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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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Auto, symbol svobody, zmizí

Dostal se nám do rukou zajímavý materiál Evropské komise, ve kterém představuje vizi úplné 
proměny dopravy. Zde se s osobními auty už příliš nepočítá. Evropská komise přiznává, že 
osobní automobil budoucnosti nebude pro každého. Automobily, respektive elektromobily 
budou vyžadovat autonomní řízení a napojení na digitalizovanou „silniční“ síť. To opět výrazně 
zvedne jejich cenu. Jízda do měst se výrazně omezí, jedinou možnost bude představovat 
městská hromadná doprava. 
Důležitým cílem dopravní strategie je, aby cesty do 500 km byly uhlíkově neutrální, a to s ori-
entací na železnici. Automobil, symbol svobody, tak bude postupně mizet. Zvykat si budeme 
na hromadnou přepravu osob i na delší vzdálenosti. Ale tato myšlenka tady přeci již byla... 
Pamatují si ji všichni, co zažili železnou oponu. 
Zkrácenou verzi této „zajímavé“ evropské vize naleznete na straně 66.

Michal Busta

úvod
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ÚVOD

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

Odborný magazín pro řízení a správu 
firemních automobilů v České republice

ročník VIII, číslo 3/2017

Vydavatelství:
Institut Fleet Managera s.r.o.

Novodvorská 1124/167
142 00  Praha 4

e-mail: info@business-car.cz
www.business-car.cz

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

Šéfredaktor :
Michal Busta 

michal.busta@business-car.cz
GSM: +420 603 461 474

Obchodní ředitelka: 
Eva Illichová

eva.illichova@business-car.cz
GSM: +420 724 352 626

Marketing manager: 
Jana Vejpustková

jana.vejpustkova@business-car.cz
GSM: +420 723 511 215

Spolupracovníci:  
Jiří Kaloč, Mario Rychtera, Milan Busta

Pavel Pachman, Petr Kostolník

Jazyková  korektorka: 
Alena Lecká

Grafická úprava, DTP:
Graphic Factory s.r.o.
info@graphicfactory.cz

Tisk:
Tiskárna Polygraf, s.r.o.

Správa sítě a internetová podpora:
IT Lab czech s.r.o.

MK ČR E 19700

…více aktuálních informací na 
www.business-car.cz

BusinessCar  I září 2016   3

úvod

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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AKTUALITY                   STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU
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OPERATIVNÍ
LEASING

�
Pečujeme  o vaše 
bezstarostné jízdy

O STAROST
MÉNĚ

BUSINESSLEASE.CZ

Svet moderních 
technologií

Svet moderních 

›

Více informací získáte na www.webasto.cz
Technika závodní formule 
v sériových vozech

Od roku 2019 má automobilka DS Automobiles elektrifikovanou celou modelovou 
řadu. Díky tomu se automobilce podařilo loni snížit své průměrné emise portfolia 
na 83,1 g/km. Řada nových technologií sériových vozů má původ ve formuli E, 
kde se automobilce podařilo získat dvakrát po sobě titul v kategorii týmů a jezdců. 
Nejbližší novinkou na trhu bude bezemisní DS 4 plánovaná na rok 2024 a následně 
vůz postavený na zcela nové platformě koncernu STLA MEDIUM.

Webasto nabízí dostupné nabíječky

Doručení zásilky 
přímo do vašeho 
auta

Škoda Auto přichází se službou vzdále-
ného přístupu do vozu umožňující kurýrovi 
dodat zásilku přímo do vašeho auta. Majitel 
kurýrovi zpřístupní polohu vozu i jeho regis-
trační značku. Ten si jej přes funkci aplikace 
„Přístup do vozu“ odemkne a balíček umístí 
do zavazadlového prostoru. Momentálně je 
služba k dispozici pro všechny vozy Škoda 
vyrobené od ledna 2019 a  vybavené ba-
líčkem Care Connect s  výjimkou modelů 
Enyaq iV, Kamiq a  Scala, u  kterých bude 
služba zpřístupněna později. Testovací fáze 
bude ukončena koncem roku a  následně 
uvedena na trh. 

Webasto zareagovalo na rostoucí poptávku po 
nabíjecích stanicích a stávající modely PURE a LIVE 
doplnilo třetím typem NEXT. Tato řada je určena 
uživatelům, kteří požadují cenově dostupný model 
nabízející nejen základní nabíjení, ale i možnost ko-
nektivity a dalších uživatelských rozhraní.

Nabíjecí stanice NEXT je nabízena ve výkonových 
variantách 11 a 22 kW s volitelnou délkou nabíjecího 
kabelu 4,5 a 7 metrů. Samozřejmostí je uzpůsobe-
ní pro jedno- i třífázovou soustavu včetně nastavení 
příkonu. Správa probíhá prostřednictvím bezdráto-
vého wi-fi připojení a aplikace Charge Connect. Ta 
je v základním provedení zdarma, za příplatek ji lze 
rozšířit dle požadavků uživatele včetně připravované 
funkce Scan and Charge.

NEXT poskytuje významný ekonomický přínos 
v  podobě integrovaného proudového chrániče  
RCD-DD (≥ 6mA DC), díky kterému se výrazně sni-
žují náklady na instalaci, a zároveň garantuje maxi-
mální bezpečí provozu zařízení. Náklady na provoz 
lze sledovat pomocí informativního měřiče. Nabíječ-
ka vstupuje na český trh od listopadu 2021. Zájemci 
se o ní budou moci dozvědět více na výstavě e-sa-
lon v Letňanech. 
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�
Pečujeme  o vaše 
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BUSINESSLEASE.CZ

OPERATIVNÍ
LEASING

�
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MÉNĚ
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Svet moderních 
technologií

Svet moderních 

›
Více informací získáte na www.webasto.cz
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Volkswagen Užitkové vozy 
jsou opět ziskové

Fleety se kvůli 
novým vozům čím 
dál více zadlužují

Terénní vyžití pro manažery

Statistiky České leasingové a  finanční 
asociace (ČLFA) ukazují, že firmy si pro 
udržení moderního vozového parku půj-
čují čím dál více. V  letošním prvním po-
loletí průměrná výše leasingu nebo úvěru 
na nový osobní vůz činila 626 609 Kč, loni 
to bylo 587 042 korun (meziroční navýšení 
činí 6,7 %). Celkem si firmy půjčily 13,08 
miliardy Kč, tedy o  28,8 % více než loni 
v prvním pololetí. Počet profinancovaných 
nových firemních osobních vozidel mezi-
ročně vzrostl o 20,7 %. Operativní leasing 
zvolilo 43,5 % zájemců, zbytek (56,5 %) 
tvoří podnikatelské úvěry a  finanční lea-
sing. 

Modernizované vozy Mercedes-Benz C 
je možné poprvé objednávat ve vše-
stranné verzi All-Terrain jako alternativu 
pro ty, kteří jezdí mimo zpevněné silni-
ce, ale nechtějí SUV. Podvozek zvýšený 

Divize Volkswagen Užitkové vozy dosáhla 
v prvním pololetí zisk 87 mil. eur, zatímco loni 
byla za stejné období ve ztrátě 334 mil. eur 
a černá čísla značku trápila celý loňský rok. 
Letos vzrostly prodejní výnosy z 1,1 mld. eur 
na 5,3 mld. eur. Nejprodávanějšími mode-

o  40 mm využívá standardní komfortní 
sestavu s pasivními tlumiči. Přibyly nové 
jízdní režimy pro nezpevněné cesty a leh-
ký terén. Těmto výletům bylo uzpůsobe-
no i zvláštní nastavení světel se širokým 

ly se stávají Multivan (+54 %), Transporter 
a Crafter (+43 %). V nabídce je stále i terénní 
amarok, jehož výroba se přesunula z Hanno-
veru do Argentiny. V České republice regis-
trovala značka 2301 vůz a obhájila vedoucí 
pozici v segmentech N1+N2/M1+M2 . 

úhlem paprsku. Interiér vychází z  linie 
Avantgarde ve třech barevných pro-
vedeních. S  přepracovaným pohonem 
všech kol umí „terénní“ céčko táhnout 
přívěs o hmotnosti do 1800 kg. 

www.hyundai.cz

Bonus se vztahuje pouze na zakoupený nový vůz Hyundai financovaný úvěrem v rámci programu Hyundai 
Finance. Podrobné informace o akci na www.hyundai.cz/vykupni-bonus.
SANTA FE – kombinovaná spotřeba 1,6–7,6 l / 100 km, emise CO2 37–181 g/km.

Nový Hyundai SANTA FE nabídne až sedm plnohodnotných míst. Vyniká vzácnou kombinací luxusu, 
suverénních jízdních kvalit a šetrnosti k životnímu prostředí. Kromě inovovaného motoru 2,2 CRDi 
200 k s osmistupňovou převodovkou DCT je dostupný také v hybridní a plug-in hybridní verzi 
s výkonem až 265 koní. Ve výbavě Luxury si budete moci užít i prémiovou kůži Nappa a exkluzivní 
20" kola z lehké slitiny.

Prémie až 100 000 Kč. Výkupní bonus 70 000 Kč. Všechny výhodné benefity Hyundai.

Nový Hyundai SANTA FE.
Pro lepší budoucnost.
Také jako Hybrid a Plug-in Hybrid.
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Kulturní zážitek na čtyřech 
kolech

Nová limuzína DS 9 s délkou 4930 mm přebírá pozici vrcholného modelu značky. 
Nová platforma EMP2 vytvořila nadmíru prostorný interiér připomínající návštěvu 
galerie moderního umění. K dispozici je ve třech provedeních s použitím alcantary 
a  různých odstínů kůže Nappa, které pokrývají celou palubní desku. DS 9 bude 
zprvu k  dostání jako plug-in hybrid o  výkonu 165 kW, který je schopný ujet až  
50 km na baterie. Řidič bude mít k dispozici nejmodernější jízdní technologie auto-
nomního řízení včetně nočního vidění a full LED adaptivních světlometů se schop-
ností přizpůsobit se okolnímu prostředí. 

BusinessCar

SUV za „lidovku“
Dacia svými modely cílí na základní potře-

by, aby udržela ceny co nejníže. Nový dus-
ter s motorem TCe90 díky tomu startuje na  
284 900 Kč. Za ně dostanete 16palcová 
ocelová kola, potkávací světlomety LED, 
omezovač rychlosti, elektricky ovládaná 
přední okna, přípravu na rádio a další. Vyšší 
stupeň  Essential je dostupný také s výkon-
nějším motorem TCe100, který je jediným 
zástupcem LPG pohonu. Uvnitř pak najde-
me výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dě-
lené zadní sedačky a rádio s Bluetooth.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,8–5,0 l / 100 km, 94–115 g/km. *Vzorový příklad úvěru na vůz SEAT Arona Style 1.0 TSI 70kW v ceně 
455 900 Kč, při financování se SEAT Financial Services v ceně 455 900 Kč, splátka předem 150 447 Kč (33 %), výše úvěru 305 453 Kč, 
poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 338 492 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 388  712  Kč, RPSN 
vč. pojištění 8,541 %, délka úvěru 48 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 182 360 Kč, měsíční splátka úvěru 3 253 Kč, měsíční splátka 
úvěru vč. pojištění 4 299 Kč, úroková sazba p. a. 3,35 %. SEAT Pojištění MINI obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) 
s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: 
věk klienta 46 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. Nabídka je 
platná do odvolání.

Nový SEATAronaTvoje nová slabost. 
Nový SEAT Arona je smělé, dynamické a kompaktní SUV 
s odvážným designem, pro ještě odvážnějšími nápady. 
V době, kdy svět čeká, až jej začneme znovu objevovat, 
přichází všestranný vůz, který svým postojem ukazuje 
jasnou cestu. Kam to bude?

Nech se 
unést.

měsíčně za 4 299 Kč.*

Polovinu života  
na baterky 

Nejprodávanějším evropským plug-in 
hybridem je Ford Kuga schopný ujet v bez- 
emisním režimu 56 kilometrů. Statistiky 
Fordu potvrzují, že majitelé Kugy PHEV 
absolvovali 49 % svého nájezdu v elektric-
kém režimu. V červnu se plug-in hybridu 
prodalo na 6300 kusů a  je tak nejčastěji 
volenou motorizací kugy. Vzhledem k prů-
měrným cenám elektřiny pro domácnos-
ti a  benzinu by 100 km ujetých na ben-
zin vyšlo řidiče kugy plug-in hybridu na  
216,8 Kč, zatímco v případě elektřiny jen 
na 81,1 Kč. Při ročním nájezdu 15 000 km 
by majitelé mohli ušetřit až 20 000 Kč.
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Nový elektromobil 
a digitální karta

Poskytovatel finančních služeb LeasePlan bude 
preferovaným partnerem pro operativní leasing elek-
trických dodávkových vozidel Arrival. Partnerství je 
založeno na počáteční objednávce tří tisíc užitkových 
aut navržených pro efektivní snižování TCO fleetů. Ři-
diči využívající vozidla pronajatá formou operativního 
leasingu od společnosti LeasePlan mají k  dispozici 
digitální kartu, kde najdou všechny potřebné informa-
ce o  automobilu i  o  službách, na které mají v  rámci 
operativního leasingu nárok. Karta obsahuje kontaktní 
údaje pro přivolání asistenční pomoci, objednání ser-
visu nebo nahlášení škodní události. V rámci seznamu 
služeb má uživatel možnost aktualizovat stav najetých 
kilometrů. 

První hřebec na baterky v Čechách
Dne 1. října si první zákazník 

převzal nový Ford Mustang 
Mach-E, a  to na pardubické 
pobočce Auto In. Automobil-
ka chce posílit zájem o limito-
vanou edicí Frost White, kdy 
poprvé vsadila na zcela bílý 
exteriér s  černými doplňky. 
Novinka má i  specifický de-
sign 19palcových litých kol 
s  frézovanými kovovými prv-
ky. Interiér zdobí světlé čalou-
nění kombinované s  tmavou 
palubní deskou a šestiúhelní-
kovým dekorem. Verze Frost 
White je dodávána výhradně 
s pohonem všech kol, pake-
tem Technology Plus a  vý-
konnějším bateriovým setem 
za 1 797 200 Kč. 

Průzkum společnosti Raiffeisen – Leasing ukázal, že více 
než třetina Čechů by uvítala nutnost pouze jednoho podpisu 
k nákupu vozu. Patrné je i pohodlí, které přináší on-line plat-
formy a mobilní aplikace, díky nimž je možné si auto objednat 
z pohodlí domova. Dalším benefitem je rychlé zajištění všech 
potřebných a pravdivých informací, které jsou nezbytné pro 
45 % dotázaných. Špatnou zkušenost s nákupem nového 
vozu, která je nakonec přinutila se auta zbavit, přiznalo 9 % 
lidí, kdy z 64,4 % šlo o skrytou vadu. Výjimkou ale není ani 
špatný výběr typu nebo podceňování nákladů spojených 
s vlastnictvím a provozem. 

Nástrahy nákupu nového vozu



Anketu FLEET DERBY – FLOTILA ROKU 
pořádají společně vydavatelé časopisů 
Business Car a Flotila. Zásadní novinkou je 
skutečnost, že se flotilové auto roku ved-
le vozidel s  ekologickým pohonem rozšířilo 
o  další perspektivní kategorii elektromobilů. 
Rapidně totiž narůstá počet automobilů, kte-
ré pohání pouze elektřina. Je tedy na čase 
oddělit elektromobily, případně automobily 
na vodíkový pohon od zbytku, který stále 
počítá s podílem klasických spalovacích mo-
torů. Jde o nejrůznější verze hybridních nebo 
plynových pohonů. Právě ty jsou začleněny 
do kategorie Vozy s ekologickým pohonem. 
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V  prestižní anketě FLEET DERBY – FLOTILA ROKU je letos 
nominováno téměř 70 automobilových novinek v  pěti kategoriích. 
Velmi nás těší nebývalý zájem o anketu, protože i přes současnou 
složitou situaci je to historicky nevětší počet automobilů. 

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

Na adrese www.fleetderby.cz 
může hlasovat každý

O hlavním vítězi ankety FLEET DERBY – 
FLOTILA ROKU a o flotilovém elektromobilu 
roku rozhoduje pětatřicetičlenná odborná 
porota sestavená z  manažerů firem, kteří 
mají s  vozovými parky více než desetile-
tou zkušenost. Každý porotce při své vol-
bě zohledňuje technickou vyspělost vozu, 
produkci CO2, zůstatkové hodnoty, TCO, 
vhodnost pro firemní autoparky, užitnou 
hodnotu, cenu apod. 

Letošními hlavními vítězi budou dva auto-
mobily. K absolutnímu vítězi ankety se nově 
přidává nejlepší elektromobil roku. Hlasová-
ní jednotlivých porotců je každý rok přístup-
né a  zveřejněné na webových stránkách 
ankety bezprostředně po ukončení daného 
ročníku ankety.

Hlasovat ale mohou také naši čtenáři, kteří na 
webových stránkách www.fleetderby.cz
vybírají nejlepší automobily z  jednotlivých 
automobilových tříd. Pro zachování objek-
tivity ale systém umožňuje hlasovat z kon-
krétní e-mailové adresy pouze jednou. 
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5+1
při objednávce

na půl roku měsíc
zdarma

5+1
při objednávcepři objednávce

na půl roku měsícna půl roku měsíc
zdarmazdarma

OSOBNÍ VOZY
Buďte fl exibilní. Auta pro nové zaměstnance, sezónní výkyvy nebo nárazové zakázky, na které nemáte 
kapacitu, vyřeší FlexiPlan. Krátkodobý operativní leasing osobních aut se všemi službami a bez omezení 
nájezdu. Prostě SuperPlan!

leaseplan.com

Přece vám nedostatek 
aut nezabrání
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NOMINOVANÉ VOZY DO ANKETY FLEET DERBY – 
FLOTILA ROKU ROZDĚLENÉ PODLE KATEGORIÍ

Ekologické vozy

Užitkové vozy do celkové hmotnosti 3,5 tuny

VW Golf Variant 

DS 9

Škoda Enyaq iVSEAT Leon Sportstourer

DS 7 Crossback E-Tense

BMW iX3

Fiat 500 

Citroën C5 Aircross

Hyundai Ioniq 5 Kia Ceed SW

Opel Mokka-e

BMW 545e 

Kia Sorento

Mercedes-Benz EQV 

Ford Mustang Mach-E

Fiat Ducato

Kia e-Niro

Renault Arkana

Audi Q5

Mercedes-Benz eSprinter

Peugeot e-2008

Mercedes-Benz CKia XCeed

Mercedes-Benz 
eSprinter

Ford Explorer

Volkswagen T6.1

Jeep Compass

Citroën ë-C4

Hyundai Tucson

Peugeot 3008

Mercedes-Benz EQA

Audi Q4 e-tron

Renault Kangoo Van



Manažerské vozy

SUV vozy a crossovery 

Referentské vozy

VW T6.1.Škoda Enyaq iV

Fiat 500 

Hyundai Ioniq 5

Mercedes-Benz EQV VW Arteon Shooting 
Brake

DS 9

Jeep Compass

Ford Mustang Mach-E

Opel Mokka Subaru XV

VW Golf Variant Škoda Fabia

Kia e-Niro

Mercedes-Benz C

Peugeot 3008

Hyundai Tucson

Audi Q5

Volkswagen Caddy

Peugeot e-2008

Peugeot 5008

Subaru Outback

DS 7 Crossback

BMW iX3Audi Q4 e-tron

Citroën C4

Cupra Formentor

Opel Insignia

Kia Sorento

Audi A6

Renault Arkana

Ford Explorer

SEAT Leon Sportstourer

Mercedes-Benz EQA

Kia XCeed

BMW 545e 

Citroën C5 Aircross

Škoda Enyaq iV

Audi Q7

Kia Ceed SW



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

Více informací 
na tel.: 724 352 626

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 z

číslo 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

POZVÁNKA NA ZÁMEK ŠTIŘÍN

Vyzkoušejte auta s ekologickými pohony

Co jste o pneumatikách 

možná nevěděli

, 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

USINESS

Zajímavosti ze světa 
elektromobilů

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

BUSINESSCAR
AUTA PRO MANAŽERY
Měřili jsme spotřebu, počítali TCO

Ropa končí –
trendy v energetice

Alternativní pohony v praxi

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

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

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

BBUSINESSUSINESSUSINESS
AUTA PRO MANAŽERY
Měřili jsme spotřebu, počítali TCO

Alternativní pohony v praxi

Business Academy –testovací jízdy

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

číslo 4, září 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

BUSINESSCARPALIVA BUDOUCNOSTI
Evropská vize proměny dopravy

Známe nominovaná auta

Užitková autaMěřili jsme spotřebu a TCO

Odborný magazín

... nepostradatelný 
pomocník 

� eet manažera

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

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 
ZA POUHÝCH 

540 Kč s DPH



Přední kola modelu EQV pohání elek-
tromotor o  výkonu 150 kW a  točivém 

momentu 362 Nm. Energii pak čerpá z  li-
thium-iontové baterie, která má celkovou 
kapacitu 100 kWh (využitelných je 90 kWh) 
a  do interiéru nikterak nezasahuje. Testo-
vaná varianta byla velikosti L s  rozvorem 
3200 mm o celkové délce 5140 mm, mů-
žete však mít i  provedení XL s  rozvorem 
3430 mm o celkové délce 5370 mm. 

Mercedes hodnotil 
Ondřej Kováčik, 
Zeppelin CZ

Během týdne najezdil s tímto velkoprosto-
rovým vanem celkem 300 km, k  nabíjení 
většinou využíval firemní wallbox s  nabíje-
cím výkonem 10 kW, který byl schopný udr-
žovat baterii ve využitelném stavu. „Na říze-
ní mi tenhle mercedes připadal jako běžný 
automobil, jízdní vlastnosti lze hodnotit jako 
dobré. Jen se mi zdálo, že zřejmě vlivem 
vyšší hmotnosti se zadní náprava nedoká-
že komfortně vypořádat s  příčnými nerov-
nostmi,“ říká Ondřej Kováčik a dodává, že 
se snažil mercedes využívat stejným způso-
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Do naší rubriky Manažer testuje se dostal i  velký van prémiové značky Mercedes-Benz. I  když na 
první pohled vypadá jako normální zástupce třídy V, z  jeho odlišného označení vyplývá, že se jedná 
o elektromobil. Velký van stuttgartské automobilky hodnotil flotilový manažer společnosti Zeppelin CZ 
Ondřej Kováčik.

Testovali jste…
MANAŽER TESTUJE                                                 MERCEDES-BENZ EQV 300

bem jako svůj služební automobil, přičemž 
ve městě často využíval vysoký stupeň 
rekuperace a  naopak na dálnici se snažil, 
aby měl automobil co největší setrvačnost. 
„Průměrná spotřeba na konci testu pak byla 
25 kWh na 100 km a  dojezd vycházel na 
360 km.“

„Myslím, že je to celkem normálně vy-
užitelný automobil, pokud máte nabíječku 
doma nebo v práci. I  tak však musíte po-
řád kalkulovat, zda vám energie vystačí na 
celý den. Pokud například musíte okamžitě 
někam dojet, což se mě minulý týden stalo, 
vzal jsem si na cestu raději svůj služební vůz 
a mercedes nechal stát před prací, protože 
bych při zpáteční cestě musel hledat dobí-
jecí stanici a pak ještě určitou dobu čekat, 
než se dobije, aby mě dovezl až domů,“ 
říká Ondřej Kováčik a  dodává, že při po-
užívání elektromobilu je třeba změnit myš-
lení. „Pořád musíte vědět, kde je to možné 
dobít a kolik tím ztratíte času.“

Ondřej Kováčik si myslí, že ideální dojezd 
elektromobilu by měl být okolo 700 km, nic-
méně i 360 km už je také solidní. Zvlášť na 
automobil této velikosti.

Na Mercedesu EQV se jinak Ondřeji Ková-
čikovi líbila pružnost a  dynamický rozjezd. 

„Velký točivý moment, který je okamžitě 
k dispozici, je příjemný, skvěle také fungoval 
adaptivní tempomat, který vidí případnou 
překážku hodně dopředu a  plynule začne 
snižovat rychlost.“ A co se mu naopak ne-
líbilo? „Chyběly mi v  autě úložné prostory, 
neměl jsem, kam si odložit mobilní telefon, 
sluneční brýle nebo doklady.“ 

O flotile společnosti

Firma Zeppelin CZ je výhradním prodej-
cem stavebních strojů a  zařízení Cat pro 
Českou republiku, dodává na český trh ši-
rokou škálu stavebních, zemních, zeměděl-
ských a důlních strojů amerického výrobce 
Caterpillar. Společnost se na 14 pobočkách 
také zabývá půjčováním stavebních stro-
jů a malé mechanizace. Vozový park firmy 
Zeppelin čítá asi 250 automobilů, z toho více 
jak stovku představují užitkové Volkswage-
ny Transporter (část z  nich je s  pohonem 
všech kol) a Caddy, nechybí ani větší Iveca. 
Jako manažerské a referentské vozy využí-
vá firma značky BMW (řada 3 a 5), Škoda 
(Superb, Octavia a Fabia) nebo Volkswagen 
(Passat). Ve flotile dominují vznětové mo-
tory, jednou z  výjimek je ředitelský plug-in 
hybrid BMW 545e. Zatímco dříve se auto-
mobily kupovaly na finanční leasing, dnes 
jsou všechny automobily financovány pro-
střednictvím operativního leasingu od spo-
lečnosti Business Lease a Arval. 
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Ondřej Kováčik si myslí, že ideální dojezd elektromobilu by měl být okolo 700 km, nicméně i 360 km už 
je také solidní. Zvlášť na automobil této velikosti.

Komfortní velkoprostorový osmimístný elektro-
mobil testoval Ondřej Kováčik ze společnosti 
Zeppelin CZ



Akumulátor nelze dobíjet ze zásuvky, 
na všechna čtyři kola posílá točivý 

moment bezestupňová převodovka eCVT. 
Hybridní kuga zrychlí z 0 na 100 km/h za 
9,5 s a uhání 196 km/h. Kombinovaná spo-
třeba je 5,5 litru na 100 km. S ohledem na 
palivovou nádrž o objemu 54 litrů by Kuga 
HEV měla mít dojezd na plnou nádrž ben-
zinu bezmála 1000 km. Právě nízké emise 
(130–135 g CO2 na 100 km) a solidní akční 
rádius předurčuje kugu k tomu, aby se pro-
sadila do firemních vozových parků. Testo-
vaná kuga byla v druhé nejvyšší výbavě ST-
-Line X, která přijde v základu na 839 900 
korun. 

Kugu hodnotil 
Pavel Hrnčíř z Equa bank

„Normální auto, které od člověka nic moc 
nechce. Je pohodlné a ve městě dokonce 
úsporné. Na dálnici je pak spotřeba o něco 
vyšší, než jakou má turbodiesel, který běž-
ně používám,“ říká na úvod Pavel Hrnčíř 
a  dodává, že když kugu přebíral, byla na 
palubním počítači průměrná spotřeba 

Ji
ří 

K
al

oč
, f

ot
o 

au
to

r

V rámci naší rubriky Manažer testuje si tentokrát dva flotiloví manažeři vyzkoušeli jeden automobil, konkrétně 
středně velké SUV Ford Kuga 4x4 s hybridním pohonným ústrojím, které kombinuje zážehový atmosféricky 
plněný čtyřválec 2,5 litru (140 kW) a elektromotor. Ten zároveň pracuje jako generátor elektrické energie, 
který na jedné straně dobíjí a na druhé odebírá elektrickou energii z baterie o kapacitě 1,1 kWh. 

Testovali jste…
MANAŽER TESTUJE                                                 FORD KUGA ST-LINE X HEV 4X4

4,8 litru na 100 km. „Takhle úsporně jsem 
s  tím jezdit nedokázal, ale i  naměřených 
5,9 litru mi přijde jako vynikající hodnota.“ 

Automobil disponuje bezestupňovou pře-
vodovkou CVT, která vyžaduje trochu jiný 
styl jízdy. „Pokud sešlápnete plynový pedál 
až na podlahu, motor se vytočí a pak drží 
vysoké otáčky a spotřeba roste. Efektivnější 
je proto sešlápnout plyn jen napůl. Dynami-
ka není o moc horší a otáčky přitom nevyletí 
tolik nahoru,“ vysvětluje Pavel Hrnčíř svou 
zkušenost a dodává, že atmosféricky plně-
ný zážehový motor kugy ani s  elektrickou 
přípomocí nemá takový zátah jako dvouli-
trový turbodiesel jeho škodovky. Flotilový 
manažer společnosti Equa bank je totiž 
zvyklý na koncernové automobily, přesto 
mu přechod na ford nečinil větší problémy. 
„Chvilku jsem si zvykat musel, ale zase tak 
velký rozdíl to není. Možnost volby různých 
jízdních režimů jsem moc nevyužíval, vyho-
voval mi ten základní.“ 

Špičkově vybavený ford nabízel také bez-
počet jízdních asistentů, které pomáhají 
řidiči v mnoha jízdních situacích. „Často vy-
užívám především adaptivní tempomat, ale 
u kugy mi přišlo, že by reakce na překážku 

mohla být plynulejší. Jinak asistenty, jako 
třeba hlídání jízdy v pruhu, spíše vypínám,“ 
říká Pavel Hrnčíř.

„Mnoho asistentů je sice příjemných, ale 
vyhovuje těm řidičům, kteří se řízením ne-
chtějí moc zabývat. Trochu mi vadil menší 
zavazadlový prostor a  také možnost tahat 
brzděné přívěsy jen do hmotnosti 1500 kg. 
Jízdně je lepší focus než octavie i mondeo 
než superb a  pro kugu to platí taky,“ říká 
a dodává, že automobil byl i pěkně vybave-
ný, což však zároveň vyšroubovalo nahoru 
cenu. 

Ford Kuga nabízí řadu pohonů se zážehovým nebo vznětovým motorem, k mání je dále jako mild hybrid s dvoulitrovým dieselem nebo jako dobíjecí plug-in 
hybrid či hybrid s benzinovým čtyřválcem 2,5 Duratec (140 nebo 165 kW) a pohonem předních nebo všech kol 

Kugu hodnotil Pavel Hrnčíř z Equa bank
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Kugu vyzkoušel finanční ředitel firmy Blumenbec-
ker Prag David Volf

O flotile společnosti

Equa bank je česká banka, která u  nás 
pod tímto jménem působí od roku 2011. 
Její předchůdkyní byla IC Banka založená 
už v roce 1993. V současné době má Equa 
bank po celé ČR 52 obchodních míst a 16 
bankomatů, její služby využívá přes půl mili-
onu klientů. Sídlo banky najdete v pražském 
Karlíně v Karolinské ulici. Firemní flotila čítá 
v současnosti mezi 60 a 70 automobily. Až 
na výjimky se jedná o  škodovky a  většina 
z nich spaluje naftu. Nejvíce je Octavií Com-
bi, ale nechybějí ani superby, management 
pak nejčastěji využívá kodiaqy. Přestože by 
mohla svůj vozový park banka financovat 
sama, všechny automobily jsou financová-
ny na operativní leasing od externí společ-
nosti. 

Kugu vyzkoušel David 
Volf z Blumenbecker 
Prag

Stejné auto putovalo i do rukou finančního 
ředitele firmy Blumenbecker Prag. Během 
týdne s  ní najezdil přes 500 km. „Byla to 
moje první zkušenost s  hybridním pohon-
ným ústrojím. Kuga má velmi dobré jízdní 
vlastnosti, příjemně zrychluje. Jsem zvyklý 
na automatickou převodovku DSG ve spo-
jení s  turbodieselem a  CVT ve fordu byla 
extrémně tichá, převod velmi plynulý,“ říká 
David Volf a  dodává, že celý týden bedli-

vě sledoval spotřebu. „Když jsem moji jízdu 
celkově vyhodnotil, vyšlo mi, že jsem čistě 
elektricky najel asi 120 km, což je přibližně 
25 procent z  celkově ujetých kilometrů při 
průměrné spotřebě 6,5 litru na 100 km. Če-
kal jsem, že to bude trochu méně, ale spo-
třebu negativně ovlivňuje vyšší hmotnost 
i pohon všech kol. Podle mě je z pohledu 
uživatele hybridní verze přívětivější než plug-
-in hybrid, protože se v tomto případě ne-
musíte starat o externí dobíjení. Z pohledu 
ekologie samozřejmě dává větší smysl plug-
-in,“ říká David Volf.

Co se týče automobilu samotného, pluso-
vé body dává David Volf za skvělý podvo-
zek a také za design. „Oproti koncernovým 
značkám mi připadá design fordů obecně 
mnohem odvážnější a moc se mi líbí. Také 
interiér je na úrovni jak z  hlediska komfor-
tu, tak ergonomie, i když na logiku ovládání 
jsem si musel chvíli zvykat a mnoho funkcí 
i učit. Občas mi přišlo, že tlačítka jsou trochu 
menší a méně přehledná. Nicméně konekti-
vita, respektive připojení telefonu fungovalo 
perfektně, velmi jednoduchá je i volba jízdní-
ho režimu přes kruhový ovladač.“

I  když se Davidu Volfovi hybridní kuga 
zamlouvala, zatím je ve firemní flotile hyb-
rid nebo plug-in velký přepych. „Rozhoduji 
o tom za firmu jako ekonom a tady musím 
hodnotit podle parametrů výkon/cena. 
Takže ekologická myšlenka je skvělá, ale 
ekonomicky se tato auta zatím bez dotací 
nevyplatí.“

O flotile společnosti

Blumenbecker Prag je česká pobočka 
stejnojmenné německé společnosti, která 
se celosvětově zabývá průmyslovou auto-
matizací a robotizací za účelem zefektivnění 
výroby. Zaměstnává po celém světě okolo 
dvou tisíc lidí, z toho okolo stovky jich pra-
cuje v pražské pobočce v Malešicích. Více 
než polovina jejích klientů je z  oboru au-
tomotive včetně mladoboleslavské Škody 
Auto, pro kterou Blumenbecker sestavuje 
například výrobní linky. Firemní flotila dis-
ponuje přibližně 60 osobními automobily, 
z toho 90 procent tvoří Škoda Octavia, zby-
tek pak Škoda Superb a Scala popřípadě 
Ford Transit. Devadesát procent vozového 
parku má pod kapotou turbodiesel, jen ně-
kolik vozidel, které se pohybují převážně po 
městě a ročně ujedou do 25 tisíc km, po-
hání zážehový motor. Všechny automobily 
firma financuje na operativní leasing.
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Na XI. ročník Business Academy si le-
tos hosté museli počkat. Koronavirová 

pandemie posunula termín až na 22. červ-
na, o to více ovšem bohatý program nabídl. 
Patnáct automobilek přivezlo do Leteckého 
muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi 
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Čtenáři magazínu Business Car se na konci června konečně dočkali dlouho očekávaného XI. ročníku 
Business Academy. Ten jim přinesl padesátku vozů k  testovacím jízdám, lety historických letadel 
i zajímavé přednášky o úskalích dnešní turbulentní doby 

BusinessCar

rovnou padesátku automobilů pro odpole-
dní testování na malebných okolních silni-
cích. Dopolední blok byl věnovaný odbor-
ným přednáškám zaměřeným na automo-
bilové novinky a  začleňování alternativních 
pohonů do vozových parků.

Portfolio automobilů pro testování bylo opět 
pestré. Renault a Škoda nabídly nejpestřej-
ší modelovou nabídku, Renault přivezl dvě 
žhavé novinky v podobě zcela nové gene-
race užitkového modelu Kangoo a Express, 
které měly při jízdách v Boleslavi společně 

TesTovací jízdy, vzdělávání                                                                                  Akce pro flotilové mAnAžery

Xi. ročník Business Academy

Škoda enyaq
Škoda Enyaq je s  přehledem nejprodá-

vanějším elektromobilem na českém trhu. 
Jen v prvních sedmi měsících se prodalo 
421 kusů. Automobilka nabízí dvě kapaci-
ty baterií 62 a  82 kWh a  výkony od 132 
do 195 kW. Největší dojezd 534 km slibuje 
prostřední verze iV 80 s výkonem 150 kW 
a schopností nabití z 5 na 80 % za 38 mi-
nut. Zájemci o pohon všech kol sáhnou po 
vrcholném Enyaq iV 80x nebo očekávané 
verzi RS. Noví majitelé mají možnost získat 
nabíjecí kartu programu Powerpass s pří-
stupem k 195 000 stanicím napříč EU. 
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s SUV Arkanou premiéru. Mimořádný zájem 
byl o elektrickou Škodu Enyaq, která vedla 
statistiku počtu výpůjček. Škodovka nabíd-
la i další modely různých segmentů s klasic-
kými i elektrifikovanými pohony. 

Své poznatky účastníci na místě konzulto-
vali se zástupci automobilek na jejich stán-
cích. Diskusí a polemik, které s sebou elek-
tromobilita přináší, bylo neobyčejně mnoho. 

oDBornÁ pŘeDnÁŠkA

Téma: Ekologické pohony v praxi
Přednášející: Jan Jandečka, 
Fleet Consulting Group 

V  přednášce se Jan Jandečka věnoval 
konvenčním i  elektrifikovaným pohonům 
z  hlediska TCO. V  souvislosti s  alternativ-
ními pohony zmínil nutnost změnit pohled 
flotilových manažerů na skladbu vozového 
parku i  nastavení nového myšlení v  jejich 
užívání. V blízké době se budou i na firemní 

BusinessCar

Citroën C4 je kombinací hatchbacku s vyšším posedem crossoveru a elegancí kupé. Zájemce nadchne 
vysokou mírou personalizace a nechybí ani elektrická verze s dojezdem 350 kilometrů. 

Škoda kamiq Scout

Škoda Kamiq ve verzi Scout-Line je ideálním řešením pro ty, kteří nepotřebují velký vůz, 
ale zároveň se rádi vydají mimo zpevněné cesty. Proto má Kamiq Scout-Line ochranu 
podvozku a větší světlou výšku.  Nejvýraznějšími prvky exteriéru jsou stříbrné lišty náraz-
níků, 18palcová kola a plastové boční lemy. Uvnitř verzi Scout prezentuje dřevěný dekor 
palubní desky, specifické látkové čalounění. Linie Scout-Line je dostupná pro všechny 
motory (kromě CNG), kde si oproti úrovni Style připlatíte 34 000 Kč. 

S délkou přesahující 5 metrů a výkonem hybridního pohonu 
336 kW přináší explorer řešení pro sedmičlenné rodiny. Stejně 

velkorysá je schopnost táhnout přívěs o hmotnosti 2500 kg. 



fleety vztahovat emisní limity, podobně jak 
tomu je už nyní v zahraničí. Prodeje v po-
sledních letech ukazují, že s  příchodem 
alternativních pohonů klesá poptávka po 
naftě nebo se firmy obracejí k benzinovým 
motorizacím, které jsou cenově zajímavější. 
Zároveň ale na příkladech TCO uvedl, o ko-
lik dražší je přechod k ekologičtějšímu po-
honu. Většina firem se tak z pochopitelných 
důvodů zdráhá drahou revoluci posvětit. 

Dobrý záměr naráží 
na realitu

Velkým otazníkem zůstává reálné do-
sažení Evropskou unií vytyčených cílů. 
Běžnou praxí totiž bývá, že zaměstnanci 
pravidelně plug-in hybridy nedobíjejí, čímž 
klesá reálná efektivita. Důvodem mohou 
být časové prostoje kvůli nabíjení, nedo-
stupnost nabíjecí stanice na trase nebo 
naopak její obsazenost. Při plánování tras 
bude také důležité rozlišovat provozova-
tele kvůli správnému připojení, i  když ak-
tuálně automobilky i poskytovatelé služeb 

nabízejí univerzální nabíjecí karty sdružující 
více provozovatelů. 

Realita z  pohledu ekologie tak může být 
zcela odlišná. Elektromobily sice v  provo-
zu neprodukují emise, ale v rámci životního 
cyklu, zahrnujícího výrobu, likvidaci a výro-
bu energie pro dobíjení, jsou emise znač-
né. Tabulkové emise na kilometr mohou být 
navíc na hony vzdálené od těch reálných. 
Zraky mnohých se také upírají k vodíku, kte-
rý je ale náročné převážet i skladovat. Navíc 
infrastruktura v ČR prakticky neexistuje.
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Škoda octavia

Jako stěžejní model nabízí octavia mimořádně 
velký výběr pohonů. Vedle konvenčních spalova-
cích ji lze pořídit jako plug-in hybrid iV s dojez-
dem až 60 km v čistě elektrickém režimu nebo 
g-tech uzpůsobený pro spalování CNG. Tyto va-
rianty jsou dostupné pro liftback i kombi, které si 
firmy oblíbily pro jejich vysokou užitnou hodnotu. 
Není bez zajímavosti, že verze CNG má společně 
s benzinovými motory nejnižší ztrátu hodnoty. 

Globální nedostatek
To vše musí řešit firmy v době, kdy ceny 

osobních vozů rostou a problémy při výro-
bě prodlužují dodací lhůty. Řada fleetových 
manažerů proto šla cestou prodlužování 
smluv, čímž eliminovali i  potřebu redukce 
vozových parků z  důvodů ekonomických 
ztrát během pandemie. V budoucnu se pak 
můžeme setkat s novými alternativami, jako 
jsou vnitropodnikový carsharing nebo na-
hrazování postradatelných služebních vozů 
soukromými s příspěvkem ze strany firmy. 

Bayon byl navržen speciálně pro Evropu. Jako 
nejmenší SUV značky ale nabízí enormní zavaza-
delník s objemem 411 litrů.  

Před nedávnem Kia odstartovala prodej nového ceedu. Nadpoloviční většina klientů volí kombi pro jeho 
nadprůměrnou užitnou hodnotu. Tu doprovází velmi dobře naladěný podvozek vyvíjený s ohledem na 
české silnice. Pro ty, co jezdí často po městě, je zde plug-in hybrid s dojezdem 50 km v čistě elektric-
kém režimu.   



oDBornÁ pŘeDnÁŠkA

Téma: Zajímavé technické novinky
Přednášející: Petr Diviš, Renault 

Novinkami v  modelové nabídce značky 
Renault nás provedl Petr Diviš. Rok 2021 
je pro značku mimořádně důležitý. Naplno 
se totiž rozjel prodej sportovně střiženého 
kupé SUV Arkana, které je téměř jedinou 
alternativou k prémiovým modelům této ka-
tegorie. Hosté zde měli jedinečnou příleži-
tost si jej vyzkoušet ve vrcholné výbavě R.S. 
Line jako jedni z prvních v České republice. 

Změny se udály také mezi užitkovými 
vozy, kde výraznou obměnou prošly mode-
ly Express a Kangoo. Obě dodávky se pyšní 
nadprůměrnou užitnou hodnotou, velkými 
nákladovými otvory i komfortní výbavou ze 
světa osobních vozů. Hodně se zapracova-
lo na pohodlí řidiče a technologiích. Zároveň 
se automobilce podařilo udržet ceny na hla-
dině zajímavé pro fleety. Faceliftem prošel 
také model Traffic, který je na trhu dostupný 
v užitkové i osobní variantě. 
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renault Arkana
Renault Arkana dokazuje, že kupé již 

není výsadou pouze prémiových značek. 
Naši hosté měli možnost se s  arkanou 
svézt jako jedni z prvních v České repub-
lice. Navíc byla k  dispozici ve sportovním 
provedení R.S. Line. Zážehové čtyřválce 
1,4 litru s  výkony 103 a  116 kW pořídí-
te pouze s  automatickou převodovkou 
7EDC a mild hybridním alternátor-startérem 
s vlastní baterií. Novinkou je hybridní verze 
nabízející unikátní spojení hybridu s  multi-
módovou samočinnou převodovkou, kdy 
dva rychlostní stupně jsou pro elektromotor 
a čtyři stupně pro spalovací motor. 

Nejmenší SUV Mercedesu vychází z techniky třídy A a spolu s ní a MPV třídy B tvoří trojlístek trojcípé 
hvězdy v kompaktní třídě. Druhá generace se poprvé představila na konci roku 2019 a vedle benzino-
vých a naftových motorů se nabízí také jako plug-in hybrid.

Vzhledem ke shodnému základu s corsou-e nenechala bezemisní verze na sebe dlouho čekat. Hatch-
back však překonává výrazným designem. 
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oDBornÁ pŘeDnÁŠkA

Téma: Asistenční pomoc na cestách
Přednášející: Jan Chabada, 
Global Assistance

Přednáškové odpoledne uzavřel Jan 
Chabada přednáškou o  asistenční pomo-
ci a  doplňkových službách pro motoristy. 
Hosté tak mohli nahlédnout do dění v call 
centrech a postupů při řešení problémů na 
cestách. O pružnosti zaměstnanců call cen-
tra vypovídají statistiky, kdy průměrné přijetí 
hovoru trvá jen jednotky sekund a vyřízení 
klienta jen pár minut. Denně přitom operá-
toři Global Assistance přijmou v  průměru 
2495 hovorů. Díky široké partnerské síti do-
káže být pomoc u klienta do 30 minut. 

Po přijetí hovoru operátor kontaktuje pojiš-
ťovnu, kde má vůz povinné ručení, předá po-
třebné informace a majitel vozu dále komu-
nikuje se svou pojišťovnou, která zajistí odta-
žení nepojízdných aut nebo vyřeší poruchu, 
kterou nejčastěji bývá závada na motoru.
Hned za ní jsou problémy spojené s defektem

renault express van
Velká modernizace přinesla Expressu 

Van ergonomicky skvěle zvládnutý interi-
ér s úložnými prostory o objemu přibližně 
48 litrů. Přehlédnout nelze multimediální 
systém EASY LINK s  8palcovým disple-
jem a  praktické zrcátko ve spolujezdco-
vě cloně zmenšující mrtvý úhel. Výhled 
dozadu zlepšuje digitální zpětné zrcátko. 
Nakládání usnadňuje šířka posuvných 
bočních dveří 716 mm a délka ložné plo-
chy 1,91 m. Celkový objem nákladového 
prostoru činí až 3,7 m³. K pohonu slouží 
jeden benzinový a tři naftové motory s vý-
kony od 55 do 75 kW. 

S nedávným faceliftem jsme přišli o oblíbený vznětový dvoulitr, který nahradil plug-in hybrid s baterií 
o kapacitě 13,2 kWh. Na rozdíl od větší 5008 můžete mít plug-in hybrid i s pohonem všech kol a výko-
nem 147 kW.  

Sedmimístné tarraco můžete pořídit i jako plug-in hybrid, který nahradil vznětový dvoulitr. Přitom  Ško-
da nebo Volkswagen variantu „do zásuvky“ zatím nenabízí. Jde také o vhodnou alternativu ke Škodě 
Kodiaq RS. Výkonné motory a pevný podvozek přinášejí příjemný řidičský zážitek podpořený vyladěným 
pohonem všech kol. 

Hlavní partneři
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pneumatiky a vybitá baterie. V loňském roce 
každý den natankovalo špatný typ paliva 
31 řidičů, dále operátoři řešili 385 problémů 
s baterií i 238 případů, kdy vozu došlo palivo. 
V souvislosti s elektromobily se nejčastěji řeší 
odtah k rychlonabíjecí stanici. Přestože zatím 
u nás nedochází ke krizovým selháním nebo 
požárům elektromobilů, záchranné složky 
mají průběžná školení, jak při takových havá-
riích postupovat.

Zázemí Leteckého muzea Metoděje Vla-
cha je tradičně spojené s  bohatým do-
provodným programem. Kromě komen-
tovaných prohlídek muzea byly k dispozici 
i  letové ukázky slavných letadel z  1. a  2. 
světové války.

Závěrem děkujeme hlavním partnerům, 
automobilkám Renault a Škoda Auto. Dě-
kujeme také partnerům Air Café&Bar, Le-
teckému muzeu Metoděje Vlacha, znač-
kám Audi, Kia, SEAT, Volkswagen a  také 
všem vystavovatelům.

renault megane e-tech
Zástavba plug-in hybridního pohonu pro Megane 

hatchback a  kombi přinesla zároveň modernizaci na 
poli multimediálních systémů a  technologií asistované 
jízdy 2. úrovně. Zajímavostí je spojení zážehové šest-
náctistovky se dvěma elektromotory a následně zapo-
jené převodovky. Ta má nebývale dlouhé převody pro 
optimální otáčky i v dálničním tempu. Efektivní koncep-
ce umožňuje dojezd přes 45 km v elektrickém režimu 
i při relativně malém akumulátoru s kapacitou 9,8 kWh. 

Šestá generace Subaru Outback nepodlehla 
hybridní mánii a tvrdě si drží velkoobjemový 
boxer. Subaru chce emise snižovat především 
elektromobily a konzervativcům tak zůstala klasic-
ká koncepce. 

Prodeje modelu Arteon dokazují ochotu připlatit si za přitažlivý design. Praktický Shoting Brake nabízí 
více prostoru, ale pořád jde o rychlý a pevný vůz, s nímž je radost zdolávat klikaté okresky. Podíváme-li 
se do ceníků stejně výkonných konkurentů, zjistíme, že cena není nijak přehnaná a navíc je vůz Arteon 
bohatě vybavený.  

Vystavovatelé

Hlavní partneři Partneři



Turbulentní době 
navzdory

Celý automobilový průmysl trápí řada 
problémů způsobených covidovou 
pandemií nebo nedostatkem čipů. Jak 
moc to dopadlo na vaši značku?

Oba zmíněné aspekty samozřejmě ve vel-
ké míře ovlivnily a  stále ovlivňují situaci na 
automobilovém trhu a týkají se i naší značky 
a  omezují naše obchodní aktivity. Na dů-
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I přes doznívající pandemii a problémy s nedostatkem čipů bylo pro Mercedes-Benz prvních 7 měsíců 
rekordních. V České republice vzrostly registrace nových vozů meziročně za stejné období o více než 
37 %, což mezi osobními vozy značce pomohlo dosáhnout na celkovou 5. příčku. O turbulentním období 
i automobilových novinkách jsme si povídali s Wolfgangem Bremmem von Kleinsorgenem, generálním 
ředitelem společnosti Mercedes-Benz Česká republika.

OTÁZKY PRO…                                   WOLFGANG BREMM VON KLEINSORGEN, MERCEDES-BENZ ČESKÁ REPUBLIKA

sledky a vliv na celoroční výsledky prodejů 
si ale ještě musíme pár měsíců počkat. Pro-
deje v Česku ale máme rekordní. 

Jaké jsou aktuální dodací lhůty nejpro-
dávanějších modelů? A jak se od začát-
ku roku vyvíjejí prodeje?

Dodací lhůty jednotlivých modelů se veli-

ce liší. Je to dáno nejen již zmíněným ne-
dostatkem některých materiálů, ale také 
vysokou poptávkou po našich vozech na 
českém trhu. Od začátku roku se prodeje 
vyvíjejí velmi dobře a po prvním čtvrtletí jsme 
byli dokonce čtvrtá nejprodávanější značka 
v  České republice. Kromě toho se nám 
i velmi dobře daří v prodejích vozů s plug-in
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Wolfgang Bremm von Kleinsorgen, generální ředitel Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.



Na jaké další novinky se můžeme v do-
hledné době těšit? 

V letošním roce ještě odhalíme zcela nový 
model SL od divize Mercedes-AMG a uve-
deme do prodeje další z  řady našich plně 
elektrických automobilů – až sedmimístý 
rodinný vůz EQB.

On-line systém Mercedes me connect 
ocení především vozové parky. Nedáv-
no prošel modernizací, která přidala 
další modulovou nadstavbu. Co vše 
systém nyní dokáže? Je k dispozici pro 
všechny modely osobních automobilů 
ve stejné variantě/modifikaci? 

Mercedes me connect má široké uplatně-
ní nejen u vozových parků, ale i u samot-
ných uživatelů řidičů. Od 1. 9. bylo spuš-
těno Mercedes me connect B2B, které je 
zaměřené na firemní zákazníky a  dokáže 
pojmout jak osobní, tak i  užitkové vozy. 
Funkcionalita vzdáleného připojení je pro 
všechny vozy podobná, samozřejmě se 
liší podle výbavy vozu možnosti, které na 
dálku můžete zjišťovat a  ovládat. Plug-in 
hybridní a elektrické vozy například dispo-
nují možností nastavení nabíjení a umožňují 
skrz aplikaci připravit trasu včetně zastá-
vek pro dobíjení, kterou pak následně jed-
noduše odešlete do navigačního systému 
auta.

Pro jak velké vozové parky je Con- 
nect me určen? Respektive jaký je 
maximální počet automobilů, které lze 
prostřednictvím Connect me sledovat? 

Nejběžnější a  nejjednodušší systém B2C 
pojme až 20 vozidel, u  nově spuštěného 
řešení B2B je počet vozů neomezený. Pro 
velké vozové parky se speciálními požadav-
ky dokážeme nabídnout individuální řeše-
ní prostřednictvím partnerské společnosti 
Mercedes-Benz Connectivity Services, kte-
rá může upravit systém na míru požadav-
kům daného vozového parku. 

Velmi využívaný je váš systém servis-
ních smluv, které jste mimochodem 
v Česku začali nabízet jako první. Jaké 
možnosti nyní nabízí i pro elektrifikova-
né vozy? 

Ke každému vozu nabízíme možnost za-
koupení servisní smlouvy ServiceCare na 2, 
3, 4 nebo 6 servisních prohlídek, které jsou 
finančně zvýhodněné. Speciální zvýhodnění 
máme pro plug-in hybridní vozy a aktuálně 
nabízíme ServiceCare na 6 prohlídek zdar-
ma pro plně elektrické vozy Mercedes-EQ.

hybridním a  elektrickým pohonem. Co se 
týká plug-in hybridních vozů, tak jsme po 
celý letošní rok druhá nejprodávanější znač-
ka v tomto segmentu.  

Jaký máte názor na elektromobilitu? 
Je opravdu reálné, aby se od roku 2035 
v  Evropě prodávala pouze elektrická 
auta? Budou automobily cenově do-
stupné i bez dotací? A bude k dispozici 
dostatek lithia a dalších vzácných ne-
rostů?

Mercedes-Benz již globálně ohlásil za-
měření na elektromobilitu v  následujících 
letech. Počínaje rokem 2025 bychom měli 
představit 3 zcela nové platformy pro elek-
tromobily a soustředit se výhradně na jejich 
vývoj. Již nyní máme v  každém segmentu 
zástupce v  plug-in hybridní variantě a  ve 
velké části z nich i zástupce na plně elektric-
ký pohon. Vývoj akumulátorů a elektromo-
bilů jako takových jde kupředu neskutečnou 
rychlostí, již nyní můžeme říct, že akumu-
látory vyrábíme z velké části z recyklovatel-
ných materiálů a  jejich živostnost výrazně 
přesahuje 10 let. 

Letošní nejdůležitější novinkou je nová 
třída C. Zajímavou technickou inovací 
prošel vznětový motor, který je ve fi-
remních flotilách stále velmi oblíbený. 
Jak se podle vás budou vyvíjet prodeje 
v  porovnání s  plug-in hybridní varian-
tou? 

Nová třída C prošla zásadní inovací, 
v  mnohém převzala techniku a  design 
z nové třídy S. Dieselový motor navíc popr-
vé využívá 48V architekturu, díky které do-
sahuje reálné spotřeby pod 5 l na 100 km. 

Brzy spustíme prodej i plug-in hybridní vari-
anty, která nabídne dojezd čistě na elektric-
ký pohon přes 100 km a možnost dobíjet na 
rychlodobíjecích stanicích. Zákazníci, kteří 
mají možnost dobíjení v  domácnosti nebo 
na pracovišti, budou bez pochyby volit prá-
vě tuto variantu. 

Máte novou vlajkovou loď elektrické 
řady. Nejlevnější model EQS stojí přes 
3 miliony korun. Jaké ambice má na 
českém trhu? 

Segment třídy S je v České republice vel-
mi žádaný. Podle prvních ohlasů věříme, že 
i model EQS bude velmi úspěšný. Minimál-
ně v prvním roce očekáváme, že poptávka 
bude vyšší než naše výrobní možnosti. 

EQS má být alternativou ke klasické tří-
dě S. Jak se podle vás budou prodeje 
luxusního elektromobilu v ČR a Evropě 
vyvíjet ve srovnání s třídou S? 

Třída S  je ve velmi pozitivním smyslu náš 
tradiční model a má své tradiční a stálé zá-
kazníky i po několik modelových řad. EQS 
je oproti tomu hodně futuristické a očeká-
váme u něj velký zájem nejen ze strany sou-
časných zákazníků třídy S, ale také hodně 
nových zákazníků, kteří vlastní například 
elektromobil od konkurenčních značek. 

EQS má dorazit také ve sportovní va-
riantě AMG. Kdy se objeví v  prodeji 
a jaké bude mít technické parametry? 

Mercedes-AMG EQS 53 bude poprvé 
k  vidění na IAA v Mnichově, kde také po-
odhalí své technické parametry. Na show- 
roomech v Česku společně s českými ce-
nami se objeví na začátku příštího roku.

EQS je novou vlajkovou lodí elektrické řady. Od klasické třídy S se výrazně liší. Nabízí řadu průlomových 
technologií, ať už jde o aerodynamiku, dojezd či revoluční interiér s hyperscreenem.
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Proti proudu

Zatímco většina značek na základě tlaku 
Evropské komise omezuje nabídku motori-
zací nebo ukončují vývoj spalovacích mo-
torů, Seat se s Cuprou stále snaží řídit po-
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Seat i Cupra patří ke značkám, které zbytečně netlačí na elektromobilitu a více naslouchají zákazníkům. 
A proti proudu jdou obě značky i v prodejích. Navzdory pandemii a problémům s nedostatkem polovodičů 
se jim v Česku mimořádně daří. 

OTÁZKY PRO…                                   ALEŠ NOVÁK – SEAT A CUPRA

ptávkou zákazníků. Není bez zajímavosti, že 
Cupra uvede na trh pětiválcový Formentor 
VZ5 s výkonem 390 koní, i když zatím jen 
v sedmitisícové sérii. „Seat ani Cupra nebu-

dou sázet jen na elektrický pohon. Minimál-
ně po dobu tří čtyř let bude elektromobilita 
jedno z důležitých témat, nikoli ale to hlavní. 
Nechceme se zbrkle odklánět od tradičních 
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Aleš Novák zodpovídá za značky Seat a Cupra



stiženým značkám. Naše štěstí bylo, že 
jsme měli mimořádně hodně aut skladem 
a dokázali jsme nejtěžší období překlenout. 
Hodně nám také pomohlo financování pro-
střednictvím SEAT Financial Services, kdy 
penetrace financovaných aut dosahovala 
v obdobích lockdownu přes 70 %. 

Velmi dobrá je také komunikace se špa-
nělskou centrálou. Díky tomu, že jsme 
v  rámci regionu nejúspěšnějším impor-
térem a  v  rámci celé Evropské unie jsme 
na osmém místě absolutně, tak je jednání 
o dodávkách objednaných modelů jedno-
dušší. 

A z čísel mám opravdu radost. Za prvních 
osm měsíců se nám podařilo zákazníkům 
předat 6761 automobilů, tedy o 2650 více 
než za celý loňský rok. Když se bude dařit, 
tak bychom si letos mohli paradoxně sáh-
nout na historicky nejlepší prodejní výsled-
ky. 

Kdy se podle vás trh stabilizuje? 
To je těžká otázka. Pokud jde o čipy, tak 

se situace pomalu zlepšuje. Každá značka 
je na tom samozřejmě trochu jinak. Seat ale 
výrobu v  současné době omezuje jen mi-
nimálně. Ohledně pandemie je to složitější. 
Ale šílený loňský rok se už podle mě opako-
vat nebude. 

Kolik je samostatných dealerů značky 
Cupra?

Žádný. Dealerů Seatu je v  současné 
době osmnáct, z čehož osm jich zastupu-
je i značku Cupra. Koncem roku otevřeme 
nové dealerství obou značek ještě v Liberci. 
Jsem za to velmi rád, protože historicky pa-
třil Liberecký okres pro naši značku k nejvý-
znamnějším. 

pohonů, jakými je benzin, nafta nebo CNG. 
Nesmíme zapomínat, že hlavní slovo má 
stále zákazník. Ten určuje, co se bude pro-
dávat,“ vysvětluje Aleš Novák, ředitel zna-
ček Seat a Cupra. 

Všiml jsem si, že o zemním plynu coby 
alternativě při přechodu na elektromo-
bilitu se přestalo hovořit. Dalo by se 
skoro tvrdit, že se automobilky za zem-
ní plyn snad i stydí…

Nejsem příznivcem plošných dotací. A bez 
nich se elektromobily budou prosazovat jen 
těžko. V  našem prodejním mixu jasně ve-
dou zážehové motory. Diesely zaznamenaly 
v uplynulých letech výrazné snížení poptáv-
ky, nicméně tento propad se nyní zbrzdil 
u nás i v Evropě. A jak sleduji prodejní čísla 
v Německu, stejný trend je i  tam. A zmínil 
jste CNG. Seat ho považuje za velmi důleži-
tý. A jsem rád, že s touto alternativou počí-
tá jak nový leon, tak i modernizovaná ibiza 
a arona. 

Ale značka Cupra má postupem času 
nabízet pouze elektromobily…

Seat ke svým spalovacím motorům na-
bízí jako alternativu hybridní nebo plug-in 
hybridní pohony. Cupra je v elektrifikaci dál, 
protože kromě plug-inů nabídne na kon-
ci roku i  nadprůměrně výkonný a  pohled-
ný elektromobil Born. S  uvedením dalšího 
elektromobilu počítá Cupra v  roce 2024. 
Takže se nejedná o  žádný překotný vývoj 
nebo revoluci. 

Cupra se samozřejmě bude soustředit na 
elektromobilitu, nicméně i nové modely po-
čítají s konvenčními motory. Nové SUV For-
mentor, které se začalo prodávat začátkem 
roku nabízí jak benzinové nebo dieselové 

motory, tak plug-in hybrid. K  dispozici je 
i pohon všech kol. 

Proslýchá se, že se objeví také Cupra 
Tarraco…

Bylo by to lákavé mít i  sportovní derivát 
sedmimístného SUV. Musím vás ale zkla-
mat, s  touto cuprou se nakonec nepočítá. 
Seat Tarraco je k dispozici ve vrcholné verzi 
FR se čtyřválcem 2,0 TSI o výkonu 180 kW, 
takže podle mého by byla i verze Cupra už 
zbytečná. 

Za daleko zajímavější považuji příchod 
modelu Formentor VZ5 s  pětiválcovým 
motorem o výkonu 287 kW. Koncem roku 
také dorazí náš první elektromobil Cupra 
Born, který nabídne nevšední řidičské zážit-
ky. K dispozici bude s akumulátory 55, 62  
a 77 kWh a s výkonem 110 nebo 150 kW. 

Jaký je nejprodávanější model Cupry? 
Na to, že je Cupra na trhu teprve třetím ro-

kem, tak 376 předaných automobilů za prv-
ních osm měsíců považuji za velký úspěch. 
Možná je i překvapivé, že nejprodávanějším 
modelem se stal formentor, který se začal 
prodávat teprve začátkem letošního roku. 
A  další zajímavá skutečnost je, že nejpro-
dávanější je základní benzinový čtyřválec  
1,5 TSI se 110 kW. Nejvýkonnější verze VZ 
se 180 nebo 228 kW tvoří asi 15 % z celko-
vých prodejů. 

Podle prodejů za prvních osm měsíců 
se Cupře i Seatu velice daří. Takže pro-
blémy s čipy vás tolik netrápí?

Nedostatek polovodičů i  problémy způ-
sobené pandemií samozřejmě zasáhly 
všechny automobilové výrobce. Jak to 
ale sleduji, tak Seat patří k  těm méně po-

Čistě elektrická Cupra Born nabídne nevšední řidičské zážitky. K dispozici bude s akumulátory 55, 62 a 77 kWh a s výkonem 110 nebo 150 kW. 
Počítá se s ještě výkonnější verzí. 
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Vyšehradem, Nuslemi, Michlí, Krčí a Mod-
řany, kde je i nespočet křižovatek se svě-
telnou signalizací. V rámci testu jsme navíc 
měřili spotřebu s  prázdným automobilem 
a  pak s  nákladem 500 kg. U  vybraných 
automobilů jsme měřili spotřebu i  s  vyšší 
zátěží. Podrobnější informace jsou uvede-
ny v textu. 

OVĚŘUJEME PŘESNOST 
PALUBNÍCH POČÍTAČŮ

Před samotným testem jsme si u každé-
ho automobilu ověřili přesnost palubního 
počítače podle skutečného úbytku paliva 
v nádrži. Poté jsme vyjeli na testovací okru-
hy a uvedené hodnoty na displeji palubního 
počítače jsme přepočítali na ty správné. 

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

NÁKLADY NA SERVIS 
A OPOTŘEBENÍ

V  přehledných tabulkách dále nalezne-
te zůstatkové hodnoty a náklady na servis 
a  opotřebitelné díly. U  některých nových 
modelů bohužel nebyly ještě k  dispozici, 
proto čísla chybí. 

Kalkulace nákladů kalkulujeme na dobu 
provozu tří let a  proběh 90 000,150 000 
a  210 000 km. Kalkulace nám zpracovala 
renomovaná společnost TecAlliance, zůstat-
kové hodnoty dodala společnost Eurotax. 

Náklady na servis 
Všechny údaje předepsaného pravidelné-

ho servisu odpovídají pokynům a  doporu-
čení výrobců vozidel. Celkové náklady jsou 
souhrnem tří skupin nákladů: za práci me-
chanika, díly a kapaliny. 

Ceny za práci: kalkulace práce je prová-
děna podle normohodin stanovených vý-
robcem vozidla pro všechny servisní úkony.

Kalkulace zahrnuje všechny předepsané 
servisní kontroly a prohlídky, tedy i mimo in-
tervaly 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. 
Ceny olejů byly zadány podle průměru cen 
v servisech. Nebyly tedy použity ceny v ma-
loobchodu 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 
zpravidla delší servisní intervaly, zejména 
pro výměny olejů. To znamená i  výraznější 
rozdíly v servisních nákladech mezi jednotli-
vými značkami nebo typy vozidel. 

Náklady na opotřebení
Kalkulace nákladů na opotřebení (náklady 

na výměny opotřebených dílů podle dopo-
ručení a  pokynů výrobce vozidla) je souč-
tem nákladů za práci mechanika a použité 
náhradní díly. Do kalkulace jsou 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. 
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Mezi autodopravci je totiž reálná spo-
třeba paliva užitkových automobi-

lů jedním z  nejsledovanějších parametrů. 
V  celkovém TCO tvoří hlavní nákladovou 
položku. Proto se již řadu let zabýváme po-
drobným testováním spotřeby, nespoléhá-
me se přitom jen na palubní počítač. 

STEJNÉ SILNICE, 
STEJNÝ ŘIDIČ

Se všemi automobily vždy jezdí stejný 
řidič po shodných silnicích. Spotřebu při 
ustálené rychlosti 130 km/h měříme na 
rovinatém úseku dálnice D11 mezi Pra-
hou a  městem Poděbrady (ke sjezdu 42 
a zpět). Spotřebu po okresní silnici ověřu-
jeme na silnici č. 12 mezi Úvaly a Kolínem. 
Abychom se vyhnuli rozdílné dopravní si-
tuaci v centru Prahy, měřili jsme pak spo-
třebu v  městském provozu mezi výškově 
znatelně rozdílným Podolským nábřežím, 

Test spotřeby paliva 
Za kolik jezdí?  

Spotřeba paliva udávaná výrobci je v  praxi nereálná. Jak jsme si 
ověřili, dokonce ani nový cyklus WLTP, který nahrazuje pravěkou 
normu NEDC, není zcela objektivní. Tentokrát jsme si vzali na mušku 
dodávky, které jsme navíc měřili i se zátěží 500 kg. 



Dojezd 250 km, rychlé 
nabíjení a nízká ztráta 
hodnoty

Citroën ë-SpaceTourer má velkou šanci se 
do firemních autoparků postupně probojo-
vávat. Oproti obdobně vybavené vznětové 
verzi je dražší jen o 218 000 korun, s výkon-
nějším akumulátorem má akceptovatelný 
dojezd 251 km, s  nákladem 500 kg jsme 
pak naměřili 230 km, se slabším akumulá-
torem pak ale sotva 160 km. Mimořádně 
vysoké jsou zůstatkové hodnoty, kde trumf-
ne i konkurenční Mercedes e-Vito. 

Pro nabíjení nabízí ë-SpaceTourer tři mož-
nosti, které jsou na českém trhu součástí 
standardní výbavy: dvoufázových 7,4 kW,
třífázových 11 kW a  stejnosměrných 
100 kW, které přes konektor CCS nabijí ba-
terii na 80 % za půl hodiny, resp. tři čtvrtě 
(větší kapacita baterie).

Výkon elektromotoru je 100 kW a  lze 
k němu zvolit ze dvou velikostí baterie 

– 50 kWh pro ty, kdo kladou důraz na cenu, 
nebo 75 kWh pro delší dojezd.

Pohonné ústrojí umožňuje vždy jet rych-
lostí až 130 km/h, výkon se ale liší podle 
jízdního režimu. Normal zpřístupní výkon 
motoru 80 kW a 210 Nm, zatímco Eco ho 
omezuje na 60 kW a 190 Nm a k tomu sní-
ží výkon topení a klimatizace. Power nabízí 
plný výkon 100 kW a 260 Nm. 

Citroën ë-SpaceTourer uveze až devět 
pasažérů a dle konkrétní verze má užitečné 
zatížení 676 až 981 kg. Mezi elektromobily 
příjemnou výhodou je možnost táhnout brz-
děný přívěs do hmotnosti 1000 kg, a to bez 
ohledu na konkrétní konfiguraci vozu.

Nejlevnější 
elektrické MPV

Pohonné ústrojí pochází z  menších elek-
tromobilů koncernu PSA, elektrická výstroj 
je prakticky shodná s o třídu menším e-ber-
lingem nebo Peugeotem e-208 a  Opelem 
Corsa-e. To automobilce umožňuje snížit 
náklady na vývoj a  výrobu, výsledkem je 
příplatek 218 000 korun proti dieselovému 
automatu. Nevýhodou je relativně nižší vý-
kon, zrychlení z 0 na 100 km/h je za průměr-
ných 13 sekund a za průměrný lze označit 

M
ic

ha
l B

us
ta

, L
uk

áš
 V

av
er

ka
, f

ot
o 

au
to

r

i dojezd. Konkurentů je minimum, nicméně 
Mercedes eVito Tourer nabízí podstatně lep-
ší parametry. Výkon elektromotoru je o zna-
telných 50 kW vyšší (150 kW) a o znatelných 
25 % je vyšší i  kapacita akumulátorů. Na 
druhou stranu mercedes je o  dalších 400 
tisíc dražší. Citroën je tedy kompromisem, 
který za cenu konvenčního elektromobilu 
střední třídy nabízí skromnější parametry, 
než je v této kategorii prakticky dosažitelné. 
Má to svoji logiku a jako první krok v elektrifi-
kaci této klíčové řady Citroënu jde o důležitý 
krok. Stejné parametry navíc nabízí i  ryze 
užitkový ë-jumpy s tunovou nosností.

PŘÍLOHA                  LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY 
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Do kategorie velkoprostorových elektromobilů vnáší Citroën 
nečekanou flexibilitu. Jeho ë-SpaceTourer, stejně tak jako 
sourozenecký Peugeot e-Traveller a  Opel Zafira-e, je dostupný 
ve všech třech úrovních výbavy a  se třemi délkami karoserie, 
nicméně na českém trhu se nejkratší XS nenabízí. 

CITROËN ë-SPACETOURER
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu uložený  elektromotor pohání přední kola, maximální vý kon 100 kW 

při 3673–10000 1/min, točivý  moment 260 Nm při 300–3673 1/min. 
Automatická jednostupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4956/1920/1890 mm, rozvor 3275 mm. 

Zavazdlový prostor 522/1407/2413 l.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2699/801 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu se neudává.

Výkony
Nejvyšší rychlost 130 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 13,1 s. Spotřeba kombinovaná 
dle WLTP 24,4–27,3 kWh/100 km, emise CO2 0 g/km, kapacita akumulátoru 75 kWh. 

CENA Od 1 230 000 Kč bez DPH s výkonnějším akumulátorem 75 kWh.

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km). 
Údaje v závorce platí 

pro jízdu s nákladem 500 kg.

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

23,3/21,6 
(28,2/24,2)

20,2/33,1 
(20,4/33,3)

27,5 (29,8)

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Cena srovnatelná 
s osobním elektromobi-

lem střední třídy
Průměrné zrychlení

Bohatá základní výbava

Dojezd se zátěží 230 km, 
se slabším akumuláto-

rem 160 km

Nízké TCO, vysoká 
zůstatková hodnota

Nabíječka 100 kW 
ve standardní výbavě

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

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

90 000 3 roky 58,44 % Údaje nejsou k dispozici

150 000 3 roky 51,73 % Údaje nejsou k dispozici

210 000 3 roky 45,02 % Údaje nejsou k dispozici

Citroën ë-SpaceTourerë-SpaceTourer

Citroën ë-SpaceTourer překva-
pí dostupnou cenou a nadprů-
měrnou výbavou. 
Dojezd 251 km lze 
označit za průměrný. 

Dlouhodobá spotřeba elektřiny: 27,5 kWh/100 km
Dlouhodobá spotřeba s nákladem 500 kg: 29,8 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +19 °C: 251 km

Elektromobil
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stavbu akumulátorů nabízí řadu výhod. Lze 
tak kromě základního akumulátoru o kapa-
citě 47 kWh pohodlně instalovat i  výrazně 
větší – 79 kWh, s  nímž jsme v  praxi ujeli 
překvapivých 277 km, s nákladem 500 kg 
pak 257 km a pouze v městském provozu 
342 km (s nákladem 320 km)! Ale ani verze 

s menším akumulátorem (47 kWh) si neve-
de špatně. Při námi dosažené kombinova-
né spotřebě 25,9 kWh/100 km se dojezd 
pohybuje nad 160 km (využitelná energie je 
nižší než skutečná kapacita akumulátoru). 

Dalším benefitem je, že akumulátory jsou 
umístěné pod podlahou a  nezasahují do 
nákladového prostoru. Jeho objem se tak 
může v  závislosti na rozvoru, délce a  výš-
ce pohybovat od 10 do 17 m3. Užitečná 
hmotnost přitom dosahuje téměř 3 tun. 
Elektromotor nabízí výkon 90 kW s 280 Nm 
točivého momentu. Jedinou nevýhodou 
použité starší platformy je absence někte-
rých asistenčních systémů, především pak 
systému autonomní jízdy úrovně 2, protože 
asistenti vůz řídí na mechanické, a ne elek-
tronické bázi. Potřebuje k tomu především 
nový elektrický posilovač řízení.

Spotřeba ducata 
odporuje fyzice?

Mohlo by se zdát, že Fiat Ducato je v rám-
ci kombinované spotřeby zázračný, když při 
znatelně robustnější stavbě jezdí za méně 
než o  třídu menší testované dodávky od 
Mercedesu a  Peugeotu. Vtip je v  tom, že 
nejvyšší rychlost fiatu je 100 km/h, tak-
že i po dálnici jsme „na plný plyn“ jeli stá-
le jen 100 km/h. Elektrický Volkswagen 
Crafter má pak nejvyšší rychlost 90 km/h, 
Renault Master 80 km/h (ve verzi P2 umí i 
100 km/h). Ovšem osobní verze menších 
dodávek, testovaný Citroën ë-SpaceTourer 
nebo Mercedes eVito, uhání rychleji a  tak 
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Zatímco konkurence ujede na elektřinu 
sotva 150 km, s ducatem jsme zvládli 

277 km, ve městě dokonce přes 340 km! 
Konkurenční značky zkrátka nepředpoklá-
dají u  velké městské dodávky delší nájez-
dy než 150 km. A  i když nabízejí dva dru-
hy akumulátorů, fiat je z  nich nejštědřejší. 
A v tomto kontextu musíme pochválit také 
cenu. Díky částce 1,3 milionu bez DPH za 
verzi se 47kWh akumulátorem je nejlevnější. 
Renault Master sice nabízí podobnou cenu, 
ale k dispozici má akumulátor s kapacitou 
37 kWh, Mercedes eSprinter nabízí akumu-
látory 35 nebo 47 kWh, je ale o něco dražší, 
stejně jako VW Crafter se 36kWh akumu-
látorem. 

Fiat Ducato umí za příplatek dokonce nabíd-
nout i akumulátor s kapacitou 79 kWh. A tak 
konkurenci v  tomto ohledu deklasuje. Cena 
v tomto případě startuje na 1,8 milionu Kč. 

Mimořádný dojezd 
277 km

Zajímavé je, že elektrické ducato je posta-
veno na původní platformě, která pro zá-

Fiat představuje dvě novinky modelu Ducato. Elektrická verze je 
u  nás již v  prodeji a  po zkušenostech s  podobně koncipovanými 
dodávkami nás mile překvapila svým dojezdem, efektivitou pohonu, 
ale i cenou. Fiat dále představil novou generaci ducata s konvenčními 
spalovacími motory. 

Elektrické ducato staví na starší platformě. Konkurenci deklasuje dojezdem i cenou. 

Fiat e-Ducato  
Dlouhodobá spotřeba elektřiny: 25,9 kWh/100 km
Dlouhodobá spotřeba s nákladem 500 kg: 28,0 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +19 °C: 277 km

Interiér vychází ze starší verze, proto vlevo přibyl dotykový displej infotainmentu elektrického 
pohonu 

Elektromobil



jsme mohli jet i po dálnici předepsanou sto-
třicetikilometrovou rychlostí. Na tomto pří-
kladu je patrné, jak moc spotřeba narůstá 
právě při rychlostech nad 90 km/h a proč 
užitkové verze uhání nejvýše 100 km/h. 

Nízké TCO, průměrné 
zůstatkové hodnoty

TCO má elektrické ducato nízké přede-
vším díky atraktivní pořizovací ceně a mi-
nimálním nákladům na provoz a  údržbu. 
O něco hůř jsou na tom zůstatkové hod-
noty, které TCO zvyšují. I  přesto ale pat-
ří k  nejnižším v  rámci poměrně omezené 
konkurence. 

Nové ducato 
pohánějí diesely

Jak už jsme zmínili, elektrické ducato sta-
ví na starší podvozkové platformě, zatímco 
verze se spalovacími motory, která byla 
představena v  létě, využívá zcela novou 
platformu. Nové ducato poznáte podle pře-
pracovaných předních full LED světlometů, 
přinášejících o 30 % více jasu ve srovnání 
s  halogeny, a  upravené masky chladiče. 
Výběr správné konfigurace usnadní dvě li-
nie, které lze dovybavit specifickými balíč-
ky. Největší změny se však odehrály na poli 
technologií. 

Ducato má poprvé digitální přístrojový pa-
nel infotainmentu s úhlopříčkami 5, 7 nebo 
10 palců. S aplikací Fiat lze spravovat vo-
zidlo přímo z telefonu nebo tabletu. Kromě 
odemknutí na dálku aplikace sleduje pře-
kročení rychlosti, stav paliva nebo detaily 
o servisu. 

Objemnější, úspornější

Třetí generace motorů Multijet 2,3, kte-
rá nahradila původní dvoulitrové čtyřvál-
ce, odpovídá emisní normě Euro 6D-Final 
a nabízí výkonnostní varianty 88, 102, 117 
a 135 kW. Díky zvětšení objemu o 0,3 litru 
při současném snížení hmotnosti a nižšímu 
tření pohyblivých součástí motoru i  pod-
vozku klesly emise i  spotřeba o  7 %, což 
je vynikající výsledek. Větší objem motoru 
pomáhá šetřit palivo především při zátěži, 
kde lze dosáhnout i více než 10% úspory ve 
srovnání s předchůdcem. 

Premiéra autonomního 
řízení

Výrazné rozšíření jízdních asistentů zahr-
nujících detekci chodců i  cyklistů, aktivní 
udržování v pruhu, čtení dopravních značek 
a adaptivní tempomat s asistentem doprav-
ních kolon přineslo plnohodnotnou certifika-
ci autonomního řízení 2. úrovně. Stabilizační 
systém ESC byl doplněn o potlačení boční-
ho větru a stabilizaci přívěsu. 

Vstup do interiéru je nyní bezklíčkový včet-
ně startování. Řidičovo sedadlo má lepší 
ergonomii a  opěradlo spolujezdce se dá 
proměnit na pracovní či svačinový stolek. 
Nechybí ani indukční dobíjení telefonu nebo 
zadní vzduchové odpružení pro snížení výš-
ky hrany nákladového prostoru.

Neobvykle komfortní 
dodávka

Jízda s novým ducatem je nadmíru komfort-
ní a vyrovná se etalonu, Volkswagenu Crafter. 
Podvozek velmi dobře absorbuje výmoly bez 
rázů volantu, zároveň je sebejistý a příkladně 
omezuje náklony vozu. V  běžném provozu 
řidič ocení velká zpětná zrcátka. Dobře se 
povedlo omezit i mrtvé úhly při průjezdu kři-
žovatkou. Díky digitálnímu zpětnému zrcátku 
máte vždy přehled o situaci za sebou. 

Mimořádná samočinná 
převodovka

Zázemí italského testovacího centra nám 
umožnilo vyzkoušet si ducato s devítistup-

PŘÍLOHA                  LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY 
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FIAT e-DUCATO L2H1
ZÁKLADN ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu uložený  elektromotor pohání přední kola, vý kon 90 kW, točivý moment 288 Nm 

kapacita akumulátoru 47 kWh. Samočinná  jednostupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 5413/2050/2309 mm, rozvor 3450 mm. 

Nákladový prostor verze 10 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost skříňové verze 2410/1160 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 100 km/h. Spotřeba kombinovaná 21,7–24,1 kWh/100 km, 

CO2 0 g/km. Kapacita akumulátorů 47 nebo 79 kWh. 

CENA 1 309 900 Kč bez DPH (s akumulátorem 79 kWh pak 1 811 150 Kč)

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (kWh/100 km). 
Údaje v závorce platí pro jízdu 

s nákladem 500 kg.

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

26,2/25,5 
(31,4/28,2)

24,5/– (24,6/–) 25,9 (28,0)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

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

90 000 3 roky 39,90 % Údaje nejsou k dispozici

150 000 3 roky 34,80 % Údaje nejsou k dispozici

210 000 3 roky 30,10 % Údaje nejsou k dispozici

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

TCO
Vyšší pohotovostní 

hmotnost

Výkonné akumulátory, 
dojezd 

Jen výškově 
seřiditelný volant

Akumulátory nezasahují 
do vnitřního prostoru

Záruka 5 let, na akumu-
látory 8 let

Dva rozvory, tři délky 
a tři výšky 

Zcela nové ducato pohání objemnější diesel 
2,3 l. Nabízí skvělé jízdní vlastnosti i auto-
nomní řízení 2. úrovně. Největší verze L4H3 
nabídne až 17 m3 nákladového prostoru.

ňovou automatickou převodovkou, která je 
stále v procesu homologace. Na trhu by se 
měla objevit na konci října. Dostupná bude 
pro všechny modely vyjma základní 88 kW. 
Její reakce na plynový pedál jsou pružné, 
řazení na dodávku rychlé a je znát odladění 
dle jízdních režimů. 
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nicky spojen s  koly. Podle výrobce je do-
jezd podle starší metodiky NEDC až 56 km.
My jsme v rámci testu naměřili 38 km. 

Dobíjení každých 
300 km vyrovná 
spotřebu s dieselem

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

Fordu jsme při jízdě s  vybitým akumulá-
torem naměřili 9,5 l/100 km, po naložení 
hmotností 500 kg pak stoupla o 1 l/100 km.
Naměřená spotřeba reprezentuje kom-
binovaný provoz ve městě, po okres-

ní silnici a  dálnici, jejíž podíl je 20 %. 
Výsledná spotřeba benzinu výrazně zá-
leží na frekvenci dobíjení. Pokud plug-
-in nabijeme každých 100 km, což je při 
jízdách do práce a  zpět reálné, budeme 
jezdit za 6,2 l/100 km. Když dobíjecí cyk-
lus protáhneme na 200 km, počítejme se 
7,8 l/100 km. Pokud se plug-in nabije 
jednou za 300 km, vyrovná se spotřeba 
vznětovému motoru 2.0 EcoBlue 96 kW 
(8,4 l/100 km). V takovém případě se vyplatí 
ušetřit přes 110 000 korun a koupit levnější 
verzi se vznětovým čtyřválcem. 

Z běžné zásuvky 
dobito za 5 hodin

Řidič může vybírat ze čtyř režimů jízdy. 
V režimu EV o zdroji energie rozhoduje řídicí 
jednotka, EV Now využívá výhradně elek-
trický pohon až do úplného vybití baterií, 
EV Later uchovává aktuální stav nabití a EV 
Charge usiluje o  maximální dobití baterie.
Tourneo Custom Plug-In Hybrid lze dobíjet 
z  běžné zásuvky 240 V/10 A. Plné nabití 
trvá 5 hodin, v případě využití komerční na-
bíječky na střídavý proud s kapacitou 32 A
se doba nabíjení zkrátí na 2,7 hodiny. 

Užitková verze Transit Custom Plug-in 
Hybrid nabízí užitečné zatížení 1130 kg 
a  stejný nákladový prostor jako běžné va-
rianty se vznětovými motory (6,0 m3). Aku-
mulátor je chráněn standardně poskytova-
nou zárukou na osm let nebo 160 000 km.

V modrých zónách 
nezaparkujete

Normované spotřebě 2,7 l/100 km odpoví-
dají emise CO2 60 g/km. Na plug-in hybridní 
ford se tak těsně nevztahuje výhodné parko-
vání ani odpuštění dálniční známky, ani větši-
na dotačních programů uznávaných v jiných 
evropských státech. Emisní limit je 50 g/km. 
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Zajímavý plug-in hybrid je k  dispozi-
ci jak v  užitkové verzi Transit Custom, 

tak v  luxusnější osmimístné verzi Tourneo 
Custom. Pohon sériového uspořádání je 
vždy stejný. Přední kola pohání výhradně 
elektromotor o výkonu 92 kW napájený vy-
sokonapěťovým lithium-iontovým akumu-
látorem o  kapacitě 14 kWh. Akumulátory 
jsou uloženy pod podlahou, a  tak vůbec 
nezasahují do vnitřního prostoru. Zážeho-
vý tříválec 1.0 EcoBoost zde slouží pouze 
k dobíjení akumulátorů. Není tedy mecha-

Transit Custom Plug-in Hybrid jezdí pouze na elektrický pohon. 
Benzinový tříválec zde plní roli jakéhosi prodlužovače dojezdu. 
Emise CO2 ale překračují povolený limit, a tak uznávané výhody, jako 
je parkování v modrých zónách, pro něj bohužel neplatí. 

Ford Tourneo Custom 
PHEV Dlouhodobá spotřeba s vybitým akumulátorem: 9,5 l/100 km

Dlouhodobá spotřeba s nákladem 500 kg: 10,5 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +19 °C: 38 kmSkutečný dojezd na elektřinu při teplotě +19 °C: 38 km

Tourneo Custom ujede na elektřinu 38 km. 
Pak přijde na řadu zážehový tříválec 1.0 Eco-

Boost, který začne generovat elektřinu. 

Plug-in

FORD TOURNEO CUSTOM PLUG-I HYBRID, ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu uložený  elektromotor pohání přední kola. Výkon 92 kW při 3000 1/min, točivý 
moment 355 Nm při 1–2300 1/min. Zážehový tříválec 1.0 EcoBoost slouží jen jako 

generátor elektřiny. 

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

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

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

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

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

CENA 1 008 182 Kč bez DPH

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

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

90 000 3 roky 46,12 % Nejsou k dispozici

150 000 3 roky 40,71 % Nejsou k dispozici

210 000 3 roky 35,31 % Nejsou k dispozici

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU 
při jízdě s vybitým akumulátorem 

(l/100 km). Údaje v závorce platí pro jízdu 
s nákladem 500 kg.

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/120 km/h

Kombinovaná

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

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

9,5 (10,5)

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Konstrukční jednodu-
chost systému

Nižší dojezd 
na elektřinu (38 km)

Nezměněné užitné 
vlastnosti

Nelze využít parko-
vání v modrých zónách 

a další výhody

Vysoký jízdní komfort

Nárůst spotřeby 
nad 100 km/h

Cena. Oproti vznětové 
verzi dražší 

o 137 500 Kč. 



vždy působily dýchavičným dojmem, i když 
je pohánělo stádo 200 koní, gladiator je na 
úplně jiné úrovni, která po ukončení prodeje 
VW Amarok nemá obdoby. Za zhoršených 
trakčních podmínek je obrovskou možnos-
tí zařadit i na asfaltu pohon všech kol, to 
z konkurentů umožňuje jen Mitsubishi L200. 

Specifičnost zvyšuje TCO

Z pohledu TCO není Jeep Gladiator nej-
levnější. Svou konstrukcí, ale i cenou 1,5 
milionu oslovuje specifickou klientelu. S tím 
souvisejí i zůstatkové hodnoty, které jsou 
oproti výchozímu Wrangleru Unlimited niž-
ší. Zatímco výchozí Wrangler Unlimited výší 
zůstatkové hodnoty drtí konkurenty, když 
po 3 letech provozu a nájezdu 90 000 km 
nabízí 60% zůstatkovou hodnotu, je na tom 
gladiator o poznání hůře. Hodnota 52,3 % 
je ale stále nadprůměrná. 

Původní gladiator byl pick-up vyráběný 
v letech 1962 až 1988. Po převzetí 

značky skupinou Chrysler ale neměl jeep 
konkurovat dodgi a jeho řadě Ram, a tak 
skončil. Změna myšlení přišla až s nástu-
pem nového italského vlastníka. Fiat myš-
lenku dotáhl do zdařilého konce. 

Majestátní stylovka 
spaluje naftu

Nový gladiator je už od pohledu stylová zá-
ležitost. Na své straně má ale řadu dalších 
předností. Jako jediný jeep současnosti se 
nabízí s šestiválcovým turbodieselem. Výcho-
zí wrangler naopak už naftový motor nenabízí 
vůbec, na výběr je u něj pouze přeplňovaný 
benzinový dvoulitr, a to buď samostatně, 
nebo v plug-in hybridním pohonu. V kategorii 
N1 se naftovému šestiválci žije snadněji, a tak 
může nabídnout 194 kW a 600 Nm ve spojení 
s emisní normou Euro 6d „final“ a zatím bez 
rizika pokut za vysoké emise CO2.

Obří rozměry

Ve srovnání s pětidveřovým Wranglerem 
Unlimited má gladiator rozvor prodloužený 
o 48 cm na 3,5 metru. Celková délka na-
rostla ještě výrazněji, o tři čtvrtě metru na 
5591 mm. To je o poznání více, než je zvyk-
lostí u evropské a japonské konkurence. Vý-
sledkem jsou štědré rozměry nákladového 
prostoru: délka 1531 mm doplněná o šířku 
maximálně 1442 mm a 1137 mm mezi pod-
běhy. Korba je standardně vybavená osvětle-
ním LED.
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Samozřejmostí jsou veškeré přednosti 
wrangleru: tuhé nápravy, přiřaditelný stálý 
pohon všech kol s redukční převodovkou, 
samosvorný zadní diferenciál a světlá výš-
ka 25 cm. I gladiator se může pochlubit 
specialitou v podobě odnímatelných dveří 
a střešních panelů.

V terénu k nezastavení

Díky dlouhému rozvoru je gladiator na sil-
nici stabilní a zásluhou použití vinutých pru-
žin namísto obvyklejších listových per i velmi 
komfortní. Rychlým průjezdům zatáček ale 
brání ortodoxní offroadová technika – to je 
daň za velmi nadstandardní terénní schop-
nosti. Naopak motor nijak limitující není, 
šestiválec zrychluje nenuceně v libovolných 
rychlostech. Zatímco naftové wranglery 
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Jeep Gladiator je s délkou 5,6 metru největším pick-upem na trhu. 
Je zajímavý z několika úhlů pohledu včetně obří motorizace v podobě 
vznětového šestiválce. Jeep se do kategorie pick-upů vrací 
po dlouhých 28 letech. 

JEEP GLADIATOR 3.0 V6 CRD
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu podélně uložený  vznětový přeplňovaný šestiválec pohání zadní kola, připojitelný 

pohon všech kol. Zdvihový objem 2987 cm3, vý kon 194 kW při 3600 1/min, točivý  
moment 600 Nm při 1400–2800 1/min. Samočinná osmistupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 5591/1894/1905 mm, rozvor 3488 mm. 

Ložná plocha dlouhá 1531 mm s maximální šířkou 1442 mm.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2294/631 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 2722/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 177 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,6 s. Spotřeba kombinovaná 

dle WLTP 9,5–9,7 l/100 km, emise CO2 kombinované dle WLTP 249–254 g/km.

CENA 1 499 600 s DPH

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km). 
Údaje v závorce platí pro jízdu 

s nákladem 500 kg.

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

10,3/7,0 
(10,9/7,2)

6,2/10,1 (6,3/10,2) 9,5 (9,9)

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jediný šestiválcový 
pick-up na trhu

Agilita v městském 
provozu díky délce 5,6 m

Jízdní výkony Vyšší TCO

Nekompromisní 
offroadová technika Cena vyšší než u tech-

nicky jednodušších 
konkurentůNeobvyklá 

průchodnost terénem

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

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

90 000 3 roky 52,33 % Údaje nejsou k dispozici

150 000 3 roky 46,10 % Údaje nejsou k dispozici

210 000 3 roky 39,90 % Údaje nejsou k dispozici

Jeep GladiatorJeep Gladiator
Gladiator, největší picku-up 
na trhu, se v Evropě prodává 
pouze 
s třílitrovým 
vznětovým 
šestiválcem 

Dlouhodobá spotřeba nafty: 9,5 l/100 km
Dlouhodobá spotřeba nafty s nákladem 500 kg: 9,9 l/100 km

Vznětový motor
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nou výbavou, si eSprinter lze přizpůsobit 
vlastním preferencím. Základní uspořádání 
s  trojicí sedadel nabízí nadprůměrný kom-
fort i  velké množství odkládacích prostor. 
Sedadlo řidiče je vyhřívané a  lze si připlatit 
za ergonomickou variantu s  nastavitelnou 

bederní oporou a certifikací AGR. Nejvyšší 
míru pohodlí nabízí odpružené sedadlo ři-
diče s možností nastavení intenzity tlumení. 
Zajímavostí je, že stejné možnosti výbavy 
jsou dostupné také pro sedadlo spolujezd-
ce, které může být navíc sklopné. Prostřed-
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Nový elektrický sprinter je k dispozici se 
dvěma kapacitami akumulátorů, od 

nichž se odvíjí také proporce nákladového 
prostoru. Základem je vždy skříňové pro-
vedení 312 se středním rozvorem a  vyso-
kou střechou. S délkou 6 088 mm, šířkou 
2 175 mm a  výškou 2 687 mm je ideální 
pro rozvoz rozměrných nákladů v  centru 
i  na periferiích metropole. Přitom si vysta-
čí s užitečnou hmotností 1 045 kg, aby se 
vešel do limitu řidičského oprávnění skupiny 
B, kde je nejvyšší hmotnost 3,5 tuny.

Vnitřní nákladový prostor s  objemem 
11 m3 pojme předměty dlouhé 3 272 mm 
s disponibilní šířkou 1 787 mm (1 412 mezi 
podběhy). Výška podlahy se mění v závis-
losti na verzi. U vozu se základní sadou ba-
terií 35 kWh činí 615 mm, v případě silnější 
47 kWh je nižší o  11 mm. Větší bateriový 
set také omezuje užitečnou hmotnost podle 
výbavy na 810 až 891 kg. Zajímavou mož-
ností je obložení podběhů kol, které násled-
ně snesou větší zátěž položeného nákladu.

Na rozdíl od jiných elektrických dodávek, 
které už v základu oplývají maximální mož-

Odpovědí značky Mercedes-Benz na počínající elektrifikaci dodávek bylo představení elektrického 
sprintera spolu s novou generací v roce 2018. Výroba však měla zpoždění, a tak jsme se k novému 
eSprinteru dostali až nyní. 

Elektrický sprinter nabízí dva různé 
akumulátory s využitelnou kapacitou 

35 a 47 kWh. Základní ceny pak startují 
od 1,4, respektive 1,58 mil. Kč. 

Mercedes-Benz eSprinter 
Dlouhodobá spotřeba elektřiny: 31,1 kWh
Dlouhodobá spotřeba s nákladem 500 kg: 33,2 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +17 °C: 151 km

Palubní deska nabízí řadu úložných prostor, nechybí ani velkorysé místo pod sklopným dvojse-
dákem spolujezdce 

Elektromobil



zvýhodněná cena ale v tomto případě star-
tuje na 1,8 milionu Kč bez DPH. 

ní sedadlo lze vybavit příplatkovým multi-
funkčním boxem, který lze snadno promě-
nit v psací stůl s držákem nápojů a spodní 
schránkou na dokumenty. Vzhledem k fixa-
ci bezpečnostními pásy si jej řidič snadno 
vezme kamkoliv s sebou. 

Minimalistická palubní deska je vyrobena 
z odolného a na pohled příjemného plastu. 
Standardní rádio s  digitálním příjmem lze 
nahradit příplatkovou sestavou vybavenou 
bluetooth a USB porty. Ergonomicky dobře 
navržený volant prostý tlačítek má na spod-
ní straně pádla pro volbu úrovně rekuperace 
a za příplatek může být i nastavitelný v obou 
směrech.

Hmotnost akumulátorů 
480 nebo 630 kg

Mercedes-Benz eSprinter je vybaven 
elektromotorem s  výkonem 85 kW a  toči-
vým momentem 295 Nm. V  závislosti na 
plánovaném využití si můžete zvolit mezi 
standardním akumulátorovým setem s ka-
pacitou 41 kW (využitelná kapacita 35 kWh) 
a silnější sadou 55 kWh (využitelná 47 kWh). 
V  této souvislosti je zajímavé zmínit hmot-
nost akumulátorů, slabší váží 480 kg, ten 
silnější pak 630 kg. Z hmotností je patrné, 
jak moc klesá nosnost dodávky, když se má 
vejít do celkové hmotnosti 3,5 tuny, aby ji 
bylo možné řídit ještě se skupinou B. V tom-
to ohledu si ale mercedes vede znamenitě 
díky co největšímu odlehčení zbývajících 
komponent, protože i  s  vysokou střechou 
nabízí průměrnou nosnost 830 kg, respekti-
ve 855 kg s těžšími akumulátory. 

 

Za příplatek nabito 
za 20 minut

Na slabší akumulátor (35 kWh) ujede elek-
trický sprinter na jedno nabití podle výrobce 
120 km, přičemž maximální nabíjecí výkon 
DC činí 80 kW. Díky tomu je možné dobít 
z 10 na 80 % za 20 minut. Za tuto konfi-
guraci si však musíte připlatit, standardně 
zvládá eSprinter DC (stejnosměrný proud) 
nabíjení o  výkonu 20 kW, kdy se doba 
nabíjení prodlouží na 70 minut. V  případě 
AC nabíjení 7,4 kW je vůz zcela připraven 
za 6 hodin.

Silnější bateriová sada 47 kWh má podle 
výrobce vystačit na 168 km, dobíjení s ve-
stavěnou příplatkovou nabíječkou DC 80 kW

zvládne z  10 na 80 % za 25 minut, se 
standardní nabíječkou DC 20 kW pak 
za 90 minut a plné kapacity pomocí nabíjení 
AC (střídavý proud) dosáhne za 8 hodin.

Pro usnadnění jízdy ve městě může být 
elektrický sprinter vybaven řadou příplat-
kových asistentů, například sledováním 
jízdních pruhů, signalizací překážky v  mrt-
vém úhlu nebo omezovače rychlosti ve více 
úrovních. Nechybí ani senzor světel (bez pří-
platku) a stěračů.

Kolik skutečně ujede?

Mercedes byl ze všech testovaných dodá-
vek největší, proto má i nejvyšší spotřebu. 
Elektrický sprinter nás překvapil tím, že jsme 
s ním na testovacím okruhu, po kterém jez-
díme se všemi auty a který po letech zkuše-
ností nejlépe odpovídá reálné kombinované 
spotřebě, dosáhly podobného dojezdu jaký 
uvádí výrobce. Testovanému eSprinteru 
jsme naměřili s výkonnějším akumulátorem 
47 kWh dojezd v  kombinovaném režimu 
151 km (výrobce uvádí 168 km) se zátěží 
500 kg pak 142 km a  v  čistě městském 
provozu jsme se zátěží ujeli 165 km. S ohle-
dem na vysokou střechu není spotřeba vů-
bec špatná. Ve srovnání s osobními verzemi 
elektromobilů je sice dojezd znatelně nižší, 
nic méně městské dodávky jsou provozo-
vány ve zcela jiném režimu a dojezd kolem 
120 km většina zákazníků považuje za do-
statečný. V případě potřeby pak lze akumu-
látor do 80 % nabít za 25 minut. Z velkých 
dodávek dojezdem vyčnívá pouze elekt-
rický Fiat Ducato, který nabízí akumulátory 
o  kapacitě až 79 kWh a  dojezd 277 km, 
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MERCEDES eSPRINTER 312
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu uložený  asynchronní elektromotor pohání přední kola,

 vý kon 85 kW, točivý moment 295 Nm. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 6088/2175/2687 mm, rozvor 3924 mm. 

Nákladový prostor 11 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost skříňové verze 2494/891 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 80 km/h, za příplatek 100 nebo 120 km/h. 

Spotřeba kombinovaná 37,41 kWh/100 km, CO2 0 g/km. Kapacita akumulátoru 
41 kWh (využitelných 35 kWh), za příplatek 55 kWh (47 kWh využitelných).

CENA 1 404 000 Kč bez DPH

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (kWh/100 km). 
Údaje v závorce platí pro jízdu s nákladem 

500 kg.

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/120 km/h

Kombinovaná

27,5/27,9 
(32,1/31,2)

27,5/43,7 
(27,6/43,9)

31,1 (33,2)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

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

90 000 3 roky 44,22 % Údaje nejsou k dispozici

150 000 3 roky 38,43 % Údaje nejsou k dispozici

210 000 3 roky 36,65 % Údaje nejsou k dispozici

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

TCO
Standardní nabíjení 

DC jen 20 kW (80 kW 
pouze za příplatek)

Objem skříně

Malý rozdíl ve dvou 
nabízených akumuláto-

rech (41 vs. 55 kWh)

Velmi vysoký jízdní 
komfort

Podpora rychlého dobíje-
ní až 80 kW

Vysoká efektivita 
rekuperace

I přes vysokou střechu jsme v kombinovaném 
režimu jezdili za 31,1 kWh/100 km, s nákla-
dem pak za 33,2 kWh/100 km
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90 kWh. A s reálným dojezdem přes 350 km
je eVito Tourer vhodné i pro delší cesty.

Právě osobní verze dává v našich konči-
nách větší smysl. Segment rozvozu zboží 
po městě tvoří jen malou část zákazníků 
užitkových aut a firmy zaměřené na tuto ob-
last u nás kvůli absenci nízkoemisních nebo 
bezemisních zón naštěstí k  pořízení elekt-
romobilu nic nenutí. Naopak eVito Tourer 
představuje tak málo kompromisů, jak jen 
může zájemce o  elektrický užitkový vůz 
doufat. Vedle solidního dojezdu je to také 
maximální rychlost 140 km/h (za příplatek 
i 160 km/h) a palubní nabíječka pro 11 kW 
střídavého nebo 50 kW stejnosměrného 
proudu. I  to je při stavu české dobíjecí in-
frastruktury postačující a pro uživatele nijak 
omezující. Patřičně výkonným wallboxem 

se baterie z nuly do plna nabije za 10 ho-
din, rychlonabíječka s 50 kW pak akumu-
látor dobije z 10 na 80 % za 80 minut. Za 
příplatek ale můžete evito vybavit 110kW 
palubní nabíječkou, která zvládá to samé za 
45 minut.

Velká baterie pochopitelně zvyšuje hmot-
nost auta, přesto při celkové hmotnosti 
3500 kg zbývá na užitečné zatížení rozum-
ných 829 kg a prostor pro posádku nebo 
náklad není nijak omezen. Díky umístění ba-
terií do podlahy se nárůst hmotnosti u takto 
velkého auta snadno schová a na ovladatel-
nost nemá výrazný vliv. Pro běžného řidiče 
může být také výhodou pohon předních kol, 
zatímco výkonnější verze klasického vita 
mají poháněnou zadní nápravu.

Těžké akumulátory, 
atraktivní dojezd 

Mohutné akumulátory sice váží přes 
600 kg, nabízejí ale nadprůměrnou kapacitu 
100 kWh, z čehož využitelných je 90 kWh. 
V kombinovaném režimu nám palubní počí-
tač ukazoval spotřebu 26,5 kWh/100 km, 
po přepočtu skutečně dodané energie při 
nabíjení nám ale vyšla skutečná spotřeba 
27,8 kWh/100 km. Na plně nabité aku-
mulátory jsme tak ujeli přes 320 km. Při 
úspornějším jízdním stylu ale není problém 
v kombinovaném režimu dosáhnout spotře-
by 25 kWh/100 km a ujet 360 km. Pokud 
auto budete používat výhradně po městě 
a okresních silnicích, pak při běžném jízd-
ním stylu ujedete přes 370 km. S nákladem 
500 kg průměrná spotřeba stoupá 
o  2,1 kWh/100 km. Podrobnější hodnoty 
naleznete v příslušné tabulce.

Model eVito se také chlubí mimořádně 
vysokými zůstatkovými hodnotami. Podle 
společnosti Eurotax jsou i  po třech letech 
provozu a ujetí 90 000 km 55 %!
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MERCEDES eVITO TOURER
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu uložený  elektromotor pohání přední kola, maximální vý kon 150 kW 
při 4500 1/min, trvalý výkon 70 kW, točivý  moment 366 Nm při 300 1/min. 

Automatická jednostupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 5140/1928/1912 mm, rozvor 3200 mm. 

Zavazdlový prostor 990/4630 l.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2699/801 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu se neudává.

Výkony
Nejvyšší rychlost 140 km/h (za příplatek 160 km/h). Spotřeba kombinovaná 

dle WLTP 26,2 kWh/100 km, emise CO2 kombinované dle WLTP 0 g/km, kapacita 
akumulátoru 100 kWh (využitelná 90 kWh). 

CENA od 1 418 000 Kč bez DPH

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (kWh/100 km). 
Údaje v závorce platí 

pro jízdu s nákladem 500 kg.

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

25,3/22,1 
(29,7/24,7)

19,8/32,8 
(19,9/33,1)

27,8 (29,9)

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Výkon a technické 
provedení elektrického 

pohonu

Nutnost připlácet 
za některé z běžných 

prvků výbavy

Dojezd na elektřinu přes 
320 km

Vyšší pohotovostní 
hmotnost

Mimořádně vysoké 
zůstatkové hodnoty Zpomalený 

infotainment Maximální rychlost 
až 160 km/h

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

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

90 000 3 roky 55,00 % Údaje nejsou k dispozici

150 000 3 roky 48,57 % Údaje nejsou k dispozici

210 000 3 roky 42,19 % Údaje nejsou k dispozici

Model eVito existuje rovnou ve dvou 
rozdílných provedeních. Skříňový vůz 

určený pro rozvážkové služby má elektro-
motor o výkonu 85 kW, akumulátor s využi-
telnou kapacitou 35 kWh a udávaný dojezd 
150 až 184 km. Osobní verze eVito Tourer 
má parametry shodné s  luxusněji zamě-
řeným EQV. To znamená na jedné straně 
výkon elektromotoru 150 kW a  na straně 
druhé využitelnou kapacitu akumulátoru 

Mercedes rychle rozšiřuje nabídku svých elektromobilů a elektrifikace 
se nevyhýbá ani kategorii užitkových vozů. Osobní verze eVito nabízí 
dojezd přes 320 km. 

Mercedes-Benz eVito Tourer 

Osobní verze eVito se 
od luxusnějšího EQV 

technicky neliší. Je 
však o 220 000 Kč 

levnější díky 
skromnější 

výbavě. 

Dlouhodobá spotřeba elektřiny: 27,8 kWh/100 km
Dlouhodobá spotřeba s nákladem 500 kg: 29,9 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +26 °C: 325 km

Elektromobil



Ve výbavách Business a  Elegance pak 
plně nahrazuje vymírající třídu komfort-
ních velkoprostorových automobilů. Cena 
s  DPH pak ale přesahuje hranici jednoho 
milionu korun. 

Kratší zafira 
je s přívěsem stabilnější

Zatímco povedený, ale slabší vznětový 
motor 1,6 BlueHDI/85 kW dokázal být ve 
starších modelech překvapivě úsporný při 
jízdě bez zátěže – v  kombinovaném reži-
mu jsme mu naměřili o 0,4 l/100 km méně 
(7,0 l/100 km), při zátěži nad 500 kg se už 
karta začala obracet. Velký rozdíl byl pak 
při tahání přívěsu. Zatímco v  kombinova-
ném režimu dokázal dvoulitrový diesel jez-
dit s obytným přívěsem Hobby o hmotnosti 
1700 kg za 12,8 l/100 km, šestnáctistovka 
jezdila za 13,6 l/100 km. 

Stabilita soupravy ve vyjetých kolejích 
a bočním větru je překvapivě vyšší u verze 
s kratším rozvorem. Je to zřejmě dáno sku-
tečností, že tato verze má zároveň i  kratší 
převis za zadními koly. 

Adalší novinkou je příchod elektrických 
verzí. Tentokrát již pod hlavičkou nové-

ho koncernu Stellantis, ve kterém je začle-
něno PSA, Opel a Fiat (FCA). V rámci přílo-
hy jsme vyzkoušeli elektrickou verzi souro-
zeneckého Citroënu ë-Spacetourer. My se 
nyní budeme věnovat vznětové motorizaci, 
která sourozencům sluší nejvíce. 

Mladá zafira

Podvozková platforma sourozenců vy-
chází z  nejmodernější modulární platformy 
EMP2. Nabízí perfektně obestavěný vnitřní 
prostor a díky celkové výšce 190 cm lze bez 
problémů zajet i do podzemních garáží ob-
chodních center. 

Opel se pod křídla PSA začlenil až v roce 
2019, takže modely Vivaro nebo Zafira na-
bízí de facto až v  omlazeném provedení. 
Právě dvoulitrové verze vznětového motoru 
považujeme za nejpovedenější změnu. Zafi-
ra je osobní verzí dodávky Opelu Vivaro. Lu-
xus interiéru se řídí třemi výbavovými stupni 
a plejádou příplatkových prvků. K dispozici 
jsou dvě verze dvoulitrového vznětového 
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čtyřválce s výkony 103 nebo 130 kW. Slabší 
verze je spojena s ručně řazenou šestistup-
ňovou převodovkou, osmistupňový auto-
mat je pak u výkonnější verze. Rozdíl mezi 
nimi je 102 000 Kč s  DPH. Volit lze mezi 
dvěma délkami karoserie 4956 a 5308 mm 
s rozdílnými rozvory a zadními přesahy. 

Komfortem i  příplatkovými prvky výbavy 
se zafira může měřit s těmi nejlepšími „do-
dávkami“ v segmentu. Ve 2. a 3. řadě může 
být vůz vybaven samostatnými posuvnými 
sedadly s možností nastavení sklonu opě-
radel. Praktičnost doplňuje samostatně 
otevíratelné okno zadních, pátých dveří. Po 
sklopení opěradla spolujezdce je v  kratší 
verzi možné převážet předměty dlouhé až 
350 cm. 
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Opel Zafira, stejně jako jeho sourozenci Citroën Spacetourer a Peugeot 
Traveller, začínal v roce 2016 i se vznětovými motory 1,6 CDTi. Nyní je 
v nabídce výhradně dvoulitr, což je dobře. Výhody se projevily také při 
tahání těžkého přívěsu, navíc v zátěži klesla spotřeba. 

OPEL ZAFIRA LIFE 2.0 BLUE HDI 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

Zdvihový objem 1977 cm3, vý kon 130 kW při 3750 1/min, točivý  moment 400 Nm 
při 2000 1/min. Samočinná osmistupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4956/2010/1900 mm, rozvor 2975 mm. 

Základní objem zavazadlového prostoru 850 l. 

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1838/867 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 2300/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 185 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,6 s. Spotřeba kombinovaná 

dle WLTP 6,9–7,8 l/100 km, emise CO2 kombinované dle WLTP 180–204 g/km.

CENA 1 101 990 Kč s DPH

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km). 
Údaje v závorce platí pro jízdu s nákladem 

500 kg.

Město/
mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h

Jízda sólo
8,3/6,1 
(9,4/6,6)

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

Jízda s přívěsem 
Hobby 1700 kg

14,1/11,5 11,1/18,1

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Všestranný model čás-
tečně suplující i třídu 

MPV, vysoká variabilita 
sedadel

Absence pohonu 4x4

Vysoký jízdní komfort, 
vysoká stabilita při jízdě 

s přívěsem Sedáky druhé řady končí 
zbytečně daleko 
od bočních dveří

Nabídka dvou délek 
karoserie

Náklady na servis a díly

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 

včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 47,27 % 11 650 30 600

150 000 3 roky 41,78 % 18 300 37 550

210 000 3 roky 36,29 % – –

Opel Zafira Life

Zafiru jsme vyzkoušeli také 
s přívěsem o hmotnosti 

1700 kg. Kratší verze 
je stabilnější. 
Dlouhodobá 

spotřeba 
byla 

12,8 l/100 km. 

Dlouhodobá spotřeba nafty: 7,4 l/100 km
Dlouhodobá spotřeba nafty s nákladem 500 kg: 8,2 l/100 km
Dlouhodobá spotřeba nafty s přívěsem 1700 kg: 12,8 l/100 km

Vznětový motor
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tímco naložená verze s 96 kW dokázala ve 
smíšeném provozu jezdit za 6,5 l/100 km,
slabší diesel s  56 kW bylo nutné při stej-
ném režimu častěji a  více vytáčet, což 
se podepsalo na spotřebě s  hodnotou 
7 l/100 km. 

Osobní verze nese jméno Rifter a  s  nej-
slabším dieselem se u  nás neprodává. 
Rozdíl mezi středně výkonným motorem 
1,5 BlueHDi/75 kW a  nejvýkonnější verzí 
není ve spotřebě tak markantní. 

Velmi povedený je také zážehový mo-
tor 1,2 PureTech/81 kW. Je dostatečně 
výkonný, nabízí zajímavý točivý moment 
205 Nm už při 1750 1/min. Oproti vzněto-
vým motorům je v  kombinovaném režimu 
žíznivější o 1,1 až 1,3 l/100 km. 

Delší verze a sedm míst

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

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

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

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

S přívěsem v zádech 

Delší verze rifteru utáhne brzděné přívě-
sy o  hmotnosti 1450 kg, kratší verze pak 
1350 kg. Vyzkoušet jsme mohli obě, verze 
s delším rozvorem je ale znatelně stabilnější 
a více imunní na boční vítr. Přívěs o hmot-
nosti 1400 kg pak zvýšil u  nejvýkonnější-
ho dieselu (96 kW) spotřebu v  kombino-
vaném režimu téměř na  dvojnásobek. Při 
90 km/h je spotřeba 9,5 l, v kombinovaném 
režimu pak 10,5 l/100 km, což je v daném 
segmentu průměrná hodnota. 
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PEUGEOT RIFTER 1,5 BLUEHDI LONG
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

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

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

Základní objem zavazadlového prostoru 850 l. 

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1668/672 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 1250/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 186 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,6 s. 

Spotřeba kombinovaná dle WLTP 5,6–5,7 l/100 km, 
emise CO2 kombinované dle WLTP 147–148 g/km.

CENA 586 000 Kč s DPH

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Všestranný model čás-
tečně suplující i třídu 

MPV

Rozvor u delší verze 
nemá vliv na prostor 

pro kolena vzadu

Vysoké užitkové 
vlastnosti

Zadní sedadla jsou 
užší a nelze je posou-
vat nebo u nich měnit 

sklon opěradel

Nabídka dvou délek 
karoserie Meziroční zdražení 

o 15 %
Náklady na servis a díly

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

vznětovým motorem 1,5 BlueHDi o  výko-
nu 56 kW. Oproti nejvýkonnějšímu dieselu 
1,5 BlueHDi/96 kW jsme na našem testo-
vacím okruhu v kombinovaném režimu na-
měřili o 0,3 l/100 km nižší spotřebu. Situace 
se ale výrazně změní, když automobily na-
ložíme. Se zátěží 500 kg je pak slabší vzně-
tový motor o  0,5 l/100 km žíznivější. Za-

Peugeot Rifter a  jeho sourozence, tedy Citroën Berlingo a  Opel 
Combo, jsme vyzkoušeli se všemi motorizacemi a  s  přívěsem. 
V zátěži se projeví zajímavé rozdíly. 

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km). 
Údaje v závorce platí 

pro jízdu s nákladem 500 kg

Město/mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombino-
vaná

6,6/4,2 (7,3/4,6) 4,0/6,4 (4,1/6,6) 5,7 (6,5)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet ujetých 
km 

Stáří

Zůstat-
ková 

hodnota 
(Eurotax)

Náklady na servis dle 
TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebitelné díly 
včetně práce dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 48,01 % 15 300 26 000

150 000 3 roky 42,22 % 32 600 30 800

210 000 3 roky 36,43 %
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Delší rifter je oproti 
kratší verzi při tahání 

přívěsů znatelně 
stabilnější. 

Spotřeba stoupla 
na 10,5 l/100 km. 

Peugeot Rifter/Partner  
Dlouhodobá spotřeba bez zátěže: 5,7 l/100 km
Dlouhodobá spotřeba s nákladem 500 kg: 6,5 l/100 km
Dlouhodobá spotřeba s přívěsem 1400 kg: 10,5 l/100 km Vznětový motor



tistovka ten samý mix silnic (40 % město, 
30 % okresní silnice, 30 % dálnice) zvládla 
za 8,1 l/100 km. 

Přes 270 karosářských 
variant

Na Renaultu Trafic je patrné, že byl spo-
lečně se dvěma dalšími sourozenci (Ope-
lem Vivaro a Fiatem Talento) před pěti lety 
postaven na zcela nové platformě. Auto má 
výtečné jízdní vlastnosti i s nákladem a po-
radí si i  s  přetížením. Renault Trafic nabízí 
přes 270 nejrůznějších karosářských variant 
s nákladovým prostorem od 5,2 do 8,6 m3. 
Vedle čistě dodávkové verze a minibusu je 
k  dispozici také kombinované provedení 
pro převoz osob i  nákladu. K  dispozici je 
také šasi pro montáž nejrůznějších násta-
veb nebo čistě osobní provedení. 

Renault loni výrazně modernizoval, střed-
ně velký trafic a  velký master. Menší 

dodávka se dočkala full-LED světlometů, 
které jsou součástí standardní výbavy! Tedy 
podobně jako u malého clia. 

Návrat dvoulitrového 
čtyřválce

Ale pojďme k  tomu nejdůležitějšímu, no-
vému vznětovému motoru. Připomeňme si 
jen, že původní čtyřválec 1,6 dCi byl na-
bízen v  několika výkonových variantách. 
Verze 66 a 84 kW byly přeplňovány jedním 
turbodmychadlem, dvě turbodmychadla 
pak zvýšila výkon na 88 a  103 kW. Tento 
motor pod kapotou omlazeného Renaultu 
Trafic už nenajdeme. Nahradil ho znatelně 
objemnější čtyřválec 2,0 dCi s  výkony 88, 
107 a 125 kW. Oproti dvojitě přeplňované-
mu motoru je konstrukčně jednodušší, vy-
stačí si pouze s  jedním turbodmychadlem 
a  nabízí znatelně více výkonu i  točivého 
momentu především v nízkých a středních 
otáčkách. Na šestý rychlostní stupeň má 
dost síly již od 1250 1/min a z těchto otá-
ček bez problémů zrychluje. Zrychlovat, 
i když velmi pozvolna, dokonce dokáže i ze 
zvýšeného volnoběhu – od 1100 1/min.
Takový husarský kousek šestnáctistovka 
nedokázala. Zajímavé je, že i  po naložení 
500 kg motor stále dokázal zrychlovat od 
1250 1/min, i  když samozřejmě vláčněji. 
Původní šestnáctistovka potřebovala s ná-
kladem alespoň 1600 1/min. Znatelně lépe 
na tom byla verze s dvojitým přeplňováním. 
Ani ta se ale s nákladem v pružném zrychle-
ní dvoulitru nevyrovnala. Dokázala podobně 
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zrychlovat od 1400 1/min, motor ale zvuko-
vě protestoval. 

S nákladem za méně

Protože nás v  rámci tohoto testu zajímá 
reálná spotřeba, porovnali jsme na našem 
testovacím okruhu pečlivě nový dvouli-
tr s  původním čtyřválcem 1,6. K  dispo-
zici jsme měli skříňovou verzi s  motorem 
2,0 dCi/88 kW a mohli ji porovnat se stejně 
výkonnou šestnáctistovkou s dvojitým pře-
plňováním z  loňského testování. Zatímco 
s  prázdným vanem jezdily oba motory za 
téměř shodnou spotřebu, při jízdě s nákla-
dem 500 kg byl dvoulitrový motor úsporněj-
ší o znatelných 0,4 l/100 km. V kombinova-
ném režimu si řekl o 7,7 l/100 km, šestnác-
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Renault zásadně modernizoval své dvě dodávky Trafic a  Master. 
Největší novinkou menšího traficu je návrat vznětového dvoulitru, 
který nahrazuje původní šestnáctistovku. Z  této změny máme 
největší radost. A jak ukázal test, spotřeba v zátěži klesla. 

RENAULT TRAFIC VAN 2.0 DCI 120
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  vznětový přeplňovaný čtyřválec pohání přední kola. 
Zdvihový objem 1997 cm3, vý kon 88 kW při 3500 1/min, točivý  moment 

320 Nm při 1500 1/min. Ručně řazená šestistupňová převodovka.

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

Základní objem nákladového prostoru 5,2 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1806/1215 kg. 

Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 2000/750 kg.

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

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

CENA 585 000 Kč bez DPH

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km). 
Údaje v závorce platí 

pro jízdu s nákladem 500 kg

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

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

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

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Nízké TCO, spotřeba, 
výkon nového motoru

Záruku nad 3 roky je 
nutné připlácet

Vysoká užitná nosnost 
a odolnost při přetížení

Ceny některých příplat-
kových doplňků a výbavy

Solidní zůstatkové 
hodnoty

Meziroční zdražení o více 
než 10 % 

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

Počet ujetých km Stáří
Zůstatková hod-

nota (Eurotax)
Náklady na servis dle 

TecAlliance (Kč)

Náklady na opotřebi-
telné díly včetně práce 

dle TecAlliance (Kč)

90 000 3 roky 41,50 % 12 500 29 500

150 000 3 roky 37,00 % 20 600 69 300

210 000 3 roky 31,80 %

Renault Trafic

Nejradostnější změnou je náhrada 
původního vznětového čtyřválce 

1,6 dCi za dvoulitr. Je výkonnější 
a s nákladem dokáže jezdit za nižší 

spotřebu. 

Dlouhodobá spotřeba: 7,0 l/100 km
Dlouhodobá spotřeba s nákladem: 7,7 l/100 km Vznětový motor
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ně příštího roku se dočkáme také elektrické 
verze.

Řady úspěchů si všiml i  Mercedes, kte-
rý se s Renaultem domluvil na spolupráci. 
Z předchozí generace Renaulta Kangoo tak 
vzešel i Mercedes-Benz Citan a tato spolu-
práce pokračuje i v rámci této třetí generace 
Kangoo. 

Nová sedadla mají nastavitelnou výšku, 
hloubku a nyní i  bederní opěrku. Na přání 

lze mít odolné látkové čalounění. Volant je 
nyní nastavitelný v obou osách. Vzhledem 
k  omezenému výhledu do stran skříňové 
verze je nové kangoo vybaveno o 35 % vět-
šími zpětnými zrcátky a doplňkovým zrcát-
kem ve sluneční cloně spolujezdce zlepšují-
cí výhled šikmo vzad na pravé straně. 

Sedadlo spolujezdce lze zcela sklopit do 
roviny a vytvořit prostor pro přepravu před-
mětů o délce 305 cm. Kangoo lze objednat 
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Renault to vyřešil šalamounsky. V rámci 
nové, třetí generace totiž nabízí dva 

modely, které osloví jak náročnější kliente-
lu, tak vozové parky, které potřebují čistě 
pracovní auto s vysokou užitnou hodnotou 
a nízkými TCO. Aktuálně tak na trh vstupu-
je třetí generace Kangoo, kterou v nabídce 
doplňuje model se staronovým označením 
Express. Má podobnou velikost, ale zce-
la jiné základy, neboť vychází z  inovované 
architektury B0 dosavadní Dacie Dokker 
s kratší délkou (-93 mm) a šířkou (-85 mm). 
Kangoo pak využívá zcela novou, větší plat-
formu CMX-C, která nabízí i verzi s delším 
rozvorem. Renault věří, že díky této dvojici 
lépe osloví znatelně větší cílovou klientelu.

Detaily, díky kterým 
je tak atraktivní

Ale vraťme se zpět k  testované novince. 
Kangoo řadou chytrých řešení nabízí ne-
obvykle vysokou užitnou hodnotu, čímž se 
mezi malými dodávkami řadí na absolutní 
vrchol. 

Není se až tak čemu divit. Kangoo vede 
nepřetržitou linii úspěchů již od roku 1997. 
Nová generace jej technologiemi a užitnou 
hodnotou posouvá na špici trhu. V polovi-

Zcela nová generace Volkswagenu Caddy na nás udělala výborný dojem a  splnila očekávání lídra 
segmentu. Od nového Renaultu Kangoo, který přichází v  těsném závěsu za svým rivalem, jsme 
očekávali spíš jednodušší technickou koncepci zaměřenou na nižší cenu, ze které by pak mohla těžit 
i čistě elektrická verze. Výsledek nás příjemně překvapil. 
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Renault Kangoo jsme 
mohli vyzkoušet s nejvý-

konnějším benzinovým 
i vznětovým motorem 

Renault Kangoo 
Dlouhodobá spotřeba benzinu: 6,6 l/100 km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s nákladem 500 kg: 7,7 l/100 km
Dlouhodobá spotřeba nafty: 5,4 l/100 km
Dlouhodobá spotřeba nafty s nákladem 500 kg: 6,2 l/100 km

Ergonomie při řízení je perfektní. K dispozici je řada úložných prostor.

Vznětový motor
Zážehový motor



také v  třímístné variantě, kdy vyklopením 
prostředního sedadla vznikne pracovní stůl 
s odnímatelnou policí a držákem na doku-
menty i nápoje. Celkový objem odkládacích 
míst činí 60 litrů. 

Nastupování usnadňuje otevírání před-
ních dveří v  úhlu 90°. Unikátem je absen-
ce B sloupku na pravé straně se zachová-
ním možnosti libovolného otevírání dveří. 
Díky tomu vznikl nakládací otvor se šířkou 
1446 mm. Ten výrazně usnadnil nakládání 
dlouhých předmětů a zároveň vytvořil pro-
stor pro novou koncepci otočného úlož-
ného regálu. Žebříky a trubky o délce 2 až 
2,5 metru (prodloužená verze) lze převážet 
v novém sklopném držáku s nosností 30 kg.

Základní verze Kangoo van nabízí objem 
nákladového prostoru od 3,3 do 3,8 m3. 
S prodlouženou verzí získáte 4,2 až 4,3 m3

s  možností přepravy předmětů o  délce 
3548 mm. Vybírat můžete ze dvou provede-
ní přepážky – pevné s průhledovým oknem, 
nebo variabilní se sklopným panelem na 
straně spolujezdce. V případě prodloužené 
verze lze objednat i pětimístné provedení.

Kvůli prevenci krádeže byly ze zadních 
dveří odstraněny zámky. Přístup do vozu 
usnadňuje karta handsfree. Z  oblasti mul-
timedií dodává Renault rádio s  Bluetooth 
a  aplikací umožňující přístup k  funkcím 
chytrého telefonu. Alternativou je vyšší řada 
s  8palcovou dotykovou obrazovkou Re-
nault EASY LINK s navigací i bez ní. Praktic-
ký držák telefonu doplňuje 15W bezdrátová 
nabíječka.

Je lepší benzin, 
nebo nafta?

Renault nijak nešetřil ani na možnostech 
pohonného ústrojí. Benzinové agregáty za-
stupuje řada 1,3 TCe 100 a 130, přičemž 
silnější můžete mít vedle šestistupňového 
manuálu také se sedmistupňovým auto-
matem EDC. Alternativou jsou vznětové 
motory 1,5 Blue dCi 75, 93 a 115, přičemž 

nejsilnější verze je opět dostupná s oběma 
převodovkami. 

Vyzkoušet jsme mohli nejvýkonnější 
benzinovou přeplňovanou třináctistovku 
s 96 kW a prozatím i nejvýkonnější vznětový 
motor se 70 kW. Verze s 85 kW zatím není 
k  dispozici. Jakou motorizaci zvolit je věcí 
priorit. Benzinový motor parádně zrychluje 
i ve vyšších otáčkách a točivým momentem 
230 Nm se téměř vyrovná vznětové ver-
zi. Jeho spotřeba je vyšší o  1,2 l/100 km 
a  oproti vznětové verzi je o  30 000 korun 
bez DPH levnější. Vznětová verze se tak za-
platí po ujetí 60 000 km. 

Z pohledu užitkových vlastností, ale i TCO 
na nás udělal lepší dojem vznětový motor. 
Má nízkou spotřebu, solidní točivý moment, 
je tišší a  v městském provozu o  znatelných 
1,7 l/100 km úspornější. S nákladem 500 kg 
je pak rozdíl ve spotřebě dokonce 2 l/100 km. 

Benzinový motor je hlučnější, ale nabízí vy-
soký temperament a zrychluje téměř v kaž-
dých otáčkách. 

Elektrická verze příští rok

V polovině příštího roku se dočkáme také 
plně elektrické verze Kangoo E-Tech Elect-
ric. Vybavena bude elektromotorem s výko-
nem 75 kW a točivým momentem 245 Nm. 
Pro optimalizaci předpokládaného dojezdu 
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RENAULT KANGOO BLUE DCI 95
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

Zdvihový objem 1461 cm3, vý kon 70 kW při 3750 1/min, 
točivý  moment 260 Nm při 1750 1/min. Ručně řazená šestistupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4486/1860/1808 mm, rozvor 2716 mm. Základní 

objem zavazadlového prostoru 3,8 m3. 

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1519/786 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 

přívěsu 1500/740 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 164 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 14,1 s. Spotřeba kombinovaná 

dle WLTP 5,3–5,8 l/100 km, emise CO2 kombinované dle WLTP 147–148 g/km.

CENA 473 000 Kč bez DPH

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km). 
Údaje v závorce platí pro jízdu s nákladem 500 kg

Motorizace Město/mimo město Při ustálené rychlosti 90/130 km/h Kombinovaná

Nafta: Blue dCi 95 6,3/4,1(7,0/4,5) 3,9/6,2 (4,0/6,4) 5,4 (6,2)

Benzin: Tce 130 8,0/5,7 (8,9/6,3,) 5,4/7,8(5,6/8,1) 6,6 (7,7)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

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

a opotřebitelné díly

90 000 3 roky 39,23 % Údaje nejsou k dispozici

150 000 3 roky 35,64 % Údaje nejsou k dispozici

210 000 3 roky 31,72 % Údaje nejsou k dispozici

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Vysoké užitkové vlast-
nosti, jízdní vlastnosti 
s nákladem i bez něj

Horší odhlučnění 
zážehových motorů

Chytrá řešení, absence 
středového sloupku

Cena lépe 
vybavených verzí

Mimořádně úsporné 
vznětové motory

Nedostatečná dynami-
ka nejslabšího vzněto-
vého motoru (55 kW)

Nabídka dvou délek 
karoserie

Atraktivní TCO

Kangoo nabízí řadu chytrých řešení. Absence 
středového sloupku a zcela sklopné sedadlo 
spolujezdce usnadňují manipulaci s nákla-
dem. 

Díky sklopnému sedadlu spolujezdce lze pro-
dloužit ložnou plochu o více než jeden metr 

265 km slouží šest volitelných jízdních reži-
mů. Baterii s kapacitou 44 kWh lze nabíjet 
proudem až 75 kW, kdy za 42 minut dosáh-
nete 80 % kapacity. Hojně rozšířený wallbox 
7,4 kW zvládne to samé za 7 hodin.
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tomu je znatelně lepší přístup do interiéru. 
Delší je i převis za zadními koly (+138 mm). 
Celková délka tak narostla o  znatelných 
353 mm a je nyní 4853 mm. 

Velkorysé vnější rozměry jsou patrné 
i uvnitř. Ve druhé řadě je nadprůměrný pro-
stor ve všech směrech. Nad hlavou vůbec 

nevadí snížení stropnice kvůli integrované-
mu rozvodu ventilace. Výška 114 cm nad 
sedáky vystačí i  pro basketbalové hráče 
měřící přes dva metry. Komfort sezení navíc 
zvyšuje polohovatelné opěradlo. Dostatek 
prostoru je i ve třetí řadě sedadel. Rozmě-
ry dvou samostatných sedaček jsou sice 
skromnější a kvůli konstrukci kotvení se na 
nich sedí níž, přesto si i  dospělý cestující 
celkem komfortně usadí. Sklon opěradel 
ale nelze seřizovat a je zbytečně malý, téměř 
kolmý. Díky rozměrným posuvným dveřím 
a možnosti sklopit opěradlo, nebo překlopit 
celý sedák druhé řady, je přístup do posled-
ní řady komfortní. 

Sedadla druhé i  třetí řady lze jednoduše 
vyjmout a pomocí praktických madel je lze 
i  snadno odnést. Pro náklad tak lze využít 
3,1 m3 (počítáno po horní hranu sedaček). 
V případě pětimístné konfigurace lze využít 
1,06 m3. Díky sklopnému opěradlu spolu-
jezdce lze dokonce naložit předměty o dél-
ce až 3,55 metru! 

S novou nápravou skvěle 
zatáčí, uveze ale méně

Zatímco třetí a  čtvrtá generace stály na 
letité platformě PQ35 s tuhou zadní nápra-
vou a  listovými pery, novinka má vzadu vi-
nuté pružiny a nápravu s vlečným ramenem 
a panhardskou tyčí. Caddy ochotněji zatá-
čí, na nerovnostech ani u prázdného auta 
nedochází k  odskakování zadní nápravy 
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Prodloužená verze nás potěšila v  řadě 
disciplín. S ohledem na velikost považu-

jeme výslednou naměřenou spotřebu v kom-
binovaném provozu 6,1 litru za mimořádně 
nízkou. Delší rozvor se podepsal také na pro-
dloužení bočních posuvných dveří, což zna-
telně zlepšilo přístup do interiéru, případně 
nákladového prostoru. Caddy Maxi ve vyš-
ších výbavách osobních verzí navíc báječně 
supluje vymírající kategorii velkoprostorových 
automobilů (MPV). Prvků připomínajících do-
dávku je stále méně a  jízdní vlastnosti jsou 
mimořádné díky nové zadní nápravě. Navíc 
základní i příplatková výbava de facto kopí-
ruje nabídku osobních automobilů. Není pro-
blém získat například komfortní přední se-
dadla ergoActive, vyhřívané čelní sklo nebo 
sledování mrtvého úhlu. Příplatková výbava 
ale šroubuje cenu vzhůru. 

Důležitých 35 cm

Oproti krátké verzi narostl rozvor o 215 mm 
(2970 mm). Zajímavostí je, že o stejnou dél-
ku se prodloužily také boční posuvné dveře, 
které zasahují až k zadním podběhům. Díky 

Na přelomu roku se začala prodávat pátá generace Volkswagenu 
Caddy, která využívá stejnou platformu MQB jako nový golf. Pokrok 
v jízdních vlastnostech, ale i použitých technologiích je velký. Nyní je 
k dispozici i prodloužená verze Maxi. 

Díky akčnímu ceníku drží ceny na uzdě i TCO

Volkswagen Caddy Maxi  
Dlouhodobá spotřeba nafty: 6,1 l/100 km
Dlouhodobá spotřeba nafty s nákladem 500 kg: 6,8 l/100 km

Středovému panelu dominuje jedno ze tří multimediálních zařízení řady Matrix s úhlopříčka-
mi 6,5, 8,25 a 10 palců. S velikostí displeje souvisí úroveň multimediální výbavy. 

Vznětový motor



v zatáčkách a v krizových situacích je pod-
vozek více předvídatelný. Také stabilizační 
systém nemusí tak často zasahovat. Ne-
výhodou této konstrukce je nižší užitečná 
hmotnost. U osobních verzí je to v průmě-
ru o  130 kg méně, u  Caddy Kombi je to 
o 200 kg méně (nyní 600 kg, dříve 800 kg). 
Za příplatek by ale mělo jít užitečnou hmot-
nost od příštího roku navýšit. 

Zvýhodněná cena, 
nadprůměrné zůstatkové 
hodnoty

Caddy, etalon mezi malými dodávkami, je 
ale sebejistý i v oblasti cen, kde se nepod-
bízí. Ceny jsou podle standardního ceníku 
ve srovnání s  předchůdcem v  některých 
verzích vyšší až o 100 000 korun. Od za-
čátku roku ale platí akční ceny, které jsou 
s  předchozí generací srovnatelné. Zákaz-
ník ale dostává modernější, prostornější 
a  lépe vybavené auto. Podle importéra by 
měly zvýhodněné ceny platit dlouhodobě. 
Příplatková výbava ale i  tak šroubuje cenu 
vzhůru. Na druhou stranu se vyšší investi-
ce z větší části vrátí při prodeji. Volkswagen 
Caddy si ve své třídě suverénně drží nejlepší 
zůstatkové ceny. Podle společnosti Eurotax 
si mezigeneračně dokonce novinka o  více 
jak 3 % polepšila. Po třech letech provozu 
a ujetí 90 000 km je zůstatková hodnota mi-
mořádných 45 %. 

K  dispozici je také výhodné financování. 
Úroková sazba úvěru startuje na 0 %, záleží 
na výši akontace nebo naopak lze volit nu-
lovou akontaci a úrok pod 4 %. 

Návštěva servisu přijde 
na 7400 Kč

Servisní náklady počítáme u  všech au-
tomobilů do ujetí 210 000 km. Po tomto 
nájezdu provozovatel caddy zaplatí za pra-

videlné servisní prohlídky díky delším servis-
ním intervalům (30 000 km) jen 51 600 Kč 
bez DPH. Průměrná cena jedné prohlídky 
tak vyjde na 7400 korun bez DPH. Při nad-
měrném opotřebení vozidla může být sa-
mozřejmě tato částka vyšší. 

Výměna rozvodového řemene je přede-
psána až po ujetí 210 000 Kč. Cena dílů 
vyjde na 5480 Kč, cena práce na 2970 Kč. 

Caddy drží na uzdě i  ceny nejběžnějších 
originálních náhradních dílů. Levné je na-
příklad čelní sklo (4882 Kč bez DPH), kom-
pletní vnější zpětné zrcátko (6543 Kč) nebo 
zadní nárazník (6632 Kč). Naopak s  vyšší 
cenou je nutné počítat u předních světlome-
tů v případě, že jsou kompletně vybavené 
technologií LED (17 082 Kč bez DPH). 

Modernizované, úsporné 
motory 

Naše testovací verze byla vybavena 
nejvýkonnějším vznětovým čtyřválcem 
2,0 TDI/90 kW. Tento motor je k dispozici 
ještě ve výkonech 55 a  75 kW a  patří do 
nejnovější generace motorů značených jako 
EA288evo. V  praxi jsme v  kombinovaném 
režimu jezdili za 6,1 l/100 km. Caddy tak 
i přes nárůst rozměrů nabízí nižší spotřebu 
nežli předchůdce. Ve srovnání s konkurencí 
patří vznětové verze k nejúspornějším. Zají-
mavá je také pružnost, na nejvyšší rychlostní 
stupeň dokáže zrychlovat i od 1200 1/min. 
Je to mimo jiné dáno i tím, že motor nemusí 
být uměle „přiškrcen“ kvůli emisím, protože 
výfukový systém obsahuje dva katalyzátory 
SCR s dvojnásobným vstřikováním AdBlue, 
které razantně redukují oxidy dusíku. 
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VW CADDY 2.0 TDI
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

Zdvihový objem 1968 cm3, výkon 90 kW při 2750–4250 1/min, točivý moment 
320 Nm při 1600–2500 1/min. Šestistupňová ručně řazená převodovka. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4853/1855/1798 mm, rozvor 2970 mm. Zavaza-
dlový prostor v pětimístné konfiguraci do výšky stropu/opěradel 1,720/1,057 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1648/572 kg, hmotnost brzděného/nebrzděného 

přívěsu 1500/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 187 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 11,6 s, 

kombinovaná spotřeba dle WLTP 4,8 l/00 km.

CENA 705 895 s DPH

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km). 
Údaje v závorce platí pro jízdu 

s nákladem 500 kg.

Město/
mimo 
město

Při ustále-
né rychlosti 
90/130 km/h

Kombinovaná

6,8/5,0 
(7,4/5,3)

4,7/6,4 (4,8/6,5) 6,1 (6,8)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY, NÁKLADY NA SERVIS A DÍLY

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

90 000 3 roky 45,00 % Údaje nejsou k dispozici

150 000 3 roky 40,17 % Údaje nejsou k dispozici

210 000 3 roky 36,41 % Údaje nejsou k dispozici

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Vnitřní prostor, vysoký 
jídzní komfort

Prodej verze CNG až 
koncem roku

Jízdní vlastnosti
Absence pohonu 4x4 
u zážehového motoru

Moderní technologie, 
počet verzí Nižší užitečná 

hmotnost
Zůstatková hodnota, TCO

Délka bočních dveří narostla o rozvor, tedy 
o 21 cm. Přístup do interiéru a především 
třetí řady je královský. 

Plnohodnotná rezerva je standard 

Zajímavý také bude test verze se zážeho-
vým čtyřválcem 1,5 TSI/84 kW, který pracu-
je se systémem deaktivace válců ACT a je 
k dispozici pro všechny karosářské verze. 



Pátá generace staví na hlavních rysech 
předchůdce. Navíc přidává několik zají-

mavých novinek a kompletně přepracované 
motory. Nová třída C sdílí technický základ 
s loni uvedenou vlajkovou lodí třídy S a spo-
lu s tím z vrcholného modelu značky přebírá 
i řadu progresivních prvků výbavy. Oba mo-
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Předchozí generace třídy C prodal Mercedes za sedm let 2,5 milionu aut. Navzdory oblibě SUV proto 
jde stále o klíčový model. Poloterénní verze All-Terrain navíc tvoří k SUV zajímavou alternativu. 

Třída C?
Alternativa k SUV

dely jsou si nakonec podobné i vzhledově, 
stejně jako tomu bylo již u předchůdců. Ve 
srovnání s  předchozím vydáním třídy C je 
design obohacen o několik výrazných prv-
ků, které vzhledově akcentují mezigene-
rační nárůst rozměrů: šířky o 1 cm a délky 
o 6,5 cm. Platí to nejen pro sedan, ale i pro 

odvozené kombi. Oba modely si zachovaly 
v podstatě stejné linie zadních partií, z  to-
hoto úhlu ale oběma karosářským verzím 
prospělo zmenšení výšky zadních světel po 
vzoru stylověji zaměřených CLA a CLS.

Na výběr jsou již tradičně tři designo-
vé pakety. Vedle standardního modelu je 
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Nová generace třídy C přebírá řadu technologií z vlajkové lodi S



na stejnou stranu. Výsledkem je, že se auto 
chová, jako by mělo delší rozvor, a  je tedy 
ve vysokých rychlostech stabilnější. Natá-
čení zadních kol se dodává spolu s adap-
tivními tlumiči jako Sada Engineering za 57 
tisíc, podmínkou je objednat současně ně-
který z paketů Premium.

V případě, že je vůz vybaven oběma pří-
platky, natáčení zadních kol pomáhá au-
tomatickému parkovacímu asistentu. Jeho 
součástí je i  automatické nouzové brzdění 
při parkování a asistent pro couvání s pří-
věsem.

to výrazněji stylizovaná linie Avantgarde 
s chromovanými doplňky a dále oblíbený 
AMG paket, který kombinuje jiné náraz-
níky se sportovním podvozkem, selek-
tivními tlumiči, většími brzdovými kotouči 
na přední nápravě a ostřejším převodem 
řízení.

Pokročilé technologie 
z třídy S

Z vrcholného modelu Mercedesu nová tří-
da C přebírá několik unikátních novinek. Tou 
z praktického hlediska nejzajímavější je na-
táčení zadních kol, v tomto případě o 2,5° 
(u  třídy S  je to 10°). Díky tomu je průměr 
otáčení menší o 43 cm a měří velmi dobrých 
10,64 m. Zatímco v nízkých rychlostech se 
kvůli lepšímu manévrování zadní kola natáčí 
proti těm předním, nad 60 km/h se natáčejí 

Kombi se pyšní větším zavazadlovým prostorem 
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Další specialitou z  nejvyšší třídy jsou pří-
platkové světlomety Digital Light. Funkce 
běžných adaptivních světlometů posouvají 
na zcela novou úroveň – každý světlomet 

Představujeme                                           MerCedeS-Benz C 

obsahuje 1,3 milionu mikroskopických zrcá-
tek, a tak světlomety dokážou na silnici pro-
mítat „obrazce“ s rozlišením 2,6 milionu pi-
xelů. Světlomety jsou propojeny s kamerou 
pod čelním sklem, a tak disponují obvyklou 
funkcí vykrývání ostatních automobilů. Umí 
ale mnohem víc – například jasně označit 
chodce, zvýraznit semafor s  „červenou“ 
nebo ve zúžení naznačit šířku vozu a usnad-
nit tak průjezd stavbou.

nadstandardní česká 
výbava

Standardní výbava pro český trh obsahuje 
i  řadu dalších položek. Mimo jiné vyhřívání 
předních sedadel, automatickou klimatiza-
ci, kožený multifunkční volant, bezdrátovou 
nabíječku telefonu, parkovací senzory a ka-
meru nebo LED světlomety (útlý tvar světlo-
metů v nové generaci halogenová světla ani 
technologicky neumožňuje). Z asistenčních 
systémů je to pak sledování mrtvých úhlů 
a  automatické přepínání dálkových světel. 
Kromě jednotlivých příplatků lze výbavu 
vozu rozšířit také o zvýhodněné pakety. Nej-
dostupnější Premium za 95 tisíc zahrnuje 
elektrická přední sedadla, ambientní osvět-
lení interiéru, bezklíčový vstup a startování, 
sadu čtyř parkovacích kamer a  inteligentní 
světlomety Digital Light. Sada Premium Plus 
za 203 tisíc je bohatší ještě o  prosklenou 
střechu, head-up displej, audiosystém Bur-
mester a pokročilé funkce multimédií včetně 
rozšířené reality.

Čtyřválce s elektrickou 
výpomocí

Pohonné jednotky pochází z aktuální mo-
dulární řady motorů FAME a nově jsou bez 
výjimky doplněny o pomocný startér-gene-
rátor ISG pracující s napětím 48 V. V případě 
naftových variant jde o  novinku, která do-
plňuje další inovace. Výhradním objemem 
jsou nyní dva litry, ani varianta C 200d tedy 
již není šestnáctistovkou, jak tomu bylo 
v posledních třech letech.

Naftové dvoulitry mají zdvih prodloužený 
o 2 mm, čímž vzrostl jejich objem z 1950 na 
konvenčnějších 1992 cm3. Dále byl navýšen 
tlak vstřikování a  ventily jsou nově plněné 
sodíkem, který snižuje tepelné namáhání 
pístů v  horní úvrati. Systém přeplňování je 
sofistikovaný, tvoří ho dvojice různě velkých 
vodou chlazených turbodmychadel s  pro-
měnlivou geometrií lopatek. Podobně ne-
kompromisní je sada technologií pro čistění 
výfukových plynů: katalyzátor pro zachytá-
vání oxidů dusíku doplňuje filtr pevných čás-
tic se speciální úpravou přispívající k redukci 
oxidů dusíku, následuje dvojice SCR kataly-
zátorů. První se nachází blízko motoru, dal-
ší pod karoserií, kde je teplota spalin nižší. 
Oba mají vlastní dávkování AdBlue.

Postupně se představily již tři výkono-
vé stupně: C 200d se 120 kW, C 220d se  
147 kW a  C 300d, který svými 195 kW 
kompenzuje nepřítomnost šestiválcového 
motoru a  je nejsilnějším naftovým dvou-
litrem na trhu. Ve všech případech došlo  
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S třídou C i do terénu

Nová třída C je k dispozici také v polo-
terénní verzi All-Terrain, která má světlou 
výšku vyšší o 40 mm. Představuje zajíma-
vou alternativu pro ty, kteří považují kon-
venční kombi za nedostačující pro jízdu 
v  terénu, ale SUV za příliš vysoké a  na 
silnicích neohrabané. 

Vnější délka 4755 milimetrů je o  čtyři 
milimetry delší. V  důsledku rozšířených 
podběhů kol vzrostla vnější šířka o 21 mi-
limetrů a světlá výška narostla o 40 mm. 

Více trakce a  jízdní stability i  na ná-
ročném povrchu zajišťuje pro verzi All-
-Terrain standardně dodávaný pohon 
všech kol 4MATIC. Až 45 procent hnací 
síly je přenášeno na přední nápravu a až  
55 procent na zadní nápravu. Díky poho-
nu všech kol je možné připřáhnout brz-
děné přívěsy o hmotnosti až 1800 kg. Ta-
hání přívěsů navíc usnadňuje samočinná 
devítistupňová převodovka. Jako výbava 
na přání je k dispozici částečně elektricky 
ovládané tažné zařízení s  výsuvným ku-
lovým čepem a systémem ESP® včetně 
funkce pro stabilizaci přívěsu. Tažné za-
řízení se odjišťuje tlačítkem v zavazadlo-
vém prostoru. Poté je možné tažné zaří-
zení vyklopit. 

Interiér sází na nové uspořádání palubní desky se dvěma oddělenými displeji 



pro nohy a hlavu zadních pasažérů se mezi-
generačně výrazně zvětšilo. Je to i díky pro-
dloužení rozvoru o 3 cm, naopak zavazadlo-
vý prostor si u sedanu zachoval nezměněný 
objem 455 litrů (u kombi se zvětšil o 30 na 
490 l). Otazníky může vyvolávat obsluha 
prakticky všeho přes dotykový displej, který 
z principu věci i kvůli svému umístění odvádí 
pozornost od řízení. Mercedes však dispo-
nuje nejpropracovanějším a  plně funkčním 
hlasovým ovládáním, záleží proto hlavně na 
řidiči, jestli je ochoten naplno využívat mo-
derních vymožeností, které uživatelské roz-
hraní třídy C nabízí.

k mezigeneračnímu navýšení výkonu nafto-
vého motoru, k tomu se v nižších otáčkách 
přidává funkce EQ Boost s dalšími 15 kW 
a  200 Nm elektrické výpomoci navíc. 
Všechny varianty mají standardně automat, 
pro dvě silnější je volitelně kromě zadního 
pohonu k  dispozici i  „čtyřkolka“ tradičně 
označená 4Matic.

Benzinové motory si také výkonově polep-
šily a  ve třídě C přicházejí v  nové evoluci. 
Dostávají technologie z  šestiválců ve vyš-
ších třídách Mercedesu, v čele s přepraco-
vaným uspořádáním twin-scroll turbodmy-
chadla. Posílena je také funkce EQ Boost 
z  původních 10 na 15 kW jako u  dieselů. 
Slabší C 180 (125 kW) a C 200 (150 kW) 
mají jako dosud objem 1,5 litru, vrcholný  
C 300 je dvoulitr pyšnící se 190 kW. Stejně 
jako u naftových verzí je automat standar-
dem a 4Matic volitelnou možností pro dva 
silnější z trojice benzinových čtyřválců.

Brzy se přidá také plug-in hybrid s kom-
pletně přepracovanou elektrickou částí po-
honu. Mercedes slibuje výkon elektromo-
toru 95 kW, čistě elektrický dojezd okolo  
100 km a možnost jet na elektřinu rychlostí 
až 140 km/h. Elektromotor bude jako do-
sud integrován do skříně převodovky, navý-
šení pracovního napětí ale umožnilo zmenšit 
průřez drátů a současně s  tím se podařilo 
také snížit celkový počet dílů.

Kapacita baterie bude 25,4 kWh a k jejímu 
dobíjení bude možné použít střídavý proud 
s  příkonem až 11 kW nebo 55kW stejno-
směrný proud. Díky přepracovanému zabu-
dování baterie do karoserie nově odpadá 
schod na podlaze zavazadlového prostoru. 
V případě karoserie kombi tím plug-in hyb-
rid získá o 6 cm delší a o 40 l větší prostor 
a  lepší průchodnost dlouhých předmětů 
po sklopení sedadel. Plug-in hybridy také 
standardně dostanou vzduchové odpružení 
zadní nápravy, které vyrovnává větší zatížení 
zadních kol dané umístěním baterií.

První dojmy

Prodej nové třídy C se teprve pomalu roz-
jíždí, první dojmy jsou ale veskrze pozitivní. 
Mild hybridní pohon poskytuje působivý zá-
tah, pomoc elektromotoru je ale velmi plynu-
lá a v praxi tedy neznatelná. Naftový čtyřvá-
lec je také velmi tichý, vzhledem k udávané 
spotřebě dle přísnější normy WLTP 4,3 až 
5,3 l/100 km (dle výkonové verze a pohonu) 
a vynikající aerodynamice se dá předpoklá-
dat, že bude i velmi úsporný.

K silným stránkám patří také komfort od-
pružení, dobře vybalancovaný s  ovladatel-
ností a obratností. Mercedes hýčká svoji po-
sádku i vnitřním prostorem, zejména místo 
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Mercedes-Benz c

motor C 180 C 200
C 200 
4Matic

C 300 C 300 4Matic C 200d C 220d
C 220d 
4Matic

C 300d
C 300d 
4Matic

Objem (cm3) 1496 1496 1496 1999 1999 1993 1993 1993 1993 1993

Počet válců/
ventilů

4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16

výkon 
(kW)/otáčky

125/5500
–6100 +15

150/5800
–6100 +15

150/5800
–6100 +15

190/5800 
+15

190/5800 
+15

120/3200
–4400 +15

147/3600 
+15

147/3600 
+15

195/4200 
+15

195/4200 
+15

točivý mo-
ment (Nm)/
otáčky

250/1800
–4000

300/1800
–4000

300/1800
–4000

400/2000
–3200

400/2000
–3200

380
440/1800

–2800
440/1800

–2800
550/1800

–2200
550/1800

–2200

Poháněná 
kola

zadní zadní všechna zadní všechna zadní zadní všechna zadní všechna

Převodovka 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A

Zrychlení 
0–100 km/h (s)

8,6 (8,8) 7,3 (7,5) 7,1 6,0 6,0 7,7 (7,8) 7,3 (7,4) 7,3 (7,5) 5,7 (5,8) 5,9

Nejvyšší rych-
lost (km/h)

231 (227) 246 (240) 241 250 250 230 (226) 245 (242) 239 (237) 250 (250) 250

Kombinova-
ná spotřeba 
(l/100 km)

6,2 (6,5) 6,3 (6,5) 6,6 6,6 7,0 4,4 (4,7) 4,4 (4,6) 4,7 (4,9) 5,0 (5,1) 5,1

Provozní 
hmotnost (kg)

1625 (1690) 1650 (1710) 1705 1675 1730 1725 1755 (1790) 1780 (1840) 1775 (1835) –

Cena sedan 
(Kč)

1 049 070 1 122 880 1 188 220 1 321 320 1 386 660 – 1 205 160 – 1 412 070 –

Cena kombi 
(Kč)

– 1 162 810 – – – – 1 245 090 – 1 452 000 –

Údaje v závorkách platí pro karoserii kombi, všechny varianty zatím nemají kompletní údaje a české ceny

K dispozici jsou výhradně čtyřválce s elektrickou 
výpomocí



V  prodeji je nyní modernizovaná verze 
třetí generace. Při jejím uvedení na trh k ní 
v  roce 2017 přistoupil výrobce nevšedně, 
když představil zcela novou cenovou poli-
tiku, která měla model zatraktivnit ještě širší 
skupině firemních zákazníků. A právě v roce 
2017 se začalo psát druhé dějství úspěchu 
i30. Nešlo o technickou převahu nad kon-
kurencí, ale o  výrazné zvýhodnění vyspě-
lého vozu při pořízení na splátky nebo při 
nájmu v režimu operativního leasingu. 

Firemní zákazníci mohli vůbec poprvé auto 
financovat s nulovým úrokem pro opravdu 
širokou skupinu akontací a také bylo mož-
né před poslední splátkou vyměnit stávající 
hyundai za nový či využít zvýhodněný ope-
rativní leasing. 

Hyundai nabízí také velice výhodné pojiš-
tění, které kryje ztráty hodnoty vozu, tedy 
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Hyundai i30 se od roku 2008 stával pro domácí Škodu Octavia stále silnějším soupeřem. Firemní flotily 
zpočátku zaujala dlouhá pětiletá záruka bez omezení počtu kilometrů a po prvních zkušenostech také 
přívětivé TCO. 

Pro širší masy

GAP pojištění s možností prodloužení až na 
36 měsíců.

Kromě stávající pětileté záruky bez omeze-
ní kilometrů a asistenčních služeb na všech-
ny osobní vozy zdarma má firemní zákazník 

nyní k dispozici i palivovou slevovou kartu na 
pět let bez omezení, která zajišťuje klientovi 
slevu 40 haléřů na litr u čerpacích stanic, kde 
jsou akceptovány karty CCS. V síti čerpacích 
stanic OMV je sleva dokonce až 1 Kč.
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Hyundai u nové generace i30 vsadil na moderní 
techniku a výhodné financování 

Ergonomie je výtečná. Chválíme snadné ovládání ventilace pomocí klasických tlačítek. 



Hyundai má ale větší rozdíly mezi motoriza-
cemi. Suverénně nejvyšší zůstatkové hod-
noty nabízejí modely s benzinovým čtyřvál-
cem 1,5 T-GDI (117 kW). Po třech letech 
provozu a ujetí 90 000 km jsou nadprůměrné  
– 56,6 %. Hůře je na tom benzinový tříválec 
1,0 T-GDI (51,1 %). Vznětový motor pak na-
bídne jen 46,4 %.

I v tomto kontextu vychází nejlépe náš fa-
vorizovaný benzinový čtyřválec 1,5 T-GDI. Je 
tedy jen na šikovnosti flotilových manažerů, 
za jakou cenu ho dokáží od dealera získat. 

Štědré garance 
i zůstatkové hodnoty

Především firemní zákazníky potěší stále 
nepřekonaná pětiletá tovární záruka na celý 
vůz bez omezení počtu ujetých kilomet-
rů. Na neprorezivění karoserie se vztahuje  
12 let, na lak pak 2 roky.

Zážehové motory jsou znevýhodněny krat-
šími servisními intervaly (15 000 km nebo  
1 rok). Vznětové motory nabízejí interval  
30 000 km. 

Je to řada drobností, které ve výsledku 
výrazně zvýhodňují celou modelovou řadu. 
Z těchto výhod ale těží nejprodávanější mo-
del i30, který je zároveň nejžádanější model 
bez okřídleného šípu na kapotě.

Vyšší spotřeba i kratší 
servisní intervaly

Třetí generace nabídla poprvé nové pře-
plňované motory s  přímým vstřikováním  
T-GDI  ve dvou provedeních. První z  nich 
je litrový tříválec s  výkonem 88 kW a  to-
čivým momentem 172 Nm. Silnější verze 
(117 kW) se čtyřmi válci je dostupná také 
s dvouspojkovou samočinnou převodovkou 
DCT a  mild hybridní technologií. Zájemci 
o vznětový motor mají k dispozici čtyřválec  
1,6 CRDi s výkonem 85 nebo 100 kW. 

Oproti obdobně výkonnému zážehové-
mu tříválci 1,0/88 kW je vznětový čtyřválec  
1,6 CRDi 85 kW dražší o 40 000 Kč. Na na-
šem testovacím okruhu jsme testovali oba 
motory, a tak víme, že diesel je v kombino-
vaném režimu o  1,3 l/100 km úspornější. 

Další nevýhodou zážehových motorů T-GDI 
jsou jen 15 000km servisní intervaly. Vzně-
tové motory mají interval 30 000 km nebo  
1 rok. Pokud zvážíme oba aspekty, vyplatí 
se investice do vznětového motoru již po 
ujetí 65 000 km. 

Velmi mile nás ale překvapil zážehový 
čtyřválec 1,5 T-GDI/117 kW, který spolu-
pracuje s mild hybridní technologií. Řidiče 
tento systém vůbec neobtěžuje, a  tak ani 
nevíte, že ho máte. Jenže dlouhodobá 
spotřeba byla jen 5,4 l/100 km! To je jen 
o 0,4 l/100 km více než u vznětového mo-
toru. Motor přitom nabízí nadprůměrnou 
dynamiku, sáhnout si pro ni je ale zapotře-
bí do vyšších otáček. Tento motor je naším 
favoritem.

diesel má nejnižší 
zůstatkové hodnoty

S neobyčejně vysokou délkou záruky ne-
přímo souvisí také zůstatkové hodnoty, kte-
ré má značka Hyundai jedny z  nejvyšších 
na trhu a směle konkuruje i Škodě Octavia.  
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Ze všech motorizací na nás udělala nejlepší dojem zážehová patnáctistovka 
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Hyundai i30 Kombi 1.6 CRdi 
TECHniCKÉ ÚdaJE

motor, pře-
vodovka

Vpředu napříč uložený zážehový 
čtyřválec pohání přední kola. 
Zdvihový objem 1598 cm3,  
výkon 100 kW při 4000 1/min,  
točivý moment 320 Nm  
při 2000–2250 1/min. Šestistupňo-
vá, ručně řazená převodovka. 

Rozměry

Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 
4585/1795/1465 mm, rozvor 
2650 mm. Zavazadlový prostor 
0,602/1,650 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 
1455/435 kg, hmotnost brzděného/
nebrzděného přívěsu 1500/650 kg. 

Výkony

Nejvyšší rychlost 200 km/h, zrychlení 
z 0 na 100 km/h za 10,2 s, kombi-
novaná spotřeba paliva dle WLTP 
4,8 l/100 km. 

CEna
604 990 (akční cena 554 990) Kč 
s DPH

 SPoTŘEba bEnZinu V RÁmCi TESTu  (l/100 Km)

město/mimo město
Při ustálené rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

i30 1.5 T-GDI 117 kW 6,2/4,9 4,6/6,6 5,4

i30 1.6 CRDi 100 kW 5,9/4,7 4,4/6,1 5

nÁKlady na PRoVoZ Za 3 RoKy (S dPH)

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

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

Pořizovací cena vozu (Kč) 554 900 554 900 554 900 554 900

JEdnoTliVÉ PoloŽKy nÁKladŮ Za 3 RoKy

Dálniční známka (Kč) 4 500 4 500 4 500 4 500

Zákonné pojištění 1) (Kč) 24 500 24 500 24 500 24 500

Havarijní pojištění 2) (Kč) 49 950 49 950 49 950 49 950

Servisní prohlídky 3) (Kč) 10 700 18 100 28 900 39 100

Pneuservis 4) (Kč) 15 500 15 500 31 200 43 500

Pohonné hmoty 5) (Kč) 47 400 142 200 237 000 331 800

Ztráta hodnoty 6) (Kč) 372 400 425 600 489 700 553 840

nÁKlady CElKEm 

Celkové náklady za 3 roky (Kč) 524 950 680 350 865 750 1 047 190

Náklady na 1 km (Kč/km) 17,50 7,56 5,77 4,99

CEny VybRanÝCH nÁHRadnÍCH dÍlŮ

náhradní díl
Ceny v Kč 
bez dPH

Olejový filtr 250

Vzduchový filtr 580

Přední brzdové kotouče 5 710

Třecí segmenty brzd – 
přední

2 850

Čelní sklo 9 800

Přední levý světlomet – 
kompletní

14 500

Zadní skupinová svítilna – 
kompletní

5 100

Stírací lišty předního skla 1 640

Levé zpětné zrcátko, 
sklopné – kompletní

14 150

Levý přední blatník 3 700

ZŮSTaTKoVÉ HodnoTy 
SPolEČnoSTi EuRoTaXGlaSS´S
(Hyundai i30 1.6 CRdi/1.5 T-Gdi)

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková hod-

nota

30 000 km 3 roky 51,42/62,71%

90 000 km 3 roky 46,44/56,64%

150 000 km 3 roky 40,77/49,72%

210 000 km 3 roky 35,10/42,81%

1)  Průměrná cena z více nabídek pojišťoven. 
2) Průměrná cena z více nabídek pojišťoven při spoluúčasti 5 % (podle rozsahu spoluúčasti a rizika odcizení  
 se roční sazba pojištění pohybuje v rozmezí 2,5 až 3,5 % z ceny automobilu).  
3) Náklady za servisní prohlídky vycházejí z předepsaného intervalu výměny spotřebního materiálu.  
 Do cen nejsou zakalkulovány další náklady spojené s přirozeným opotřebením vozidla (brzdové segmenty,  
 kotouče, tlumiče apod.). 
4) Náklady na pneuservis zahrnují průměrnou cenu za výměnu kol, zpočátku jednu sadu zimních pneumatik 
 zn. Nokian včetně ocelových disků kol. Od 90 000  km je započtena vždy další sada (letních/zimních) 
 pneumatik. 
5) Náklady na PHM vycházejí ze skutečné spotřeby paliva změřené v rámci testu (5,0 l/100 km) 
   a aktuální ceny nafty (31,60 Kč/).
6) Prognosticky stanovená hodnota společnosti EurotaxGLASS´S odpovídá průměru současného vývoje   
  automobilového trhu.

VniTŘnÍ RoZmĚRy V mm

Šířka interiéru v úrovni loktů/ramen/skel         
vpředu / a 1480/1440/1530

vzadu / b 1480/1400/1470

Prostor pro nohy vpředu/vzadu (tzv. míra komfortu) / c 1000/670

D/š/h ložné plochy bez sklopených a se sklopenými opěradly / d 930/1050/480 a 1560/1050/480

Prostor nad předním/zadním sedákem / e 1030/990

Výška předního/zadního sedáku nad podlahou / f 270/340
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CElKoVÉ HodnoCEnÍ

Klady ZÁPoRy

Spotřeba u 1.5 T-GDI 
a 1.6 CRDi

Kratší servisní intervaly 
u zážehových motorů

Cena, zůstatkové 
hodnoty, TCO

Obtěžující „americký 
systém startu“. Při star-
tování je nutné zařadit 
neutrál a mít sešláplou 

spojku i brzdu.

Záruka 5 let bez ome-
zení kilometrů U dieselu větší propad 

zůstatkových hodnot
Výhodné financování

Další výhodou motorů je bezúdržbový 
systém rozvodů. Řemen se nemění a  po-
kud dojde k poruše, tak je výměna v rámci 
5leté záruky zdarma.

Hyundai i30 nemá přemrštěné ani ceny za 
náhradní díly

Prostor pro kolena je na zadních sedadlech jen 
průměrný. Na obrázku je sedadlo spolujezdce 
posunuto zcela dozadu. 



Ioniq 5 je prvním modelem postaveným na 
nové platformě pro elektromobily koncernu 
Hyundai Motor Group, nesoucí označení  
E-GMP (Electric Global Modular Platform). 

Konkurent pro Škodu 
Enyaq

Pod slušivou karoserií se nacháze-
jí nejmodernější technické vymoženosti.  
Ioniq je dostupný s  bateriemi o  velikostech  
58 a  73 kWh. Maximální výkon elektro-
motoru může být až 225 kW a  dojezd až  
481 kilometrů. Přímá konkurence Škoda Eny-
aq mimochodem nabízí velmi podobné bate-
rie o velikostech 58 a 77 kWh, chlubí se však 
dojezdem až 520 km, a papírově je na tom 
tedy o něco lépe. Ioniq 5 má ale eso v rukávu 
v podobě unikátní palubní sítě o napětí 800 V, 
kterou se doposud chlubila jen mnohem 
dražší auta Porsche Taycan a Audi e-tron GT. 

Stejně jako u  Škody Enyaq byl pro zá-
kladní provedení zvolen pohon zadních 
kol. Znamená to tedy eliminaci nešvaru, 
se kterým se potýkají elektromobily s  po-
honem kol předních, kde se pneumatiky 
sjíždějí rychleji, než je zdrávo. To je znát 
převážně u  Kony Electric, ta si velmi ráda 
„zahrabe“ a má sklony k nedotáčivosti, což  
u Ioniqu 5 nehrozí.

Nezvykle variabilní interiér 

Variabilitu interiéru zvyšuje pohyblivá stře-
dová konzola, kterou lze posunout doza-
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Ioniq 5 je pro Hyundai přelomový. Je totiž prvním modelem nové značky Ioniq zasvěcené bateriovým 
elektromobilům. I když to na první pohled nevypadá, jde o středně velké SUV, takže Škodě Enyaq vyrostl 
konkurent. 

Přehlídka technologií

Eco RWD PoWER AWD PoWER

Kapacita baterie 58 kWh 73 kWh 73 kWh

Dojezd 384 km 481 km 460 km

Výkon 125 kW 160 kW 225 kW

Maximální rychlost 185 km/h 185 km/h 185 km/h

Zrychlení 0–100 8,5 s 7,4 s 5,2 s

Točivý moment 350 Nm 350 Nm 605 Nm

Cena 1 099 990 Kč 1 249 990 Kč 1 469 990 Kč

PŘEDSTAVENÍ                               HyuNdai ioNiq 5

du až o  140 mm. Posuvná konzola spolu 
s plochou podlahou, pod níž jsou uloženy 
akumulátory, zvětšuje volnost pohybu uvnitř 
vozidla. 

Ioniq 5 je také vybaven elektricky nastavi-
telnými sedadly vpředu, která lze při dobíje-
ní rozložit do relaxační polohy. Není vylouče-
no, že na nich unavení cestující velmi rychle 
usnou. Hyundai zároveň zmenšil tloušťku 
předních opěradel o  30 procent, čímž  
vznikl ještě větší prostor pro cestující ve dru-
hé řadě. 

Široká, konfigurovatelná, dvojitá zobrazo-
vací plocha zahrnuje 12palcový dotykový 
displej informačního a  zábavního systému 
a 12palcový digitální přístrojový, který může-
te individualizovat podle svých požadavků. 

Vrchol nabízí 225 kW 
a pohon 4x4

Zákazníci mají na výběr ze dvou sad 
akumulátorů s  kapacitou 58 kWh nebo  
72,6 kWh a  dvou variant elektrického po-
honu. V prvním případě pohání zadní kola 
elektromotor o  výkonu 125 kW umístěný 

vzadu, ve druhém případě zajišťuje jeden 
elektromotor vpředu a  jeden vzadu pohon 
všech kol. Všechny verze nabízejí výjimečně 
dlouhý dojezd a dosahují nejvyšší rychlosti 
185 km/h.

Na vrcholu nabídky elektrických pohonů je 
varianta s  pohonem všech čtyř kol (AWD) 
s  baterií o  kapacitě 72,6 kWh, poskytující 
výkon 225 kW a  točivý moment 605 Nm. 
Taková verze se pyšní zrychlením z  0 na 
100 km/h za 5,2 sekundy. Varianta s  po-
honem dvou kol (2WD) a baterií o kapacitě 
72,6 kWh poskytuje dojezd 470 až 480 km 
dle WLTP.

Platforma E-GMP, použitá u  modelu  
Ioniq 5, podporuje nabíjecí infrastruktury 
s  napětím 400 V  i  800 V. Platforma nabí-
zí kromě 400V nabíjení standardně také 
možnost nabíjení s napětím 800 V, a to bez 
potřeby dodatečných komponentů nebo 
adaptérů. Vícenapěťový nabíjecí systém 
je patentovanou technologií. První sys-
tém svého druhu na světě používá elek-
tromotor a měnič napětí k převodu napětí  
ze 400 V na 800 V, aby byla zajištěna kom-
patibilita a stabilita nabíjení. 

Po připojení k nabíječce o výkonu 350 kW 
lze akumulátory modelu Ioniq 5 nabít  
z 10 na 80 procent za pouhých 18 minut. 
Uživatelům v  tomto případě stačí nabíjet 
svůj Ioniq 5 jen pět minut pro získání dojez-
du 100 km podle WLTP.

Ioniq 5 nabídne inovativní funkcí V2L 
umožňující zákazníkům používat nebo 
nabíjet za jízdy či u  stojícího vozu jakákoli 
elektrická zařízení, například elektricky po-
háněná jízdní kola, skútry nebo campingové 
vybavení, a  poslouží tak doslova jako po-
jízdná nabíječka.
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Nejlevnější verze stojí 1 099 990 Kč, pohání ji elektromotor o výkonu 125 kW, slabší akumulátory nabízejí 
58 kWh a lze na ně ujet přes 350 km



Letos je to 22 let, co se světu představila 
první Škoda Fabia. Za tu dobu se jí pro-

dalo na 4,5 milionu kusů a stala se základ-
ním stavebním kamenem značky. Po ukon-
čení výroby citiga se zároveň stala i nejlev-
nějším modelem v  nabídce. Úctyhodný je 
také fakt, že letos se jedná teprve o čtvrtou 
generaci poukazující na výjimečně dlouhý 
životní cyklus každé z nich. 

Vývoj čtvrté generace začal úplně od začát-
ku. Základem se poprvé stala modulární plat-
forma MQB A0 mající hlavní podíl na úspěchu. 
Cílem týmu dvaceti designérů bylo vdechnout 
fabii emotivního ducha, aby byla přitažlivá i na 
pohled, a ne jen mírou užitné hodnoty. Výsled-
kem jsou oku lahodící linie, které jsou navíc 
mimořádně funkční. Fabia se může pochlubit 
koeficientem odporu vzduchu Cd 0,28, což 
je v  tomto segmentu unikát. Velkou měrou 
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Čtvrtá generace Škody Fabia vsadila na jednoduchou politiku dvou výbav a litrových motorů. Náročnější 
zákazníci musejí počkat na konec roku, kdy se objeví verze 1,5 TSI/110 kW. S  moderními technologiemi 
a vyšší bezpečností se jí podařilo udržet ceny srovnatelné s předchůdcem. 

Úspěch napočtvrté
SVEZLI JSME SE                                       ŠKODA FABIA

Nová fabia znatelně narostla – na délku o 111 mm, širší je o 48 mm a rozvor se zvětšil o úctyhodných 94 mm 

k tomu přispěly aktivní lamely ve spodní čás-
ti nárazníku, výrazný prolis na kapotě, zadní 

spoiler i speciální plastová křidélka kol, s nimiž 
se Škoda vytáhla poprvé. 
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Simply Clever premiéra

Škoda Fabia nabízí celkem 43 Simply 
Clever prvků, z  čehož 5 je zcela nových. 
Automobilka poprvé představila například 
pružnou odkládací schránku v zavazadelní-
ku, odnímatelný držák nápojů na středovém 
tunelu, misku s držákem nápojů pro zadní 
cestující, držák karet a tužek před řadicí pá-
kou a odnímatelnou sluneční clonu pro vozy 
vybavené panoramatickým oknem. 

Fabia už jezdí sama

Modulární platforma MQB A0 pomohla fa-
bii osadit až devíti airbagy a technologiemi 
asistované jízdy úrovně 2.0. Sem patří na-
příklad adaptivní tempomat, aktivní asistent 
jízdy v  pruzích, rozpoznávání dopravních 
značek (novinka), asistent změny jízdního 

Fabii byste nepoznali

Při pohledu do interiéru je jasné, že nezů-
stal kámen na kameni. Po otevření dveří si 
lze všimnout vystouplých madel dveří a kru-
hových výdechů klimatizace. Vše je dopl-
něno vkusnými texturami, což kompenzuje 
fakt, že uvnitř nenajdeme měkčené plasty. 
Mřížka reproduktorů pokračuje ve formě te-
ček po celé spodní části dveří, palubní des-
ka má příjemný povrch, boky kapličky zdobí 
leštěný plast s logem Fabia a dělicí linie pod 
multimediální obrazovkou má nově textil-
ní potah. U  vyšších verzí dojem umocňují 
detaily barevně sladěné s exteriérem a am-
bientní LED osvětlení. Pochvalu si zaslouží 
sedadla výbavy Style s příkladným bočním 
vedením a rozšířenou oporou v oblasti lopa-
tek. Za příplatek můžete mít i  hlubší spor-
tovní sedadla s integrovanou opěrkou hlavy. 
Zmínit musíme také široký rozsah nastavení 
sedadel i volantu v obou osách. Komfortní 
pozici si najde skutečně každý. 

Znatelně delší a širší

Usednutí za volant navodí pocit řízení vět-
šího vozu. Čtvrtá generace skutečně na-
rostla – na délku o 111 mm, širší je o 48 mm 
a rozvor se zvětšil o úctyhodných 94 mm na 
2564 mm. Výsledkem jsou čtyři plnohod-
notná místa pro dospělé osoby. S ohledem 
na delší cesty lze drobnosti uložit do 16 míst 
o celkovém objemu 108 litrů. Po 22 letech 
se na fabii objevují dvoudílné zadní světlo-
mety, čímž se zvětšil i otvor pro přístup do 
zavazadelníku o objemu 380 litrů (mezige-
neračně +50 litrů). 

Příplatkovou výbavou se fabia opět přiblí-
žila vozům vyšších tříd. Premiéru zde slaví 
vyhřívané čelní sklo i volant, který může být 
nahrazen sportovním tříramenným s  pádly 
pod volantem (DSG) a  dvouzónová klima-
tizace s výdechy i pro cestující vzadu. Zá-
kladní analogové budíky můžete ve výbavě 

Style nahradit programovatelnou digitální 
obrazovkou o velikosti 10,25 palce.

Vždy v kontaktu 
se světem

Doprostřed palubní desky lze umístit jedno 
ze tří multimediálních zařízení s úhlopříčkami 
6,5, 8 nebo 9,2 palce. Základní Swing dis-
ponuje připojením přes Bluetooth a Smart-
link. Obě vyšší řady Bolero a  Amundsen 
jsou v základu vybaveny mapovými podkla-
dy i on-line podporou. Na přání dodávaná 
asistentka Laura rozumí patnácti jazykům. 
Vzhledem k  propojení s  chytrými telefony 
nabízí fabia jejich indukční nabíjení v  pro-
storu před řadicí pákou. Základem on-line 
služeb je nouzové volání eCall a  aplikace 
MyŠKODA umožňující dálkové spojení s vo-
zem. 

Stylový interiér nabízí 16 odkládacích míst s celkovým objemem 108 litrů   

Dělené zadní světlomety zvětšily vstup do zavaza-
delníku o úctyhodném objemu 380 litrů
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Litrové tříválce pokrývají výkonové spektrum od 59 do 81 kW s možností automatické převodovky. 
Dorazí ale také čtyřválec 1,5 TSI/110 kW. 



pruhu (novinka) a  aktivní protikolizní asis-
tent. Výrazně automatizované je také par-
kování s asistentem pro manévrování. 

Zatím jen tříválce

Široké spektrum očekávání hodlá fabia 
naplnit také paletou motorů EVO, jejichž vý-
kony sahají od 59 kW do 110 kW. Základem 
je řada litrových tříválců MPI 58 a  59 kW 
spojených s pětistupňovým manuálem, kte-
rý sdílí i TSI EVO 70 kW. Automat je dostup-
ný pouze k silnějšímu TSI 80 kW a čtyřválci 
1,5 TSI 110 kW, jehož příchod se očekává 
začátkem prosince. 

Motor běží?

Jedním z prvních jízdních dojmů bylo nad-
průměrné odhlučnění kabiny od vnějšího 
okolí a především motoru. V běžných pro-
vozních otáčkách prakticky zmizelo pověst-
né „chrčení“ tříválcového motoru. Celkové 
nastavení vozu je „koncernově“ tužší, ale 
zároveň komfortní a  sebejisté. Podvozek 
dobře absorbuje drobné výmoly, na hrbo-
lech se pak příjemně zhoupne.

Během dne jsme vyzkoušeli pravděpo-
dobně nejžádanější litrový tříválec laděný na 
70 a 81 kW. Začali jsme silnější verzí, kterou 
je možno mít se šestistupňovým manuá-
lem nebo sedmistupňovým DSG. Automat 
drží otáčky v optimálním rozsahu, což má 
za následek plynulou jízdu i příjemnou spo-
třebu.  My jsme se na 60 km dlouhé trase 
pohybovali pod hranicí 6,5 l/100 km. Uka-

SVEZLI JSME SE                                       ŠKODA FABIA

zatel výkonu nám prozradil, že při běžném 
předjíždění jsme se nedostali ani na hranici  
70 kW. Tím pádem i následně testovanou ver-
zi se slabším motorem hodnotíme z pohle-
du pro běžného řidiče jako zcela dostačující 
a řada z nich nebude mít důvod připlácet si  
20 000 Kč za vyšší výkon. 

Život bez kombi

Přestože Škoda Auto potvrdila příchod ver-
ze kombi v roce 2023, nyní je téměř jasné, 
že kombi nebude. Na vině jsou především 
vyšší emise. Extrémně přísná emisní norma 
EU7 nyní ještě dále dramaticky zrychluje 
transformační proces směrem k elektromo-
bilitě. Automobilka proto potřebuje vyrábět 
více elektromobilů a  naopak výrazně ome-
zit žíznivější modely se spalovacími motory.  

Tak jako tak, je to škoda, protože by prak-
tičtější varianta fabie nejspíš trhala prodejní 
rekordy. V segmentu B totiž kombi vymřelo. 
Částečnou útěchou může být skutečnost, 
že třetí generace Fabie Combi se zatím bude 
dál nabízet v akční verzi Tour, která z tohoto 
vozu dělá nejlevnější kombi v Česku. 

Výroba není  
bez komplikací

Aktuálně zažívá automobilka 2–3% pro-
pad výroby způsobený nedostatkem po-
lovodičů a  čipů. Například u  světel často 
volí i  jiný druh čipů a  následné přeladění 
celého systému. Další útrapou jsou rych-
le se měnící emisní limity. Fabii tak bude 
potřeba každým rokem přizpůsobit novým 
normám. 
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Nenápadný zadní spoiler je klíčovým prvkem pro dosažení vynikající aerodynamiky

Základní technická data

Motor 1,0 MPI 1,0 TSI 1,0 TSI 1,0 TSI

Objem (cm3) 999 999 999 999

Počet válců/ventilů 3 3 3 3

Výkon (kW)/otáčky 59/6300 70/5000–5300 81/5500 81/5500

Točivý moment (Nm)/otáčky 93/3700–3900 175/1600–3500 200/2000–3000 200/2000–3000

Poháněná kola Přední Přední Přední Přední

Převodovka 5st. manuální 5st. manuální 6st. manuální 7st. automatická

Zrychlení 0–100 km/h (s) 15,5 10,6 9,7 9,6

Nejvyšší rychlost (km/h) 179 195 205 205

Kombinovaná spotřeba 
(l/100 km)

5 5 4,9 5,4

Provozní hmotnost (kg) 1269 1294 1317 1339

Hmotnost přívěsu nebrzdě-
ného/brzděného (kg)

550/800 570/1000 580/1100 590/1100

Cena Ambition (Kč) 329 900 349 900 369 900 409 900

Cena Style (Kč) 359 900 379 900 399 900 439 900



Yaris Cross, se kterým Toyota nově vstu-
puje do segmentu B-SUV, je postaven 

na stejné podvozkové platformě GA-B jako 
nová Toyota Yaris, hlavním rozdílem je však 
vyšší poloha za volantem i větší světlá výš-
ka, vůz je oproti klasickému yarisu celkově 
delší, širší a prostornější. Podvozková plat-
forma propůjčuje vozu výhody v  podobě 
vysoké tuhosti karoserie, nízkého těžiště 
a vyváženého podvozku ve prospěch jízd-
ní agility, hbitosti, suverénní ovladatelnosti 
a vynikajícího jízdního pohodlí.

Znatelně větší

Design s prvky robustnosti a účelnosti po-
ukazuje na klasický vzhled SUV s vyšší ka-
roserií a většími koly i pneumatikami. Yaris 
Cross používá sice stejný rozvor 2560 mm 
jako nový hatchback Yaris, avšak je 
celkem o  240 mm delší (přední převis  
+60 mm, zadní převis +180 mm) ve pro-
spěch většího prostoru v  interiéru. Světlá 
výška je o 30 mm větší a vozidlo je celko-
vě vyšší i  širší – o 90, resp. 20 mm. Ro-
bustnost vozu vyjadřuje například kryt pod 
předním nárazníkem a  ochranný kryt na 
zádi vozu. Součástí výbavy jsou ve stan-
dardu stříbrné střešní ližiny a  18palcová 
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Toyota Yaris Cross – ojedinělé kompaktní SUV s hybridním pohonem, 
vysokou světlou výškou s  možností pohonu všech kol. Oproti 
výchozímu yarisu je znatelně větší a univerzálnější. 

Nevšední hybrid
Představení                             ToyoTa yaris Cross

litá kola v  tmavě šedé povrchové úpravě. 
Yaris Cross od středního stupně výbavy 
s  pakety používá výhradně LED světla, 
vzadu navíc se sekvenční aktivací ukaza-
telů směru; standardem jsou i robustní ná-
stavce prahů a  lemování kolem podběhů 
kol. Na bočních výliscích se objevuje ozna-
čení Yaris Cross v provedení stříbrná nebo 
hřejivá zlatá (v závislosti na barvě laku vo-
zidla).

Pokročilé elektronické 
systémy

Yaris Cross je vybaven novým multime-
diálním systémem Toyota Smart Connect 
nabízející bezproblémovou konektivitu mo-
bilních zařízení bez použití kabelů. Navigace 
v  podobě 9palcového displeje multimédií 
s jemnou grafikou podporuje on-line aktua-
lizace map prostřednictvím cloudu, doprav-
ní informace v  reálném čase a  informace 
o událostech na cestě, jakožto i vyhledávání 
bodů zájmu on-line. Majitelé Yarisu Cross si 
pomocí mobilní aplikace MyT mohou ode-
slat předem naplánované trasy a  nastavit 
palubní klimatizaci ještě před samotným 
nástupem do vozidla; na dálku je též možné 
vozidlo zamykat a odemykat.

Z elektronických systémů je zajímavý také 
pokročilý parkovací asistent Toyota Team-
mate, který navede vůz na parkovací místo 
pomocí intuitivního ovládání na displeji mul-
timediální soustavy. Propracovaná funkce 
poloautonomního parkování zajišťuje hlad-
ké zaparkování vozu se snazším manév-
rováním díky 360° panoramatické kameře, 
kdy systém vůz bezpečně navede do cílo-
vého místa, aniž by se řidič dotknul volantu 
nebo plynového pedálu. Systém funguje 
i v noci nebo v místech, kde není parkování 
označené čarami. Disponuje také pamě-
ťovou funkcí s možností uložit si konkrétní 
parkovací místo třeba na příjezdové cestě 
u domu.

Prostorný, praktický

Yaris Cross nabízí automatické otevírání vý-
klopné zádě pohybem nohy nebo praktické 
dvojité dno umožňující snadno měnit výšku 
podlahy. Zavazadlový prostor má nadprů-
měrný základní objem 397 litrů, který lze 
zvětšit sklopením sedadel dělených a samo-
statně sklopných v poměru 40 : 20 : 40.

Také jako hybrid

Pro všechny verze Toyoty Yaris Cross je 
k  dispozici hybridní pohon vycházející ze 
čtvrté generace systému s  motorem 1,5 
litru s  výkonem 116 koní pracujícím v  At-
kinsonově cyklu, poprvé uvedeném v  no-
vém hatchbacku Yaris. S  ohledem na mi-
mořádnou hospodárnost tohoto systému 
jsou u verze s pohonem předních kol emise  
CO2 pod 100 g/km. 

Yaris Cross je k dispozici také s pohonem 
všech kol (AWD-i). V  závislosti na jízdních 
podmínkách automaticky přepíná mezi po-
honem samotných předních kol a pohonem 
všech kol. Standardní součástí systému po-
honu AWD-i jsou manuálně nastavitelné re-
žimy Trail a Snow ke zvýšení stability vozidla 
za náročnějších podmínek.

V prodeji od října

Cena nového kompaktního SUV startu-
je na 435 000 korunách, v hybridním pro-
vedení pak na 525 000 Kč. Outdoorové 
provedení Adventure bude možné pořídit  
od 685 000 korun. První vozy k zákazníkům 
dorazí v říjnu. 
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Na dovolenou si lidé nejraději berou 
kombíky, ale mezi elektromobily na trhu 

žádný není. Naopak většina elektromobilů 
jsou SUV nebo crossovery, takže vybíráme 
z  této kategorie vozy různých cenových 
skupin i velikostí. Dva levnější jsou vyrobené 
v Česku a jedná se o Hyundai Konu Electric 
ve verzi Power a Škodu Enyaq iV 80. Vyráží-
me ale i se dvěma velkými prémiovými elek-
tromobily, konkrétně Audi e-tron 55 quattro 
a Teslou Modelem X Performance.
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S přibývajícími počty registrací elektromobilů přibývá i lidí, kteří s elektromobilem vyráží na dovolenou 
k moři. Reportáží z cesty elektromobilem do Chorvatska, nejčastěji Škodou Enyaq iV, se objevilo hned 
několik. Ale redakce fDrive.cz vyzkoušela, jak si s touto trasou poradí různé elektrické SUV a crossovery 
od lidovějších až po velká prémiová SUV.

Je výhodnější větší akumulátor, 
nebo úspornější auto?
Do Chorvatska se čtyřmi 
elektromobily!

Business Car testuje                                                                 S elektromobily na Dovolenou

Audi e-tron i Škoda Enyaq zastavují před Vídní na stanici Ionity, zatímco tesla pokračuje 
do Vídně na supercharger. 
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stupně v několikaminutových rozestupech, 
podle toho, jak se jednotlivým posádkám 
ukončuje nabíjení na 100 %. První vyráží 
kona, u které přece jen tak trochu předpo-
kládáme delší čas cesty. Alespoň aplikace 
A  Better Routeplanner to tak počítá. Po 
koně vyjíždí Audi e-tron, za několik minut 
Škoda Enyaq a  nakonec Tesla Model X. 
Všechny posádky jedou trasou přes Vídeň, 
přestože pro teslu by pravděpodobně byla 
o pár minut výhodnější trasa přes Linec díky 
rychlejšímu superchargeru na této trase. Ale 
chceme vyzkoušet stejnou trasu.

První zastavuje hyundai, a  to na výjezdu 
z Brna. Ne však kvůli nutnosti nabíjení, ale 
posádka potřebuje na toaletu. Samozřejmě 
ale nechce ztrácet čas, tak zastavuje u čer-
pací stanice s  nabíjecí stanicí a  i  těch pár 
minut využívá k  nabíjení. Ostatní posádky 
se tedy dostávají před konu a míří do Ra-
kouska. Pro nabíjení v zahraničí máme na-
bíjecí kartičky Audi e-tron Charging Service, 

Ceny versus akumulátory

Nejlevnější a  nejmenší je Hyundai Kona, 
která ve verzi Power se 64kWh akumuláto-
rem začíná na ceně 1 039 990 Kč a základ-
ní verzi Eco s  menší baterií je o  200 tisíc 
levnější. Škoda Enyaq iV 80 začíná na ceně 
1 219 900 Kč a  i  v  tomto případě je ver-
ze s menším akumulátorem iV 60 levnější, 
konkrétně o  130 tisíc. Zbývající dva vozy 
už začínají nad dvěma miliony, Audi e-tron  
55 quattro vyjde na 2 163 900 Kč. I  tento 
vůz můžete pořídit s  menší baterií o  272  
tisíc levněji. Nejdražší, největší (může mít až 
7 míst) i nejvýkonnější je Tesla Model X Per-
formance, jejíž cenovka byla 2 926 200 Kč. 
Tu už jako novou koupit nelze a  za velmi 
podobnou cenu je v  konfigurátoru levnější 
ze současných dvou verzí – Long Range. 
Nejvýkonnější performance byla nahrazena 
ještě výkonnější a rychlejší verzí Plaid, která 
ale bude k dodání až příští rok.

vyhraje auto s největší 
baterií, nebo nejnižší 
spotřebou?

První dva jmenované vozy mají výkon 
shodně 150 kW, tedy 204 koní. Audi e-tron 
má 300 kW (408 koní) a Tesla Model X Per-
formance pak 580 kW (789 koní). O výkon 
teď ale nepůjde, důležitá bude kombinace 
parametrů, jako je dojezd, spotřeba a rych-
lost nabíjení. Dojezd má nejdelší tesla, kon-
krétně 548 km dle WLTP. Druhý je enyaq 
s  534 kilometry dle stejné normy, třetí je 
i přes nejmenší akumulátor kona, která má 
díky nejnižší spotřebě dojezd 484 km. Nej-
kratší dojezd má Audi e-tron, protože kvůli 

nejvyšší spotřebě má „pouze“ 436 kilomet-
rů. E-tron má ale zase nejrychlejší nabíjení, 
protože maximální nabíjecí výkon 150 kW 
udrží až do cca 80 %. Naopak kona má na-
bíjení nejpomalejší, nejvyšší výkon nabíjení 
se pohybuje okolo 75 kW. Škoda Enyaq má 
maximální nabíjecí výkon 125 kW a  Tesla 
Model X zvládne 140 kW, ovšem super-
chargery na trase přes Vídeň (kromě toho 
ve Vídni) mají maximum 125 kW, takže tam 
to vychází podobně. Vítěz tedy rozhodně 
není dopředu jasný. Vyhraje delší dojezd, 
vyšší rychlost nabíjení, nebo nejnižší spotře-
ba? Pojďme to vyzkoušet v praxi.

trasa, nabíjecí čipy a čas

Vyjíždíme z Vestce u Prahy, kde před star-
tem nabíjíme na 100 %, stejně jako by to 
udělal typický majitel elektromobilu, který 
má nabíjení doma. Na trasu vyrážíme po-
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Jako první a na minutu stejně do cíle na ostrov Krk přijíždí Audi e-tron a Tesla Model X a to i přesto, 
že Tesla měla trochu jinou cestu, protože musela nabíjet na svých superchargerech

Do hotelu v městečku Njivice na ostrově Krk dojíždí Tesla Model X a Audi e-tron na minutu stejně. Cesta dlouhá 843 km jim trvala 9:12 h s nabíjením i hranič-
ními covidovými kontrolami. Škodě Enyaq trasa trvala o 42 minut déle, Hyundai Kona do cíle doráží 33 minut po škodovce.



Charge myHyundai a  Škoda Powerpass. 
Tesla kartičku nemá a  ani ji nepotřebuje, 
protože má vlastní síť superchargerů, kde se 
jen připojí a nabíjí. Některé starší tesly mají 
toto nabíjení zdarma, ale to nebyl případ 
vozu od Teslicka.cz, kterým jsme jeli. Tes-
la to pak zákazníkům vyúčtuje jako ostatní 
automobilky, ale supercharger si načte VIN 
kód auta a obejde se to tedy bez kartičky.

Audi e-tron i Škoda Enyaq zastavují před 
Vídní na stanici Ionity, zatímco tesla pokra-
čuje do Vídně na supercharger. Tady se ale 
potvrzuje údaj o normovaném dojezdu, pro-
tože e-tron má 13 % kapacity akumuláto-
ru a zbývající dojezd 47 kilometrů, zatímco 
enyaq 26 % a dojezd 106 kilometrů. Tesla 
má po příjezdu k  superchargeru v  baterii  
19 %, ovšem ujeto více kilometrů, takže je 
na tom podobně jako enyaq. Využívá nabí-
jení výkonem až 140 kW na nejmodernějším 
superchargeru v3. Mezi e-tronem a  enya-
qem je to ale zajímavý souboj. Enyaq při-
pojujeme ve chvíli, kdy je e-tron nabitý na  
26 %, stejně jako máme my v  enyaqu po 
příjezdu. U  e-trona ale procenta stoupa-
jí mnohem rychleji a odjíždí s 90 % v aku-
mulátoru o  9 minut dříve než my s  85 % 
v baterii enyaqu. Hyundai Kona díky krátké 
„čůrací pauze“ nemusí zastavovat u  Víd-
ně a  pokračuje až do Pinkafeldu. Tam ale 
nabíjením tráví více času, protože posádka 
čeká na objednané jídlo déle a mezitím se 
stav baterie dostal na 76 %, kde už nabíje-

cí výkon citelně klesá. V plánu bylo nabíjení  
o 10 minut kratší, protože by to v pohodě 
stačilo na dojezd do Mariboru a tam by po-
sádka využila vyšší nabíjecí výkon v nižších 
procentech kapacity akumulátoru.

v kopcích posádkám 
zatrnulo

Po zastávce u Vídně je ve vedení Hyundai 
Kona, ale zbývající tři posádky ji míjí právě při 

nabíjení u Pinkafeldu. Respektive tesla jede 
v tu chvíli trochu jinou trasou (vzdálenostně 
téměř na kilometr stejnou) kvůli plánované 
zastávce na superchargeru v  rakouském 
Kapfenbergu. Trasy všech vozů se poté 
spojují u Štýrského Hradce (Grazu), odkud 
všichni již stejnou cestou pokračujeme do 
Mariboru. Tam nabíjí tesla na superchargeru 
a ostatní vozy na Ionity, kde se enyaq potká-
vá s e-tronem i konou. Nejprve několik mi-
nut nabíjí s prvním zmíněným vozem, než se 
audi vydává na poslední úsek do cíle, a pár 
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V Chorvatsku rychle přibývá velkokapacitních dobíjecích stanic. Současná síť má už solidní základ. 

Cesta do Chorvatska nebyla celá zalitá sluncem. V kopcích posádkám často trnulo při pohledu na aktuální dojezd. Výraznější omezení ale na cestě nejsou. 
Auto se spalovacím motorem by tuto trasu dokázalo absolvovat o 50 až 70 minut rychleji. 

Business Car testuje                                                                 S elektromobily na Dovolenou



ujetí 843 km pak vycházejí oproti elektrické 
Škodě Enyaq na dvojnásobek (1580 Kč). 
Nutno ale přiznat, že s elektromobily se jelo 
více na pohodu s jednou dobíjecí, ale i ob-
čerstvovací přestávkou. S dieselovou octavií 
jsme jeli bez zastavení, ale i tankování. 

Ceny za veřejné nabíjení

Po uplynutí prvního roku od koupě auta 
ale bude nutné platit paušál, pokud chce-
te nabíjet i nadále za stejnou cenu. U audi 
je pak nutné platit malý paušál i za základní 
tarif. Za výhodnější podmínky je to 452 Kč 
měsíčně a za základní 123 korun každý mě-
síc. Škoda pak má dva paušály se dvěma 
různými cenami za kWh. Jeden je 125 Kč 
za měsíc a  druhý, kterým si udržíte tyto 
nejnižší ceny nabíjení, je 250 korun měsíč-
ně. Hyundai má jen jeden paušál, a  to je  
434 korun měsíčně. Je tedy nutné si vyhodno-
tit, zda využíváte nabíjení v zahraničí tak čas-
to, aby se vám vyplatilo platit paušál. U audi 
by byla cena této cesty s nižším paušálem  
2723 korun, u hyundaie by cesta vyšla na 
1390 Kč a  u  škody 1375 korun s  nižším 
paušálem a 2107 Kč bez paušálu. Pokud by 
to bylo kvůli jedné cestě do Chorvatska, asi 
by placení paušálu nedávalo smysl. Pak by 
ale stálo za úvahu, jestli neobětovat pár de-
sítek minut tomu, že se vyhneme ultrarych-
lým nabíjecím stanicím. V takovém případě 
by se dalo nabít levněji a někde i úplně zdar-
ma. To je kouzlo elektromobilu, že jsou stále 
možnosti nabíjení i  zdarma, většinou u su-
permarketů. Když ale někdo jezdí častěji do 
zahraničí a nabíjí na ultrarychlých stanicích, 
zmíněné paušály se mu vyplatí. Pak nemusí 
řešit cenu nabíjení a může využít nejrychlej-
šího nabíjení třeba na Ionity.

minut před odjezdem škodovky směrem 
k ostrovu Krk přijíždí nabíjet i hyundai. Jeho 
posádka nepotřebuje nabíjet tak dlouho, 
protože nabila nad plán při předchozí za-
stávce. Za Mariborem je pořadí e-tron, Mo-
del X, enyaq a kona. Jelikož jedeme okolo 
horní hranice rychlostních limitů, nemělo by 
se to už měnit. Pouze kona trochu více zao-
stává, protože celou cestu jede rychlostí do 
120 km/h. Ale jelikož je v posledním úseku 
dost úseků s omezením na 110 km/h, ne-
ztrácí tu kona pomalejší jízdou tolik. Zvláště 
když při stoupání do nejvyššího bodu trasy 
děsí malý dojezd i posádku enyaqu a ta také 
mírně zpomaluje.

Do hotelu v  městečku Njivice na ostrově 
Krk skutečně dojíždí všechny posádky v ne-
změněném pořadí. Když ale počítáme čas 
cesty podle času startu, zjišťujeme, že Tesla 
Model X a Audi e-tron mají na minutu stejný 
čas. Časy se liší o pár sekund, ale na 843 
kilometrů dlouhé cestě, která trvala 9 hodin 
a 12 minut, je to zanedbatelný rozdíl. Škoda 
Enyaq stejnou trasu jela 9 hodin a 54 minut 
a Hyundai Kona do cíle dorazila o 33 minut 
později. To jsou časy včetně menších kolon 
kvůli „covidovým kontrolám“ na hranicích, 
zejména mezi Slovinskem a  Chorvatskem, 
nebo kolon při placení mýta na dálnicích 
v Chorvatsku. V cíli mělo audi v akumuláto-
ru 5 % zbývající kapacity, tesla dorazila se 
7 %, škoda s 9 % a hyundai měl v baterii 
17 %. Některé posádky tedy měly poměr-

ně velkou rezervu, a  kdyby zejména kona 
jela „na krev“ jako posádka e-tronu, mohl 
být čas ještě lepší. V hotelu jsme totiž měli 
možnost nabíjení, takže nebyla nutná velká 
rezerva. Navíc i v městečku Njivice byla ne-
daleko hotelu další stanice (byť pomalá AC) 
a asi 5 kilometrů odtud u supermarketu byla 
rychlonabíjecí stanice s  nabíjením zdarma 
během otevírací doby obchodu.

kolik stojí elektřina 
do Chorvatska?

Z hlediska nákladů na cestu ale není dů-
ležité, s kolika procenty jsme přijeli do cíle. 
Do 100 %, abychom dorovnali počáteční 
stav, je možné nabít v  hotelu. Sice pouze 
z  běžné zásuvky, takže poměrně pomalu, 
ale do Chorvatska nejedete na jednu noc, 
takže i  velkou baterii Tesly Modelu X nebo 
Audi e-tron za několik dní dovolené v poho-
dě nabijete. Počítáme tedy pouze cenu na-
bíjení po cestě. To je nejjednodušší u tesly, 
protože ta má jasně dané podmínky a ceny 
nabíjení v  síti superchargerů bez nějakého 
paušálu. Celkem nabila 125 kWh za cenu 
43,12 eur, tedy při aktuálním kurzu 1095 Kč. 
U  ostatních značek jsou podmínky trochu 
složitější. První rok nabízí Audi, Hyundai 
i  Škoda shodně výhodnější nabíjení bez 
paušálu. V tomto tarifu vyšla nejlevněji cesta 
s Hyundai Konou. I  s  jedním nabíjením na 
PRE pomocí tohoto čipu to vyšlo na 515 
korun. U Škody Enyaq stála nabíjení na Io-
nity 823 korun a u Audi e-tron to bylo 1063 
korun.

S klasickým autem 
budete rychlejší 
o hodinu, za palivo 
dáte dvojnásobek

Jen pro srovnání, se Škodou Octavia  
2.0 TDI by cesta do cíle na ostrově Krk trvala 
o 80 minu kratší dobu, náklady na palivo po 

  I  září 2021  6160  I  září 2021 BusinessCar

Výsledná TABUlKA se ZáKlAdnÍMI pArAMeTry Z cesTy dloUhé 843 KM. 
pro sroVnánÍ jsMe cesTU Z prAhy nA chorVATsKý KrK ABsolVoVAlI 

I se ŠKodoU ocTAVIÍ 2.0 TdI/110 KW.

Model Průměrná spotřeba Délka jízdy náklady na palivo (v Kč)

audi e-tron 55 quattro 23,9 kWh/100 km 9:12 h 1063

tesla Model X Performance 22,8 kWh/100 km 9:12 h 1095

Škoda enyaq iV 80 19,3 kWh/100 km 9:54 h 823

Hyundai Kona electric Power 14,3 kWh/100 km 10:27 h 515

Škoda Octavia 2.0 tDi 5,8 l/100  km 8:12 h 1580

První rok nabízí Audi, Hyundai i Škoda shodně 
výhodnější nabíjení bez paušálu s dobíjecí kartou



Součástí nabízené služby je kompletní 
fleet management, který se dá integro-

vat do jakéhokoli firemního systému a do-
káže obstarat automatickou knihu jízd nebo 
rezervace vozidel v rámci flotily. 

Samotná řídicí jednotka nabízí dálkové 
ovládaní elektrických prvků vozu, detail-
ní statistiky průběhu všech jízd, naprosto 
přesnou a  spolehlivou GPS lokalizaci ve 
světě či možnost sdílení vozu bez klíčků. 
Vše prostřednictvím aplikace v chytrém te-
lefonu nebo v počítači.

Ovládá auto na dálku

V automobilu je umístěná homologovaná 
výkonná jednotka, která komunikuje s mo-
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Monitorovacích systémů automobilů je celá řada. Specifický Xmarton od stejnojmenné české společnosti 
by ale mohl firemní flotily zaujmout. Kromě celé řady běžných funkcí umožňuje ovládat telefonem i starší 
automobily. Xmarton je navíc jedna z mála platforem, kterou lze přizpůsobit i pro elektromobily nebo pro 
vozidla s hybridním pohonem. 

Chytrá aplikace 
pro vozové parky

Technické inovace                                                    SledOvání vOzidel 

Vrcholná verze Xmarton nabízí unikátní funkcionalitu, která z automobilu de facto vytváří další mobilní zařízení 

bilním telefonem. Je přizpůsobena kon-
krétnímu modelu automobilu, do kterého 
se instaluje v podobě malého zařízení, tzv. 
CarBoxu. Jednotka prošla národní atestací 
o technické způsobilosti, kterou vydává Mi-
nisterstvo dopravy České republiky.

Přes mobilní telefon tak lze na dálku ovlá-
dat například stahování okének, zámky dve-
ří, víko zavazadlového prostoru, výstražná 
směrová světla (třeba pro snadnější naleze-
ní auta) nebo lze využívat bezklíčkové sdílení 
či bezpečnou imobilizaci vozu. Další funkce 
pak může nabídnout pro elektromobily, ve 
kterých je ještě více řídicích jednotek. 

Pro přenos dat mezi jednotkou a mobilním 
telefonem jsou využívány mobilní sítě všech 
operátorů (v rámci Evropy se jednotka vždy 
připojuje do sítě nejsilnějšího z  nich). Apli-

kace ve smartphonu si pak žádá připojení 
k  internetu a v dosahu bezdrátového spo-
jení funguje komunikace s  využitím profilu 
Bluetooth Low Energy.

v jakémkoli mobilu  
či tabletu

Mobilní aplikace Xmarton funguje na 
smartphonech i tabletech, a to v rámci sys-
tému Android nebo iOS. Aplikaci zastřešuje 
webový portál, který slouží ke konfiguraci 
účtu, sledování celé historie, přidělování 
práv ostatním uživatelům či k přidávání dal-
ších mobilních zařízení do celého procesu. 
S uživatelem komunikuje v češtině, sloven-
štině, angličtině i němčině. Reporty i ostatní 
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také nastartování jinému uživateli mobilní 
aplikace Xmarton. Aplikace je pro Android 
i iOS. 

zlodějům pro zlost

Xmarton nabízí také vysokou míru zabez-
pečení, kterou podrobněji vysvětluje Jan 
Pešek, ředitel společnosti Xmarton. 
„Pokud by se něco s  autem stalo, dosta-
nete o  tom hned informaci na mobilní te-
lefon. Ihned tak víte, že do auta někdo ne- 
oprávněný vnikl nebo je právě odtahováno. 
Tyto stavy jsou hlášeny i  tehdy, pokud by 
bylo vozidlo odpojeno od autobaterie. Díky 
záložnímu akumulátoru i  v  tomto případě 
můžete sledovat pohyb auta. Mobilní apli-
kace funguje přes internet, ale i přes Blue-
tooth. Auto tak můžete otevřít a nastartovat 
i  v  místech, kde nemusí být internet, jako 
jsou např. podzemní garáže nebo odlehlá 
místa. Komunikace mezi mobilní aplikací 
a autem je šifrována. Auto vám neukradnou 
ani zesílením signálu při bezklíčovém oteví-
rání. Na otevření auta přitom stále můžete 
použít jeden z původních klíčů. Specialitou 
je signalizace překročení maximální rychlosti 

nebo zamknutí vozidla s běžícím mo-
torem a  se spuštěnou klima-

tizací či vzdálený start 
vozidla.“ 

funkcionalitu lze také sledovat na běžném 
stolním počítači či notebooku. 

Různé varianty  
se cenově dost liší

Řešení Xmarton nabízí čtyři varianty – Ba-
sic, Flexi, Standard a Exclusive, který je svou 
funkcionalitou nejzajímavější. Cena jednotky 
Exclusive je 12 700 Kč včetně DPH. Měsíční 
provoz pak stojí 260 Kč včetně DPH. Pro 
firmy je zde ale možnost pronájmu, který se 
pohybuje kolem 700 Kč bez DPH za měsíc 
s  tím, že pro větší flotily jsou poskytovány 
slevy. Součástí služby je pak vždy samozřej-
mostí telefonická podpora. 

Montáž STANDARD a  EXCLUSIVE do 
běžných značek nezabere více než jeden 
den. Vše je skryté, nikterak se neznehod-
nocuje interiér vozu, montáž neovlivňuje ani 
tovární záruku. 

Basic: základní jednotka slouží zejména 
pro zaznamenávání informací o  vozidle. 
Obsahuje knihu jízd, záznam polohy vozidla 
(aktualizace polohy každých 10 minut), roz-
lišení soukromých a firemních jízd, výpočet 
spotřeby a  nákladů na provoz, detail jízdy 
s přesným záznamem rychlosti apod. 

Flexi: přenosná jednotka se zapojuje do 
OBD II konektoru a  navíc oproti jednotce 
Basic zaznamenává přesně ujetou vzdále-
nost a detekuje tankování.

Standard: jednotka obsahuje všechny 
funkce Basic plus další rozšíření. V nabídce 
jsou detailní informace o stavu tachometru 
(s automatickým nulováním), zámcích dve-
ří, ale také častější sledování polohy vozidla 
a  automatická detekce tankování paliva. 
Doplnit lze i čtečku identifikačních karet. 

Exclusive: nejzajímavější úrovní je Exclu-
sive. Tato plná verze nabízí skutečně unikát-
ní funkcionalitu. Z auta se stává další mobil-
ní zařízení, které je dobře propojené s mo-
bilní aplikací a najde výborné využití hlavně 
ve firmách. Poloha auta se zde aktualizuje 
každou minutu a historie jízd je na dobu 10 
let. Auto lze zabezpečit proti krádeži aktiv-
ním imobilizérem, sirénou nebo systémem 
notifikací o  neoprávněném otevření dveří, 
manipulaci se zapalováním nebo pohybu 
vozidla. K  dispozici je i  detailní pře-
hled, kdo s ním kdy a kam jez-
dil.

Kromě stavu ta-
chometru je k  dis-
pozici i stav akumu-
látoru. Na nízké na-
pětí aplikace upozor-
ní. Klíče od vozidla už 
nejsou potřeba, protože 
je v plné míře nahrazuje mobilní 
telefon. 

Auto lze odemknout či uzamknout nebo 
je možné ovládat stahování oken. Správce 
systému může přidělit práva otevření, ale 

Základní řadu Basic zvládne nainstalovat každý svépomocí

Xmarton nabízí dálkové ovládaní elektrických 
prvků vozu, detailní statistiky průběhu všech jízd, 
přesnou GPS lokalizaci či možnost sdílení vozu 
bez klíčků 

Řídicí jednotku lze díky malým rozměrům jedno-
duše schovat v interiéru
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Optikou dopravních 
předpisů

První, co si musí řidič vanu uvědomit, je, 
jaký druh vozidla vlastně řídí. Je s podivem, 
kolik řidičů tuto základní informaci nemá, 
protože se o  ni prostě nezajímá. Přitom 
právě druh vozidla určuje, jakými pravidly 
se řidič bude za jízdy řídit. Zjistit druh vozi-
dla je velmi jednoduché, stačí se podívat na 
zadní stranu malého technického průkazu, 
tedy správně řečeno Osvědčení o  regis-
traci vozidla, které musí mít řidič při jízdě 
u  sebe. Řada užitkových vozidel se vyrá-
bí v kategorii jak osobní (M1), tak nákladní 
(N1) automobil a dokud se řidič do osvěd-
čení konkrétního vozu nepodívá, nemůže 
vědět, jaké vozidlo vlastně řídí. Platí to do-
konce i u aut, u kterých by to řidič oprav-
du nečekal. V dobách, kdy nebylo možné 
uplatnit odpočet daně z přidaného hodnoty 

na vstupu při pořízení osobního automobilu, 
vyráběla továrna Škoda vozy Octavia kombi 
v kategorii nákladní automobil právě proto, 
aby si firmy a podnikatelé mohli při jejich po-
řízení uplatnit odpočet DPH. V  provozu je 
řada dalších vozidel, dokonce i  luxusních, 
zařazených ze stejných důvodů do katego-
rie nákladní automobil.

Ať už je kategorie van osobní nebo náklad-
ní automobil, řidič musí brát v úvahu dva zá-
kladní parametry. Jednak hmotnost, a to jak 
okamžitou, tak tu největší povolenou. Exis-
tují místa, kam je zakázán vjezd vozidlům, 
jejichž okamžitá hmotnost převyšuje něja-
ký nízký limit, často 2 tuny. Se soukromým 
běžným autem tam řidič nejspíš může, s va-
nem, byť v kategorii osobního automobilu, 
už pravděpodobně ne. Pak jsou to rozměry 
a  z  nich zejména výška. Mnoho veřejných 
garáží má vjezd omezen na vozidla do výš-
ky 1,9 metru a do takového limitu se mnoho 
vanů nevejde.
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Tentokrát se zaměříme na problematiku řidičů dodávek. Lépe řečeno řidičů vanů, protože tento výraz 
zahrnuje jak vozidla určená pro přepravu nákladu, tak i osob. V obou případech jde o vozidla s největší 
povolenou hmotností nepřevyšující 3500 kg.

Čím jsou tito řidič tak specifičtí? Zejména 
tím, že mají řidičské oprávnění a zku-

šenosti pro řízení osobního automobilu, 
ale řídí vozidlo s vlastnostmi, které se více 
podobají nákladnímu automobilu. Řidič do-
dávky nepotřebuje žádnou zvláštní kvalifika-
ci, tedy stačí mu řidičský průkaz skupiny B, 
nepotřebuje profesní školení ani dopravně 
psychologické vyšetření. Často není profe-
sionálním řidičem, řízení dodávky je pouze 
doprovodnou činností k  jiné hlavní náplni 
práce (servisní technik, řemeslník, doručo-
vatel). Zaměstnavatelé k těmto řidičům při-
stupují vlažně, většinou nepovažují za nutné 
podrobit je nějakému speciálnímu tréninku. 
Mimo jiné i proto tito řidiči představují sku-
pinu řidičů s  vysokou nehodovostí a  tedy 
určitou nebezpečností pro ostatní účastníky 
provozu. Nejde o náš ryze český problém, 
s  fenoménem takzvaných van-driverů, jak 
se běžně řidiči dodávek ve světě nazývají, 
svým způsobem zápolí celý svět.

Specifičtí řidiči
Bezpečnost                            Lehká užitkOvá auta

Naprostá většina dodávek je schválena pro provoz na pozemních komunikacích s pneumatikami s označením C, což jsou pneumatiky pro znatelně větší 
zatížení

BusinessCar



Je-li v  Osvědčení o  registraci vozidla 
v  rubrice Druh vozidla uvedeno „Osobní 
automobil“, pak kromě již zmíněného, na 
řidiče z  pohledu předpisů žádné zásadní 
záludnosti nečekají.

Nákladní automobil 
je nákladní automobil

Mnohem složitější situace je u vanů v ka-
tegorii nákladní automobil. Zde je třeba si 
uvědomit, že dopravní značka Zákaz vjez-
du nákladních automobilů se vztahuje na 
všechny nákladní automobily bez ohledu na 
hmotnost (tedy pokud není pod symbolem 
nákladního automobilu anebo na dodatkové 
tabulce uvedena konkrétní hmotnost, pak 
by se zákaz vztahoval pouze na nákladní 
automobily s největší povolenou hmotností 
převyšující údaj na značce). Tím to ale ne-
končí. U všech značek, na kterých se vysky-
tuje symbol nákladního automobilu, jde vždy 
o  vztah ke každému nákladnímu automo-
bilu bez ohledu na hmotnost. Zákaz stání, 
odbočování, otáčení nebo třeba přikázaný 
směr jízdy s dodatkovou tabulkou obsahu-
jící symbol nákladního automobilu platí i pro 
zmíněnou „nákladní“ octavii. Ale také Ome-
zení v jízdním pruhu, zakazující na dálnici jíz-
du v levém pruhu nákladním automobilům. 

Pneumatiky s vyšší 
nosností

Důležité může být připomenutí provozova-
telům vanů, že naprostá většina z těchto vo-
zidel je schválena pro provoz na pozemních 
komunikacích s pneumatikami s označením 
C, což vyjadřuje pneumatiku pro větší zatí-
žení, a  jiné než „céčkové“ pneumatiky ne-

3500 kg. Jednu dobu Ministerstvo dopra-
vy zastávalo názor, že pro povinnost mít 
tachograf stačí, když je na vozidle N1 na-
montováno tažné zařízení. Pokud by vozidlo 
N1 samo o  sobě mělo největší povolenou 
hmotnost 3500 kg, pak s  jakýmkoliv pří-
věsem by tuto hranici přesáhlo, tvrdilo mi-
nisterstvo. Skutečností ovšem je, že tažné 
zařízení, přestože je namontováno, nemusí 
být nikdy užito, respektive může sloužit jen 
pro upevnění držáku na jízdní kolo či k  ta-
hání břemen mimo provoz na pozemních 
komunikacích, například na stavbě. 

Převrácení nemusí 
být umění

Z pohledu techniky jízdy je třeba brát v úva-
hu zejména skutečnost, že van je rozměr-
nější, těžší, tedy méně mrštný, zejména při 
plném zatížení, než běžný osobní automobil. 
Pro předjetí bude řidič potřebovat více času, 
tedy delší dráhu. Vany jsou citlivější na boční 
vítr. Ale hlavně, vany mají často nepříjemně 
vysoko položené těžiště. Jednak proto, že 
tato vozidla jsou vyšší, ale také třeba z důvo-
du zástavby dílenského vybavení, kdy je ve 
vozidle umístěn pracovní stůl, na něm svěrák, 
nad ním skříňky s nářadím a nad nimi police 
s náhradními díly. Snadno se pak stane, že 
řidič neodhadne maximální možnou rychlost 
pro průjezd zatáčkou a vůz jednoduše položí 
do příkopu. Fotografií s takovým námětem je 
na internetu k nalezení víc než dost.

Profesionální přístup 
je nezbytný

Z  řečeného je vidět, že specifik při řízení 
vanů není málo. Proto lze jejich řidičům, 
možná více než leckterým jiným, doporučit 
speciální trénink u profesionální organizace. 
Nemusí být dlouhý, ale měl by obsahovat 
zopakování a  vysvětlení těch pasáží do-
pravních předpisů, které se jízdy vanů bez-
prostředně dotýkají, specifika v  technice 
jízdy a také praktickou část, při které řidiči 
na cvičné dráze dobře pochopí, jak se jejich 
vozidlo chová při nouzovém brzdění, vyhý-
bacím manévru nebo třeba při průjezdu za-
táčkou vyšší rychlostí. Nelichotivým číslům 
ve statistikách dopravních nehod van-drive-
rů by to jen prospělo.
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přicházejí v úvahu. Pokud má van v technic-
kém průkazu určeny pneumatiky například 
205/60 R 16 C 100/98 T, nemůže být uží-
ván s pneumatikami 205/60 R 16 100/98 T. 
Třeba v Rakousku bude v takovém případě 
vozidlu zakázána další jízda a řidič dostane 
vysokou pokutu. O případné dopravní ne-
hodě nemluvě.

Bez mýta i s přívěsem

Co se týká zpoplatnění užívání některých 
komunikací, v našem případě dálnic, vany, 
jelikož mají největší povolenou hmotnost do 
3500 kg, podléhají časovému zpoplatně-
ní, musí tedy mít virtuální dálniční známku 
a nevztahuje se na ně výkonové zpoplatně-
ní – mýto. Platí to pro vany obou kategorií 
a  i  v případě, že k  vanu je připojen přívěs 
a největší povolená hmotnost jízdní soupra-
vy přesáhne 3500 kg. Výše poplatku se to-
tiž odvíjí jen a pouze od hmotnosti tažného, 
tedy motorového vozidla.

kdy je nutný tachograf? 

Záznamovým zařízením, tedy tachogra-
fem, musí být vybaven nákladní automobil, 
jehož největší přípustná hmotnost (anebo 
největší přípustná hmotnost jízdní soupravy, 
je-li složena mimo jiné z  nákladního auto-
mobilu) převyšuje 3500 kg. Z  uvedeného 
plyne, že van v kategorii osobní automobil 
nemusí být tachografem vybaven, a  to ani 
v případě, že s přívěsem přesáhne 3500 kg 
největší povolené hmotnosti. Van v kategorii 
nákladní automobil (N1) musí být vybaven 
tachografem pouze v případě, že je použí-
ván též jako tažné vozidlo v jízdní soupravě, 
jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 
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Ani při tažení přívěsu se nemusí platit mýto. Naopak tachograf je nezbytný v případě, že je dodávka 
používána též jako tažné vozidlo v jízdní soupravě, jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg.



Evropská komise (EK) představila v rámci 
tzv. Zelené dohody strategii přechodu 

dopravy do roku 2050 na neutrální z hledis-
ka klimatu. Doprava v Evropě v současnosti 
produkuje téměř 30 % emisí CO2. Tato hod-
nota se má do roku 2030 dramaticky snížit. 
Podle strategie pro udržitelnou a inteligent-
ní mobilitu musí emise z  dopravy do roku 
2050 klesnout o 90 %, aby EU měla šanci 
naplnit v polovině století cíl úplné klimatické 
neutrality. Jenže nejnovější data ukazují, že 
emise z dopravy v EU ve skutečnosti ros-
tou.

Vize úplné proměny 
dopravy

Důležitým cílem dopravní strategie Evrop-
ské komise je, aby cesty do 500 km byly 
uhlíkově neutrální, a to s orientací na želez-
nici jako možnosti hromadné dopravy na 
tyto vzdálenosti. Cílem je, aby železnice do 
10 let dokázala konkurovat silniční dopravě. 
Do roku 2035 mají být k dispozici lodě plu-
jící bez emisí a  „čistá“ velká letadla létající 
s nulovými emisemi. Pokud se tak opravdu 
stane, pak je otevřenou otázkou, co s  již 
provozovanými. Generální ředitel Airbusu 
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V  rámci boje proti klimatickým změnám se Evropská komise 
rozhodla zcela proměnit podobu dopravy v Evropě, jak vyplývá ze 
zveřejněného strategického dokumentu. Stanoví konkrétní cíle pro 
roky 2030, 2035 a 2050. Plán zvedá vlnu nelibosti a do jisté míry 
omezuje i osobní svobodu. 

Dopravu chce EK 
zásadně změnit

Technické inovace                                                    PaliVa buDoucnosti 

S leteckou dopravou se příliš nepočítá. Lídrem má být železnice. 

Guillaume Faury proto nedávno vyzval ke 
schématu „šrotovného“ pro starší letadla 
motivující dopravce zbavovat se neefektiv-
ních strojů ve prospěch novějších a  „zele-
nějších“.

Proměna dopravy 
v příštím desetiletí

Do roku 2030 má po evropských železni-
cích jezdit dvojnásobek vysokorychlostních 
vlaků než dosud a na evropských silnicích 
by mělo být nejméně 30 mil. bezemisních 
automobilů. Doprava na vnitrozemských 
vodních cestách a využití krátkých námoř-
ních spojení má vzrůst o 25 %. Stovka ev-
ropských měst se má do roku 2030 stát 
klimaticky neutrálními, mají tedy dosáhnout 
cíl, který si EU jako celek stanovila až pro 
rok 2050.

Za 10 let by měla být ve velkém měřítku 
dostupná i automatizovaná jízda. Eurokomi-
sařka pro dopravu Adina Văleanová uved-
la, že digitální technologie mají potenciál 
převratu v  naší mobilitě, díky čemuž bude 
doprava chytřejší, efektivnější a  také zele-
nější. Podle EK by občané měli mít možnost 
snadno přecházet z jednoho druhu dopravy 

na jiný při cestování s  jedním lístkem např. 
z půjčeného vozu do vlaku, a to i při přejez-
du hranic.

Podle nové strategie budou muset při 
zajišťování dekarbonizace dopravy hrát roli 
opatření, jako jsou stanovení ceny uhlíku 
(v  podobě začlenění do systému EU pro 
obchodování s  emisemi), zdanění a  zpo-
platnění silnic. Návrh dohody má členským 
státům umožnit nabízet velké slevy v mýt-
ných poplatcích a silničních daních pro ná-
kladní vozidla s nulovými emisemi.

Zelený výhled 
do roku 2050

Evropská komise očekává, že do roku 
2050 se nákladní železniční doprava zdvoj-
násobí a  vysokorychlostní osobní doprava 
ztrojnásobí. Také má být elektrifikováno 95 % 
osobní dopravy a 90 % nákladních vlaků.

Do roku 2050 mají téměř všechny osobní 
automobily, dodávky, autobusy, ale i  nová 
nákladní vozidla jezdit po silnicích bez emi-
sí. To už má existovat plně funkční transev-
ropská dopravní síť s různými ekologickými, 
digitalizovanými a  bezpečnými dopravními 
prostředky. Občané by měli dostat příle-
žitost změnit své dopravní vzorce a počet 
úmrtí na silnicích by měl klesnout téměř na 
nulu.

Takový je plán, konkrétní řešení se ale bu-
dou hledat až v příštích letech. V dodatku 
ke své strategii Komise uvádí 80 projektů 
určených k tomu, aby poskytly průmyslu 
pobídky k rychlému prosazování čistých do-
pravních prostředků s vyostřenými pravidly.

Investoři mají být motivováni, aby peníze 
směřovali do nových projektů. V  rámci re-
strukturalizace Komise plánuje investice 
z  veřejných a  soukromých zdrojů ve výši 
130 mld. eur ročně v letech 2021 až 2030. 
To zahrnuje náklady na nové dopravní pro-
středky včetně velkých, jako jsou lodě nebo 
letadla. Dalších 100 mld. eur ročně by mělo 
směřovat do infrastruktury. EK znovu po-
tvrdila svůj cíl instalovat do roku 2030 po 
celé Evropě tři miliony nabíjecích míst pro 
elektromobily.

Vedle konvenčních forem dopravy se ve 
strategii zmiňuje také prototypová techno-
logie hyperloop. Tento koncept zahrnuje 
trubice, v  nichž by v  prostředí odpovídají-
cím téměř vakuu mohly putovat utěsněné 
kapsle s  pasažéry prakticky nadzvukovou 
rychlostí.
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Užitkové 
vozy

Udržet rodinu v hladkém běhu vyžaduje energii, čas i prostor. A s tím vším vám pomůže nový Caddy s posuvnými 
dveřmi, místem až pro sedm cestujících a se zavazadlovým prostorem až 760 l. Přiváží s sebou i bezklíčové otvírání 
dveří pro chvíle, kdy máte plné ruce, nejnovější infotainment s bezdrátovým Apple Car Play či hlasové ovládání.

Nového rodinného společníka teď získáte se zvýhodněním až 100 000 Kč, s financováním úročeným již od 0 %, 
zvýhodněním 15 500 Kč na servisní balíček1 a s mnoha dalšími benefity.

Neváhejte a pro více detailů kontaktujte svého prodejce Volkswagen Užitkové vozy.

vw-uzitkove.cz

Připraven na vše, co vám zítřek přinese

Rodina je pěkná jízda 
Nový Caddy

Na obrázku je model s výbavou na přání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Caddy: 4,5–6,0 l/100 km, 119–136 g/km. 
Některé uvedené prvky mohou být součástí výbavy na přání.

1 Zvýhodnění servisních balíčků Service 5 let.
2 Záruka 2 + 2 roky s limitem 200 000 km zdarma.

Zvýhodnění až  
100 000 Kč
Úrok úvěru již od 
0 % ročně
Servis se zvýhodněním1 až  
15 500 Kč
Záruka 2 + 2 roky2 
ZDARMA
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