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S novým SUV BAYON se budete dívat na svět z výšky a pocítíte během jízdy větší kontrolu i bezpečí 
díky vyšší pozici při řízení. Užijete si i pohodlné nastupování, ve své třídě velkorysý prostor pro 
cestující a zavazadla (411 – 1 205 l), výkonné motory 1,2i (84 k) či 1,0 T-GDI (100 nebo 120 k), vyspělé 
asistenční systémy a prvky moderní konektivity.

BAYON – kombinovaná spotřeba: 5,3–6,1 l / 100 km, emise CO2: 118–134 g/km. Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou 
předběžné a podléhají finální homologaci. Fotografie je pouze ilustrativní.

www.hyundai.cz

Svět jako na dlani.

BAYON. Nové SUV.

Již od

349 990 Kč



Život je krásný s dotacemi i bez nich

K  rozvoji elektromobility v Evropě přispívá v některých zemích její podpora ze strany státu 
pomocí dotací. Například Německo v současnosti nabízí dotaci 9 tisíc eur (235 tisíc korun)  
na nákup elektromobilu, jehož pořizovací cena je do 40 tisíc eur (cca 1,05 milionu korun).
V  Rakousku byl příspěvek na nákup elektromobilu zvýšen na 5 tisíc eur (130 500 korun). 
Slovensko v loňském roce schválilo dotaci pro úspěšné žadatele ve výši 8 tisíc eur (209 tisíc 
korun) a například v Norsku mají ekologické vozy dlouhodobě slevu na DPH a další daňové 
úlevy tak velké, že dokážou stlačit cenu nového elektromobilu na stejnou úroveň jako u srov-
natelných benzinových aut.
Stát nicméně na dotace elektromobilů někde potřebuje vzít peníze, což se nezřídka děje po-
mocí různých ekologických poplatků nebo daní uvalených na ojetiny či na všechna konvenční 
vozidla. Nástroj to může být efektivní, dotáhne-li se do patřičného extrému, jak ukazuje právě 
norský přístup. Ovšem ve výsledku dotuje pořízení nového a drahého auta lidem, kteří si něja-
ké nové auto mohou dovolit, a zhoršuje dostupnost modernějších, a tedy emisně čistších aut 
těm skupinám obyvatel, které na nové auto finančně nedosáhnou v žádném případě.

Český premiér Andrej Babiš již loni uvedl, že stát neuvažuje o podpoře na nákup elektromobilů pro fyzické osoby. Pokračuje ale ve vypsa-
ných programech pro podniky, úřady a organizace. Chudí tedy více nezchudnou. Tak alespoň na něco se můžeme těšit. 

Není lithium, nebudou auta

Extrémní norský projekt, který nemá co do činění s tržním prostředím a totálně deformuje trh, má ještě jednu rovinu. Pokud by k tak vý-
razným plošným dotacím přistoupilo více států EU, tak se pak stane, že na auto budeme čekat rok či dva. Nebude totiž dostatek lithia 
ani pro menší akumulátory do plug-in hybridů a extrémně vzroste poptávka po modelech se spalovacími motory. Jenže jejich výroba je 
v útlumu, nabídka modelů i motorizací výrazně klesá. Řada automobilek se navíc předhání v prohlášeních, kdy konečně skončí se „špina-
vými“ motory. Unie totiž odhaduje, že jen na výrobu bateriových článků bude muset být v Evropě vybudováno 20 až 30 gigatováren. Jak 
to ovšem chce EU zařídit s klíčovými surovinami pro ně, mi zatím není moc jasné. Navíc produkci lithia drží pod palcem především Čína. 
Podíl Evropy na celosvětové výrobě článků činí pouze titěrná 3 %, zatímco Asie má 85 %! Větší nezávislost by byla určitě prima. Řada 
podobných prohlášení má ale bohužel spíše jen politickou příchuť než reálné základy. 

Michal Busta

úvod
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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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NOVÝ PEUGEOT 3008 
Plug-in hybrid

Pohon 4 × 4 – výkon 300 k – dojezd až 59 km ve 100% elektrickém režimu – 
kompletní dobití do 2 hodin

JIŽ ZA 15 200 Kč/měs. 
S OPERATIVNÍM LEASINGEM

bez DPH

 PEUGEOT FINANCE by ESSOX 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 1 041 322 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 l/100 km, 29 g/km. Foto je pouze ilustrativní.
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Čtvrté dějství úspěchu 
zvané Fabia

Škoda Fabia je tu s námi již 22 let a nyní míří do své čtvrté generace. Ta poprvé využí-
vá modulární platformu MQB A0, která ji umožnila využívat nové moderní asistenty, ale 
především se fabia díky ní zvětšila. Délka (4108 mm) poprvé přesáhla čtyři metry, rozvor 
se prodloužil na 2564 mm (+94 mm) a zvětšila se také šířka na 1780 mm (+48 mm). 
Velkým benefitem je o 50 litrů větší zavazadlový prostor, který s celkovým objemem  
380 litrů patří na vrchol segmentu. To vše se zachováním hmotnosti předchůdce.  

Tvary karoserie silně ovlivnily fyzikální zákony, pro dosažení optimální aerodynamiky 
má fabia na kolech plastová křidélka a  aktivní žaluzie chladiče. Zcela přepracovaný 
interiér ctí současný designový směr, nabídne dva typy volantů a trojici dobře známých 
multimediálních zařízení. Nově je fabia vybavena ambientním osvětlením a premiéru má 
i virtuální přístrojová deska.  

Příjemným překvapením je rozšíření nabídky pohonných jednotek. Diesel sice nedo-
stanete, za to si můžete objednat čtyřválec 1,5 TSI s výkonem 110 kW spojený výhrad-
ně se sedmistupňovou převodovkou DSG. Základní tříválec 1,0 MPI (59 kW) a 1,0 TSI 
(70 kW) se dodávají s pětistupňovým manuálem. U prostředního 1,0 TSI (81 kW) jsou 
k dispozici obě varianty převodovek. 

Přeprava nákladu v kostce

SEAT Alhambra 
se vrací

Na přání českých zákazníků vrací SEAT 
po krátké pauze model Alhambra zpět 
do nabídky.  Dostupný bude výhradně 
s  přeplňovaným zážehovým motorem  
1.4 TSI/110 kW spojeným se  šestistupňo-
vou manuální nebo automatickou převo-
dovkou. Základní výbavu Xcellence pořídí-
te od 964 900 Kč, za automat si připlatíte  
25 000 Kč. 

Speciálně pro český trh připravil impor-
tér akční linii EF-Line Plus. Za příplatek  
45 000 Kč  přidává k sériové výbavě 18pal-
cová kola, sportovní vyhřívané sedačky ča-
louněné alcantarou, ozdobná loga FR-Line, 
adaptivní bi-xenonové světlomety, asisten-
ta dálkových světel, adaptivní tempomat, 
parkovacího asistenta, technický paket  
a elektrické ovládání dveří plus. Celkově tak 
zákazník ušetří 71 300 Kč. 

Jednoduché a  efektivní řešení převozu 
drobných zásilek představil Citroën s upra-
veným modelem Ami Cargo. Na rozdíl od 
osobní verze má cargo v místě spolujezd-
ce nákladový prostor o  objemu 260 litrů 
s nosností 140 kg. Díky druhému prostoru 
v zadní části nabídne Ami Cargo užitečný 
objem přes 400 litrů. Řidič je od nákladu 
oddělen přepážkou a horní kryt mu slouží 
jako psací stůl s nosností 40 kg. Plné nabití 
z běžné zásuvky trvá 3 hodiny. Ami Cargo 
je následně připraveno ujet 75 km s  ma-
ximální rychlostí 45 km/h. Firmy si mohou 
specifikovat vlastní design exteriéru. 
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Maybach slaví 100 let luxusní 
limuzínou s dvanáctiválcem

„Operáky“ frčí, 
finanční leasing 
je na ústupu

Nový hrdina spaghetti westernů

S rostoucí cenou nových vozů volí Češi 
čím dál častěji půjčování. Operativní lea-
sing v  poslední době dokonce překonal 
klasický finanční leasing o  2 procenta 
a zájem o něj projevil každý sedmý Čech. 
Společnost Arval zaznamenala 80% ná-
růst poptávky po operativním leasingu ze 
strany malých firem a živnostníků. Důvo-
dem jsou nižší měsíční splátky a  pestrý 
výběr zahrnutých služeb. Podle Arvalu 
jsou v případě pořízení vozu nižší střední 
třídy na operativní leasing celkové náklady 
po 4 letech provozu o několik desítek tisíc 
korun nižší než u finančního leasingu i po 
odečtení prodejní (zůstatkové) ceny vozu.

Ford Ranger Raptor je univerzálním 
nástrojem pro práci i  zábavu v  nároč-
ném terénu. Jeho nová limitovaná řada 
Special Edition si navíc zahraje hlav-
ní roli v  novém filmu „The Good, The 
Bad and the Bad-RSE“, inspirovaném 

Honosná značka Maybach představila 
ke svému stoletému výročí nový model 
vycházející z dlouhé verze Mercedes-Benz 
třídy S. Maybach ji prodloužil ještě o dalších 
180 mm – vše ve prospěch zadních seda-
del, kde posádka najde útulné prostředí 
k relaxaci i práci. V České republice, stejně 
jako v  Německu, se Mercedes-Maybach

žánrem spaghetti westernů. Pro Ranger 
Raptor Special Edition byly vyhrazeny tři 
laky karoserie doplněné kontrastními po-
lepy a  detaily v  červené barvě.  Zvýšený 
podvozek o 51 mm oproti verzi XLT je vy-
baven tlumiči FOX pro rychlou jízdu v ne-

třídy S dodává se dvěma variantami poho-
nu – S580 4MATIC a 680 4MATIC s vidli-
covým dvanáctiválcem. Součástí základní 
výbavy pro český trh je interiérový asistent 
MBUX vpředu i  vzadu, adaptivní osvětle-
ní zadní části interiéru a  revoluční světlo-
mety DIGITAL LIGHT.  Cena startuje na 
3 236 750 Kč za verzi S580 4MATIC. 

zpevněném terénu a doplněn speciální-
mi pneumatikami General Grabber AT3. 
Pod kapotou je čtyřválec 2,0 EcoBlue 
s  výkonem 157 kW a 500 Nm spojený 
s desetistupňovou automatickou převo-
dovkou. 

  Nová
tankovací karta
pro fi rmy

Šetřete díky týdenním cenám a využívejte výhod 
u 1 400 čerpacích stanic v ČR nebo téměř 
64 000 čerpacích stanic v Evropě. Připojte se k více 
než 230 000 zákazníkům s kartou DKV již dnes.

dkv-euroservice.com/cz

YOU DRIVE, WE CARE.

21_0094_DKV_FleetCard_Business_Car_215x140.indd   1 25.05.21   15:14
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Právo odpojit se od práce by mělo být 
základním právem v EU

Evropský parlament schválil dne 21. led-
na 2021 usnesení obsahující doporučení 
Komisi k právu odpojit se. Poslanci v něm 
požadují přijetí právní normy EU, která by 
zaměstnancům pracujícím z domova za-
ručila právo odpojit se ve volném čase od 
digitálních pracovních zařízení, a  to bez 
obavy z negativních důsledků.

Poslanci EP ve svém usnesení konsta-
tovali, že s postupnou digitalizací pracov-
ních procesů a vhodným využíváním digi-
tálních nástrojů jsou pro zaměstnavatele 
a pracovníky spojeny mnohé ekonomické 
a sociální přínosy a výhody, jako jsou vět-
ší flexibilita a  autonomie, možnosti lepší 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem a kratší doba na dojíždění. Sou-
časně však připomenuli i nevýhody, neboť 
taková práce vede k řadě etických a práv-
ních problémů, jakož i k problémům souvi-
sejícím se zaměstnáním, jako je zvyšování 
pracovní zátěže a  prodlužování pracovní 

doby, čímž se stírají hranice mezi pracov-
ním a soukromým životem.

Čím dál rozšířenější používání digitál-
ních nástrojů k  pracovním účelům vede 
ke kultuře „vždy ve spojení“, „neustále 
k dispozici“ a „kdykoli na zavolanou“, což 
může dle poslanců EP nepříznivě ovliv-
nit základní práva a spravedlivé pracovní 
podmínky pracovníků, včetně spraved-
livého odměňování, vymezení pracovní 
doby a rovnováhy mezi pracovním a sou-
kromým životem, bezpečnosti a  ochrany 
fyzického a  duševního zdraví při práci, 
dobrých pracovních podmínek, ale také 
– kvůli neúměrnému dopadu na pracov-
níky s pečovatelskými povinnostmi, který-
mi jsou nejčastěji ženy – na rovnost žen 
a mužů. Digitální transformace by se ale 
měla řídit dodržováním lidských práv a zá-
kladních práv a hodnot Unie a měla by mít 
pozitivní dopad na pracovníky a pracovní 
podmínky.
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Bojíme se hlavně druhých, vlastní chybu 
si nepřipouštíme

Automobilka Kia přišla se zajímavým průzkumem zaměřeným na bezpečnost provozu. 80 % účastníků uvádí, že jsou velmi 
nedůvěřiví vůči ostatním řidičům. Vlastní chyby se obává jen 12 % respondentů, především těch mladších nebo s nízkým počtem 
ujetých kilometrů. Za nejrizikovější chování je považováno vybržďování, agresivní jízda a řízení pod vlivem omamných a návyko-
vých látek. Překvapivá tolerance panuje v otázce překračování povolených rychlostí, jejíž nebezpečí vnímá jen 5 % dotázaných, 
a 11 % vadí nedodržování bezpečných vzdáleností. Sedm z deseti odpovídajících mělo zkušenost s dopravní nehodou. Potěšu-
jící je znalost vytvoření uličky pro záchranné složky u 80 % účastníků. Jednoduchou pomůckou pro zapamatování je, když si lidé 
na pravé ruce ukážou trojku a hned vidí správné řazení. Záchranářskou uličku zde tvoří mezera mezi palcem a ukazováčkem.

BusinessCar

Zdaněním motorových vozidel vyberou 
evropské státy 398 miliard eur

Evropská asociace výrobců automobilů 
(ACEA) zveřejnila ve své zprávě výrazný růst 
příjmů předních evropských zemí ze zdaně-
ní nákupu a provozu motorových vozidel na 
398 miliard eur. To je 2,5násobek rozpočtu 
celé Evropské unie a 3% meziroční nárůst. 
Největší příjmy (99 mld. eur) má s největším 
fleetem Německo, na opačném konci je Irsko 
(6,2 mld. eur). Nejvyšší průměrné zdanění na 
jeden automobil má Belgie (3187 eur), dále 
Rakousko (2678 eur) a  Finsko (2523 eur). 
Zdanění nafty se pohybuje od 317 eur/1000 
litrů v Maďarsku až po 617 eur/1000 l v Itá-
lii. U  benzinu se zdanění pohybuje od 345 

eur/1000 l v Maďarsku až po 813 eur/1000 
litrů v  Nizozemsku. Nejnižší DPH u  nových 

vozů je v Lucembursku (17 %), nejvíce na-
opak zaplatí zájemci v Maďarsku (27 %).
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STK fungují naplno, 
prohlídku neodkládejte 

Vzhledem k  tomu, že protiepidemická opatření již neomezují pohyb 
v  rámci krajů, doporučuje Ministerstvo dopravy neodkládat provedení 
státní technické kontroly. Evropské nařízení Omnibus II prodlužuje lhů-
tu pravidelných prohlídek o 10 měsíců u automobilů, kterým skončila či 
skončí lhůta a  platnost technické způsobilosti mezi 1. září 2020 a  30. 
červnem 2021. Jedná se ale pouze o možnost a v případě dopravní neho-
dy mohou nastat problémy. Prodloužení se týká pouze administrativního 
charakteru, vozidlo samotné musí plně odpovídat způsobilosti pro provoz 
na pozemních komunikacích. 

Majitelé vozů Kia neřeší provozovatele 
dobíjecích stanic

Klienti, kteří se rozhodnou v období od 1. 
června do 31. září pro elektrifikovaný model 
Kia, dostanou novou dobíjecí kartu Kia EV 
Power Card. S  ní mohou své vozy dobíjet 
u  550 stojanů provozovatelů ČEZ, E.ON 
a Pražská energetika za ceny, které jednot-
liví distributoři nabízejí svým registrovaným 
zákazníkům. Kartu provozuje společnost 
Axigon, kde se nový majitel přihlásí a zadá 
VIN svého vozu. Po aktivaci během období 
akce navíc nový majitel získá každý měsíc až 
159 kWh elektrické energie zdarma během 
prvních 12 měsíců provozu svého vozu, což 
odpovídá dojezdu až 1000 km/měsíc u mo-
delu e-Niro. Stávající vlastníci mohou čerpat 
výhody programu „Elektřina na 12 tisíc kilo-
metrů zdarma“.

Již rok trvající pandemie snížila hus-
totu dopravy, a tím i klesl počet střetů 
se zvěří. Riziko je ale stále vysoké. Data 
z Centra dopravního výzkumu ukazují, 
že mezi říjnem 2019 a březnem 2020 
došlo na českých silnicích k 6980 ne-
hodám, letos v tomto období bylo evi-
dováno 5776 srážek. Průměrná výše 
škod činila 41 000 Kč a  stále roste 
s tím, jak Češi jezdí novějšími vozy. Evi-
dován je dokonce střet, kdy pojišťovna 
plnila 800 000 Kč. Nejrizikovější oblast 
je u Litvínova mezi Janovem a Horním 
Jiřetínem, dále mezi Prahou a  Úvaly 
a třetí je obec Skalice u České Lípy.

Místa s nejvyšším rizikem střetu se zvěří
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Letectví se připravuje 
na vodíkovou éru

Charismatické DS 4

Zdrogovaných řidičů u nehod přibývá
Tragických dopravních nehod pod vlivem alkoho-

lu nebo drog výrazně přibývá. Experti se shodují, 
že částečnou vinou jsou různá postcovidová trau-
mata, která lidé často řeší požíváním psychotrop-
ních látek. Přes tisíc letošních dopravních nehod 
a devět úmrtí má na svědomí alkohol nebo drogy. 

Na výrazně negativní vývoj upozorňuje Asociace 
Záchranný kruh ve své kampani Ty to zvládneš. 
Inovativní instruktážně-analytická videa vycházejí 
ze skutečných dopravních nehod. V tomto projek-
tu představuje kampaň divákům unikátní spojení 
reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně  
s analýzou nehod a preventivně emotivním sděle-
ním z úst záchranářů. Cílem kampaně je snížit po-
čet dopravních nehod na minimum 
https://realita.tytozvladnes.cz/ 

Kalifornský start-up ZeroAvia, který vyvíjí 
technologii vodíkového pohonu pro letectví, 
získal významné investice pro svůj projekt. 
Mezi investory, od nichž získal finanční pod-
poru v hodnotě 21,4 mil. dolarů (přes 450 
milionů Kč), je společnost Amazon Jeffa 
Bezose, která do start-upu investovala pro-
střednictvím svého fondu Climate Pledge 
založeného loni na podporu zelených be-
zemisních technologií, fond Breakthrough 
Energy Ventures Billa Gatese, British Air-
ways či Shell. Do projektu investovala také 

britská vláda, od níž ZeroAvia získala dalších  
16,3 mil. dolarů, celkem tak tento start-up na 
investicích obdržel dohromady 37,7 mil. dola-
rů, tedy přes 700 mil. Kč. Nová investice má 
jít na akceleraci vývoje a následného růstu. 

ZeroAvia již loni provedla v anglickém 
Cranfieldu testovací let své technologie vodí-
kového pohonu v malém dopravním letounu 
Piper řady M. Stroj poháněný energií z vo-
díku hodlá v další etapě vyzkoušet na trase  
z Londýna do Paříže. Komerční nasazení fir-
ma očekává začátkem roku 2023.

Značka DS Automobiles, jejíž podíl na trhu 
i navzdory pandemii neustále roste, přichá-
zí s novým modelem DS 4 v segmentu C-
-Premium. Prodej bude zahájen ve čtvrtém 
čtvrtletí letošního roku.

DS 4 je postaveno na nové vývojové verzi 
platformy EMP2, která používá 70 % no-
vých nebo exkluzivních dílů a je použitelná 
pro různé typy pohonů. Navržena byla tak, 
aby do ní bylo možné zabudovat novou 
generaci plug-in hybridního ústrojí, aniž by 
se snížila prostornost kabiny nebo velikost 
zavazadlového prostoru.

Přeplňovaný čtyřválcový motor plug-in 
hybridu disponuje výkonem 180 koní, do-
plňuje jej 110koňový elektromotor a budou 
předávat celkový výkon 225 koní přes EAT8 
na přední kola. Výkonnější baterie s novými 
články a větší kapacitou, která je umístěna 
za deformovatelným příčným nosníkem, 
zajišťuje dojezd více než 50 km.

Novinka postavená na 20palcových ko-
lech působí velmi impozantně. K dispozici 
bude ve třech verzích: DS 4, DS 4 Cross  
a DS 4 Performance Line. V nabídce budou 
rovněž benzinové verze PureTech o výko-
nu 130, 180 a 225 koní a dieselová verze  
BlueHDi o výkonu 130 koní.
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AKTUALITY                   STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

Sluchátka za volantem? 
Pro některé řidiče běžná praxe!

Sluchátka se hodí na domácí relax, za 
volantem, na kole nebo koloběžce však 
představují velké riziko. Podle průzkumu 
automobilky Ford snižují sluchátka reakční 
dobu o  čtyři sekundy. Zapojilo se do něj 
přes 2000 lidí, přičemž většina z nich slu-
chátka během přepravy používala. Účast 

na nehodě nebo na situaci, která neho-
dou neskončila jen díky štěstí, připustilo 
56 procent dotazovaných, přičemž 27 
procent z  této skupiny mělo v kritickém 
okamžiku nasazena sluchátka. Výsledky 
odradily od této nebezpečné praxe 64 % 
účastníků. 

Pozor na záludnosti půjčeného 
vozu v zahraničí

Čas dovolených se blíží a co je pohodlnější 
než se na dovolenou dopravit letadlem a na 
místě si půjčit automobil? Přece být infor-
movaný a nenechat si nepříjemnostmi zkazit 
vzácný čas. Ceny bývají nižší při rezerva-
ci on-line než přímo na pobočce. Dobré je 
udělat si předem průzkum více půjčoven. 
Následně smí většinou usednout za volant 
pouze osoba uvedená ve smlouvě. Lepší je 
se při řízení nestřídat, v případě nehody bys-
te mohli mít problémy s pojišťovnou. V sou-
vislosti s pojištěním si také dávejte pozor na 
podmínky spoluúčasti. Automobil si před 
cestou pořádně zkontrolujte, poukažte na 
všechny nedokonalosti a nafoťte si je. Pokud 
vás pokutuje policie, plaťte raději na místě. 
Půjčovna si za „papírování“ účtuje zbytečné 
poplatky navíc. 

BMW obouvá 
hedvábné pantofle

Nová auta podražila, 
firmy si půjčují čím dál 
více

V  rámci zvyšování udržitelnosti výro-
by přichází BMW s  pneumatikami ob-
sahujícími certifikovaný přírodní kaučuk 
a umělé hedvábí na bázi dřeva přidávané 
pro zesílení konstrukce. Sady bude auto-
mobilka objednávat v  průměru 22 palců 
výhradně od značky Pireli pro své elekt-
rifikované vozy. Prvním modelem s novou 
pneumatikou Pireli P Zero bude BMW X5 
xDrive45e. 

Ceny nových automobilů rostou, doka-
zují to i  statistiky České leasingové a  fi-
nanční asociace (ČLFA). V letošním roce si 
lidé v průměru na nový osobní automobil 
půjčili 325 813 Kč, zatímco loni to bylo jen 
294 440 Kč. Meziročně tak částka vzrost-
la o  10,7 %. Členské společnosti ČLFA 
touto cestou půjčily 844 mil. Kč, což je 
meziročně o  17,7 % méně a  o  25,6 % 
klesl počet profinancovaných vozidel. 
Firmy si na automobil průměrně půjčily  
618 682 Kč (loni 571 063 Kč). Růst cen 
automobilů sleduje ČLFA již od loňské-
ho roku a  tento trend by měl přetrvávat 
i v dalších letech. 



Zapůjčený Hyundai Tucson poháněl 
vznětový přeplňovaný čtyřválec 1,6 litru 

(100 kW) kombinovaný s  48voltovým mild 
hybridním systémem MSHG, dvojspojko-
vou samočinnou převodovkou a pohonem 
všech kol. 

Hyundai hodnotila Petra 
Spilková

Nový tucson vyzkoušela flotilová manažer-
ka Petra Spilková ze společnosti Canon CZ
a byla to její první zkušenost s novinkou ko-
rejské automobilky, která se vyrábí v morav-
ských Nošovicích.

„Velice mě zaujala možnost vyzkoušet si 
mild hybdridní systém v kombinaci s diese-
lem. Ale v první řadě jsem byla velmi nadše-
na designem aut a vtipně schovanými světly 
LED v masce. Nový tucson mě dále zaujal 
překvapivě hodnotně působícím interiérem. 
Velice zajímavá je palubní deska, vůz má 
také dostatek odkládacích prostorů. A  vů-
bec celý interiér je velmi prostorný a kom-
fortní. Vzadu je dostatek prostoru, a tak se 
tam pohodlně usadí i cestucjí s výškou nad 
190 cm. Naopak zavazadlový prostor mi 
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V rámci rubriky Manažer testuje si naše čtenářka tentokrát vyzkoušela novou generaci Hyundaie Tucson. 

Testovali jste…
MANAŽER TESTUJE                                                 HYUNDAI TUCSON 1.6 CRDI MHEV 4X4

přijde malý. A určité výhrady mám i k nové-
mu infotainmentu. Obrazovka má sice vy-
soké rozlišení, ale menu obsahuje až příliš 
mnoho položek. Jeho ovládání tak vyžaduje 
značnou pozornost. Na druhou stranu mě 
doslova nadchl jeden z mnoha jízdních asis-
tentů – hlídání mrtvého úhlu BVM, který při 
aktivaci změny směru zobrazí na digitálním 
přístrojovém štítu obraz z kamery umístěné 
pod zrcátkem na straně, kam se chystáte 
odbočit. To mi přišlo naprosto dokonalé 
a  musím říci, že je to skvělý nápad. Velmi 
pozitivně hodnotím také systém upozorňu-
jící na zezadu blížící se vozidlo nebo systém 
SVM, který zobrazí okolí vozidla v  rozsahu 
360 stupňů. Kamery mají výborné rozlišení, 
počítačová grafika umožňuje i pohled z pta-
čí perspektivy.

Motor je uvnitř vozu téměř neslyšitelný. 
Verze s  turbodieselem a  mild hybridem je 
poměrně svižná a  zároveň úsporná. Auto 
jsem zkoušela na okresních silnicích, dálnici 
i ve městě a úplně jsem ho nešetřila a větši-
nou jezdila v režimu Sport. Aktuální spotře-
ba byla kolem 7 I/100 km, což s ohledem na 
pohon všech kol není špatné. Tucson dobře 
sedí v  zatáčkách a podvozek dobře filtruje 
nerovnosti okresních silnic.“ 

Jen dodejme, že základní tucson s  mo-
torem 1.6 T-GDI ve výbavě Start přijde na 
529 990 korun, testovaná verze 1.6 CRDi 
Mild Hybrid v nejvyšší výbavě Style však při-
jde na 909 990 korun.

O flotile společnosti

Společnost Canon CZ je českou poboč-
kou společnosti Canon Europe, jejíž ma-
teřská společnost Canon byla založena už 
v roce 1937. Dnes je Canon globálním po-
skytovatelem digitálních obrazových tech-
nologií. Zastoupení pro Česko a Slovensko 
najdete v pražských Holešovicích v Jankov-
cově ulici. Firemní flotila čítá v současnosti 
122 automobilů (18 z toho jezdí na Sloven-
sku) a  většina je z  koncernu Volkswagen. 
Vzhledem k  tomu, že velkou část zaměst-
nanců tvoří vedle obchodníků také servisní 
technici, nechybí ve vozovém parku také 
užitkové autromobily, které v tomto případě 
reprezentují Citroëny Berlingo a Ford Transit 
Connect. 

Služební vozy pohánějí zážehové nebo 
vznětové motory, přičemž benzinové mo-
torizace se pořizují pouze u  vozidel, která 
nenajedou ročně více než 30 tisíc kilome-
trů. Elektromobily ani automobily na CNG 
nebo LPG ve vozovém parku společnosti 
Canon CZ nenajdete.
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Mild hybridní Hyundai Tucson 1.6 CRDi 
s pohonem všech kol Petru Spilkovou příjemně překvapil 

Hyundai Tucson hodnotila Petra Spilková ze spo-
lečnosti Canon CZ
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W Ekologický projekt 

BMW a MINI

PROJEKTY                     ELEKTROMOBILITA VE FIRMÁCH

Společnost BMW Group Česká republika připravila projekt Going Green@Work na podporu elektrických 
a plug-in hybridních modelů. Flotila šestnácti vozů různých modelových řad BMW a MINI bude po dobu 
šesti týdnů putovat po významných společnostech v České republice. Jejich společným jmenovatelem, 
který ladí s dlouhodobým přístupem BMW Group, je intenzivní zaměření na minimalizaci uhlíkové stopy 
vyplývající z jejich činnosti. 
Cílem je, aby tyto společnosti poznaly charakteristické vlastnosti elektrických i  plug-in hybridních 
modelů, vyznačujících se velmi efektivním využíváním energie. K dispozici budou čistě elektrická BMW i3,  
BMW iX3 a  MINI Cooper SE nebo plug-in hybridní modely BMW řady 3, řady 5, řady 7, X3, X5  
a MINI Cooper SE Countryman.

Zajímavý projekt na podporu elektromobilů a plug-inů v Česku připravila společnost BMW Group 
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přes 40 aut a výběr paliva, na které budou 
jezdit, byl pro nás vždy poměrně jednodu-
chý – roční nájezd mají naše auta v průměru 
přes 30 000 kilometrů, proto jsme vždy pre-
ferovali vozy s naftovými motory. Máme jen 
několik benzinových aut, a to většinou ty, co 
jezdí v našem regionu na krátké vzdálenosti. 

 
Měli jste již dříve možnost vyzkoušet 
hybridní nebo elektrické vozy?

Pečlivě sledujeme elektrifikaci  

Zelená flotila BMW Group 
putuje do významných 
firem v Česku

Elektrifikované modely BMW a MINI jako 
jedna z  prvních vyzkoušela společnost  
Orlimex CZ. Jde o předního dovozce a dis-
tributora překližek na evropské trhy, do 
USA, Egypta a Indie. Dalším oborem podni-
kání jsou střešní, hydroizolační a kompozitní 

materiály. Firma využívá středně velký vozo-
vý park, ve kterém převládají vznětové mo-
tory. Generálního ředitele Sergeje Pavlovce 
jsme se ptali na zkušenosti s  testovanými 
elektromobily a plug-iny. 

Jaké je aktuální složení vozového par-
ku vaší firmy – na jaká paliva jezdí vaše 
vozy (případně kolik jich máte ve flotile, 
pokud toto lze sdělit)?

V současné době má naše firma ve flotile 



jezd jako hlavní problém, a  to hlavně kvůli 
hustotě dobíjecích stanic. V Praze se situa-
ce rychlé zlepšuje, v menších městech je to 
zatím velký problém. Doufáme ale, že rozvoj 
elektrických aut bude doprovázen i rostoucí 
síti dobíjecích stanic, jedno nemůže existo-
vat bez druhého.

 
Jaké byly spontánní reakce zaměst-
nanců? 

Musím říct, že o  některá testovací auta 
u  nás byla doslova rvačka, proto pro mě 
osobně bylo důležité je spravedlivě rozdělit 
mezi zájemce. No a pak se během samot-
ného testovacího týdne ve všech firemních 
chatech mnohem víc probíraly kilowatty, 
dobíjecí kabely, mohutný „krouťák“ a  pře-
kvapení chodců z tichého rozjezdu auta než 
pracovní záležitosti. 

ElEktrifikované vozy BMW Group

Plug-in hybridní modely BMW a MINI

Řada 2 Active Tourer

Řada 3 Sedan

Řada 3 Touring

Řada 5 Sedan (6válec)

Řada 5 Touring 

Řada 7 Sedan (6válec)

X1

X2

X3

X5 (6válec)

MINI Countryman PHEV

Elektromobily BMW a MINI

i3

i4

iX3

iX

MINI Cooper SE

automobilového průmyslu, chceme držet 
krok s  progresem, a  proto jsme už před 
několika lety začali testovat vozy s alterna-
tivním pohonem. Mým prvním čistě elektric-
kým autem se na pár týdnů stalo BMW i3, 
které už v roce 2014 ukázalo spoustu před-
ností elektrického pohonu. Testovali jsme 
ale elektrická a hybridní auta i od jiných vý-
robců. S razantní změnou ale stále otálíme, 
protože nám na elektrifikovaných pohonech 
vždy něco vadilo. 

Jak zkušenost s vozy BMW a Mini hod-
notíte? Byla pro vaši firmu přínosnou, 
nebo změnila váš pohled na budoucí 
výběr vozů a jejich pohon?

V akci Going Green by BMW se zúčastnilo 
skoro 30 zaměstnanců společnosti Orlimex, 
a  naprostá většina měla kladný feedback. 
Samozřejmě finální hodnocení u  každého 
pak hodně záleželo na konkrétním testo-
vacím modelu, denních nájezdech zaměst-
nanců, možnosti nabíjet doma v garáži atd. 
Za hlavní přínos považujeme to, že se při 
testování jasně ukázaly silné a slabé strán-
ky obou variant pohonu, částečně zmizel 
strach ze složitého dobíjení anebo z  toho, 
že zůstanete stát v  polovině cesty. Určitě 
při posouzení nákupu dalších vozů do floti-
ly budeme pro část zaměstnanců zvažovat 
elektrický nebo hybridní pohon.

 
Jak vnímáte aktuální dojezd vozidel 
a  hustotu dobíjecích stanic v  rámci 
Čr? Je jich dostatek?

U  plug-in hybridů není dojezd omezen, 
což je velkým přínosem pro ty, co mají denní 
nájezd kolem 50 kilometrů, které zvládnou 
na elektriku. A  když občas musí na delší 
trasu, tam už je zachrání spalovací motor. 
U čistě elektrických aut i teď vnímáme do-

Sergej Pavlovec, generální 
ředitel společnosti Orlimex CZ 
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Flotila šestnácti vozů různých modelových řad BMW a MINI bude po dobu šesti týdnů putovat po významných společnostech v České republice 



Audi e-tron GT

Do Štiřína přijelo i nové Audi e-tron GT. Šlo o jeden z nejžádanějších automobilů akce. 
Aby také ne, když elektrický pohon má výkon 350 kW s možností krátkodobého navýšení 
na 390 kW. Interiér připomínající letecký kokpit se vrátil k analogovým tlačítkům pro ovlá-
dání klimatizace a výhřevu sedadel, což je ergonomicky vítaný prvek. Celkový jízdní dojem 
umocňuje mimořádně pevné šasi a téměř ideální vyvážení 50 : 50. 
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S ekologickými novinkami se od loňského roku doslova roztrhl pytel. Pro naše čtenáře časopisu Business 
Car jsme na zámku Štiřín uspořádali testovací den zaměřený právě na alternativní pohony, abychom jim 
pomohli vyznat se na trhu a novinky vzájemně porovnat.

Alternativní pohony v praxi

Celodenní akci alternativních pohonů 
přálo nejen počasí, ale i  rozvolnění 

pandemických omezení. Čtrnáct automo-
bilek přivezlo k  testování více než padesát 
automobilových novinek a účast hostů hra-
vě překonala předešlé ročníky. 

Součástí dne byl blok přednášek zaměře-
ných na elektromobilitu, ceny paliv, novin-
ky na trhu a související služby. Účastníci se 
těšili i  na testování, kdy šly klíčky doslova 
z  ruky do ruky a na některé vozy se stály 
fronty. Trpělivostí se musel obrnit každý, kdo 
chtěl vyzkoušet například futuristické Audi 
e-tron GT nebo žhavou novinku domácí 
značky Škodu Enyaq. Pořádný balík vozů 
přivezla do Štiřína Kia a  Mercedes-Benz, 
kde nechyběl ani užitkový e-Sprinter. SEAT 
prezentoval své stěžejní modely Tarraco 
a Leon s plug-in hybridním pohonem a stá-
nek Volkswagenu zaplnily elektrické novinky 
ID.3 a ID.4. 

  I  červen 2021  1918  I  červen 2021BusinessCar

VzděláVání, testoVací jízdy                                                                                   EkoloGické pohony



citroën e-c4

Citroën k jízdám nabídl své největší SUV C5 Aircross s plug-in hybridním pohonem a elektromobily e-Jumpy a e-C4, které prezentuje 
výstřední spojení kupé s pohodlím vyššího posedu SUV. Zajímavostí elektrické verze je možnost výběru až pěti výbav s cenou startující na 
799 900 Kč včetně prodloužené záruky na 5 let nebo 60 000 km.

Pandemie změnila myšlení fleetových 
manažerů 
Jan Jandečka, Fleet Consulting Group

S  příchodem koronavirové pandemie se 
firmy zalekly nejisté budoucnosti a v očeká-
vání krátkého vývoje převážně prodlužovaly 
současné smlouvy operativního leasingu. 
„Upravoval se také plánovaný kilometro-
vý nájezd, jelikož nucený přechod na on-
-line práci z  domova snížil potřebu cesto-
vat. Během března a  dubna vzrostl zájem 
o předtím ne až tak atraktivní skladové vozy, 
které bylo možné nabídnout se slevou, ale 
obecně ceny aut od června 2020 rostou,“ 
poukazuje na zajímavý efekt Jan Jandečka 
ze společnosti Fleet Consulting Group. Ke 
zdražování přispívá i nucený přechod auto-
mobilek na elektrifikované pohony a  nové 
technologie, avšak výroba a  logistika dílů 
stále vázne. Plánovat obnovu vozových 
parků proto není v současné době snadné. 

Nadnárodní společnosti jsou navíc nucené 
dodržovat fleetové limity CO2. „Setkáváme 
se s bizarními situacemi, kdy není problém 
v ceně ani výbavě manažerských vozů, ale li-
mitech CO2, a musíme kalkulovat s menšími 
nebo hybridními pohony. Další stránkou je 
postupné zavádění bezemisních zón v Pra-
ze, což pro lidi pracující v centru představuje 
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Dacia Sandero lpG

Nové sandero je velmi pohledné a povedené auto. Na vrcholu nabídky je verze na LPG 
(propan-butan), která dokáže jezdit za stejné náklady jako konkurenční modely na CNG  
(1 Kč/km). Novinka nabízí i řadu praktických řešení. Například střešní příčníky jsou inte-
grované přímo do ližin nebo jinak drahý infotainment lze nahradit vlastním chytrým telefo-
nem s nainstalovanou aplikací. 

DS 7 E-Tense

Zajímavostí modelu DS 7 E-Tense je kompaktní pohon všech kol, kdy motor 1.6 Pure-
Tech pohání přední nápravu, zatímco elektromotor přenáší výkon na zadní kola. Zjedno-
dušení koncepce pomohlo nejen ušetřit na váze, ale luxusnímu SUV přidalo na sebejistém 
jízdním projevu. Výkon soustavy 220 kW s  520 Nm točivého momentu dodává vozu 
slušnou dynamiku i při hmotnosti 1,8 tuny.



problém.“ Fleetoví manažeři proto zohled-
ňují úplně nové trendy, a to nejen v případě 
nákupu, ale i  plánování pracovních cest. 
Do nich se totiž promítnou i  časy nabíjení 
elektromobilů. Tím se dostávají do závažné 
kolize mezi zvýšenými náklady a tlakem na 
„ekologické smýšlení“. Paradoxně firmám 
situaci neulehčí ani stále širší nabídka alter-
nativních pohonů. Každý z nich je specifický 
a z hlediska TCO mohou vycházet výrazně 
odlišně. Je třeba pozorně kalkulovat. 

Golf za milion? 
V norsku realita…

Růst cen nových automobilů a  vysoké 
ztráty hodnot především u  elektromobilů 
přidělávají vrásky také leasingovým společ-
nostem, které vozy z operativního leasingu 
prodávají na sekundárním trhu. Vzhledem 
k  vysokým výrobním nákladům ale nemo-
hou automobilky cenu elektromobilů zvý-
hodnit a nevyváží to ani následný nenároč-
ný servis a nízké náklady na pohon. Je to 
začarovaný kruh. 

„V západních zemích to funguje lépe díky 
obrovským státním podporám. Porovnávali 
jsme Volkswagen Golf z  hlediska českého 
a norského trhu a výsledky byly překvapu-
jící. Benzinová verze u  nás vycházela na 
400 000 korun, v Norsku téměř na 1 milion 
korun, zatímco cena elektrické byla v Nor-
sku o pár tisíc levnější než v ČR. Dotace ale 
deformují trh a  v  dlouhodobém horizontu 
nejsou správným řešením.

Bez plošné státní podpory bude i  tak 
postupně docházet ke zdražování aut se 
spalovacími motory, protože automobilky 
budou za jejich výrobu, respektive za nadli-
mitní emise platit pokuty. Naopak narůstající 
sériová výroba bude elektromobily zlevňo-
vat,“ vysvětluje Jan Jandečka. 
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Ford Mustang

Na vývoji Mustangu e-Mach se velkou měrou podíleli evropští inženýři. Ve srovnání 
s americkou verzí má specificky odladěný podvozek, řízení i nastavení pohonu všech kol. 
Přesně tak odpovídá evropským silnicím i zvyklostem řidičů. Prodloužená verze navíc sli-
buje dojezd 600 km. Prodloužení dojezdu o 93 km trvá se 150kW nabíječkou jen 10 
minut. 

hyundai nexo

Hyundai je jednou z mála značek, která se ve velkém pustila také do vodíkového pohonu. 
Model Nexo získal nejvyšší hodnocení organizace Green NCAP, která sestavuje žebříček 
vozidel na základě jejich energetické hospodárnosti a emisí. Automobilce zároveň slouží 
jako laboratoř pro vývoj nových technologií, které jsou testovány v reálných podmínkách. 

DS 3 Crossback E-Tense je plně elektrický model, který rozšiřuje nabídku zážehových a vznětových 
motorů. Cena elektromobilu startuje na 1 045 000 Kč s DPH. 

 Na fleety se plete bič
Jakub Řehounek, Kia Czech, s.r.o.

V  roce 2017 byla Česká republika v  EU 
čtvrtou zemí s  nejvyšším množstvím  



skleníkových plynů na obyvatele. Podíl do-
pravy na celkových produkovaných emisích 
činil 14 %. „Nátlak na změnu flotily mívá dvě 
varianty – metodu cukru ve formě státní 
podpory a biče, kdy budou fleety stejně jako 
automobilky nuceny plnit stanovené emisní 
limity a čistě spalovací pohony budou dále 
znevýhodňovány,“ komentuje blízkou bu-
doucnost Jakub Řehounek z Kia Czech. 

Ve snaze zlepšit tyto hodnoty rozjela au-
tomobilka Kia naplno program alternativních 
pohonů. Už v roce 2016 jsme si mohli koupit 
čistě elektrickou Kiu Soul, kterou následoval 
model Niro. Ten je nyní dostupný jako hyb-
rid a  plug-in hybrid. Již brzy se dočkáme 
dalšího elektromobilu Kia EV6 s revolučními 
technologiemi. 

Plug-in hybridní technologii najdeme dále 
v  modelech Ceed a  crossoveru XCeed 
a největším SUV Sorento. 

Automobilka jako 
dodavatel služeb

Současně rostoucí potřeba dobíjení při-
měla automobilku i  jednotlivé importéry 
přeměnit se na dodavatele služeb. „Jme-
noval bych například originální nabíjecí 
kartu Kia EV Power Card, díky které na-
bijete elektromobil na většině veřejných 
nabíječek v Česku. Není tedy nutné dispo-
novat čipy jednotlivých distributorů. Karta 
je od začátku června akceptována v sítích 
ČEZ, E.ON a Pražská energetika u  téměř 
šesti set dobíjecích stanic. Nabíjet tak lze 
elektromobily i plug-iny za ceny, které jed-
notliví distributoři nabízejí svým registrova-
ným zákazníkům.

Navíc každý zákazník, který si od 1. červ-
na do 30. září zakoupí nový elektromobil 
nebo plug-in, obdrží při předání vozidla 
zmiňovanou nabíjecí kartu, která umožní 
čerpat zdarma 1,9 MWh, což vystačí na 
ujetí přibližně 12 000 km. 

Zajímavý je také mobilní dobíjecí wallbox 
(Kia EV Power Wallbox 4Go), který lze pou- 
žít do většiny běžných zásuvek včetně tří-
fázových. Z 16 nebo 32ampérových zásu-
vek, které většinou využíváme na míchač-
ky nebo cirkulárky, lze dokonce nabíjet 
výkonem až 22 kW. Odpadají tak nákladné 
úpravy elektroinstalací pro nástěnné wall-
boxy. Navíc lze s  touto sadou nabít auto 
prakticky kdekoli, třeba i  v  kempu. Cena 
mobilního wallboxu se sadou pěti různých 
koncovek je 26 669 korun s DPH,“ uzavírá 
Jakub Řehounek. 
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kia Sorento phEV

Kia Sorento se ve Štiříně prezentovala s hybridním i plug-in hybridním pohonem. Externě 
nabíjitelné provedení startuje na částce 1 319 980 Kč a  je dostupné ve třech úrovních 
výbavy. Připlácí se pouze za možnost sedmi sedadel. Základem pohonné soustavy je 
kromě elektromotoru přeplňovaný zážehový čtyřválec 1.6 T-GDi. Celkový výkon soustavy 
činí 195 kW s točivým momentem 304 Nm s možností ujet v čistě elektrickém režimu 57 
kilometrů.  

kia ceed 

Kia pro modely Ceed SW a XCeed poprvé nabízí plug-in hybridní pohon. V případě 
modelu SW odpovídá specifikace nejvyšší výbavě Premium, kde si připlácíte už jen za 
panoramatické střešní okno nebo celokožený interiér s ventilací předních sedadel a výhře-
vem i pro zadní cestující. Ceed se tedy stává vozem, který uspokojí náročné klienty stejně 
dobře jako spořivé fleety v případě modelů s konvenčním pohonem. 

Kia nabídla nejštědřejší modelovou plejádu. Velký zájem budil model Niro, který je dostupný s hybridním 
i plug-in hybridním pohonem a také jako 100% elektromobil. 
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Mercedes-Benz EQA, EQc

Mercedes-Benz EQA (vpravo) je nejmenším crossoverem elektrické rodiny EQ, zároveň se má stát tím nejprodávanějším. První pohled 
do interiéru naznačí, že automobilka na něm rozhodně nešetřila. Nepřeberné množství materiálů a barev umožňuje vůz navrhnout přesně 
dle přání zákazníka, což je v tomto segmentu nutností. Baterie s kapacitou 67 kWh navíc slibuje dojezd přes 480 km. Velice zajímavá je 
i elektrická alternativa třídy C. 

Mercedes-Benz Sprinter

Elektrická verze Mercedesu-Benz Sprinter je dostupná výhradně se střední délkou a pohonem předních kol. Dle plánovaných tras 
nabízí akumulátory s kapacitou 35 a 47 kWh s možností nabíjení výkonem až 80 kW. Z 10 na 80 % kapacity to zvládne za 20 minut.  
Verze 35 kWh disponuje užitečným zatížením 1031 kg, zatímco provedení 47 kWh s 855 kg s přehledem stále splňuje nároky rozvážko-
vých firem.



Nezávislé topení pro elektromobily 
a nový wallbox
Jiří Škopek, Webasto

Webasto se přidalo k  trendu elektromo-
bility. V  jeho portfoliu se tak nově objevují 
vysokonapěťová topení pro plug-in hybridy 
a  elektromobily. Jedná se o  alternativu ke 
klasickému palivovému topení o  výkonu  
2 až 3 kW. „Výhodou je možnost zvolit si 
výhřev motorového prostoru, interiéru nebo 
obojího dohromady,“ komentuje přednosti 
topení Jiří Škopek. 

Webasto je rovněž dodavatelem kvalitních 
nabíjecích wallboxů. „Zatím se soustředíme 
na domácnosti a  firmy, kterým nabízíme tři 
typy wallboxů, rychlonabíjecí stanice nebo 
velké veřejné nabíječky nenabízíme. V drtivé 
většině případů klienti poptávají výkony 11 
a  22 kW v  závislosti na palubní nabíječce 
daného vozu. V  červnu bude k  dispozici 
nový model se vzdáleným přístupem a roz-
šířenými možnostmi sledování procesu do-
bíjení. Cena by se měla dostat pod 30 000 
korun,“ uzavírá Jiří Škopek.
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opel Mokka-e

Opel se prezentoval především elektromobily. Kromě corsy, vivara a zafiry jezdil pouze na elektřinu také nejnovější mokka-e. Tento model 
sdílí koncernovou platformu s elektrickými verzemi Peugeot 2008 nebo Citroën e-C4. Povědomý tak je nejen výkon 100 kW, ale také 
akumulátor s kapacitou 50 kWh a možnost dobíjení o výkonu až 100 kW. Díky tomu se opel dostane na 80 % kapacity akumulátoru za 
půl hodiny. 

Renault Megane E-Tech

Renault Megane využívá unikátní systém plug-in hybridního pohonu tvořeným benzi-
novým atmosférickým čtyřválcem 1.6 SCe s dvěma elektromotory a automatizovanou 
převodovkou multi-mode. Ta propojuje spalovací motor pracující v Atkinsonově cyklu 
s  elektromotory. 
Jedná se vlastně 
o  dvě převodovky 
v  jedné, se dvěma 
stupni pro elektro-
motor a čtyřmi pro 
šestnáctistovku. 
Kombinovaný vý-
kon činí 117 kW. 
Kromě hatchbac-
ku je k  dispozici 
i praktické kombi. 



Pomoc na cestách je blízko
Jan Chabada, Global Assistance

Global Assistance každý den pomáhá ři-
dičům, kteří se na cestách dostanou do 
problémů. Operátoři denně přijmou v prů-
měru 2495 hovorů. Díky široké partnerské 
síti (165) se Global Assistance chlubí prů-
měrnou dojezdovou vzdáleností ke klientovi 
do 15 km a  v  čase do 38 minut. Nejčas-
tějším důvodem výjezdů jsou dopravní ne-
hody a  poruchy motoru. Následuje defekt 
pneumatiky, starty s vybitým akumulátorem. 
Dále je velmi častá záměna paliva, která je 
způsobena nepozorností a spěchem. Přes-
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tože máme nejhustší síť čerpacích stanic 
v Evropě, na přední příčky se dostává také 
dovoz paliva. Tyto situace jsou velmi nebez-
pečné, protože odstavená auta nacházíme 

často v křižovatkách či v zatáčkách. Řidiči 
by proto neměli jezdit na rezervu delší dobu. 
V  této souvislosti kontrastují elektromobily, 
které mají znatelně kratší dojezd, řidiči při-
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SEAT Tarraco phEV

Do roku 2021 vyrazilo tarraco s novým dvoulitrovým motorem TSI o výkonu 180 kW a pohonem všech kol. Stejný výkon má i v prosinci 
představená hybridní soustava schopná ujet 49 km v čistě elektrickém režimu, a to až do rychlosti 140 km/h. V režimu e-Boost, kdy se 
více zapojuje elektromotor, je s tarracem e-hybrid příjemně svižné svezení. Bohužel je dostupné jen v pětimístné konfiguraci. 

peugeot e-Traveller

Peugeot e-Traveller je nejnovějším plně elektrickým modelem. Stejný typ velkoprosto-
rového nebo užitkového vozu nabízí také sesterský Citroën e-Jumpy a  Opel Zafira-e. 
O pohon se stará elektromotor o výkonu 100 kW, z 0 na 100 km/h zrychlí za 12 sekund, 
dojezd je dle WLTP s nejvýkonnějšími akumulátory (75 kWh) až 330 km. Levnější varianta 
s 50kWh akumulátory ujede o 100 km méně. Elektrický traveller koupíte ve dvou délkách 
s pěti nebo devíti sedadly. Nejlevnější verze vyjde na 1 070 000 Kč bez DPH. 



Škoda Enyaq 

Základem Škody Enyaq je koncernová modulární platforma umožňující integraci poho-
nu zadních i všech kol. Rozměrově se jedná o bezemisní alternativu kodiaqu, která sedm 
sedadel vyměnila za stylově zkosenou záď. Naopak nadchne schopností autonomního 
parkování nebo nabídkou dvou bateriových setů pro zdolání vzdálenosti od 390 do 510 
kilometrů. V interiéru jsou použité recyklované materiály, avšak dominantou je dosud nej-
větší dotyková obrazovka s úhlopříčkou 13 palců. 

tom pomoc nouzového nabití až na výjimky 
nepožadují. 

„Velmi často máme problém lokalizovat 
nepojízdné vozidlo, zvláště pak v zahraničí. 
Global Assistance nabízí speciální aplikaci, 
která urychlí lokalizaci motoristy v  nesná-
zích. Pokud řidič tuto aplikaci nemá, může 
mu dispečer poslat SMS, díky které lze po 
potvrzení vyhledat aktuální polohu mobilní-
ho telefonu,“ upřesnil často problematické 
určování polohy Jan Chabada.

Závěrem bychom rádi poděkovali auto-
mobilkám Audi, Kia, Mercedes-Benz, SEAT 
a Volkswagen, které se staly hlavními part-
nery akce. Poděkování patří také dalším 
partnerům i  vystavovatelům, díky kterým 
jsme mohli představit nejnovější modely ze 
světa alternativních pohonů a seznámit vás 
s aktuálními trendy z prostředí elektromobi-
lity a firemních vozových parků. 
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Volkswagen iD

Volkswagen poutal na nejnovější elektromobily. Naprostou novinkou je SUV ID.4. Díky perfektně obestavěnému interiéru nabídne při 
vnější délce 4,5 metru nadprůměrně prostorný a vzdušný interiér. Ceny startují na 991 900 Kč. Výroba, která je podle automobilky neut-
rální v produkci CO2, běží kromě Evropy také v Číně a USA. 

Menší Volkswagen ID.3 je duchovním nástupcem elektrického golfu a nutno podotknout, že trh má od něj značná očekávání. Potvrzují 
to predikce řady leasingových společností včetně Eurotaxu, očekávající až 60% zůstatkovou hodnotu po třech letech užívání a nájezdu 
150 000 km. Nízká hmotnost a elektromotor s výkonem 150 kW propůjčují vozu atraktivní dynamické jízdní vlastnosti. 

Alternativní pohony v praxi
Zámek Štiřín, 3. června 2021

partneři:

Vystavovatelé:

hlavní partneři: 
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Otázky prO…                              ArNošt BArNA, KiA CzeCh

Kia má nové logo. Tím ale změny nekončí. Značka má velké ambice v oblasti elektromobility a všech 
doprovodných služeb, které s elektrifikací souvisejí, tedy včetně konektivity a autonomie. 

Arnošt Barna, generální ředitel společnosti Kia Czech 
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Na trend samozřejmě navazuje i  český 
importér, který nabízí stále širší spektrum 
služeb usnadňujících mobilitu. Prodejci už 
nenabízejí jen nová auta a  servisní práce.  
Nabídka služeb je pestřejší především pro 
plug-iny a  elektromobily. Kia bude navíc 
v  krátké době expandovat také v  oblasti 
elektrifikovaných užitkových vozidel. Nabíd-
ku za půldruhého roku rozšíří jednoúčelové 
dopravní prostředky pro převoz nákladů 
i osob. Budou využívat novou elektrickou glo-
bální modulární platformu e-GMP, kterou už 
využívá například poslední novinka Kia EV6. 
Na naše otázky odpovídal Arnošt Barna, 
generální ředitel společnosti Kia Czech.

Po téměř půlroční pauze jste show- 
roomy otevřeli 10. května. Jak se vám 
dařilo prodávat automobily on-line? 

Loni naši prodejci museli prodeje usku-
tečňovat s využitím webového konfiguráto-
ru, telefonu a e-mailu. Byla to velmi složitá 
situace a prodeje se v první polovině roku 
téměř zastavily. Od léta se dařilo situaci 
stabilizovat. K prodejům nám navíc výrazně 
pomohly modely, které jsme měli skladem. 
Kromě nového sorenta jsme dokázali větši-
nu poptávky uspokojit. 

Ovšem v  září následoval další lockdown. 
Řada zákazníků, především fleetových, ale 
už nechtěla nebo nemohla nákup dál od-
kládat. Takže akceptovali vzdálený přístup 
a  uzavírání finálního nákupu přes e-mail. 
Viděli jsme, že se bez on-line platformy ne-
obejdeme. Začali jsme tento problém ko-
munikovat s naší centrálou a ta velmi rychle 
vytvořila základ on-line platformy, který jsme 
přizpůsobili našim podmínkám. Kia se tak 
u nás stala jednou z prvních značek, které 
spustily centrální on-line prodej. Zákazníci si 
můžou vůz objednat na našich webových 
stránkách pod tlačítkem KIA Online Prodej, 
případně přes záložku Chci vůz Kia. V obou 
případech se dostanou na virtuální tržiště 
s  aktuální nabídkou vozů. On-line prodej 
vnímáme jako důležitou součást naší nové 
filozofie zaměřené na mobilitu bez starostí. 
K ní patří nově také nákup vozu z pohodlí 
domova. A o  tuto službu je stále větší zá-
jem. 



(Kia EV Power Wallbox 4Go), který lze po- 
užít do většiny běžných zásuvek včetně tří-
fázových. Z 16 nebo 32 ampérových zásu-
vek, které většinou využíváme na míchačky 
nebo cirkulárky, lze dokonce nabíjet výko-
nem až 22 kW. Odpadají tak nákladné úpra-
vy elektroinstalací pro nástěnné wallboxy. 
Navíc lze s touto sadou nabít auto prakticky 
kdekoli, třeba i  v  kempu. Cena mobilního 
wallboxu se sadou pěti různých koncovek 
je 26 669 korun s DPH. 

Budete stávající síť vašich fleetových 
center rozšiřovat? 

Dnes máme v  krajských městech osm 
fleetových Business Center. Tento projekt 
se ukázal jako velmi výhodný, a tak máme 
v  plánu ho dál rozšířit. Tato centra budou 
kromě specializovaných služeb pro fleetové 
zákazníky nabízet také další specifické služ-
by související s elektrifikací našeho vozové-
ho parku. Věřím, že do konce roku budeme 
mít dvanáct Business Center. 

Nevznikne mezi dealery rivalita? 
Do projektu se může zapojit jakýkoli náš 

prodejce, takže rivalita není namístě. Kromě 
řady výhod jsou Business Centra spojena 
i s vyššími investicemi do školení a splnění 
vyšších standardů. Nicméně pokud mu to 
bude dávat i ekonomicky smysl, my ho rádi 
podpoříme. Většinou se to vyplatí dealerům, 
kteří prodají přes 300 automobilů ročně. 

v automobilovém průmyslu začal projevovat 
od podzimu loňského roku. Složité obdo-
bí se nám podařilo překlenout, nedostatek 
čipů se u nás začal projevovat až letos a jen 
u korejské výroby automatických převodo-
vek a modelů se střešními okny. Kvůli tomu 
se dodávky těchto verzí prodloužily o  dva 
až čtyři týdny. Díky dostatečným skladovým 
zásobám se nám zatím daří poptávku zmí-
něných modelů vykrýt. 

Nabízíte řadu nových služeb, většina 
z nich je určena pro plug-iny a elektro-
mobily. Můžete zmínit ty nejzajímavěj-
ší? 

V první řadě bych rád zmínil nabíjecí kar-
tu Kia EV Power Card, díky které nabijete 
elektromobil na většině veřejných nabíječek 
v Česku. Není tedy nutné disponovat čipy 
jednotlivých distributorů. Karta je od začát-
ku června akceptována v sítích ČEZ, E.ON 
a Pražská energetika u téměř šesti set do-
bíjecích stanic. Nabíjet tak lze elektromobily 
i plug-iny za ceny, které jednotliví distributoři 
nabízejí svým registrovaným zákazníkům.

Navíc každý zákazník, který si od 1. červ-
na do 30. září zakoupí v  autorizované síti 
Kia nový elektromobil nebo plug-in, obdr-
ží při předání vozidla zmiňovanou nabíjecí 
kartu, která po dobu jednoho roku zdarma 
umožní dobití 1,9 MWh, což vystačí na ujetí 
přibližně 12 000 km. 

Zajímavý je také mobilní dobíjecí wallbox 

Firemní zákazníci ale při nákupu počet-
nější flotily využívají řadu slev a výhod. 
On-line prodej je tedy určen i pro ně? 

On-line platforma je v první fázi určena pro 
nákup elektromobilů a plug-in hybridů, tedy 
pro modely e-Niro, e-Soul a modely Ceed 
Sportswagon PHEV, XCeed PHEV, Sorento 
PHEV a Niro PHEV. Právě zájemci o  tento 
typ vozů jsou totiž nejvíce nakloněni nové 
formě prodeje. V  další fázi bude nabídka 
rozšířená o další modely prodávané na čes-
kém trhu včetně firemní klientely. Flotiloví 
zákazníci jsou specifickou klientelou, a  tak 
pro ně nový systém on-line nákupu není 
nejvhodnější. Avšak v  rámci dalšího rozši-
řování tohoto projektu počítáme i  s  touto 
klientelou. 

Prodeje nových aut klesly výrazně 
u menších, nebo větších firem? 

Největší propad nastal u  privátních zá-
kazníků. Prodeje táhly především fleetoví 
zákazníci s  velkými nebo středně velkými 
vozovými parky. Menší firmy pak většinou 
obnovu vozového parku oddálily nebo si 
prodloužily stávající operativní leasing. Na-
opak velké firmy vozový park obnovují po-
stupně, a tak se snaží naplánované termíny 
dodržovat. 

Dodací lhůty nových automobilů se vý-
razně prodlužují především kvůli pan-
demii, ale i nedostatku čipů do řídicích 
jednotek. Jak tyto problémy postihly 
vaši značku? 

Při prvním loňském lockdownu se naše 
továrny v Koreji a na Slovensku zastavily jen 
na 14 dní. Od té doby jsme už neměli žád-
né výpadky. Naši subdodavatelé fungovali 
perfektně. 

Další výhodou je, že společnost Mobis 
vyrábí většinu náhradních dílů pro naše 
modely. Nejsme tudíž až tak závislí na ex-
terních dodavatelích. Nedostatek čipů se 

Nové logo, nová Kia EV6, která zvládá nabíjení s výkonem až 200 kW. Doplnění kapacity z 10 na 80 % 
zabere jen 18 minut a s výkonnějším akumulátorem (77 kWh) ujede přes 500 km. 
K dispozici jsou verze s pohonem zadních (125 nebo 168 kW) nebo všech kol (239 kW, z 0 na 100 km/h 
za 3,5 s, 260 km/h). Mimořádná je hmotnost přívěsu, která může být až 1,6 tuny. EV6 lze za ceny  
od 1 180 980 Kč již objednávat, první auta dorazí k zákazníkům v září. 

Mobilní dobíjecí wallbox, který lze použít do větši-
ny běžných zásuvek včetně třífázových 
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Otázky prO…                              Peter Škoda, CarNext

Společnost LeasePlan prodává automobily vrácené klienty po operativním leasingu prostřednictvím 
vlastní mezinárodní platformy CarNext. Ta přitom využívá tři prodejní kanály: přímý prodej řidičům, kteří 
si chtějí na konci leasingu odkoupit auto do osobního vlastnictví, retailový prodej vybraných vozidel 
a  elektronické aukce. Právě v  aukcích LeasePlan prodá nejvíce automobilů. Aukce jsou určeny pro 
realizaci obchodů v režimu B2B a nakupují v nich výhradně prověření profesionální prodejci ojetých aut. 
Nyní LeasePlan přichází se zásadní novinkou.

Peter Škoda, ředitel CarNext 
v České republice 
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„Dosud jsme v aukcích nabízeli výhradně 
vozy LeasePlanu, teď jsme se ale odhod-
lali k zásadnímu kroku o rozhodli se, že je 
otevřeme i  pro další subjekty. Na trhu je 
totiž spousta společností, které vlastní po-
četnější vozové parky, ale nemají kapacity 
na to, aby mohly efektivně prodávat věští 
množství ojetých vozidel. My jim nabízíme 
své zkušenosti a osvědčený proces prode-
je založený na maximální transparentnosti,“ 
říká Peter Škoda, ředitel CarNext v České 
republice.

Proč by měly jiné společnosti prodávat 
auta právě ve vašich aukcích?

Protože to je pro ně výhodné. Naše aukce 
hodnotí řada partnerů jako vůbec největší 
v České republice co do počtu nabízených 
vozidel i co do počtu traderů, tedy účastní-
ků aukcí. Jenom u nás je těchto traderů re-
gistrovaná přibližně jedna tisícovka. K tomu 
je třeba přičíst tisíce zahraničních účastníků, 
protože CarNext funguje na celoevropské 
bázi. Rozsáhlé portfolio traderů je zárukou, 
že ceny dosahované v našich aukcích jsou 
velmi zajímavé. Účastníci aukcí mají zase 
jistotu, že LeasePlan dokáže na trh dodá-
vat velký počet kvalitních automobilů, takže 
mají pořád z čeho vybírat. V České repub-
lice LeasePlan ročně prodá kolem sedmi 
tisíc automobilů a  toto číslo každoročně 
roste, aukce proto vypisujeme v  podstatě 
každý den.

Nabídnete třetím stranám i  doplňkové 
služby spojené s prodejem?

My za ně vyřídíme celou proceduru prode-
je včetně přípravy vozu. Každé auto projde 
sofistikovaným procesem kontroly, jehož 
výsledkem je detailní protokol o  stavu vo-
zidla, který pak mají k  dispozici účastníci  



je koncovým zákazníkům nám každoročně 
rostou a  v  retailu spatřujeme velký poten- 
ciál. Právě proto jsme se rozhodli vybudovat 
novou prodejnu ve Vestci u  Prahy. Velkou 
výhodou je rozloha celého areálu, v nabídce 
tady máme pokaždé kolem tří stovek vozů. 
Jde vesměs o vozidla LeasePlanu vrácená 
po operativním leasingu, takže ke každému 
z  nich můžeme doložit kompletní servisní 
historii. Kupující ví, že o auto bylo po celou 
dobu provozu řádně pečováno a že případ-
né opravy probíhaly ve smluvních servisech.

Na základě jakých kritérií vozy k přímé-
mu prodeji vybíráte?

Vybraná vozidla jsou ve vynikajícím tech-
nickém stavu, mají omezený počet najetých 
kilometrů a  jsou stará méně než pět let. 
Každé auto projde důkladnou předprodejní 
prohlídkou a  pečlivou přípravou na prodej 
zahrnující kontrolu všech komponent. Na-
víc garantujeme, že počet najetých kilome-
trů na tachometru odpovídá skutečnosti. 
Standardem je 12měsíční záruka. V  době 
pandemie se podstatně zvýšil podíl on-line 
prodejů. Velmi žádaná je i  služba dodání 
vozu přímo k domu nového majitele. Celá 
koupě tedy může proběhnout na dálku a je-
diný pracovník, se kterým se nový majitel 
osobně setká, je řidič smluvní společnosti, 
která zajišťuje přepravu automobilů.

vozovatel největší plynárenské distribuční 
soustavy u nás GasNet, přední ICT společ-
nost AutoCont, ale třeba i  známý výrobce 
elektrického nářadí Black & Decker.

Zpřístupnění on-line aukcí není jedi-
nou novinkou, se kterou jste v poslední 
době přišli. Nedávno jste otevřeli nový 
showroom se zánovními auty ve Vestci 
u Prahy. Jak důležitý je pro vás retailo-
vý prodej? 

Rozhodně ho nevnímáme jako okrajovou 
záležitost. Objemy v oblasti přímého prode-

aukce. Tento proces včetně vypracování 
protokolu realizuje nezávislá renomova-
ná mezinárodní společnost SGS, která je 
jednou za rok auditována jinou všeobecně 
respektovanou organizací TÜV. To je pro 
tradery zárukou serióznosti popisu aktuální-
ho stavu vozidla. Po vypracování protokolu 
můžeme vůz zařadit do aukce. Jakmile auk-
ce skončí, zašleme majiteli vozu její výsled-
ky, a to nejenom nejvyšší dosaženou cenu, 
ale i konkurenční nabídky, aby si mohl udě-
lat objektivní obrázek. Vysoutěženou cenu 
v  žádném případě nenavyšujeme, po pro-
deji vozu firmě naúčtujeme pouze předem 
dohodnutou fixní odměnu.

Jak velkou zátěž představuje celý pro-
ces pro prodávajícího?

Minimální, zařídíme i svoz vozu k nám do 
areálu, kde inspektoři nezávislé společnosti 
provedou jeho prohlídku. Samotná proce-
dura aukce už je pak zautomatizována, pů-
vodní majitel se nemusí o nic starat. Právě 
to je pro něj podstatná výhoda. Obecně je 
totiž prodej ojetých vozidel poměrně kom-
plikovaná záležitost a  v  rámci větších flotil 
představuje enormní zátěž pro fleet mana-
žera, případně jiné odpovědné pracovníky. 
Zařazení vozidel do našich aukcí jim může 
přinést výraznou úlevu. Potvrzují nám to i fir-
my, které už tuto možnost využily.

O jaké firmy jde? V jakých oborech pů-
sobí?

Jde o  společnosti napříč obory. Zpravi-
dla to jsou větší firmy s početným vozovým 
parkem, které mají automobily ve svém ma-
jetku. Myslím, že můžu prozradit i  nějaká 
konkrétní jména, jsou mezi nimi třeba pro-

CarNext otevřel ve Vestci nový showroom pro zánovní auta po operativním leasingu 

Společnost LeasePlan prodává automobily vrácené klienty po operativním leasingu prostřednictvím 
vlastní mezinárodní platformy CarNext. Zásadní novinkou je, že do aukcí přijme ojeté vozy jiných firem. 
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Otázky prO…                              Michal Červenka, Dkv

Společnost DKV Euro Service se doposud věnovala především službám pro dopravce a  drobné 
živnostníky. V tomto segmentu má v Čechách a na Slovensku vybudovanou velice silnou pozici. Loni se 
společnost více zaměřila na firemní autoparky. Nově vzniklou pozici obchodního manažera pro fleetové 
zákazníky obsadil Michal Červenka. 

Na naše otázky odpovídal Michal Červenka, který loni nastoupil na novou pozici obchodního manažera pro fleetové 
zákazníky v ČR a na Slovensku. Do DKV přišel po čtrnáctiletém působení ve společnosti LeasePlan. 
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pro ně máme řešení, kdy není třeba dělat 
kompromisy. Mohou mít jak příznivou cenu, 
tak možnost tankování v široké akceptační 
síti. Třetí skupinu tvoří firmy, které ještě tan-
kovací karty nepoužívají. Ty oceňují přede-
vším výrazné zjednodušení administrativy 
a možnost snížení a lepší kontroly nákladů. 

Kolik čerpacích stanic u nás a v zahra-
ničí kartu akceptuje? 

Jen v  České republice je to téměř 1400 
čerpacích stanic a síť se neustále rozšiřuje. 

Loni v  září DKV nabídlo fleetovým zá-
kazníkům novou, unikátní tankovací 
kartu. Jak hodnotíte obchodní úspěch 
karty, jaké jsou recenze od zákazníků? 

Rozjezd nové karty DKV pro osobní a leh-
ká užitková vozidla hodnotíme jako úspěš-
ný. Naše nabídka je určena především pro 
firmy, které hledají širokou akceptační síť 
a příznivé ceny. Je vidět, že přesně takový 
produkt na českém trhu chyběl. Nejenže se 
rozrůstá portfolio spokojených klientů, ale 
stále více potenciálních zákazníků nás vní-

má jako nového a zajímavého hráče na trhu 
palivových karet a možného partnera. 

Podle vašeho průzkumu je u nás přes 
milion potencionálních zákazníků vaší 
karty. Jak se vám daří oslovit tuto sku-
pinu firemních klientů? 

Vnímáme tři skupiny potenciálních zákaz-
níků. První mají širokou síť, ale nemají dob-
rou cenu. Nebo se rozhodnou pro jednoho 
partnera s výhodnou cenou, pak je ale vět-
šinou omezuje nedostatečné pokrytí. My 



čů žádné zásadní změny. V poslední době 
vidíme především postupný návrat zákazní-
ků a jejich zaměstnanců do kanceláří a s tím 
spojený nárůst tankování. Zajímavým jevem 
je postupné využívání celého portfolia naší 
akceptační sítě. A  to jak prémiových zna-
ček, tak právě i  regionálních partnerů. To 
nám potvrzuje správnost naší produktové 
strategie zaměřené na širokou akceptační 
síť s  atraktivní vyhlašovanou cenou. Řidič 
si pak přirozeně zvykne používat kompletní 
sítě daných partnerů v  celém rozsahu. Fi-
remním zákazníkům to dává možnost najít 
úspory při tankování bez nastavování přís-
ných restrikcí či snahy jinak řidiče směrovat.  

Výjimečná je i nová dobíjecí karta DKV 
+Charge. Jak hustá je síť dobíjecích 
stanic, která kartu akceptuje u  nás 
a v zahraničí? Bude se síť výrazněji roz-
šiřovat? Jaké další benefity karta DKV 
+Charge nabízí? Lze s ní platit i služby 
a příslušenství k vozidlu?

Elektromobilita je pro nás velkou prioritou. 
A čísla to potvrzují. Aktuálně máme po celé 
Evropě přes 175 000 nabíječek různých 
provozovatelů. Jen v České republice jich je 
přes 400 a stále přibývají. Velkou výhodou je 
tzv. hybridní vlastnost karty. Kartou lze platit 
i běžná paliva v naší akceptační síti, což je 
velmi užitečné pro majitele hybridních vozi-
del. Ale i pro majitele elektrovozidla je důle-
žité si občas koupit autopříslušenství a ne-
chat si vůz umýt. A to karta také umožňuje. 
Umím si představit cesty s elektrovozidlem 
poslední generace po celé Evropě právě 
s naší kartou DKV +Charge.

Nabízíte kromě možnosti úhrady alter-
nativních paliv i nějaké další produkty, 
které pomáhají snižovat uhlíkovou sto-
pu firemních flotil? 

V této oblasti bych rád zmínil naši klima-
tickou kartu DKV Climate, která umožňuje 
zajistit klimaticky neutrální provoz flotil. Při 
placení touto kartou investují zákazníci z ka-
ždého litru paliva předem danou částku do 
certifikovaných projektů na ochranu klima-
tu. Vše je spočítáno a nastaveno tak, aby 
byl každý natankovaný litr uznatelný jako 
emisně neutrální. Zákazník v  pravidelném 
reportu vidí měsíční výsledky a na roční bázi 
obdrží certifikát o ušetřeném množství CO2. 
Firma je tak schopna velmi rychlým a  jed-
noduchým způsobem vyřešit své snahy 
o snížení uhlíkové stopy a nemusí například 
omezovat počet vozů nebo zaměstnance 
při výběru auta.

země je z  pohledu sítě čerpacích stanic 
velmi odlišná. Je to dáno historií, dominant-
ními domácími hráči a dalšími vlivy. Rozdí-
ly vnímáme i v  rámci naší DKV akceptační 
sítě a  příslušné cenotvorby. Některé země 
preferují stejně jako v Česku cenové řešení 
s vyhlašovanou cenou, jinde pak standardní 
přístup se slevou z totemové ceny. Důležité 
je s naší pomocí zvolit nejvhodnější přístup 
pro danou zemi. Široké pokrytí nám umož-
ňuje nalézt výhodné řešení pro každou flo-
tilu. 

Jaké jsou další benefity karty?
Hlavním benefitem je zmíněná atraktivní 

kombinace široké akceptační sítě a zajíma-
vé týdenní ceny. Tedy bez nutnosti dělat na 
straně klienta kompromisy. Další velkou vý-
hodou je vlastnost karty „all in one“. S naší 
kartou řidič natankuje jak naftu a  benzin, 
tak LPG, CNG nebo dobije elektromobil. 
To platí nejen v  České republice, ale také 
v  celé Evropě. Již není potřeba vybavovat 
řidiče více kartami nebo čipy pro dobíjení. 
Mohou mít efektivní a  pohodlné tankování 
a dobíjení s jednou kartou vždy a všude. Sa-
mozřejmě mohou kartu využít i  pro nákup 
autopříslušenství nebo mytí vozidla apod.

Podle vašeho průzkumu si zákazníci 
nejčastěji vybírají čerpací stanici podle 
kvality PHM a ceny. S velkým odstupem 
následuje kvalita občerstvení a zázemí. 
Změnila nějak priority zákazníků pan-
demie? Je zájem o nové služby? 

V tomto směru nevnímáme v chování řidi-

V  celé Evropě kartu akceptuje více než  
64 000 stanic. A  to opravdu kdekoliv. Zá-
kazník může využívat naši tankovací kartu 
na služebních nebo soukromých cestách 
i  za hranicemi České republiky. Všechny 
země má na jedné kartě, bez potřeby co-
koliv aktivovat.

Za jaké ceny zákazník tankuje?
Zákazník naší nové tankovací karty DKV 

pro osobní auta a dodávky využívá hlavně 
výhod široké sítě partnerů s výhodnou vy-
hlašovanou cenou. Může ušetřit v průměru 
až 2 koruny na litru proti totemovým cenám 
a zároveň zná ceny za naftu a benzin vždy 
týden dopředu, což mu umožní mít tanko-
vání vozového parku neustále pod kontro-
lou. Týdenní cena nepodléhá výkyvům tote-
mových cen a je stejná v celé síti partnera. 
Fleet manažer nemusí směrovat řidiče slu-
žebních vozidel mimo dražší čerpací stanice 
na dálnicích nebo frekventovaných úsecích, 
kde je cena často i  o  několik korun vyšší. 
Naše síť partnerů s týdenní cenou zahrnuje 
jak prémiové značky, tak regionální stanice. 
V  tuto chvíli síť partnerů s  týdenní cenou 
představuje téměř 1200 stanic v ČR. 

Jsou ceny PHM shodné u nás i v zahra-
ničí? 

V Česku je oproti sousedním zemím tan-
kování relativně výhodné. Obecně řečeno 
hlavně záleží na volbě sítě, případně kon-
krétní čerpací stanici. Například v Německu 
se ceny paliva mění i v průběhu dne v zá-
vislosti na dopravní špičce. Platí, že každá 

Karta DKV +Charge nabízí přístup k více než 175 000 veřejným nabíječkám v celé Evropě. 
Z toho v České republice jich je přes 400 a další přibývají.
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Testujeme aktuální vlajkové lodě jednotlivých značek. V této kategorii se TCO značně liší. Kromě skutečné 
spotřeby jsme se zaměřili také na zůstatkové hodnoty a náklady na servis a opotřebitelné díly. 

Ceny olejů byly zadány podle průměru cen 
v servisech. Nebyly použity ceny olejů do-
sažitelné v maloobchodu nebo na internetu. 

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

NÁKLADY 
NA OPOTŘEBENÍ

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

Kalkulace oprav je prováděna podle nor-
mohodin stanovených výrobcem vozidla 
pro všechny servisní úkony a pracovní po-
zice. 

U  některých dieselových modelů byl pa-
trný výrazný nárůst nákladů při proběhu 
150 000 km způsobený doporučenou vý-
měnou všech vstřikovačů výrobcem vozi-
dla. Z důvodu větší objektivnosti jsme tyto 
náklady do kalkulací nezahrnovali. 

PŘÍLOHA             MANAŽERSKÉ VOZY               

Bitva manažerských 
automobilů

souhrnem tří skupin nákladů: za práci me-
chanika, díly a kapaliny. 

Ceny za práci: položky servisních úkonů 
jsou v  souladu se servisním plánem k da-
nému proběhu, době provozu a typu vozu. 
Kalkulace práce je prováděna podle normo-
hodin stanovených výrobcem vozidla pro 
všechny servisní úkony.

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

Ceny dílů a kapalin: v nákladech na vý-
měny dílů jsou uvedeny pouze díly souvise-
jící s pravidelným servisem. Při výpočtu sys-
tém rozlišil, které díly předepsaného servisu 
patří do skupiny „opotřebitelné“. Systém 
pracuje výhradně s cenami originálních dílů. 

U každého modelu jsme až na pár výjimek 
vybírali nejpoptávanější motorizace. Při 

měření skutečné spotřeby s  testovanými 
auty jezdil stále stejný řidič po stejném okru-
hu, který zahrnuje jízdu po městě (30 %),
dálnici (30 %) a okresní silnici (40 %). Na-
měřená spotřeba je dále „očištěna“ od ne-
přesností palubních počítačů. 

Kalkulace nákladů na servis a opotřebitel-
né díly je počítána na tříletý provoz a najetí 
90 000 nebo 150 000 km. Kalkulace nám 
zpracovala renomovaná společnost TecAlli-
ance, zůstatkové hodnoty dodala společ-
nost Eurotax. 

NÁKLADY NA SERVIS

Všechny údaje předepsaného pravidelné-
ho servisu odpovídají pokynům a doporu-
čení výrobců vozidel. Celkové náklady jsou 
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Stelvio je po kratší pauze k dispozici
také s vidlicovým šestiválcem 
naladěným na 375 nebo 397 kW. 

Stelvio je po kratší pauze k dispozici
také s vidlicovým šestiválcem 
naladěným na 375 nebo 397 kW. 

ALFA ROMEO STELVIO 2.2 JTD 4X4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu podélně uložený  vznětový čtyřválec pohání všechna kola, vý kon 140 kW 
při 3500 1/min, točivý  moment 450 Nm při 1750 1/min. Samočinná 8stupňová 
převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4687/1903/1632 mm, rozvor 2818 mm. 
Zavazadlový prostor 0,525 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1745/665 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 2300/750 kg.

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

CENA 1 280 500 Kč s DPH

Stelvio je vůbec první SUV značky Alfa Romeo. Přesto bez 
předchozích zkušeností dokázali Italové vyrobit mimořádné auto, 
které jezdí podobně jako nejlepší sedany. 

s  výtečně fungující osmistupňovou samo-
činnou převodovkou a pohonem všech kol. 
Jen giulia nabízí také ručně řazené převo-
dovky a verze s pohonem zadních kol. 

Mezi sportovními auty 
jsou TCO přívětivé

Pokud vezmeme segment prémiových 
středně velkých SUV, tak Alfa Romeo Stel-
vio patří k  levnějším. Přemrštěné nejsou 
ceny náhradních dílů ani náklady na pro-
voz. Servisní intervaly jsou sice kratší, po 
15 000 km nebo jednom roce, průměrná 
cena jedné prohlídky činí podle společnos-
ti TecAlliance u  běžných motorizací kolem 
7000 Kč s DPH, u verze Quadrifoglio je přes 
10 000 Kč. Po ujetí 90 000 km zaplatí majitel 
u verze s dvoulitrovým čtyřválcem 37 600 Kč,
u  vidlicového šestiválce pak 59 900 Kč. 
Po ujetí 150 000 km jsou náklady na servis 
63 100 Kč, u šestiválce pak 103 300 Kč. 

Na všechny vozy poskytuje Alfa Romeo zá-
konnou dvouletou záruku bez omezení počtu 
ujetých kilometrů a dodatečné 3 roky rozšíře-
né záruky (100 000 km) na hnací ústrojí. 

PŘÍLOHA              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Příkladné jízdní vlastnosti, 
radost z řízení

Omezená variabilita 
zadních sedadel. Nelze 
je posouvat ani měnit 

úhel sklonu

Náklady na provoz (TCO), 
zůstatková hodnota

Průměrný prostor 
v oblasti kolen vzadu

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-
nota (Eurotax)

Náklady na servis 
dle TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebitelné díly včet-
ně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 43,40 % 20 500 31 900

150 000 3 roky 38,06 % 39 100 39 900

210 000 3 roky 32,77 %

Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTD

Od loňského modelového roku je je giulia 
i stelvio po důležité modernizaci.V se-

danu i SUV se nyní zabydlelo hlídání pruhů, 
asistent jízdy v kolonách, čtení dopravních 
značek, sledování mrtvého úhlu nebo varo-
vání před čelní srážkou. Povedený je také 
nový infotainment s 8,8“ displejem značky 
TomTom s  možností dotykového ovládání. 
Systém je plně kompatibilní se všemi zaříze-
ními s operačním systémem iOS či Android 
a  podporuje rovněž funkci rozpoznávání 
hlasu. 

Temperamentní motory 
nabízejí až 397 kW

Na skladbě motorů se emisní šílenství na-
štěstí nepodepsalo a  tak výkonné motory 
dají vyniknout kvalitám podvozku. Po krat-
ší odmlce se opět do ceníku vrátila verze 
Quadrifoglio se šestiválcem z  Ferrari. Díky 
výkonu 375 kW dokáže stokilometrovou 
rychlost pokořit za 3,8 s  a  rozjede se na 
283 km/h. Cena vyjde na 2,376 milionu 
korun. Podobně výkonná konkurence je 
dražší. Díky funkci odpojování válců při jízdě 
s nízkou zátěží je zajímavá spotřeba. Z toho 

důvodu automobilka uvádí kombinovanou 
spotřebu 9,8 l/100 km. V praxi se při defen-
zivní jízdě lze na tuto hodnotu dostat. Stejný 
motor ale se dvěma turby pak lze objed-
nat do limitované Giulie GTA, která nabízí 
397 kW. Použitím ultralehkých kompozito-
vých materiálů se navíc podařilo hmotnost 
Giulie GTA snížit o 100 kg. 

Ale vraťme se ke stelviu. 
Velmi mile nás překvapila „nejslabší“ 

vznětová verze 2.2 JTD se 140 kW 
(1 280 500 Kč). Nabízí příjemnou dynami-
ku a nízké provozní náklady. Dlouhodobou 
spotřebu lze udržet do 7 l/100 km. 

Všechny motory jsou standardně spojeny 
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Plnotučný benzinový vidlicový osmiválec aby dnes člověk pohledal. 
U Audi ho najdete například v  testovaném SQ8, kde má 373 kW, 
nebo v řadách RS Q8 či RS 6 a RS 7, kde je dokonce naladěn na 
441 kW. Nedalo nám to a sportovní SUV jsme vyzkoušeli i s přívěsem. 

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU – údaje 
v závorce platí pro jízdu s přívěsem 

(l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

14,1/9,7 
(19,5/15,9)

9,3/11,8 
(15,5/23,3)

12,9 (18,2)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, 
NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet 
ujetých 

km 
Stáří

Zůstatková 
hodnota 
(Eurotax)

Náklady na 
servis a díly

90 000 3 roky 51,17 %
Nejsou 

k dispozici

150 000 3 roky 45,00 %
Nejsou 

k dispozici

210 000 3 roky 38,83 %

Audi SQ8

Audi patří k automobilkám, jejichž mode-
lové portfolio je postaveno převážně na 

vznětových motorizacích. V modelu SQ8 při 
uvedení tlouklo pod kapotou dvakrát přepl-
ňované vznětové srdce 4,0 litru s výkonem 
320 kW. Jenže principy na vrcholu prémio-
vého segmentu fungují trochu jinak. Klienti 
zde preferují jízdní zážitek, který jim může 
poskytnout jen zážehový motor a na spo-
třebu paliva se příliš nehledí. Loni tak diesel 
vystřídalo zážehové TSI o stejném objemu 
i  počtu válců, ovšem výkon poskočil na 
373 kW a 770 Nm. Díky tomu zvládne SQ8 
sprint z klidu na 100 km/h za 4,1 sekundy 
a  200 km/h pokoří za 16,5 sekundy. Nej-
vyšší rychlost je omezena na 250 km/h. Bez 
omezovače by se SQ8 rozjelo na 285 km/h.

Podvozek, řízení, osmistupňová samočin-
ná převodovka, vše je zde ideálně sladěno, 
a tak si řidič může jen užívat perfektní jízdní 
vlastnosti. Výkon proudí permanentně na 

M
ic

ha
l B

us
ta

, f
ot

o 
au

to
r

Audi SQ8 jsme zkoušeli i s přívěsem 
Hobby o hmotnosti 1,6 tuny. Vyšší 
TCO nejsou pro zákazníky v této 
kategorii až tak směrodatné.

všechna čtyři kola. Standardem je vzdu-
chový podvozek s nastavitelným tlumením 
a  řízená zadní náprava, která v  závislosti 
na jízdním režimu dokáže natočit kola až 
o 5 stupňů. Právě díky ní se SQ8 vrhá do 
zatáček jako nejlepší sedany. Pro náročné je 
připraven paket s aktivními stabilizátory po-
tlačujícími náklony vozu v zatáčkách. Sadu 
doplňuje sportovní diferenciál s  ostřejším 
nastavením.

Na přední nápravě se za paprsky ukrýva-
jí keramické brzdové kotouče s průměrem 
400 mm. Alternativou je keramická sada 
s  mimořádnou odolností. Ke každému 
vozu dává automobilka zdarma prodlou-
ženou záruku 4 roky omezenou nájezdem 
120 000 kilometrů. 

Utáhne až 3,5tunové 
přívěsy

Mohutný točivý moment a vysoká stabilita 
umožňují připřáhnout těžké přívěsy vážící 
až 3,5 tuny. To je i na segment SUV mimo-
řádně hodně. V našem případě jsme tahali 
středně velký obytný přívěs Hobby vážící 
1,6 tuny. Souprava nás velmi příjemně pře-
kvapila příkladnou stabilitou i spotřebou. 

Jen pro zajímavost, i s přívěsem dokázala 
SQ8 z klidu zrychlit na 100 km/h pod 8 s.
Výkon a vysoká stabilita nutí řidiče neustá-
le kontrolovat nejvyšší konstrukční rych-
lost přívěsu (100 km/h), a tak dálniční jízda 
s tempomatem je téměř nutností. Naměře-
né spotřeby s přívěsem naleznete v přísluš-
né tabulce. 

TCO nejsou směrodatné

Vysoké náklady na provoz částečně kom-
penzují mimořádně vysoké zůstatkové hod-
noty. Po 3 letech provozu a ujetí 90 000 km 
jsou stále nad 50 %, což je v prémiové třídě 
nevídané. U prémiových a navíc sportovně 
střižených automobilů za 2,8 mil. korun ale 
nejsou náklady na provoz pro zákazníky 
směrodatné.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Příkladné jízdní vlastnosti, 
vysoká stabilita i při jízdě 

s přívěsem
Vyšší TCO

Výkon motoru, radost z řízení

Spotřeba v měst-
ském provozu

Výjimečně vysoká hmotnost 
přívěsu až 3,5 tuny!

Vysoké zůstatkové hodnoty

AUDI SQ8
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu podélně uložený  zážehový přeplňovaný vidlicový osmiválec pohání 
všechna kola, objem 3996 cm3, vý kon 373 kW při 5500 1/min, točivý moment 
770 Nm. Samočinná osmistupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 5006/2190/1708 mm, rozvor 2996 mm. 
Zavazadlový prostor pětimístné verze 0,605/1,755 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost pětimístné verze 2345/615 kg. 
Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 3500/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 250 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,1 s. 
Spotřeba kombinovaná  12,1 l/100 km. CO2 276 g/km.

CENA 2 803 900 Kč s DPH
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Na elektřinu lze bez problémů ujet 50 km. 
Při jízdě po dálnici pak akumulátor vystačí 
na 35 km. Světlou výšku 230 mm 
může závidět většina SUV. Verze 
s pohonem všech kol 
ale chybí. 

CITROËN C5 AIRCROSS 225 HYBRID
ZÁKLADN 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, společ-
ný 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

Citroën C5 Aircross je nově k dispozici také jako plug-in hybrid. Po 
technické stránce je novinka příbuzná s Peugeotem 3008. Využívá 
tedy shodný systém hybridního pohonu, v řadě dalších věcí se ale liší. 

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 benzinu 
na 6,6 l/100 km. 

Nabito za 
8 nebo 2,5 hodiny

Se zesílenou jednofázovou palubní nabíječ-
kou s výkonem 7,4 kW, za níž je ale třeba si 
připlatit 8000 Kč, jsme akumulátory z 10 % 
nabili za 2,5 hodiny. Se sériově dodávanou 
nabíječkou o výkonu 3,7 kW nám nabíjení tr-
valo 8 hodin. 

Ve srovnání s konvenčně poháněnou varian-
tou také potěší, že zástavba plug-in hybridní 
techniky nijak neovlivnila variabilitu a praktič-
nost vozu, kdy jedinou nevýhodou je o 10 l 
menší palivová nádrž (43 l). Tím ale prostoro-
vá omezení končí. C5 Aircross nabízí u všech 
verzí modularitu, která není v tomto kompakt-
ním segmentu běžná. Charakterizují ji tři sa-
mostatná posuvná, polohovatelná a sklopná 
zadní sedadla. 

PŘÍLOHA              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Komfortní podvozek, 
odhlučnění

Krajní sedadla druhé 
řady jsou blízko dveří

Variabilita druhé řady 
sedadel

Absence verze 4x4

Mimořádně vysoká světlá 
výška (230 mm)

Dojezd na elektřinu 50 km

Solidní zůstatkové 
hodnoty

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU při jízdě 
s vybitým akumulátorem (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

Citroën C5 Aircross Hybrid

Zážehový přeplňovaný čtyřválec s  výko-
nem 133 kW je u plug-inu doplněn elek-

tromotorem o výkonu 80 kW. Společný výkon 
soustavy je tak 165 kW, což zaručuje nadprů-
měrnou dynamiku. Využita je také společná 
modulární platforma EMP2. Citroën je ale del-
ší. S  rozvorem náprav 2730 mm překonává 
3008 o 55 mm, podobně narostla i celková 
délka (4,5 m). Nenabízí však pohon 4x4.

Na elektřinu 50 km

Akumulátory mají kapacitu 13,2 kWh, 
z nichž je reálně využitelných 11,8 kWh. Na 
elektřinu lze jet do rychlosti 135 km/h, pak se 
startuje benzinový čtyřválec. Při jízdě po měs-
tě a okresní silnici lze na elektřinu ujet bez pro-
blémů 50 km, při dálniční rychlosti 130 km/h 
pak vystačí akumulátor na asi 35 kilometrů. 
V případě potřeby při prošlápnutí plynového 
pedálu až k  podlaze se okamžitě startuje 
spalovací motor a lze využít maximální výkon 
165 kW. 

Spotřeba záleží 
na chuti dobíjet!

Aby byly výsledky objektivní, u plug-inů mě-
říme spotřebu paliva vždy se zcela vybitými 
akumulátory. Pokud známe dojezd na elek-
třinu, 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, 
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ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková hod-
nota (Eurotax)

Náklady na servis 
dle TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebitelné díly 
včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 50,54 % 16 200 35 900

150 000 3 roky 44,57 % 39 600 44 600

210 000 3 roky 38,60 %
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Crossover Cupra Formentor je první svébytný model, který brzy 
nabídne i specifický pětiválec s 287 kW. Ten ale bude jen pro prvních 
7000 zájemců. Ostatní se musí spokojit se čtyřválci. 

Cupra Formentor 2.0 TSI
 228 kW

Když počátkem roku 2018 vznikla samo-
statná značka Cupra, byl jsem k počinu 

odtržení sportovního DNA od Seatu velmi 
skeptický. Vnímal jsem to spíš jako snahu 
za každou cenu konkurovat Alfě Romeo, 
značce, po které koncern Volkswagen 
dlouho pokukoval, ale kterou nakonec ne-
získal. V  paměti mi také uvízly těžkosti, 

které provázely vznik prémiové značky DS. 
Po třech letech, kdy Cupra představila svůj 
první svébytný model Formentor, na značku 
pohlížím jinak. Už to není jen přejmenovaný 
a upravený leon nebo ateca. Formentor na 
trh vstoupil v  silné verzi s  dobře známým 
čtyřválcem 2.0 TSI/228 kW a po chvíli na-
bídl i  slabší motorizace 1.5 TSI/110 kW, 
2.0 TSI/140 kW a 2.0 TDI/110 kW. K dis-
pozici je i  plug-in se 180 kW. Brzy se ale 
představí další vrcholová verze, které se 
vyrobí jen 7000 kusů a která nabídne spe-
cifický pětiválec o výkonu 287 kW a pohon 
všech kol. Tento motor je zapůjčený od Audi 
a v ostatních modelech cupry se neobjeví. 

Formentor samozřejmě nezapře pove-
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Cupra Formentor se čtyřválcem 
2.0 TSI/228 kW nabídne parád-
ní zábavné svezení. Podobná 
auta z trhu bohužel rychle mizí. 
Formentor brzy nabídne 
i pětiválec s 287 kW. denou architekturu MQB sdílenou s  kom-

paktními novinkami koncernu (Leon, Golf, 
Octavia). Pokud ho srovnáme s   hatch-
backem Leon, tak je o znatelných 80 mm 
delší a  vyšší. Rozvor je naopak nepatrně 
kratší (-6 mm). 

Prémiové TCO

Testovanou verzi poháněl čtyřválec 
2.0 TSI naladěný na 228 kW. Cena je vyso-
ká, 1 359 900 Kč je opravdu hodně, zvláš-
tě když uvážíme, že základní Formentor 
1.5 TSI je o téměř 600 000 Kč levnější. Má 
ale jen ručně řazenou převodovku, přední 
pohon a poloviční výkon (110 kW). Vrcho-
lová verze značená VZ má nadprůměrnou 
výbavu, špičkově odladěný podvozek pra-
cující s pohonem všech kol. Tento systém 
s nepatrně nižším výkonem 220 kW známe 
již z Cupry Ateco či Volkswagenu T-Roc R, 
zcela shodný pohon s  228 kW už dřímá 
v novém Golfu R. V případě formentoru ale 
přijíždí v balení, které napříč koncernovými 
modely nemá obdoby. Takže vyšší cena 
může být namístě, bohužel ale zvyšuje ná-
klady na TCO, a  i přes vysoké zůstatkové 
hodnoty je formentor již automobilem, kte-
rý se v  nákladech na provoz blíží prémio-
vému segmentu. Náklady na servis ale 
drží na uzdě. Servisní intervaly jsou delší 
(30 000 km) a tak po třech letech provozu 
a ujetí 150 000 km vyjde pravidelný servis 
jen na 35 200 Kč bez DPH. Také hodinová 
sazba v servisu (830 Kč bez DPH) není ni-
kterak přemrštěná.

Formentor je navíc pro specifické zákaz-
níky, kteří se chtějí odlišit od zavedených, 
ale také velmi rozšířených prémiových zna-
ček. Možností příplatkových doplňků je celá 
řada. Pokud se budete chtít občas povozit 
na závodním okruhu, vhod přijdou brzdové 
třmeny v  měděné barvě, které avizují pří-
platkovou soustavu Brembo (59 900 Kč).

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Příkladné jízdní vlastnosti, 
radost z řízení

Vyšší cena, vyšší 
TCO

Výkon motoru, rovnoměrný 
přenos na 4 kola Průměrný prostor 

vzadu
Vysoké zůstatkové hodnoty

CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI VZ
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec pohání všechna kola, 
objem 1984 cm3, vý kon  228 kW při 5450–6600 1/min, točivý moment 
400 Nm. Samočinná  sedmistupňová DSG převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4450/1839/1511 mm, rozvor 2680 mm. 
Zavazadlový prostor pětimístné verze 0,605/1,755 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost pětimístné verze 1644/571 kg. Hmotnost brzděné-
ho/nebrzděného přívěsu 1800/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost omezena na 250 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,9 s. 
Spotřeba kombinovaná  NEDC 7,7 l/100 km. CO2 175 g/km.

CENA 1 359 900 Kč s DPH

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-
nota (Eurotax)

Náklady na servis 
dle TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebitelné díly včet-
ně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 49,43 % 21 100 Údaje nejsou k dispozici

150 000 3 roky 43,47 % 35 200 Údaje nejsou k dispozici

210 000 3 roky 37,50 % 52 500

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU  (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

9,8/6,8 6,2/8,6 8,2
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Testovaný plug-in nabízí výkon 
300 koní a pohon všech kol. 
Na elektřinu ujede 53 km. 
Plug-in s předním pohonem
je o 100 000 Kč 
levnější (1,36 mil. Kč).

DS 7 E-TENSE (PLUG-IN 4X4)
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

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

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4573/1906/1625 mm, rozvor 2738 mm. 
Zavazadlový prostor 0,555/1,752 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1825/575 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1200/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 240 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,9 s. Spotřeba kom-
binovaná dle WLTP 1,3 l/100 km, emise CO2 kombinované 31 g/km.

CENA 1 460 000 Kč s DPH

Vlajkovou lodí značky DS je řada 7. Bezesporu nejzajímavějším 
pohonem je plug-in, který na rozdíl od benzinových a  vznětových 
motorizací nabízí pohon všech kol.

DS 7 jsme při jízdě s vybitým akumuláto-
rem naměřili 7,2 l/100 km. Tato spotřeba re-
prezentuje 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, 
budeme jezdit za 3,4 l/100 km. Když do-
bíjecí cyklus protáhneme na 200 km, po-
čítejme s  5,3 l/100 km. Pokud se plug-in 
nabije jednou za 300 km, začne se spotře-
ba pomalu vyrovnávat vznětovému motoru 
1.5 BlueHDI 95 kW (5,9 l/100 km). 

Stejný vnitřní prostor

Přestože kapacita akumulátoru 13,2 kWh 
je mezi plug-iny lehce nadprůměrná, u  ro-
bustního DS 7 nikterak neomezuje vnitřní 
prostor, stejný je i zavazadlový prostor, kte-
rý nabízí solidních 555 litrů pro konvenční 
i  hybridní verzi. Vestavba akumulátorů je 
tak pouze na úkor prostoru pro rezervní 
kolo a objemu palivové nádrže, který klesl 
z 55 l na 43 l.

PŘÍLOHA              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Efektivita hybridního po-
honu, dojezd na elektřinu

Průměrné zůstatkové 
hodnoty

Komfort cestování, dyna-
mické vlastnosti, vnitřní 

prostor

Nižší hmotnost brzdě-
ného přívěsu

Náklady na servis a díly

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU při jízdě 
s vybitým akumulátorem (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-
nota (Eurotax)

Náklady na servis 
dle TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebitelné díly včet-
ně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 40,70 % 23 600 26 900

150 000 3 roky 35,73 % 39 500 34 200

210 000 3 roky 30,76 %

DS 7 Crossback E-Tense 4x4

Pro DS 7 Crossback je plug-in hybrid 
důležitý především z  hlediska snížení 

flotilových emisí. Varianta s pohonem před-
ních kol při výkonu 165 kW vypouští jen 32 
gramů CO2 na ujetý kilometr. Třistakoňové 
SUV (220 kW) nabízí druhý elektromotor pro 
pohon zadních kol a  emisí vypouští ještě 
nepatrně méně (31 g/km). 

Plug-in hybridní DS 7 využívá stejný sys-
tém pohonu jako Peugeot 3008 nebo Opel 
Grandland X s pohony všech kol. V případě 
testovaného modelu se o pohon stará pře-
plňovaný čtyřválec 1,6 litru o výkonu 147 kW
doplněný o  elektromotor vpředu (81 kW) 
a vzadu (83 kW). Maximální využitelný výkon 
hybridní sestavy je úctyhodných 220 kW
 a 520 Nm (0–100 km/h za 5,9 s, 240 km/h). 
Plug-in se nabízí také s pohonem předních 
kol, má o 55 kW nižší výkon (0–100 km/h 
za 8,9 s, 225 km/h) a je o rovných 100 000 
korun levnější (1,36 mil. Kč). 

Přes 50 km 
jen na elektřinu

V  zadní části karoserie je umístěn po-

měrně výkonný akumulátor s  kapacitou 
13,2 kWh. Pro čistě elektrický pohon lze vy-
užít 10,4 kWh. Po vyčerpání této hodnoty 
systém spouští spalovací motor a  přepíná 
do hybridního režimu. S elektřinou si poté 
hospodaří sám. Na plně nabitý akumulátor 
jsme v kombinovaném režimu bez omezo-
vání a se zapnutou klimatizací ujeli 53 km, 
výrobce dle metodiky WLTP uvádí dojezd 
58 km.

Aby byly výsledky objektivní, u  plug-inů 
měříme spotřebu paliva vždy se zcela vybi-
tými akumulátory. Pokud známe dojezd na 
elektřinu, která je 53 km, lze si jednoduše 
spočítat reálnou spotřebu. 
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Velké americké SUV Ford Explorer se po mnoha letech vrací do 
Evropy, kde opět přebírá pozici vlajkového modelu značky. V boji se 
zavedenou evropskou konkurencí to sice nemá lehké, rozhodně má 
ale co nabídnout!

Ford po 17 letech obnovuje evropské 
prodeje vlajkové lodi Explorer. 
Kvůli bruselskému emisními 
šílenství je k dispozici pouze 
s plug-in hybridním pohonem, 
který ho sice prodražuje, 
ale nabízí 336 kW!

Explorer nabízí mezi SUV největší šířku interiéru. Přístrojové desce dominuje rozměrný dotykový displej 
s intuitivním ovládáním a českým menu. 

telná kapacita je 10,7 kWh a dle metodiky 
WLTP by se mělo dát v kombinovaném pro-
vozu ujet 42 km. V  rámci našeho testova-
cího okruhu jsme v kombinovaném režimu 
ujeli 37 km. Akumulátor je uložen vpravo 
pod druhou řadou sedadel, takže prostor 
pro cestující ani zavazadlový prostor ne-
zmenšuje. 

Z  běžné zásuvky se lithium-iontový aku-
mulátor o využitelné kapacitě 10,7 kWh na-
bije za 5 hodin a 50 minut. V případě nabí-
jení z wallboxu Ford nebo veřejné nabíječky 
se doba zkrátí na 4 hodiny a 15 minut. 

Dle plánované trasy si můžete zvolit způ-
sob využití baterie. Kromě automatického 
zapojení si lze ponechat energii až na konec 
trasy nebo baterii průběžně dobíjet.

Spotřeba závisí na chuti 
nabíjet

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 37 km, 
lze přesně určit reálnou spotřebu při různé 
frekvenci nabíjení. 

Exploreru jsme při jízdě s vybitým akumu-
látorem naměřili 10,7 l/100 km. Tato spotře-
ba benzinu reprezentuje kombinovaný pro-
voz ve městě, okresní silnici a dálnici, jejíž 
podíl je 30%. 

Pokud plug-in nabijeme každých 100 km, 

PŘÍLOHA             MANAŽERSKÉ VOZY               

Ford Explorer PHEV

vzduchu, natočení kol atd. Úprava rozdělení 
hnací síly přitom probíhá během pouhých 
100 milisekund.

Dojezd na elektřinu 37 km.
Nabito za 4 hodiny

Zatímco spalovací motor má k  dispozici 
nádrž objemu 70 litrů, elektromotor napájí 
kapalinou chlazený lithium-iontový akumu-
látor o  celkové kapacitě 13,1 kWh. Využi-

Ford představil šestou generaci modelu 
Explorer, jednoho z  nejprodávanějších 

SUV na severoamerickém trhu, již začát-
kem roku 2019. S několikaměsíčním odstu-
pem pak byla představena i plug-in hybridní 
verze, která se jako jediná vrací na evrop-
ský trh. Jde přitom o návrat s mnohaletým 
odstupem, protože se na českém trhu na-
posledy prodával explorer druhé generace 
před 17 lety. 

Pouze jako plug-in 4x4

Ford Explorer je v Evropě dostupný pouze 
v  plné výbavě a  jako plug-in hybrid kom-
binující podélně uložený třílitrový vidlicový 
šestiválec o výkonu 267 kW s elektromoto-
rem (74 kW). Kombinovaný výkon je 336 kW
a  točivý moment gigantických 840 Nm. 
Motor je standardně spojen s  desetistup-
ňovou samočinnou převodovkou a  poho-
nem všech kol. O přenos výkonu z motorů 
na kola se stará rozvodovka s elektromag-
netickou spojkou, která posílá výkon pri-
márně na zadní kola. To je ostatně jedna 
ze zajímavostí nového Fordu Explorer, který 
na rozdíl od předchozích generací přešel 
na novou platformu s  podélně uloženými 
motory a primárním pohonem zadních kol. 
Připojování předních kol probíhá zcela au-
tomaticky na základě informací získaných 
z  několika snímačů, které řídicí jednotka 
analyzuje každých 10 milisekund. V  potaz 
se bere například rychlost, teplota okolního 
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Variabilita sedadel druhé řady je mimořádná. Lze 
je posouvat o 17 cm a měnit sklon opěradel. 

Třetí řada je komfortní i pro dospělé. Vzadu ještě 
zbývá solidní zavazadlový prostor. 

FORD EXPLORER 3.0 ECOBOOST PHEV 4X4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu podélně uložený  zážehový vidlicový šestiválec pohání všechna kola, ob-
jem 2999 cm3, výkon 267 kW doplněný elektromotorem 74 kW. Souhrnný výkon 
336 kW, točivý moment pak 825 Nm. Samočinná desetistupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 5049/2004/1778 mm, rozvor 3025 mm. 
Zavazadlový prostor pětimístné verze 1,137, po sklopení sedadel 2,274 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost pětimístné verze 2466/694 kg. Hmotnost brzděné-
ho/nebrzděného přívěsu 2500/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 230 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,0 s. Spotřeba 
kombinovaná dle WLTP 3,1 l/100 km. CO2 71 g/km.

CENA 2 010 900 Kč s DPH

druhé řady, čímž vzniká další drahocenné 
místo pro nohy. A vzadu za třetí řadou ještě 
zbývá nadprůměrný prostor pro zavazadla 
s délkou ložné plochy 50 cm a úložným pro-
storem pod podlahou. 

Vyšší TCO

Náklady na provoz a pořízení kazí vyšší po-
řizovací cena a náklady na palivo. Naopak 
zůstatkové hodnoty jsou podle společnosti 
Eurotax vysoké. Po 3 letech provozu a ujetí 
90 000 km ztratí explorer jen polovinu hod-
noty. Údaje nákladů na servis a opotřebitel-
né díly bohužel nebyly k dispozici. 

PŘÍLOHA              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Komfort, odhlučnění, 
vnitřní prostor

Nelze získat SPZ „EL“ 
a tedy výhodné měst-

ské parkování

Variabilita 2. řady sedadel, 
plnohodnotná 3. řada

Nižší dojezd na elektři-
nu 37 km

Hmotnost přívěsu 
až 2,5 tuny Vyšší pohotovostní 

hmotnostRobustní konstrukce, 
zůstatkové hodnoty

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU 
při jízdě s vybitým akumulátorem (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

12,8/9,3 8,8/10,9 10,8

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet ujetých km Stáří Zůstatková hodnota (Eurotax) Náklady na servis a díly

90 000 3 roky 49,59 % Nejsou k dispozici

150 000 3 roky 43,53 % Nejsou k dispozici

210 000 3 roky 37,48 %

což je při jízdách do práce a zpět reálné, bu-
deme jezdit za 6,7 l/100 km. Když dobíjecí 
cyklus protáhneme na 200 km, počítejme 
s 8,7 l/100 km. Pokud se plug-in nabije jen 
jednou za 400 km, stoupne spotřeba benzi-
nu na 9,7 l/100 km. 

Není bez zajímavosti, že při rychlosti 
100 km/h motor na desátý stupeň točí jen 
1500 1/min, takže i  při dálniční rychlosti 
130 km/h se převaluje pod 2000 otáček. To 
pomáhá snižovat spotřebu benzinu a i s vy-
bitými akumulátory ji má mohutné dvouapůl-
tunové SUV při 130 km/h jen 10,8 l/100 km. 

Bez výhodného 
parkování

Čistě elektrický nebo alespoň hybridní po-
hon se nejvíce vyplatí v městském provozu. 
Pomineme-li lokální snížení emisí, je z důvo-
du hmotnosti spotřeba při jízdě s  vybitými 
akumulátory na benzin vysoká a pohybuje 
se kolem 13 l/100 km. Proto je ideální měst-
ský provoz absolvovat v  elektrickém nebo 
alespoň hybridním režimu. 

Schopnosti elektromotoru do městského 
provozu postačují. Výkon elektromotoru 
(74 kW) sice není s  ohledem na vysokou 
hmotnost kdovíjaký, explorer s ním ale so-
lidně zrychluje a pro běžnou jízdu naprosto 
postačuje. 

Škoda jen že explorer těsně neplní emisní 
předpisy, které umožňují získat registrační 
značku „EL“ a  tedy řadu drobných výhod 
včetně parkování na modrých zónách. 

Pohodlný i v sedmi

Někteří novináři kritizují horší, neevropské 
dílenské zpracování, špatně lícující plasty 
a tak dále. My bychom dílenské zpracování 
označili za průměrné, tedy měřené optikou 
kategorie SUV. Právě tato třída má zcela jiné 
priority než drahé sedany. Auta SUV jsou 
o  komfortu, užitku, dobře omyvatelných 
a  odolných materiálech, schopnostech 
trakce pohonu všech kol a vysoké variabilitě 
vnitřního prostoru. A právě v  této poslední 
disciplíně si explorer vede znamenitě. 

Tři samostatné zadní sedáky jsou nad-
průměrně pohodlné. Krajní sedadla jsou 
dostatečně daleko od dveří a  jsou rozmě-
rově nadprůměrně velkorysá. Středové se-
dadlo je o 6 cm užší, i to ale nabízí dostatek 
komfortu. Všechna sedadla druhé řady lze 
posouvat o 16 cm a  lze u  nich polohovat 
opěradlo v  dostatečném rozsahu. Samo-
statnou kapitolou jsou elektricky výklopná 
sedadla třetí řady. Na rozdíl od většiny ev-
ropských modelů jsou plnohodnotná, a tak 
se bez výraznějších omezení usadí i dospě-
lí. Příjemný je sklon opěradel, nadprůměrný 
prostor je i nad hlavami cestujících. I když 
jsou sedáky jen 22 cm nad podlahou, při 
posunutých sedadlech druhé řady vzniká 
dostatečný prostor i pro dospělé cestující. 
Navíc lze nárty nohou vsunout pod sedáky 



Poslední novinkou je mohutný pick-up Gladiator, 
měří 5,6 metru. Pohání ho vznětový šestiválec 
o výkonu 194 kW. Ceny startují od 1,45 mil. Kč. 
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Jeepu se pod Fiatem mimořádně daří. Nová generace legendárního 
wrangleru od roku 2019 oživuje prodeje díky své modelové 
rozmanitosti. Zajímavou novinkou je mohutný, téměř šestimetrový 
pick-up Gladiator se šestiválcovým dieselem.

ky mimořádná. Snad jen to, že prodloužená 
pětidveřová verze má kvůli třímetrovému 
rozvoru omezený přechodový úhel. A  po-
kud s wranglerem vjedete na silnici, nezkla-
me vás ani zde. 

Excelentní zůstatkové 
hodnoty!

Jeepu, respektive Fiatu se povedl husar-
ský kousek. Zatímco předchozí generace se 
v zůstatkových hodnotách po tříletém pro-
vozu a nájezdu 90 000 km ani nedostala na 
50 %, nová generace je v tomto ohledu sko-
kanem roku. Polepšila si o více než 10 %! 

U  tři roky starého wrangleru s  nájezdem 
90 000 km by se zůstatková hodnota po-
hybovala na 59 %, což je v segmentu terén-
ních SUV absolutně nejvyšší hodnota. 

S  ohledem na konstrukci automobilu 
nepřekvapí, když se dlouhodobá spotře-
ba benzinu pohybuje kolem 11 l/100 km. 
Vznětový motor 2.2 CRDi/147 kW byl 
o  2 l/100 km úspornější. Z  nabídky je ale 
dočasně stažen. Naopak v Jeepu Gladiator, 
tedy v  mohutném pick-upu, je diesel jedi-
nou možnou volbou. Není to ale ledajaký 
diesel, jde o vidlicový šestiválec se 194 kW. 

Pětiletá záruka

Z pohledu povahy a konstrukce vozu jsou 
ceníkové ceny atraktivní. Pětidveřová dlou-
há verze Unlimited startuje na 1,24 mil. Kč, 
je tedy o 86 000 Kč dražší nežli výchozí tříd-
veřová verze. I  to je rozumný příplatek za 
pořádný kus auta navíc. 

Zajímavá je tovární záruka na 5 let nebo 
100 000 km. V prvních dvou letech není ná-
jezd kilometrů omezen.

Jeep Wrangler Unlimited 2.0 T

Pětidvéřová verze Unlimited překvapí 
svou univerzálností. Zatímco klasický 

krátký třídveřový wrangler je spíše stylov-
kou, verze Unlimited už zastane roli univer-
zálního společníka. Díky rozvoru protáhlému 
o 549 mm je výrazně delší (4,88 m). Onoho 
více než půl metru přitom automobilka zu-
žitkovala naprosto skvěle, což je vidět pře-
devším v  prostoru zadních sedadel. Ještě 
delší karoserii pak nabízí pick-up Gladiator, 
který vstupuje do prodeje. 

Samostatnou kapitolou jsou terénní 
schopnosti wrangleru. Rámový podvozek 
se snad vůbec nekroutí, výkyvy náprav jsou 
dostatečné a trakce pohonu je i bez uzávěr-
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Pětidveřový Wrangler Unlimited je naprosto 
univerzálním společníkem. Oproti 
třídveřové verzi je o znatelných
55 cm delší a jen o 77 000 Kč 
dražší. 

JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA 2.0 T GME
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu podélně uložený   přeplňovaný zážehový čtyřválec 1995 cm3, 200 kW při 
5250 1/min, 400 Nm při 3000 1/min pohání zadní nebo všechna kola. Převodov-
ka samočinná, osmistupňová. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4882/1894/1881mm, rozvor 3008 mm. 
Zavazadlový prostor 0,548/1,059 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2013/583 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 2495/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 180 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,6 s. Spotřeba kom-
binovaná dle WLTP 11,2 l/100 km, emise CO2 kombinované 252 g/km. 

CENA 1 404 900 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Klasická, bytelná rámová 
konstrukce

Vyšší spotřeba zážeho-
vého motoru

Schopnosti v terénu, 
rozumné jízdní vlastnosti 

na silnici
Jen průměrný vnitřní 
prostor s ohledem na 

vnější rozměry

Originální design, odní-
matelná střecha, zvídavé 
pohledy kolemjdoucích

Mimořádně vysoké zůstat-
kové hodnoty

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-
nota (Eurotax)

Náklady na servis 
dle TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebitelné díly včet-
ně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 59,00 % 23 200 35 800

150 000 3 roky 51,80 % 48 400 44 100

210 000 3 roky 44,59 %

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU  (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

12,4/8,3 7,8/11,5 10,9
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KIA SORENTO 1.6 T-GDI PHEV
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec pohání všechna kola, ob-
jem 1598 cm3, vý kon 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 pětimístné verze 2130/515 kg. Hmotnost brzděné-
ho/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 s DPH

PŘÍLOHA              MANAŽERSKÉ VOZY                 

Čtvrtá generace modelu Sorento přináší revoluční změny. K dispozici 
je jak se spalovacími motory, tak i nově s hybridním nebo plug-in 
hybridním pohonem. 

Kia Sorento PHEV

Nová Kia Sorento má ambice konku-
rovat svým vnitřním prostorem před-

ním příčkám segmentu. Celková délka 
sice oproti předchůdci 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 hod-
notu. 

Každé SUV by mělo mít pohon všech kol. 
Sorento ho nabízí standardně ve všech čty-
řech výbavových stupních s výjimkou nejlev-
nější verze 2.2 CRDi 148 kW (1 099 980 Kč). 

Základem klasického hybridu je zážehový 
přeplňovaný čtyřválec 1.6 T-GDi (132 kW) 
spojený s  elektromotorem (44 kW) čerpa-
jícím energii z  lithium-iontové baterie s ka-
pacitou 1,49 kWh. Celkový výkon soustavy 
169 kW a 350 Nm je přenášen skrze šes-
tistupňovou automatickou převodovku na 
všechna čtyři kola. 

Ještě zajímavější je plug-in hybridní ústro-
jí. To sdílí stejný motor 1.6 T-GDi (132 kW) 

s hybridem, ovšem zde mu sekunduje elek-
tromotor s výkonem 67 kW. Výsledný výkon 
soustavy 195 kW s 350 Nm putuje ke všem 
kolům a staví jej na vrchol nabídky. 

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 
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a palubní nabíječka s výkonem 3,3 kW má 
své místo pod zavazadlovým prostorem. 
Díky prodlouženému rozvoru lze sedadla 
druhé řady posunout o dalších 45 mm do-
předu, což usnadňuje nástup do třetí řady, 
která je ale vhodná pro menší jedince. 

Na elektřinu 48 km

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 solidních 48 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 l příjemně pře-
kvapil. V kombinovaném režimu si mohutné 
sorento řeklo o  8,1 l/100 km. Při dojezdu 
na elektřinu (48 km) je výsledná spotřeba 
závislá na chuti dobíjet. Pokud tedy bude-
me akumulátory nabíjet každých 100 km, 
bude spotřeba 4,2 l/100 km. Pokud nabíje-
cí interval protáhneme na 200 km, budeme 
jezdit stále pod spotřebou vznětového mo-
toru (6,2 l/100 km). Když akumulátory na-
bijeme až po ujetí 400 km, bude spotřeba 
7,1 l/100 km, tedy stejně jako u vznětového 
motoru 2.2 CRDi 4x4. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Komfortní podvozek, od-
hlučnění

Stísněný prostor 
ve třetí řadě

Mimořádně vysoká variabilita 
druhé řady sedadel, vnitřní 

prostor
Absence rezervního 

kolaNízká spotřeba při jízdě 
s vybitým akumulátorem

Dojezd na elektřinu 48 km

Záruka 7 let nebo 
150 000 km, první 3 roky 

bez omezení kilometrů

Vyšší pohotovostní 
hmotnost

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-
nota (Eurotax)

Náklady na servis 
dle TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebitelné díly včet-
ně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 50,63 % 19 500 27 800

150 000 3 roky 44,66 % 34 300 33 100

210 000 3 roky 38,68 %

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



42  I  červen 2021BusinessCar

PŘÍLOHA             MANAŽERSKÉ VOZY               

Mercedes-Benz má mezi dobíjecími hybridy výjimečné postavení. 
Pro třídu C i E totiž nabízí jak benzinový, tak i dieselový plug-in. 

Mercedes-Benz E 300 de 
4Matic

Pro test jsme tedy zvolili unikátnější plug-
-in se vznětovým motorem. Systém 

pohonu je pro třídu C k dispozici pouze se 
zadním pohonem, zatímco třídu E si můžete 
za akceptovatelný příplatek 72 600 Kč kou-
pit i s pohonem všech kol. 

Úctyhodných 700 Nm

Dvoulitrový turbodiesel s  parametry 
143 kW a 400 Nm je totiž sám o sobě velmi 
dobrým motorem. Nejenže je ve výchozím 
provedení E 220 d dostatečně dynamický, 
ale především má nízkou reálnou spotřebu. 
Elektromotor o  výkonu 90 kW a  točivém 
momentu 440 Nm je vložený mezi spalovací 
motor a  devítistupňovou samočinnou pře-

vodovku. Sestava obou motorů tak nabízí 
úctyhodný točivý moment 700 Nm i výkon 
225 kW, což mu propůjčuje mimořádnou 
dynamiku. Při jízdě na elektřinu je nejvyšší 
rychlost 135 km/h. 

Na elektřinu 45 km

Akumulátor o kapacitě 13,5 kWh by měl 
podle metodiky WLTP vystačit na 52 km 
bezemisní jízdy. My jsme v kombinovaném 
režimu ujeli 45 km, po dálnici při rychlosti 
130 km/h pak kapacita vystačí na 33 km. 

Spotřebu nafty měříme při jízdě s vybitým 
akumulátorem. U plug-inů je to jediná mož-
nost, jak objektivně porovnat skutečnou 
spotřebu paliva. Náklady na palivo, respek-
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Mercedes je jedinou značkou, která 
nabízí benzinový i dieselový plug-in. 

Navíc si můžete vybírat mezi 
pohonem zadních nebo 

všech kol. 

tive výsledná spotřeba tak závisí na chuti 
dobíjet akumulátor. Pokud plug-in nebudete 
nabíjet vůbec, počítejte se spotřebou kolem 
6 l/100 km. Když ho připojíte do zásuvky 
alespoň jednou za 400 km, klesne výsledná 
spotřeba na 5,2 l/100 km. Pokud frekvenci 
nabíjení zkrátíte na 200 km, budete jezdit za 
4,6 l/100 km, což je s ohledem na velikost, 
výkon i pohon všech kol mimořádně nízká 
spotřeba. Při každodenním dojíždění do 
práce je ale reálné dobíjet akumulátor i ka-
ždých 100 km. V takovém případě budete 
jezdit za úctyhodných 3,2 l/100 km.

Návratnost?

Návratnost investice do hybridního po-
honu může být okamžitá. Výkonově se 
plug-in s  225 kW nejvíce blíží šestiválci 
E 400 d 4Matic (243 kW), je ale o 111 000
korun dražší. Anebo se lze spokojit 
s  o  něco slabší variantou E 300 d 4Matic 
(195 kW), která je o  100 000 Kč levnější. 
Pokud bychom akumulátory plug-inu nabí-
jeli každých 100 km, tak se návratnost vrátí 
po ujetí zhruba 105 000 km, pokud by se 
interval nabíjení prodloužil o  dvojnásobek, 
stejně se prodlouží i  návratnost. Zákazníci 
u mercedesu ale spíš upřednostňují ekolo-
gický přínos pohonu nežli haléřové úspory 
v nákladech na palivo. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Vyspělé technologie a efekti-
vita pohonu

Akumulátory čás-
tečně zasahují do 

zavazadlového 
prostoru

Jízdní vlastnosti, dynamika 
(225 kW a 700 Nm)

Průměrný dojezd na 
elektřinu (45 km) 

Možnost volby pohonu 
zadních nebo všech kol Jen průměrné zů-

statkové hodnoty 
vznětových motoriza-

cí včetně plug-inu
Zůstatkové hodnoty u ben-
zinových motorizací včetně 

plug-inu

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

Motor, převodovka

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

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

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost  2140/660 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 2100/750 kg.

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

CENA 1 782 330 Kč s DPH

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-
nota (Eurotax)

Náklady na servis 
dle TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebitelné díly včet-
ně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 47,33 % 32 300 36 800

150 000 3 roky 41,89 % 69 800 49 100

210 000 3 roky 36,46 %

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

6,1/5,2 4,8/6,3 5,9
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Ceník insignie příjemně překvapí. Nejlevnější 
verze vyjde na 649 990 Kč. Za kombi se připlácí 
30 000 Kč. 

OPEL INSIGNIA 2.0 CTDI 8AT
ZÁKLADN ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  vznětový přeplňovaný čtyřválec pohání přední kola, 
objem 1955 cm3, vý kon 128 kW při 3500 1/min, točivý moment 380 Nm 
při 1500–2750 1/min. Samočinná osmistupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4986/2093/1500 mm, rozvor 2829 mm. 
Zavazadlový prostor pětimístné verze 0,560/1,655 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost pětimístné verze 1741/595 kg. 
Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 1625/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 222 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,1 s. 
Spotřeba kombinovaná dle WLTP 5,0–5,7 l/100 km. CO2 131–149 g/km.

CENA
749 990 Kč s DPH (709 990 Kč s ručně řazenou převodovkou, 
příplatek za kombi +30 000 Kč)

Opel své nové modely staví ve spolupráci s  francouzským PSA. 
Insignia je posledním modelem, který využívá původní platformu Opelu. 
S Peugeotem 508 tedy nemá nic společného, což přináší i výhody. 

převodovkou, ale pokud si vystačíte se 
šestistupňovým manuálem, můžete ušetřit 
40 000 Kč. Jedná se o  ideální kompromis 
mezi cenou a výkonem, který ocení zejmé-
na fleetoví zákazníci. Náročnější si mohou 
k automatu naopak připlatit 50 000 Kč za 
pohon všech kol. 

Motor má solidní zátah a dostatek výkonu, 
naladění automatické převodovky má ale za 
úkol především šetřit palivo. 

Diesel má o 10 % nižší 
zůstatkové hodnoty 

Zůstatkové hodnoty benzinových verzí re-
prezentují průměr v dané kategorii. Znatelně 
nižší jsou ale u vznětových motorizací, a to 
o  znatelných 9,7 %. Insignia je příkladem 
přetrvávající hysterie kolem vznětových mo-
torů. Přitom testovaný kousek s nejvýkon-
nějším dieselem patří mezi nejúspornější 
a nejekologičtější spalovací motory součas-
ného trhu. Dlouhodobě lze s dieselem jez-
dit za 5,7 l/100 km, což je mezi automobily 
střední třídy jedna z nejlepších hodnot vů-
bec. Insignia má i  nízké náklady na servis 
a opotřebitelné díly. 

PŘÍLOHA              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Komfortní podvozek, 
vnitřní prostor

Jen průměrné od-
hlučnění vznětového 

motoru

Temperamentní a nápadně 
úsporný diesel

O 10 %  nižší zůstat-
kové hodnoty dieselu 

proti zážehovému 
motoru

Výtečná ergonomie při 
řízení, mimořádně komfort-

ní sedadla

Nízké TCO

Široký výběr motorů 
včetně verze  4x4

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

5,9/4,6 3,9/6,0 5,7

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-
nota (Eurotax)

Náklady na servis 
dle TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebitelné díly včet-
ně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 41,42 % 17 500 38 100

150 000 3 roky 36,43 % 30 900 45 400

210 000 3 roky 31,43 %

Opel Insignia 2.0 CDTI

Peugeot 508 je zcela novým automobi-
lem, což je znát především na jízdních 

vlastnostech, designu a  nejmodernějších 
technologiích včetně asistenčních systémů. 
Vnitřní prostor je ale v  daném segmentu 
střední třídy podprůměrný. Zvláště vzadu 
u  verze sedan. Opel Insignia je v  tomto 
ohledu velkorysý a uvnitř patří k  největším 
autům střední třídy. 

Technologická 
modernizace

Loni byla insignia výrazně modernizována. 
Designová revoluce se nekonala, v nových 
technologiích a  asistenčních systémech 
však ano. Viditelný rozdíl, a  to doslova, je 
patrný v noci. S nejvyšší výbavou (pro dvě 
střední za příplatek) insignia dostala nové 
adaptivní světlomety IntelliLux LED Pixel 
Light, jejichž každý světlomet obsahuje 84 
diod namísto předchozích 16. Zrychlilo se 
jejich natáčení i kvalita světelného paprsku. 

Další zlepšení, které lze cítit, je v  komfort-
nějších, přitom stále sportovně střižených 
předních sedadlech. Výrazné boční vedení 
a ortopedické vedení zad se i nadále pyšní 
certifikáty AGR. 

Výrazně lepší jsou asistenty řidiče včetně 
adaptivního tempomatu. Novinkou jsou di-
gitální couvací kamery kombinované s pří-
platkovým asistentem pro couvání. Ten de-
tekuje objekty ve vzdálenosti do 20 metrů 
a úhlu 90 stupňů na obou stranách vozu. 

Insignia nabízí pestrou nabídku pohon-
ných jednotek, převodovek včetně pohonu 
4x4. Testovaný diesel s  výkonem 128 kW 
je spojený s  osmistupňovou samočinnou 
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Vlajková loď Peugeotu nabízí nový pohled na střední třídu automobilů, 
kdy svým pojetím dokáže konkurovat i  prémiovému segmentu. 
Poslední změnou je obohacení motorové nabídky o plug-in hybrid. 

Peugeot 508 SW Hybrid

Peugeot 508 nabízí prvotřídní materiá-
ly, vysoký jízdní komfort, líbivý design 

a ve verzi GT také výborné jízdní vlastnosti. 
TCO kazí vyšší pořizovací cena, stále je ale 
konkurenceschopné stejně tak jako nákla-
dy na servis a opotřebitelné díly. Někomu 
však může vadit těsnější prostor na zad-
ních sedadlech v oblasti kolen a u sedanu 

kvůli elegantně se svažující střeše i  nad 
hlavou. 

Přísnější emisní předpisy o  něco zmen-
šily nabídku motorizací. Spalovací motory 
reprezentuje jen vznětová patnáctistovka 
s 96 kW a nepatrně objemnější, ale znatel-
ně výkonnější benzinový čtyřválec 1,6 litru 
se 165 kW (ten z  ceníku nyní na krátkou 
dobu zmizel). No a pak je tu stejně výkonný 
plug-in hybrid, z důvodu téměř třistakilové 
nadváhy má nepatrně horší dynamiku. Roz-
díl ale částečně smazává vyšší točivý mo-
ment, a  tak tisíc metrů s  pevným startem 
trvá plug-inu o necelou 1 s déle (27,8 s). 
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Peugeot 508 dokáže v praxi ujet na elektřinu 
45 km. Plug-in je k mání i ve verzi liftback. Na elektřinu 45 km

Plug-in hybridní verzi pohání přeplňovaný 
čtyřválec 1.6 PureTech/133 kW, kterému 
asistuje elektromotor s 81 kW. Celkový vý-
kon sestavy je 165 kW. Akumulátory mají 
kapacitu 11,8 kWh, využít ale lze 9,3 kWh. 
Po vyčerpání této hodnoty systém spou-
ští spalovací motor. Na akumulátor jsme 
v  kombinovaném režimu bez omezování 
a  se zapnutou klimatizací ujeli 45 km (dle 
metodiky WLTP 52 km). Peugeot stejný 
systém montuje také do SUV 3008, kde ale 
ve výkonnější verzi umí nabídnout i pohon 
všech kol. 

Aby byly výsledky objektivní, u  plug-inů 
měříme spotřebu paliva vždy se zcela vybi-
tými akumulátory. Pokud známe dojezd na 
elektřinu, která je u kombi 45 km, lze reálnou 
spotřebu jasně určit. Peugeotu 508 jsme při 
jízdě s vybitým akumulátorem naměřili kom-
binovanou spotřebu 5,8 l/100 km. Pokud 
plug-in nabijeme každých 100 km, budeme 
jezdit za 3,2 l/100 km. Když dobíjecí cyk-
lus protáhneme na 200 km, počítejme se 
4,5 l/100 km. Pokud se plug-in nabije jed-
nou za 400 km, vyrovná se spotřeba vzně-
tovému motoru 1.5 BlueHDi (5,1 l/100 km). 

Menší zavazadlový 
prostor i nádrž

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

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti, komfort 
cestování, dynamika

O 62 litrů menší 
zavazadlový prostor 

plug-inu

Efektivita hybridního pohonu
Nižší hmotnost brz-

děného přívěsu
Design, ergonomie při řízení

Prémiový interiér Vyšší pořizovací cena

PEUGEOT 508 SW PLUG-IN HYBRID
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec společně s elektropoho-
nem (81 kW) pohání přední kola, zdvihový objem 1598 cm3, vý kon 133 kW při 
6000 1/min, točivý  moment 300 Nm při 3000 1/min. Souhrnný výkon pohonu 
165 kW a 360 Nm. Samočinná osmistupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4778/1859/1420 mm, rozvor 2793 mm. 
Zavazadlový prostor 0,468 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1820/470 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1340/745 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 250 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,2 s. Spotřeba kom-
binovaná dle NEDC 1,4–1,6. Emise CO2 kombinované dle NEDC 33–36 g/km.

CENA 1 145 000 Kč s DPH

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-
nota (Eurotax)

Náklady na servis 
dle TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebitelné díly včet-
ně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 40,90 % 20 200 24 500

150 000 3 roky 35,96 % 33 900 29 800

210 000 3 roky 31,03 %

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU při jízdě 
s vybitým akumulátorem (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

Peugeot 508 dokáže v praxi ujet na elektřinu 
45 km. Plug-in je k mání i ve verzi liftback. 
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Koleos nabízí nadprůměrný jízdní 
komfort. I přes vyšší pohotovostní 
hmotnost jsou jízdní vlastnosti 
jisté a snadno čitelné. 

RENAULT KOLEOS 1.3 TCE 4X2
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec pohání přední kola, zdvi-
hový objem 1333 cm3, vý kon 116 kW při 5500 1/min, točivý  moment 270 Nm při 
1800–3750 1/min. Samočinná sedmistupňová převodovka.  

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4672/1813/1667 mm, rozvor 2704 mm. 
Zavazadlový prostor 0,498/1,706 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1795/539 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1650/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 200 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,7 s. Spotřeba 
kombinovaná 6,8 l/100 km, emise CO2 kombinované 153 g/km.

CENA 845 000 Kč s DPH

Renault mohl vyššímu managementu firem ještě loni nabídnout tři 
reprezentativní modely. Velký sedan nebo kombi Talisman, ve třídě 
SUV pak Koleos a noblesní Espace, který je bohužel už minulostí.  

je technicky stále stejný. Pracuje na princi-
pu elektromagneticky ovládané rozdělovací 
spojky se třemi režimy: automatickým, do 
terénu určeným „Lock“ s  rovnoměrným 
rozdělením hnacích sil a  režimem pohonu 
pouze předních kol, který šetří palivo. Pra-
xe tento systém prověřila, je spolehlivý a na 
kluzkém povrchu velmi efektivní. 

Průměrné TCO

Zajímavý je neexistující rozdíl ve spotřebě. 
V praxi jsme zážehovému i vznětovému mo-
toru naměřili stejnou kombinovanou spotře-
bu 7,0 l/100 km. Vznětový motor se musí 
vypořádat se znatelně vyšší hmotností auta 
(+250 kg) a  pohonem všech kol. Tyto as-
pekty devalvují vyšší úspornost vznětového 
motoru. 

Renault Koleos nikterak nevybočuje z ka-
tegorie středně velkých SUV. Zůstatkové 
hodnoty jsou průměrné stejně tak jako ná-
klady na servis a opotřebitelné díly. Zajíma-
vé je, že zůstatkové díly jsou téměř shodné 
u zážehové i vznětové verze. 

Renault poskytuje pětiletou záruku nebo 
150 000 km. 

PŘÍLOHA              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

TCO i zůstatkové hodnoty
Mohutná zpětná zr-

cátka a přední sloupky 
omezují výhled

Vnitřní prostor, pohodlná 
zadní sedadla s polohova-

telným opěradlem
Ovládání infotainmentu 
je při prvním seznámení 

méně intuitivníJízdní komfort, bohatá 
základní výbava

 SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

7,7/5,7 5,5/7,7 7,01

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-
nota (Eurotax)

Náklady na servis 
dle TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebitelné díly včet-
ně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 50,14 % 21 700 30 400

150 000 3 roky 44,02 % 41 900 38 000

210 000 3 roky 35,74 %

Renault Koleos 1.3 TCe

Elegantní espace ležel šikovně na pome-
zí tříd SUV a  MPV. Kvůli bruselskému 

emisnímu šílenství ale z ceníku letos zmizel. 
Ale zase není důvod ke smutku, protože 
pokud bychom tyto dva modely srovnávali 
z pohledu ceny a užitné hodnoty, tak vyhrá-
vá všestrannější koleos. 

Interiér na kvalitních materiálech nešet-
ří. Mezi středně velkými SUV nabízí lehce 
nadprůměrný vnitřní prostor. Štědrý je pře-
devším v podélném směru. I vyšší cestující 
budou mít stále dostatek prostoru pro kole-
na vzadu, a to dokonce i když budou přední 
sedadla posunuta zcela dozadu. Velkým 
benefitem jsou pohodlná zadní sedadla, 
která jsou dostatečně vysoko nad podlahou 
a mají seřiditelná opěradla. 

Nově na benzin i naftu 
se stejnou spotřebu

Renault Koleos bylo možné ještě loni 
pořídit výhradně se vznětovými motory 
1,7 l/110 kW (od 799 900 Kč) a  2,0 l/
140 kW (od 959 900 Kč). Kvůli hrozícím 

pokutám za nadlimitní emise ale musejí 
automobilky měnit nebo osekávat nabídky 
výkonnějších nebo starších motorů. 

Koleos tak nyní pořídíte s  novým tem-
peramentním přeplňovaným zážehovým 
čtyřválcem 1,3 l/116 kW (od 865 000 Kč) 
pohánějícím přední kola. Standardně je 
spojen s  dvojspojkovou sedmistupňovou 
samočinnou převodovkou. Druhým moto-
rem je dobře známý, avšak modernizovaný 
vznětový čtyřválec 2.0 Blue dCi/135 kW 
(od 1 015 000 Kč) pohánějící všechna kola. 
Převodovka je v  tomto případě také sa-
močinná, ale bezestupňová CVT a v rámci 
testu nás příjemně překvapila. Systém 4x4 
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Vlajkovou lodí španělského výrobce je Seat Tarraco. Tomu se povedl 
husarský kousek, když jako jediný koncernový model nabízí i  verzi 
plug-in s výkonem 180 kW. Volkswagen Tiguan Allspace ani Škoda 
Kodiaq s ním zatím nepočítají. 

Seat Tarraco e-Hybrid

Základem tarraca je, stejně jako u Ško-
dy Kodiaq a  Volkswagenu Tiguan 

Allspace, platforma MQB v provedení A2. 
Je ale zajímavé, že plug-in dostal pouze 
Volkswagen Tiguan, nikoli větší Tiguan All-
space. A srovnatelná Škoda Kodiaq plug-
-in zatím také nenabízí. Nicméně platformy 
jsou pro zástavbu plug-inu připraveny. 

Této výhody tedy zatím využívá jen Seat. 
V  útrobách Tarraca e-Hybrid najdeme 
osvědčenou koncernovou techniku, zná-
mou třeba ze Škody Octavie RS iV. Pod 
kapotou pracuje přeplňovaný zážehový 
čtyřválec 1.4 TSI (110 kW), kombinovaný 
s  elektromotorem o  výkonu 85 kW, který 
čerpá svoji energii z lithium-iontových aku-
mulátorů o kapacitě 13 kWh. Celkový vý-
kon tohoto ústrojí činí 180 kW a 400 Nm.

Vestavba hybridního pohonu se ale ne-
obešla bez omezení. Akumulátory částeč-
ně zasahují do zavazadlového prostoru, 
a tak tarraco přišlo o část dvojité podlahy. 
Základní objem zavazadlového prostoru 
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Seat Tarraco e-Hybrid ujede na 
elektřinu 47 km, maximální rychlost 
je 140 km/h. Pak se spíná 
spalovací motor. 

se tak zmenšil o  150 l. Hodnota 610 l je 
ale stále nadprůměrná. S tímto omezením 
souvisí i skutečnost, že plug-in hybrid ne-
lze pořídit se třetí řadou sedadel a  nelze 
ani volit pohon všech kol. Naopak cena je 
s ohledem na výkon 180 kW a solidní vý-
bavu přívětivá. 

Na elektřinu 47 km

Aby byly výsledky objektivní, u  plug-inů 
měříme spotřebu paliva vždy se zcela vybi-
tými akumulátory. Pokud známe dojezd na 
elektřinu, která je u tarraca 47 km, lze zjistit 
reálnou spotřebu. 

Při jízdě s  vybitým akumulátorem 
jsme naměřili kombinovanou spotřebu 
7,4 l/100 km. Pokud tedy plug-in nabije-
me každých 100 km, budeme jezdit za 
3,9 l/100 km. Když dobíjecí cyklus protáh-
neme na 200 km, počítejme s 5,7 l/100 km. 
Pokud se plug-in nabije jednou za 400 km, 
vyrovná se spotřeba vznětovému motoru 
2.0 TDI (6,5 l/100 km). 

Vysoké zůstatkové 
hodnoty, rozumné TCO 
a záruka 5 let

Protože Seat Tarraco má mnoho společ-
ného se Škodou Kodiaq a Volkswagenem 
Tiguan Allspace, podobné je to i s celkový-
mi TCO. Náklady jsou v rámci sourozenců 
srovnatelné, v rámci konkurence reprezen-
tují průměrné hodnoty. 

Zůstatkové hodnoty tarraca jsou v  da-
ném segmentu nadprůměrné. Je zajímavé, 
že plug-inu trh věří, protože mu společ-
nost Eurotax oproti klasickým spalovacím 
motorům predikuje nejvyšší zůstatkovou 
hodnotu. Potěší také prodloužená záruka 
výrobce na 5 let nebo 100 000 km.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Mimořádně prostorný 
interiér

Plug-in nenabízí po-
hon 4x4 ani 7místný 

interiér

Nadprůměrná výbava i u nej-
levnější verze Absence dvojité 

podlahy – o 150 litrů 
menší zavazadlový 

prostor

Zůstatková hodnota, TCO

Schopnost tahat přívěsy 
o hmotnosti 2 t

SEAT TARRACO E-HYBRID 180 KW
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec zdvihového objemu 
1395 cm3 (110 kW při 5000 1/min, 250 Nm) spojený s třífázovým synchronním 
elektromotorem (85 kW; 330 Nm) pohání přední kola. Souhrnný výkon pohonu 
je 180 kW při 5000–6000 1/min; 400 Nm při 1550–3500 1/min.  
Samočinná šestistupňová převodovka DSG.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4735/1839/1658 mm, rozvor 2790 mm. 
Zavazadlový prostor 0,610 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1868/522 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 2000/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 205 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,5 s. Spotřeba 
kombinovaná dle WLTP 1,6–2,0 l/100 km. Emise CO2 37–46 g/km. Kapacita 
akumulátorů 13 kWh. 

CENA 1 124 900 Kč s DPH

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-
nota (Eurotax)

Náklady na servis 
dle TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebitelné díly včet-
ně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 47,40 % 15 100 27 200

150 000 3 roky 41,65 % 25 150 38 300

210 000 3 roky 35,94 %

SPOTŘEBA BENZINU V RÁMCI TESTU –
JÍZDA S VYBITÝM AKUMULÁTOREM 

(l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

7,3/6,1 5,7/78,2 7,4
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Světlá výška vzrostla na 213 mm, což 
je unikum. Karoserie je o 50 mm delší 

a o 35 mm širší a znatelně 
pevnější. Má tak odolat 

novým nárazovým 
testům EuroNCAP. 

SUBARU OUTBACK 2.5I
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu podélně uložený  zážehový atmosférický čtyřválec pohání všechna kola, 
zdvihový objem 2498 cm3, vý kon 124 kW při 5000–5800 1/min, točivý  moment 
252 Nm při 3800 1/min. Samočinná bezestupňová převodovka CVT. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4870/1875/1675 mm, rozvor 2745 mm, 
světlá výška 213 mm. Zavazadlový prostor 0,561/1,822 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1642/5495 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 2000/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 193 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,2 s. Spotřeba 
kombinovaná dle WLTP 8,6 l/100 km, emise CO2 kombinované 193 g/km.

CENA 1 085 000 Kč s DPH

Šestá generace Subaru Outback je jednou z nejzajímavějších novinek 
roku. Bez ohledu na hybridní bláznovství se představuje s klasickým, 
nadprůměrně objemným boxerem. To se v dnešní době cení!

Nový systém samočinného brzdění vyvine 
v kritických situacích o 30 % vyšší 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. 

TCO drží na uzdě

Hlavní položky TCO, tedy nákupní cena, 
spotřeba a ztráta hodnoty, drží outback na 
uzdě. Cena 1 085 000 s  DPH je za dob-
ře vybavené auto střední třídy s pohonem 
všech kol lehce nadprůměrná, námi na-
měřená kombinovaná spotřeba benzinu 
8,3 l/100 km je naopak nižší. Tato hodnota 
je už očištěná o odchylku palubního počí-
tače (-0,4 l/100 km). TCO sice kazí kratší, 
patnáctitisícové servisní intervaly, které ale 
bohatě kompenzují nadprůměrně vyso-
ké zůstatkové hodnoty. Ještě po 3 letech 
provozu a ujetí 90 000 km jsou vysoko nad 
50 %. Podle automobilky nevzrostly ani ná-
klady na servis a opotřebitelné díly, což by 
mezi automobily střední třídy reprezentova-
lo průměr. Společnost TecAlliance ale tyto 
hodnoty ještě neměla pro nový outback 
zpracované, a tak v tabulce chybí. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

TCO i zůstatkové hodnoty
Na výběr jen jedna 

motorizace

Vnitřní prostor, pohodlná 
zadní sedadla s polohova-

telným opěradlem

Kratší servisní intervaly 
(15 000 km)

Jízdní komfort, bohatá 
základní výbava, vysoká 

bezpečnost

Vysoká světlost podvozku, 
terénní schopnosti

 SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet ujetých km Stáří Zůstatková hodnota (Eurotax) Náklady na servis a díly

90 000 3 roky 54,54 % Nejsou k dispozici

150 000 3 roky 48,01 % Nejsou k dispozici

210 000 3 roky 41,46 %

Subaru Outback 2.5i

Skutečnost, že outback nelze koupit 
s  hybridním pohonem může někomu 

vadit. Pravověrní ale tento počin ocení. 
Každá automobilka s příchodem nové ge-
nerace představuje hybridní modely, kte-
ré mají řadu výhod, ale negativně ovlivňují 
jízdní vlastnosti a auto prodražují o nejméně 
30 %. Subaru se rozhodlo svou vlajkovou 
loď ponechat v klasickém konvenčním pro-
vedení a flotilové emise výrazně snížit elek-
tromobily. Tím prvním má být SUV Solterra, 
které Subaru vyvíjí společně s Toyotou. 

S řadou zásadních změn

Pátá generace na trhu byla sedm let. 
V květnu přišel nový outback a s ním i  ra-
dikální změny. Světlá výška narostla na 
213 mm (+13 mm), což je u poloterénních 
kombi bez vzduchového podvozku vůbec 
nejvyšší hodnota. Díky samočinné převo-
dovce a novému softwaru je symetricky ulo-
žený pohon všech kol inteligentnější a rych-

leji reaguje na změnu přilnavosti kol. Po 
stisknutí tlačítka režimu X-Mode se trakční 
schopnosti pohonu ještě zvýší. Velice sebe-
jistě si outback vede i na silnici. 

Atmosférický boxer objemu 2,5 litru je 
kompletně přepracovaný. Motor dostal pří-
mé vstřikování benzinu, filtr pevných čás-
tic a vyšší kompresní poměr (12 : 1 oproti 
10,3 : 1). Nižší spotřeba se odrazila v nepa-
trně sníženém výkonu (ze 129 na 124 kW), 
současně ale narostl točivý moment (z 235 
na 252 Nm). 

Nový bezpečnostní systém EyeSight 
zvládne i  automatický vyhýbací manévr 
a  cestování zpříjemní pokročilý adaptivní 
tempomat. Vedení v pruhu je nyní bravurní, 
auto už v zatáčkách nekličkuje. 
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Modernizovaná Škoda Kodiaq je jediný model z  celé naší přílohy, 
se kterým jsme neměli možnost jezdit, protože auta byla k dispozici 
až po uzávěrce časopisu. Protože jde ale o  důležitou novinku 
a Škodu Superb jsme představili v příloze nedávno, budeme v rámci 
naměřených údajů vycházet z verzí před faceliftem. 

Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4

Vrcholné SUV Kodiaq automobilka před-
stavila v  roce 2016 a do dnešního dne se 
prodalo přes 600 000 kusů. Úspěch tohoto 
modelu podtrhuje také výroba v Číně, Indii 
a  Rusku. Nicméně po čtyřech letech tak 
přichází výrazná modernizace zaměřená na 

nové technologie a vyšší komfort posádky. 
Pro české zákazníky bude novinka dostup-
ná od července.

Změny celkem zásadní 

Největší změny jsou patrné na přídi, kte-
rá je mohutnější a má novou kapotu i celou 
přední část. K dispozici jsou na přání nově 
světlomety Matrix-LED, které umí automa-
ticky stínovat okolní provoz či osoby a ob-
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Omlazený kodiaq se začne prodávat v červenci. Je dražší, nabízí však lepší výbavu. 

jekty s  reflexními prvky. Nové světlomety 
také nabízí režimy pro různé jízdní situace 
a povětrnostní podmínky.

V interiéru si premiéru odbyla ergonomic-
ká sedadla s ventilací i masážní funkcí jako 
součást komfortního paketu TOP. Pro lepší 
přizpůsobení proporcím řidiče mají nasta-
vitelnou délku sedáku i paměťovou funkci. 
Digitální virtuální kokpit je standardem pro 
všechny verze. 

Modernizací prošly také pohonné jednot-
ky. Například vznětové motory díky nové 
technologii redukují emise oxidů dusíku 
o 80 %. Vrcholem nabídky zůstává i nadále 
Kodiaq RS, který má ale tentokrát zážehový 
dvoulitr o výkonu 180 kW. 

Vyšší cena, 
atraktivní TCO

Nejlevnější kodiaq v  rámci modernizace 
výrazně podražil. Dosud byl totiž dostupný 
také v nižší výbavě Active, která ale z čes-
kého ceníku zmizela. Ceny startovaly na 
částce 716 900 Kč za 1.5 TSI (110 kW). 
Nyní má nejlevnější kodiaq se stejným mo-
torem lepší výbavu, cena ale stoupla na 
799 900 Kč. Vyšší cenu kompenzuje mimo-
řádně vysoká zůstatková hodnota. Společ-
nost Eurotax nám již zpracovala predikci zů-
statkových hodnot faceliftovaného provede-
ní, a tak v tabulce naleznete aktuální údaje. 

Náklady na servis i opotřebitelné díly jsou 
téměř shodné se starším provedením. Díky 
dostatečně dlouhým servisním intervalům 
v segmentu tedy jedny z nejnižších. Po ujetí 
210 000 km za ně zákazník zaplatí 52 800 
korun. Jedna servisní prohlídka tak vyjde 
v průměru na 7540 Kč s DPH. Servisní in-
tervaly jsou nastaveny po 30 000 km nebo 
jednom roce. Jen první servisní prohlídka 
má interval 30 000 km nebo 2 roky. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Komfort cestování, vnitřní 
prostor

Přístup k sedadlům 
třetí řady

TCO, vysoká zůstatková 
hodnota

V případě rezervy 
o 90 l nižší objem 
zavazadlového 

prostoru

Bohatá základní výbava
Nárůst ceny omlaze-

né verze

ŠKODA KODIAQ 2.0 TDI 147 KW, 4X4, DSG
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený vznětový čtyřválec pohání všechna kola. Zdvihový objem 
1968 cm3, výkon 140 kW (147 kW po faceliftu), točivý moment 400 Nm. Samo-
činná sedmistupňová DSG převodovka. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4697/1882/1681 mm, rozvor 2791 mm. 
Zavazadlový prostor 0,720/2,065 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1795/680 kg, hmotnost brzděného přívěsu 
2500/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 210 km/h (218 km /h po faceliftu), zrychlení z 0 na 100 km/h 
za 8,4 (8,2) s, kombinovaná spotřeba dle WLTP 6,6 (6,3) l/100 km.

CENA 1 099 990 Kč s DPH (cena po faceliftu)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY – VERZE PO FACELIFTU

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-
nota (Eurotax)

Náklady na servis 
dle TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebitelné díly včet-
ně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 51,20 % 15 900 26 100

150 000 3 roky 45,05 % 37 200 34 900

210 000 3 roky 38,90 % 52 800

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU – verze před 
faceliftem (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

7,7/6,3 5,9/8,0 7,3
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Arteon překvapí vnitřním prostorem. Od 
passatu se až na zavazadlový prostor 

nezmenšil. Podobně se neliší ani TCO. 

VW ARTEON 2.0 TSI 4MOTION
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec pohání všechna kola, 
zdvihový objem 1984 cm3, vý kon 206 kW při 5500 1/min, točivý  moment 
355 Nm. Samočinná sedmistupňvá převodovka DSG.  

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4866/1871/1447 mm, rozvor 2840 mm, 
světlá výška 213 mm. Zavazadlový prostor 0,595/1,632 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1756/525 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 2200/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 250 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,1 s. Spotřeba 
kombinovaná 7,2 l/100 km.

CENA 1 343 900 Kč s DPH

Arteon je po výrazné modernizaci. A to po až takové, že se rozšířil 
o  další karosářskou verzi. O  příchodu kombi s  názvem Shooting 
Brake se mimochodem spekulovalo už v roce 2017, kdy elegantní 
Arteon fastback nahradil Passata CC. 

tující se zde bez protestů poskládá. Arte-
on je tak štědrý nejen v prostoru pro ko-
lena, kde podle našich měření oproti pas-
satu nabízí jen o 2 cm méně místa, ale i nad 
hlavou, kde ztrácí 4 cm, ale s  hodnotou 
98 cm strčí do kapsy i řadu klasických kom-
bíků střední třídy. Šířka interiéru je prakticky
shodná, největší rozdíl je patrný v objemu 
zavazadlového prostoru. Za 565 litrů se 
rozhodně nemusí stydět, oproti passatu je 
to ale o téměř 100 litrů méně. 

TCO přívětivé

Ale vraťme se zpět k  testované verzi 
2.0 TSI 4Motion, která představuje nej-
dražší provedení. Motor je nadprůměrně 
pružný a  díky výkonu 206 kW i  pohonu 
všech kol je o zábavu postaráno. Podvo-
zek je oproti passatu sportovnější, proto 
je i zdolávání příčných nerovností v arteo-
nu znatelnější. 

Pořizovací cena není nikterak přemrště-
ná. Náklady na servis, opotřebitelné díly 
i  zůstatkové hodnoty jsou téměř shodné 
s passatem, takže TCO jsou velmi přívěti-
vé. Navíc příplatek 25 000 Kč za pohledné 
kombi je akceptovatelný.  

PŘÍLOHA              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

TCO i zůstatkové hodnoty
Cena plug-inu i verzí 

4x4

Vnitřní prostor, bohatá 
základní výbava Níže umístěné zadní 

sedáky nad podlahouJízdní vlastnosti, pohon 
4x4 

 SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

9,1/6,7 6,0/8,6 8,1

Volkswagen Arteon 2.0 TSI

Automobily zdražují nebývalým tem-
pem, modely střední třídy nevyjímaje. 

Milion korun de facto platí za startovací 
metu. Mezi konkurenty se cenou výrazně 
vymyká jen Opel Insignia, který dovoluje 
široké možnosti konfigurace, v  nižších 
výbavách se nabízí i  se silnými motory 
a svou cenou v podstatě konkuruje i men-
ší Škodě Octavia. Například Peugeot 508 
se s  nejsilnějším motorem nabízel jen 
v  nejvyšší výbavě, nyní kvůli emisním li-
mitům se nabídka zmenšila jen na vzně-
tovou verzi a  plug-in hybrid s  cenou od 
1,145 milionu korun. 

Touto optikou zjistíme, že elegantní 
arteon s  cenou od 897 900 Kč není ni-
kterak předražený a  oproti konkurentům 
vyniká bohatou nabídkou pohonných jed-
notek i možností pohonu 4x4. K dispozici 
jsou jak zážehové motory 1.5 a  2.0 TSI, 
tak vznětové 2.0 TDI s výkony od 110 do 
206 kW s  pohony předních nebo všech 
kol. K dispozici je i plug-in hybridní verze 
eHybrid, která kombinuje zážehový mo-
tor 1.4 TSI (115 kW) s  elektromotorem 
(85 kW). Kombinovaný výkon je 160 kW.
Vyjde na 1,265 milionu, což je o 87 000
korun více než nejsilnější diesel 

2.0 TDI/147 kW a je to zároveň více nežli 
za Peugeota 508 SW. 

Elegantní, přitom 
prostorný

Arteon s  výrazně svažující se střechou 
nabízí dostatek místa i na zadních seda-
dlech. U  podobně střižených modelů to 
rozhodně není samozřejmostí. Nejlepší 
představu si můžeme udělat při srovnání 
s  výchozím Passatem Kombi, který mezi 
auty střední třídy patří k  největším. Na 
zadních sedadlech je sice logicky o chlup 
méně místa, ale i přes 190 cm vysoký ces-
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ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hod-
nota (Eurotax)

Náklady na servis 
dle TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebitelné díly včet-
ně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 53,18 % 17 100 31 300

150 000 3 roky 47,08 % 2 910 39 100

210 000 3 roky 40,97 %



Renault je vlastně zatím jediný výrobce, 
který nabízí atraktivní karoserii SUV 

kupé mezi dostupnými velkosériovými auto-
mobily. Nejvíce se mu podobá jen Mitsubishi 
Eclipse Cross, podobnou koncepci nabídne 
také připravovaný Volkswagen Taigo. 

Elegantní karoserie 
prostor neomezuje

SUV kupé na starém kontinentu nabízejí 
hlavně prémiové značky ve formě větších 
modelů, jako BMW X4, X6 nebo Mercedes 
GLC či GLE kupé. U  této kategorie jsme 
zvyklí, že výrazně svažující se linie střechy 
omezuje prostor nad hlavou vzadu. Arkana 
ale v tomto ohledu mile překvapí. Nad zad-
ními sedáky nabízí 95 cm, což vystačí i pro 
cestující s  výškou 190 cm. Je ale pravda, 
že sedáky jsou ukotvené níž nad podlahou. 
Hodnotu 32 cm ale lze považovat za přija-
telný kompromis, který výrazněji neovlivňuje 
komfort sezení. 

I v  jiných ohledech nepůsobí interiér stís-
něně, a to i přes to, že arkana sdílí stejnou 
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SUV kupé jsou u luxusních značek velmi populární. Zřejmě nejznámější je BMW X4 či Mercedes GLC 
kupé. Renault tento typ auta nabízí v cenově dostupné mainstreamové kategorii de facto jako jediný. 
I když nabízí pouze pohon předních kol, se světlou výškou 200 mm můžete zavítat i do lehčího terénu. 

SUV kupé pro masy
Představení                               REnaUlt aRkana

Interiér vychází z capturu, což ale není na škodu

Pohledné SUV kupé Arkana je tu. Nejlevnější verze s mild hybridním pohonem o výkonu 103 kW vyjde na 620 000 Kč. 

platformu CMF-B jako clio nebo captur. 
S délkou 4568 mm a  rozvorem 2720 mm 
navíc vhodně vyplňuje prostor mezi cross- 
overem Kadjar a velkým SUV Koleos. 

Arkana navíc čaruje také se zavazadlovým 
prostorem. Udávaný objem 513 litrů je nad-
průměrný. Dalším jeho plusem je pravidelný 
tvar. Délka i šířka měří 100 cm, v závislosti 
na poloze dvojité podlahy je výška pod pla-
tem 40 až 55 cm. 

Jen jako hybridy

Nové kompaktní SUV kupé pořídíte jako 
mild hybrid nebo hybrid. Nejlevnější verzi za 
620 000 korun pohání zážehový čtyřválec 
1.3 TCe o výkonu 103 kW, standardem je 
sedmistupňová dvouspojková převodovka 
EDC. Vůz využívá 12V instalaci pro hladší 
fungování systému start-stop a  rekuperaci 
brzdné energie. Alternátor-startér pomáhá 
z akumulátoru spalovacímu motoru při ak-
celeraci, zároveň systém může při brzdění 
motor zcela vypnout. 

O 20 000 korun je pak dražší hybridní verze 

E-Tech, kterou už známe z clia. Pohon kom-
binuje zážehovou šestnáctistovku s 69 kW, 
s elektromotorem (36 kW) a startér-generá-
torem (15 kW). O sladění se stará speciální 
převodovka se zubovými spojkami, se dvě-
ma převody pro elektromotor a čtyřmi pro 
spalovací agregát. Výsledkem spolupráce je 
kombinovaný výkon 105 kW. Oproti levnější 
verzi ale stokilometrovou rychlost pokoří o 1 
s později (10,8 s). V kombinovaném režimu 
je ale o 1 l/100 km úspornější. Arkana by si 
ale zasloužila i výkonnější pohon. Třeba se 
ho časem dočkáme. 
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Volkswagen představil dvojici zakladate-
lů čistě elektrické rodiny ID. První se na 

trhu objevil nástupce prodejně úspěšného 
elektrického golfu – hatchback ID.3. Trh 
mu natolik věří, že mu většina leasingových 
společností včetně Eurotaxu věští ještě vyš-
ší zůstatkové hodnoty. Mezi elektromobily 
si tak Volkswagen vede mimořádně dob-
ře. Kompaktní SUV ID.4 bude možná ješ-
tě úspěšnější, protože nabízí více prostoru  
v populárnější kategorii. 
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Do kompaktního elektrického SUV ID.4 vkládá Volkswagen velké naděje. Má se totiž vyrábět na třech 
kontinentech – vedle Německa také v USA a Číně. Oproti ID.3 nabízí více místa i výkonu. Je tak znatelně 
univerzálnější. 

Více místa i výkonu
Představujeme                                            Volkswagen ID.4

Delší, vyšší

I když má Volkswagen ID.4 stejný rozvor 
jako hatchback ID.3, je díky delším převisům 
karoserie o znatelných 300 mm delší. Zadní 
převis se prodloužil o 200 mm, přední o 100 
mm a výška narostla o 60 mm. Délka je tak 
4854 mm, šířka 1852 a výška 1612 mm.

Dojezd 340 až 520 km

Dojezd přes 300 km se stává mezi elektro-
mobily běžným. ID.4 i s nejmenšími akumu-
látory (52 kWh) ujede podle přísnější meto-
diky WLPT 340 km. S akumulátory 77 kWh 
je pak schopna ujet 520 km. 

Jestliže pro slabší akumulátory lze vybí-
rat mezi dvěma výkonovými variantami se  
109 kW nebo 125 kW, pro ty silnější je 
vyhrazen elektromotor se 150 kW. Pohá-
něná jsou vždy zadní kola. Pohon všech 
kol nabídne sportovnější verze ID.4 GTX 
s akumulátory o kapacitě 77 kWh a do-
datečným elektromotorem u přední ná-
pravy a tedy pohonem 4x4. Systém po-
honu bude tedy obdobný jako u Škody 

Enyaq RS iV. Model lze už objednávat, 
cena startuje na 1 384 900 Kč včetně 
DPH. Svižný bude dost. Z 0 a 100 km/h 
zrychlí za 6,2 s, oba elektromotory nabíd-
nou 220 kW.

V závislosti na bateriích se liší i dobíjení. 
Základní verzi střídavým proudem (s nabí-
jecím výkonem 7,2 kW) z wallboxu dobijete 
za zhruba sedm a půl hodiny, což platí i pro 
silnější baterie, ale při využití nabíjecího vý-
konu až 11 kW. Stejnosměrným proudem 
při nabíjecím výkonu 125 kW větší baterie 
dobijete na 80 % kapacity už za 40 minut. 
ID.4 se slabšími akumulátory zvládá stan-
dardně nabíjení výkonem 50 kW, za přípla-
tek i 100 kW. Rychlejší dobíjení bude přitom 
možné aktivovat i dodatečně přes internet 
prostřednictvím softwarových příplatků.

Cena pod milionem

Nejlevnější verze ID.4 Pure stojí 961 900 
korun, pohání ji základní elektromotor  
o výkonu 109 kW. Pokud investujete navíc  
36 000 korun, získáte výkonnější verzi se 
125 kW. Obě varianty čerpají elektřinu ze 
slabších akumulátorů o kapacitě 52 kWh. 
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ID.4 nabízí standardně pohon zadních kol. Sportovní verze GTX pak díky dvěma elektromotorům nabízí 220 kW a pohon všech kol. 

ID.4 nabízí báječnou ergonomii. Chválíme po-
nechání možnosti ovládat ventilaci i klasickými 
tlačítky. 



Nedodržování bezpečné vzdálenosti, 
„lepení se“ autem na auto jedoucí vpře-

du, je fenomén, kterému se věnují všechny 
dopravně vyspělé státy. A prakticky všechny 
se s ním potýkají. Má dokonce své jméno: 
tailgating. Obvykle se definuje jako jednání, 
při kterém řidič jede v takové vzdálenosti za 
vozidlem před sebou, která mu neumožňuje 
vyhnout se kolizi v případě, že vozidlo vpře-
du náhle zastaví nebo sníží rychlost. Je tedy 
zřejmé, že se jedná o chování nebezpečné, 
a proto nežádoucí. Vpředu jedoucí řidič je 
tímto jednáním de facto zbaven možnos-
ti zabránit kolizi. Pokud zareaguje včas, 
správně a  dostatečně razantně na náhlé 
nebezpečí vpředu, přijde náraz zezadu...   
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Člověk je tvor chybující a  těžko lze očekávat, že se zrovna na silnici bude chovat bezvadně. Jenže 
jedna věc je chyba a druhá věc je úmysl. Jestli řidič přehlédne jiné vozidlo, protože se mu dostalo do 
takzvaného mrtvého úhlu zpětného zrcátka, je to samozřejmě chyba a může mít i velké následky, ale 
pořád je to chyba. Pokud se ale řidič desítky sekund lepí na vozidlo před sebou, tedy ponechává mezi 
vozidly jen velmi malou vzdálenost, je to agresivní útok. Samozřejmě úmyslný.

Tailgating – libůstka lepičů 
i magorů 

Dopravní přeDpisy                                                    VzdálenosT mezi Vozidly 

Například v Austrálii agresivní řidiče vězní a pokutují je až 100 000 dolary. Podobný přístup mají v řadě států i USA. V ČR je to jen přestupek, a to až v případě 
nehody. 

Když se sejdou 
šikulkové…

Důvodů, proč lidé jezdí nalepení na auto 
před sebou, existuje celá řada. Problém 
může být i v řidiči jedoucím vpředu, pokud 
je jeho jízda příliš pomalá, například když 
nezaregistroval konec obce, dál jede pade-
sátkou a protijedoucí vozy znemožňují vozi-
dlům za ním bezpečné předjetí. Častěji jde 
ovšem o  projev agresivního chování nebo 
nedostatečného sebeovládání vzadu je-
doucího řidiče. Existuje něco jako chronický 
„předjížděč“, tedy řidič, který nesnese auto 
před sebou, a tak pro předjetí klidně nasa-

dí vlastní život, o  životě druhých nemluvě. 
Situaci je nejlepší řešit tak, že takovému ři-
diči při nejbližší příležitosti vytvoříme prostor 
pro předjetí nebo mu jinak vhodně předjetí 
usnadníme. Jen pozor, abychom při tom 
nevjeli pravými koly na krajnici, tedy za vo-
dicí čáru. Řada řidičů sice situaci řeší tímto 
způsobem, vystavují se tím však sami riziku. 
Jízda motorových vozidel po krajnici je totiž 
zakázána, a pokud by se předjíždějící dostal 
při svém manévru s někým do kolize, mohli 
bychom se sami dostat při šetření nehody 
do problémů. 

Lepení se na auto před sebou je také čas-
tým jevem u řidičů, kteří tím chtějí zabránit 
jiným, aby se před ně zařadili. Často řidič, 
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vzdálenost vyžaduje legislativa pouze tako-
vou, aby nedošlo ke střetu v případě náhlé 
změny rychlosti vozidla vpředu. Přestupkem 
tedy bude její nedodržení až v případě nára-
zu, tedy dopravní nehody. A i v takovém pří-
padě se řidič nemá čeho obávat, nedojde-li 
ke zranění. Pokuta bude maximálně 2500 
korun a body připsány nebudou. Jinde v Ev-
ropě (Slovensko, Rakousko, Německo…) je 
minimální odstup stanoven pravidlem dvou 
sekund. Stačí se tedy přiblížit na kratší vzdá-
lenost a řidič může být za svou nebezpeč-
nou jízdu pokutován. V těchto zemích tedy 
nečekají na to, až dojde k nehodě... 

V mnoha dalších zemích je pak tailgating 
považován za takzvanou „silniční zuřivost“ 
(road rage), která se považuje za zločin. 
Třeba v Austrálii činí pokuta 100 000 aus-
tralských dolarů až pět let vězení! A čtrnáct 
států USA přijalo takové zákony proti agre-
sivní jízdě, že dojde-li v důsledku nedodrže-
ní bezpečné vzdálenosti k  úmrtí, jedná se 
podle nich o vraždu.

Kampaně s  preventivně výchovným cí-
lem jsou hezké, ale dokud u nás tailgating 
nezačne být vnímán jako úmyslné ohrožo-
vání ostatních a  tedy v  podstatě jako po-
kus o vraždu, příliš se z místa nepohneme. 
Příkladů ze světa je více než dost. I taková 
Anglie, se svou nejvyšší dopravní bezpeč-
ností v  Evropě, časem pochopila, že její 
slavný slogan „Jen blázen porušuje pravidlo 
dvou sekund“ sám o sobě mnoho nezmůže 
a musí jej podpořit patřičnými opatřeními. 

který dodnes nepochopil pravidlo zipu, ne-
pustí vozidlo z druhého pruhu právě tím, že 
před sebou zmenší prostor na minimum. 
Nebo brání jinému vozidlu v předjetí. Obojí 
nesvědčí ani o ohleduplnosti, ani o znalosti 
dopravních předpisů. 

nebezpečné přetížené 
dodávky

Velkým problémem je nedodržování bez-
pečné vzdálenosti u řidičů užitkových auto-
mobilů. Řidiči dodávek se mylně domníva-
jí, že když jejich auto stačí svým výkonem 
osobním automobilům, nebude to jiné ani 
při brzdění. Jenže zatímco málokteré osob-
ní auto váží 3,5 tuny, většina dodávek ano. 
Navíc, mnoho z nich je přetíženo, tedy jejich 
okamžitá hmotnost je vyšší než nejvyšší pří-
pustná. Nedávno jsem na jednom semináři 
vyslechl z úst vysokých dopravních policistů 
z Policejního prezidia děsivé výsledky kon-
troly zaměřené na dodávky. Osm z  deseti 
kontrolně zvážených jich bylo přetíženo, dvě 
dokonce vážily přes osm tun! Byly tedy pře-
tíženy o více než 4,5 tuny. Jak asi brzdí ta-
ková dodávka, jejíž brzdy jsou dimenzovány 
na ani ne poloviční hmotnost, a jaké šance 
ubrzdit vozidlo asi bude mít řidič, který se 
s takovým autem lepí na to před sebou?

A jakkoliv by se dalo očekávat, že řidiči ka-
mionů budou mít alespoň základní znalosti 
z  oblasti fyziky (pro účely chápání jízdních 
vlastností či rozmístění a  upevnění nákla-
du), většinou nemají naprosto žádné. A na 
dotaz policisty, proč jeli v  šedesátikilomet-
rové rychlosti pouhý jeden metr za osobním 
automobilem, jsou schopni odpovědět, že 
jejich kamion má mnohem kratší brzdnou 
dráhu než osobní auto, neboť má mnohem 
více kol a  tedy větší třecí plochu. Pojem 
o  rozdílu technické prodlevy kapalinových 
brzd u osobního automobilu a vzduchových 
brzd u kamionu, stejně jako o hybnosti a ki-
netické energii, nemají žádný... 

Agresivní lepiči jsou 
nejnebezpečnější

Jednoznačně nejnebezpečnější skupinu 
„lepičů“ pak představují řidiči, u  kterých je 
tailgating projevem agresivního chování, 
kompenzačního syndromu či jiné patologie, 
pro které má dopravní psychologie odbor-
ný výraz magor. Takový řidič nás nechce 
předjet, ten se na nás chce lepit, protože 

mu to dělá dobře. Třeba proto že mu takový 
způsob jízdy dodává dojem jakési převahy, 
případně je jeho nerespektování bezpečné 
vzdálenosti jistým způsobem „trestu“ za to, 
že jsme se mu připletli do cesty. Co s tím? 
Pokud to umožňují podmínky, můžeme na-
příklad zvolna snižovat rychlost jízdy, až to 
magora za námi přestane bavit a předjede 
nás. Pokud hrozí, že bychom takovým po-
stupem vytvořili zbytečnou kolonu vozidel 
nebo jinak narušovali bezpečnost a plynu-
lost provozu, je lepší na nějakém odpočí-
vadle nebo jiném vhodném místě krátce 
zastavit a nechat duševně narušené indivi- 
duum za volantem jet si po svých. Rozhod-
ně se nesnažte přibrzďováním přinutit řidiče 
za sebou k tomu, aby si udělal odstup. Brz-
dová světla na něj často působí jako čer-
vený hadr na býka a jeho míra agrese ještě 
vzroste. Hrozí nebezpečí, že vás předjede 
a následně za trest nebezpečně „vybrzdí“. 
A bude mu jedno, že vy jste jen lehkým tla-
kem na brzdový pedál pouze aktivovali brz-
dová světla, aniž by došlo k  výraznějšímu 
zpomalení vozu...     

lepiče i magory 
některé státy vězní

Různé země přistupují k  problému tail- 
gatingu různě. Dokonce až diametrálně 
odlišně. Asi nejbenevolentnější je v této ob-
lasti bohužel Česká republika. Bezpečnou 

Pokud minimální odstup skončí nehodou, policie má více možností, jak „lepiče“ potrestat 
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Renomovaný skandinávský úpravce 
motorového managementu BSR na-

bízí úpravy pro nejrůznější auta, u  nás se 
nejčastěji jedná o  značky koncernu Volks-
wagen. Celkem standardní je zvýšení vý-
konu o  20 až 30 % za cenu 20 000 až  
25 000 Kč, které BSR označuje Stage1 
(ceny úprav naleznete na www.bsrczech.
cz). Zde pouze dojde k nahrání nového soft-
waru do řídicí jednotky motoru. Nic dalšího 
není potřeba upravovat. Hodnota nárůstu 
výkonu, respektive točivého momentu se 
odvíjí od nejslabších článků celého pohon-
ného traktu, kterými je zpravidla převodov-
ka a spojka. A samozřejmě také emise, kte-
ré ale většinou společně se spotřebou po 
úpravě ještě klesnou. 

Pokud se přistoupí i k úpravě nejslabších 
komponent a použije se výkonnější turbo- 
dmychadlo, navýšení výkonu pak může být 
skutečně razantní. Řada motorů je natolik 
kvalitních, že si poradí i s výkony přes 200 
koní na jeden objemový litr. 

508 koní pro motory VW

Když BSR Stage1 nestačí, může být ná-
růst výkonu i  několik set koní. Ne jinak je 
tomu v  případě úpravy BSR Stage5 pro 
koncernové motory VAG 2.0 TSI použi-
té ve vozech VW Golf R, Audi S3, Škoda  
Superb nebo Cupra Leon či Formentor. 
U prémiového dealera BSR Blansko nedávno  
vznikl velice zajímavý projekt, který sériové-
mu vozu dodal charakter plný emocí s po-
řádnou dávkou výkonu navíc. 

Seat Leon Cupra 2.0 TSI 4x4 DSG Car-
bon Edition modelového roku 2019 je už 
v  základu jízdně velmi atraktivní auto, kte-
ré nabízí potěšení za volantem. Pro něko-
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Jedním z výrazných motivačních prvků pro nákup automobilů je výkon motoru. Jenže v rámci evropského 
emisního šílenství objemnější motory z trhu mizí. Renomovaný skandinávský úpravce BSR nabízí recept 
v podobě legálního zvýšení výkonu. Naposledy z běžného čtyřválce Seatu 2.0 TSI vydoloval přes 500 
koní!

Dvoulitrový čtyřválec 
Volkswagenu? 
Polepšil si o 204 koní!

Technické inovace                                                    ÚPraVy Výkonu motorů

Na motorové brzdě upravenému dvoulitru v Seatu Cupra naměřili výkon 374 kW a točivý moment 603 Nm 

ho s  dostačujícím výkonem 300 koní, pro 
někoho dobrý základ pro vylepšení. Vý-
sledkem několikaměsíčního vývoje úpravy 
BSR Stage5, kterou na svém voze v Čes-
ké republice jako první představil freeskier 
Robin Holub, je díky důsledně zvoleným 
performance komponentům a precizně vy-
laděnému softwaru řídicí jednotky motoru 
a softwaru řídicí jednotky DSG převodovky 
DQ250 bezpečný nárůst výkonu o 204 koní 
a točivého momentu o 221 Nm. 

Řada úprav vyjde 
na téměř 200 000 korun

Pro dosažení výsledného výkonu 508 koní 
a 603 Nm byla použita řada zcela nových 
dílů. Jmenujme například výkonnější mezi-
chladič stlačeného vzduchu, který dopo-
může ochladit nasávaný vzduch do motoru 
až o 24 °C, díky čemuž je možné směs ve 
válcích lépe zapálit. Karbonové sání vzdu-
chu HG Motorsport umožní motoru získat 
požadované zvýšené množství vzduchu 
v kratším čase, zkrátí se tak odezva na se-

šlápnutí plynového pedálu. Turbo inlet pipe 
HG Motorsport optimalizuje proudění nasá-
vaného vzduchu do turbodmychadla. Tur-
bodmychadlo TTE535 umožňuje bezpečné 
plnění vyšším plnicím tlakem po delší dobu, 
díky upravené geometrii a počtu lopatek má 
rychlejší reakci na povely plynového pedálu 
a  díky použitým materiálům a  preciznímu 
zpracování funguje bezchybně i  při dlou-
hodobé plné zátěži. Termoizolační návlek 
na turbodmychadlo třetí generace Mk3 od 
Funk Motorsport vyvinutý na míru pro toto 
turbo zamezí nadměrnému zvyšování tep-
loty v motorovém prostoru. Součástí nové 
downpipe BSR je metalický katalyzátor 
200cpsi a  tepelná ochrana Lava Rock od 
Funk Motorsport pro odvedení nežádoucí-
ho tepla z motorového prostoru. Sportovní 
nerezový výfukový systém dodá vozu nejen 
důstojnější zvukový projev, ale díky snížené-
mu zpětnému tlaku umožní snadnější prou-
dění výfukových plynů pryč z válců motoru. 
Instalace softwaru probíhá díky unikátnímu 
PPC3 Tuning sytému snadno přes diagnos-
tickou zástrčku OBD stejně jako u ostatních 
tuningových kitů BSR PPC. 
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Právě tady se však skrývá pověstné čer-
tovo kopýtko – elektromobily nejsou 

zcela bezemisní záležitost, jak jsou většinou 
prezentovány, protože z  hlediska celko-
vého životního cyklu, přinejmenším pokud 
jde o jejich výrobu a vyřazování vysloužilců 
z provozu, jsou na tom s emisemi na štíru 
stejně (a někdy i hůře) jako klasické vozy se 
spalovacími motory – jen z jejich výfuků ne-
jde kouř.

To však nic nemění na faktu, že (s vydat-
nou pomocí úřadů a nejrůznějších dotací či 
naopak restrikcí na jiné pohonné technolo-
gie) elektromobily nastoupily masivní tažení 
světem, který by měly v příštích dekádách 
prakticky kompletně ovládnout. Jedním 
z  posledních signálů je i  nedávná dohoda 
sedmi hlavních evropských výrobců kami-
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Jen málo témat nyní rezonuje (snad kromě covidu) tak jako elektromobilita, čistá mobilita, bezemisní 
doprava apod. Za nimi se skrývá jeden společný projekt – dopravní prostředky a systémy nezatěžující 
životní prostředí emisemi.

… a plnou baterii, prosím!
Technické inovace                                                    ElEktromobilita, dobíjEcí systémy a EnErgEtika… 

Takto bude vypadat nabíjecí stanice budoucnosti 

onů, že do roku 2040 končí s dieselovými 
motory, jež dominovaly tomuto segmentu. 
Nástupcem nafty v pohonu silničních těžko-
tonážníků by měl být vodík – hlavně elektric-
ké vozy s palivovými články, tzv. FCEV.

Samozřejmě není vše ještě dokonalé 
a zbývá vyřešit celou řadu problémů, z nichž 
asi nejzásadnějším je vybudování fungující 
infrastruktury pro přibývající počet vozidel 
poháněných elektrickou energií a pak i vý-
roba elektřiny samotné. To v situaci, kdy se 
řada zemí odklonila od jaderné energetiky 
a OZE ukázaly i některé své stinné stránky, 
není úplně jednoduchá záležitost. Ale trend 
– zejména v  Evropě – byl nastaven jasně 
a míří směrem k mobilitě charakterizované 
nikoli oktanovým číslem a  typem kapaliny 
v nádržích, ale ampéry a volty.
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Kromě parametrů nabíjecího výkonu, 
který hrál dosud primární roli ve snaze 

zredukovat tradiční handicap elektromobilů 
– dlouhé dobíjecí časy –, začíná hrát stále 
větší roli např. i design. Ten může být důle-
žitým faktorem např. v historické zástavbě, 
kde právě elektromobily mají svůj význam. 

Společnost Siemens s  britskou firmou 
Ubitricity nabízí řešení v podobě nabíječek 
integrovaných do sloupů městského poulič-
ního osvětlení, které zároveň využívá výhody 
již instalovaného přívodu elektřiny. Britská 
startupová firma Urban Mobility zase vytvo-
řila „neviditelné“ nabíječky, kde jsou dobíjecí 
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Protože na silnicích postupně přibývá elektrických vozidel, je nutné řešit i s tím nevyhnutelně spojený 
problém jejich zásobování energií. 

Současnost a budoucnost 
nabíjecí infrastruktury

Technické inovace                                                   ElEktromobilita

Jednou z možností infrastruktury jsou nabíječky integrované do sloupů veřejného osvětlení

konektory umístěny v zasouvacím telesko-
pickém sloupku. Ten vyjede z chodníku na 
základě požadavku z  mobilní aplikace, že 
je zapotřebí pro dobití elektromobilu. Poté 
se opět zasune pod zem, takže nenarušuje 
vzhled ulice. Také PRE přišla se zajímavým 
konceptem EVready (Electric vehicle rea-
dy), kde využívá stožárů veřejného osvět-
lení k připojení elektronabíječek. V pilotním 
projektu bylo v  městské části Vinohrady 
realizováno celkem 13 dobíjecích stanic na 
sloupu veřejného osvětlení, přitom z každé 
lampy lze současně nabíjet dvě vozidla. 

Jisté je, že bude nutné pro dopravní sys-

témy budoucnosti zásadně reorganizovat 
a dobudovat celou potřebnou infrastruktu-
ru k dobíjení elektromobilů a připravit také 
zázemí pro doplňování energie flotil náklad-
ních vozidel a elektrobusů, na které běžné 
dobíječky nestačí.

Energie a dobíjení za jízdy

Kromě stacionárních nabíjecích stanic se 
tak hledají i další řešení. K nim patří kromě 
ultrakapacitorů umožňujících rychlé na-
bití pro kratší cestovní úseky, které se již  
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využívají např. u  elektrobusů, i  projekty 
rychlovýměny baterií, dobíjení za jízdy nebo 
elektrifikace silniční sítě pro nákladní dopra-
vu pomocí trolejových vedení. Každá má 
však své plusy i úskalí.

V případě rychlovýměny celých baterií za 
nabitou soupravu – řešení, které zvažoval 
např. Izrael – tkví jeden z  hlavních problé-
mů v potřebě standardizace. Muselo by jít 
o shodné bateriové bloky (nebo sady něko-
lika vybraných typů), což je u  různorodých 
typů vozidel komplikované, navíc integro-
vané baterie u některých moderních elekt-
romobilů už tvoří přímo součást konstrukce 
vozidla. Takovéto řešení je kvůli limitujícím 
požadavkům využitelné jen u  velkých flotil 
shodných vozidel, jako jsou např. taxislužby 
nebo fleetové autoparky, a bylo by pravdě-
podobně omezeno jen na regionální využití. 
Reálnější je další možnost – dobíjení během 
jízdy po speciálně upravené silnici, která by 
to umožňovala. 

Vůbec první silnici, která je schopna do-
dávat energii a dobíjet baterie projíždějících 
osobních i nákladních elektrických vozidel, 
otevřeli už v  roce 2018 ve Švédsku. Jde 
o  dvoukilometrový úsek na silnici spojující 
stockholmské letiště Arlanda s  logistickým 
centrem poblíž Stockholmu. Energie se 
v  tomto případě nepřenáší indukčně, ale 
přímo ze dvou kolejnic prostřednictvím spe-
ciální troleje – pohyblivého ramene připev-
něného ke spodní části vozidla, které se při-
pojuje automaticky. Cesta je rozdělena na 
50metrové úseky, přičemž každý je aktivní 
a nabíjí jen tehdy, když po něm vůz právě 
jede. Při zastavení vozidla se proud vypne. 
Toto dynamické nabíjení však znamená, že 
baterie vozidla mohou být menší. Systém 

Technické inovace                                                    ElEktromobilita

umí pro každý automobil spočítat spotřebu 
energie a zaúčtovat ji na vozidlo a uživatele. 
Nevýhodou je však nutnost údržby, vyžadu-
jící čištění vodicích drah.

když je dobíječkou silnice

To by mohl eliminovat obdobný pro-
jekt, který rozvíjí izraelská startupová firma 
ElectReon, která vyvíjí technologii indukč-
ního dobíjení. Na zkušebním úseku s  in-
dukčními cívkami v  gumovém obalu ulo-
ženými 8 cm pod povrchem silnice, které 
jsou posléze zality asfaltem, už vyzkouše-
la dobíjení Renaultu Zoe za jízdy výkonem 
8,5 kW. Nyní testuje podobný kilometrový 
úsek silnice v Tel Avivu. I  když je indukční 

dobíjeni vůči přímému doplňování energie 
„ze zásuvky“ kabelem obecně ztrátové, 
firma uvádí, že podle dosavadních výsled-
ků je účinnost přenosu energie 91–95 %. 
Výhodou je, že systém má být kompatibilní 
se všemi druhy elektromobilů. Jediné, co je 
potřeba, je zhruba 12kilový modul pro bez-
drátové dobíjení, přičemž větší vozidla mo-
hou mít těchto modulů i více, aby se zvýšil 
dobíjecí výkon.

Ve Švédsku realizuje ElectReon tuto tech-
nologii ve spolupráci s  konsorciem Wire-
less Smartroad Gotland na úseku silnice 
dlouhém zhruba 1,6 km na ostrově Got-
land spojující tamní letiště s centrem města 
Visby. Letos v březnu firma provedla úspěš-
ný 10denní test dynamického bezdrátové-
ho nabíjení čtyřicetitunového elektrického 
nákladního vozu – jde o  vůbec první pro-
voz nákladních vozidel na veřejné bezdrá-
tové elektrické komunikaci. Test provede-
ný v zimních podmínkách ověřil, že silniční 
infrastruktura na veřejném úseku elektrické 
silnice úspěšně funguje v reálných podmín-
kách a že systém není ovlivněn nepřiznivými 
klimatickými podmínkami. 

Systém byl otestován pro dynamické 
nabíjení kamionu jedoucího rychlostí až  
30 km/h a do baterie vozidla bylo přeneseno 
45 kW energie. Přenášený výkon a rychlost 
vozidla se mají postupně zvyšovat s cílem 
dosáhnout 125 kW při dálniční rychlosti.

Toto řešení by však pro praktické využití 
vyžadovalo nákladnou úpravu tisíců kilome-
trů silnic po celé Evropě a vybavení elektro-
mobilů technologií umožňující jejich indukč-
ní nabíjení.
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Instalace kolejnic do vozovky pro přenos energie pro nákladní vozy na stockholmské silnici

Z kolejnic se energie přenáší speciální trolejí v podobě pohyblivého ramene ve spodní části vozidla



dění). Senzory detekují, zda jsou k dispozici 
trolejové vodiče, a vůz k nim připojí. Po ná-
vratu na tradiční silnici funguje hybridní sys-
tém. Zkušební úsek bude testován do roku 
2022, ve výstavbě jsou už i další dvě trasy 
eHighway. Výhodou je, že systém lze relativ-
ně jednoduše integrovat do již existující sil-
niční infrastruktury. Podle studie německé-
ho ministerstva dopravy může být brzy elek-
trifikováno až 80 % tamní nákladní dopravy.

Elektřina sesílaná shůry

Méně komplikovanější a  nákladnější ces-
tu pro elektrickou nákladní dopravu by tak 
představovalo jiné řešení: doplnění silniční 
a  dálniční infrastruktury o  systém průběž-
ného dobíjení pomocí trolejí jako u trolejbu-
sových linek. K  elektrickému vedení by se 
vozidla připojovala pomocí výsuvných pan-
tografů, které by zajistily dostatek energie 
i pro transport těžkých nákladů a její ukládá-
ní do baterií, jež by umožňovaly bezproblé-
mové přejezdy neelektrifikovaných úseků.

První zkušební úsek takovéto elektrické 
dálnice eHighway pro hybridní nákladní au-
tomobily funguje od května loňského roku 
v  rámci jedné z  nejrušnějších německých 
tras. Na zhruba 9kilometrovém úseku dál-
nice A5 mezi Frankfurtem a  Darmstadtem 
byl uveden do provozu systém kombinu-
jící účinnost elektrické trakce s  flexibilitou 
nákladní dopravy – nákladním vozidlům se 
speciálním vybavením namontovaným na 
střechách je umožněno se připojit k  elek-
trifikovaným linkám při jízdě rychlostí až  
90 km/h a odebírat elektrickou energii (vyu-
žívána je samozřejmě i  rekuperace při brz-
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Z kolejnic se energie přenáší speciální trolejí v podobě pohyblivého ramene ve spodní části vozidla

Na zkušebním úseku německé dálnice A5 (eHighway) se těžké hybridní 
vozy připojují k dodávce energie pomocí pantografů

Pro indukční přenos energie musí být vozidlo vybaveno modulem pro bezdrátové nabíjení
Izraelská ElectReon vyvíjí technologii indukčního 
dobíjení s cívkami uloženými pod povrchem silnice



Z  interaktivní mapy Evropské asociace 
výrobců automobilů (ACEA) vyplývá, že 

většina dobíjecích stanic je na území pou-
hých čtyř zemí EU, přičemž rychlé dobíjení 
umožňuje jen sedmina z  nich. Tři čtvrtiny 
všech dobíjecích stanic v Evropě připadají 
na Nizozemsko, Německo, Francii a Velkou 
Británii, přičemž tyto státy představují jen 
zhruba čtvrtinu území osmadvacítky. 

Studie dokumentující velmi nerovnoměrné 
rozložení míst, kde si lze v EU dobít elekt-
romobil, ukazuje, že zatímco přes 50 tisíc, 
tj. čtvrtina ze všech nabíječek v EU, je v Ni-
zozemsku, nabíječky situované v  ČR tvoří 
jen 0,4 % z celkového počtu, který je v Unii 
k dispozici. Česko je tak spolu se Sloven-
skem, Maďarskem a Polskem na konci ev-
ropského žebříčku. 

V ČR, kde studie ACEA uvádí 808 dobíje-
cích míst, je v současnosti k dispozici zhru-
ba 600 veřejných dobíjecích stanic. Minis-
terstvo dopravy chce do roku 2023 podpo-
řit vybudování minimálně 800 nových dobí-
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Evropa se snaží elektrifikovat, ale rozvoj elektromobility naráží stále na tradiční problém – silně 
nevyrovnanou strukturu dobíjecích stanic. Jinými slovy: dobíječek je málo a nejsou všude.

V evropské elektromobilitě 
jsou dramatické rozdíly

Technické inovace                                                    ElEktromobilita

Pro rozvoj elektromobility je nezbytná dostupná síť dobíjecích míst, zejména rychlonabíječek. Ty však tvoří jen zhruba 7 % celkově nevyrovnané infrastruktury.

jecích stanic po celé ČR, které mají nabízet 
jak nabíjení střídavým proudem o  výkonu 
22 kW, tak rychlonabíjení s dvojnásobným 
výkonem.

„Počet dobíjecích stanic odpovídá zájmu 
firem o využívání elektromobilů ve flotilách. 
Nizozemsko je v  jejich počtu ve fleetech 
na špičce Evropy, má je 31 % firem, což 
je oproti Česku skoro osmkrát více,“ kon-
statuje Tomáš Kadeřábek ze společnosti 
Arval s  tím, že budování dobíjecích stanic 
u nás ovlivňuje mj. právě nízký zájem firem 
o elektromobily – využívají je zhruba čtyřikrát 
méně, než je průměr zemí EU. Nové regist-
race vozidel totiž v tuzemsku tvoří převážně 
vozy ve firemních flotilách. 

„Vzhledem k tomu, že v současnosti tvoří 
téměř tři čtvrtiny registrací nových vozidel 
firemní flotily a elektromobily v autoparcích 
tuzemských firem jen 4 % oproti cca 16 % 
v ostatních zemích EU, není dosavadní níz-
ká poptávka v  ČR motivací věnovat větší 
zdroje do budování rozsáhlé sítě nabíjecí 

infrastruktury. Popularita elektromobilů však 
i v Česku zvolna stoupá a rozšiřující se po-
čet modelů nám do budoucna umožní kaž-
doročně jejich počet zdvojnásobit,“ vysvět-
luje Tomáš Kadeřábek.

V EU rostou prodeje elektromobilů dvakrát 
rychleji než nové nabíječky – podle zprávy 
ACEA se počet elektromobilů prodaných 
v  rámci Unie za poslední tři roky zvýšil  
o 110 %, počet nabíjecích stanic ale vzros-
tl pouze o  necelé tři pětiny na celkových  
200 tisíc. Mnoho dobíječek, které jsou do 
statistiky zahrnuty, jsou navíc jen běžné 
elektrické zásuvky s nízkou kapacitou, např. 
v autoservisech. Rychlé dobíjení umožňuje 
podle zmiňované studie jen každá sedmá na-
bíjecí stanice v EU z celkových téměř 29 tisíc 
(28 586 stanic) – drtivá většina umožňuje 
jen standardní rychlost nabíjení do 22 kW. 
Hrozí tak, že řidiči nebudou mít při svých 
cestách dostatek nabíjecích bodů či bu-
dou příliš dlouho čekat na rychlonabíječky 
s kratšími dobami doplňování energie.
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Ve spolupráci s firmou Panasonic vytvoři-
la Toyota funkční prototyp Li-ion baterie 

pro elektromobily využívající pevný elektro-
lyt (tzv. solid-state baterie) s větší hustotou 
energie. Ten umožňuje, že se dobíjí rychleji 
– k plnému dobití by mělo stačit 15 minut. 
Kromě toho nabídne i výrazně větší dojezd.

Na dalším prototypu pracuje s výzkumní-
ky z  Tokijské univerzity. Jde také o  baterii 
s  pevným elektrolytem, ve které ale chybí 
klíčové lithium. To je nahrazeno fluorem. 
Kladná anoda baterie je z fluoru, mědi a ko-
baltu, záporná katoda z lanthanu. Má nabí-
zet až sedminásobnou kapacitu na jednot-
ku hmotnosti, což by umožnilo dojezd okolo 
1000 kilometrů na jedno nabití. 

Energie v  takovýchto bateriích (označe-
ných jako FIB) je získávána přesouváním 
fluoridových iontů, které jsou velmi elektro-
negativní, z jedné elektrody na druhou přes 
elektrolyt, přičemž výhodou je, že může být 
přeneseno několik elektronů na atom kovu, 
v čemž tkví vysoká hustota energie. Fluoridy 
železa již mají více než dvojnásobnou kapa-
citu lithia než tradiční katody na bázi kobaltu 
nebo niklu, přičemž železo je 300krát lev-
nější než kobalt a 150krát levnější než nikl.

Ovšem FIB ještě nedosáhly produkční 
fáze – kromě toho, že fluorid je korozivní 
a  reaktivní, tak jedním z problémů je, že 
fungují jen při vysokých teplotách: pevný 
elektrolyt musí být zahřátý nad 150 °C, aby 

Te
ch

M
ag

az
ín

, f
ot

o 
ar

ch
iv

 a
 N

ex
t B

ig
 F

ut
ur

e

Toyota pracuje na několika nových typech pokročilých baterií, které by mohly znamenat skutečnou 
revoluci – ovšem nebude to tak jednoduché a hned.

Auto nabité za pár minut 
Technické inovace                                                   ElEktromobilitA

Nové FIB články, v nichž 
proudí ionty v pevném elek-
trolytu, mají dosáhnout až 
7krát vyšší hustotu energie

byl vodivý, a rovněž elektrody expandují až 
při vysokých teplotách. To chtějí japonští vý-
zkumníci vyřešit právě slitinou kobaltu, niklu 
a  mědi. Snaží se optimalizovat kombinaci 
materiálů tak, aby bylo možné baterii nabíjet 
a vybíjet bez ztráty kapacity.

V roce 2018 vyvinuli vědci z Hondy 
a  NASA baterii FIB schopnou 
provozu při pokojové tep-

lotě, ovšem za cenu velmi krátké výdrže – 
články přežily jen několik cyklů. Odborníci 
jsou proto k  záměru uvedení technologie 
společnosti Toyoty na trh skeptičtější a ne-
věří, že články FIB přijdou před rokem 2030 
(podobně jako Li-ion baterie byly vyvinuty již 
v roce 1985, ale na komerční využití došlo 
až v 90. letech).

Čeho se zřejmě dočkáme dříve, je polo-
vodičová baterie. Prototyp elektromobi-
lu s  první baterií tohoto typu chce Toyota 
představit už příští rok a chce být první na 
světě, kdo začne prodávat sériové vozy 
s  nimi. Technologie polovodičové baterie 
řeší prakticky všechny nevýhody spojené 
s konvenčními Li-ion články. Měla by umož-
nit dobíjení do plné kapacity za 10 minut 
a  dojezd 500 km, navíc má být i  výrazně 
bezpečnější, což by snížilo riziko požáru.
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Polovodičové akumulátory by mohly nahradit konvenční Li-ion články. Nová technologie řeší prakticky 
všechny dosavadní neduhy. Rychlonabíjení umožní za 10 minut dojezd přes 400 km, znatelně také klesá 
riziko požáru při nehodě. 



Tato inovativní nabíjecí stanice Kinetic 
Power Booster (KPB) je založena na 

patentovaném systému Kinetic s  názvem 
Energy Storage pro rychlé a ultrarychlé na-
bíjení elektromobilů a dalších aplikací vyža-
dujících několik denních cyklů o  vysokém 
výkonu. Využívá princip setrvačníku a oproti 
elektrické síti nabízí silnější nabíjecí výkon. 
Jádrem nabíjecí stanice je sada 150kg se-
trvačníků uložených v kontejneru, kde rotují 
ve vakuu. 

Stanice pojme výkonové rezervy v  síti, 
s jejich pomocí roztočí setrvačníky do vyso-
kých otáček a uloží tak elektřinu ve formě ki-
netické energie. Když se k nabíječce připojí 
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Izraelská firma Chakratec vyvinula systém akumulace elektřiny na bázi kinetického setrvačníku a využila 
jej pro ultrarychlé nabíječky.

Kinetická nabíječka 
znásobuje energii

Technické inovace                                                    ElEKtromobilita 

Nabíjecí stanice KPB využívá princip setrvačníku, obejde se 
bez chemických bateriových článků

elektromobil, začne KPB energii ve formě 
elektřiny opětovně vydávat a zvýší dobíjecí 
výkon na dvoj- až trojnásobek toho, co po-
skytuje samotná elektrická síť. Tím umožňu-
je rychlé nabíjení elektromobilů i tam, kde na 
to výkon sítě ve skutečnosti nestačí, např. 
v  nákupních centrech. Po vybití potřebují 
setrvačníky určitý čas na to, aby se zase 
dostaly na požadované otáčky – v případě 
100kW nabíječky to trvá zhruba 45 minut.

Vyvinutý proces nabíjení lze přirovnat 
k  vodě v  nádrži – když je potřeba silný 
průtok, otevře se výpusť a nádrž se rychle 
vyprázdní a  poté se (už pomaleji) postup-
ně znovu naplní. Podobně, když se vozidlo 

připojí ke stanici KPB, kinetická baterie se 
vyprázdní, rychle přenese energii do elekt-
romobilu a poté se postupně znovu naplní. 
Chemické baterie takto nelze použít kvůli 
počtu cyklů a  vysokému požadovanému 
výkonu.

Na rozdíl od rychlonabíjecích stanic na 
bázi baterií zůstává u kinetického systému 
KPB kapacita na konstantní výši – jde totiž 
o mechanickou technologii bez chemických 
článků, která umožňuje zhruba 200 000 
hlubokých nabíjecích a vybíjecích cyklů. Ži-
votnost zařízení je zhruba 20 let, a protože 
nevyužívá chemické baterie, je navíc mimo-
řádně ekologické.
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Tradiční energetiku vystřídají moder-
ní a  šetrné technologie. Obrat zřejmě 

přijde dříve, než se očekávalo, a  zhodnotí 
know-how evropského chemického průmy-
slu.
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Doba ropná se blíží ke konci, přiznal v říjnovém rozhovoru pro německý Handelsblatt člen výkonného 
výboru společnosti Shell Huibert Vigeveno. Jeho slova potvrzují pokles cen zelené elektřiny, chování 
energetických hráčů i závazky přijímané vládami po celém světě. 

Energetika zítřka klepe 
na dveře, změna může 
nastat rychle

Výrobky BASF umožňují fotovoltaikám expandovat z pevniny na moře. Celková kapacita pobřežních zdrojů má předčit výkon Temelína více než 150 000krát.

Zatímco zisky z těžby fosilních paliv padají, 
jiným odvětvím se daří. Ropu a uhlí čím dál 
více nahrazují energie z větru, slunce a vodí-
ku. Mezinárodní energetická agentura uvá-
dí, že solární energie dosáhla v řadě velkých 

ekonomik historického cenového minima. 
Tempo zlevňování dokonce překonalo pro-
gnózu z předloňského roku. A tak zatímco 
Shell oznámil zrušení 9000 pracovních po-
zic, společnosti, které příklon k udržitelnosti 
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Technické inovace                                                    ElEktromobilita a nové trEndy



a šetrnosti předvídaly, zhodnocují předchozí 
investice.

Zajímavé je, že moderní trendy pomá-
hají prosadit i  někteří tradiční velcí hráči, 
jejichž provozy jsou z principu energeticky 
náročné. Patří mezi ně také chemický gi-
gant BASF, jehož hlavní sídlo v německém 
Ludwigshafenu tvoří největší tovární kom-
plex na světě.

„Chemický průmysl se řadí – tak jako prů-
mysl energetický nebo strojírenský – k ener-
geticky nejnáročnějším segmentům. Na tom 
se ani do budoucna nic nezmění: máme-li 
výrobu maximálně automatizovat, bez znač-
né energetické spotřeby se to neobejde. To 
ale neznamená, že chemii nemůžeme vý-
razně posunout směrem k šetrnosti a udrži-

Technické inovace                                                    ElEktromobilita a nové trEndy

BASF má velký zájem spolupracovat s českým 
výrobcem revolučních akumulátorů HE3DA

telnosti,“ upozorňuje Filip Dvořák, generální 
ředitel společnosti BASF v ČR.

Nejde při tom zdaleka jen o minimalizaci 
uhlíkové stopy. BASF si totiž jako evropská 
jednička v chemickém průmyslu včas uvě-
domila, jaký potenciál skýtá pro chemii mo-
derní energetika. „Naše odhodlání napomo-
ci transformaci energetiky se odehrává ve 
dvou rovinách: v té první vystupujeme v roli 
konzumenta, ve druhé pak jako firma, která 
vyvíjí, vyrábí a dodává vlastní produkty či in-
tegrovaná řešení,“ říká Filip Dvořák.

Pobřežní zdroje už nejsou 
hudba budoucnosti

Aktuálně se BASF podílí na tak ambicióz-
ních projektech, jako je výstavba solárních 
elektráren v marocké nebo dubajské poušti, 
jež mají být svého druhu absolutně největší.

Výrobky BASF zároveň umožňují foto-
voltaikám i  větrným parkům expandovat 
z pevniny na moře. To se nyní ukazuje jako 
jedna z příležitostí k růstu přímo v EU. V zá-
jmu dosažení klimatické neutrality do roku 
2050 totiž 19. listopadu Evropská komise 
předložila strategii, podle níž mají členské 
státy k výrobě elektrické energie lépe vyu-
žít potenciál moří. Jen objem pobřežní vě-
trné energie má podle této strategie vzrůst 
ze současných 12 GW do roku 2030 na  
60 GW a  do třiceti let dosáhne hodnoty  
300 GW. Pobřežní energie ze slunce, moř-
ského příboje či jiných zdrojů má generovat 

dalších 40 GW energie. Celková kapacita 
pobřežních zdrojů tak má předčit výkon ji-
hočeského Temelína více než 150 000krát. 

„Tento záměr velmi vítáme – nejen jako šan-
ci pro udržitelný byznys, ale také s ohledem 
na jeho pozitivní vedlejší dopady. Pomůže 
totiž mimo jiné ozdravit ovzduší v zemích EU, 
jehož znečištění podle listopadové zprávy Ev-
ropské agentury pro životní prostředí před-
stavuje nejzásadnější ekologické riziko pro 
zdraví Evropanů. Na tom má velký podíl prá-
vě energetika,“ vysvětluje Filip Dvořák.

Podpůrná řešení 
pro chytrou energetiku

BASF předpokládá, že stejným směrem se 
vydají vlády na všech kontinentech a během 
20. let nahradí uhlí obnovitelné zdroje (OZE). 
V této souvislosti se počítá s nárůstem po-
ptávky po bateriích, které budou energii 
z OZE uchovávat. 

„Solární a větrné parky zaznamenávají – na 
rozdíl od tepelných nebo jaderných elektrá-
ren – výkyvy. Přebytky je proto třeba uklá-
dat, aby byly k  dispozici v  momentě, kdy 
vlivem počasí produkce klesne. To vnímáme 
jako jedinečnou šanci pro chemii,“ zdůraz-
ňuje Filip Dvořák.

Proto BASF spolupracuje na vývoji nové 
generace sodíkovo-sírových baterií či vý-
robě elektrolytu pro bateriovou technologii, 
která je zvláště vhodná pro stacionární skla-
dování elektřiny z OZE a  stabilizaci přeno-
sových sítí. Portfolio řešení doplňují projekty 
v oblasti power-to-gas, jež taktéž napomá-
hají stabilizaci dodávek energie z OZE.

První vlaštovky v Čr 
a na Slovensku

V  oblasti akumulace elektrické energie 
a s ní úzce související elektromobility se nyní 
rodí první dvě spolupráce BASF na českém 
a  slovenském trhu, a  to s  firmami HE3DA 
a InoBat.

„Vše nasvědčuje tomu, že v  energetice 
stojíme na prahu revoluční změny. BASF je 
odhodlána sehrát v ní zásadní roli a bude-
me-li mít možnost přispět v tomto segmentu 
k restartu české ekonomiky, osobně to jedi-
ně uvítám. Věřím, že podaří-li se nám v Čes-
ké republice tuto příležitost dobře uchopit, 
pomůže nás to posunout z  role montovny 
Evropy do pozice technologického lídra,“ 
podtrhuje Filip Dvořák.
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Projekty v oblasti power-to-gas napomáhají stabilizaci dodávek energie z OZE



Řada z těchto bioplynových stanic (BPS) 
byla postavena v dotačním boomu 

kolem roku 2011, kdy vznikl na území ČR 
rekordní počet přesahující stovku staveb. 
Nyní se s postupným zastaráváním techno-
logií očekává jejich modernizace. Nová ře-
šení by měla bioplynovým stanicím výrazně 
zoptimalizovat provoz.

V současné době tíží bioplynové stanice 
dva faktory – poruchovost, kdy nepláno-
vané odstávky stojí provozovatele statisíce 
korun, a vlastní vysoká spotřeba elektrické 
energie.

Proč k tomu došlo?

V období významně podporovaném dota-
cemi po roku 2010 zde rostly BPS jako hou-
by po dešti. České firmy nebyly na dodáv-
ku technologií zdaleka tak připraveny jako 
dnes, proto většina bioplynových stanic byla 
osazena zahraničními technologiemi. V řadě 
případů šlo o dodavatele, kteří po ukončení 
záruční doby nebyli až tak vstřícní realizovat 
servis v minimálním čase, nebo dokonce 
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Bioplynové stanice ročně v ČR vyrobí elektrickou energii v objemu 2526 GWh. Pět set osmdesát stanic, 
které se nacházejí na našem území, se podílí na výrobě energie z obnovitelných zdrojů 23 procenty, což 
je nezanedbatelný podíl.  

Očekávané změny 
ve zpracování bioplynu

Technologie tepelného hospodářství

zanikli. Také cizojazyčná dokumentace i ko-
munikace obecně ztěžovala provozovatelům 
celou situaci. Spojením těchto okolností vy-
vstal vážný problém se servisem.

„Tuto záležitost jsme např. řešili v roce 
2018 u bioplynové stanice na Příbramsku, 
kde jsme museli po zahraničním dodavate-
li nahrazovat jeho poruchový řídicí systém 
českým systémem SandRA. Provozovatel 
také velmi kvitoval naše servisní zázemí, 
díky němuž jim garantujeme servis v řádu 
hodin,“ říká Václav Janoch, ředitel divize 
Smart systémy společnosti ZAT. 

Optimalizace sníží 
náklady 

Vzhledem k tomu, že řada provozovatelů 
BPS aktuálně ukončuje splácení úvěrů na 
pořízení provozu, nastává období, kdy mo-
hou alokovat prostředky na snížení nákladů, 
a tím i zvýšení zisku. Nač se konkrétně za-
měřit? Každá bioplynová stanice je unikát-
ní, a proto je vždy nutná důkladná vstupní 
analýza. 

„U většiny bioplynových stanic, kde je 
snaha o zefektivnění výroby elektřiny, často 
řešíme problémy s nevhodně nastavenou 
technologií dávkování, čerpání a míchání, 
což jsou jedny z nejdůležitějších částí jejich 
technologie,“ říká Karel Srb ze společnosti 
AGETE, která zajišťuje servis, poradenství 
a dodávku náhradních dílů pro více než 60 
bioplynových stanic v ČR. Tyto paramet-
ry bývají často nastavené již od původního 
dodavatele řídicího systému a obvykle není 
možné je z pozice obsluhy upravit. „To je 
zvláště markantní při změně vstupních suro-
vin, kdy se obsluha stanice často trápí právě 
s dávkováním. Jeho optimalizací a vhod-
ným nastavením může firma ušetřit nemalé 
finanční prostředky,“ upozorňuje Karel Srb.

Když méně je 
ve výsledku více

Pro úsporu nákladů je tedy důležité celko-
vé nastavení řídicího systému BPS a pro-
pojení řízení jednotlivých technologií. Tím lze 
dosáhnout snížení provozních nákladů a ze-
fektivnit tak výrobu elektrické energie a tep-
la. Sledováním a vyhodnocením vhodných 
provozních dat je také možné snížit servisní 
náklady a případné ztráty při neočekáva-
ných odstávkách prostřednictvím plánova-
né údržby nebo výměny jednotlivých částí 
technologie. Při optimalizaci je tedy velmi 
důležitá úzká spolupráce a propojení doda-
vatele technologií a výrobce řídicího systé-
mu, a to ideálně v podobě full servisu, kdy 
se provozovatel se všemi problémy obrací 
na jednu společnost a konkrétní osobu. 

Vyměnit řídicí systém, 
či zmodernizovat? 

Dnešní průmyslové systémy řízení mají 
životnost 10–20 let, záleží na zvolené  
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technologii a servisním zázemí. V případě 
časté poruchovosti po deseti letech provo-
zu je pro bioplynové stanice už ekonomicky 
výhodnější uvažovat o nasazení nového ří-
zení. Moderní řídicí systémy totiž disponují 
řadou technologických novinek, jako je au-
tomatický provoz s možností využití vzdále-
ného dohledu, přehledná vizualizace a ovlá-
dání. Zároveň poskytují vyšší spolehlivost, 
lepší kybernetickou bezpečnost a podstat-
ně pohodlnější správu. 

„Pokud analýza ukáže, že je pro provozo-
vatele bioplynové stanice ještě rentabilní za-
chování části technologie, jsme také schop-
ni zrealizovat pouze částečnou výměnu. Ří-
dicí systém SandRA lze díky vlastnímu vývoji 
velmi dobře napojit na technologie jiných 
dodavatelů. To řada krabicových řešení ze 
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Pohled na technologii krmeníKogenerační jednotka bioplynové stanice

své podstaty neumožňuje,“ doplňuje Václav 
Janoch. Jelikož jde o český řídicí systém, 
odpadá problém s případnou komunikací 
– komplexní zaškolení i technická podpora 
probíhají v českém jazyce. 

iot pro snadný 
monitoring

Dalším bonusem ve vývoji nových tech-
nologií pro zvýšení efektivity bioplynových 
stanic je možnost využití nových IoT tech-
nologií pro bezdrátový sběr, přenos a ana-
lýzu dat. Podle Václava Janocha mohou 
provozovatelé sledovat chod souvisejících 
technologií, hladiny ve vzdálených nádr-
žích nebo zabezpečení areálu, a získat tak 

centralizované informace dostupné jak na 
operátorském stanovišti, tak případně na 
tabletu či chytrém telefonu. 

Nepřetržitý chod bPS

Častým důvodem k oddalování moder-
nizace, která vede k optimalizaci nákladů, 
je také obava z odstávky provozu. Podle 
Karla Srba jsou dnes dodavatelé schopni 
realizovat výměnu celých míchadel, čerpa-
del, úpravy bioplynu nebo rovnou celého 
systému dávkování včetně řídicího systému 
při zachování základních funkcí bioplynové 
stanice s minimalizací dopadů na ekonomi-
ku, např. při plánované odstávce provozu. 
„Podstatným faktorem pro zajištění plynu-
lého provozu bioplynové stanice je rovněž 
rychlost servisního zásahu, kvalita kompo-
nent s vysokou spolehlivostí a také jejich 
dostupnost, kterou jsme schopni zaručit 
díky skladu náhradních dílů v Česku. Pro 
časovou úsporu je opět výhodou propojení 
dodavatelů strojní a elektročásti,“ doplňuje 
Václav Janoch.

budoucnost je otevřená

Se zvyšujícím se tlakem na podíl obno-
vitelných zdrojů při produkci energií mají 
bioplynové stanice svou budoucnost jistou. 
V současné době je sice naprostá většina 
bioplynových stanic technologicky vybave-
ná k produkci elektrické energie, aktuálně 
se ale řeší možnosti jejich budoucí úpravy 
i na jiný koncový produkt. To je již však na 
jiné téma.
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Objednávejte na 
info@business-car.cz 
nebo na www.business-car.cz

Více informací 
na tel.: 724 352 626

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
Covid v autoprůmyslu

POZVÁNKA NA ZÁMEK ŠTIŘÍN
Vyzkoušejte auta s ekologickými pohony

Test spotřeby plynových 
pohonů

Co jste o pneumatikách 
možná nevěděli

w w w . b u s i n e s s - c a r . c zčíslo 2, květen 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

Zajímavosti ze světa elektromobilů

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

číslo 3, červen 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

BUSINESSCARAUTA PRO MANAŽERY
Měřili jsme spotřebu, počítali TCO

Ropa končí –trendy v energetice

Alternativní pohony v praxi

Odborný magazín

... nepostradatelný 
pomocník 

fleet 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




	01
	02
	03
	04
	05
	06-14 
	15
	16-17
	18-25
	26-27
	28-29
	30-31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38-39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52-53
	54
	55
	56
	57-59
	60
	61
	62
	63-64
	65-66
	67
	68

