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TUCSON – kombinovaná spotřeba 1,5–7,8 l / 100 km, emise CO2 34,9–178 g/km.

www.hyundai.cz

S novým Hyundai TUCSON N Line nikdy nezůstanete bez povšimnutí. A to nejen díky 
dravému zevnějšku, ale i sportovní podstatě s až 265 koňmi pod kapotou. Široká paleta 
moderních pohonných jednotek zahrnuje vedle benzinu a dieselu i verze Mild Hybrid, 
Hybrid a Plug-in Hybrid. Snadno si tak vyberete svou vlastní cestu do budoucnosti.

Vždy středem pozornosti.

Nový Hyundai 
TUCSON N Line.



Přesedněte na kola!

Když v roce 2014 nastupovala Anne Hidalgová do funkce pařížské starostky, slíbila, že svými kroky 
bude podporovat ochranu životního prostředí. Za jejího působení tak v Paříži vznikly desítky kilometrů 
cyklostezek, z nábřeží zmizela auta, respektive se vytlačila do jiných pařížských zón. V současné době 
probíhá násilný přechod k elektromobilitě a začíná tlak na co nejmasovější používání kol a městské 
hromadné dopravy. Ano, dejme tomu, když jsme mladí, zdraví a bezdětní, tak není problém sednout 
na kolo nebo jezdit do roztrhání těla hromadnou dopravou. Když ale přijdou malé děti nebo nemoci, 
život i priority se mění. Navíc máme čerstvé zkušenosti. V rámci covidové pandemie by v podzimních 
měsících hromadnou dopravu vyhledával jen blázen. 
Ale i  přes čerstvé pandemické zkušenosti se teror francouzských obyvatel v  posledních měsících 
dále stupňuje. Pařížská radnice přichází s novým nápadem plošného zavedení maximální rychlosti  
30 km/h. Tato rychlost už mimochodem platí na 60 % pařížských silnic. Nově se ale z rychlosti 30 km/h 

stává norma, z níž jsou vyjmuty jen některé klíčové dopravní tepny – například pařížský okruh Périphérique či bulvár Champs-Elysées.

Zahoďte auto!

Pařížští radní doufají, že snížením rychlostního limitu a  masivnějším omezováním parkování a  jízd automobilů se spalovacími motory 
budou občany motivovat pro větší používání veřejné dopravy, chůze či jízdního kola. Pokud by se Pařížané skutečně naučili preferovat 
nemotorizovanou dopravu před automobilismem, mohlo by to podle veřejného prohlášení radnice vést k podpoře veřejného zdraví hned 
dvakrát: jednou díky zvýšení pohybu, podruhé díky zlepšení kvality ovzduší, čímž by pařížská starostka dostála svému slibu. Je to vskutku 
úsměvné. Navíc je dobře známo, že automobil jedoucí konstantní rychlostí 30 km/h vypouští do atmosféry o 19 % více oxidu uhličitého, 
než kdyby jel konstantní rychlostí 50 km/h.
Zavedení rychlostního limitu 30 km/h a posílání obyvatel na šlapací kola a koloběžky jsou podle mého názoru zcela absurdní. Nejeden 
rodič totiž jistě „zajásá“, až bude muset přes celou metropoli vézt dítě do sportovního kroužku na rámu svého kola třeba při teplotě pod 
bodem mrazu.

Francouzský nápad „30 km/h“ se zalíbil dalším státům

Paříž není prvním francouzským městem, které zavedlo rychlostní limit 30 km/h. Doprava ve městě Grenoble tímto způsobem funguje již 
od roku 2016. Ve stopách Francie kráčí i španělské Bilbao, nově se s omezením rychlosti na 30 km/h plánuje přidat Belgie a do debaty 
se připojuje i Nizozemsko a Německo. Tak jen doufám, že v České republice zvítězí zdravý rozum nad plánováním, omezováním osobní 
svobody a prázdnými hesly, jak zachránit planetu. Pánové v Bruselu by se měli lépe podívat, jací jsou největší uhlíkoví znečišťovatelé, 
a zbytečně netyranizovat obyvatele měst. Výsledkem jen bude, že řada obyvatel se bude stěhovat na venkov nebo předměstí ještě ve 
větší míře než dosud. 
Další zajímavé nápady z Bruselu pro vás budeme i nadále monitorovat a rádi se s vámi o ně podělíme. 

Závěrem bych vám chtěl za celou redakci popřát pevné zdraví, příjemnou předvánoční atmosféru a krásné prožití vánočních svátků. 
A rok 2022 ať je bez nepříjemných překvapení. 

Michal Busta

úvod
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Méně anket, více prestiže 
Nejrůznějších anket ve stylu „Auto roku“ nebo „Flotilové auto roku“ jsme měli a máme víc než 
dost. Ale kvantita rozhodně není synonymem pro prestiž. Naopak. Čím více je podobných anket, 
tím menší důvěru vzbuzují. Jsem proto velmi rád, že se nám povedlo završit jednání o sjednocení 
flotilových anket vzájemnou dohodou s konkurenčním magazínem. Vydavatelé časopisů Flotila 
a Business Car se dohodli na spolupráci a od letošního roku spojují své ankety o nejlepší firemní 
auta a služby. Vzniká tak největší anketa svého druhu na českém trhu FLEET DERBY – FLOTILA 
ROKU. 
Jsme přesvědčeni, že vytvořením pouze jedné ankety výrazně vzroste její prestiž a transparentnost. 

Do té doby si každý časopis organizoval své flotilové auto roku po svém. Náš časopis pořádal anketu FLEET DERBY, zatímco 
Flotila měla svou FLOTILU ROKU. Nyní jednu velkou prestižní anketu zaštítí oba tituly. Těžit z toho budou nejen oba časopisy, 
ale i čtenáři, automobilky a firmy poskytující fleetové služby. Slavnostní vyhlášení nejlepších flotilových automobilů, produktů 
a služeb proběhne v lednu příštího roku.
Podobná situace nastala před téměř deseti lety, kdy se vedle ankety Auto roku v ČR vytvořila další anketa, kterou zaštiťovali 
odborní motorističtí novináři. Po dohodě a  sloučení obou anket se podařilo výrazně zvýšit i  její prestiž. Navíc ubylo sporů 
a vzájemných animozit. 

Pokud bych se vrátil zpět k anketě FLEET DERBY – FLOTILA ROKU, tak jistě není bez zajímavosti, že pro odbornou porotu, 
která je sestavena ze zkušených flotilových manažerů a ředitelů firem, vypracujeme podklady, které u nominovaných automobilů 
pomohou odkrýt skryté náklady na  servis a  opotřebitelné díly. Tyto kalkulace nám tradičně vypracovává renomovaná 
společnost TecAlliance. Porotci tak budou mít k  dispozici řadu informací, které mohou využít při rozhodování v  rámci své 
volby. Jistě také není bez zajímavosti, že veškeré vyplněné anketní lístky porotců budou zveřejněny na webových stránkách. 
Důraz na transparentnost celé ankety je tedy zřejmý.

Příjemné čtení!
Michal Busta
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Test spotřeby paliva
Za kolik dodávky skutečně jezdí? 

V našich pravidelných přílohách se věnujeme podrobně jak ekologickým pohonům, tak dodávkovým 
automobilům, u kterých měříme skutečnou spotřebu pohonných hmot. Test hybridních automobilů, 
elektromobilů a  plynových pohonů připravujeme v  následujícím čísle časopisu. V  tomto čísle jsme 
testovali skutečnou spotřebu dodávek do 3,5 tuny. Nejdříve jsme si ověřili přesnost palubního počítače 
a pak měřili skutečnou spotřebu pohonných hmot v různých jízdních režimech, a to jak s prázdným, 
tak s naloženým automobilem. Tento test děláme už třetím rokem a výsledky jsou skutečně zajímavé. 

Přesnější palubní počítače

Pokud bych měl shrnout nejzajímavější poznatky, nelze nezmínit, že výrobci znatelně zpřesnili své 
palubní počítače. Největší odchylky, které jsme zaznamenali, jsou do 0,4 l/100 km. Před třemi lety to 
bylo u starších modelů Ford, Hyundai, Renault přes 0,6 l/100 km. 

Motory Euro 6 o 0,5 l/100 km úspornější!

Další zajímavostí je skutečnost, že s příchodem nové normy Euro 6 (pro výrobce automobilů závazná od letošního září) došlo k významnému 
reálnému poklesu spotřeby paliva. Norma tak motorům ulehčila, protože o  redukci škodlivin se ve  výfukovém traktu stará dodatečný 
katalytický systém s činidlem AdBlue. Motory se tak mohly nadechnout čerstvého vzduchu. Výrobci snížili objem recirkulovaných spalin 
a zvýšili poměr paliva ke stlačovanému vzduchu. V praxi jsme naměřili úspory od 0,4 do 0,6 l/100 km. 
Motory navíc začaly táhnout od výrazně nižších otáček, čehož výrobci chytře využili, a nyní montují znatelně těžší stále převody. Ještě před 
třemi čtyřmi lety motory středně velkých a velkých dodávek točily při 100 km/h na nejvyšší rychlostní stupeň kolem 2500 1/min, nyní je to 
jen 1750 1/min až 2000 1/min! To znatelně šetří paliva na dálnicích. A ještě před pěti sedmi lety točily motory kolem 3000 1/min. Navíc 
většina převodovek byla jen pětistupňová. To mělo vliv na spotřebu především při jízdě po dálnici. Běžná spotřeba při rychlosti 130 km/h 
byla 12 až 15 l/100 km. Nyní se i velký a vysoký transit vejde s přehledem do 10 l/100 km. 
Absolutním rekordmanem je modernizovaný motor 1.6 HDI v  nových dodávkách Peugeotu a  Citroënu (Expert/Jumpy). Při ustálené 
dálniční rychlosti 130 km/h se motory těchto středně velkých dodávek spokojí jen se 7,8 l/100 km, a v kombinovaném režimu je možné 
jezdit dokonce za 6,7 l/100 km. Zpřevodování využívá výhod motoru, který dokáže zrychlovat od 1000 1/min i na zařazený šestý rychlostní 
stupeň i s nákladem 500 kg!!! Výrazný zátah nastane po překročení 1250 1/min a nejvyšší výkon je u takto malého motoru k dispozici již 
při 3500 1/min. Tak to tu opravdu ještě nebylo. Mezi dvoulitrovými vznětovými motory je mezi středně velkými dodávkami nejúspornější 
Volkswagen Transporter. Zvláště s nákladem je spotřeba oproti konkurenci nejnižší. 
Bližší informace se dočtete na 19 stranách naší velké přílohy. 

Příjemné čtení!
Michal Busta
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Bridgestone podporuje rozšíření elektromobility 
uceleným přístupem, jehož součástí jsou prémiové 
pneumatiky a  technologie pro pneumatiky určené 
pro elektromobily, speciální řešení pro vozové par-
ky a mobilitu a připravenost maloobchodní a servisní 
sítě na elektromobily. Společně s EVBox, vedoucím 
poskytovatelem řešení pro nabíjení elektromobilů, 
oznámily dlouhodobé partnerství zaměřené na roz-
šiřování nabíjecí infrastruktury v Evropě. Oba partneři 
vybudují až 3500 nových nabíjecích přípojek. Rea-
lizace pětiletého projektu bude zahájena ve Francii, 
Itálii, Velké Británii a postupně se rozšíří i do dalších 
evropských zemí. 

Řidiči soukromých i fleetových elektromobilů budou 
mít díky partnerství společností Bridgestone a  EV-
Box snadný přístup k jedné z největších evropských 
nabíjecích sítí, kterou tvoří více než 130 000 veřej-
ných nabíjecích přípojek a  3500 nových nabíjecích 
přípojek, a to v rámci jednoho řešení – speciální karty 
nebo aplikace pro mobilní telefony na základě softwaru pro správu nabíjení společnosti EVBox.

Aplikace (nebo karta) je pro uživatele mimořádně praktickým, komfortním a efektivním nástrojem, který jim umožní snadné nabíjení v celé 
Evropě. Jejím benefitem je také přehledné vyúčtování spolu se snadnou úhradou prostřednictvím jedné centralizované platformy, která 
navíc poskytuje data o nabíjení. 

AKTUALITY                   STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU
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CHYTRÉ financování
nového firemního vozu

ŠKODA SCALA
Ambition 1,0 TSI 70kW

Nabídku mohou využít 
podnikatelé a firmy

Platí při odběru 
již od 2 vozů

Předplacený servis 
za polovinu ceny

vwfs.cz/firemni-vozy

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Scala 1,0 TSI Ambition 70kW při financování s Volkswagen Financial Services za cenu 396 987 Kč: splátka předem 79 397 Kč (20%), výše úvěru 317 589 Kč, úroková sazba p. a. 
4,14%, délka úvěru 36 měsíců, měsíční splátka úvěru 4 208 Kč, poslední nerovnoměrná splátka 198 493 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 349 996 Kč. Součástí smlouvy je pojištění 

vozidla Standard ŠKODA Pojištění Allianz za cenu 1 825 Kč měsíčně, které obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění (5% spoluúčast) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč), s podmínkou plnění parametrů: běžné 
užití vozu, a ŠKODA předplacený servis za cenu 320 Kč měsíčně. Celkové platby za úvěr vč. pojištění vč. předplaceného servisu činí 427 216 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění vč. předplaceného servisu je 6 353 Kč. 

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.

6 034 Kč
bez DPH

vč. pojištění

Mistrný tah na C4
Citroën C4, představený začátkem roku, se během šesti měsíců stal se 30 000 

prodanými vozy v Evropě klíčovým modelem. Už v polovině roku převzal prvenství 
v segmentu hatchbacků C mezi soukromými zákazníky a nyní s 19% podílem před-
stihl i VW Golf. Aktuálně mu patří třetí místo se 13,3% podílem v rámci segmentu. 
Celých 15 % evropských objednávek přitom tvoří elektrická verze, která je aktuálně 
třetím nejprodávanějším elektrickým hatchbackem v Evropě s 8% podílem. Klíčem 
k úspěchu je atraktivní design, nadprůměrně komfortní jízda díky tlumičům s hyd-
raulickými dorazy a široký výběr motorizací.  

Bridgestone a EVBox vybudují 3500 nabíječek

U firem vede nafta, 
zájem o benzin klesá

Zatímco spotřeba nafty byla meziročně 
v prvním pololetí vyšší, poptávka po benzinu 
celkově klesla, a  to zejména během první-
ho čtvrtletí (meziročně -20 %). Důvodem je 
nákup bateriových automobilů a také ome-
zení soukromého cestování během proti-
epidemických opatření. Nafta, kterou stále 
využívá více než 80 % fleetových vozů, si 
meziročně pohoršila jen o 3 %. Po červno-
vém uvolnění opatření a růstu HDP (+8,5 % 
ve 2. čtvrtletí) začala opět stoupat i spotře-
ba obou komodit. Dle prognóz bude zájem 
o benzin klesat, jelikož i firmy začaly naku-
povat elektromobily a  elektrifikované vozy 
mají výrazně nižší spotřebu.  
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6 034 Kč
bez DPH

vč. pojištění

Motivace přejít k BMW
BMW řady 2 Active Tourer přilákalo svou pověstnou variabilitou 80 % nových zákazníků. 

Jeho nová verze se pyšní novým multimediálním systémem s prohnutou obrazovkou, 
který byl dosud vyhrazen pouze elektrickému iX a i4. Inženýři výrazně přepracovali pod-
vozek pro zvýšení komfortu a stranou nezůstala ani optimalizace tvaru karoserie. Ta má 
na daný segment vynikající koeficient Cx pouhých 0,26. Přesto narostla do všech směrů, 
pouze rozvor zůstal zachován. Nové mild hybridní motory pracují se 48V sítí a standardně 
dodávaným sedmistupňovým automatem. Při uvedení na trh v únoru 2022 budou k dis-
pozici tři zážehové, jeden vznětový a dva plug-in hybridní pohony. Vedle nejmodernějších 
jízdních a bezpečnostních asistentů je řada 2 vybavena středovým airbagem pro cestující 
vpředu. 

Volkswagen Financial 
Services – centrála 
na nové adrese

Od začátku října působí společnost Volks-
wagen Financial Services na nové adrese 
v  Bořislavka Centrum v Praze 6. Přesun 
všech 250 zaměstnanců do nových prostor 
odráží i  transformaci společnosti zamě-
řenou na modernizaci, digitalizaci a  nové 
technologie. Komplex je tvořen čtyřmi 
krystaly navrženými studiem Aulík Fišer ar-
chitekti. Moderní pojetí interiérů doplňuje 
několik sochařských děl. V  budově A  má 
Volkswagen Financial Services pronajatá tři 
patra. Mění se i  korespondenční adresa 
společnosti. Ta je nyní: Evropská 866/63, 
160 00 Praha 6.

Inzerce
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AKTUALITY                   STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

Ekologie má přednost před 
komfortem Evropanů

Elektrické berlingo 
za cenu malého 
hatchbacku

Delší dojezd pro majitele Audi e-tron

Citroën Berlingo dostal koncernově 
známý elektromotor s  výkonem 100 kW 
a 50kWh bateriový set pro zdolání vzdá-
lenosti dlouhé 280 km. Ë-Berlingo nabízí 
kabinu s  objemem až 4000 litrů, užiteč-
nou délku přes 3 m a zavazadlový prostor 
o objemu až 2126 litrů. Základní verze je 
dostupná ve 4 výbavách, XL jen v linii Feel 
Pack. Základní verze startuje na 915 000 
(akce 790 000 Kč), za XL zaplatíte mini-
málně 1 012 000 (v akci 880 000 Kč). 

Majitelé vozů Audi e-tron modelových 
roků 2019 a 2020 (výroba září 2018 až 
listopad 2019) si mohou bezplatnou 
aktualizací softwaru prodloužit dojezd 

Studie Climate Countdown automobil-
ky Ford se zaměřila na postoj Evropanů 
k  ochraně klimatu. Tu považuje za ne-
zbytnou 29 % respondentů. Téměř po-
lovina (45 %) by uvítala snížení spotřeby 
plastů a vysoká je i podpora místních do-
davatelů (35 %). Třetina (34 %) je ochot-

až o  20 km. Aktualizace je založená na 
novém odladění elektrického pohonu po-
užitém na nejnovějším Audi e-tron 55 
quattro s dojezdem 441 km. Aktualiza-

na omezit nákup oblečení i  používání 
automobilu a 25 % by omezilo cesty do 
zahraničí. Zároveň očekávají odpovědné 
chování výrobců, jež by podpořili před-
nostním nákupem produktů. Pouze 4 % 
dotázaných uvedla, že by nebyla ochot-
na přinést žádné oběti.

ce, kterou zajišťují autorizované servisy 
Audi, mimo jiné zvětšuje využitelnou 
kapacitu vysokonapěťové sady akumu-
látorů na 86 kWh. 

NOVÉ SUV CITROËN C3 AIRCROSS
ZAŽIJTE OPRAVDOVOU SVOBODU!

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu C3 Aircross je 4,7–6,3 l/100km, 121–136 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Více na www.citroen.cz.

VÝJIMEČNĚ 
PRAKTICKÝ

OBJEM ZAVAZADELNÍKU 
AŽ 520 L

HODNOCENÍ ZÁKAZNÍKY 5/5

CITROEN-ADVISOR.CZ

807_21_CIT_C3_aircross_215x280_bez_ceny.indd   1 11.10.2021   11:54
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AKTUALITY                   STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

Velký krok pro Ford Focus
Nový Ford Focus nabízí již v základu full LED světlomety s automatickým přepí-

náním dálkového režimu. Linie výbav více ovlivňují vnější design. V nabídce zůstal 
diesel 1.5 EcoBlue, který doplňuje benzinový litrový EcoBoost. Novinkou je dvojice 
hybridů s výkony 92 a 114 kW. Zajímavostí je asistence a sledování vozu a zajiš-
tění navrácení v případě krádeže. Na poli digitalizace zaujme nový palubní systém 
SYNC 4 se 13,2palcovou obrazovkou. Výrazně se zvýšila také variabilita zavazad-
lového prostoru s „vlhkou zónou“ a maximálním objemem 1653 l. Od počátku bude 
dostupná také výkonná verze ST.  

BusinessCar

První nedočkavci už objednávají nový multivan
Aktuálně již běží předobjednávky na nový VW 

Multivan. V  úvodní fázi je novinka dostupná se 
zážehovými motory 1.5 a 2.0 TSI s výkony 100 
a 150 kW a také jako 160kW plug-in hybrid. Ofi-
ciální uvedení na český trh je plánované k lednu 
příštího roku. Vedle nových pohonů přináší mul-
tivan revoluční stupeň částečně automatizované 
jízdy do rychlosti 210 km/h. Pro snadnou přepra-
vu kol a většího sportovního vybavení jsou zadní 
sedadla snadno odnímatelná. Dostupná je hned 
od začátku i prodloužená verze nabízející zavaza-
dlový prostor o objemu až 4053 litrů.

Elektrifikace 
fleetových tahounů

Nový Mercedes třídy C lze nyní zakoupit 
se zážehovým  plug-in hybridním pohonem 
schopným ujet v elektrickém režimu přes 100 
km. Elektromotor o výkonu 95 kW plně pokrý-
vá nároky na cestu i mimo město. Dojezd pro-
dlužuje rekuperace až 100 kW. Ceny sedanu 
začínají od 1 487 124 Kč, u  kombi pak na  
1 527 054 Kč. Vznětový motor s  externím 
nabíjením bude následovat. Součástí základní 
výbavy je vzduchové odpružení zadní nápra-
vy s udržováním výšky. Díky novému uložení 
baterií zmizel schod ze zavazadelníku, čímž 
se jeho délka u kombi prodloužila o 63 mm. 
Základní objem pak narostl o 45 litrů.

Mild hybridní technologie se nově obje-
vuje také v  modelech GLE 300 d 4MATIC  
a GLE 300 d 4MATIC kupé. Celkový výkon 
soustavy s  integrovaným systémem startér-
-generátor činí 200 kW. Zájemci mohou no-
vinku již objednávat s cenami začínajícími na 
1 755 710 Kč (GLE 300 d 4MATIC), resp.  
2 066 680 Kč (GLE 300 d 4MATIC kupé).  
Zatímco efektivní dodávání výkonu a rekupe-
raci zajišťuje startér-generátor, filtr pevných 
částic výrazně redukuje produkci emisí. Vy-
lepšen byl také management pohonu všech 
kol. Zatímco dříve byl výkon rozdělován v po-
měru 50 : 50, nově integrovaná vícelamelová 
spojka umožňuje rozpětí od 0 do 100 %. 



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

Motor
1.2 PureTech 

100 S&S
1.2 PureTech 

130 S&S
1.2 PureTech 

130 S&S
1.5 BlueHDi 130 

S&S
1.5 BlueHDi 130 

S&S
Hybrid 180 

e-EAT8
Hybrid 225 

e-EAT8

Objem (cm3) 1199 1199 1199 1499 1499 1598 1598

Počet válců/ventilů 3 3 3 4 4 4 4

Výkon (kW/otáčky) 81/5500 96/5500 96/5500 96/3750 96/3750 133/4250 165/6000

Výkon elektromotoru (kW/otáčky) x x x x x 81/2500 81/2500

Zrychlení 0–100 km/h (s) 10,5 9,6 9,7 10,6 10,6 7,6 8

Nejvyšší rychlost (km/h) 198 210 210 207 207 225 235

Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 5,5 5,5 5,6 4,3 4,5 1,1 1,2

Provozní hmotnost (kg) 1329 1333 1363 1418 1436 1678 1708

Hmotnost přívěsu nebrzděného/
brzděného (kg)

660/1300 660/1300 680/1200 700/1600 710/1550 750/1500 750/1500

Active Pack 525 000 560 000 620 000 610 000 670 000 860 000 x

Allure x 625 000 685 000 675 000 735 000 905 000 x

Allure Pack x 650 000 710 000 700 000 760 000 930 000 x

GT x x 775 000 x 825 000 995 000 1 045 000

GT Pack x x 840 000 x 890 000 x 1 110 000
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Základem je nová platforma EMP2 
uzpůsobená pro plnou elektrifikaci. Již 

od začátku bude 308 dostupná ve dvou 
plug-in hybridních verzích s dojezdem na 
baterie až 60 km. Zároveň dokážou táh-
nout brzděný přívěs o hmotnosti do 1500 
kg. Platforma je připravena pojmout i čis-
tě elektrický pohon. Nabídku zážehových 
motorů pokrývá dvanáctistovka PureTech 
s  výkony od 81 do 96 kW. Alternativou 
je patnáctistovka BlueHDi s  96 kW. Pro 

Peugeot 308 patří se 7 miliony prodanými kusy k nejúspěšnějším modelům značky. Jeho čerstvě příchozí 
generace je zároveň prorokem nového designového směru podobně jako před lety model 508. Novinka 
se v objeví v prodeji hned začátkem nového roku.

Nový Peugeot 308 v prodeji od ledna

zvýšení ekonomiky provozu je 308 obuta 
16- až 18palcovými koly s pneumatikami 
třídy A a A+.

Mezigeneračně 308 narostla na délce 
o 110 mm (4367 mm), rozvor se prodlou-
žil o 55 mm (2675 mm), zatímco výška se 
zmenšila o 20 mm (1441 mm). Ze změn 
nejvíce těží posádka ve druhé řadě ma-
jící více prostoru v oblasti kolen a nohou. 
Zavazadlový prostor nabízí základní ob-
jem 412 l (hybrid 361 l). Praktičtější kombi 

SW má prodlouženou karoserii o 269 mm 
a  disponuje zavazadelníkem o  objemu 
608 l (hybrid 548).

Peugeot si dal hodně záležet na techni-
ce osvětlení. Nová generace modelu 308 
využívá již v  základu kompletní LED se-
stavu. U verzí GT/GT Pack jsou doplněny 
adaptivní technologií Matrix, která se díky 
kameře snímající prostředí dokáže přizpů-
sobit okolním podmínkám (město, okresní 
silnice, dálnice) a ostatním vozům. 

AKTUALITY                   StručNé zPrávy z automobilového PrůmySlu



Vzhled displeje se dnes maximálně při-
způsobuje požadavkům značky. Špičkové 
nanotechnologie umožňují téměř nekoneč-
ný výběr forem a tvarů. Nedávný trend plo-
chých displejů způsobil, že byly návrhy ne-
zajímavé a zaměnitelné, proto jsou navrho-
vané varianty přinášející displejům jedineč-
nost. Design je doplněn např. o  3D prvky 
pro lepší orientaci řidiče, a to bez ohledu na 
to, zda se na obrazovku zrovna dívá. Nej-
novější trendy se soustředí jak na vizuální, 
tak i na funkční stránku. Pro větší komfort 
řidiče i  spolujezdce dochází ke sjednoco-
vání menších displejů do jednoho velkého 
palubního kokpitu, který díky správnému 
zakřivení umožňuje plynule navázat na de-
sign vozu, a 3D prvky na povrchu usnadňují 
řidiči orientaci při ovládání. Displej se stává 
„centrálním mozkem“ celého auta schop-
ným zobrazit jakoukoli funkci, pro kterou je 
naprogramován. 

Unikátní technologie Optical bonding 
a Hybrid bonding vybavuje displeje antire-
flexní vrstvou, která neodráží světlo, jež by 
mohlo oslňovat řidiče. Bezpečí posádky 

Společnost Continental zavádí do výroby v Brandýse nad Labem nové trendy v oblasti displejů. Mezi ně 
patří např. jejich zvětšování nebo 3D design.

zajišťuje i  multitasking displeje, kdy např. 
spolujezdec může sledovat na své půlce 
obrazovky film, zatímco se řidič věnuje jíz-
dě. K  dispozici jsou i  „neviditelná tlačítka“ 
– když senzory rozpoznají přibližující se prst, 
zobrazí příslušné symboly, které navodí po-
cit drobných výstupků z  obrazu. Poté se 
změří tlak vynaložený při dotyku, aby ne-
došlo k náhodné aktivaci nějaké funkce. Při 
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AKTUALITY                   STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU
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Moderní trendy displejů
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odtažení ruky se displej vrátí do původního 
režimu.

Koncem roku bude v Brandýse uváděno 
do sériové výroby displejové řešení spe-
cifického tvaru a  velikosti pokrývající více 
než polovinu předního kokpitu. Na globální 
úrovni pak firma plánuje od roku 2024 vy-
rábět displeje přes celý přední kokpit, tzv. 
Pillar-to-Pillar.

Pro větší komfort dochází ke sjednocování menších displejů do jednoho velkého palubního kokpitu

Od roku 2024 se budou vyrábět displeje přes celý přední kokpit, tzv. Pillar-to-Pillar. Displej se stává 
„centrálním mozkem“ auta schopným zobrazit jakoukoli funkci.



CELKOVÉ NÁKLADY NA PROVOZ AUTOMOBILU PRÉMIOVÉ STŘEDNÍ 
TŘÍDY (MĚSÍČNÍ VÝDAJE V EURECH)

Země Nafta (€) Benzin (€) Plug-in hybrid (€) Elektromobil (€)

Řecko 722 824 863 746

Německo 960 878 851 760

Švédsko 929 987 946 769

Rakousko 1038 1156 979 832

Finsko 923 945 954 856

Dánsko 939 984 825 857

Slovensko 967 970 1003 865

Portugalsko 1445 1541 1246 891

Francie 1027 1039 1104 899

Itálie  1032 1106 1106 899

Belgie 1039 1014 1093 905

Norsko 1152 1168 1040 908

Španělsko 1063 1092 1047 936

Velká Británie 1085 1087 1116 945

Nizozemsko 1299 1172 1194 950

Irsko 964 1037 946 976

Lucembursko 916 928 1100 1018

Maďarsko 818 802 918 1052

Švýcarsko 1216 1258 1214 1061

Česká republika 1008 994 1079 1222
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Český autoprůmysl přijde o 250 000 aut

Elektromobil výhodně? Zatím jen v západní Evropě!

V západní Evropě vychází provoz elektromobilu stejně 
nebo i levněji než u konvenčního auta. Čeští motoristé ta-
kové možnosti nemají. Dle studie společnosti LeasePlan 
ČR jsou elektromobily kompaktního a  středního seg-
mentu v západní Evropě konkurenceschopné vůči kon-
venčním pohonům, a to ve 12 z 22 zemí. Někdy vyjdou 
dokonce levněji. To prokázala analýza při zkoumání TCO 
bez případných slev VW Golfu a VW ID.3. 

LeasePlan se letos ve studii soustředil také na pré-
miové vozy střední třídy. V  tomto srovnání vyšla Česká 
republika vůbec nejhůře, pokud jde o  celkové náklady 
na provoz elektromobilu. Jeho řidič u nás musí počítat 
s  měsíčními výdaji 1222 eur (31 040 korun), ale třeba 
v sousedním Rakousku je to jenom 832 eur (21 130 ko-
run). Provoz stejného automobilu v  naftové verzi vyjde 
v Česku na 1008 eur (25 600 korun), v benzinové vari-
antě na 994 (25 250 korun) a v alternativě plug-in hybrid 

Pro nedostatek dílů se vyrobilo letos v ČR 
jen 831 653 osobních vozů, jen o  2,9 %
více než v  „covidovém“ roce. Od léta se 
navíc automobily trápí s  dodávkou kom-
ponent a  Škoda Auto navíc plošně uzaví-
rá linky. Dle aktuálních prognóz tak český 
autoprůmysl letos vyprodukuje o  250 000
vozů méně, než bylo v  plánu. Kvůli glo-
bální krizi přijdou na tržbách automo-
bilky o  120 mld. a  dodavatelé o  dalších 
80 mld. Od ledna do září vyrobila Škoda Auto 
514 309 vozidel, nošovický Hyundai 
207 300 a Toyota v Kolíně 110 044 auto-
mobilů. 

na 1079 eur (27 410 korun). V naší zemi je tedy čistě elektrická ver-
ze nejdražší variantou, ve většině států jde ale naopak o nejlevnější 
řešení. Navíc ze strany státu chybí jinde účinná motivace v podobě 
finančních úlev a benefitů. 

Průměrné měsíční náklady na řízení auta se v celé Evropě velmi liší, 
nejnižší jsou v Řecku, nejvyšší ve Švýcarsku. V poměru k HDP jsou 
celkové náklady na vlastnictví auta nejvyšší ve Švýcarsku a v Portu-
galsku, oproti tomu nejnižší v Dánsku a Německu. Polsko je nejlev-
nější místo pro řízení benzinového auta, zatímco Řecko je nejlevnější 
zemí pro řízení naftového vozu.



Mercedes hodnotila 
Pavlína Svobodová

Přestože Pavlína Svobodová neměla 
s elektromobily delší zkušenost, fungování 
plug-inu se jí zalíbilo. „Přednastavený režim 
elektro pro městský provoz mi vyhovoval 
od první minuty. Ticho a  jen zvuk odvalo-
vání pneumatik je nesmírnou výhodou jízdy 
v čistě elektrickém režimu. Ani zapnutí spa-
lovacího motoru ve městě nebylo většinou 
znatelné. Až na dálnici byl motor ve vyšších 
rychlostech slyšitelný. Různou dynamiku 
jízdy jsem si vyzkoušela díky volbě jízdních 
režimů. Ve finále mi nejvíce vyhovoval spor-
tovní režim.“

Čistě na elektřinu 100 km

Jen na elektřinu ujela Pavlína Svobodová 
kolem 100 km. Mezi současnými plug-iny 
má mercedes díky velkému akumulátoru 
(31 kWh) nejvyšší dojezd. „Problém jsem 
měla s dobíjením, protože doma mi nabití 
prázdného akumulátoru z běžné zásuvky tr-
valo přes 11 hodin. Vyzkoušela jsem i jeden 
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Do naší rubriky „Manažer testuje“ se tentokrát dostalo prémiové SUV ze Stuttgartu. Plug-in hybrid 
kombinuje vznětový přeplňovaný čtyřválec o  zdvihovém objemu 2,0 litru o výkonu 143 kW a  točivém 
momentu 400 Nm s elektromotorem o výkonu 100 kW a točivém momentu 440 Nm. V základní výbavě 
stojí Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic 1 973 510 korun. 

Testovali jste…
MANAŽER TESTUJE                                                MERCEDES-BENZ GLE 350 DE 4MATIC

firemní wallbox. U něho se baterie dobila za 
necelé čtyři hodiny.“

Pavlíně Svobodové, která je z  domova 
zvyklá na americký Dodge Durango, se líbily 
i další vlastnosti velkého mercedesu. „Chvá-
lím velmi prostorný interiér pro všech pět 
cestujících, který je doplněn neméně pro-
storově neskromným kufrem, takže s  ne-
dostatkem místa by zde neměl mít problém 
nikdo.“

Během týdne Pavlína Svobodová kromě 
pravidelného dojíždění do práce využila 
mercedes i ke služební cestě do Olomouce. 
„Během této cesty jsem se snažila rekupe-
rovat elektrickou energii, ale výsledných 
13 km podle údajů palubního počítače mi 
přijde málo,“ říká a  dodává, že spotřeba 
nafty je při jízdě s  vybitým akumulátorem 
vyšší, protože ho výrazně ovlivňuje vysoká 
hmotnost překračující 2,6 tuny. 

„Celkově auto hodnotím velmi pozitiv-
ně, a  to jak z  pohledu samotných jízdních 
vlastností, tak i z pohledu skvěle fungujících 
jízdních asistentů a  elegantního skloubení 
elektrického a spalovacího pohonu. Vlastně 
mě nezklamalo vůbec ničím. Je to krásné 
luxusní auto pro vyšší management.“

O flotile společnosti

Společnost Festo je předním celosvěto-
vým dodavatelem průmyslové a  procesní 
automatizace. Jedná se o globálně oriento-
vanou a nezávislou rodinnou firmu s ústře-
dím v německém Esslingenu, která je přes 
60 let špičkou ve svém oboru.

České zastoupení má pestrý vozový park. 
Dominují značky Škoda a  Volkswagen, je 
zde ale i řada fordů, opelů a seatů. Vrcho-
lový management využívá modely značek 
Mercedes a BMW. 

Jen 10 procent vozového parku je finan-
cováno z  vlastních zdrojů, zbytek vozidel 
se pořizuje na operativní leasing. Partne-
ry Festa jsou v  tomto ohledu společnos-
ti Arval, Business Lease, ČSOB Leasing 
a LeasePlan.

Modely s  alternativními pohony zatím 
u  společnosti Festo nenajdete. „Celkové 
TCO je u plug-inů nebo elektromobilů zatím 
příliš vysoké. Na naftu jezdí přibližně polovi-
na vozového parku, druhá pak spaluje ben-
zin,“ dodává Pavlína Svobodová. 

O pohon mercedesu se staral plug-in hybridní pohon kombinující vznětový motor 2.0/143 kW a elektro-
motor o výkonu 100 kW (celkový výkon sestavy je 235 kW) 

Pavlína Svobodová, flotilová manažerka společ-
nosti Festo, s plug-inem GLE ujela jen na elektřinu 
100 km
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Stejně jako v loňském roce se i letos sta-
lo nejdůležitějším datem ankety Fleet

Derby – Flotila roku 23. září. Organizáto-
ři akce, redakce Business Car a  Flotila se 
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Po úspěchu spojení testovacího dne Fleet Derby – Flotila roku se Srovnávacími jízdami LeasePlan použily 
pořadatelské redakce Business Car a Flotila stejný recept i letos. Poté, co si všichni užili testovacích jízd 
a doprovodného programu, odborná porota odevzdala hlasovací lístky. 

Audi Q4 e-tron 

Audi Q4 e-tron je prvním elektrickým SUV značky, jehož úspěch dokládá i druhá ka-
rosářská verze Sportback. S cenovkou startující těsně nad jedním milionem jde o za-
jímavého zástupce prémiového segmentu. Futuristická karoserie se může pochlubit 
vynikající aerodynamikou s koeficientem 0,26. Stejně nadčasový je také interiér s pří-
jemnou ergonomií a dvojicí rozměrných obrazovek. Prostorem pro cestující vzadu pak 
překonává oba hlavní rivaly. Zájemci mohou vybírat ze dvou variant akumulátorů a tří 
výkonů elektromotoru (od 125 do 220 kW). 

Martin Brix – ředitel společnosti LeasePlan, při-
vítal úvodním slovem přes 300 hostů a zahájil 
testovací den na hradeckém polygonu bývalého 
vojenského letiště.

společností LeasePlan, opět uspořádali nej-
větší setkání flotilových manažerů a majitelů 
firem v České republice. Pozvání přijalo 320 
hostů, k dispozici bylo 94 automobilových 

novinek. Rekordní byl také počet testo-
vacích jízd, který překonal hranici 650 zá-
půjček. Mezi nejvytíženější a  nejžádanější 
modely patřily vozy Audi, BMW, DS, Ford, 
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LeasePlan 2021



které byla věnována třetina produktů a další 
s ní úzce souvisely.

Způsob hlasování poroty

Každý porotce má k  dispozici 10 bodů, 
které rozdělí mezi tři vybrané vozy nebo pro-
dukty s tím, že žádnému nesmí přidělit stej-
ný počet bodů. Svou volbu navíc doplňuje 
písemným zdůvodněním. Výsledky budou 
zveřejněny na stránkách ankety začátkem 
roku 2022 a také v prvním vydání magazínu 
Business Car. 

Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Peugeot, 
Subaru, Škoda Auto a Volkswagen.

Historicky mimořádné obsazení hostů 
i  vozů zavítalo do nově postaveného po-
lygonu v  prostorách bývalého vojenské-
ho letiště v  Hradci Králové. Hosty akce  
Fleet Derby – Flotila roku, Srovnávací jízdy 
LeasePlan 2021 byla výhradně odborná ve-
řejnost a porota rozhodující o titulech Floti-
lové auto roku a Flotilové elektroauto roku. 

Její role je čím dál složitější. Vzhledem 
k  masivní elektrifikaci a  rozmachu nejrůz-
nějších hybridních technologií je vzájemné 
srovnávání nominovaných vozů náročnější 
a vyžaduje zvážení více aspektů, než tomu 
bylo v  předchozích letech. Znatelně také 
narůstá počet elektromobilů, které dnes 
vyrábí téměř každá automobilka. Díky tomu 
má kategorie věnovaná bateriovým elek-
tromobilům nebývale pestré zastoupení, 
a to i v rámci segmentů. O jeden titul mezi 
sebou soupeří malé městské vozy, cross- 
overy, SUV a osobní i užitkové dodávky, což 
anketě dodává na atraktivitě. 

Odborná porota při svém hodnocení zo-
hledňuje technickou vyspělost vozu, pro-
dukci emisí, zůstatkové hodnoty, celkové 
náklady na provoz (TCO), vhodnost pro 
firemní autoparky, užitnou hodnotu, cenu 
a řadu dalších parametrů. Oporou v neleh-
kém úkolu jim byly podrobné tabulky s ná-
klady na servis a  opotřebené díly po ujetí 
90 000 a  150 000 kilometrů. Ty poskytují 
reálnou představu o  ekonomické stránce 
provozu. Odevzdané hlasovací lístky budou 
po vyhlášení vítězů zveřejněny na stránkách 

ankety, kde si je může kdokoliv přečíst. Tím 
se vylučuje možná manipulace s výsledky. 

Anketu zatraktivňují 
produkty a služby

S  roční pauzou se do ankety vracejí ob-
líbené produkty a služby. Ty o svou přízeň 
bojují v  kategoriích Finance a  pojištění 
i  Technologie a  systémy pro správu flotil. 
Také zde se odráží silný vliv elektromobility, 

Škoda Enyaq 

Model Enyaq iV budí od počátku velký zájem, a proto jej automobilka vozí rovnou ve 
dvou kusech. Není divu, že krátce po premiéře se stal nejprodávanějším českým elek-
tromobilem. První elektrické SUV láká především strohým, avšak velmi intuitivním inte-
riérem s vysokou mírou digitalizace. Se dvěma akumulátory a čtyřmi úrovněmi výkonu 
nabízí enyaq mimořádně široký výběr kombinací zahrnující i pohon všech kol. S baterií 
o kapacitě 82 kWh ujede vzdálenost až 510 km. Milovníci karavanů ocení schopnost 
táhnout přívěs do hmotnosti 1400 kg. 
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Hyundai Ioniq 5

S modelem Ioniq zakládá automobilka novou rodinu elektromobilů. „Pětka“ je posta-
vena na speciální koncernové platformě pro elektromobily, díky níž pustili uzdu kon-
struktérům i designérům. Ti navrhli futuristický design s nebývale dlouhým rozvorem 
4635 mm poskytujícím nadprůměrný prostor posádce. Ta se dělí o  posuvnou stře-
dovou konzolu s nabíjecími porty a úložnými prostory. Při využití nabíječky s výkonem  
350 kW získáte během 5 minut energii na ujetí 100 km. Z 10 na 80 procent to ioniq 
zvládne za 18 minut. 

Součástí doprovodného programu byly také kurzy 
bezpečné jízdy pod vedením zkušených instrukto-
rů. Na polygonu mohli zájemci vyjet v půjčených 
testovacích autech nebo mohli vyzkoušet limity 
vlastních automobilů. 



Zábava i důležité 
poznatky

Dobře vybavené zázemí testovacího po-
lygonu v Hradci Králové umožnilo připravit 
velmi bohatý doprovodný program. Auto-
mobilky vedle prostoru pro testované vozy 
bohatě vybavily také polygon, kde si hosté 
pod dohledem zkušených instruktorů vy-
zkoušeli své dovednosti při zvládání kri-
zových situací. Kromě svých limitů poznali 
také práci vyspělých asistenčních systémů, 
které jsou často v nových vozech standar-
dem.  

Náročnou práci měly i  terénní vozy Ford 
a Land Rover, které se na offroadovém po-
lygonu prakticky celý den nezastavily. Ve 
vnitřních prostorách si zájemci vyzkoušeli 
postřeh na simulátoru využívaném profesi-
onálními jezdci formule 1. Vrcholem dopro-
vodných akcí byly vyhlídkové lety dvojicí vr-
tulníků pro několik vylosovaných šťastlivců. 

Bitva o titul na webu

O  dvou hlavních titulech sice rozhoduje 
porota, veřejnost má však také své slovo. 
Své oblíbené automobily a produkty můžete 

Fleet Derby – Flotila roku                                                                                  SrovnávAcí jíZdy LEASEPLAn 2021
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Mercedes-Benz třídy c

Třída C odolává oblibě SUV a stále si drží pozici klíčového modelu. Nakonec, předešlé 
generace prodal Mercedes za 7 let na 2,6 milionu kusů. Ta současná vychází z podob-
ného základu obohaceného o nejnovější technologie a výrazně přepracované pohony. 
K nim se aktuálně přidal i plug-in hybrid s dojezdem na baterie až 100 km. Prémiový 
charakter podtrhují LED světlomety, vyhřívané sedačky nebo bezdrátové nabíjení v zá-
kladní výbavě. Na akci byl k dispozici sedan 220d, který patří mezi fleety k nejoblíbe-
nějším. 

Peugeot 3008 

Peugeot 3008 je s více jak 800 000 kusy nejprodávanějším evropským SUV. S nedáv-
nou modernizací přišly nové technologie. Naopak odešly oblíbené vznětové dvoulitry, 
které nově nahradily plug-in hybridní sestavy s výkony 165 a 220 kW. Jejich základem je 
zážehový čtyřválec 1,6 litru laděný na 133 nebo 147 kW. Elektromotor pak přidává dal-
ších 81 kW. Za plug-in hybrid lze zapojit přívěs o hmotnosti slušných 1250 kg. Z tech-
nických inovací stojí za zmínku nový digitální kokpit nebo noční vidění převzaté z 508. 

vW Arteon Shooting Brake

Model Arteon dokazuje, že lidé jsou ochotni si připlatit za 
design a prestiž. Dokonce natolik, že s faceliftem přidala au-
tomobilka novou karoserii typu Shooting Brake. Zajímavý je 
nejen bohatým vnitřním prostorem, ale také cenou, která je 
vzhledem k výbavě a výkonným pohonům stále přívětivá. Vr-
cholná zážehová verze nabízí až 235 kW. Novinkou je plug-in 
hybrid postavený na základu čtyřválce 1.4 TSI. S arteonem 
je navíc velmi příjemné a svižné svezení. Není divu, že během 
testovacího dne si jej z palety VW půjčilo nejvíce hostů. 

podpořit v  internetovém hlasování v  rámci 
jednotlivých kategorií, které běží až do konce 
roku 2021 na stránkách www.fleetderby.cz. 

Každý z vrtulníků vystoupal do výšky 300 m. Vy-
hlídkový let okrajem Hradce Králové trval  
15 minut. 

Velký zájem byl o vyhlídkové lety se dvěma čtyř-
místnými vrtulníky. Kapacita byla pro velký zájem 
omezena na 36 zájemců, kteří byli vylosováni. 
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Q7 je nejprodávanějším audi na našem trhu a výkladní skříní aktuál-
ně dostupných technologií. Oba vznětové i zážehové motory dostaly 
mild hybridní technologii, o niž byl mezi účastníky velký zájem. 

Compass je nejprodávanější Jeep v Evropě. Po výrazné moder-
nizaci nabízí kompletně přepracovaný interiér a kromě kon-
venčních motorů i nový plug-in hybrid se dvěma výkony (140 
nebo 176 kW) a pohonem všech kol. Compass se pro Evropu 
nově vyrábí v italském Melfi. Doposud se totiž dovážel z USA. 

Trojice off-roadů, Ford Ranger Raptor, Range Rover Velar a Land Rover Defender, se na terénním okru-
hu nezastavila. 

Letošní anketu zatraktivňují také produkty a služ-
by, které o svou přízeň bojují v kategoriích Finan-
ce a pojištění i Technologie a systémy pro správu 
flotil. Také zde se odráží silný vliv elektromobility, 
které byla věnována třetina produktů a další s ní 
úzce souvisely.

Nová iX3 lákala zcela novou architekturou a pátou generací elek-
trického pohonu BMW. Hosté neodolali ani rychlému sedanu nebo 
oblíbenému SUV řady 5. Sestavu doplnilo elektrické mini. 

Nový Citroën C4 je nyní elegantním crossoverem. Hosté měli navíc jedinečnou 
možnost přímého srovnání zážehového motoru 1,2 litru s cenově dostupnou elek-
trickou verzí (od 673 470 Kč bez DPH) schopnou ujet 350 km. 
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Fleet Derby – Flotila roku                                                                                  SrovnávAcí jíZdy LEASEPLAn 2021

Elektrický Mustang Mach-E je zajímavou SUV alternativou s cenovkou pod 
1,3 mil. Kč. Při nákupu zvolilo 85 % zájemců verzi s prodlouženým dojez-
dem na 600 km. Úctyhodný je i výkon 198 kW. 

Největší elektrickou dodávkou s délkou přes 6 metrů byl Mercedes-Benz eSprinter. 
S nosností 1045 kg se vejde do váhového limitu řidičského oprávnění skupiny B. 

Značka DS využila příležitost prezentovat svou novou vlajkovou loď – sedan DS 9. Účast-
níci si jej vyzkoušeli jako jedni z prvních v České republice. Uchvátil je plavnou jízdou, 
mimořádným komfortem, revolučními technologiemi a úchvatným vizuálním zážitkem. 

Kia ceed je prodejní etalon značky. Vozové parky nejčastěji volí praktičtější verzi 
kombi. Ceed ale umí nabídnout i plug-in hybridní pohon s dojezdem 50 km čistě 
na elektřinu.

Cupra oslovila nadšence dynamického stylu jízdy. Formentor 
nabízí perfektní podvozek, pohon předních nebo všech kol a ple-
jádu vznětových, hybridních a benzinových motorů v čele s ostrým 
čtyřválcem 2.0 TSI/228 kW, dorazí ale i pětiválec 2,5 litru s 287 kW. 

Hyundai Tucson zaujme svým revolučním designem i roz-
měry, jimiž se řadí na vrchol segmentu. Mimořádně široká 
je nabídka pohonů zahrnující pohon dvou i všech kol i trojici 
hybridních variant.  

Mercedes-Benz je jedinou prémiovou značkou nabízející osobní do-
dávku s klasickým i elektrickým pohonem. Zaujala zejména hosty z řad 
hotelů a VIP TAXI služeb. 

Po boku elektrické pětistovky stála dvojice užitkových Fiatů Ducato  
s konvenčním a čistě elektrickým pohonem, který na rozdíl od konkuren-
ce nabízí kromě základního akumulátoru s kapacitou 47 kWh také  
79 kWh, s nímž lze v praxi ujet podle nákladu 250 až 300 km.
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Osmá generace Golfu Variant je o 66 mm delší, a to zejména roz-
vorem. To pozná obzvlášť posádka vzadu v oblasti kolen. Zavaza-
dlový prostor 611 litrů také patří na přední příčky segmentu. 

Elektrický Peugeot 2008 je plnohodnotný model s možností dvou 
úrovní výbav a širokými možnostmi personalizace karoserie. 
Nechybí 18palcová kola nebo dvoubarevné lakování. 

Druhá generace Opelu Mokka přesedlala na techniku shodnou  
s Peugeotem 2008 nebo Opelem Corsa. Vedle spalovacích motorů 
nabízí také plně elektrickou verzi Mokka-e. Ta má 100 kW a na jedno 
nabití ujede 324 km. Na rozdíl od první generace ale pohon všech kol 
už nabídnout neumí. 

Vedle konvenčních pohonů lze Seat Leon objednat i na CNG nebo jako plug-in 
hybrid. Výletníky uspokojí možnost pohonu všech kol. Nadále tak zůstává hlavním 
pilířem značky.  

Šestá generace Subaru Outback odolává hybridnímu trendu. 
Benzinový boxer je prakticky poslední velkoobjemový motor pro 
vyznavače klasické koncepce, kteří hledají i parťáka do terénu. 

Nový Renault Kangoo Van díky absenci středového sloupku vyniká 
variabilitou a schopností naložit dlouhé předměty i z boku nebo pod 
střechu. Zaujme také komfortem a příkladným odhlučněním kabiny.  

Nový Volkswagen Caddy poprvé využívá platformu osobních modelů, což umožni-
lo automobilce integrovat nové technologie, které byly dosud pro dodávky zapo-
vězeny. Zvětšení nákladového prostoru přineslo i více variability. 

Nová generace fabie udržela ceny téměř srovnatelné s předchůdcem. Při-
tom nabízí vyspělejší asistenty a nové technologie převzaté z vyšších tříd. 
Při jízdě vyniká odhlučněním i tuhostí karoserie. 



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

HlaSUjete na www.fleetdeRby.cz



Manažerské vozy

SUV vozy a crossovery 

Referentské vozy

VW T6.1Škoda 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

HlaSUjete na www.fleetdeRby.cz



Poptávka roste, auta chybí!
Jak proplout krizí?
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Narušené dodavatelské řetězce, váznoucí lodní doprava, akutní nedostatek čipů a ambiciózní zelené cíle 
Evropské unie. To je pouze část problémů, které automobilky uvrhly do největší novodobé krize. Daimler 
se navíc musí vypořádat s nárůstem poptávky. Na aktuální téma jsme se bavili s Tomášem Janů, key 
account managerem divize užitkových vozidel Mercedes-Benz.  

Otázky prO…                                  Tomáš Janů – mercedes-Benz Česká rePuBlika
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Tomáš Janů, key account managerem divize užitkových vozidel Mercedes-Benz



uzavřít nejpozději do 12 měsíců od první re-
gistrace vozidla. Prodlouženou záruku je ale 
možné zakoupit ještě v šestém roce od první 
registrace. 

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

Elektrické dodávky zmíněných modelo-
vých řad jsme začali aktivně nabízet v druhé 
polovině roku 2020. Prodej jsme startovali 
s  určitou nejistotou, protože šlo o  úplně 
nový segment nejen pro zákazníky, ale též 
pro nás. Situace na našem dopravním trhu 
je co do vnímání tohoto druhu pohonu jiná 
než v západní Evropě, kde si již tato vozi-
dla zákazníci mohli zakoupit v  roce 2019. 
Právě proto jsme pyšní na to, že například 
v segmentu vozidel N1, do kterého spadá 
eSprinter a eVito, v  tuto chvíli v Česku dr-
žíme 50% podíl registrací. Jedná se hlavně 
o  vozidla pro flotilové zákazníky a  drtivou 
většinu z  nich tvoří přepravci společností 
zajišťujících doručování balíkových zásilek. 
V  tuto chvíli připravujeme na základě po-
ptávek nabídky na rok 2022 a očekáváme 
navýšení prodejů oproti letošnímu roku. 
S  výrobním závodem v  těchto dnech dis-
kutujeme možnosti kapacity na rok 2022. 
Už teď to ale vypadá, že budeme schopni 
zvýšenou poptávku uspokojit. 

K  vašim elektromobilům nabízíte také 
dobíjecí kartu. Za jakých podmínek ji 
lze získat a  kolik stojí roční poplatek? 
Elektřina výrazně zdražuje, budete zvy-
šovat i poplatek za kartu? 

Majitel vozu obdrží kartu při pořízení 
vozu nebo si ji může objednat přes portál 
Mercedes me. Může si následně vybrat, 
zda chce dostávat měsíčně faktury za 
dobíjení nebo zda si kartu rovnou spáru-
je s platební kartou a platby se mu přímo 
strhávají z  bankovního účtu. Pokud kartu 
zákazník nepoužívá, nic neplatí. Nega-
rantujeme tudíž žádnou fixní cenu, žád-
ný pravidelný poplatek. Aktuální cenu na 
konkrétní dobíjecí stanici lze vidět v  apli-
kaci Mercedes me nebo přímo v navigaci 
MBUX. Například při plánování celé trasy 
navigace navrhne dobíjecí body a rovnou 
spočítá cenu za dobíjení na všech stani-
cích. V nabízené síti je k dispozici více než  
200 000 nabíjecích stanic v Evropě od růz-
ných dodavatelů elektrické energie.

Loni na jaře jste museli přerušit výrobu 
kvůli covidu. Tentokrát zase chybí čipy. 
Hrozí ještě další omezení výroby? 

Odstávky výroby se neplánují, je to vždy 
ta poslední a nejdražší možnost, jak reago-
vat na nedostatek nebo zpoždění určitých 
součástek. Nicméně situace zůstává nadále 
velmi komplikovaná především kvůli naruše-
ným dodavatelským řetězcům, problémům 
v  lodní dopravě, ale také kvůli zvýšené po-
ptávce po našich vozidlech v  porovnání 
s předcházejícími roky.

V  jaké míře vás limituje nedostatek 
čipů?

Situace kolem dodávek čipů se pomalu 
zlepšuje. V  našich výrobních závodech se 
každé ráno sejde tým lidí, který operativně 
plánuje skladbu výrobní linky na daný den. 
Zjišťuje, které nasmlouvané součástky od 
dodavatelů přišly a  které ne, a  podle toho 
se upraví výrobní pozice vozidel. Zároveň se 
kompletují vozidla, která byla dříve odstave-
na kvůli absenci čipů. Tyto komplikace nám 
způsobují nejen zpožděné dodání vozidel 
zákazníkovi, ale zároveň vedou ke skokové-
mu zvyšování výrobních nákladů. 

Jaké jsou dodací termíny, na které mo-
dely se nejdéle čeká? 

Dodací termíny se velmi liší podle modelo-
vých řad, a to kvůli stavu dodávek kompo-
nentů do jednotlivých výrobních závodů. Asi 
nejkritičtější je situace u modelu Sprinter ve 
variantě podvozek, kde téměř rok evidujeme 
mimořádně vysokou celosvětovou poptáv-
ku, a nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se 
situace změnila. Dodací termíny se u všech 
modelových řad mohou pohybovat od stan-
dardních tří měsíců až po jeden rok.

U  užitkových automobilů je složitější 
držet větší počet modelů skladem. Loni 
vám ale zčásti skladová auta pomohla. 
Opakuje se stejná situace i letos? 

Naši zákazníci jsou převážně zvyklí si vozi-
dla objednávat přesně dle svých požadav-
ků, jednoduše řečeno na míru. Minimální 
skladovou zásobu naši autorizovaní prodejci 
sice běžně drží, ale  aktuálně máme sklado-
vá auta prodaná. 

Nakolik zákazníci při nákupu automobi-
lů využívají váš nový webový portál? 

Mnoho zákazníků využívá konfigurátoru 
vozidel, který dokáže vygenerovat unikátní 
kód a ten následně prodejce dodá do svého 

konfigurátoru napojeného přímo na objed-
návací systém ve výrobním závodě a  zvo-
lenou konfiguraci si do něj nahrát. Spousta 
zákazníků toho využila v  období, kdy kvůli 
covidové pandemii byly prodejny uzavřeny 
a mohli tak bez osobního jednání auta ob-
jednat.

Jak řeší zákazníci delší dodací lhůty au-
tomobilů. Prodlužují operativní leasing 
nebo oddalují obměnu vozových parků? 

Ano. Mnoho zákazníků má nastavenou 
pravidelnou obměnu vozového parku, a  to 
ne pouze v případě financování operativním 
leasingem. Velká většina z nich byla nuce-
na si vozidla ponechat do doby, než jsme 
jim byli schopni dodat vozidla nová. Snažili 
jsme se zákazníkům vyjít maximálně vstříc 
a pro nezbytně nutnou dobu jim např. půjčit 
naše předváděcí či náhradní vozidla, která 
normálně využíváme v  naší autopůjčovně. 
Postupně si tak bohužel všichni zvykáme na 
prodloužení dodacích lhůt.

Vaše značka byla jednou z  prvních, 
která začala nabízet servisní balíčky. 
V dnešní době je prodej užitkových vo-
zidel bez předplacené servisní služby 
téměř nemyslitelný. Kolik procent va-
šich nových vozidel se prodává s touto 
službou? 

Podíl servisních produktů, které si zákaz-
níci kupují při nákupu vozidla, se nám v po-
sledních letech daří meziročně navyšovat. 
Markantní je to hlavně v  oblasti servisních 
smluv, které pokrývají kompletní servisní péči 
vozidla po zvolené období, takzvaný servisní 
balíček Complete. V roce 2016 podíl tohoto 
produktu tvořil cca 10 % z celkového počtu 
prodaných vozidel, v roce 2021 očekáváme 
již 20% podíl. Obdobná situace je v podílu 
prodaných vozidel s prodlouženou zárukou 
a  tzv. Maintenance, což je základní údržba 
předepsaná výrobcem vozidla. Očekáváme, 
že v letošním roce bude 80 % všech proda-
ných vozidel dodáno minimálně s jedním ze 
servisních produktů. 

Nabízíte servisní balíčky nebo dodateč-
nou záruku i na ojetá auta? Pokud ano, 
za jakých podmínek?

Ano, všechny tyto produkty umíme na-
bídnout též k  použitým dodávkám, které 
nabízíme v rámci naší certifikované prodejní 
sítě. Vždy záleží na stáří vozidla v době, kdy 
zákazník chce daný produkt zakoupit. Na-
příklad servisní smlouvu Complete je možné 

  I  listopad 2021  2726  I   listopad 2021 BusinessCar



Elektromobilita není samospasná

Nedostatek čipů trápí celý automobilo-
vý průmysl. Celosvětově se kvůli nedo-
statku čipů nevyrobí až 8 milionů aut. 
Jaká je situace u Citroënu a kdy se po-
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Citroën se v těžkých dobách nechce bezhlavě pustit do elektromobility. Spalovací motory této značky 
ještě neřekly poslední slovo. Začátek léta tak bude ve znamení příchodu zcela nového crossoveru 
C5 X, který se stane vlajkovou lodí značky a nabídne klasické spalovací motory i plug-in hybrid. Čistě 
elektrické modely rozšíří Citroën Berlingo. O nových modelech i trápení ve složité době jsme si povídali 
s Františkem Neumanem, ředitelem českého zastoupení Citroënu. 

OTÁZKY PRO…                                   FRANTIŠEK NEUMAN, CITROËN 

dle vás situace s čipy začne zlepšovat? 
Situace je bohužel stejná jako u ostatních 

značek na našem trhu. Chybí nejen zmiňo-
vané čipy, ale i  další důležité komponenty. 

Dochází k zdražování plastů, oceli a dalších 
základních surovin. Zlepšení situace netr-
pělivě očekáváme na konci prvního pololetí 
příštího roku.
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František Neuman, ředitel českého zastoupení Citroënu 



s  uvedením na trh těsně před letními do-
volenými, kdy budou také oznámeny jeho 
české ceny. Domníváme se, že poptávka 
bude zejména po hybridních modelech 
v  nejvyšších stupních výbavy, které nabíd-
neme za cenu nižší než 1 milion korun.

Není škoda, že se nakonec nebude vy-
rábět crossover C4 Aircross? Vhodně 
by vyplnil mezeru mezi modely C3 Air-
cross a C5 Aircross? 

C4 Aircross existoval jako výsledek spo-
lupráce s firmou Mitsubishi Motors. V sou-
časné době se o jeho nástupci neuvažuje.

Citroënu se v  posledních letech po-
stupně daří zvyšovat zůstatkové hod-
noty. Jaké faktory na to podle vás mají 
největší vliv? 

V první řadě je to důsledek zvyšovaní kva-
lity výroby na všech úrovních a samozřejmě 
i poctivá práce vyškolených odborníků v síti 
autorizovaných servisů Citroën. Spokoje-
nost našich zákazníků je na prvním místě, 
a  to se logicky promítá i  do jejich zájmu 
o koupi kvalitních ojetých vozů.

Máte v současné složité době dostatek 
prověřených ojetých vozů v  programu 
Select? 

Ojetých vozů je v současné době na trhu 
v České republice velký nedostatek.  Přesto 
si naši obchodníci cílenou prací se zákaznic-
kým kmenem dokáží nezbytné vozy zajistit.

Jak se vyvíjejí letošní prodeje ve srov-
nání s loňským a předloňským rokem? 

Letošní prodeje kopírují vývoj na trhu. To 
znamená, že po skvělém prvním pololetí, 
kdy prodeje byly nadprůměrné, se projevily 
všechny komplikace s  narušením dodava-
telského řetězce a  klesáme podobně jako 
trh.

Firmy ve složité době velmi často od-
kládají obnovy vozových parků. Jaký je 
zájem o  váš produkt Relax Plus, tedy 
nabídku full service leasingu? 

Záleží na konkrétní situaci, někteří klienti 
prodlužují operativní leasing, jiní využíva-
jí nabídky skladových vozů, které máme 
k  dispozici. Relax Plus určený nejen pro 
soukromé osoby, ale i podnikatele, vykazuje 
velmi dobré výsledky. Produkt, jehož sou-
částí je integrovaná servisní smlouva přímo 
od výrobce, je oblíbený. Zákazníci oceňují, 
že veškeré servisní práce jsou prováděny 
pouze v síti autorizovaných opravců Citroën 
u  vyškolených odborníků a  s  originálními 
díly, a nikoliv u nezávislých servisů.

Vznětové motory jsou především v užit-
kových automobilech a větších mode-
lech SUV stále špatně nahraditelné. 
Jaký je váš názor na co nejrychlejší 
ukončení vývoje vznětových motorů? 
Citroën je oproti například Renaultu ve 
vyjádřeních o konci vznětových motorů 
méně radikální. 

Je stále mnoho zákazníků, kteří využívají 
nesporných kvalit, spolehlivosti, úspornosti 
a výkonu velmi moderních vznětových mo-
torů. Značka Citroën je velmi aktivní v uvá-
dění alternativních pohonů na trh, ale vždy 
nakonec záleží na zákazníkovi, jaké řešení 
zvolí pro svoje potřeby. Diesel určitě ještě 
neřekl svoje poslední slovo.

Citroën je výraznou flotilovou značkou 
především v  oblasti užitkových auto-
mobilů. Jak se daří včas dodávat mo-
dely do větších vozových parků? Ovliv-
ňuje dodací doby zvolená motorizace? 

Přes aktuální potíže s výrobou se nám stá-
le daří vyhovět majitelům větších flotil podle 
jejich aktuálních potřeb. Není bez zajíma-
vosti, že dodací doby elektromobilů, napří-
klad modelů Spacetourer nebo Jumpy jsou 
výrazně kratší než u  verzí se spalovacím 
motorem. Z  důvodu plnění emisí všechny 
automobilky prioritně vyrábějí modely s al-
ternativními pohony. 

Elektrické berlingo rozšiřuje modelo-
vou řadu o  další zajímavý pohon. Do-
jezd lehce nad 250 km je ale jen prů-
měrný. Bude k dispozici i osobní verze 
s výkonnějšími akumulátory? 

První elektrická berlinga dorazí na český 
trh v  první polovině příštího roku. Osobní 
varianta nebo verze s výkonnějším akumu-
látorem dorazí pak asi s devítiměsíčním od-
stupem. 

Co se týká dojezdu, 90 procent uživate-
lů městských lehkých užitkových vozidel 
má denní rádius výrazně nižší než 200 km. 
Takže zbytečně výkonné akumulátory pak 
automobil zbytečně prodražují. 

Nová generace modelu C5 se přeměni-
la v  crossover a  nese označení C5 X. 
Jaké jsou hlavní důvody přesunu výro-
by do Číny? Trápí náběh výroby tohoto 
modelu také problémy s čipy? 

Důvodem přesunu do Číny je optimalizace 
výrobních kapacit koncernu Stellantis, kde 
se vyrábějí i další modely z globální nabídky. 
Nedostatek čipů nikterak neovlivňuje pří-
pravu uvedení na trh, která probíhá podle 
schváleného harmonogramu.

Kdy se nový model C5 X začne prodá-
vat v Evropě a jaká bude jeho cena? 

C5 X je již možno v některých evropských 
zemích objednat. Základní cena verzí se 
spalovacím motorem startuje přibližně na  
30 000 eur. V  České republice počítáme 

Nové vlajkové lodi se první zákazníci dočkají začátkem léta. Elegantní Crossover C5 X s délkou 
4,8 metru nabídne jak konvenční motory, tak i plug-in hybridní pohon o výkonu 225 koní. 
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Energetická krize znevýhodnila 
alternativní paliva.
Je optimismus namístě? 

Zatímco ještě v polovině října stál kilo-
gram plynu průměrně okolo 28 Kč, nyní 
je u  některých čerpacích stanic cena 
více než dvojnásobná a někde se blíží 
i 60 korunám. Jak se bude vyvíjet cena 
na vašich plnicích stanicích? 
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Protože náš rozhovor probíhal v  době vrcholící energetické krize, 
naše otázky směřovaly především na problematiku extrémních 
nárůstů palivových nákladů u elektromobilů a vozidel na zemní plyn. 
Důležitá témata jsme probírali s Ing. Zdeňkem Kaplanem, předsedou 
jednatelů společnosti innogy Energo. 

OTÁZKY PRO…                                   ZDENĚK KAPLAN, INNOGY ENERGO

Všichni sledujeme, co se v  posledních 
měsících dělo na trhu s  energiemi, mám 
na mysli dramatický nárůst cen jak elektric-
ké energie, tak i  cen zemního plynu (cena 
komodit vzrostla až na 6násobek původ-
ních hodnot během několika málo měsíců). 

Řada provozovatelů CNG stanic nakupuje 
zemní plyn podobně jako provozovatelé 
klasických čerpacích stanic, například na 
měsíc dopředu. V  minulých letech se tato 
strategie nákupu plynu vyplácela. Letos je 
situace naprosto odlišná. Podle mě však 
cena někde na úrovni 60 Kč/kg není zcela 
adekvátní a může mít druhotný cíl v odraze-
ní řidičů k čerpání na takových stanicích. My 
se snažíme o zodpovědný přístup postave-
ný na tom, že část plynu nakupujeme do-
předu a pak dokupujeme plyn dle aktuální 
poptávky. Takto se snažíme zajistit pro naše 
zákazníky co možná nejstabilnější prostředí, 
aby se jich situace, jako nastala letos, dotkla 
co možná nejméně. Zdražení na našich sta-
nicích na hodnotu 32,40 Kč/kg včetně DPH 
je jistě nepříjemné, ale je daleko od zmiňo-
vaných 60 Kč. Zároveň nyní plně promítá-
me do ceny nulovou hodnotu DPH, cena 
CNG je tak na našich stanicích na hodnotě 
26,78 Kč za kilogram. Další vývoj naší ceny 
CNG bych nechtěl takto dopředu avizovat, 
situace na trhu se opravdu mění každým 
dnem, nečekám však dramatické změny. 
Pokud budeme ještě upravovat cenu, tak 
v řádově desítkách haléřů za kilogram.
Kolik je v současné době v Česku ve-
řejných plnicích stanic? A lze prediko-
vat vývoj cen zemního plynu? Některé 
menší vozové parky mluví o  rychlém 
prodeji aut na CNG.

Dnes je v naší republice okolo 220 veřej-
ných CNG plnicích stanic a  z  toho počtu 
je 65 našich vlastních, provozovaných pod 
značkou innogy. K vaší druhé části otázky 
bych uvedl, že si rozhodně nemyslím, že 
stávající situace by měla vést k  rychlému 
zbavování se vozidel na CNG. Dnešní situ-
ace je spíše ovlivněna aktuálním výkyvem 
na trhu s energiemi. Ale očekávám, že v řá-
dech měsíců dojde ke zklidnění a jednotlivé 
subjekty upraví své chování s cílem dosáh-
nout větší míry stability a jistoty i pro své zá-
kazníky. A zemní plyn bude mít svůj význam 
i do budoucna. Navíc dnešní trend v CNG 
je v rostoucím podílu biometanu vůči klasic-
kému zemnímu plynu. A v tom jsme na trhu 
lídrem. Letos naše prodeje tvoří přibližně 
45 % biometanu. 

Biometan tedy dokáže konkurovat ce-
nou a nabídnout nižší emise? 

Klasický zemní plyn řadím také mezi fosil-
ní paliva. Ale biometan je obnovitelný zdroj 
energie. Takže budoucnost CNG vidím 
v  biometanu, tedy v  takzvaném bioCNG. 
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v  řádu několika hodin. V  některých lokali-
tách budeme vytvářet nabíjecí huby, kde 
k  těmto „pomalým“ nabíječkám doplníme 
i DC nabíječky s výkonem 50–150 kW, aby-
chom poskytli komplexní službu našim zá-
kazníkům.

V jakých lokalitách budou nové dobíje-
cí stanice vznikat? Jaké podmínky se  
zohledňují?

Když to řeknu hodně obecně, bude se 
jednat o lokality, kde uživatelé stráví více než 
hodinu času. Různá parkoviště u obchod-
ních center nebo třeba turisticky atraktivní 
místa.

Firmám jste navrhli a postavili řadu do-
bíjecích stanic na klíč. Na jaké nejčas-
tější překážky narážíte? Stává se čas-
to, že dobíjecí stanice nelze vystavět 
například z  důvodu zastaralé a  nedo-
statečné kapacity elektrické sítě nebo 
z důvodu nesouhlasu majitele pozemku 
či budovy?

Samozřejmě každý projekt je unikátní 
a  mnohdy se vyskytnou nemalé problémy 
s výstavbou, ale překážky jsou od toho, aby 
se překonávaly. Pokud chcete příklad těch 
nejčastějších problémů, se kterými se setká-
váme, pak je to nejednotnost výkladu legis-
lativy jednotlivých stavebních úřadů a  také 
dostupnost kapacity sítí v některých lokali-
tách. U výstavby našich veřejných nabíjecích 
stanic pak může být i mylná domněnka, že 
jde o tzv. velký business. Proto v některých 
případech pronajímatelé požadují i extrémně 
vysoké nájemné, které nemůžeme akcepto-
vat a musíme těmto partnerům nejprve do-
kázat, že výstavba a provozování nabíjecích 
stanic je velmi nákladná záležitost i z hledis-
ka provozních nákladů a  kdybychom vše 
promítli do ceny nabíjení, tak by zde nikdo 
vozidly na elektrický pohon nejezdil.

Tento obnovitelný zdroj má svou roli na 
trhu a  má i  svou výhodnost pro zákazní-
ky. Je třeba si všímat i toho, že se zpřísňují 
limity emisí CO2 a  narůstají cíle pro využití 
obnovitelných zdrojů v dopravě. Oboje má 
a bude mít daleko větší vliv na klasické po-
honné hmoty. A právě CNG, do budoucna 
především bioCNG, bude přispívat k plnění 
těchto cílů. Budoucnost však bude z  hle-
diska paliv daleko pestřejší. V minulosti šlo 
především o naftu a benzin, případně LPG. 
V posledních letech pak je tu nárůst podílu 
CNG/LNG a v současnosti se začíná hodně 
rozvíjet elektromobilita. V budoucnu pak při-
jde na řadu i využití vodíku. Aktuální ceny na 
našich plnicích stanicích stále jasně hovoří 
o ekonomické výhodnosti CNG v porovnání 
s benzinem a naftou.

I  přesto se zdá, že elektromobilita ze 
současné situace těží ve svůj prospěch 
víc než ostatní alternativní pohony. 
Pomůže podle vás současná situace 
k rychlejšímu přechodu na elektromo-
bily ve firemních flotilách? 

Za poslední rok se v elektromobilitě poda-
řilo spousta věcí a  z  toho důvodu si mys-
lím, že obliba tohoto pohonu do budoucna 
poroste. Určitě si ale nemyslím, že by kvůli 
aktuální vyšší ceně CNG firmy hromadně 
přecházely na elektromobilitu. Firmy asi ni-
kdy nenahradí celé vozové parky za elekt-
romobily, ale nejspíše to bude mix vozidel 
v  závislosti na způsobu provozu. Zároveň 
je i vidět posun ve stárnutí vozového parku, 
což znamená, že část provozovatelů odklá-
dá obnovu vozidel.

Vaše společnost získá z  evropských 
prostředků finance na výstavbu rych-
lonabíjecích stanic. O  jakou částku se 
jedná? Respektive kolik dobíjecích sta-
nic bude možné z této dotace vystavět? 

Po několika letech, kdy jsme se soustře-
dili na upevnění pozice lídra trhu CNG, nyní 
chceme adekvátně posílit také v  elektro-
mobilitě. Naší ambicí je, aby značka innogy 
patřila k  největším poskytovatelům nabíje-
ní pro elektromobily v Česku. Již toto léto 
u nás bylo ve znamení elektromobility. Díky 
letní akvizici společnosti Olife Energy Net, 
která již provozuje dvacet nabíječek, může-
me řidičům elektromobilů poprvé nabídnout 
nabíjecí body po celé republice. Dalším kro-
kem k naplnění našeho ambiciózního cíle je 
nejnovější projekt sítě 112 nabíječek, kterou 
chceme zprovoznit do konce příštího roku.

O jak výkonné rychlonabíječky půjde? 
Půjde o  standardní AC nabíjecí stanice 

o  výkonu do 22 kW, které nabízejí nabití 

Innogy chce do konce příštího roku zprovoznit dalších 112 veřejných rychlonabíjecích stanic a zároveň 
se zařadit k největším poskytovatelům nabíjení pro elektromobily v Česku. 
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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
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Devátým rokem pro vás testujeme alternativní pohony a měříme skutečnou spotřebu paliva. Každý ví, 
že oficiální deklarované údaje o spotřebě neodpovídají skutečnosti. Přichází sice nová metodika WLTP, 
ale ani ta není zcela objektivní a u alternativních pohonů, tedy přesněji u plug-inů, je udávaná spotřeba 
stále výrazně zavádějící. 

trémní výkyvy, kdy se ceny plynu dostaly na 
některých místech téměř na dvojnásobek 
(45 Kč/kg) a  u  elektřiny přes 10 Kč/kWh, 
byly jen krátkodobé. 

U  elektromobilů kalkulujeme cenu elek-
třiny 4,50 Kč/kWh, která je průměrem lis-
topadových cen. Ve srovnání s  loňským 
rokem tak cena stoupla o  znatelných 
1,50 Kč/kWh. Tato cena může být nižší 
v  případě, že budete nabíjet elektromobil 
doma, kde ještě máte fixovanou cenu na 
určité období. Nicméně po vypršení fixace 
dojde i tak ke zvýšení ceny elektřiny. 

O téměř 10 korun za litr stouply meziročně 
také ceny benzinu a nafty. Náklady za palivo 
tak znatelně stouply i u hybridních pohonů. 
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EKOLOGICKÁ PŘÍLOHA                                                         ALTERNATIVNÍ POHONY               

Aktuální a loňské ceny energií včetně DPH 

Energie Listopad 2021 Listopad 2020

Elektřina 4,50 Kč/kWh 3,00 Kč/kWh

Benzin 37,20 Kč/l 28,20 Kč/l

Nafta 36,10 Kč/l 27,60 Kč/l

CNG 32,40 Kč/kg 26,70 Kč/kg

LPG 17,50 Kč/l 13,10 Kč/l

Víme, za kolik skutečně jezdí!

Testovací okruh zahrnuje 
město i dálnici

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

Ceny energií jsou 
rekordní

Při výpočtech palivových nákladů na je-
den kilometr vycházíme z  aktuálních cen 
paliv. Zde je potřeba uvést, že v  letošním 

roce došlo k rapidnímu nárůstu cen všech 
pohonných hmot, především pak zemního 
plynu a  elektřiny. V  polovině listopadu ale 
začalo docházet ke stabilizaci cen, přesto 
cena elektřiny vzrostla o více než 30 %. Ex-
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 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

16,2/15,8 16,1/23,1 16,9

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 60,27 %

150 000 km 3 roky 53,00 %

210 000 km 3 roky 45,73 %

AUDI Q4 e-TRON 40
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vzadu napříč uložený elektromotor pohání zadní kola, výkon 150 kW, točivý 
moment 310 Nm. Stálý redukční převod.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4588/1865/1632 mm, rozvor 2764 mm. 
Zavazadlový prostor 0,520/1,490 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2125/515 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1000/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 160 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,5 s. 
Spotřeba 17,3–19,0 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 520 km (WLTP), 
kapacita akumulátorů 82 kWh.

CENA s DPH 1 334 900 Kč
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Prvním elektromobilem značky Audi byl model e-tron, který byl ovšem 
postaven na klasické platformě, která byla upravena na elektrický 
pohon. Následoval e-tron GT, který je na elektrické platformě 
společné s  Porsche a  Q4. E-tron je prvním audi na koncernové 
elektrické platformě MEB.

Z koncernové trojice SUV 
na platformě MEB má Q4 e-tron 
nejlepší jízdní vlastnosti

Q4 také nabízí elegantní kupé

Hezky drží v zatáčkách, ale zároveň je po-
měrně komfortní. Baterie o využitelné kapa-
citě 77 kWh (celková je 82 kWh) teoreticky 
stačí na ujetí 520 km dle WLTP. A naše zku-
šenost ukazuje, že při plynulé jízdě v kom-
binovaném provozu a za ideální teploty není 
hranice 500 km nedosažitelná.

Dostatečně rychlé 
nabíjení

Nabíjet lithium-iontový akumulátor je mož-
né pomocí rychlonabíječky výkonem až 
125 kW. Někteří konkurenti sice nabízí více 
a zejména pak ti z Koreje, kteří díky 800vol-
tové architektuře dosahují až 220 kW, ale 
vyzkoušeli jsme si, že při cestách po Česku 
to bohatě stačí, protože stanic s výkonem 
150 kW a více zatím není tolik. Ale přibývají, 
takže časem by se možná hodilo i rychlejší 
nabíjení. Je však možné, že jej automobil-
ka časem navýší pomocí updatů softwaru, 
o čemž se spekuluje.

Vynikající zůstatkové 
hodnoty

Audi si hned po Mercedesu drží v prémio-
vém segmentu nejvyšší zůstatkové hodno-
ty. Ani po třech letech a ujetí 150 000 km 
neklesnou pod poloviční hodnotu. Hodnotě 
53 %, stejně jako u jiných značek, napomá-
há nedostatek nových vozidel na trhu, což 
zůstatkovým hodnotám pomáhá. Meziroč-
ně u Audi stouply o více než 10 %. 
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Jízdní vlastnosti v zatáč-
kách i komfort podvozku

Absence předního zava-
zadlového prostoru

V prémiovém segmentu 
atraktivní cena – 

od 1,3 mil. Kč s DPH Pohon pouze 
zadních kol

 Praktická univerzální 
nabíjecí karta e-tron

Rychlejší 
nabíjení – 125 kW Vyšší pohotovostní 

hmotnost
Dojezd

Audi Q4 e-tron 40
 
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 4,50 Kč/kWh:  0,76 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 16,9 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +15 °C: 451 km

Elektromobil

lů má ale úplně jiný charakter, což je poznat 
zejména v interiéru. Zatímco ve Volkswage-
nu ID.4 vládne minimalismus a je úplně jiný 
než ostatní volkswageny, v Q4 e-tron je jas-
né, že sedíte v audi.

Solidní jízdní vlastnosti 
a dostatečný dojezd

Elektromotor je umístěn na zadní nápravě 
a má výkon 150 kW, což vozu o hmotnosti 
mírně přes 2 tuny dává obstojnou dynami-
ku, byť to není zrovna král sprintů. V tomto 
ohledu si lépe povedou verze 45 e-tron a 50 
e-tron, které mají pohon všech kol a vyšší 
výkon. Běžnému řidiči to ale naprosto stačí 
a navíc dobře odladěný podvozek i díky níz-
kému těžišti auta odvádí velmi dobrou práci. 

Audi Q4 e-tron je tedy model od počátku 
vyvíjený jako elektromobil a  jde o kon-

cernového sourozence Škody Enyaq iV 
a Volkswagenu ID.4. Každý z těchto mode-



BMW IX3
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vzadu uložený  elektromotor pohání zadní kola, vý kon 210 kW, točivý  moment 
400 Nm. Převodovka samočinná (jednostupňová). 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4734/1891/1668 mm, rozvor 2864 mm. 
Zavazadlový prostor 510/1560 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 2255/545 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 180 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,8 s. 
Spotřeba 18,5 kWh/100 km, (WLTP), maximální dojezd 461 km (WLTP),využi-
telná  kapacita akumulátoru 74 kWh.

CENA s DPH 1 792 700 Kč
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BMW po úspěšném městském elektromobilu i3 dlouho nepředstavily 
žádný elektromobil. Až po osmi letech přišel model iX3, jehož název 
sice zní podobně, ovšem jde o úplně jiné auto z hlediska velikosti 
i typu karoserie. Jde o SUV střední třídy. 

I přes vyšší hmotnost a karoserii SUV 
má BMW iX3 velmi dobré jízdní vlastnosti 

5 %, poté již klesá na 145 kW a nad 20 % 
výkon padá na 125 kW. Při 80 % už je „jen“ 
45 kW, ale ve srovnání s mnohými konku-
renty je to dobrý výsledek. Nabíjení z 10 % 
do 80 % pak trvá přibližně 35 minut.

Neobvykle vysoké 
zůstatkové hodnoty

Zůstatkové hodnoty společnosti Eurotax 
reagují na aktuální situaci na automobilo-
vém trhu, kde stoupají ceny nových auto-
mobilů a zároveň omezená nabídka nových 
automobilů zvyšuje i zůstatkové hodnoty. Ty 
podle modelu a značky stouply meziročně 
o 7 až 12 %. BMW iX3 i tak nabízí ve srov-
nání s konkurencí neobvykle vysoké zůstat-
kové hodnoty, kdy dokonce ani po 3 letech 
provozu a ujetí 150 000 km neklesnou pod 
50 %. 
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Mimořádně vysoké 
zůstatkové hodnoty

Cena

Výkon a zrychlení 

Vysoká hmotnost 2,3 tJízdní komfort

Dojezd

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

20,1/21,8 17,8/27,2 22,9

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 57,20 %

150 000 km 3 roky 50,30 %

210 000 km 3 roky 43,40 %

BMW iX3
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 5 Kč/kWh: 1,15 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 22,9 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +10 °C: 384 km

Elektromobil

Základem pro elektrické iX3 se stal model 
X3, který lze koupit s benzinovým, naf-

tovým nebo i  plug-in hybridním pohonem. 
I  když je karoserie stejná, elektrická verze 
s písmenem „i“ před označením X3 se pře-
ce jen liší drobnými detaily. Je to například 
plná maska chladiče a několik detailů, které 
jsou většinou doplněné o písmenko „i“ nebo 
alespoň typickou modrou barvu. Hlavní vý-
hodou tohoto SUV je velký prostor pro po-
sádku a poměrně velký a dobře využitelný 
zavazadlový prostor.

Solidní jízdní vlastnosti 
a dostatečný dojezd

Elektromotor je umístěn na zadní nápra-
vě a má výkon 210 kW, což vozu o hmot-
nosti 2255 kg zajišťuje solidní dynamiku, 
byť zdaleka ne takovou, jakou mají někte-
ré konkurenční vozy. Ty často mají i pohon 
všech kol, zatímco iX3 si musí vystačit 
pouze s  poháněnou zadní nápravou, kte-
rá je ale pro vozy BMW typická. Stejně tak 
pověsti značky dostojí i  jízdními vlastnost-
mi, které jsou na kategorii SUV velmi dobré 
a i přes vyšší hmotnost je auto velmi dobře 

ovladatelné. Baterie o  využitelné kapacitě 
74 kWh (celková je 80 kWh) teoreticky stačí 
na ujetí 461 km dle WLTP. Reálně tím do-
jezd v  kombinovaném režimu vycházel na 
364 kilometrů a  i  při poměrně dynamické 
jízdě s vyšším podílem dálnic to vycházelo 
lehce přes 300 kilometrů. 

Nabíjení teoreticky 
až 150 kW

Nabíjet lithium-iontový akumulátor je mož-
né pomocí rychlonabíječky výkonem až 
150 kW. Tohoto výkonu lze ovšem dosáh-
nout jen na začátku nabíjení při stavu nabití do 
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 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

15,6/17,1 15,4/21,5 17,9

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 53,47 %

150 000 km 3 roky 46,94 %

210 000 km 3 roky 40,42 %

CITROËN ë-C4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4360/1800/1520 mm, rozvor 2670 mm. 
Zavazadlový prostor 0,380/1,250 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1616/384.

Výkony
Nejvyšší rychlost 150 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,5 s. 
Spotřeba 18,3 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 350 km (WLTP), kapaci-
ta akumulátoru 50 kWh (využitelná 45 kWh).

CENA s DPH 814 900 Kč
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Nový Citroën C4 dokáže nabídnout jak zážehové a vznětové motory 
s výkony od 74 do 114 kW, tak čistě elektrický pohon se 100kW 
elektromotorem a reálným dojezdem až 300 km. Oproti srovnatelně 
vybavené benzinové verzi je o 310 000 Kč dražší a o 300 kg těžší. 

Elektrický Citroën C4 je zajímavý 
cenou, vyspělými technologiemi 
a poměrně bohatou 
základní výbavou

poskytuje zejména v  městském prostředí 
1616 kg těžkému citroënu svižné jízdní 
vlastnosti. Akumulátor s kapacitou 50 kWh 
také dobře známe, ovšem díky aerodyna-
mickému tvaru s ním má ë-C4 ujet o 10 km 
dále než v případě Peugeotu e208 a Opelu 
Corsa-e. To se nám ale v testu nepotvrdilo. 
Dojezd je stejný. Výhody aerodynamičtější 
karoserie zřejmě devalvuje vyšší hmotnost 
většího a lépe vybaveného citroënu. 

Umístění baterií do spodní části šasi po-
mohlo snížit těžiště a v kombinaci s tlumiči 
vybavenými hydraulickými dorazy je ë-C4 
vysoce komfortním vozem. Sportovní am-
bice od podvozku ale nečekejte. 

Mezi další dostupné technologie dodáva-
né již v základu paří tempomat s omezova-
čem rychlosti, asistent rozjezdu do kopce, 
hlídání jízdního pruhu a  aktivní protikolizní 
systém.  Citroënu ë-C4 nedělá problém ani 
částečně autonomní jízda 2. úrovně, kdy na 
dálnici teoreticky řidič nemusí zasahovat do 
řízení. 

Na plně nabitý akumulátor jsme na našem 
testovacím okruhu v běžném provozu ujeli 
275 km. Stejně jako u  jiných elektromobi-
lů, i  v  citroënu jsme si topili. Při úsporněj-
ším jízdním stylu pak lze ujet i  lehce přes 
300 km. Využitelná kapacita akumulátoru je 
45 kWh. 

Nabito za 30 minut 
nebo 31 hodin

Citroën může využít rychlonabíjecí stanice 
o výkonu až 100 kW. V takovém případě lze 
získat 80 % kapacity za pouhých 30 minut. 
K nabíjecí stanici ale většinou stejně nepři-
jedete se zcela prázdným akumulátorem, 
a tak vaše nabíjecí přestávka bude většinou 
ještě o dost kratší. 

V  domácím prostředí lze využít třífázový 
wallbox o výkonu 11 kW. Do plného nabití 
bude stačit necelých 5 hodin. Spíše nou-
zově také lze využít běžnou jednofázovou 
zásuvku. Nabíjení do 100 % ale zabere přes 
31 hodin. 
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Dojezd, výkon 
a zrychlení

Oproti konvenční verzi 
o 300 kg vyšší pohoto-

vostní hmotnost

Cena, vysoké zůstatkové 
hodnoty

Absence prostoru pro 
rezervní kolo

Vnitřní prostor, jízdní 
komfort

Neposedná zadní ná-
prava na nerovnostech 

v zatáčkách

Citroën ë-C4
 
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 4,50 Kč/kWh: 0,74 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 16,4 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +9 °C: 275 km

Elektromobil

SUV. Vedle solidní světlé výšky 156 mm na 
sebe pozornost poutají litá kola s průměrem 
až 18 palců. Dalším benefitem této koncep-
ce je vyšší posed řidiče zajišťující příkladnou 
viditelnost do všech stran. Ve městě potě-
ší spodní hrana dveří chráněná plastovým 
krytem, který je už pouhým designovým 
pozůstatkem airbumpů poprvé použitých 
na C4 Cactus. 

Elektrický citroën svou délkou (4360 mm) 
a rozvorem (2670 mm), ale také cenou po-
ráží své konkurenty, kterými je například 
Volkswagen ID.3 nebo Kia e-Niro. 

Koncernová technologie, 
dojezd 275 km

V případě elektrické verze není na fantazii 
prostor. Najdeme zde koncernově identic-
ký elektromotor s výkonem 100 kW a toči-
vým momentem 260 Nm. Tato kombinace 

Na nevšední vzezření modelů značky 
Citroën jsme si už zvykli. S  C4 však 

značka prezentuje novou vizi moderních 
hatchbacků kombinujících přednosti něko-
lika segmentů. Zatímco horní část se ne-
chala inspirovat elegantními tvary kupé, v té 
spodní poznáváme charakteristické prvky 



CUPRA LEON e-HYBRID 245K DSG
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový čtyřválec pohání přední kola, vý kon 110 kW při 
5000 až 6000 1/min, točivý  moment 250 Nm mezi 1550 a 3500 1/min. Šesti-
stupňová samočinná převodovka. Elektromotor vložený mezi spalovací motor 
a převodovku, výkon 85 kW, točivý moment 330 Nm. Systémový výkon je 
180 kW, točivý moment 400 Nm.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 42987/1799/1437 mm, rozvor 2683 mm. 
Zavazadlový prostor 0,270 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1671/469 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 225 km/h (na elektřinu 135 km/h), zrychlení z 0 na 100 km/h za 
6,7 s. Spotřeba 1,4–1,6 l/100 km (WLTP), resp. 11,8–12,2 kWh/100 km, maxi-
mální dojezd na elektřinu 62–68 km (WLTP), kapacita akumulátoru 13 kWh.

CENA s DPH 1 124 900 Kč
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Plug-in Cupra Leon je ostřejší verzí Seatu Leon PHEV. Pokud jde 
o výkon, je srovnatelný se Škodou Octavií RS iV (180 kW). Civilnější 
Seat Leon PHEV má o  30 kW menší výkon – tedy stejně jako  
Octavia iV (150 kW). Celkovým nastavením a  pojetím auta je ale 
Cupra Leon PHEV nejostřejší ze čtveřice plug-in hybridních modelů 
nižší střední třídy, které mají stejnou koncernovou techniku. 

Dojezd na elektřinu 
49 kilometrů

Lithium-iontový akumulátor o  kapacitě 
13 kWh zajišťuje teoretický dojezd pouze 
na elektřinu až 68 kilometrů. Nám se v mi-
nimálním provozu podařilo ujet 63 kilome-
trů rychlostí do 90 km/h, tedy při jízdě po 
běžných silnicích mimo město. V kombino-
vaném provozu a při běžném jízdním stylu 
jsme v rámci testovacího okruhu ujeli 49 km. 

Celková spotřeba závisí 
na chuti dobíjet

Pokud akumulátory nabijeme alespoň jed-
nou za 400 km, bude dlouhodobá spotřeba 
benzinu 5,4 l/100 km. Když interval zkrátíme 
na 200 km, klesne spotřeba na 4,7 l/100 km.
A  když cupru nabijeme každých 100 km, 
pak budeme jezdit jen za 3,2 l/100 km. 
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KLADY ZÁPORY

Sportovní svezení Vyšší cena

Prémiové zpracování
Jen průměrný prostor 

pro cestující vzadu

Dynamicky design Oproti kombi znatelně 
menší zavazadlový 

prostor
Spotřeba, solidní dojezd 

na elektřinu (49 km)

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 53,50 %

150 000 km 3 roky 47,03 %

210 000 km 3 roky 40,60 %

Cupra Leon e-Hybrid 
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 4,50 Kč/kWh: 2,40Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 6,4 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +7 °C: 49 km

Plug-in hybrid

Cupra Leon Sportstourer je kompaktní 
kombi z  koncernové čtveřice, ze kte-

ré je, vzhledem k zaměření značky Cupra, 
nejostřeji naladěným modelem. Pořád si ale 
s  karoserií kombi drží solidní praktičnost, 
byť samozřejmě nenabídne tolik místa pro 
posádku ani pro zavazadla jako octavia. Ni-
jak výrazně za ní ale nezaostává.

Sportovní jízdní vlastnosti, 
pohon jen předních kol

Spalovací motor je umístěn vpředu pod 
kapotou napříč a  elektromotor je integro-
ván přímo v  šestistupňové dvouspojkové 
převodovce DSG. Poháněná jsou přední 
kola a  nevýhodou je, že pohon všech kol 
v tomto případě není možný. Výkon 180 kW, 
tedy 245 koní zajišťuje vozu velmi dobrou 
dynamiku, což dokazuje například zrychlení 
z nuly na 100 km/h za 7 sekund. Podvozek 

je zároveň sportovně naladěný, takže vůz 
skvěle zatáčí a jízda po klikatých okreskách 
je opravdu radost. Komfort šel samozřejmě 
trochu stranou, zvláště na 19palcových ko-
lech. Ale pokud vám jde primárně o kom-
fort, asi si nebudete pořizovat to nejostřejší, 
co koncern v této třídě nabízí. 

Pokud bychom srovnali testovanou plug-
-in hybridní Cupru Leon e-Hybrid 180 kW 
s  plnotučným benzinovým provedením 
2.0 TSI/221 kW, jsou řidičské zážitky 
a zprostředkování kontaktu s vozovkou ješ-
tě intenzivnější nežli u plug-in hybridu. Patr-
nější je sportovnější podvozek, brzdy, řízení, 
lepší je ochota zrychlovat. 
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 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

16,0/16,3 16,1/22,8 17,2

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 62,10 %

150 000 km 3 roky 54,60 %

210 000 km 3 roky 47,20 %

VOLKSWAGEN ID.4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vzadu uložený  elektromotor s permanentním magnetem pohání zadní kola, vý -
kon 150 kW, točivý  moment 350 Nm. Převodovka s reduktorem otáček s jedním 
převodovým poměrem.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4584/1852/1622 mm, rozvor 2770 mm. 
Zavazadlový prostor 0,543 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2124/510 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1000/750 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 160 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,7 s. 
Spotřeba kombinovaná 15,5 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 534 km 
(WLTP), kapacita akumulátoru 82 kWh (využitelná 77 kWh).

CENA s DPH 1 263 900 Kč
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Mezi elektromobily nabízí Volkswagen ID.4 nadprůměrný dojezd, 
vnitřní prostor i zůstatkové hodnoty. Kompaktní elektrické SUV má tak 
benefity, které mu pomohou proniknout i do firemních flotil. 

ID.4 nás příjemně překvapilo naměřeným dojezdem 
(450 km) a nízkou spotřebou (17,2 kWh/100 km) 

Nejvýkonnější verze nabízí dva elektro-
motory a pohon všech kol. Celkový výkon 
elektromotorů je 220 kW, využitelná kapaci-
ta akumulátoru je 77 kWh. ID.4 jsme s tím-
to pohonem ještě netestovali, ale podob-
ný, i  když ne tak výkonný systém pohonu 
využívá i  Škoda Enyaq. Spotřeba v  rámci 
testu stoupla na 20,5 kWh/100 km a  tak 
lze na plně nabitý akumulátor (77 kWh) ujet 
o 70 km méně. 

Dobíjení

V  závislosti na bateriích se liší i  dobíjení. 
Základní verzi střídavým proudem (s nabíje-
cím výkonem 7,2 kW) z wallboxu dobijete 
za zhruba sedm a půl hodiny, což platí i pro 
silnější baterie, ale při využití nabíjecího vý-
konu až 11 kW. Stejnosměrným proudem 
při nabíjecím výkonu 125 kW větší baterie 
dobijete na 80 % kapacity už za 35 minut. 
ID.4 se slabšími akumulátory zvládá stan-
dardně nabíjení výkonem 50 kW, za přípla-
tek i 100 kW. Rychlejší dobíjení lze aktivovat 
i  dodatečně přes internet prostřednictvím 
softwarových příplatků.

Cena pod milionem 
minulostí

V době uvedení na trh se dokázala verze 
s  elektromotorem o  výkonu 125 kW a  se 
slabším akumulátorem vejít těsně pod mi-
lion korun. Zdražování hliníku, lithia, ale 
i dalších surovin cenu zvedlo o 48 000 Kč.
Výkonnější verze (150 kW, akumulátor 
77 kWh) pak stojí 1 263 900 Kč. Za vrchol-
nou verzi s pohonem všech kol chce auto-
mobilka 1 451 900 Kč. 

Vyšší cenu částečně kompenzuje nadprů-
měrně vysoká zůstatková hodnota. Spo-
lečně se Škodou Enyaq má vůbec nejvyšší 
zůstatkové hodnoty. Po třech letech a ujetí 
150 000 km jsou stále výrazně nad polovi-
nou ceny (54,6 %). 
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KLADY ZÁPORY

Dojezd, spotřeba, 
zrychlení

Vyšší spotřeba u verze 
4x4 a jen průměrný 

dojezd

Prostorný interiér, jízdní 
vlastnosti Cena výkonnějších 

verzí a výbavNadprůměrně vysoké 
zůstatkové hodnoty

Volkswagen ID.4
  
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 4,50 Kč/kWh:  0,77 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 17,2 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +9 °C: 448 km

Elektromobil

si tak Volkswagen vede mimořádně dobře. 
A vypadá to, že kompaktní SUV ID.4 bude 
možná ještě úspěšnější, protože nabízí více 
prostoru v populárnější kategorii. 

Z  Volkswagenu ID.4 vychází také Škoda 
Enyaq, která s ním sdílí společnou techniku. 

Dojezd 450 km, 
nabito za 38 minut

V Česku je ID.4 nabízeno ve třech verzích. 
Nejlevnější pohání elektromotor o  výkonu 
125 kW. Akumulátory s  využitelnou ka-
pacitou 52 kWh zaručí reálný dojezd přes 
300 km. Také druhá verze využívá zadní po-
hon, ale výkonnější elektromotor (150 kW) 
i akumulátor (využitelných 77 kWh). V rám-
ci testu jsme dosáhli dlouhodobé spotřeby 
17,2 kWh/100 km a na plně nabitý akumu-
látor ujeli 448 km. 

Volkswagen tak nyní nabízí dvojici zakla-
datelů čistě elektrické rodiny ID. První se 

na trhu objevil nástupce prodejně úspěšné-
ho elektrického golfu – hatchback ID.3. Trh 
mu natolik věří, že mu většina leasingových 
společností včetně Eurotaxu věští ještě vyš-
ší zůstatkové hodnoty. Mezi elektromobily 



DS 3 CROSSBACK E-TENSE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

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

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1525/390 kg. 

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

CENA s DPH 1 055 000 Kč
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Kdo hledá prémiový malý elektromobil, už nemusí koukat jen po 
BMW i3 nebo Mini. Francouzská značka DS nabízí zajímavou 
alternativu, která těží z výhod sdílené techniky s dalšími vozy koncernu 
PSA (Peugeot, Citroën, Opel), nabízí však prémiový interiér i výbavu. 

Dražší, ale větší 
a vybavenější

Jak už jsme zmínili, základní elektrický 
model DS 3 je oproti nejlevnějšímu ses-
terskému Peugeotu e-208 nebo Opelu 
Corsa-e v  základní výbavě dražší o  téměř 
200 000 Kč. Dopočítáme-li chybějící výba-
vu, rozdíl pak není ani poloviční. Elektrické 
DS 3 ale dokáže nabídnout i další benefity 
v  podobě znatelně většího zavazadlového 
prostoru (+83 l) i nepatrně většího interiéru 
pro cestující vzadu. Značka dále pro své zá-
kazníky nabízí řadu služeb. Mezi nejzajíma-
vější patří například Nonstop asistence, kte-
rá je dostupná stiskem tlačítka DS nebo na 
telefonu, služba PickUp pomůže s doruče-
ním vozu do servisu a zpět nebo přistavením 
náhradního vozu, atraktivní servisní smlouva 
či DS osobní asistentka, která na bezplat-
ném telefonním čísle zodpoví vaše dotazy 
nebo objedná servis či testovací jízdu. 

Akumulátor má záruku 8 let nebo 
160 000 km. Ke konci období nesmí kapa-
cita klesnout pod 70 %.
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Solidní dojezd, výkon 
a zrychlení 

Lehce podprůměrné 
zůstatkové hodnoty

Nadprůměrný zavazadlový 
prostor

Oproti konvenční verzi 
o 320 kg vyšší pohoto-

vostní hmotnost
Bohatá základní výbava, 

záruka, doprovodné služby

Design

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

13,9/14,2 13,9/22,7 16,7

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 45,91 %

150 000 km 3 roky 40,31 %

210 000 km 3 roky 34,70 %

DS 3 Crossback E-Tense
Náklady na elektřinu při aktuální sazbě 4,50 Kč/kWh:  0,75 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 16,7 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +12 °C: 282 km

Elektromobil

Značka DS těží ze spolupráce všech 
koncernových značek. S  elektrický-

mi sourozenci, Peugeotem 208 a  Opelem 
Corsa, sdílí DS 3 Crossback stejný systém 
pohonu. DS si ale zachovává řadu exkluziv-
ních výhod, které ještě zmíníme. 

Elektromotor má nadprůměrných 100 kW 
a točivý moment 260 Nm. Spolu s automa-
tickou převodovkou uděluje vozu zrychlení 
z 0 na 100 km/h za 9 vteřin. Nejvyšší rych-
lost je omezena na 150 km/h, což je u elek-
trických aut kvůli dojezdu i ochraně akumu-
látoru před tepelnou zátěží běžné. 

Přestože automobilka dle přísnější normy 
WLTP udává dojezd 320 km, my jsme na 
našem testovacím okruhu dosáhli v  kom-
binovaném režimu lehce přes 280 km a při 
zapnutém topení. Pokud zvolíte defenzivní 
jízdní styl a vyhnete se dálnicím, lze se de-
klarované hodnotě 320 km přiblížit. Účelem 
našeho testu ale není lámat rekordy v dojez-
du. V tomto kontextu se ještě sluší zmínit, že 
zapnuté topení v závislosti na venkovní tep-

lotě zkrátí dojezd o 10 až 25 kilometrů. Kli-
matizace je k akumulátoru o něco šetrnější. 

Nabito za 30 minut 
nebo 30 hodin

Akumulátor je možné dobíjet více způ-
soby, ten nejrychlejší je za použití 100kW 
rychlonabíječky, což je maximum, které DS 
zvládne. V  takovém případě je 80 procent 
kapacity k dispozici za 30 minut. 11kW tří-
fázová palubní nabíječka zvládne celou ba-
terii nabít za 5 hodin a  15 minut. Cenově 
snadno dostupná jednofázová nabíječka 
7,4 kW nabití zvládne za 8 hodin. Z běžné 
zásuvky pak plné nabití trvá 33 hodin.
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 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

13,5/15,1 15,2/22,5 16,4

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 50,96 %

150 000 km 3 roky 44,43 %

210 000 km 3 roky 37,89 %

FIAT 500E HATCHBACK (42 KWH)
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu uložený  elektromotor s permanentními magnety pohání přední kola, 
vý kon 87 kW, točivý  moment 220 Nm. Převodovka s jednostupňovou redukcí 
otáček.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 3632/1683/1527 mm, rozvor 2322 mm. 
Zavazadlový prostor 0,185/0,550 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1365/400 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 150 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,0 s. 
Spotřeba 14,2 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 315 km (WLTP), kapaci-
ta akumulátoru 42 kWh (využitelná 37,2 kWh).

CENA s DPH 794 900 Kč
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Fiat malá auta umí. Poslední nový počin v podobě malé elektrické 
pětistovky mluví za své. Šmrncovní malé auto navíc budí pozornost 
všude, kde se objeví. 

Fiat 500e zajímavým způ-
sobem rozšiřuje nabídku 
elektromobilů. Pro městský 
provoz byste stěží našli 
lepší auto. 

nabízí jistější jízdní vlastnosti a v městském 
provozu je příkladně agilní. 

Tři verze, dva 
akumulátory i motory

Elektrická pětistovka je k  dispozici jako 
hatchback, kabriolet nebo v  unikátní pěti-
dveřové verzi bez středového sloupku a se 
zadními dveřmi otevírajícími se proti směru 
jízdy. Hatchback lze koupit za 649 900 ko-
run. Levnější dokáže být už jen Dacia Spring 
(455 000 Kč). 

K dispozici jsou dva různě výkonné aku-
mulátory a elektromotory. Nejlevnější verze 
využívá akumulátor o kapacitě 24 kWh (vy-
užitelných je 21,3 kWh), který napájí elekt-
romotor o výkonu 70 kW. Dojezd v kombi-
novaném cyklu dle WLTP je 190 km, v praxi 
ale bude ještě o něco kratší. 

Druhá, námi testovaná verze využívá 
znatelně výkonnější akumulátor o kapacitě 
42 kWh (využitelných je 37,2 kWh). Cena 
sice stoupla o 145 000 Kč, ale jako bonus 
získáte bohatší výbavu i  temperament-
nější elektromotor o  výkonu 87 kW. Ofici-
ální dojezd má být podle metodiky WLTP 
298 km, nám se ale na testovacím okruhu 
podařilo ujet 228 km s průměrnou spotřebou 
16,4 kWh/100 km. 

Rychlé nabíjení i solidní 
zůstatkové hodnoty

Fiat lze nabíjet stejnosměrným proudem 
o  výkonu až 85 kW. Na 80 % kapacity se 
lze dostat za 35 minut. Z běžné jednofázové 
zásuvky 240V/16A pak nabíjení trvá přes 15 
hodin. V domácím prostředí je ale lepší využít 
11kW wallbox napojený na třífázový střídavý 
proud. Plné nabití je pak otázkou 4 hodin. 

Je zajímavé, že elektrická verze má zůstat-
kové hodnoty v  průměru o  5 % vyšší než 
starší verze se zážehovým motorem. Celko-
vě lze zůstatkové hodnoty označit za lehce 
nadprůměrné. 
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KLADY ZÁPORY

Dojezd s výkonnějším 
akumulátorem

Objem zavazadlového 
prostoru

Výkon a zrychlení, agilita 
ve městě

Úroveň rekuperace nelze 
jednoduše měnit

Cena základní verze, 
zůstatkové hodnoty

Cena vyšších výbav
Atraktivní karosářské 

varianty

Fiat 500e
  
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 4,50 Kč/kWh:  0,74 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 16,4 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +8 °C: 228 km

Elektromobil

vém základu, kdy vznikala jako čistý elektro-
mobil. Nová platforma umožnila do malého 
konstrukčního základu vložit až nečekaně 
velký akumulátor. I kvůli tomu se nejmenší 
fiat vyrábí v  domovské Itálii, v  Turíně, za-
tímco výroba stávající verze se spalovacím 
motorem pokračuje v  polských Tychách. 
Elektrická pětistovka s  délkou 3632 mm 
pak dosavadní verzi přerůstá o  86 mm. 
O 22 mm je delší také rozvor. 

Důležité je, že nejmenší fiat nabízí radost 
z  řízení. To u  elektromobilů rozhodně není 
samozřejmé. Nová generace dělá vše 
o  něco lépe. I  když má vyšší hmotnost, 

Nová pětistovka je v  prodeji výhradně 
s  elektrickými motory. Staromilci ale 

nemusejí zoufat. V  prodeji stále zůstává 
původní pětistovka s  litrovým tříválcem za 
ceny od 366 000 korun. 

Elektrická pětistovka ale staví na zcela no-



FORD MUSTANG MACH-E
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu i vzadu napříč uložené elektromotory pohánějí všechna kola, souhrnný 
výkon 258 kW, točivý moment 580 Nm. Stálý redukční převod.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4713/1881/1625 mm, rozvor 2984 mm. 
Zavazadlový prostor 0,402/1,420 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2322/368 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 750/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 180 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,8 s. 
Spotřeba 18,7 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 540 km (WLTP), celková 
kapacita akumulátorů 98,7 kWh (využitelných je 91 kWh).

CENA s DPH 1 699 900 Kč
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Ford Mustang Mach-E sice není prvním elektromobilem značky, ale 
je prvním modelem, který je konstruovaný pouze jako elektromobil. 
Navíc je to první elektromobil, který nese slavnou značku Mustang. 
A je to také první SUV této slavné značky. 

a zejména pak ti z Koreje, kteří díky 800vol-
tové architektuře dosahují až 220 kW, ale 
vyzkoušeli jsme si, že při cestách po Česku 
to bohatě stačí, protože stanic s výkonem 
150 kW a více zatím není tolik. Ale přibývají, 
takže časem by se možná hodilo i rychlejší 
nabíjení. Je však možné, že jej automobil-
ka časem navýší pomocí updatů softwaru, 
o čemž se spekuluje.

I  tak slabší akumulátor (76 kWh) lze 
150kW nabíječkou doplnit na 80 % za 38 
minut, výkonnější s 99 kWh pak za 45 mi-
nut. Na cestách ale stejně budete nabíjet 
jen na dojezd do cíle a zbytek akumulátoru 
si nabijete doma přes noc, takže asi důleži-
tější hodnota je, že každou minutu přibude 
8 km dojezdu. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti v zatáč-
kách i komfort podvozku

Vyšší hmotnost

Logo i rysy slavné značky
Vyšší cena ve srovnání 

s konkurenty

Prostorný interiér Nízká užitečná hmot-
nost i maximální hmot-

nost přívěsuSolidní dojezd i spotřeba

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

20,5/19,5 17,0/27,0 20,9

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 60,83 %

150 000 km 3 roky 53,41 %

210 000 km 3 roky 45,98 %

Ford Mustang Mach-E AWD LR
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 4,50 Kč/kWh: 0,94 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 20,9 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +20 °C: 439 km

Elektromobil

S tradičním mustangem má mach-e kro-
mě loga společné i základní designové 

rysy. Jinak jde ale o úplně jiné auto. Zatímco 
mustangy jsou kupé nebo kabriolety, mach-
-e je prvním, který má místo pro pět cestu-
jících a zároveň i pět dveří. Není to ale kla-
sické SUV, nýbrž spíše SUV kupé, které i ze-
vnějškem vyzařuje sportovnější charakter.

Solidní jízdní vlastnosti 
a dostatečný dojezd

Nejslabší verze elektrického mustan-
gu nabízí pohon zadní nápravy a  výkon 
198 kW se slabším akumulátorem (76 kWh, 
využitelných je 70 kWh) nebo 216 kW s vý-
konnější baterií (99 kWh, využitelných je 
91 kWh). U  testované verze s  pohonem 
všech kol jsou elektromotory umístěny na 
přední i  zadní nápravě a  mají dohroma-
dy výkon 258 kW, což i  vozu o hmotnosti 
přes 2,3 tuny dává obstojnou dynami-
ku. V  rámci testu jsme naměřili zrychlení 
z 0 na 100 km/h za 5,3 s, rychlost 150 km/h 
pokořil elektrický mustang za 11,1 s. Je to 
sice méně, než nabízí klasický osmiválco-
vý mustang s 330 kW, ale mach-e dostane 
na jaře i výkonnější verzi GT, která nabídne 
358 kW a  i  přes vyšší hmotnost dokáže 
zrychlit naprosto shodně, takže 100 km/h 
pokoří za 4,4 s a 150 km/h pak pod 10 s. 

Sportovně střižené SUV nabízí překvapi-
vě komfortní podvozek, naladění ale není 
přehnaně měkké a  tak v  zatáčkách dává 
částečně zapomenout na vyšší hmotnost 
a  dovolí i  průjezd mírně bokem, čímž se 
také hlásí k tradiční značce. 

Akumulátory o  využitelné kapacitě 
91 kWh (celková je 99 kWh) teoreticky sta-
čí na ujetí 540 km dle WLTP. Naše měření 
v běžném provozu potvrzuje dojezd 439 km. 
Při defenzivní jízdě pak lze ujet lehce přes 
500 km. Taková jízda vás ale s mustangem 
bavit nebude. 

Nabíjení 150 kW

Nabíjet lithium-iontový akumulátor je mož-
né pomocí rychlonabíječky výkonem až 
150 kW. Někteří konkurenti sice nabízí více 
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 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

17,7/18,9 16,9/26,1 19,1

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 58,68 %

150 000 km 3 roky 51,33 %

210 000 km 3 roky 43,97 %

HYUNDAI IONIQ 5 POWER 2WD
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vzadu napříč uložený elektromotor pohání zadní kola, výkon 160 kW, točivý 
moment 350 Nm. Stálý redukční převod.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4635/1890/1605 mm, rozvor 3000 mm. 
Zavazadlový prostor 0,527/1,587 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1980/450 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1600/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 185 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,4 s. 
Spotřeba 16,7–17,9 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 481 km (WLTP), 
kapacita akumulátorů 72,6 kWh.

CENA s DPH 1 249 990 Kč
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Hyundai Ioniq 5 je revolučním elektromobilem nejen pro značku 
Hyundai, ale i pro celý koncern HMG. Je první, který je od základů 
stavěný jako elektromobil, a  má moderní elektrickou platformu 
s 800voltovou architekturou. Díky té má například velmi rychlé nabíjení.

cových kolech už ale není tak komfortní, jak 
bychom očekávali. Akumulátor o využitelné 
kapacitě 72,6 kWh má podle WLTP vystačit 
na ujetí 481 km. V případě defenzivní jízdy 
lze celkem bez problémů i  na našem tes-
tovacím okruhu ujet výrazně přes 400 km. 
Pro nás je ale důležitý běžný jízdní styl, kte-
rým poměřujeme všechny testované vozy. 
Výsledný dojezd je v tomto případě 378 km, 
což je mezi elektrickými SUV jedna z nejlep-
ších hodnot. 

Mimořádně rychlé 
nabíjení

Většina elektromobilů využívá 400voltovou 
instalaci pohonu. Ioniq ale nabízí novou, 
800voltovou, což umožňuje lithium-iontový 
polymerový akumulátor nabíjet rychlona-
bíječkami o  výkonu až 220 kW. To zatím 
nemá obdoby. Takto výkonných rychlonabí-
ječek je ale zatím v Evropě jen velmi málo. 
Zásluhou většího akumulátoru zvládne se-
sterský model Kia EV6 ještě o 20 kW více 
(240 kW). 

Stoupající zůstatkové 
hodnoty

Elektrifikované modely Hyundai zazna-
menaly za poslední tři roky výrazný ná-
růst. Mají velmi dobrou reputaci, vysokou 
spolehlivost, a  to se odráží v  důvěře trhu. 
Tuto skutečnost zaznamenaly také hodnoty 
společnosti Eurotax. Trh věří i  zcela nové-
mu modelu Ioniq 5, který se po třech letech 
provozu a ujetí 150 000 km drží nad 50 %. 
Ioniq má tak jednu z nejvyšších hodnot na 
trhu. Výrazněji ho předčí jen elektromobily 
prémiových značek, kterým se v době krize 
neobvykle daří. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Solidní jízdní vlastnosti Vyšší spotřeba na dálnici

Prostorný interiér

Horší jízdní komfort na 
20palcových kolech

Objemný zavazadlový 
prostor

Solidní dojezd

Velmi rychlé nabíjení

Hyundai Ioniq 5 Power 2WD
  
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 4,50 Kč/kWh:  0,86 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 19,1 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +12 °C: 378 km

Elektromobil

ale retro prvky jsou kombinované s moder-
ními, takže celkový vzhled je spíše futuris-
tický.

Dojezdem 450 km se blíží 
konvenčním vozům

Elektromotor je u verze s pohonem jedné 
nápravy umístěn vzadu a pohání zadní kola. 
K dispozici je ve verzi se 125 nebo 160 kW. 
Verze 4x4 má dva motory o souhrnném vý-
konu 225 kW. 

Testovaná verze měla pohon zadních kol 
a výkon 160 kW. I přes dvoutunovou hmot-
nost nabízí příjemný jízdní temperament. 
Náročnější zákazníci pak mohou sáhnout 
po verzi s pohonem všech kol. 

Většině ale tato středně výkonná verze 
bude plně postačovat. Navíc dobře odla-
děný podvozek i  díky nízkému těžišti auta 
odvádí velmi dobrou práci. Hezky drží 
i  v  zatáčkách na nerovnostech. Na 20pal-

Nová elektrická platforma přinesla ne-
jen lepší efektivitu pohonu nebo téměř 

trojnásobný maximální výkon nabíjení, ale 
také i  prostorovou efektivitu. Díky tomu je 
tento kompaktní crossover velmi prostorný, 
zejména pokud jde o prostor pro posádku. 
Zároveň má opravdu originální design, který 
je inspirovaný první generací modelu Pony, 



KIA e-NIRO
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

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

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1812/380 kg. 

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

CENA s DPH 1 199 980 Kč
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Kia e-Niro patří mezi vůbec nejlepší elektromobily. Zdobí ji dlouhý 
dojezd a vysoká efektivita pohonu. V rámci našich redakčních testů 
jsme naměřili vůbec nejnižší spotřebu elektrické energie. I když cena 
startuje od 1,1 milionu korun, nabízí vysokou užitnou hodnotu, nízké 
provozní náklady a sedmiletou záruku. 

Komfortní podvozek

Vyšší hmotnost je patrná především na 
nerovnostech v zatáčkách. Mezi elektromo-
bily ale podvozek patří k těm povedenějším. 
Je dostatečně komfortní, dobře tlumí příčné 
nerovnosti a díky nízko umístěnému těžišti 
nabízí dostatečnou stabilitu. I  když výkon-
nější verze nabízí skvělou dynamiku (z 0 na 
100 km/h za 7,8 s), sportovní výkony od ní 
nečekejte. 

Méně komfortu 
na zadních sedadlech

Elektrické niro má kvůli vyšší podlaze 
s akumulátory o znatelných 5 cm níž umís-
těná zadní sedadla, což snižuje komfort se-
zení především vyšším postavám. Stehna 
dospělého člověka tak mají jen minimální 
oporu. Zároveň s tím rostou prostorové ná-
roky v oblasti kolen. Čím níž cestující sedí, 
tím větší má potřebu posouvat dolní kon-
četiny před sebe. O stejnou vzdálenost se 
také snížil prostor nad hlavami cestujících. 
Zavazadlový prostor přesto vykazuje nad-
průměrných 451 l (dle metodiky VDA). 

Sedm let jistoty

Na celý vůz se vztahuje sedmiletá záruka 
nebo 150 000 km, přičemž první tři roky jsou 
bez omezení kilometrů. Pro zákazníky je 
také k dispozici nová karta EV Power, která 
umožňuje v Česku nabíjet za ceny jednotli-
vých provozovatelů (ČEZ, E.ON a PRE), a to 
bez jakýchkoliv dalších poplatků či navýšení.
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Mimořádný dojezd, 
spotřeba

Vyšší hmotnost i cena

Výkon elektromotoru 
a zrychlení 

Oproti hybridu níž 
umístěná zadní sedadla

Záruka 7 let/150 000 km Nízké zůstatkové 
hodnotySpotřeba

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 46,77 %

150 000 km 3 roky 41,06 %

210 000 km 3 roky 35,35 %

Kia e-Niro
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 4,50 Kč/kWh: 0,72 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 15,7 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +8 °C: 389 km

Elektromobil

Kia e-Niro je k dispozici ve dvou varian-
tách. Levnější verze za cenu 1,1 milio-

nu korun nabízí lithium-iontový polymerový 
akumulátor o  kapacitě 39,2 kWh. Elektro-
motor má nejvyšší výkon 100 kW (395 Nm).
Druhá, námi testovaná verze je sice 
o 100 000 korun dražší, pohání ji ale znatel-
ně výkonnější elektromotor (150 kW), kte-
rému energii dodává nadprůměrně výkonný 
akumulátor s kapacitou 64 kWh. I když by na 
jedno nabití měla kia ujet dle WLTP 455 km,
 nám se v rámci testu podařilo 389 km. To-
muto dojezdu odpovídá kombinovaná spo-
třeba 15,7 kWh/100 km, což je v  daném 
segmentu zatím nejnižší naměřená hodno-

ta. Dokonce i menší elektromobily mají pro-
blém se na tuto spotřebu vůbec dostat. Za 
tímto výsledkem se skrývá propracovaná 
aerodynamika, vysoká efektivita při nabíjení 
i rekuperaci a v neposlední řadě také úspor-
né topení s klimatizací pracující na principu 
tepelného čerpadla. Při plném topném vý-
konu klesne dojezd pouze o 8 km. 

Zrychlené nabíjení 

Kia e-Niro je s  modelovým rokem 2021 
standardně vybavena třífázovou palubní 
nabíječkou, která umožní nabíjet vysoko-
kapacitní akumulátor výkonem až 11 kW 
(max. 12 A). Vybitý akumulátor se tak zce-
la nabije za 7 hodin. Co se týká veřejných 
rychlonabíjecích stanic, e-niro je schopno 
akceptovat až 100kW nabíjení stejnosměr-
ným proudem. Nabití z 20 na 80 % lze do-
sáhnout za 42 minut. 
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 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

20,6/19,7 17,2/26,4 20,7

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 63,02%

150 000 km 3 roky 55,30%

210 000 km 3 roky 47,60%

MERCEDES EQA 250
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený elektromotor pohání přední kola, výkon 140 kW, 
točivý moment 375 Nm. Stálý redukční převod.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4463/1834/1620 mm, rozvor 2729 mm. 
Zavazadlový prostor 0,340/1,060 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1965/505 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 750/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 160 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,9 s. 
Spotřeba 17,7 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 426 km (WLTP), 
využitelná kapacita akumulátorů 66,5 kWh.

CENA s DPH 1 275 340 Kč
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Mercedes EQA je novinkou letošního roku, ovšem není to elektromobil 
na čistě elektrické platformě, nýbrž vychází z tradičního modelu GLA. 
Jde o  kompaktní crossover, který má ve verzi 250 motor vpředu 
a  pohon předních kol. Může mít ale i  druhý motor vzadu, pohon 
všech kol 4Matic a výkon 168 nebo 215 kW. 

V prémiovém segmentu je 
cena EQA velmi atraktivní –

 od 1,27 mil. Kč s DPH. 
V nejlevnějším provedení 

přitom nabízí nadprůměrně 
výkonný elektromotor (140 

kW) a bohatou základní 
výbavu. 

potvrdil dojezd 350 kilometrů v  úsporném 
ekologickém módu nebo 320 km v běžném 
režimu, ale je potřeba dodat, že teplota byla 
jen těsně nad 0 °C a tak bylo potřeba ne-
ustále topit. 

Chválíme výkonnou rekuperaci, která na-
vyšuje dojezd především ve městě. S EQA 
se dá jezdit zcela bez brzdového pedálu. 
Míru rekuperace si lze navolit, v té nejvyšší 
úrovni dokáže při sundání nohy z akcelerač-
ního pedálu výrazně zpomalovat a do aku-
mulátoru vracet 100 kW. 

Plochá nabíjecí křivka 

Nabíjet lithium-iontový akumulátor je te-
oreticky možné pomocí rychlonabíječky 
výkonem až 100 kW. My jsme se ale v tes-
tu na stanici Ionity dostali i mírně nad tuto 
hodnotu, konkrétně 105 kW. Ještě v 75 % 
byl výkon 81 kW a při 80 % pak 70 kW, což 
není špatné. Až na cca 90 % klesl nabíjecí 
výkon mírně pod 50 kW, ale i  to je skvě-
lá hodnota v této horní části stavu baterie. 
Až při 98 % spadl výkon mírně pod 30 kW, 
zatímco mnohé elektromobily této kategorie 
už v této části nabíjí výkonem okolo 10 kW.

Neobvykle vysoká 
zůstatková hodnota

Akutní nedostatek nových automobilů zvy-
šuje zůstatkové hodnoty všem značkám. 
Prémiovému segmentu ale nejvíce. Merce-
des je v tomto ohledu ještě o něco úspěš-
nější nežli konkurenční Audi nebo BMW. 
Po 3 letech provozu a  ujetí 150 000 km
se zůstatkové hodnoty u testovaného WQA 
drží nad rekordní hranicí 55 %. Podle spo-
lečnosti Eurotax si modely Mercedesu 
polepšily v  zůstatkových hodnotách o  10 
až 16 %. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Solidní jízdní vlastnosti 
i dojezd

Absence předního zava-
zadlového prostoru

Komfortní podvozek, 
prémiový interiér Asistent opuštění jízd-

ního pruhu po najetí 
na vodorovné značení 

zbytečně výrazně brzdil
Pořizovací cena, neob-
vykle vysoké zůstatkové 

hodnoty

Mercedes Mercedes-Benz EQA 250
  
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 4,50 Kč/kWh:  0,93 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 20,7 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +5 °C: 320 km 

Elektromobil

které má delší dojezd než běžné městské 
crossovery.

Účinná rekuperace, 
dojezd až 350 km

Elektromotor je umístěn vpředu pod kapo-
tou a má výkon 140 kW, což vozu o hmot-
nosti bezmála 2 tuny dává poměrně dyna-
miku, ale limitující je trakce na přední nápra-
vě. Aby se plný výkon podařilo přenést na 
vozovku, je potřeba suchý asfalt. V  tomto 
by si měly lépe vést verze, které mají pohon 
všech kol a vyšší výkon (EQA 300-4Matic: 
168 kW; EQA 350-4Matic: 215 kW). Pro 
běžného řidiče jsou ale tyto parametry na-
prosto dostačující a zvláště pak ve městě, 
kam je vůz primárně určený. Podvozek je na 
danou třídu opravdu komfortní a má i dobré 
jízdní vlastnosti v  zatáčkách. Baterie o  vy-
užitelné kapacitě 66,5 kWh teoreticky sta-
čí na ujetí 426 km dle WLTP. Náš test sice 

Mercedes EQA je tedy kompaktní SUV 
nebo spíše crossover a  podle auto-

mobilky míří hlavně do města a příměstské-
ho provozu. Jeho cena je vyšší než u srov-
natelně velkých elektrických crossoverů, 
ale oproti nim nabídne prémiový interiér 
včetně špičkového infotainmentu MBUX 
a má i nadstandardní velikost baterie, díky 



MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV 4X4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový čtyřválec objemu 2360 cm3 pohání přední kola 
nebo generátor, vý kon 72 kW při 4000 1/min, točivý  moment 193 Nm při 
2500 1/min. Vůz nemá převodovku, pouze jeden stálý převod. Elektromotory jsou 
vpředu i vzadu na nápravách, přední má výkon 60 kW, točivý moment 137 Nm, 
zadní 70 kW a 195 Nm. Systémový výkon je 138 kW.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4545/1805/1680 mm, rozvor 2670 mm. 
Zavazadlový prostor 0,471 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1975/450 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1500/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 162 km/h (na elektřinu 135 km/h), zrychlení z 0 na 100 km/h 
za 10,9 s. Spotřeba 2,0 l/100 km (WLTP), resp. 17,5 kWh/100 km, maximální 
dojezd na elektřinu 45 km (WLTP), kapacita akumulátoru 13,8 kWh.

CENA s DPH 949 950 Kč
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Mitsubishi už léta používá unikátní plug-in hybridní systém v modelu 
Outlander, který k  pohonu používá primárně elektromotory 
a spalovací motor přichází ke slovu jen ve vyšších rychlostech přes 
jeden stálý převod. Jinak slouží pouze k pohonu generátoru. Tento 
hybridní systém nově dostalo i menší Mitsubishi Eclipse Cross. 

akumulátory dobíjet každých 100 km, bude 
výsledná spotřeba 4,1 l/100 km. Pokud in-
terval prodloužíme na 200 km, spotřebuje 
benzinový čtyřválec 5,9 l/100 km. Nabíjecí 
interval 400 kilometrů pak znamená výsled-
nou spotřebu 6,8 l/100 km, což stále není 
špatný výsledek a de facto se dostaneme 
na podobnou spotřebu, jako bychom jezdili 
se vznětovým motorem. 

Atraktivní zůstatkové 
hodnoty

Mitsubishi, stejně jako další japonské 
značky, nabízejí nadprůměrně vysoké zů-
statkové hodnoty. Eclipse Cross s benzino-
vým motorem 1.5 MIVEC po třech letech 
a  ujetí 150 000 km ztratí z  původní ceny 
53,6 % (zůstatková hodnota 46,4 %). Ver-
ze s plug-in hybridním pohonem je na tom 
ještě o téměř 7 % lépe. Za stejné období je 
podle společnosti Eurotax zůstatková hod-
nota nad poloviční cenou auta (53,17 %). 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Unikátní a velmi efektivní 
hybridní pohon všech kol

Lehce podprůměrný 
dojezd na elektřinu

Absence běžné převodov-
ky a spojky

Nezvyklé chování mo-
toru při plném zatížení 

Jednoduchý atmosféric-
ký motor se zaručenou 

životností

Zůstatkové hodnoty

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

6,8/6,6 6,2/8,8 7,7

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 60,46 %

150 000 km 3 roky 53,17 %

210 000 km 3 roky 45,87 %

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 4x4
Skutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 2,86 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 7,7 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +25 °C: 47 km

Plug-in hybrid

Základ a princip hybridního systému Mitsu-
bishi se nemění, ale automobilka jej po-

stupně vylepšuje. Právě i při použití v cross-
overu Eclipse Cross byl pohonný systém mír-
ně modifikován. Eclipse Cross PHEV je tedy 
k  dispozici pouze s  pohonem 4x4, a  právě 
to je jeho velká výhoda mezi kompaktními 
crossovery s plug-in hybridním pohonem.

Plug-in, nebo elektromobil 
s prodlouženým dojezdem?

Spalovací motor je umístěn vpředu pod ka-
potou napříč a  elektromotory jsou umístěné 
na nápravách. Poháněná jsou všechna kola, 
a  to hlavně pomocí elektromotorů. Výkon 
138 kW, tedy 188 koní, sice mezi plug-in hybri-
dy neohromí, ale běžným řidičům stačí i na sviž-
nější svezení. Podvozek zajišťuje na crosso-
ver solidní vlastnosti v  zatáčkách a  zároveň 
je relativně komfortní. Hlavní výhoda Eclipse
Cross PHEV je ale v hybridním systému, kde 

k pohonu slouží hlavně elektromotory a cílem 
je vytěžit maximální efektivitu ze spalovacího 
motoru. Ten se připojuje přímo na kola až 
v rychlostech okolo 80 km/h a výše. V nižších 
rychlostech tedy auto funguje jako elektromo-
bil s prodlouženým dojezdem.

Dojezd na elektřinu 
47 kilometrů

Lithium-iontový akumulátor o  kapacitě 
13,8 kWh zajišťuje teoretický dojezd na 
elektřinu až 55 kilometrů (ve městě) a 45 km
v  kombinovaném provozu. Nám se poda-
řilo v  rámci testovacího okruhu ve městě 
a po okresní silnici při běžném provozu ujet 
47 kilometrů. Výsledná spotřeba benzinu 
pak závisí na chuti dobíjet. Pokud budeme 



textu se ještě sluší zmínit, že zapnuté topení 
v závislosti na venkovní teplotě zkrátí dojezd 
o 10 až 25 km. Klimatizace je k akumulá-
toru o něco šetrnější. V  letních měsících je 
možné ujet bez problémů přes 300 km. 

Nabíjení až 100 kW!

Akumulátor je možné dobíjet více způso-
by, ten nejrychlejší je za použití 100kW rych-
lonabíječky, což je maximum, které corsa 
zvládne. V  takovém případě je 80 procent 
kapacity k dispozici za 30 minut. Třífázová 
11kW palubní nabíječka zvládne celou ba-
terii nabít za 5 hodin a  15 minut. Cenově 
snadno dostupná jednofázová nabíječka 
7,4 kW nabití zvládne za 8 hodin. Z běžné 
zásuvky pak plné nabití trvá přes 35 hodin. 

Elektrická corsa nabízí stejně jako spa-
lovací celou řadu moderních bezpečnost-
ních pomocníků. Mezi příplatky se vyjímají 
diodová světla Matrix, u nichž si elektroni-
ka sama upravuje intenzitu světelného pa-
prsku. Už v  základu nechybí upozornění 
na vybočení z  jízdního pruhu či nouzové 
brzdění s  detekcí chodců. Mezi příplatky 
jsou i  adaptivní tempomat nebo sledování 
slepých úhlů. Nevýhodou může být, že za 
většinu asistentů si nelze připlatit zvlášť, ale 
je potřeba zvolit celý balíček prvků.

Menší zavazadlový 
prostor

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

  I  listopad 2021  35

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 53,37 %

150 000 km 3 roky 46,93 %

210 000 km 3 roky 40,50 %

OPEL CORSA-e
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

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

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1455/390 kg. 

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

CENA s DPH 779 990 Kč
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Šestá generace Opelu Corsa vznikla pod taktovkou koncernových 
značek PSA. Není tedy divu, že elektrická verze sdílí stejný technický 
základ a naměřené hodnoty se tak liší jen minimálně. 

Elektrická corsa nás 
mile překvapila 
poměrem 
cena/výkon. 
V tomto
kontextu 
chválíme 
také dojezd. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Solidní dojezd
Objem zavazadlového 

prostoru

Výkon a zrychlení 
Absence prostoru pro 

rezervní kolo

Cena
Oproti konvenční verzi 
o 300 kg vyšší pohoto-

vostní hmotnost

Opel Corsa-e
  
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 4,50 Kč/kWh:  0,74 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 16,4 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +9 °C: 275 km 

Elektromobil

kou uděluje vozu zrychlení z 0 na 100 km/h 
za 8,1 sekundy – rychleji to žádná jiná ver-
ze německého supermini neumí. A corsa je 
dokonce o 1 sekundu rychlejší než souro-
zenecký model DS 3, který je díky lepší vý-
bavě těžší. Nejvyšší rychlost je omezena na 
150 km/h, což je u elektrických aut kvůli do-
jezdu i nadměrné zátěži akumulátoru běžné. 

Přestože automobilka dle přísnější normy 
WLTP udává dojezd 337 km, my jsme na 
našem testovacím okruhu dosáhli v kombi-
novaném režimu 275 km a při venkovní tep-
lotě 9 °C jsme samozřejmě používali topení. 
Pokud zvolíte úsporný styl řízení a vyhnete 
se dálnicím, lze se na deklarovanou hodno-
tu 337 km dostat. Účelem našeho testu ale 
není lámat rekordy v dojezdu. V tomto kon-

Opel svou corsu záměrně unifikoval, 
a tak na první pohled vůbec nepozná-

te, zda jezdí na elektřinu, benzin či naftu. 
Nejvýraznějším prvkem jsou přední světla, 
na přání s technologií LED Matrix.

Dojezd 275 km

Technicky corsa těží ze spolupráce s fran-
couzským partnery. S  elektrickými modely 
208 nebo DS 3 Crossback E-Tense sdílí 
stejný systém pohonu. Elektromotor má 
nadprůměrných 100 kW a  točivý moment 
260 Nm. Spolu se samočinnou převodov-



PEUGEOT 3008 HYBRID4 300
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

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

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

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1915/415 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1250/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 240 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,9 s. Spotřeba kom-
binovaná dle WLTP 1,5 l/100 km, CO2 34 g/km. Nabíjení až 7,4 kW. Kapacita 
akumulátoru 13,2 kWh (využitelná 10,4 kWh).

Cena s DPH 1 210 000 Kč
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Peugeot 3008 je nyní po omlazení snad ještě líbivější. Úspěšné SUV 
nabízí pestrou nabídku pohonných jednotek včetně dobíjecího plug-
-in hybridu, který se z běžné zásuvky nabije za 8 hodin a na elektřinu 
ujede 54 km. Poradí si také s přívěsy o hmotnosti 1250 kg.

tými akumulátory. Pokud známe dojezd na 
elektřinu, která je v našem případě 54 km, 
lze si jednoduše spočítat reálnou spotřebu. 

Peugeotu 3008 jsme při jízdě s vybitým aku-
mulátorem naměřili spotřebu 6,9 l/100 km.
Tato spotřeba reprezentuje kombinovaný 
provoz ve městě, okresní silnici a  dálnici, 
jejíž podíl je 30 %. 

Pokud plug-in nabijeme každých 100 km, 
což je při jízdách do práce a zpět reálné, bu-
deme jezdit za 3,2 l/100 km. Když dobíjecí 
cyklus protáhneme na 300 km, počítejme 
s 5,7 l/100 km. Pokud se plug-in nabije jen 
jednou za 400 km, klesne spotřeba opro-
ti benzinové variantě pouze o  1 l/100 km 
(5,9 l/100 km). 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Spotřeba i dojezd 
v el. režimu

Cena

Jízdní vlastnosti, tempera-
ment pohonu

Menší zavazadlový 
prostor

Pohon všech kol, vyspělá 
technika Benzinová nádrž jen 

na 43 l
Zůstatkové hodnoty

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 50,47 %

150 000 km 3 roky 44,38 %

210 000 km 3 roky 38,29 %

Peugeot 3008 Hybrid4 300
Skutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 2,57 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 6,9 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +14 °C: 54 km

Plug-in hybrid

Peugeot 3008 i 5008 sdílí společný tech-
nický základ, a  tak se v  rámci moder-

nizace dočkaly shodných designérských 
úprav. Příď je kompletně změněná. Poměr-
ně zásadní retuš oběma modelům výrazně 
prospěla. 

Nové modely SUV jsou nabité inteligent-
ními technologiemi a nejnovějšími asistenč-
ními systémy řízení. Oceňujeme nový sys-
tém nočního vidění, které jsme nechtěně 
vyzkoušeli opakovaně a  v  jednom případě 
dokonce ochránilo před srážkou se srnou. 
Tento systém byl převzat z  modelu 508, 
navíc byla vylepšena funkce automatického 
brzdění, která rozpozná chodce a  cyklisty 
i  ve tmě až do rychlosti 140 km/h, nebo 
systém monitorující dopravní značky, který 
rozezná i stopku nebo zákaz předjíždění.

Na elektřinu 54 km

Zatímco po modernizaci z  modelu 3008 
zmizel dvoulitrový diesel (v nabídce je pouze 
1.5 BlueHDi/96 kW), výhodou kratší 3008 
je zase nabídka pohonu 4x4 díky plug-in 
hybridní verzi, kterou 5008 nenabízí. Peu-
geot 3008 nabízí dvě výkonové varianty to-
hoto plug-inu. Slabší, s  výkonem 165 kW, 
má pohon předních kol a je k mání za cenu 
1 005 000 Kč s DPH. Druhá, námi testova-

ná verze je o 120 000 korun dražší, má ale 
o 14 kW výkonnější spalovací motor a navíc 
druhý elektromotor (83 kW) pohánějící zadní 
kola. Celkový výkon je tak nadprůměrných 
220 kW. Spalovacímu motoru pomáhají 
v režimu 4x4 dva elektromotory. I když vý-
robce uvádí dojezd na elektřinu 59 km, nám 
se podařilo v  režimu Auto, tedy převážně 
v konfiguraci 4x2 ujet 54 km. Nejvyšší rych-
lost v elektrickém režimu je 135 km/h. 

Spotřeba záleží na chuti 
dobíjet!

Aby byly výsledky objektivní, u  plug-inů 
měříme spotřebu paliva vždy se zcela vybi-
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NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA PALIVA V RÁMCI 
TESTU (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 57,72 %

150 000 km 3 roky 50,67 %

210 000 km 3 roky 43,62 %

RENAULT ARKANA E-TECH HYBRID
TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený zážehový čtyřválc objemu 1598 cm3 (69 kW při 
5600 1/min) společně s elektromotorem (36 kW) a startér-generátorem (15 kW) 
pohání přední kola. Kombinovaný výkon sestavy činí 105 kW. Samočinná mul-
timódová převodovka se 2 převodovým stupni pro elektromotor a 4 stupni pro 
spalovací motor. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4568/1821/1576 mm, rozvor 2720 mm, 
světlá výška 200 mm. Zavazadlový prostor 0,480 m3.

Hmotnosti
Pohotovostní/užitečná hmotnost 1510/526 kg, brzděný/nebrzděný přívěs 
760/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 172 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,8 s, spotřeba 
kombinovaná dle WLTP 4,8 l/100 km. Kapacita akumulátoru 1,2 kWh. 

CENA s DPH 655 000 Kč
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SUV kupé jsou mezi prémiovými značkami velmi populární. Zřejmě 
nejznámější je BMW X4 či Mercedes GLC kupé. Renault tento typ 
auta nabízí v cenově dostupné mainstreamové kategorii de facto jako 
jediný. 

Hybridní pohon E-Tech dokáže spotřebu stlačit pod 
hodnoty vznětových motorů. Škoda jen že arkana 
nenabízí také pohon všech kol. Světlá výška 
200 mm do terénu vybízí.

výkonnější verzi tohoto přeplňovaného mo-
toru (116 kW). 

Cena hybridní verze E-Tech startuje na 
částce 655 000 Kč a  leží mezi oběma 
benzinovými verzemi. Tento systém po-
honu už známe z  hybridního clia. Pohon 
kombinuje zážehovou atmosférickou šest-
náctistovku (69 kW) s  elektromotorem 
(36 kW) a  startér-generátorem (15 kW). 
O  sladění tří motorů se stará speciál-
ní převodovka se zubovými spojkami, se 
dvěma převody pro elektromotor a  čtyřmi 
pro spalovací agregát. Výsledkem spo-
lupráce je kombinovaný výkon 105 kW.
Oproti levnější verzi ale stokilometrovou 
rychlost pokoří o sekundu později (10,8 s). 
Dynamika je tedy jen průměrná, hybridní 
pohon E-Tech ale překvapí spotřebou. 

Mimořádně úsporná

Hybridní arkaně jsme v  kombinovaném 
režimu naměřili jen 5,8 l/100 km. Pokud 
byste ale jezdili jen po městě a  okresních 
silnicích, budete jezdit za 4,7 l/100 km! Za 
tak málo by podobně velké SUV nejezdilo 
ani se vznětovým motorem. Po technické 
stránce tedy originální systém hybridního 
pohonu funguje famózně. Oproti klasické 
benzinové verzi je o  více než 1 l/100 km 
úspornější. V chladných podzimních dnech 
jsme si u tohoto hybridu také všimli extrém-
ně rychlého nástupu topení. Po ujetí 500 m 
je už cítit teplý vzduch. 

Sportovně střižená arkana by ale měla 
umět nabídnout také výkonnější motorizaci, 
která by dokázala uspokojit i temperament-
nější řidiče. Třeba se ho jednou dočká.

48  I  listopad 2021BusinessCar

BUSINESS CAR TESTUJE                                                               ELEKTROPOHONY                

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Technicky unikátní a vy-
soce efektivní plug-in

Jen průměrné zrychlení

Vysoká zůstatková 
hodnota

Chybí výkonnější motory 
i pohon 4x4

Prostorný interiér
O 30 l menší zavazadlo-

vý prostor hybridu

Renault Arkana E-Tech
  
Skutečné náklady na palivo: 2,20 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzínu: 5,9 l/100 km

Hybrid

ho v celé své délce. Hodnotu 32 cm ale lze 
považovat za přijatelný kompromis. 

Arkana nezklame ani zavazadlovým pro-
storem. Hybrid kvůli akumulátoru nabízí 
o 30 l méně, hodnota 480 l je pro zavazadla 
stále nadprůměrná. 

Hybrid je levnější než 
benzinová verze

Cenová politika Renaultu je velmi zajímavá. 
Nové, sportovně střižené SUV pořídíte jako 
mild hybrid nebo hybrid. Nejlevnější verzi za 
635 000 korun pohání zážehový čtyřválec 
1.3 TCe o výkonu 103 kW, standardem je 
sedmistupňová dvouspojková převodovka 
EDC. Za příplatek 30 000 korun můžete mít 

SUV kupé má elegantní linii střechy, kte-
rá se v prostoru zadních sedadel začí-

ná výrazně svažovat. Elegance je zde ale 
v drtivé většině na úkor vnitřního prostoru. 
Arkana ale v  tomto ohledu mile překvapí. 
Nad zadními sedáky nabízí 95 cm, což vy-
stačí i pro cestující s výškou 190 cm. Je ale 
pravda, že sedáky jsou ukotvené níž nad 
podlahou, a tak nepodpírají nohy dospělé-



SEAT TARRACO e-HYBRID 180 KW
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

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

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

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

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

CENA s DPH 1 124 900 Kč
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Vlajkovou lodí španělského výrobce je Seat Tarraco. Tomu se povedl 
husarský kousek, když jako jediný koncernový model nabízí i  verzi 
plug-in s výkonem 180 kW. Volkswagen Tiguan Allspace ani Škoda 
Kodiaq s ním zatím nepočítají. 

Seat Tarraco e-Hybrid ujede na elektřinu 47 km, maximální rychlost je 
140 km/h. Pak se spíná spalovací motor. 

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

Solidní zůstatkové 
hodnoty, rozumné TCO 
a záruka 5 let

Protože Seat Tarraco má mnoho společ-
ného se Škodou Kodiaq a  Volkswagenem 
Tiguan Allspace, podobné je to i s celkovými 
TCO. Náklady jsou v rámci sourozenců srov-
natelné, v rámci konkurence reprezentují prů-
měrné hodnoty. 

Zůstatkové hodnoty tarraca jsou v  daném 
segmentu lehce nadprůměrné. Je zajímavé, 
že plug-inu trh věří, protože mu společnost 
Eurotax oproti klasickým spalovacím moto-
rům predikuje nejvyšší zůstatkovou hodnotu. 
Potěší také prodloužená záruka výrobce na 5 
let nebo 100 000 km.
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Mimořádně prostorný 
interiér

Plug-in nenabízí pohon 
4x4 ani 7místný interiér

Nadprůměrná výbava 
i u nejlevnější verze

Absence dvojité pod-
lahy – o 150 litrů menší 

zavazadlový prostor
Zůstatková hodnota, TCO

Schopnost tahat přívěsy 
o hmotnosti 2 t

SPOTŘEBA BENZINU V RÁMCI TESTU –
JÍZDA S VYBITÝM AKUMULÁTOREM 

(l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 49,22 %

150 000 km 3 roky 43,52 %

210 000 km 3 roky 37,82 %

Seat Tarraco e-Hybrid
Skutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 2,75 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 7,4 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +7 °C: 47 km

Plug-in hybrid

Základem tarraca je, stejně jako u Škody 
Kodiaq a Volkswagenu Tiguan Allspace, 

platforma MQB v provedení A2. Je ale zají-
mavé, že plug-in dostal pouze Volkswagen 
Tiguan, nikoli větší Tiguan Allspace. A  srov-
natelná Škoda Kodiaq plug-in zatím také ne-
nabízí. Nicméně platformy jsou pro zástavbu 
plug-inu připraveny. 

Této výhody tedy zatím využívá jen Seat. 
V útrobách Tarraca e-Hybrid najdeme osvěd-
čenou koncernovou techniku, známou třeba 
ze Škody Octavie RS iV. Pod kapotou pra-
cuje přeplňovaný zážehový čtyřválec 1.4 TSI 
(110 kW), kombinovaný s  elektromotorem 
o  výkonu 85 kW, který čerpá svoji energii 
z  lithium-iontových akumulátorů o  kapacitě 
13 kWh. Celkový výkon tohoto ústrojí činí 
180 kW a 400 Nm.

Vestavba hybridního pohonu se ale neobe-
šla bez omezení. Akumulátory částečně zasa-
hují do zavazadlového prostoru, a tak tarraco 

přišlo o část dvojité podlahy. Základní objem 
zavazadlového prostoru se tak zmenšil o 150 
litrů. Hodnota 610 litrů je ale stále nadprůměr-
ná. S  tímto omezením souvisí i  skutečnost, 
že plug-in hybrid nelze pořídit se třetí řadou 
sedadel a  nelze ani volit pohon všech kol. 
Naopak cena je s ohledem na výkon 180 kW 
a solidní výbavu přívětivá. 

Na elektřinu 47 km

Aby byly výsledky objektivní, u plug-inů mě-
říme spotřebu paliva vždy se zcela vybitými 
akumulátory. Pokud známe dojezd na elektři-
nu, který je u tarraca 47 km, lze zjistit reálnou 
spotřebu. 
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NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA PALIVA V RÁMCI 
TESTU (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 50,93 %

150 000 km 3 roky 44,71 %

210 000 km 3 roky 38,49 %

SUBARU IMPREZA 2.0I e-BOXER
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu podélně uložený zážehový čtyřválcový boxer společně s elektromotorem 
(12 kW) pohání všechna kola. Zdvihový objem 1995cm3, výkon 110 kW při 5600
až 6000 1/min, točivý moment 194 Nm při 4000 1/min. Akumulátor pod zavaza-
dlovým prostorem o kapacitě 0,6 kWh. Samočinná bezestupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4475/1775/1515 mm, rozvor 2670 mm, 
světlá výška 130 mm. Zavazadlový prostor 0,340/1,193m3.

Hmotnosti
Pohotovostní/užitečná hmotnost 1628/443 kg, brzděný/nebrzděný přívěs 
1270/650 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 193 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,7 s, spotřeba 
kombinovaná dle WLTP 7,9 l/100 km.

CENA s DPH 800 000 Kč
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Subaru Impreza zajímavým způsobem zpestřilo trh automobilů nižší 
střední třídy. Trvalý pohon všech kol ve standardní výbavě nikdo 
nenabízí. Impreza nad konkurenty dále vítězí vnitřním prostorem 
a bezpečností. 

Impreza je v segmentu nižší střední třídy 
vůbec největší. Prostorem pro cestující 
se vyrovná o třídu větší Škodě Superb. 

samočinné převodovky za jejich opožděnou 
reakci na přidání plynu. Systém e-Active 
Shift Control je k dispozici u výkonnější mild 
hybridní verze. 

Velkou devízou je také skutečnost, že bez-
pečnostní systém EyeSight je nyní součástí 
každého modelu Subaru. Díky komplexním 
bezpečnostním řešením impreza vítězí nad 
drtivou většinou konkurenčních modelů 
a  sbírá maximální počet bodů jak v  Euro 
NCAP, tak i  v  japonských testech JNCAP 
nebo amerických IIHS. Small Overlap neboli 
čelní náraz s malým překrytím do nedefor-
movatelné betonové překážky je vůbec nej-
těžší část testu IIHS a bezpečně ho zvládne 
jen hrstka modelů.

Kolik ušetří?

Hybridní pohon je pro modely Impreza, 
XV a  Forester shodný. Kombinuje tradiční 
zážehový dvoulitrový boxer (110 kW) s pří-
mým vstřikováním paliva a  elektromotor 
(12 kW/66 Nm) umístěný v  bezestupňové 
samočinné převodovce Lineartronic. Elek-
tromotor pomáhá spalovacímu motoru vý-
konem 12,3 kW a  silou 66 Nm hlavně při 
rozjezdech, při brzdění naopak rekuperuje 
elektřinu do akumulátoru. Impreza se ale 
dokáže pohybovat i  čistě na elektřinu. Při 
lehké manipulaci s  akceleračním pedálem 
lze na malý 0,6kWh akumulátor ujet 1,6 km. 
Rychlost jízdy ale nesmí překročit 40 km/h 
a musí být vypnutá klimatizace. 

Novému e-boxeru jsme po městě na-
měřili spotřebu 8,4 l/100 km, což je 
o 0,8 l/100 km méně než u původní verze 
2.0i/115 kW. Na automobil s  trvalým po-
honem všech kol a samočinnou převodov-
kou je to solidní výsledek. Naopak při jízdě 
po dálnici je spotřeba shodná, na okresní 
silnici jsme naměřili jen minimální úsporu 
(0,2 l/100 km). V rámci dlouhodobé spotřeby 
nám v kombinovaném režimu spotřeba klesla 
o 0,4 l/ 100 km.
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Jízdní vlastnosti, potěše-
ní z jízdy

Omezená nabídka moto-
rů a převodovek

Prostorem pro cestující 
největší ve ve své třídě

Kratší servisní intervaly
Bezpečnost a tuhost 

karoserie

Spolehlivost, solidní 
zůstatková hodnota

Subaru Impreza
  
Skutečné náklady na palivo: 2,86 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu: 7,7 l/100 km

Mild hybrid

torzní tuhost karoserie (o 70 %) i tuhost při 
bočním nárazu (o  90 %). Vylepšena byla 
trakce pohonu všech kol díky inovované-
mu systém X-Mode, rozšiřujícímu terénní 
schopnosti vozu. 

Další zajímavou novinkou je systém samo-
činného brzdění před překážkou při cou-
vání. Zadní snímače detekují například při 
couvání z příčného místa i chodce a cyklis-
ty. V případě hrozícího střetu impreza sama 
zastaví. 

Větší radost z  řízení zprostředkuje nový 
systém e-Active Shift Control. Při svižnější 
jízdě před zatáčkou podřadí a na výjezdu ze 
zatáčky nabídne vyšší otáčky motoru pro 
agilnější výjezd. Právě v těchto okamžicích 
sportovněji založení řidiči často proklínají 

Současná, pátá generace imprezy spo-
lečně se spřízněným modelem XV 

přichází s  řadou inovací. Výrazně vzrostla 



ŠKODA ENYAQ iV 80
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vzadu uložený  elektromotor s permanentním magnetem pohání zadní kola, vý -
kon 150 kW, točivý  moment 350 Nm. Převodovka s reduktorem otáček s jedním 
převodovým poměrem.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4649/1879/16163 mm, rozvor 2770 mm. 
Zavazadlový prostor 0,585 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2075/513 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1000/750 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 160 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,7 s. 
Spotřeba kombinovaná 16,6 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 534 km 
(WLTP), kapacita akumulátoru 82 kWh (využitelná 77 kWh).

CENA s DPH 1 254 900 Kč

M
ic

ha
l B

us
ta

, f
ot

o 
au

to
r

Přestože si elektromobily budou cesty do vozových parků hledat bez 
masivních státních dotací jen obtížně, Škoda Enyaq má velmi slibně 
nakročeno díky vysoké užitné hodnotě a solidnímu dojezdu. 

Enyaq společně s VW ID.4 nabízí 
v rámci celého automobilového trhu 
vůbec nejvyšší zůstatkové hodnoty 

o 70 km méně (375 km) než u verze s jed-
ním motorem a pohonem zadních kol. Vel-
kou výhodou verze 4x4 je ale možnost tahat 
přívěsy o  hmotnosti až 1400 kg. Verze se 
zadním pohonem zvládne jen 1000 kg. 

Nabito za 38 minut 
nebo 8 hodin

Akumulátory umožňují rychlodobíjení až 
do výkonu 125 kW, přičemž dobíjení bate-
rie s kapacitou 82 kWh trvá z 5 % na 80 % 
38 minut. Domácí nabíjení je možné pomocí 
wallboxu na střídavý proud s  výkonem až 
11 kW. V závislosti na kapacitě baterie trvá 
dobíjení 6 až 8 hodin. Auto lze také nabíjet 
z běžné třífázové zásuvky (380 V), kterou má 
prakticky každý dům. 
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Dojezd a spotřeba
Vyšší spotřeba u verze 

4x4 a jen průměrný 
dojezd

Výkon a zrychlení 

Cena výkonnějších 
verzí a výbav

Jízdní vlastnosti, vnitřní 
prostor

Nadprůměrně vysoké 
zůstatkové hodnoty

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

16,2/16,3 16,2/23,9 17,3

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 62,22 %

150 000 km 3 roky 54,71 %

210 000 km 3 roky 47,21 %

Škoda Enyaq iV 80
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 4,50 Kč/kWh: 0,78 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 17,3 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +9 °C: 445 km

Elektromobil

Mezi neprémiovými značkami řadíme 
Škodu Enyaq společně s vozy Volks-

wagen ID.4,  Hyundai Ioniq 5 a  Kia EV6 
k nejlepším elektromobilům na trhu. Enyaq 
ani náročnější řidiče nezklame jízdními vlast-
nostmi, nabídne solidní dojezd, nadprůměr-
ný vnitřní prostor a vyspělé technologie.

Velký téměř jako kodiaq

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

Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru 
s přehledem pojme základní výbavu, nabíje-
cí kabely nebo roletu. 

Díky uložení akumulátorů pod podlahou 
bylo možné vytvořit interiér bez středového 
tunelu a  místo něj využít praktický systém 
odkládacích prostor. Pod loketní opěrkou je 
tak možné využít objem 6,2 litru, otevřená 
schránka pod středovou konzolí nabízí dal-
ších 11 litrů. 

Verze 4x4 má znatelně 
vyšší spotřebu

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

stupni. Základní verze s 50kWh akumuláto-
rem není určena pro náš trh. V Česku tedy 
základ tvoří verze 60 iV (62kWh akumulá-
tor, využitelných je 58 kWh), kterou pohání 
elektromotor o  výkonu 132 kW (cena od 
1 124 900 Kč). Reálný dojezd je výrazně nad 
300 km. Testovaná, středně výkonná verze 
nabízí akumulátor o  kapacitě 82 kWh (vy-
užitelných je 77 kWh) a elektromotor o vý-
konu 150 kW (cena od 1 254 900 Kč). Tato 
verze nás velmi příjemně překvapila nízkou 
dlouhodobou spotřebou (17,3 kWh/100 km) 
a dojezdem 445 km. Testovali jsme i vrchol-
nou verzi se dvěma elektromotory a poho-
nem všech kol (výkon 195 kW, akumulátory 
82 kWh, cena od 1 319 900 Kč). Dynamika 
je o poznání lepší (plný výkon všech elektro-
motorů lze využít jen při nabitých akumulá-
torech a dosažené provozní teplotě), spotře-
ba je ale znatelně vyšší (20,5 kWh/100 km), 
a  tak jsme na plně nabitý akumulátor ujeli 



V Evropě tvořil segment malých dodávek 
před dvěma lety 613 000 vozidel. Jedná 

se o vysoce konkurenční segment, na který 
výrazně tlačí elektrifikace. Řada evropských 
metropolí zavedla nízkoemisní, nebo do-
konce bezemisní zóny, avšak rozvážkové 
služby, řemeslníci a  subjekty státní správy 
potřebují bezproblémový přístup do všech 
částí města. 

Elektrické deriváty oblíbených dodávek 
na sebe nenechaly dlouho čekat. Elektrický  
Citroën Berlingo a Peugeot Partner, který je 
dlouhodobým lídrem své třídy, jsme vyzkou-
šeli v rámci prvních testovacích jízd v okolí 
Paříže. 

Extrémní dojezd 
není třeba

Jako správní koncernoví sourozenci sdí-
lejí identickou platformu EMP2 známou 
z  osobních vozů i  pohonnou soustavu. 
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Současná generace Peugeotu Partner a Citroënu Berlingo je s námi už od roku 2019. Nyní dostala 
elektrický pohon a nové digitální prvky. Automobilka navíc připravuje další překvapení!

Sourozenci na práci 
a bez emisí

Představujeme                                             PEugEot PartnEr a Citroën BErlingo S ElEktriCkým PohonEm

Dojezd 275 km dle metodiky WLTP bude vícemé-
ně odpovídat realitě. Ve srovnání s konvenčními 
pohony je elektrická verze komfortnější.

Peugeot Partner a Citroën Berlingo lze nyní objednat i s čistě elektrickým pohonem. Ceny startují na částce 799 000 Kč bez DPH. 

Jejím základem je elektromotor s výkonem 
100 kW a  točivým momentem 260 Nm. 
Energie je čerpána z lithium-iontového aku-
mulátoru s kapacitou 50 kWh udělující do-
dávkám dojezd 275 km (metodika WLTP) 
a maximální rychlost 130 km/h. 

Z interních průzkumů skupiny PSA vzešlo, 
že 80 % uživatelů v tomto segmentu naje-
de ročně cca 21 000 km. Denní nájezdy se 
většinou pohybují kolem 75 km a prakticky 
nikdo za pracovní den nepřesáhne 200 km. 
Co se týče skladby, tak 31 % jízdy stráví ři-
dič ve městě, 53 % mimo město a 16 % na 
dálnici. Ve městě mu pomáhá výška dodáv-
ky do 190 cm a průměr otáčení 10,8 metru. 

režim Eco může zvýšit 
dojezd o více než 20 %

Řidič může volit mezi třemi provozními 
režimy. Power využívá plný výkon elektro-
motoru 100 kW a má nejostřejší reakci na 
plynový pedál. Při volbě režimu Normal je 
vyššího dojezdu dosaženo snížením výko-
nu motoru na 80 kW, nižší je i citlivost ak-
celeračního pedálu. Režim Eco maximálně 
upřednostňuje dojezd. Výkon elektromo-
toru je snížen na 60 kW. Zároveň s  tím je  
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základní verze L1 startuje na 799 000 Kč, 
prodloužená L2 pak na 824 000 Kč bez 
DPH. Automobilky navíc lákají zaváděcí akč-
ní slevou 149 100 Kč pro L1 a 154 100 Kč 
u verze L2. 

Vodíková budoucnost 

V  Německu a  Francii budou firmy testo-
vat v reálném provozu větší Peugeot e-Ex-
pert s  vodíkovým pohonem. Elektromotor 
vychází z  výše popsané specifikace a  má 
i  stejné výkonnostní parametry. Vyrobená 
energie je ukládána do akumulátoru s  ka-
pacitou 10,5 kWh.  Trojice zásobníků pojme 
4,4 kg vodíku, které vystačí pro trasu dlou-
hou přes 400 km. Jejich dotankování trvá 
přibližně tři minuty. Do nákladového prosto-
ru o  objemu až 6,1 m3 si nechá vodíkový 
expert naložit až 1100 kg a dalších 1000 kg 
utáhne na vozíku. Představa, že by se stej-
ná technologie objevila i v menším partneru, 
není nereálná, české zastoupení však o plá-
nech takové verze nemá informace. 

i snížen příkon největších spotřebičů, přede-
vším pak topení a klimatizace. Dojezd může 
být v tomto režimu vyšší o více než 20 %. 

nabito a připraveno

V zásadě jsou dostupné tři možnosti nabí-
jení. Z běžné zásuvky (16 A) lze dosáhnout 
plného nabití za cca 15 hodin. Za 5,5 hodiny 
přibude dojezd 100 km. Ve firemním zázemí 
se ale spíše setkáte s wallboxy o výkonech 
mezi 3,7 až 22 kW využívajícími příplatko-
vý kabel Mode 3. V  takovém případě trvá 
nabití z 0 na 100 % mezi 5 (wallbox 11 kW 
na třífázový proud) až 7,5 hodinami (wallbox 
7,4 kW na jednofázový proud). Třetí alter-
nativou je 100kW rychlonabíječka schop-
ná kabelem Mode 4 dobít 80 % baterie za  
30 minut. Na baterii je poskytována záruka 
70 % kapacity během osmi let nebo ujetí 
160 000 km. Certifikát kapacity baterie se 
vydává při kontrole po 1 roce nebo ujetí  
20 000 km a poté při každé prohlídce, tedy 
každé dva roky nebo po ujetí 40 000 km. 

Stav akumulátoru a  proces nabíjení lze 
kontrolovat a  spravovat na dálku pomocí 
aplikace v  chytrém telefonu nebo tabletu. 
Pokud je nemáte, využijete speciální rozhra-
ní „energie“ na infotainmentu s  5palcovou 
nebo 10palcovou obrazovkou. Stejně tak 
nastavíte před jízdou i teplotu v kabině. 

Ë-Berlingo Van je k  dispozici v  délkách 
440 a 475 cm s užitečným zatížením 800 kg 
a možností táhnout přívěs do 750 kg. Uži-
tečný objem, který se oproti verzi se spa-
lovacím motorem nezměnil, dosahuje od  
3,3 m3 (XS) do 4,4 m3 (XL). Vpředu nalez-
neme tři plnohodnotná sedadla, úložné 
prostory o celkovém objemu 113 litrů a dě-
licí přepážku umožňující přepravu dlouhých 
předmětů. 

V jízdě elektřina vede

Citroën Berlingo a  Peugeot Partner jsou 
technikou i  jízdními vlastnostmi identické 
vozy. Jediným zásadním rozdílem je prove-
dení volantu a přístrojové desky. Preference 
pro jeden či druhý model je tedy zcela indi-
viduální. Jízdní vlastnosti jsou velmi dobré, 
a  to jak v ohledu stability v zatáčkách, tak 
tlumení nerovností. Co se komfortu jízdy 
týče, nechává elektrická verze konvenční 
pohony daleko za sebou. Do kabiny ne-
pronikají žádné vibrace, dávkování výkonu 
je v  normálním režimu příkladně lineární 

a  okamžitě dostupný točivý moment po-
skytuje dodávkám zejména ve městě velmi 
dobrou dynamiku. V režimu Power pak vůz 
okamžitě reaguje na sebemenší povel ply-
nového pedálu. Vyšší rekuperační stupeň B 
výrazně omezuje potřebu šlapat na brzdový 
pedál v městském provozu. 

Na trase dlouhé 59 km jsem vyzkoušel 
prázdného partnera a  berlingo s  200 kg 
zátěží. Trasa vedla po okresních silnicích 
a  vesnicích. Věrně kopírovala trasu insta-
latéra pracujícího na periferii metropole. 
Partnera jsem přebíral s plně nabitým aku-
mulátorem. Po ujetí 69 km ukazovala pa-
lubní deska průměrnou rychlost 45 km/h, 
71 % baterie, dojezd 180 km a  spotřebu  
18,6 kWh/100 km. Nutno dodat, že dopra-
va s  polednem zhoustla, což vyžadovalo 
časté stání a  rozjezdy. Zatížené berlingo 
jsem dostal s  dojezdem 148 km a  65 % 
baterie. Po ujetí stejné vzdálenosti počítač 
ukázal průměrnou rychlost 51 km/h, 38 % 
baterie a spotřebu 17,9 kW/100 km. 

Stále na vrcholu, ale…

Není bez zajímavosti, že nové berlingo 
a  partner se staly dodávkami roku 2019. 
Technická vyspělost a  bohatá nabídka 
asistenčních i  komfortních technologií ze 
segmentu osobních vozů je dodnes drží 
na předních příčkách. Jenže za uplynulé tři 
roky je konkurence silně dotáhla. Například 
nový Renault Kangoo nabízí nadprůměrnou 
užitnou hodnotu především díky absenci B 
sloupku i řadu dalších chytrých řešení. Kan-
goo je ale dražší a aktuálně ho s elektrickým 
pohonem nekoupíte, což sourozencům od 
PSA dodává konkurenční výhodu. Ať už se 
rozhodnete pro e-partner nebo ë-berlingo, 

Peugeot e-Partner/Citroën ë-Berlingo

verze Van L1 Van L2

motor  elektromotor  elektromotor

výkon (kW)/otáčky 100 100

točivý moment (Nm)/otáčky 260 260

Poháněná kola Přední Přední

Převodovka 1st. Automatická 1st. Automatická

Zrychlení 0–100 km/h (s) 11,2 11,2

Nejvyšší rychlost (km/h) 130 130

Kombinovaná spotřeba (kWh/100 km) 20–22 20,3–22,1

dojezd na jedno nabití (km, WLtP) 254–278 252–274

Provozní hmotnost (kg) 1848 1893

Rozměry (délka, šířka výška, mm) 4403/1921/1796 4753/1921/1796

Rozvor (mm) 2785 2975

Cena bez dPH (Kč) 799 000 824 000

V Německu a Francii budou firmy testovat v reál-
ném provozu větší Peugeot e-Expert s vodíkovým 
pohonem. Představa, že by se stejná technologie 
objevila i v menším modelu Partner není nereálná. 
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„Oplastované kombíky“, crossovery a SUV 
se staly běžnou součástí modelových nabí-
dek. Chápeme, proč vznikla Škoda Octavia 
Scout nebo Volkswagen Passat Alltrack. 
Plasty chrání karoserii v  běžném provozu 
a  zakrytovaný podvozek spolu s  pár cen-
timetry světlé výšky navíc usnadňují příjezd 
rodiny k  horskému středisku nebo chatě. 
Ale jak bujará musela být večerní schůze 
vedení Porsche, aby někoho napadlo udě-
lat taycan dobrodružným? Kdo si vůbec 
něco takového koupí?
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První elektrické Porsche Taycan slavilo loni s dodanými 20 000 kusy celosvětový úspěch. Například 
v Norsku tvoří 70% prodejní podíl značky. Nyní se objevila jeho praktičtější verze, která se nezalekne ani 
náročnějšího terénu. Komu se tím automobilka chce zavděčit?

Nezvykle všestranné porsche.
Sportovní, dobrodružné 
i praktické!

Evropské představení Taycanu Cross Turismo se konalo v České republice. Naprosto originální zaměření přiláká nové zákazníky. 

Elektronika umožňuje užít si zábavu v terénu a mít vůz neustále pod kontrolou

  I  listopad 2021  5554  I  listopad 2021BusinessCar

Svezli jSme Se                                       PorSche TaycaN a TaycaN croSS TuriSmo



Přesně pro takový typ povrchu byl Taycan 
Cross Turismo stvořen. Žádná offroadová 
divočina, ale klasického taycana byste ne-
chali na parkovišti a  šli pěšky. S  crossem 
jsme zajeli do údolí bez sebemenšího pro-
blému i bez zvýšeného podvozku v režimu 
Gravel. Mimochodem, pokud si vůz vyba-
víte příplatkovým paketem Off-Road, přidá-
te další 10 mm světlé výšky a s hodnotou  
168 mm jste téměř na úrovni Octavie Scout. 
A přitom pořád máte zatraceně rychlé por-
sche. Už chápete?

Nelehký cíl, 
perfektní výsledek

Úkol realizovat všechny výše popsané 
změny a dodat Taycanu Cross Turismo zce-
la nové jízdní dovednosti musel propocené 
inženýry budit hrůzou ze spánku. Výsledek 
je však fenomenální, avšak první kilometry 
přinesly rozpaky. Po přesednutí z běžného 
vozu se jízda zdála nadmíru tvrdá. Překva-
pivě i  normální taycan působil komfortněji. 
Po ujetí přibližně 100 kilometrů se tvrdost 
proměnila spíše na příjemnou tuhost, kte-
rá v  kombinaci s  příkladným pohlcováním 
nerovností dodávala jízdě nadměrnou porci 
jistoty. 

Všechny verze Cross Turisma jsou vedle 
pohonu všech kol standardně vybaveny 
tříkomorovým vzduchovým odpružením 
s  funkcí automatického snížení pro lepší  
aerodynamiku na dálnici. Zajímavou  

Na první pohled bláznivá myšlenka, jenže 
po dni stráveném s Porsche Taycan a deri-
vátem Cross Turismo to začalo dávat smysl. 
V  ideálním případě musíte mít k  dispozici 
obě verze najednou, abyste vše pochopili 
rychleji. A právě to se nám podařilo na ev-
ropském představení Taycanu Cross Turis-
mo konaném v České republice. 

V první řadě je dobré si říci, že dostat se 
k  modelům Porsche není snadné ani pro 
novináře. Automobilka nemá problém své 
skvěle vyladěné modely prodávat, na novou 
911 se stál dlouhý pořadník, a tak k medi-
ální propagaci většinou poskytne jen main-
streamová SUV. 

Úplně nové pojetí 

Snaha udělat sportovní porsche praktické 
vyvolala poprvé diskuze u modelu Panamera 
Sport Turismo, jenže v případě taycanu nejde 
jen o větší zavazadelník, celé auto má pod-
statně odlišný charakter i cílovou skupinu. 

Taycan Cross Turismo má být vedle vý-
konného sportovního vozu také praktickým 
společníkem. Ve srovnání s  klasickou ver-
zí má prodloužený rozvor o 7 mm. Kromě 
bohatého prostoru pro kolena je výš také 
zadní stropnice (+47 mm), takže i průměrně 
dospělý pasažér netrpí klaustrofobií. Kon-
figurace interiéru 2+2 umožnila integraci 
dvou anatomických sedadel i  vzadu, tak-
že cestování zde již není trestem za prohru 
v oblíbené hře kámen, nůžky, papír. 

Hlavní předností je samozřejmě zavaza-
dlový prostor, jehož objem se zvětšil ze 407 
na 446 litrů. Sklopením druhé řady dosáh-
neme hodnoty 1212 litrů a dalších 84 litrů 
poskytuje úložný prostor pod přední kapo-
tou. Automobilka pro Cross Turismo dokon-
ce vyvinula speciální držák na elektrokola. 
Pokud ještě elektrokolo nemáte, můžete si 
u Porsche vybrat hned ze dvou modelů – 
eBike Sport a eBike Cross. 

Pohorky místo botasek

Outdoorového taycana poznáte na první 
pohled. Vedle „turistické krosny“ na zádech 
dostal mohutné oplastování s funkčními aero- 
dynamickými prvky, jehož design se v  zá-
vislosti na verzi mění. Navzdory této trans-
formaci zůstal koeficient aerodynamického 
odporu stále na vynikající hodnotě Cx 0,26. 

Základní světlá výška narostla o 20 mm na 
148 mm, ale lze dalších deset přidat při zvo-
lení jízdního režimu Gravel. Ten kromě toho 
mění odezvu plynového pedálu a precizně 
rozděluje točivý moment mezi všechna čtyři 
kola. Cítit je to zejména na hlubším jemném 
štěrku, kde nedochází k pocitu prokluzu kol 
na odvalujících se kamíncích. Rozdíl mezi 
standardním nastavením a režimem Gravel 
je citelný, což jsme si mohli vyzkoušet bě-
hem testovací jízdy uprostřed kaňonu Velká 
Amerika. 

Do něj vedla nezpevněná šotolinová cesta 
s udusaným pískem a vyčnívajícími kameny. 

Nezvykle všestranné porsche.
Sportovní, dobrodružné 
i praktické!

Součástí příslušenství je i držák na elektrokola, která automobilka také nabízí 
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funkcí je programovatelné automatické zvý-
šení světlé výšky, například pokud v  práci 
parkujete v podzemní garáži s vysokými re-
tardéry.  Stačí jednou zadat a příště se s tím 
nemusíte obtěžovat. 

hrátky s gravitačním 
přetížením

Od prvního dne, co Taycan Cross Turis-
mo vstoupil na český trh, byly k  dispozici 
hned čtyři verze. Základní Taycan 4 Cross 
Turismo startuje na výkonu 380 kW (350 kW 
s  Launch Control) a  dojezdem 389 až  
456 km dle metodiky WLTP. Výkonnější 
verze Taycan 4S Cross Turismo posílila na  
360 kW (420 kW s  Launch Control) při 
zachování dojezdu mezi 388 až 452 km. 
Vrcholem jsou verze Taycan Turbo Cross 
Turismo  a Turbo S Cross Turismo s výko-
nem 460 kW (560 kW s  Launch Control), 
příčemž „esko“ má upravený manage-
ment řídicí jednotky a  stovku zvládne za  
2,9 sekundy. 

Čísla jsou hezká, ale jak rychlé dooprav-
dy je? K  testování jsme měli verzi 4 Cross 
Turismo a  vyzkoušeli jsme si i  elektronicky 

Svezli jSme Se                                       PorSche TaycaN a TaycaN croSS TuriSmo

řízený start. Můj žaludek odolává rychlejší 
jízdě na okruhu i  okreskách, ale okamžitý 
záběr točivého momentu měl i okamžitý vliv 
na ranní skromnou snídani. Myslím to vážně, 
dobře si rozmyslete, koho takto svezete. Po 
konzultaci s kolegou, který se mnou jezdil, je 
nejsilnější Turbo S spolehlivým prostředkem, 
jak dostat oběd spolujezdce na dekorovou 
lištu palubní desky. V zatáčkách pak jen člo-
věk žasne, jak neutrálně se 2245 kg těžké 
porsche chová. 

V normálním taycanu cítíte, že sedíte o pár 
centimetrů níže a jelikož podvozek nemusel 
brát ohledy na terénní dovednosti, působí 
přeci jen soustředěnějším dojmem. Rozdíly 
jsou však minimální a  pro jejich vnímání je 
třeba se soustředit a mít oba vozy k přímé-
mu srovnání, což jen podtrhuje um inženýrů 
při ladění Cross Turisma. 

Nabíjení je snadné, když 
máte odpovídající zázemí

V  rámci testovacího dne jsme navštívi-
li nabíjecí stanici Ionity u Berouna, která je 
schopna nabíjet standardním konektorem 
CCS výkonem až 350 kW. Taycan pracuje 

s 800V elektrickou soustavou namísto 400V, 
kterou najdeme v běžných elektromobilech. 
Dvoupatrový bateriový set se skládá ze 
33 článkových modulů o  celkové kapacitě  
93,4 kW. 

Standardně je taycan nabíjen střídavým 
proudem o  výkonu 11 kW, ale k  dispozici 
je i  příplatková palubní nabíječka s  výko-
nem 22 kW. Máte-li k dispozici dostatečně 
silnou stanici, můžete taycan nabíjet výko-
nem až 270 kW. Díky tomu získáte během 
pěti minut dostatek energie k  ujetí dalších  
100 km. Právě takové zázemí má i stanice 
v  Berouně, kde jsme během 25minutové 
pauzy téměř zcela dobili, přičemž v  době 
příjezdu byl akumulátor přibližně na polovině 
své kapacity. 

Představivost 
je cesta k cíli

Abychom Taycan Cross Turismo správ-
ně pochopili, vžijme se do role úspěšného 
vinaře s  lány hroznů a přilehlým sídlem na 
jihu Itálie. Příjezdová silnice je sice asfaltová, 
ale po rozlehlých pozemcích vede jen praš-
ná a štěrková cesta, která je po vydatných 
deštích plná hlubokých koryt a odhalených 
kamenů. A ve vedlejší vesnici, kam si jezdí-
te k Francescovi pro sýry a k Valerii do pe-
kárny, je to stejné. Taycan Cross Turismo je 
skvělou možností, jak si užít biblicky rychlý 
sportovní vůz s dostatkem prostoru pro čtyři 
cestující a nemuset pro pár nástrah na silnici 
dělat řidičsky značný kompromis v podobě 
macanu nebo cayene. Naproti tomu kla-
sického taycana lze chápat jako elektrický 
derivát k Porsche 911, který je prostornější, 
praktičtější a přitom nekompromisní, co se 
sportovního vyžití týče. 
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Základní technická data

verze Taycan 4 Cross Turismo Taycan 4S Cross Turismo Taycan Turbo Cross Turismo Taycan Turbo S Cross Turismo

motor 2x elektromotor 2x elektromotor 2x elektromotor 2x elektromotor

výkon (kW)/otáčky 280 360 460 460

Točivý moment (Nm)/otáčky 500 650 850 1050

Poháněná kola Všechna Všechna Všechna Všechna

Převodovka 2st. Automatická 2st. Automatická 2st. Automatická 2st. Automatická

zrychlení 0–100 km/h (s) 5,1 4,1 3,3 2,9

Nejvyšší rychlost (km/h) 220 240 250 250

Kombinovaná spotřeba (kWh/100 km) 26,4–22,4 26,4–22,6 25,9–22,6 26,4–24,4

Dojezd na jedno nabití (km, WlTP) 389–456 388–452 395–452 388–419

Provozní hmotnost (kg) 2320 2320 2395 2395

Rozměry (délka, šířka výška, mm) 4974/1967/1409 4974/1967/1409 4974/1967/1412 4974/1967/1409

Rozvor (mm) 2904 2904 2904 2904

Cena (Kč) 2 570 000 3 055 000 4 495 000 5 090 000

Kaňon Velká Amerika je pro veřejnost uzavřen. Dostat se dovnitř bylo mimořádnou příležitostí. 



Oficiální název akce byl Toyota Off-road 
den, ovšem program byl mnohem bo-

hatější, než se na první dojem mohlo zdát. 
Už samotné místo konání v Adventure Lan-
du u Bělé pod Bezdězem dává nepřeberné 
množství motoristického vyžití. Zvláště když 
vás při příjezdu přivítaly desítky vozů napříč 
modelovými řadami Toyota a Lexus. 

Celodenní akce byla rozdělena do tří blo-
ků. My jsme začali testováním ve volném 
provozu po okolních okresních silnicích. 
K  dispozici nám byla vlajková loď Lexus 
LS 500h, Lexus RX, Toyota Corolla nebo 
osobní dodávky řady Proace. Vyvoleným se 
podařilo ukořistit jediný přítomný exemplář 
druhé generace vodíkové Toyoty Mirai.  
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Ačkoliv oficiální název akce poukazoval na zdolávání náročného terénu, nakonec jsme se mohli svézt 
i  pěkně rychle. Doslova v  závodním tempu. Vyzkoušet jsme si mohli pestrou paletu modelů Lexus 
a Toyota včetně vodíkové novinky Mirai. 

Terénem i silnicí
Svezli jSme Se                                          ToyoTa a Lexus

Ve druhé části nás přivítal terénní poly-
gon, respektive jeho náročnější část, kde 
nebyla nouze o bahnité výjezdy a prudká 
klesání. Zajímavostí byla možnost srov-
nání pick-upu Hilux v  ryze pracovní verzi 
bez elektronických pomocníků, s manuální 
převodovkou a komfortní výbavou, kde ne-
chyběl automat ani řada asistentů. K nej-
používanějším patřilo automatické zdolá-
vání překážek a kontrola trakce při sjezdu 
zahrnující přibrzďování jednotlivých kol. 
Běžnou součástí pro náročný terén mo-
delů Toyota jsou dále adaptivní podvozek 
pro dokonalý kontakt s vozovkou i vyspělý 
kamerový systém. 

Překvapivě složitá jízda nebyla ani se sta-

rým dobrým manuálem bez jakýchkoliv po-
mocníků. Asistenta jízdy z kopce nahradila 
stará dobrá redukce, která vůz držela stabil-
ně v nízké rychlosti. Při zdolávání bahnitého 
terénu a  písku pomáhaly terénní pneuma-
tiky s hrubým vzorkem. Při výjezdech řidič 
ocení přesné dávkování plynu a práci s leh-
kou spojkou. 

Zajímavostí bylo srovnání přiřaditelného 
pohonu předních kol hiluxu s trvalým poho-
nem všech kol land cruiseru. 

Driftování s profesionály

S pomalým zdoláváním terénu kontrasto-
vala možnost svezení se na sedadle spolu-
jezdce se závodními profesionály. Jim byla 
k dispozici Toyota Supra, Yaris GR a Lexus 
LC 500. Zejména Yaris GR s  pohonem 
všech kol překvapil, k  jaké zábavě postačí 
261 koní při nízké hmotnosti. 

Posledním bodem programu byl lehký 
terén složený ze šotolinové cesty, přesně 
takové, jaké vedou k  lesním chatám. Zde 
byl největším lákadlem Yaris Cross, který je 
ideální kombinací čiperného crossoveru, se 
kterým můžete vyrazit i mimo silnice. Přes-
ně takový model hledají páry mladé i  po-
kročilejšího věku. Rodiny naopak sáhnou 
po větší Rav 4 nebo nedávno představené 
Toyotě Highlander. 
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S  osobními dongfengy přišel holding 
Bidli, respektive jeho nová divize Bidli 

Auto, přičemž fyzický dovoz aut a náhrad-
ních dílů zajišťuje slovenská firma Plastonic. 
Ta už má s dongfengy jistý úspěch na slo-
venském trhu – značka tam má 12 dealer-
ství. V České republice je plánován prodej 
čtyř spalovacích SUV (Fengon 5, Fengon 7, 
Glory 580 a Glory 500), dvou elektromobilů 
(Seres 3 a Seres SF5) a tří užitkových mo-
delů (C31, C32 a C35). Evropskou homo-
logaci mají zatím ale pouze tři – Glory 580, 
Fengon 5 a Seres 3. „Začínáme s cenově 
dostupnějšími vozy a  postupně začneme 
nabízet i  vyšší řady,“ říká generální ředitel 
Bidli Jiří Lejnar. Bidli bude mít větší množství 
vozů v maximální možné výbavě skladem, 
pokud si zákazník nevybere ze skladových 
aut, bude dodací lhůta tři až čtyři měsíce.

Dongfeng Glory
je pro sedm osob

Největším a  zároveň nejlevnějším mode-
lem Dongfengu na českém trhu bude ales-
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Čínská automobilka Dongfeng, jedna ze tří největších v  Číně, produkující 3,5 milionu osobních aut 
ročně, vstoupila v říjnu na český trh se třemi SUV automobily, z nichž jeden je elektrický. 

Přijíždí čínská značka 
Dongfeng

Představení                                  DonGfenG, čínská značka v čR

V Česku se začaly prodávat modely značky Dongfeng. Na snímku je SUV Fengon 5. 

poň prozatím Glory 580, sedmimístné SUV, 
jehož přední kola pohání 1,5l přeplňovaný 
zážehový motor. Podle zástupců automo-
bilky má vůz konkurovat například Škodě 
Kodiaq svou velikostí – je dlouhý 4680 mm, 
což je oproti kodiaqu jen o  necelé dva 
centimetry méně. Cena byla stanovena na  
599 900 korun jako cena konečná, která 
v  sobě zahrnuje interiér z ekologické kůže 
Nappa, elektrická okna a  zrcátka, haloge-
nové světlomety, šest airbagů a  základní 
bezpečnostní asistenty, tedy ABS s  ESP 
a kontrolou trakce, parkovací čidla s couva-
cí kamerou, radar nebo čelní kameru s mož-
ností záznamu jízdy, manuální jednozónovou 
klimatizaci či střešní okno. Prostorné auto 
nabízí i  dostatečný zavazadlový prostor od 
375 litrů při všech sedačkách zvednutých až 
po 2215 litrů ve dvoumístné konfiguraci.

fengon připomíná kupé

Dražší Fengon 5 je pětimístné SUV s ka-
roserií připomínající kupé. Jestliže tvary 
kromě předku doslova kopíruje Audi Q5 

Sportback, rozměry je jako Škoda Kodiaq, 
ale cenově je o  poznání níže – stojí od  
699 900 korun a  k  mání jsou dvě verze 
výbavy. Ekologická kůže Nappa v  interié-
ru může být kromě černé i  červená nebo 
černomodrá. Velké displeje umožňují řidiči 
a spolujezdci bez problémů provést poža-
dovaná nastavení. Klimatizace je dvouzó-
nová, ovládaná zvláštním dotykovým dis-
plejem, prosklená střecha, přední sedadla 
jsou vyhřívaná a elektricky ovládaná, navíc 
proti Glory 580 je tady třeba kontrola tlaku 
v pneumatikách nebo funkce Auto Hold. 

seres, elektrické sUv 
bez kompromisů

Důležitým želízkem v ohni Dongfengu na 
českém trhu je elektrické SUV Seres 3 za 
cenu od 859 900 Kč. V  Seres 3 najdete 
vše, co potřebujete. Nabízí bohatou výba-
vu a podle nárazových testů i vysokou míru 
bezpečnosti. 

Po nastoupení do auta vás obklopí prémi-
ová technologie jako digitální přístrojový štít, 
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ké asistenční funkce L2 s funkcí tří milime-
trových vlnových radarů, které snímají okolí 
a  případné překážky. Vozidlo je vybaveno 
devíti kamerami a  dvanácti ultrazvukovými 
radary pro provádění asistenčních funkcí 
jízdy včetně adaptivního tempomatu pracu-
jícího i  v  plné rychlosti ACC, asistence při 
sledování jízdního pruhu LKA, automatic-
kého brzdění AEB, 360° panoramatického 
obrazu a  sledování mrtvého úhlu BSD. Je 
také vybaven účinným systémem aktivního 
nočního vidění do sto padesáti metrů před 
vozidlem, který identifikuje chodce a zvířata.

elektromobilu nechybí 
nouzový generátor 
dobíjení

Kromě luxusu na palubě se spoustou vy-
chytávek se Voyah Free vyznačuje zejména 
silou svých dvou elektromotorů posílajících 
na všechna čtyři kola 680 koní výkonu 
a 1000 Nm točivého momentu. Díky tomu 
je na stovce za 4,8 vteřiny a hravě dosáhne 
i  elektronicky omezené maximální rychlos-
ti 200 km/h. Navíc má motor 1,5 turbo se 
109 koňmi sloužící jako generátor elektrické 
energie. Podle údajů výrobce by takto vy-
bavený vůz měl ujet až 860 kilometrů, jen 
na baterie pak podle cyklu NEDC 500 ki-
lometrů. Bidli Voyah i-Free prezentuje jako 
alternativu k  lexusu, infiniti či acuře, tedy 
prémiovým značkám japonských automo-
bilek. Cena není prozatím stanovena, ale 
hovoří se o částce kolem 1 300 000 Kč, což 
rozhodně není málo, ale je to výborná cena 
ve srovnání s konkurencí. 

automobily ve vestci 
i na pobočkách Bidli

Dongfeng má aktuálně jediný český 
showroom ve Vestci u  Prahy. Další mož-
nost, kde si půjde vůz prohlédnout, vyzkou-
šet a případně objednat, bude v některých 
pobočkách společnosti Bidli – těch je po 
republice pětatřicet. Autorizované servi-
sy mimo Vestec budou smluvně zajištěny 
u partnerů po celé republice.

Předobjednávky byly spuštěny už na kon-
ci srpna, otevření prvního showroomu ve 
Vestci přišlo v druhé polovině září. Komplet-
ní spuštění prodejů bylo v plánu od listopa-
du. V roce 2022 chce Bidli Auto na českém 
trhu prodat zhruba 300 elektromobilů a po-
dobný počet vozů se spalovacím motorem. 

pohledná a ergonomicky dobře řešená pří-
strojová deska s  koženkovým čalouněním 
a  elegantně zakomponovaný 10,2palcový 
plovoucí displej infotainmentu. Nechybí 
automatická klimatizace či snadno přístup-
ná tlačítka pro ovládání základních funkcí, 
v menu infotainmentu si ale můžete vybrat 
zatím jen mezi angličtinou a čínštinou. 

Seres 3 pohání synchronní elektromotor 
s  výkonem 120 kW a  točivým momentem 
300 Nm. Lithium-železo-fosfátový akumulá-
tor má kapacitu 53,6 kWh a zvládá nabíjení 
výkonem až 60 kW. Po absolvování potřeb-
ných zkoušek se nabíjecí výkon může zvý-
šit až na 150 kW. Lithium-železo-fosfátová 
baterie neobsahuje takzvané konfliktní kovy. 
Tento typ baterie má sice nižší energetic-
kou hustotu (přibližně 100 Wh na kilogram) 
než například litium-polymerová baterie, ale 
je výrazně bezpečnější. Hnaná jsou přední 
kola, na výběr je z módů Standard, Komfort 
a  Sport. Volič jízdních režimů se vysouvá 
jako u starších jaguarů či landroverů. Vůz by 
měl na jedno nabití dle WLTP ujet zhruba 
300 kilometrů. 

Bonusové nabíjení nebo 
fotovoltaická elektrárna 

Holding Bidli nabízí k  seresu unikátní 
balíček pro ekologické domácí nabíjení 
obsahující kromě auta rovněž domácí fo-
tovoltaickou elektrárnu Storion Smile T10 
s úložištěm o kapacitě 11,6 kWh a domácí 
wallbox s 22 kW. Za 1 255 000 Kč včetně 
DPH vám zařízení zdarma namontují a kro-
mě dobíjení elektromobilu inteligentně říze-
nou nabíječkou je možné přivádět z fotovol-
taického panelu do domácí sítě až 10 kW 
a vracet přebytky do veřejného rozvodu.

Dongfeng jako 
flotilové auto?

Šanci by mohly mít hlavně elektrické mo-
dely za předpokladu, že bude jejich nákup 
dotovaný státem. Uspět by mohly především 
nyní, kdy se citelně projevuje nedostatek no-
vých aut – především tehdy, budou-li auta 
Dongfengu dostupná ihned anebo bez vět-
šího čekání, jak slibuje dovozce i prodejce. 
Překážkou však může být teprve se rozvíjejí-
cí servisní síť. Podle generálního ředitele Bidli 
Jiřího Lejnara budou elektromobily konku-
rovat například elektrickým vozům Hyundai 
a Kia nebo Škodě Enyaq. Největší šanci bu-
dou mít u menších a středně velkých firem. 
První flotilu elektrických aut Dongfeng uvidí-
me v barvách samotné firmy Bidli. 

a co dál? 
Přijde slibovaný luxus

Třemi modely to samozřejmě neskončí 
a  již začátkem příštího roku by měl Dong- 
feng přijít s novinkami z vyšší třídy. Mělo by 
se jednat o výkonné elektrické SUV Seres 
SF5 a dále i první vůz luxusní divize Voyah 
– model Free, což je také elektrické SUV 
s designem z pera studia Italdesign o délce 
4905 mm, šířce 1950 mm, výšce 1690 mm 
a rozvoru 2955 mm. Existuje skutečně jen 
málo aut této třídy, která by byla ještě větší. 
Je jím například BMW X7.

Voyah Free je postaven na platformě Don-
gfeng Electric Smart Secure Architecture 
(ESSA). Odpružení je kombinací předních 
dvojitých trojúhelníkových ramen a zadního 
víceprvkového uchycení. 

Voyah Free poskytuje pokročilé automatic-

Elektromobil Seres 3, v pozadí pak velké SUV Glory 580. 
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Celoroční pneumatiky vyrábí celá řada 
firem, mezi nimi i  renomovaný Dun-

lop, Goodyear, Michelin, Continental nebo 
Pirelli. Aby tyto univerzální pneumatiky spl-
nily zákonné předpisy a mohly být označe-
ny značkou M+S, musejí zohledňovat řadu 
kompromisů, a tak v žádné disciplíně nevy-
niknou. I  to je důvod, proč se v každoroč-
ních mezinárodních testech letních i zimních 
pneumatik umísťují někde na půl cesty. Na 
druhou stranu je potřeba zdůraznit, že se je-
jich kvalita každým rokem výrazně zvyšuje. 
Boom těchto pneumatik začal před sedmi 
lety. Za tuto dobu se skutečně výrazně zlep-
šily. U hodnocení typu „Příkladné“ a „Dobré“ 
je lze doporučit. Kvůli měkčí směsi ale mají 
v  létě oproti letním pneumatikám o  něco 
delší brzdnou dráhu, vyšší spotřebu a kratší 
životnost. A právě krátká životnost částeč-

M
ila

n 
B

us
ta

, f
ot

o 
ar

ch
iv

Nabídka celoročních pneumatik je rok od roku širší. Postupně stoupá i jejich kvalita. Má tedy pro jednotlivce 
nebo firmy význam zabývat se otázkou, zda se vyplatí na celoroční pneumatiky přezouvat alespoň 
ta auta, která ujedou méně kilometrů? Částečnou odpovědí může být nezávislý test renomovaného 
německého magazínu AutoBild. 

Test celoročních pneumatik.
Vyplatí se? 

INFORMAČNÍ SERVIS                                                    Celoroční pneumaTiky

ně devalvuje investici do těchto univerzál-
ních pneumatik. Celoroční obutí nedispo-
nuje takovým nájezdem jako pneumatika 
letní. Když sečteme životnost letní i  zimní 
sady pneumatik, v  nájezdové vzdálenosti 
celoroční pneumatiky zaostanou o  zhruba 
20 %. Ještě před 5 lety to ale bylo o více 
než 30 %!

Sečteno podtrženo, i přes nedostatky se 
celoroční pneumatiky vyplatí těm řidičům, 
kteří ročně neujedou více než 10 000 km. 
Nemusí tak často jezdit do pneuservisu, 
měnit a  skladovat pneumatiky nebo mít 
dvě sady disků s  elektronickým měřením 
tlaku. Další nespornou výhodou je, že řidiči 
s menším nájezdem sjedou celoroční pneu- 
matiky dříve, což je bezpečnější, protože 
pneumatiky po čtyřech letech provozu vý-
razně tvrdnou a mění se tak zásadně jejich 

vlastnosti. Znatelně méně bezpečí tak po-
skytují především při teplotách pod bodem 
mrazu, kde se zásadně prodlužuje brzdná 
dráha na suchém, ale i mokrém asfaltu. 

Zákon celoroční 
pneumatiky uznává

Celoroční pneumatiky jsou zkrátka kom-
promisem mezi letním a  zimním pláštěm. 
Směs běhounu není tak měkká, jako je 
tomu u  zimních plášťů, ale ani tak tvrdá 
jako u  letních. Stejné je to i u desénu. Ten 
je vyšší a má více lamel pro odvod sněhu 
a nečistot, ale zároveň má i lepší schopnosti 
na suchém teplém asfaltu, protože není tak 
agresivně profilovaný.

Z pohledu zákona neexistuje žádná pře-
kážka pro používání celoročních pneuma-
tik. Splňují veškeré legislativní požadavky 
na provoz v každém ročním období. Tedy 
pokud nesou označení M+S a alpský sym-
bol sněhové vločky v  hoře. Tehdy mohou 
být používány i  v  zimním období mezi  
1. listopadem a 31. březnem, pokud se na 
silnicích vyskytuje souvislá vrstva sněhu, 
led nebo námraza, případně lze vzhledem 
k  povětrnostním podmínkám předpoklá-
dat, že taková situace nastane. Stejně tak 

  I  listopad 2021  6160  I  listopad 2021BusinessCar



Brzdná dráha závislá na hloubce desénu

Hloubka 
drážek (mm)

Brzdná dráha 
na mokru (m)

Nárůst ( %)

5 55 6

3 62 19

2 70 35

1 89 71

je možno tyto pláště bez obav použít v úse-
cích, kde jsou vyžadovány zimní pneu- 
matiky pomocí příkazové dopravní značky 
„Zimní výbava“. Ovšem je třeba myslet na 
to, že během zimy i  pro tyto pneumatiky 
platí, že musí mít hloubku dezénu minimál-
ně čtyři milimetry.

lepší ekologické 
pneumatiky

Podobně, jak se postupně zlepšují celo-
roční pneumatiky, zapracovali vývojáři také 
na ekologických pneumatikách. I  ty totiž 
musí nabídnout celou řadu kompromisů. 
Normy stále výrazně tlačí na razantnější 
snižování valivého odporu pneumatik. To je 
dáno enormními požadavky na stálé snižo-

vání spotřeby a emisí automobilů. Přesto je 
patrný významný posun především při cho-
vání na mokru při teplotách pod 10 °C, kde 
tyto pneumatiky v celkových testech propa-
dávají. Jenže v současné době už nezbývá 
příliš možností, jak dál valivý odpor snižovat. 
Jak už naznačily některé koncepty renomo-
vaných výrobců, jediným řešením je montáž 
úzkých pneumatik na nezvykle velké prů-
měry kol. Zatímco dnes je nejběžnější šest-
náctipalcový ráfek, za pár let to budou ráfky 
rozměru nad 21 palců s úzkými a nízkopro-
filovými pneumatikami. Ty by kromě menší 
hlučnosti a valivého odporu současně měly 
mít větší odolnost proti aquaplaningu, kratší 
brzdnou dráhu na mokru a  lepší vlastnosti 
na zasněžené vozovce. Díky úzkému bě-
hounu se ale znatelně zhorší jízdní vlastnosti 
na suchu. 
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Nejpoužívanější indexy nosnosti pneumatik

Index Nejvyšší nosnost kola

77 412

78 425

79 437

80 450

81 462

82 475

83 487

84 500

85 515

86 530

87 545

88 560

89 580

90 600

91 615

92 630

93 650

94 670

95 690

96 710

97 730

98 750

99 775

100 800

101 825

102 850

103 875

104 900

105 925 atd…

Nejpoužívanější rychlostní indexy pneumatik

Index Nejvyšší rychlost (km/h)

P 150

Q 160

R 170

S 180

T 190

U 200

H 210

V 220

VR 240

W 270

Y 300

ZR nad 300

TesT celoročních pneumaTik 
pro sTřední Třídu

Známka
celkové 

hodnocení

225/50 R17 Sníh Mokro Sucho Náklady

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 2+ 2+ 2 2+ Příkladné

Continental AllSeasonContact 2+ 2 2 2 Příkladné

Hankook Kinergy 4S2 2 2 2 3+ Dobré

Vredestein Quatrac Pro 2 1- 2 3 Dobré

Falken EuroAll Season AS 210 2 2+ 2 2 Uspokojivé

Nokian Seasonproof 1- 2- 2- 2+ Uspokojivé

Michelin CrossClimate 2 2+ 2- 1- 2- Uspokojivé

Maxxis Premitra All Season AP3 2+ 2- 2+ 2- Uspokojivé

Bridgestone Weather Control A005 Evo 2 2 2+ 3+ Uspokojivé

Dunlop Sport All Season 2- 2+ 2 2- Uspokojivé

Viking Four Tech 2- 2- 2- 2 Uspokojivé

Kumho Solus 4S HA32 2 3+ 2 1 Uspokojivé

Firestone Multiseason Gen02 2+ 3+ 2- 2 Uspokojivé

Pirelli Cinturato All Season SF 2 2 3+ 2 2- Uspokojivé

Nexen N'blue 4Season 3+ 3+ 2- 2+ Uspokojivé

Giti Allseason AS1 2- 2- 2- 3- Uspokojivé

Známkování je podobné jako ve škole – 1 je nejlepší, 6 je nejhorší.

Zdroj: AutoBild

TesT celoročních pneumaTik 
pro sTředně velká suv

Známka
celkové 

hodnocení

215/65 R17 Sníh Mokro Sucho

Hankook Kinergy 4S2 X 1- 2+ 2 Příkladné

Michelin CrossClimate 2 1- 2- 1- Dobré

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 SUV 2 2+ 2- Dobré

Continental AllSeasonContact SUV 1- 1- 2- Uspokojivé

Bridgestone Weather Control A005 Evo 2+ 2+ 2- Uspokojivé

Vredestein Quatrac Pro 2- 2+ 2- Uspokojivé

Pirelli Cinturato All Season SF 2 2+ 2- 2 Uspokojivé

Maxxis Premitra All Season AP3 SUV 2 2- 2 Uspokojivé

Cooper Discoverer All Season 2- 2 2- Uspokojivé

Imperial All Season Driver 3+ 4 3+ Nedoporučeno

Známkování je podobné jako ve škole – 1 je nejlepší, 6 je nejhorší.

Zdroj: AutoBild



Řidička osobního automobilu se blížila 
ke křižovatce ve tvaru kříže po hlavní 

komunikaci, která se v  křižovatce stáčela 
vpravo. Před ní ze stejného směru se ke kři-
žovatce blížil cyklista. Jel při pravém okraji 
a nedával žádné znamení o  změně směru 
jízdy. Řidička, která měla v  úmyslu na kři-
žovatce pokračovat vpravo, shodně s prů-
během hlavní, začala cyklistu v  křižovatce 
předjíždět. Protože ale cyklista pokračoval 
v křižovatce přímým směrem, došlo ke stře-
tu obou vozidel, při kterém cyklista utrpěl 
těžká zranění. 
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Pro dnešní téma mne inspirovala nedávná dopravní nehoda. Zajímavý není ani tak průběh nehody jako 
nahlížení na ni jejími aktéry a vnímání jejich míry zavinění.

Jedna nehoda, řada 
poučení

BEZPEČNOST, PŘEDPISY                                                                  MÍRA ZAVINĚNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

Řidička uvěřila mýtům

Řidička ani na okamžik nezapochybovala 
o své nevině. Argumentovala tím, že cyklista 
jel při pravém okraji, nedával žádné zname-
ní a  tak měla právo se domnívat, že bude 
pokračovat vpravo stejně jako ona. Protože 
přece kdyby chtěl hlavní opustit, jel by víc 
vlevo a dával by znamení o  změně směru 
jízdy. V tomto názoru jí utvrzovala rodina (do 
které patří i  příslušník policie), známí, do-
konce i její původní obhájce.

A v tom je asi ten největší problém. Mýtus, 
že hlavní komunikace tvoří jakousi páteř kři-
žovatky, a má se a priori za to, že kdo po ní 
jede a nic neukazuje, po ní bude také dál 
pokračovat, je v  řidičské společnosti hlu-
boko zakořeněn způsobem vyvolávajícím 
strach. Pravdou ovšem je, že hlavní a  ve-
dlejší komunikace v křižovatce plní jedinou 
funkci – umožnit určení přednosti v jízdě. Ani 
o milimetr víc. Na dávání znamení o změně 
směru jízdy nemá vliv. A  jakési imaginární 
narovnávání křižovatky podle hlavní (kdo 
jede křižovatkou po hlavní „jede rovně“) je 
životu nebezpečné.

Co říká zákon?

Zkrácená (bez újmy na významu) citace 
ze zákona – část Pravidla provozu na po-
zemních komunikacích: Řidič přijíždějící na 
křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci, 
… musí dát přednost v  jízdě vozidlům… 
přijíždějícím po hlavní pozemní komunika-
ci. Nejdůležitějším slovem v  textu je slovo 
„přijíždějícím“. Zákon totiž vůbec neřeší, 
kam, tedy po jaké komunikaci, řidič křižo-
vatku opouští. Tedy věta „přednost v  jízdě 
má řidič, který pokračuje po hlavní, před 
tím, který z  hlavní sjíždí na vedlejší“ nemá 
oporu v pravidlech a jde o čistý mýtus, který 
v některých případech poskytuje nesprávné 
řešení dopravní situace v křižovatce.

Je také důležité si uvědomit, že funk-
ce hlavní komunikace v  křižovatce končí. 
Zdánlivé pokračování hlavní komunikace je 
ve skutečnosti hlavní komunikací pouze pro 
protijedoucí vozidla. Logicky. Jestliže se zá-
kon zabývá pouze tím, po jaké komunikaci 
vozidlo do křižovatky přijelo a vůbec se ne-
stará o to, po jaké ji opouští, pak je nesmy-
slné hovořit o  tom, že komunikace, která 

 
Jirko, nezapomeň k dopravní akademii zase dál na dvoustranu dolní podval – viz poslední 
číslo 4/2021 str 64-65 
 
Snad bude dostačovat kvalita obrázku v rámci wordu. Ty obrázky musejí být ve zlomu na 
stejném místě, jako jsou uloženy ve wordu. 
 
 
Str  62-63 
 
Záhlaví:  
Bezpečnost, předpisy  Míra zavinění dopravních nehod 
 
 
Jedna nehoda, řada poučení 
 
Pro dnešní téma mne inspirovala nedávná dopravní nehoda. Zajímavý není ani tak průběh 
nehody jako nahlížení na ní jejími aktéry a vnímání jejich míry zavinění. 
 
Řidička osobního automobilu se blížila ke křižovatce ve tvaru kříže po hlavní komunikaci, 
která se v křižovatce stáčela vlevo. Před ní ze stejného směru se ke křižovatce blížil cyklista. 
Jel při pravém okraji a nedával žádné znamení o změně směru jízdy. Řidička, která měla 
v úmyslu na křižovatce pokračovat vpravo, shodně s průběhem hlavní, začala cyklistu 
v křižovatce předjíždět. Protože ale cyklista pokračoval v křižovatce přímým směrem, došlo 
ke střetu obou vozidel, při kterém cyklista utrpěl těžká zranění.  
 

 
 
Řidička uvěřila mýtům 
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Správné používání ukazatelů 
směrů může výrazně přispět 

k prevenci vzniku doprav-
ních nehod 



že opouštějí hlavní komunikaci a neuvědo-
mují si rizika s tím spojená.

 Například, jestliže se řidič modrého vo-
zidla rozjede a srazí s červeným vozidlem, 
bude argumentovat tím, že řidič červeného 
vozidla blikal vpravo a  tedy se podle prin-
cipu omezené důvěry v dopravě mohl do-
mnívat, že skutečně odbočí vpravo. Celého 
zavinění se tím sice nejspíš nezbaví, ale roz-
hodně přenese část míry zavinění na řidiče 
červeného vozidla. Tedy, má-li být jízda bez-
pečná, musí být jasná, čitelná, srozumitelná 
a  řidič nesmí nikoho nechávat na pochy-
bách, co bude v  příštích okamžicích jeho 
činností. A  pokud svými směrovými světly 
„slíbí“ směr své jízdy, musí slib dodržet.

Mýty spojené s funkcí hlavní pozemní ko-
munikace v křižovatce jsou tak silné, že při 
sledování některých křižovatek zjišťujeme, 
že se v nich 99 % řidičů chová nesprávně. 
A ti ostatní, třeba i dobře (čerstvě) vycvičeni 
v autoškole, to od nich rychle okoukají. Pře-
ce když to dělají všichni, je to asi správně. 
Bohužel, často není. A  co je horší, mnozí 
řidiči se to dozvědí až z rozsudku soudu. 

vede z křižovatky pryč (myšleno ve směru 
jízdy vozidel) je hlavní nebo vedlejší. Tedy, 
ono se vlastně vůbec nedá říci, že vozidlo 
v křižovatce pokračuje po hlavní. Nepokra-
čuje, z jeho směru hlavní v křižovatce končí.

Řidička jako jediný viník 

Zpět k oné nešťastné řidičce, ve které celé 
její okolí živilo iluzi, že je nevinná. Skonči-
la před soudem jako jediný viník popsané 
nehody. Cyklista jel přímo, tedy nedával 
znamení o  změně směru jízdy. Jel přímo, 
proto jel předpisově u  pravého okraje vo-
zovky. Na jeho jednání nelze spatřit nic 
špatného a  protiprávního. Naopak řidička 
jej začala předjíždět v  křižovatce (na tom 
by samo o sobě nebylo nic špatného, při-
jížděla po hlavní komunikaci a  tak neměla 
zakázáno předjíždět), v poslední fázi před-
jížděcího manévru ovšem cyklistovi zkřížila 
cestu, čímž ho ohrozila, a porušila tak po-
vinnost uloženou jí zákonem: Při odbočová-
ní na křižovatce… musí řidič dávat znamení 
o změně směru jízdy; při odbočování nesmí 
ohrozit řidiče jedoucí za ním a  musí dbát 
zvýšené opatrnosti. Díky předjetí cyklisty 
v  křižovatce se cyklista stal oním „řidičem 
jedoucím za ním“, a proto za jeho zranění 
odpovídá řidička.

Použitý ukazatel směru 
závisí na tvaru křižovatky!

Z  dosavadního textu plyne, že pro účely 
znamení o změně směru jízdy je třeba kři-
žovatku posuzovat pouze podle jejího tva-
ru, průběh hlavní do toho nijak nevstupuje. 
Pokud tedy na křižovatce odbočuji vlevo, 
dávám znamení o  změně směru jízdy vle-
vo a  je lhostejné, co se v  křižovatce děje 
s hlavní a vedlejší komunikací. A analogic-
ky, pokud do křižovatky přijíždím po hlav-
ní komunikaci a  pokračuji přímo, zásadně 
nedávám znamení o  změně směru jízdy, 
opět lhostejno, kam hlavní pokračuje (jistě, 
nepokračuje nikam, řekli jsme si, že hlavní 
v křižovatce končí). 

Existuje jediný případ, kdy lze doporučit 
užití znamení o změně směru jízdy vpravo, 
přestože řidič pokračuje přímo. V takovém 
případě nepůjde o přestupek, zákon na to, 

byť v poněkud obecnější rovině, pamatuje. 
Půjde o případ podle následujícího obrázku. 
Řidič červeného vozidla oznamuje řidiči vo-
zidla žlutého, že má opravdu v úmyslu po-
kračovat přímo a že tedy na něj tento řidič 
nemusí čekat. 

Už to ale nepůjde v tomto případě, proto-
že zde by mohlo dojít k chybné interpretaci 
znamení tak, že řidič hodlá odbočit vpravo.

Právě v  této situaci řidiči často chybují. 
Podléhají neodbytnému nutkání dát najevo, 

opět lhostejno, kam hlavní pokračuje (jistě, nepokračuje nikam, řekli jsme si, že hlavní 
v křižovatce končí).  
Existuje jediný případ, kdy lze doporučit užití znamení o změně směru jízdy vpravo, přestože 
řidič pokračuje přímo. V takovém případě nepůjde o přestupek, zákon na to, byť v poněkud 
obecnější rovině, pamatuje. Půjde o případ podle následujícího obrázku. Řidič červeného 
vozidla oznamuje řidiči vozidla žlutého, že má opravdu v úmyslu pokračovat přímo a že tedy 
na něj tento řidič nemusí čekat.  
 

 
 
 
Už to ale nepůjde v tomto případě, protože zde by mohlo dojít k chybné interpretaci 
znamení tak, že řidič hodlá odbočit vpravo. 
 
Robert Kotál, foto archiv a autor 
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Právě v této situaci řidiči často chybují. Podléhají neodbytnému nutkání dát najevo, že 
opouštějí hlavní komunikaci a neuvědomují si rizika s tím spojená. 
 

 
 
 Například, jestliže se řidič modrého vozidla rozjede a srazí s červeným vozidlem, bude 
argumentovat tím, že řidič červeného vozidla blikal vpravo a tedy se podle principu omezené 
důvěry v dopravě mohl domnívat, že skutečně odbočí vpravo. Celého zavinění se tím sice 
nejspíš nezbaví, ale rozhodně přenese část míry zavinění na řidiče červeného vozidla. Tedy, 
má-li být jízda bezpečná, musí být jasná, čitelná, srozumitelná a řidič nesmí nikoho nechávat 
na pochybách, co bude v příštích okamžicích jeho činností. A pokud svými směrovými světly 
„slíbí“ směr své jízdy, musí slib dodržet. 
 

 
 
Právě v této situaci řidiči často chybují. Podléhají neodbytnému nutkání dát najevo, že 
opouštějí hlavní komunikaci a neuvědomují si rizika s tím spojená. 
 

 
 
 Například, jestliže se řidič modrého vozidla rozjede a srazí s červeným vozidlem, bude 
argumentovat tím, že řidič červeného vozidla blikal vpravo a tedy se podle principu omezené 
důvěry v dopravě mohl domnívat, že skutečně odbočí vpravo. Celého zavinění se tím sice 
nejspíš nezbaví, ale rozhodně přenese část míry zavinění na řidiče červeného vozidla. Tedy, 
má-li být jízda bezpečná, musí být jasná, čitelná, srozumitelná a řidič nesmí nikoho nechávat 
na pochybách, co bude v příštích okamžicích jeho činností. A pokud svými směrovými světly 
„slíbí“ směr své jízdy, musí slib dodržet. 
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Původní vláda připravila aktualizaci Ná-
rodního akčního plánu čisté mobility, 

jež má být nové vládě předložena do konce 
letošního roku. Návrh by mohl bez větších 
změn projít legislativním procesem. Počítá 
se s tím, že dotace půjdou hlavně na dobíje-
cí stanice a auta, přičemž komponenta čis-
tá mobilita má za cíl postavit 52 dobíjecích 
bodů a 10 kilometrů dynamického dobíjení 
pro veřejnou dopravu, 1500 neveřejných 
dobíjecích bodů pro podnikatele, dále vy-
budovat 2880 dobíjecích bodů v obytných 
budovách a 200 dobíjecích bodů pro obce, 
kraje, státní správu a  jimi zřízené instituce 
a další. V komponentě na rozvoj čisté mo-
bility stát rovněž podpoří nákup 3525 elek-
tromobilů, 30 vodíkových osobních vozidel 
a  1000 cargo e-kol pro podnikatele, 1485 
vozidel (elektromobily, H2) pro obce, kraje 
a  státní správu, 20 bateriových trolejbusů 
a 20 nízkopodlažních tramvají v Praze. Dota-
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Přední zástupci českého a slovenského petrolejářského průmyslu se v září již podeváté sešli v čestlickém 
hotelu Aquapalace na kongresu Čerpačka, aby jednali o  problémech, jež hýbou světem čerpacích 
stanic. Cílem kongresu bylo informovat a inspirovat je, aby obstáli v přelomové době.

Prodej klasických paliv bude 
ustupovat

SLUŽBY            Budoucnost čerPacích stanic

ce budou vypsány po volbách do Poslanec-
ké sněmovny, tedy začátkem příštího roku. 

charakter čerpacích 
stanic se mění

Zákazníci však nejezdí na čerpací stanice 
pouze pro pohonné hmoty, ale realizují zde 
i nejrůznější nákupy a nejde jen o věci spo-
jené s provozem motorového vozidla. Prá-
vě naopak, míří sem stále častěji za kávou 
a občerstvením, ale i za potravinami a zbo-
žím denní potřeby. Čerpací stanice se tak 
mění z místa, kde se pouze tankovalo, na 
místo, kam si lidé rádi zajdou na kávu, sjed-
nají si tu schůzku nebo pořídí rovnou celý 
běžný nákup. Moderní obchod je o zážitku, 
a  ten zákazník očekává i na čerpací stani-
ci. Atmosféra v něm musí vyvolat chuť na-
kupovat. Zda se čerpací stanice stane pro 

zákazníky příjemným místem, do velké míry 
rozhoduje obsluhující personál, který může 
provozovateli výrazně zvýšit tržby. O úspě-
chu čerpací stanice na konkurenčním trhu 
dále rozhodují interiér a exteriér pumpy, vý-
běr vhodného sortimentu či správné uspo-
řádání nabídky.

Gastro služby mohou 
zvýšit obrat o třetinu

Frekventované čerpačky u dálnic, výjezdů 
z  měst a  v  turisticky atraktivních místech 
jsou dnes úseky s  teplým občerstvením 
vždy vybaveny a  nové či rekonstruované 
pumpy na nejlukrativnějších místech jsou 
s  restaurací či bistrem přímo koncipovány. 
Některé čerpací stanice jsou spojené s re-
staurací, jiné nabízejí rychlé občerstvení 
v podobě čerstvých sendvičů, baget, salátů 
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Kromě klasických paliv na rekonstruovaných čerpacích stanicích přibývají také dobíjecí stanice pro elektromobily. Prodej zemního plynu nebo propan-butanu 
známe už z minulosti. 



čerpací stanice začínají 
plnit i roli večerek

Zvláště pak na menších městech se mění 
charakter čerpaček, které často přebírají 
také roli večerek, kdy se přiklánějí ke kon-
ceptu shopů a stávají se spíše servisní sta-
nicí, na níž je možné zajištění komplexních 
služeb – zákazníci si mohou natankovat, 
nakoupit i něco vyřídit. Jak uvedli na kon-
gresu zástupci agentury NielsenIQ Pavol 
Zajíc a Daniel Plecháč, vzrostly v posled-
ních sedmi měsících tržby na čerpacích 
stanicích spojených s  obchodem. Česká 
republika je podle nich v tomto směru vý-
jimečná. 

Výrazný nárůst tržeb 
díky obchodu

Vývoj tržeb se za poslední více než rok 
a půl značně měnil. Zatímco před covidem 
se čerpacím stanicím dařilo, s příchodem 
první vlny tržby poklesly, v  té samé době 
se ale dařilo obchodním řetězcům, kde 
naopak tržby rostly. Ani v  létě 2020 nebyl 
zájem o  prodeje na čerpacích stanicích 
velký, vzhledem k  tomu, že nepřijelo tolik 
zahraničních turistů jako v  jiných letech. 
Druhá vlna na podzim 2020 ale přinesla 
obrat a lidé začali na čerpací stanice jezdit. 
Dařit se jim začalo především v důsledku 
nedělního zákazu prodeje, který se jich ne-
týkal. A následně za prvních sedm měsíců 
letošního roku zaznamenaly nárůst tržeb 
o  13,2 procenta. Zákazníci si totiž stále 
více jezdí na čerpací stanice nejen pro po-
honné hmoty, ale i  nakoupit. NielsenIQ je 
porovnává s tradičním trhem a prodejnami 
na menších městech s méně než 400 m² 
prodejní plochy. 

Závěrem

Je jasné, že čerpací stanice, jak jsme je 
znali ještě na konci minulého století, jsou už 
dnes minulostí. Aby přežily, musí se adap-
tovat a převzít na sebe i další funkce, dříve 
nepředstavitelné a nemyslitelné. Potravinář-
ství a pohostinství jim v tomto směru nabízí 
dostatek volného prostoru. 

Řada z  nich také buduje rychlonabíjecí 
stanice nebo nabízí prodej zemního plynu 
nebo LPG. Nabídka služeb tak výrazně ros-
te a s přechodem na elektromobilitu bude 
proměn ještě mnohem více. 

či sladkého pečiva. Hlavní roli hraje čers-
tvost a  rozmanitost. A  samozřejmě také 
aktivní prodej. 

Gastronomické služby mohou čerpací 
stanici přinést zvýšení obratu až o  třetinu 
ročně. Gastro má na pumpách velký po-
tenciál a místo pro něj by proto měly najít 
i  malé, nezávislé čerpačky. Největší frek-
vence strávníků bývá v ranních hodinách na 
snídaně, pak v dopoledních hodinách na sil-
nějších přesnídávkách či časných obědech. 
V  dobře zavedeném bistru či restauraci 
mívají i zásobu jednorázových polystyréno-
vých menuboxů na jídlo k pozdější konzu-
maci na cestách (princip to go). 

restaurace jsou 
vyhledávány 
i samostatně 

Na většině čerpacích stanic ve skutečnos-
ti nevaří, ale hotová teplá jídla se dovážejí 
a udržují v horkém stavu hlavně na speci-
álních ohřevných pultech s vitrínou, z nichž 
se před zákazníky také servírují. Výběr má-
lokdy přesáhne čtyři pět druhů jídel, k tomu 
patří ohřívané uzeniny a  lahůdkové a zele-
ninové saláty. Jedná se převážně o osvěd-
čená a  nejžádanější česká jídla, doplněná 
o  odlehčenou, nízkokalorickou specialitu. 
Jsou však i výjimky, kdy restaurace na kaž-
dé čerpačce vaří samostatně a z čerstvých 
surovin. Takovým příkladem jsou čerpačky 
KM-PRONA, kde standardem je česká kla-
sika, tedy řízky, guláš nebo vrabec se zelím. 
V centru Liberce pak už řadu let provozuje 
čerpací stanici, jež má restauraci otevřenou 
nonstop. Navštěvována je i zákazníky, kteří 
palivo vůbec nečerpají. Tahle čerpačka byla 
v  roce 2017 vyhlášena v  oborové anketě 
Petrol Awards dokonce čerpací stanicí roku.

čerpačka synonymem 
kavárny a schůzek

Hlavním pilířem gastra na čerpacích stani-
cích je bezpochyby káva. Staré skříňové au-
tomaty s instantní kávou jsou postupně na-
hrazovány přístrojovým kávovým servisem 
se špičkovými kávovary na čerstvě umletou 
kávu, schopnými připravit i dokonale našle-
hanou mléčnou pěnu do kávových specialit, 
jako jsou rozličné druhy cappuccina či kávy 
typu latté.

Chuť kávy umocňuje i  vybavení interiéru, 
aby čerpací stanice vypadaly spíše jako ka-
várny, aby se v nich lidé cítili dobře, relaxo-
vali nebo pořádali i svoje pracovní schůzky. 
To je další nový směr, protože zázemí čerpa-
cích stanic je už na takové úrovni, že lze na 
nich absolvovat i důležité pracovní schůzky. 

Za nákupem nemusíte 
do obchodu

Průkopníkem prodeje potravin na čerpa-
cích stanicích v  České republice se stala 
společnost Billa, která již od roku 2014 
spolu se společností Shell realizuje na je-
jích čerpacích stanicích projekt Billa Stop  
& Shop spojující výhody čerpací stanice 
a  klasického obchodu. Začínaly na pěti 
čerpacích stanicích, dnes jich je už po 
celé České republice sedmdesát. V jakou-
koli hodinu, ve všední den, o víkendu i ve 
svátek zde nakoupíte čerstvé pečivo, ovo-
ce, zeleninu, uzeniny, sýry, chlazené zbo-
ží nebo drogerii, více než 1200 produktů. 
U pokladny pak zaplatíte oboje najednou, 
nákup i pohonné hmoty. To vše přináší zce-
la nový rozměr nákupu potravin a pohon-
ných hmot.
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Moderní čerpací stanice nabízejí celou řadu služeb. Například síť KM-PRONA ve svých restauracích vaří 
z čerstvých surovin. 



Čínská automobilka Aion, součást kon-
cernu GAC (Guangzhou Automobile 

Corporation), představila v červenci skutečný 
„technologický zázrak“. Jde o dvě verze no-
vého SUV Aion V (verze 3C a 6C) s pozoru-
hodnou rychlostí nabíjení. Umožňuje doplnit 
energii v řádu minut (nikoli desítek minut), aniž 
by došlo k poškození baterie.

Čína upravila 
grafenové baterie

Ve verzi 3C, která by měla nabídnout do-
jezd 500 km, se elektromobil Aion V dokázal 
při prezentaci nabít z 0 na 80 % za 16 minut 
a z 30 % na 80 % za 10 minut. A typ 6C, který 
podle výrobce umožní až 1000km dojezd, na-
bídne ještě impozantnější parametry: dosáhl 
nabití svých akumulátorů z 0 na 80 % za 8 
minut. Pokud má baterie ještě 30 % zbývající 
kapacity, dobije ji na 80 % dokonce za pou-
hých pět minut. Což je už téměř srovnatelné 
s klasickým tankováním vozu se spalovacím 
motorem. 

Při prezentaci nabíječka ukázala nabíjecí vý-
kon 481 kW, přičemž baterie byla nabitá na 
80 %. Když nabíjecí napětí dosáhlo 855,6 V, 
nabíjecí proud činil 562,8 A, což umožnilo na-
bití akumulátorů EV až 35,1 kWh za neuvěři-
telné pouhé 4 minuty. Podle tvrzení čínského 
výrobce by ani tak vysoká rychlost nabíjení 
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Dosud kritizované hlavní slabiny elektromobilů – nízký dojezd a dlouhé dobíjení – budou možná už brzy 
minulostí. Nové technologie umožňují učinit tyto parametry srovnatelné s běžnými vozidly.

U nabíječky stejně rychle 
jako u pumpy?

Technické inovace                                                    Rychlonabíjení elektRomobilů

Čínská automobilka Aion představila novinku s pozoruhodnou rychlostí nabíjení. Životnost akumulátoru 
by měla vystačit na ujetí milionu kilometrů.

Za tajemstvím extrémně rychlého nabíjení stojí 
baterie využívající grafen, supertenkou formu 
uhlíku

neměla mít vliv na životnost baterií a i při ce-
loročním nabíjení modelu 6C při pokojové 
teplotě by baterie měly vydržet nabíjecí cykly 
dostačující na ujetí milionu kilometrů. 

Za tajemstvím tohoto extrémně rychlého na-
bíjení stojí baterie využívající grafen, superten-
kou formu uhlíku, která je však výrobně velmi 
náročná. Tedy až dosud. Koncern GAC už 
loni informoval o svém patentu na převratně 
levnou výrobu grafenu. 

Zda bude představená novinka fungovat 
a dosahovat avizovaných parametrů i v reál-
ných podmínkách, se v praxi ukáže již brzy. 
Vůz má totiž přijít na trh koncem září letošního 
roku. Zároveň se zahájením prodeje mají po 
celé Číně začít přibývat superrychlé nabíječky 
schopné tyto rekordně krátké nabíjecí časy 
umožnit.

izraelci sází 
na chytrý mix inovací

Dalším pozoruhodným příkladem úsilí vyře-
šit letitý problém elektromobilů, je projekt iz-
raelské firmy StoreDot, která se zaměřuje na 
vývoj rychlonabíjecích baterií. Díky její patento-
vané technologii s názvem XFC (Extreme Fast 
Charging) by se rovněž mohlo nabíjení zkrá-
tit na výrazně přijatelnější časy srovnatelné 
s běžným tankováním. Využívá řadu inovací 
jak v  oblasti hardwaru, tak i  softwaru, který 

řídí nabíjecí proces. Díky tzv. booster funk-
ci umožňuje baterii analyzovat a  upravovat 
v  reálném čase její optimální nabíjení a  také 
schopnost přijímat vyšší nabíjecí proud, při-
čemž speciální software by měl zajistit rychlé 
nabíjení bez přehřívání. 

Nová technologie by tak měla nabídnout 
možnost nabíjení baterií elektromobilů mno-
hem vyššími nabíjecími proudy, než jaké jsou 
používány nyní, a umožnit až o 50 % rychlejší 
nabíjení, což by v praxi mohlo znamenat na-
bití elektromobilu na plnou kapacitu i za méně 
než pět minut.

Revoluční nabíjecí izraelská technologie 
redefinuje chemii konvenčních Li-Ion baterií 
především nahrazením grafitu v  anodě kře-
míkovými nanočásticemi, aby se překonaly 
hlavní problémy v oblasti bezpečnosti, život-
nosti cyklu a bobtnání článku během procesu 
nabíjení.

Jak uvedl generální ředitel StoreDot,  
Dr. Doron Myersdorf, technologie XFC by 
mohla znamenat skutečný průlom v  rozvoji 
elektromobility, protože umožní rychlejší na-
bíjení s  minimálními změnami stávající infra-
struktury (baterie jsou navrženy tak, aby byla 
možná jejich průmyslová výroba na konvenč-
ních výrobních linkách Li-Ion akumulátorů). 
Proto se firma také rozhodla nabídnout tuto 
špičkovou inovaci jako open source, tzn. 
otevřenou a dostupnou i pro ostatní vývojá-
ře baterií i automobilky, s cílem dosáhnout její 
rychlého rozšíření. Prototypy extrémně rychle 
nabíjecí EV baterie budou k dispozici pro tes-
tování ještě letos, přechod k sériové výrobě je 
plánován v roce 2024. Firma již jedná s řadou 
výrobců elektromobilů, kterým by měla nové 
sériově vyráběné baterie dodávat.
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