémního přehřátí. Právě s  ohledem na 
nebezpečí změněných jízdních vlastností 
vozidla, hrozící destrukci pneumatiky nebo 
i znatelně vyšší hlučnost a spotřebu nemů-
žeme dojíždění zimních pneumatik v letním 
období firmám doporučit. Trochu jiná je situ-
ace u soukromých automobilů s minimální-
mi kilometrovými nájezdy. Zde se ale vyplatí 
nákup celoročních pneumatik. Nabídka trhu 
je v tomto ohledu nyní velmi pestrá. 

Náchylnější SUV

Znatelně těžší automobily třídy SUV jsou 
na kvalitu pneumatik velmi náchylné a  sa-
motná kvalita plášťů ještě výrazněji ovlivňuje 
jejich jízdní vlastnosti. Správná volba pneu-
matik u  těchto automobilů nabírá na důle-
žitosti i  s  jejich rostoucí popularitou a  roz-
šiřující se nabídkou výkonných, sportovně 
orientovaných SUV. Stále větší množství vý-

Sjetá pneumatika má 
na mokru až o 35 % 
delší brzdnou dráhu!

Německý autoklub ADAC udělal zají-
mavý test brzdné dráhy na mokré vo-
zovce při středně silném dešti (hloubka 
vodního sloupce 3 mm) v návaznosti na 
hloubce dezénových drážek u  stejného 
druhu pneumatiky (195/65 R15).

U nových pneumatik byla hloubka drá-
žek 8 mm a brzdná dráha vozidla činila 
z rychlosti 90 km/h 52 metrů. S opotře-
bením pneumatik se brzdná dráha pro-
dlužovala následovně:

Nejvyšší akceptovatelné stáří při nákupu nové 
pneumatiky za předpokladu správného skla-
dování (tma, nízká vlhkost a teplota) je 5 let 
od data výroby
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ZávislosT prŮmĚrné brZDné 
Dráhy na hloubce DeZénu

Hloubka drážek 
v mm

Brzdná dráha 
v metrech

Nárůst 
v %

8 52 0

5 55 6

3 62 19

2 70 35

1 89 71



BEZPEČNOST                              PNEUMATIKY

minimální hloubku dezénových drážek na  
3 mm. Praxe totiž ukazuje, že jízda za deš-
tě s pneumatikami s hloubkou drážek pod 
tuto hranici se stává velmi nebezpečnou. 
Podle prováděných zkoušek ADAC musí 
při rychlosti vozidla 80 km/h a 1 mm množ-
ství vody na vozovce (silnější déšť) protéci 
drážkami pneumatiky téměř 3 litry vody za 
sekundu. U pneumatik s  hloubkou drážek  
2 mm již při této rychlosti nemusí být uvede-
ná podmínka splněna a vzniká aquaplaning.

V rámci intenzivních zkoušek dospěl ang-
lický automotoklub k zajímavým výsledkům 
(test prováděla nezávislá agentura ASSIS). 
Zcela nová pneumatika Dunlop Sport v roz-
měru 195/60 R15 s  automobilem střední 
třídy dospěla k  aquaplaningu při rychlosti  
185 km/h. Výška vodního sloupce nad 
vozovkou dosahovala kolem 3 mm, což 
odpovídá středně silnému dešti. Při testu 
s pneumatikou, u níž byla hloubka dezénu  
3 mm, se automobil stal neovladatelný již při 
rychlosti 98 km/h. 

Ekologické pneumatiky 
zhoršují vlastnosti  
na suchu

Nové normy velmi výrazně tlačí na razant-
nější snižování valivého odporu pneumatik. 
To je dáno enormními požadavky na stálé 
snižování spotřeby a emisí automobilů. Jen-
že v současné době už nezbývá příliš mož-
ností, jak je dál snižovat. Motory zazname-
naly znatelný downsizing a další konstrukční 
řešení jsou v nedohlednu. U elektromobilů 
zase valivý odpor ovlivňuje stále kritizovaný 
dojezd. Na výrobce pneumatik tak znatel-
ně tlačí samotné automobilky, ale i  nová 
legislativa, která má v  blízké budoucnosti 
radikální snížení valivého odporu a hlučnosti 
nakázat. A jak už naznačily některé koncep-
ty nejvýznamnějších výrobců pneumatik, 
jediným řešením, jak toho dosáhnout, bude 
montáž úzkých pneumatik na nezvykle vel-
ké průměry ráfků. 

Zatímco dnes je nejběžnější šestnáctipal-
cový ráfek, za pár let to budou běžné ráfky 
rozměru 25 palců s  úzkými a  nízkoprofi-
lovými 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 zasněžené vozovce. Znatelně horší však 
budou jízdní vlastnosti na suchu. Navíc 
požadavek na větší průměry kol znamená 
zvětšit i prostor v podběhu automobilu, což 
může být často i konstrukční problém. Roz-
měrnější podběhy navíc ukrojí z  vnitřního 
prostoru automobilů. Vždy je tedy něco za 
něco. Neexistují ideální řešení. 

Pozor na správný tlak 
v pneumatikách

Výrobcem předepsaný tlak vzduchu 
v  pneumatice je jedním ze základních po-
žadavků, aby mohla pneumatika plnit svoji 
funkci. Mnoho řidičů právě vliv tlaku vzdu-
chu v pneumatice podceňuje, nesprávně se 
domnívají, že tlak je jen záležitostí životnosti 
pneumatiky, a tedy jejich peněženky. 

Tlak vzduchu v pneumatice ovlivňuje nejen 
její životnost, ale zejména jízdní vlastnosti 
vozidla. Příliš nízký tlak zvětšuje deformaci 
boku pneumatiky, což se projeví zejména 
zhoršením stability vozidla při průjezdu v za-
táčkách. Vozidlo s podhuštěnými pneuma-
tikami má ale i delší brzdnou dráhu. Naproti 
tomu přehuštěná pneumatika způsobuje, 
že plocha styku s  vozovkou se zmenšuje, 
a zejména pak na mokré vozovce se zvyšu-
je nebezpečí smyku. 

Nesouměrně nahuštěné pneumatiky mo-
hou zapříčinit například to, že do levé zatáč-
ky se bude vozidlo chovat jako přetáčivé, 
do pravé jako nedotáčivé. Navíc, na rozdílný 
tlak v pneumatikách jsou velmi choulostivé 
automobily s pohonem všech kol, kde do-
chází k  vysokému zatěžování diferenciálů 
a celého systému pohonu.

Správný předepsaný tlak vzduchu v pneu-
matikách je tedy významným prvkem aktivní 
bezpečnosti.

Při nákupu pneumatik 
prověřte kód DOT

Podle čísla DOT, které je na každé pneu-
matice poznáte, kdy byly vyrobené. Za 
označením „DOT“ následuje číselná řada, 
ve které poslední čtyřčíslí značí týden a rok 
výroby. Obecně platí, že u pneumatik star-
ších 4 let dochází k tvrdnutí pryže a změně 
původních vlastností. Čtyřletá hranice ale 
není dogma. Záleží na způsobu sklado-
vání. Pokud jsou pneumatiky skladovány 
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U obytných automobilů 
a přívěsů je vhodné 
pneumatiky vyměnit 
do 7 až 10 let

Majitelé obytných automobilů ujedou 
ročně jen několik tisíc kilometrů, a to vět-
šinou v letních měsících. Než tedy dojde 
ke sjetí pneumatik, může to trvat klidně 
deset i více let. Podle stanoviska společ-
nosti Dekra velice záleží na podmínkách 
provozu. Čím více je pneumatika zahřívá-
na, tím rychleji se z ní odpařují změkčova-
dla pryže a pneumatika tvrdne a po čase 
se začne i drolit. Klesá tak její zátěžová 
nosnost a  zároveň klesá i  rychlostní in-
dex. Avšak ani zde neexistuje jasné do-
poručení, není možné se opřít ani o od-
bornou analýzu nebo průzkum. 

Nové normy velmi výrazně tlačí na razantnější snižování valivého odporu pneumatik. Nízký valivý odpor 
jde ale proti přilnavosti na suchu, kdy prodlužují brzdnou dráhu. 



v temnu a do teploty 20 °C, pak lze výraz-
ně prodloužit původní vlastnosti plášťě nad 
uvedenou hranici. Bohužel neexistují žádná 
oficiální vědecká ani technická data, jež by 
jasně stanovovala maximální stáří nepoužité 
pneumatiky. 

Důležité je také vědět, že po namontová-
ní pneumatik na automobil, respektive při 
uskladnění pneumatik na dvorku dojde vli-
vem slunečního záření k pětinásobně rych-
lejšímu stárnutí. 

Není bez zajímavosti výrazná aktivita spo-
lečnosti Michelin, která vyzývá k  testování 
nejen nových, ale i  opotřebených pneu-
matik. Každá na automobilu namontovaná 
pneumatika stárne jinak a různě se také vy-
víjejí její vlastnosti. Má se obecně za to, že 
většina renomovaných značek vyrábí pneu-
matiky, které stárnou pomaleji. Při vývoji no-
vých pneumatik se bere významně v úvahu 
i  schopnost co nejdéle si udržet původní 
vlastnosti. 

Kvalita celoročních 
pneumatik roste

Celoroční pneumatiky jsou plné kompro-
misů. V  žádném ohledu nevynikají, jejich 
kvalita se ale díky novým výrobním postu-

pům a  technologiím zvyšuje. Vyplývá to 
z nezávislých testů, které pravidelně orga-
nizují dva nejaktivnější evropské autokluby, 
německý ADAC a rakouský ÖAMTC. 

Testy opakovaně prokázaly, že univerzální 
pneumatiky nevyniknou ani na suchu, ani 
na vodě, ale ani na sněhu. Naopak příjemně 
překvapily na ledu. A kvůli měkčí směsi mají 
v létě oproti letním pneumatikám delší brz-
dnou dráhu a  kratší životnost. Dalším ne-
gativem je neblahý vliv na spotřebu i  jejich 
lehce nadprůměrná cena. Pokud bychom 
ale srovnali výsledky testů sedm let zpět, 
kdy se dočkaly výraznějšího oživení zájmu, 
lze konstatovat jejich stoupající kvalitu. Ce-
loroční pneumatiky navíc začaly nabízet 
i  renomované značky, které obohatily do 
té doby skomírající nabídku především čín-
ských a korejských výrobců. 

Pro služební auta 
nevýhodné!

Univerzální pneumatiky s atestací pro ce-
loroční používání nejsou pro potřeby vozo-
vých parků vhodné z řady důvodů. Naopak 
spokojeni mohou být ti, kteří jezdí málo 
a ročně neujedou více než 10 000 km. Prá-
vě pro tyto motoristy je krajně neekonomic-
ké automobily dokola přezouvat nebo kvůli 
tomu kupovat další sadu čtyř ráfků. A čím 
méně kilometrů motorista ujede, tím výhod-
nější tyto pneumatiky jsou. Pro firemní auto-
mobily se celoroční pneumatiky nevyplácejí 
především kvůli vyšší ceně a  kratší život-
nosti. Z příslušné tabulky vyplývá, že si mezi 
celoročními pneumatikami nejlépe vedly 
značky Michelin a  Vredestein následované 
značkami Nokian a Goodyear. 
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Na STK se bude 
sledovat stáří pneumatik

V  USA se kvůli smrti čtyř lidí, kterou 
prokazatelně způsobila deset let stará 
pneumatika, řeší, že se součástí technic-
kých prohlídek aut stane i monitorování 
stáří pneumatik. Také Evropská unie si 
z  tohoto chce vzít ponaučení a uvažuje 
o  zavedení nových kritérií pro nesplnění 
technické způsobilosti vozidla. Jako hra-
niční věk je navržena desetiletá hranice. 

Podle odborníků je prokazatelné, že 
u  takto staré pneumatiky dochází k  vý-
razné degradaci vnitřní struktury a  ke 
znatelné ztrátě pružnosti. 

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

Pokud se jezdí na podhuštěných 
pneumatikách, výrazně se zvyšuje 
teplota pneumatik a snižuje životnost. 
Zároveň stoupá spotřeba pohonných 
hmot. Podhuštěné pneumatiky doká-
ží 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 spotřebu. Spotřeba také vzroste 
výrazněji u zážehových motorů. Pokud 
budeme vycházet z  našeho redakč-
ního měření, kdy jsme testovali běž-
ný rozměr pneumatik 195/65 R15 na 
Škodě Octavia 1.5 TSI, tak podhuštění 
všech pneumatik o 60 kPa (0,6 baru) 
navýšilo spotřebu o 0,4 l/100 km, při 
výrazném podhuštění o  150 kPa (1,5 
baru) byl pak nárůst spotřeby více než 
dvojnásobný (+0,95 l/100 km). Dalším 
efektem je skutečnost, že při takové 
míře podhuštění dochází k  nadměr-
nému zahřívání v  oblasti bočnic. Čím 
rychleji jedeme a  čím teplejší je silni-
ce, tím rychleji pneumatiku nenávratně 
zničíme. Při ustálené dálniční rychlosti 
130 km/h může teplota bočnic výrazně 
přesáhnout 100 °C. Při takových tep-
lotách už dochází k postupné destruk-
ci bočnic a „rozválené“ pneumatiky už 
nebude možné použít. Ovšem i mírné 
podhuštění do hodnoty 0,5 baru má 
za následek nadměrné opotřebení 
především na okrajích běhounu. 

TesT celoročních pneumaTik auTokluby aDac a ÖamTc. 
Známkování oD jeDné Do 5 (1 - nejlepŠí, 5 - nejhorŠí)

Celoroční pneu 
205/55 R16 V

Orientační 
cena v Kč

Sucho Mokro Sníh Led Opotřebení Výsledek

Michelin 
CrossClimate

2100 2,2 2,5 3,4 2,3 1,5 3,4

Vredestein 
Quatrac 5 

2030 3,4 3,4 2,8 2,4 2,0 3,4

Nokian 
Weatherproof 

2550 3,8 2,9 1,8 2,9 2,5 3,8

Goodyear Vector 
4 Season Gen-2

2320 3,9 2,5 2,1 2,3 2,0 3,9

Pirelli Cinturato 
All Season

2350 3,8 3,1 3,9 2,3 2,0 3,9

Bridgestone A011 2090 4,2 2,8 4,9 2,9 2,5 4,9

Hankook Kinergy 
4S H740

1650 4,0 5,0 2,7 2,6 2,5 5,0

Zdroj: ADAC, ÚAMK



Pravidlo, které umožňuje sledovat kon-
krétní spotřebu jakéhokoli nového vozu 

v  provozu prostřednictvím zařízení dovo-
lujícího monitorovat spotřebu paliva (nebo 
elektrické energie) a zajistí neomezený pří-
stup k získaným datům, a to v jakýkoli mo-
ment, si EU v rámci nově schválených unij-
ních předpisů vymínila už v listopadu 2018. 
Od 1. ledna 2020 se povinnost evidovat 
reálnou spotřebu auta během každé jízdy 
týká všech nově homologovaných vozů. 
Ke stejnému datu začalo platit jednoroční 
přechodné období pro auta uvedená na trh 
dříve a počínaje začátkem letošního roku se 
tato povinnost vztahuje na všechny nově 
registrované vozy bez ohledu na moment, 
kdy poprvé přišly na trh. 
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Od 1. ledna si EU bude moci nárokovat data o konkrétní spotřebě provozovaného vozidla a jejich sbírání 
musí výrobci umožnit na základě nových předpisů.

Špioni v motorech.
EU sleduje reálnou 
spotřebu aut!

Technické inovace                                                     Evropský dohlEd nad spotřEboU

OBFCM – špioni v motorech budou sledovat reálnou spotřebu vozidel 

auto pošle informace  
do „bruselu“

Řešení označované zkratkou OBFCM 
(On Board Fuel Consumption Monitoring) 
stanovuje nutnost, aby hardwarový nebo 
softwarový prvek vozidla ukládal informa-
ce o  spotřebě, ujeté vzdálenosti a  také 
rychlosti jízdy během celé životnosti vozu. 
Ze starších vozů mají být zjištěné hodnoty 
pravidelně stahované v servisech či na STK 
a předávány dále. Data o spotřebě jsou pro 
vyhodnocovací účely evidována od 1. září 
2020 a od 1. ledna 2021 k nim EU má pří-
stup. Záměrem je poprvé souhrnně vyhod-
notit získané informace v  roce 2026, tedy  

5 let po jejich prvotním získání s tím, že v pří-
padě zásadních odchylek od normovaných 
dat by mohla pro výrobce následovat sank-
ce v řádu až tisíců eur za každý prodaný vůz 
vykazující takovéto výrazné nesrovnalosti.

systém dohledu nemusí 
být anonymní!

Na nenápadně zavedený rozsáhlý systém 
dohledu nad nově prodanými vozy upozor-
nil německý magazín Focus, který zveřejnil 
i desetistránkovou zprávu tamního Bundes-
tagu varující před jeho možnými dalekosáh-
lými dopady. Data z aut jsou dnes sbírána 
v anonymizované podobě, tedy bez vazby 
na konkrétního řidiče či majitele. Ovšem 
ze zprávy vyplývá varování, že se to může 
snadno změnit a jednoduchou právní úpra-
vou přejít např. v  systém osobní daně za 
emitované CO2 apod.

sledování spotřeby 
neplatí pro CnG a lpG

Zajímavé je, že regulace EU se konkrét-
ně týká sledování spotřeby benzinu, nafty 
a etanolu, zahrnuje i elektřinu či její kombi-
naci s jiným typem paliva, ale pomíjí plynový 
pohon LPG a CNG.
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Objednávejte na 
info@business-car.cz 
nebo na www.business-car.cz

Více informací 
na tel.: 724 352 626
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číslo 4, září 2020, cena 120 Kč

BusinessCar
ř í z e n í  a  s p r á v a  f i r e m n í c h  a u t o m o b i l ů

Testovali jste 

ekologické

pohony

Známe nominovaná auta

Užitková auta

Měřili jsme spotřebu a TCO

AutA pro mAnAžery

Měřili jsme spotřebu, počítali TCO

číslo 4, září 2020, cena 120 Kč

Business
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AutAAutAAut
Měřili jsme spotřebu, počítali TCO
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Business Academy – zajímavé 
přednášky i testovací jízdy auta míří do finále

Test celoročních pneumatik

ELEKTROMOBILITA PRO VÁS
CLIO, ZOE a CAPTUR

TESTOVÁNÍ ELEKTROPOHONŮ
Měřili jsme skutečnou spotřebu a dojezd
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w w w . b u s i n e s s - c a r . c z

Carw w w . b u s i n e s s - c a r . c z

Car

Business Academy – zajímavé Business Academy – zajímavé 
přednášky i testovací jízdypřednášky i testovací jízdypřednášky i testovací jízdy

ELEKTROMOBILITA PRO VÁS
CLIO, ZOE a CAPTUR

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

Prodeje aut jako na houpačce

w w w . b u s i n e s s - c a r . c z

číslo 1, březen 2021, cena 120 Kč

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

BUSINESSCAR

OPERATIVNÍ LEASING?
Perspektiva zaručena!

Anketa má své vítěze

Covidová bilance

Odborný magazín

... nepostradatelný 
pomocník 

� eet manažera

Bonus předplatitele:
n  pravidelný souhrn odborných informací
n  včasná registrace zajistí účast na odborném školení   
 magazínu Business Car – ZDARMA
n  aktivní účast v soutěžích vyhlášených 
 magazínem Business Car
n  možnost spoluvytvářet odborný 
 magazín Business Car

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 
ZA POUHÝCH 

540 Kč s DPH
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