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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.

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

www.hyundai.cz 

Vždy středem pozornosti.

Nový Hyundai 
TUCSON N Line.



Syntetická paliva zachrání spalovací motory

Nedávno mě zaujal rozhovor se šéfem BMW Oliverem Zipsem. Bylo to poprvé, kdy zástupce velkého 
výrobce aut vyjádřil realistické pochyby o bezhlavém směřování k elektromobilitě. Pro ochranu klimatu 
je ale podle něj důležité sledovat celý CO2 otisk auta, nikoli jen emise vypouštěné během jízdy na silnici.
Zipse také zmínil, že je orientace pouze na elektromobilitu nebezpečná v tom, že tím zvyšujeme zá-
vislost na velmi malém počtu zemí. Zdůraznil, že dodávky surovin pro výrobu baterií ovládla převážně 
Čína.
Šéf BMW dlouho bojuje proti kompletnímu zákazu vozů se spalovacími motory. Nabídka těchto vozů 
je podle něj klíčová jak z hlediska zisku, tak z hlediska životního prostředí. 
A pro zachování vozů se spalovacími motory hovoří i růst cen energií a materiálů. Nikdo teď neví, jak 

se ceny budou vyvíjet dál. Rozhodně ale v dohledné době výrazněji nezlevní. 

Auta se spalovacími motory mohou být čistší než elektromobily

V časopisu se na stranách 46–49 věnujeme syntetickým palivům, díky kterým bude možné provozovat starší spalovací motory s takovou 
efektivitou, že jejich emisní stopa bude výrazně nižší než u elektromobilů. Běžný elektromobil nabíjený ze sítě v České republice má emise 
CO2 okolo 80 g na 100 km! Běžné spalovací motory, které by spalovaly syntetické palivo, by se bez problémů dostaly pod polovinu této 
hodnoty!
Hlavní problém je, že syntetické palivo se zatím vyrábí jen ve velmi malých objemech, takže je drahé. Ale vytrvale zlevňuje. Ještě před 
třemi lety byla jeho cena asi desetinásobná. Nejúspěšnější výrobci se ale nyní dostávají na cenu odpovídající čtyřnásobku dnešních cen 
fosilních paliv. 

ČEZ se budou podílet na výrobě syntetických paliv

Aktivitu v oblasti syntetických paliv v tomto směru u nás nejvíce vyvíjí společnost ČEZ, která prostřednictvím svého investičního fondu 
Inven Capital koupila podíl v drážďanské firmě Sunfire. Ta z oxidu uhličitého a vody pomocí elektrolýzy (elektřina pochází rovněž z obno-
vitelných zdrojů) a následně tzv. Fischer-Tropschovy syntézy vyrábí lineární uhlovodíky a z nich pak syntetická paliva, která mohou sloužit 
jako náhrada za produkty z ropy. Koncovým produktem je tzv. e-ropa (E-crude), z níž lze v rafinerii vyrobit naftu či benzin použitelné u běž-
ného vozu bez nutnosti úpravy motoru. Podle některých petrolejářských společností je to možnost, jak udržet stávající leteckou a námořní 
dopravu, protože použití elektromotorů v těchto odvětvích není zatím reálné.
Vypadá to tedy, že v budoucnu by se mohlo i v automobilovém průmyslu prosadit více druhů pohonných hmot. Koneckonců sázka pouze 
na elektřinu není reálná ani z pohledu limitujících zásob surovin pro výrobu akumulátorů. 

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

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

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

Příjemné čtení!
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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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Automobilky stěží plní 
výrobní plány

Automobilový průmysl ani v roce 2022 nevyrábí na plný výkon. Důvodem jsou po-
kračující výpadky na trhu s polovodiči či omezení výroby některých modelů. Opro-
ti loňskému „covidovému“ roku bylo vyrobeno o  36 tisíc vozidel méně. V  lednu 
a v únoru bylo vyrobeno 170 378 osobních vozidel, tj. meziročně o 17,6 procenta 
méně. Elektrických vozidel bylo vyrobeno 14 824, jejich podíl se tak oproti lednu 
mírně snížil na 8,7 procenta. V únoru sjelo z výrobních linek 77 721 automobilů, 
tedy o téměř čtvrtinu méně než v únoru 2021, kdy se ještě naplno neprojevila po-
lovodičová krize.

CUPRA dodává auta půjčovně SIXT

Klíčová motorizace 
pro Volkswagen 
Multivan

Zákazníci mají na výběr širokou škálu vari-
ant s nejrůznějšími druhy pohonů na benzin 
a naftu, ale i plug-in hybrid. Právě vzněto-
vý agregát mnohým chyběl, ale začátkem 
března se dočkali. Jedná se o  dvoulitrový 
čtyřválec řady Evo s  točivým momentem 
360 Nm. Díky promyšlené technice aerody-
namického odporu vzduchu si diesel řekne 
jen o 5,4 l/100 km. Za nový Multivan TDI lze 
připojit přívěs o hmotnosti až 2000 kilogra-
mů. Nejvyšší přípustná hmotnost soupravy 
je 4850 kilogramů, užitečná hmotnost může 
být až 807 kg. 

Porsche Česká republika, respektive 
značce CUPRA se podařilo rozšířit spolu-
práci se společností SIXT a  obohatit vo-
zový park o další atraktivní modely určené 
zákazníkům autopůjčovny. Se společností 
SIXT už SEAT aktivně spolupracuje řadu 
let, pro mladou, sportovně založenou 
značku je to ale premiéra. 

„Uzavření strategického partnerství s  re-
nomovanou společností SIXT nás velmi 
těší. Tato společnost se v České republice 
řadí mezi přední hráče v segmentu krátko-
dobých pronájmů vozidel. V  březnu jsme 
stvrdili naši spolupráci předávkou prvních 
deseti vozidel CUPRA Formentor. A  není 
bez zajímavosti, že pro svou výjimečnost 
je model Formentor nejprodávanějším mo-
delem prvního čtvrtletí. S  novou, mladou 
značkou se navíc dostáváme do nových 
segmentů a budeme oslovovat nové klien-
ty,“ vysvětluje Aleš Novák, ředitel značek 
SEAT a CUPRA.

Nové vozy předalo Autocentrum Jan 
Šmucler, které k  automobilům poskytuje 
i další nadstandardní služby včetně servisu 
a zpětného odkupu. 

SIXT touto spoluprací rozšiřuje nabídku 
své autopůjčovny o zajímavou a neotřelou 
značku. Zákazníci tak budou moci vyzkou-
šet i jiný segment automobilů. 
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Elektromobilitě vstříc Nabíjejte v zázemí 
Hyundai výkonem 
300 kW

Zasloužená omlazovací kúra 

Ultra výkonná dobíjecí stanice Siemens 
Sicharge D o výkonu 300 kW je nainsta-
lována před nově zrekonstruovaným cen-
trem e-mobility Hyundai Electrified v praž-
ských Stodůlkách a je určena pro zákazní-
ky a partnery Hyundai Motor Czech. V pří-
padě paralelního dobíjení dvou vozidel 
najednou dojde k  automatickému sdílení 
dostupného výkonu podle individuálních 
potřeb. Instalovaná stanice je vybave-
na dvěma DC dobíjecími konektory typu 
CCS 2 a jedním AC dobíjecím konektorem 
Type 2 s výkonem 22 kW.

Se začátkem dubna prošla Škoda Karoq 
faceliftem, který je na první pohled patrný 
podle širší masky chladiče, nových náraz-
níků a dvojdílných světlometů. Exteriér ka-
roqu nyní zdobí krystalické prvky. Ty v pří-
platkové verzi nabízejí poprvé technologii 
Matrix LED. V souladu s lepší aerodynami-
kou optimalizovali inženýři střešní spoiler 

Komerční banka letos koupí 131 elek-
trických vozů Škoda Enyaq iV. Zároveň na 
svých pobočkách instaluje odpovídající 
dobíjecí infrastrukturu. Pokračuje tak v  ini-
ciativě být do roku 2026 uhlíkově neutrální. 
Již nyní má ve svém fleetu, čítajícím 548 
služebních vozů, sedm elektroaut a plug-in 
hybridů. Služební vozidla Komerční ban-

a  přidali zakrytování podvozku spolu s  la-
melami paprsků kol, které známe již z fabie. 
Výsledkem je 9% zlepšení aerodynamiky na 
koeficient cx 0,30. 

Interiér dostal nové dekory a  příplatkové 
ambientní osvětlení v  10 barvách. Nabídku 
výbavy na přání rozšířily nové materiály ča-
lounění včetně ekologické varianty vyrobené 

ky ročně najedou devět milionů kilometrů, 
zhruba polovinu na služebních a  polovinu 
na soukromých cestách. V  přepočtu je to 
16,6 tisíce kilometrů na jeden vůz. Nově 
by tak zhruba 2,2 milionu kilometrů měly 
odjezdit elektromobily. Dobíjecí stanice Ko-
merční bance dodá a  instaluje společnost 
ChargeUp ze skupiny Unicorn.

z recyklovaných PET lahví. Zájemci si mo-
hou objednat elektricky nastavitelné seda-
dlo spolujezdce s  pamětí. Novou Škodu 
Karoq můžete mít v  pěti různých motori-
zacích řady EVO (tři zážehové a dvě vzně-
tové) s výkony od 81 do 140 kW. Vybrané 
varianty jsou spojené s automatickou pře-
vodovku a pohonem všech kol. 
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Nejdůležitější novinka od Renaultu
Nový Renault Austral, nástupce oblíbe-

ného kadjaru, je jako první vůz značky 
Renault založený na nejnovější platformě 
CMF-CD Alliance. Exteriér navazuje na 
extravagantní styl Méganu E-Tech dopl-
něný třemi variantami LED osvětlení se 
sedmi diodami. K  dispozici je sedm ba-
revných odstínů doplněných atraktivními 
designy kol o průměrech 17 až 20 palců. 
V  interiéru najdeme dosud největší po-
užitý dotykový displej systému OpenR, 
přesto zde zůstala užitečná analogová 
tlačítka pro ovládání klimatizace, a potěší 
i  odkládací prostory o  celkovém objemu 
35 litrů. Vpředu má každý cestující po-
hodlnou pozici se šířkou v  oblasti loktů  
150 cm a boků 137 cm. Stranou nezůstá-
vají ani cestující vzadu. Prostor pro kolena 
dosahuje 27,4 cm a prostor mezi  zadním 
sedákem a střechou je 90 cm. V závislosti na 
verzi disponuje zavazadlový prostor objemy  
od 430 až 500 litrů. 

Nový austral je dostupný jako plno-
hodnotný hybrid. Soustava je laděná na 

celkový výkon 117 kW a  350 Nm nebo  
147 kW se 410 Nm. Průměrná spotřeba 
paliva činí 5,3 l na 100 km. Alternativou 

jsou mild hybridy založené na tříválci  
1,2 litru a čtyřválci 1,3 litru. Laděné jsou 
na výkony 95 a 117 kW. 

Speciální edice C-Series 
vyzdvihuje komfort modelů 
Citroën

Citroën rozšiřuje speciální výbavu C-Series pro modely C3, C3 Aircross, C5 Air-
cross a C5 Aircross Hybrid. Je situována uprostřed nabídky mezi úrovněmi výbavy 
Feel Pack a Shine Pack. Přináší doplňkové prvky ke standardní výbavě zaměřené 
na pohodu a  klid cestujících a  nabízí specifické barvy a  materiály vycházející ze 
stávající verze. 

Modely C3 a C3 Aircross C-Series ne-
sou speciální bronzový odstín karoserie 
doplněný 16palcovými koly. Interiér nabíd-
ne palubní desku potaženou se snadno 
udržitelným povrchem a bílým prošíváním.   

C5 Aircross C-Series  je vybavena od-
pružením Citroën Advanced Comfort 
a sedadly Advanced Comfort Wild Black, 
která kombinují pěnu s vysokou hustotou 
uvnitř a  strukturovanou vrstvu pěny pro 
vysoký komfort. Z  funkčních prvků jme-
nujme monitoring slepého úhlu a navigace 
Citroën My Drive na nové, 10palcové ob-
razovce, kompatibilní se systémy Android 
Auto i Apple CarPlay, a také službu My Ci-
troën Assist (s balíčky SOS a Assistance).

Elektromobily 
začínají být rentabilní

Podle studie společnosti LeasePlan, která 
se soustředila na vozy segmentu B, celko-
vé náklady na koupi a provoz elektromobilu 
klesají. Studie se opírá o 456 různých mo-
delových situací ve 14 evropských zemích. 
Elektrické vozy vycházejí lépe v 56 % přípa-
dů. Konkrétně o 88 % levněji v oblasti daní, 
na „palivu“ přinesly úsporu 54 % a celých 
23 % ušetřila firma na údržbě. O 2 % vychá-
zely dráž náklady na pneumatiky a o 8 % 
na pojištění. Elektromobily také vycháze-
ly o 17 % dráž z hlediska odpisů a úroků. 
Elektromobily ale vyšly celkově o 5 % lev-
něji ve srovnání s konvenčními vozy. 

  I  květen 2022  9BusinessCar
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Dlouhé čekání se šťastným 
koncem

Po dlouhém čekání jsme se konečně dočkali elektrických dodávek Volkswagen 
D. Buzz a ID. Buzz Cargo. Základem je platforma MEB, na níž je postavena i Škoda 
Enyaq. Vzhledem k městskému zaměření jsou vozy vybaveny sdílením dopravních 
informací Car2X, aktivním protikolizním asistentem a asistovanou jízdou v pruhu. 
Na přání bude k dispozici Travel Assist, který umožňuje částečně automatizovanou 
jízdu v celém rozsahu provozních rychlostí a poprvé i asistovanou změnu jízdního 
pruhu na dálnici. O pohon se stará elektromotor s výkonem 150 kW čerpající ener-
gii ze 82kWh akumulátoru. Díky nabíjení výkonem 170 kW to trvá z 5 na 80 % jen 
30 minut. 

ID. Buzz Cargo je sériově vybaven třemi sedadly vpředu (na přání dvěma) a pev-
nou přepážkou mezi kabinou a nákladovým prostorem o objemu 3,9 m3. Osobní 
verze nese pětimístné uspořádání s objemem zavazadlového prostoru 1121 litrů. 
Důvodem vysoké užitné hodnoty je prakticky shodný rozvor s modelem T6.1. 

BusinessCar

Nová koncepce ovládání automatické převodovky
Peugeoty 208 a 2008 dostaly nové ovla-

dače automatické převodovky. Vyčnívající 
páka byla nahrazena integrovaným ovla-
dačem splývajícím se středovou konzolí. 
Kompaktní rozměry navíc uvolnily místo 
na středové konzole. Změna se týká verzí 
se spalovacím i  elektrickým motorem. Vo-
lič doplňuje dvojice tlačítek. První ovládá 
parkovací mód (P), druhé u  elektromobilů 
nastaví zvýšenou rekuperaci (B), zatímco 
u modelu se spalovacím motorem aktivuje 
manuální režim (M).

Palivo budoucnosti 
stojí na vodíku

Skupina HMG, jejíž součástí je znač-
ka Kia, uzavřela dohodu se společnos-
tí Aramco a  Univerzitou krále Abdalláha 
(KAUST) o  společném výzkumu a  vývoji 
pokročilého paliva pro zážehové moto-
ry na principu spalování velmi chudých 
směsí. E-paliva se syntetizují z  vodíku 
vyráběného elektrolýzou vody za použití 
elektřiny a oxidu uhličitého, což v součtu 
znamená 80% snížení emisí napříč celým 
životním cyklem. Cílem společné studie je 
ověřit, nakolik by se podařilo snížit emi-
se skleníkových plynů, pokud by vozidla 
s hybridním elektrickým pohonem použí-
vala e-palivo namísto paliva konvenčního. 
HMG poskytne na míru upravený spalo-
vací motor, zatímco ostatní partneři zajistí 
laboratoře a personální zázemí. 

LehkýPlan
pro přepravu 
vašeho zboží Lehká

užitková vozidla
na operativní
leasing

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

užitková vozidla
na operativnína operativní
leasingleasing

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

PEUGEOT Boxer už za 14 999 Kč bez DPH/měsíčně

Operativní leasing od LeasePlan 
udrží vaše měsíční náklady pod 
kontrolou a zároveň podpoří 
maximální provozuschopnost 
vozidla. Jedna splátka pokryje 
rychlý a spolehlivý servis, 
technickou podporu, včetně 
náhradních vozů i asistenční 
služby.
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Nová koncepce ovládání automatické převodovky Mitsubishi vrací 
colt do Evropy

Mitsubishi oznámilo, že s příštím rokem 
vrací colt do evropské nabídky. Colt po-
dobně jako ASX nové generace bude po-
staven na podvozkové platformě CMF-B 
aliance Renault-Nissan-Mitsubishi a  jeho 
výroba bude probíhat v turecké Burse po 
boku Renaultu Clio. Novinka nabídne vel-
korysou výbavu včetně nejnovějších tech-
nologií i  kompletní škálu pohonů včetně 
hybridu. 

Klienti VWFS mají nové možnosti
Volkswagen Financial Services od letošní-

ho roku nabízí financování pro firemní vozy 
všech značek dostupných na českém trhu. 
Rozšíření nabídky značek je odpovědí na 
mobilní potřeby klientů, od malých a střed-
ních firem financujících například jen dva 
vozy až po nadnárodní společnosti s flotila-
mi čítajícími stovky automobilů. Pro všechny 
dostupné značky vozů Volkswagen Finan-
cial Services nabízí financování prostřed-
nictvím operativního leasingu a úvěru, a  to 

včetně Financování CHYTŘE neboli úvěru 
s poslední nerovnoměrnou splátkou.

Volkswagen Financial Services také dávají 
sbohem papírové evidenci. Klienti na no-
vém portálu mají správu plně on-line. Klienti 
mohou jeho prostřednictvím komunikovat 
se společností či přímo zažádat o  změnu 
svých údajů. Naleznou v  něm též aktuál-
ní bilanci na smlouvě, splátkový kalendář 
nebo přehled údajů o vozidle a  jeho pojiš-
tění.

LehkýPlan
pro přepravu 
vašeho zboží Lehká

užitková vozidla
na operativní
leasing

pro přepravu pro přepravu pro přepravu pro přepravu 
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jan.petran@leaseplan.com

PEUGEOT Boxer už za 14 999 Kč bez DPH/měsíčně

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

S  přechodem na elektromobilitu je třeba volit opti-
mální model vzhledem k plánovanému způsobu využi-
tí. Volba levnější baterie přiměřené velikosti znamená, 
že nevozíte těžkou a drahou baterii, jejíž celkový do-
jezd nevyužijete. Na delších cestách je vhodné nechat 
baterii nabíjet, až když je kapacita nízká, protože v tu 
chvíli je proces nejrychlejší. Více kratších zastávek 
přitom odpovídá bezpečnostním pauzám pro udrže-
ní bdělosti řidiče. Při každodenních cestách je ideál-
ní dobíjení baterie prostřednictvím klasické zásuvky 
nebo přes zařízení wallbox ráno po příjezdu do kan-
celáře nebo večer doma. Například Citroën ë-C4 dis-
ponuje dojezdem 357 km, takže jej není nutné nabíjet 
každý den. 

Pozor na falešné certifikáty původu
V  posledních měsících byl 

zaznamenán častější výskyt 
falešných certifikátů, respektive 
falešných Osvědčení Cebia RE-
PORT a falešných Výpisů z his-
torie vozidel ze systému AU-
TOTRACER. Přitom možnost 
jeho ověření poskytuje Cebia 
zdarma. Stačí na webu zadat 
číslo dokumentu a  případně 
VIN vozu a hned zjistíte, zda se 
jedná o  originál. Na falešných 
osvědčeních bývá někdy staré 
logo společnosti Cebia, případ-
ně tam nemusí být žádné, nebo 
stará adresa s  již neplatným 
sídlem. Chybět může také QR 
kód v pravém horním rohu. Na 
originálním osvědčení je vždy 
uvedené celé VIN vozu. 

V období od dubna do května mění podle loňského prů-
zkumu společnosti Continental pneumatiky asi 70 procent 
českých šoférů. Zbylí řidiči volí nejčastěji celoroční obutí, 
mnozí však riskují v teplém období na nespolehlivých zim-
ních gumách. Ačkoli se nejedná o  zákonnou podmínku, 
tak je jízda na zimních pneumatikách v  létě hazardem. 
V případě, kdy je mokrá vozovka, se může při rychlosti sto 
kilometrů v hodině brzdná dráha auta prodloužit až o tři-
cet metrů. Vozidlo je rovněž náchylnější k aquaplaningu, 
celkově je hůře ovladatelné a  snižuje se jeho přilnavost 
v zatáčkách. 

Zimní pneumatiky v létě jsou hazardem

PEUGEOT 3008
Pohon 4 × 4 – výkon 300 k – dojezd až 59 km ve 100% elektrickém režimu –

kompletní dobití do 2 hodin

Plug-in hybrid

OPERATIVE LEASE by ARVAL. Uvedená měsíční splátka operativního leasingu e-LEASE poskytovaného společností ARVAL CZ, s. r. o., je 
včetně DPH. Nabídka operativního leasingu vozu Peugeot HYBRID4 při ceníkové ceně 1 295 000¢Kč včetně DPH a bez příplatkové výbavy. Nabídka e-LEASE je s trváním doby 
pronájmu na 48 měsíců, nájezdu 20 000 km/rok. Součástí měsíční splátky je služba obsahující údržbu a opravy vozidla, havarijní pojištění se spoluúčastí 10¢%, povinné ručení 
s limitem 100/100, pojištění skel bez limitu, silniční daň a poplatek za rádio. Nabídka je platná až do odvolání u všech autorizovaných prodejců Peugeot. Nejedná se o závaznou 
nabídku na uzavření smlouvy. Spotřeba a emise CO2 modelu 3008 HYBRID4 v kombinovaném provozu (podle WLTP) 1,3 l/100¢km, 29–30 g/km. Foto je pouze ilustrativní.

JIŽ ZA 18 464 Kč/měs.
S OPERATIVNÍM LEASINGEM

423_22_PEU_3008_215x280+cena.indd   1 19.04.2022   15:05
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AKTUALITY                   STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

Nová továrna na výrobu 
baterií

Skupina Stellantis přestavuje továrnu v italském Termoli na nový zá-
vod pro výrobu baterií. Do projektu se má zapojit i  Mercedes-Benz. 
Partneři se rovněž zavázali zvýšit výrobní kapacitu ACC do roku 2030 
na nejméně 120 GWh a zároveň posílit vývoj a výrobu nové genera-
ce vysoce výkonných bateriových modulů a článků. Skupina Stellantis 
oznámila, že plánuje do roku 2030 dosáhnout celosvětového prodeje 
pěti milionů elektromobilů ročně (100 % osobních automobilů prodá-
vaných v Evropě a 50 % osobních automobilů a pick-upů prodávaných 
v USA).

Renesance LPG
Nových aut na LPG loni v  Česku přibyl 

rekordní počet (6800) a  roste také zájem 
o  dodatečné přestavby benzinových mo-
torů. Zájem o  pohon na LPG podporuje 
extrémní růst cen pohonných hmot. Ve 
srovnání s benzinem zůstává LPG na polo-
vičních cenách. Mezi novými vozy na LPG 
dominuje Dacia a Renault, přestavují se nej-
častěji škodovky, přestavbové sady jsou do-
stupné i pro nejmodernější motory s přímým 
vstřikováním benzinu. Zvláštní pozici si drží 
Mitsubishi. Sice nenabízí přímo tovární vozy 
na LPG, ale u vybraných modelů umožňuje 
přestavbu v režii svých autorizovaných servi-
sů, a to jak při koupi nového, tak i staršího 
vozidla své značky.

Mezi firmy s  největší flotilou elektro-
mobilů patří v Česku MONETA Money 
Bank, která chce do budoucna kupo-
vat už jen čistě bateriová vozidla. Ko-
operativa si první elektroauta, Peugeoty 
iOn, pořídila již v roce 2012 a nyní pro-
vozuje ekologické vozy značek Toyota 
a  Škoda. Podobně je na tom Allianz, 
která provozuje jeden elektromobil, 
dva plug-in hybridy a dva rekuperační 
hybridy. Obecně jsou ale české fIrmy 
vůči elektromobilům zdrženlivé. Podle 
pojišťoven je vhodné provozovat elekt-
romobily často na krátkých trasách. Vý-
hodou pro firmy také je, že si elektřinu 
mohou vyrobit samy s využitím obnovi-
telných zdrojů.   

Pojišťovny koketují s elektromobilitou opatrně

 I  březen 2021  7
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Business Lease získal zakázku od firmy CETIN
Od začátku roku začal Business Lease 

zajišťovat mobilitu zaměstnanců společ-
nosti CETIN. Česká telekomunikační spo-

Inzerce

lečnost bude vybavena 103 novými vozy 
Škoda Octavia Combi na operativní leasing. 
Business Lease je pro CETIN dalším posky-

tovatelem operativního leasingu, jehož cí-
lem je zvýšit konkurenci a  udržet úroveň 
poskytovaných služeb.
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AKTUALITY                   STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

Na nové auto se čeká i rok
Na nové auto si čeští zákazníci počkají 

i více než rok. Automobilkám schází kompo-
nenty, na stále pokračující čipovou krizi na-
vázaly problémy s kabelovými svazky, které 
automobilkám dodávalo 38 ukrajinských zá-
vodů. Dodací lhůty ovlivňují také konfigurace 
vozů. Auta s vyššími výbavami potřebují více 
komponentů, tedy nedostatkových čipů či 
kabelových svazků. Problémy hlásí všech-

ny automobilky. Stačí, aby chyběla jediná 
součástka, a auto nelze vyrobit.

Na aktuální nedostatek nových aut 
reagují leasingové společnosti novými 
službami. Arval, který poskytuje auta na 
operativní leasing, nabízí nově po dobu 
čekání na konfigurovaný vůz krátkodobý 
pronájem libovolného auta ve stejné třídě 
včetně elektromobilů.

Kia zpřístupnila majitelům 320 tisíc nabíječek
S  kartou Kia 

Charge mohou 
řidiči využít více 
než 320 000 na-
bíjecích míst v  29 
zemích Evropy. 
Z  toho 400 z  nich 
dokáže nabít elek-
tromobil Kia EV6 
z  10 % na 80 % 
kapacity akumulá-
toru již za 18 mi-
nut. Zájemci, kteří 
si od 1. dubna 
2022 objednají vůz 
Kia EV6, získají 
v  rámci služby Kia 

Elektromobil srovná 
cenu za osm let

Za poslední čtyři roky vzrostl počet pro-
daných vozů na elektřinu desetinásobně. 
V současnosti jezdí každé páté nové auto 
prodané v Unii na elektřinu. Podle průzku-
mu KPMG se přibližně za osm let vyrovnají 
celkové náklady na nákup a provoz elekt-
romobilů s náklady na vozy se spalovacími 
motory. Tento názor zastává 77 % z více než 
1000 respondentů průzkumu z řad globál-
ních výrobců aut, nákladních vozů, dodava-
telů energií pro automobilový průmysl nebo 
technologických společností. Klíčovým 
faktorem bude vývoj cen baterií. Průzkum 
KPMG také ukázal, že trpělivost uživatelů 
elektromobilů k době nabíjení z veřejné sítě 
je omezená. Víc než 75 % respondentů není 
ochotno dobíjet déle než 30 minut. Zvyšu-
jícím se prodejům podle asociace ACEA 
nestačí výstavba dobíjecích stanic. Zatímco 
prodeje nových vozů vzrostly od roku 2017 
v  EU více než desetinásobně, ve stejném 
období se zvýšil počet dobíječek pro elek-
tromobily jen 2,5krát.

Charge zdarma balíček Power pro dobí-
jení v síti Ionity. Ten jim umožní po dobu 
12 měsíců dobíjet za zvýhodněnou saz-
bu 7,70 Kč včetně DPH. Pro současné 
zákazníky je pak tento balíček dostupný 
za 335 Kč. 

Kia EV Power Card lze aktuálně vyu-
žít u  624 dobíjecích bodů provozova-
ných společnostmi ČEZ, PRE a  E.ON. 
Ty představují dvě třetiny všech stanic 
v České republice a majitelé vozů Kia na 
nich mohou dobíjet za ceny až o desít-
ky procent nižší. Všichni noví zákazní-
ci, kteří si pořídí libovolný elektromobil 
a plug-in hybrid, navíc dostanou v rám-
ci služby Kia EV Power Card energii  
na 12 000 kilometrů zdarma.



PŘIHLÁŠKA 
Akce je pro všechny správce vozových parků, fi nanční ředitele a majitele fi rem ZDARMA. 

Podmínky účasti:

a) Podmínkou účasti je zaslání vyplněné a naskenované přihlášky e-mailem na info@business-car.cz.
b) Zrušení účasti musí být zasláno písemně e-mailem na info@business-car.cz nejpozději tři pracovní dny
před zahájením akce. Neúčast na akci bez předchozího písemného zrušení je spojena s vybráním 
poplatku 1500 Kč bez DPH.
Seznámili jsme se s podmínkami účasti a souhlasíme s nimi. Prohlašujeme, že jsme oprávněni k přijetí faktury – 
daňového dokladu. Opravňujeme vás k vystavení faktury – daňového dokladu bez našeho podpisu.
Souhlasíme s uložením osobních údajů v databázi IFM s.r.o. a jejich použitím pro marketingové účely.

Údaje účastníka Fakturační údaje společnosti

Jméno a příjmení: Název společnosti:

Funkce: Ulice č.p.:

Přímá linka, GSM: Město a PSČ:

E-mail: DIČ:

Velikost vozového parku: Číslo řidičského průkazu:

Datum narození:

Poznámky:

Datum Razítko fi rmy a podpis oprávněné osoby

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

23. června 2022
Prague City Golf Club, K Radotínu 15, Praha-Zbraslav

Účast na akci je pro všechny správce vozových parků,
fi nanční ředitele a majitele fi rem ZDARMA!

Magazín Business Car zve všechny správce vozových parků,
fi nanční ředitele a majitele fi rem na testovací den s ekologickými pohony.

Přijďte si otestovat a porovnat automobily řady značek s těmito moderními alternativními pohony.Přijďte si otestovat a porovnat automobily řady značek s těmito moderními alternativními pohony.

PROGRAM:
9.00–10.30 – blok přednášek

10.30–16.00 – testovací jízdy s vozy

23. června 2022

ALTERNATIVNÍ POHONY V PRAXI 



Mercedes třídy B je typickým předsta-
vitelem kategorie kompaktních MPV, 

které s nástupem SUV pomalu mizí z  trhu 
a  jeho roli převzaly u  mnoha automobilek 
osobní verze malých užitkových mode-
lů, což v případě Mercedesu platí pro ne-
dávno představenou třídu T postavenou 
na technickém základu nového Renaultu 
Kangoo. Provedení B 200d s  ručně řaze-
nou šestistupňovou převodovkou patří ce-
nou i výkonem do spodní poloviny nabídky 
této modelové řady.  

„Velice mě zaujala možnost vyzkoušet si 
toto prémiové kompaktní MPV od Merce-
desu. A přestože je na první pohled relativ-
ně kompaktní, dostatek prostoru pro spolu-
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Do rubriky Manažer testuje zavítala druhá generace Mercedesu třídy B. Tentokrát se ho na týden ujala 
Denisa Kotolanová, flotilová manažerka farmaceutické firmy Angelini Pharma.

Testovali jste…
MANAŽER TESTUJE                                                 MERCEDES-BENZ B 200D

cestující je i ve druhé řadě sedadel. Naopak 
za jen průměrný bych označila zavazadlový 
prostor. Třídu B tedy nelze označit za ide-
ální rodinný vůz,“ říká Denisa Kotolanová 
a s úsměvem dodává, „pro účely ženy s pu-
bertálním dítětem je ale skvělý.“

Méně intuitivní ovládání

Interiér vychází ze současného stylu au-
tomobilky a na první pohled zaujme obrov-
skou lesklou černou plochou před volan-
tem, která ukrývá dva širokoúhlé displeje. 
Infotainment MBUX disponuje mimo jiné 
propracovaným hlasovým ovládáním, kte-
rému sekunduje dotykový displej multime-
diálního systému. Ten lze do ještě ovládat 
touchpadem na středové konzoli. Nabídka 
více možností však Denisu Kotolanovou ne-
nadchla: „Ovládání nebylo tak intuitivní, jak 
bych předpokládala. Trochu odvádělo po-
zornost od řízení.“

Dnešní automobily se postupně stávají 
stále více autonomními. Prémiové znač-
ky jsou v  tomto ohledu na čele pokroku, 
Mercedes nevyjímaje. Ne vždy však jízdní 
asistenti pomáhají tak, aby to vyhovovalo 
každému řidiči. „Některé asistenční systé-

my fungovaly v určitý moment velice dobře, 
některé ale s  reakcí otálely nebo byl jejich 
zásah příliš výrazný. Bylo to zřejmě způso-
beno nedostatečným nastavením systé-
mu. Studovat a nastavovat menu ale není 
mé hobby. Velmi chválím hlídání mrtvého 
úhlu včetně zvukové signalizace, stejně tak 
adaptivní tempomat.“

Svižný minivan

Jízdně nemá automobil podle Denisy Ko-
tolanové slabiny: „Vyzkoušela jsem všech-
ny jízdní módy a vše bylo v pořádku. Auto 
je dle mého velmi svižné a dobře jede po 
městě i na dálnici.“ Dodejme jen, že z klidu 
na 100 km/h dokáže verze B 200d akcele-
rovat za 8,3 s a dosahuje nejvyšší rychlosti 
219 km/h. V  kombinovaném cyklu si pak 
vystačí s 5,5 litru na 100 km. 

O flotile společnosti

Angelini Pharma je farmaceutická divize 
skupiny Angelini Industry. Bezmála 100 let 
stará italská firma se během let rozrostla 
v  přední mezinárodní skupinu ve zdravot-
nictví. Angelini Pharma Česká republika pů-
sobí v Brně s necelou stovkou zaměstnan-
ců a  je v  rámci ČR lídrem ve zdravotnictví 
se zaměřením na oblasti centrálního ner-
vového systému (CNS) a duševního zdraví, 
včetně bolesti a vzácných onemocnění.

Vozový park čítá 70 vozů. „Zatím máme 
90 procent automobilů na operativní lea-
sing a deset procent ve vlastnictví, ale do 
budoucna chceme mít operativní leasing 
u  všech vozů,“ říká Denisa Kotolanová. 
Ve vozovém parku najdete různé modely 
automobilů od značek Volkswagen, Audi, 
Mercedes, Škoda, Peugeot a Renault. I to 
se v  budoucnu asi změní. „Budeme vše 
sjednocovat z  finančních důvodů a našich 
limitů pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. 
Kloním se spíše ke značce Škoda, kte-
rá mi momentálně nabídla nejlepší poměr 
cena a  výkon.“ Obměna fleetu je v  tuto 
chvíli nastavena u  všech vozů jednotně 
na 150 000 km a 48 měsíců.

Testovaná verze B 200d má pod přední kapotou přeplňovaný vznětový čtyřválec 2,0 litru 
o výkonu 110 kW, který pohání prostřednictvím šestistupňové ručně řazené převodovky přední kola. 
Základní cena tohoto modelu je 799 810 korun.

Denisa Kotolanová, flotilová manažerka farmaceu-
tické firmy Angelini Pharma, testovala kompaktní 
minivan Mercedes třídy B 
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Audi Q7 S-line 50 TDI quattro poháněl 
třílitrový šestiválec o  výkonu 210 kW. 

V záplavě elektromotorů a plug-in hybridů 
je velký šestiválcový turbodiesel s  obrov-
ským točivým momentem 600 Nm skoro 
balzámem na motoristovu duši. I přes vyšší 
hmotnost 2,2 tuny zrychlí audi z  klidu na 
100 km/h za 6,3 s. 

„Audi jsem dostala na testováni úplně 
nové, nemělo najeto ani 200 kilometrů 
a bylo to na voze znát. Vůně nových plastů, 
konzervačních prostředků a  podobně mě 
vždy naplňuje pocitem očekávání a nových 
zážitků. Auto je jinak skvělé, velké a robust-
ní. Sportovní prvky modelové řady S-line 
dávají vozu dynamičtější vzhled, jinak žád-
né překvapení. Uvnitř máte příjemný pocit 
bezpečí. Jakmile se rozjedete, pásy vás leh-
ce přitáhnou a máte dojem, že to auto se 
o vás stará, že o vás pečuje. To se mi líbilo. 
Sedadla jsou tvrdší, ale mají skvělé boční 
vedení. Místa na nohy je v první i druhé řadě 
dost i pro cestující vyššího vzrůstu. Dospělí 
v zadní řadě rozhodně netrpí nedostatkem 
prostoru,“ říká Pavlína Svobodová a  do-
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Druhým autem zapůjčeným v rámci rubriky Manažer testuje bylo Audi Q7. Prémiové SUV hodnotila Pavlína 
Svobodová, flotilová manažerka společnosti Festo.

Testovali jste…
MANAŽER TESTUJE                                                 AUDI Q7 S-LINE 50 TDI

dává, že ji překvapila přítomnost popelníků 
vzadu. „Děti se mě ptaly, k čemu to je vlast-
ně dobré.“ 

Nastupování do vyššího vozidla Pavlíně 
Svobodové nevadilo, pouze nakládací hra-
na zavazadlového prostoru, která má v pěti-
místném uspořádání objem 865 litrů, ji přišla 
příliš vysoko. „Jinak je kufr parádní, do to-
hoto auta se musí vejít snad každá rodina,“ 
dodává s úsměvem.

„Ovládání dotykových displejů je zpočátku 
náročné, ale díky té odezvě si člověk zvyk-
ne. Nelíbilo se mi však ovládání adaptivního 
tempomatu na páčce schované pod vo-
lantem. Na to jsem si zvyknout nedokázala 
a ani to nastavení se mi moc nedařilo. Jízd-
ně mi Q7 sedlo do ruky dobře, rozhodně 
vzbuzuje pocit bezpečí. Je cítit, že vozidlo 
je těžké, reakce na plyn při rozjezdu se mi 
zdála pomalejší, jako by vám říkalo: ,Vážím 
dost, tak přitlač,‘“ říká Pavlína Svobodo-
vá a dodává, že spotřeba se během jejího 
testování pohybovala lehce pod 10 l na 
100 km, což u takto velkého a těžkého vozu 
považuje za adekvátní.

„Z  pohledu manažera vozového parku 
patří audi do kategorie vozů pro nejvyšší 
management firem. Je rozhodně reprezen-
tativní pro firemní účely, komfortní a mimo-
řádně prostorné a  bezpečné pro rodinné 
účely,“ myslí si Pavlína Svobodová a  není 
vyloučeno, že se stane alternativou k pro-
vozovaným značkám BMW a Mercedes. 

O flotile společnosti

Společnost Festo je již přes 60 let doda-
vatelem průmyslové a procesní automatiza-
ce. Globálně orientovaná a  zároveň nezá-
vislá rodinná společnost sídlí v německém 
Esslingenu. 

České zastoupení má ve svém vozovém 
parku bezmála 60 osobních vozidel a  jed-
no užitkové. Mercedes Sprinter je speciálně 
upraven pro výstavy a prezentaci výrobků, 
které společnost Festo prodává. Vozový 
park je pestrý, firma se snaží najít zaměst-
nancům modely, které dokážou dobře re-
prezentovat společnost a zároveň vyhovují 
jejich osobním potřebám. 

Asi deset procent vozového parku je finan-
cováno z  vlastních zdrojů, zbytek na ope-
rativní leasing. Partnery Festa jsou v tomto 
ohledu společnosti Arval, Business Lease, 
ČSOB Leasing a LeasePlan. Modely s alter-
nativním pohonem na plyn nebo elektrický 
proud zatím u společnosti Festo nenajdete, 
podíl vznětových a  zážehových motorů je 
přibližně stejný. 

Audi Q7 poháněl šestiválec s obsahem 3,0 litru o výkonu 210 kW s osmistupňovou samočinnou převo-
dovkou a pohonem všech kol. Testované audi pořídíte od 2 058 900 korun.

Prémiové SUV hodnotila Pavlína Svobodová, 
flotilová manažerka společnosti Festo
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Volkswagen Financial Services
Nyní financuje auta všech značek
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OTÁZKY PRO…                                  RADEK UHER – VWFS

Radek Uher, manažer pro segment Multibrand společnosti Volkswagen Financial Services
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Současná složitá situace automobilovému průmyslu nepřeje a hlad po nových automobilech bude 
pokračovat, a to i přes končící krizi způsobenou nedostatkem čipů. O složité době jsme si povídali 
s Radkem Uhrem, manažerem pro segment Multibrand-Fleet ve společnosti Volkswagen Financial 
Services.



Volkswagen Financial Services
Nyní financuje auta všech značek

Jak se díváte na budoucnost i vývoj au-
tomobilového průmyslu i  operativního 
leasingu? 

Máme za sebou velmi velmi složité ob-
dobí díky covidu a prodloužení dodávek 
vozů. Silný vliv má na automobilový prů-
mysl i  současná situace na Ukrajině. Ne-
dostatek nových vozů se tak promítl i  do 
konečných cen vozů pro klienty a společně 
s tím rostou i ceny vozů ojetých. To, že se 
trh zcela vrátí do „předcovidových“ časů, 
osobně nevidím jako pravděpodobné. 

Operativní leasing bude i nadále prioritou 
při financování vozového parku firem. Oče-
káváme však rozvoj i v retailovém segmen-
tu. Klienti se dle mého názoru začnou stále 
více obracet směrem k pronájmu vozu od 
dosud vyžadovaného osobního vlastnic-
tví. Z  tohoto pohledu je operativní leasing 
jedním z  klíčových segmentů, kde může 
Volkswagen Financial Services výrazněji 
růst.

Jak se podle vás konflikt na Ukrajině 
promítne do Green Dealu. Ovlivní to ná-
stup elektromobility?

Na takovéto hodnocení je ještě příliš 
brzy. Z aktuálně dostupných informací se 
však dá předpokládat, že elektromobilita 
„pojede“ dál. Evropa je toho důkazem. 
Příklon k elektromobilitě je součástí dlou-
hodobých strategií a  jednotlivé automo-
bilky do vývoje a výroby investovaly velké 
prostředky. Zásadní teď bude, nakolik se 
zadaří rozšiřování sítě dobíjecích stanic 
a  případná podpora prodejů elektrických 
vozů od státu. 

Budou spalovací motory a hybridní po-
hony podle vás hrát i nadále důležitou 
roli?

V současné situaci vidím jako velmi prav-
děpodobný nárůst hybridních a plug-in hyb-
ridních vozů, tedy vozů v kombinaci s kon-
venčním motorem. 

Akutní nedostatek nových automobilů 
trápí stále víc firem. Jaká nabízíte ře-
šení? 

Pro naše klienty jsme připravili nabídku 
krátkodobého operativního leasingu, kte-
rá jim pomáhá překlenout období, během 
kterého čekají na dodání objednaných vozů, 
a  to až po dobu jednoho roku. Využíváme 
k tomu vozy, které se nám vrátí z ukonče-
ných smluv. Jakmile jsou objednané vozy 
k dispozici, klient může krátkodobý proná-
jem ukončit a plynule přejít na vozy nové.

Volkswagen Financial Services nově 
nabízí pro firemní klientelu financování 
vozů všech značek. Byl hlavním důvo-
dem tohoto přelomového rozhodnutí 
nedostatek nových automobilů na trhu? 

Rozhodnutí o  financování všech značek 
osobních i  užitkových vozů prodávaných 
v České republice jsme učinili již začátkem 
roku 2021. Tímto krokem jsme schopni roz-
šířit naši nabídku a naplnit všechny potřeby 
firemní klientely.

Rozšíření seznamu financovaných značek 
vychází z celoskupinového programu Euro-
pean Fleet Program, zkráceně EFP, jehož 
hlavním cílem je výrazně posílit objem finan-
covaných vozů na českém trhu. 

Pro všechny značky nabízíte stejné 
produkty operativního leasingu a  úvě-
ru? 

Pro firemní klienty nabízíme stejné finanč-
ní produkty bez ohledu na značku financo-
vaného vozu.  Konkrétní nabídka se může 
lišit dle aktuální marketingové akce. Kromě 
financování prostřednictvím operativního 
leasingu a  klasického úvěru nabízíme také 
Financování CHYTŘE neboli úvěr s poslední 
navýšenou splátkou. Mezi nabízené služby 
patří především standardní pojištění, servis 
vozů po dobu financování, pneuservis, dál-
niční známka a mnoho dalších služeb dle in-
dividuálních potřeb a přání klienta. Díky na-
šim třicetiletým zkušenostem jsme schopni 
klientovi poradit, jaký mix služeb je vhodný 
právě pro jeho flotilu. Například v  případě 
předplacené servisní péče umíme nabídnout 
servisní balíčky hned v  několika úrovních. 
Zatímco pro jednu společnost je ideální au-
torizovaný servis ve variantě Full, který zahr-
nuje i opravy při běžném opotřebení, další si 
vystačí s variantou Basic pokrývající pouze 
výrobcem určené povinné kontroly. 

Zde bych také rád zmínil, že se nezamě-
řujeme pouze na velké fleety, ale i  drobné 
podnikatele, za flotilu považujeme již dva 

vozy, jsme tedy schopni vyhovět i živnostní-
kům a drobným podnikatelům.

Řada firem složitou situaci řeší náku-
pem ojetých vozů. Evidujete zájem o fi-
nancování zánovních ojetin?

Jednoznačně ano. Klienti častěji vyhledá-
vají ojeté vozy i  do svých vozových parků 
a  poptávají pro ně výhodné financování. 
Řada ojetých vozů se svou provozuschop-
ností a komfortem může směle rovnat vo-
zům novým, a pro část klientů je proto po-
řízení ojetin ideálním řešením pro naplnění 
jejich fleetových potřeb. Stále oblíbenějším 
produktem pro takové vozy se stává i  již 
zmíněné Financování CHYTŘE.

Mění se nějak požadavky zákazníků 
v rámci operativního leasingu? 

Zatímco dříve klienti přicházeli s velmi kon-
krétní představou o značce, modelu a přes-
né specifikaci vozu, dnes za námi přicházejí 
spíše s  obecnější představou o  kategorii 
vozů, kterou poptávají. V současné situaci 
je také více než kdy předtím zajímají čekací 
lhůty. V souvislosti s tím se mnohdy setká-
váme i s žádostmi o prodloužení stávajících 
smluv do doby, než jim nové vozy dorazí. 

Klienti v současné době požadují vyřešit 
mobilitu jako službu k pokrytí a vyřešení 
všech jejich potřeb ohledně vozového par-
ku. 

Mění se přístup k  firemní mobilitě? 
Omezují firmy své vozové parky, nebo 
kupují levnější vozidla? 

Firmy velmi často prodlužují stávající 
smlouvy, což je dozvukem covidové doby, 
kdy mnoho společností muselo praco-
vat s nejistotou, co bude dál. V současné 
době jsou klienti velmi variabilní při výběru 
konkrétní značky. Firmy se také zamýšlejí, 
nakolik je složení jejich vozového parku eko-
nomické a zda se neuchýlit k  jeho redukci 
nebo rekompozici.

Volkswagen Financial Services nově financuje vozy všech značek
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Zachování mobility zaměstnanců považují společnosti v Česku za jednu z nejdůležitějších priorit. Jenže 
nákup nových automobilů drhne, a  tak se řada firem poohlíží po automobilech, co jsou skladem. 
Značkám SEAT a CUPRA se v tomto ohledu daří, a tak v Česku navyšují svůj tržní podíl.

Otázky prO…                                  PetR Schmidt – SeAt

Petr Schmidt, manažer firemního prodeje značek SEAT a CUPRA 
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jině jsou ale současné ceny zemního 
plynu na více než dvojnásobku. Jak 
vnímáte budoucnost tohoto druhu po-
honu?

V  minulosti se nám poměrně úspěšně 
dařilo dodávat vozy s  pohonem na CNG 
firemním zákazníkům, kteří nejvíce oce-
ňovali hospodárnost provozu. Bohužel 
při současných cenách zemního plynu se 
mnoho z  těchto zákazníků začíná orien-
tovat opět na dieselové varianty nebo na 
plug-in hybridní pohon.

Elektromobily a plug-iny jsou pro vo-
zové parky z  hlediska TCO bez ploš-
ných státních dotací nevýhodné. Jak 
dlouho se počítá s nabídkou aut s kon-
venčními motory?

Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dále, 
nicméně ani jedna z našich značek zatím 
neoznámila oficiální konec spalovacích 
motorů. Budoucí modely budou samozřej-
mě čím dál více elektrifikované a zaměřené 
na snižování emisí, ale zatím budou stále 
existovat varianty například se spalovacím 
motorem kombinovaným s  mild hybridní 
technologií.

 Vzniknou v  budoucnosti samostatní 
prodejci značky CUPRA?

SEAT má nyní devatenáct dealerství, 
z  čehož devět jich zastupuje i  značku 
CUPRA. Do budoucna ale počítáme i  se 
samostatnými showroomy.  

Začaly se nějak měnit prodeje z pohle-
du financování?

V  posledních dvou letech jsme se ještě 
více zaměřili na produkty financování, pře-
devším na velmi výhodné varianty opera-
tivního leasingu. Díky tomu, že si zákazník 
nemusí vůz pořizovat do vlastnictví, zbý-
vají mu dodatečné prostředky, které může 
v  dnešní náročné době investovat napří-
klad do rozvoje své firmy nebo podnikání.

 V dobách covidu jste  dokázali nabíd-
nout mimořádně vysoký počet skla-
dových modelů. Jak se situace vyvíjí 
letos?

Ano, obzvláště u značky CUPRA se nám 
i  letos daří zajišťovat dostatečnou výro-
bu a  díky tomu máme i  slušnou nabídku 
skladových vozů, které jsou u  zákazníků 
čím dál více žádané. Letošní rok přinesl 
i řadu zajímavých kontraktů firemním klien-
tům. Mezi takové patří například uzavření 
strategického partnerství s  renomovanou 
společností SIXT napříč značkami našeho 
portfolia. SIXT se řadí v  České republice 
mezi přední hráče v  segmentu krátkodo-
bých pronájmů vozidel. V březnu jsme stvr-
dili tuto aktivitu předávkou prvních deseti 
vozidel značky CUPRA. Se společností 
SIXT jsme spolupracovali aktivně již v mi-
nulosti prostřednictvím modelů SEAT. Díky 
značce CUPRA se nám ale daří oslovovat 
nové klienty, kteří automobily hledají ve 
vyšším nebo prémiovém segmentu.

Zlepšuje se situace kolem dodávek 
čipů? Kdy se podle vás trh stabilizuje?

Čipy stále chybí většině značek na trhu. 
V  poslední době se nám obecně daří 
zkracovat termíny dodání, obzvláště pak 
u  některých našich modelů, jako napří-
klad SEAT Arona nebo obecně u  značky 
CUPRA. Vzhledem k  vývoji posledních 
měsíců je těžké odhadovat, kdy se situace 
zcela stabilizuje, nicméně situace s čipy se 
v poslední době zlepšuje.

 Formentor je nejprodávanějším mo-
delem značky CUPRA. Jak dlouhé jsou 
dodací lhůty jednotlivých motorizací 
této novinky?

Formentor byl velmi dobře přijat našimi 
zákazníky a  jeho prodeje rostou i  v  letoš-
ním roce. Dodací lhůty jsou u většiny mo-
torizací nyní kolem čtyř měsíců.

 
Je stále nejžádanější verze formentoru 
se základním motorem?

Ano, nejžádanější motorizací pro model 
Formentor je benzinový motor 1.5 TSI se 
110kW spojený s automatickou převodov-
kou DSG, nicméně velký zájem zazname-
náváme i o výkonnější varianty s motorizací 
2.0 TSI.

 Zemní plyn je velmi oblíbenou alter-
nativou vozových parků a koncernové 
motory 1.0 a 1.5 patří k nejpovedeněj-
ším. Kvůli covidu a konfliktu na Ukra-

Formentor  je nejúspěšnějším modelem nové značky CUPRA. Dodací lhůty jsou kolem čtyř měsíců. 
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Cena stlačeného zemního plynu (CNG) 
byla dlouhodobě velmi stabilní. Do-

konce jako jedna z obecně uváděných vý-
hod tohoto pohonu byla uváděna nezávis-
lost na ceně ropy. Na CNG jezdím od roku 
2015 a do loňského roku se cena tohoto 
paliva prakticky neměnila, zatímco cena 
ostatních paliv průběžně stoupala a  kle-
sala. V minulém roce ale začala poměrně 
výrazně růst cena CNG a za poslední zhru-
ba měsíc a půl vyskočila, spolu s cenami 
ostatních paliv, ještě více. To je samozřej-
mě důsledek ruské invaze na Ukrajinu, 
protože na dodávkách ropy a zejména ply-
nu z  Ruska jsme poměrně závislí. Vyplatí 
se ještě CNG?
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Nabídka automobilů upravených na zemní plyn (CNG) se zúžila de facto na modely koncernu Volkswagen. 
V rámci naší přílohy jsme se zaměřili na skutečnost, zda se při současných extrémních cenách plynu 
ještě vyplatí auto na CNG. Poslední slovo ale neřekl ani propan-butan (LPG), který díky pokročilým 
technologiím a vyřešené záruce zažívá návrat na výsluní. Současný velký zájem zvyšují mimořádně 
vysoké ceny benzinu a nafty. Propan-butan je možné stále tankovat za méně než poloviční ceny benzinu. 

Zemní plyn se v porovnání s drahým benzinem vyplácí do ceny 
61 Kč/kg. Při této ceně se ale už o návratnosti příliš hovořit nedá. 

Zemní plyn se vyplácí 
do ceny 61 Kč/kg

„Jelikož na zemní plyn jezdím dlouho a za 
7 let jsem na něj najezdil přes 200 tisíc ki-
lometrů, tak se samozřejmě otázkou toho, 
zda se to vyplatí, zabývám. V  roce 2016 
jsem si koupil Octavii Combi G-TEC, na 
kterou jsem přešel hlavně kvůli prostornosti 
ze sportovnějšího vozu SEAT Leon 1,4 TGI. 
Od té doby jsem s octavií najezdil 187 tisíc 
kilometrů s  náklady na palivo okolo koru-
ny na kilometr, takže se mi investice dávno 
vrátila. Jelikož energetický ekvivalent kilo-
gramu CNG je přibližně 1,4 litru benzinu, při 

současné ceně benzinu okolo 43,5 Kč/litr
se mi vyplatí tankovat CNG do ceny cca 
61 Kč/kg,“ vysvětluje Marek Tomíšek, od-
borný novinář a  spolupracovník redakce. 
Návratnost pro firmy je ale při uvedené 
ceně 61 Kč/kg minimální a  naprosto ne-
atraktivní. Lze tedy předpokládat, že takto 
vysoká cena nezůstane dlouho. Navíc vět-
šina firem má cenu plynu fixovánu na určité 
období. Princip je podobný jako u elektric-
ké energie. Cena plynu tak může být pod 
polovinou současných cen. 

„Aktuální průměrná cena byla na sklon-
ku dubna dle webu cng.cz 59,97 Kč/kg, 
tedy na hraně toho, co se vyplatí z pohledu 
nákladů na palivo. Nicméně, rozdíly mezi 
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EKOPŘÍLOHA                          POHON NA CNG A LPG                  

Plyn stále žije!



výhody, jako například dálniční „známku“ 
za poloviční cenu a u podnikatelů a  firem 
silniční daň zdarma. 

CNG už nebude tak 
výhodný jako dřív

Pohon na CNG stále dává smysl, ale 
doba, kdy náklady na palivo byly ve srov-
nání s  benzinem poloviční a  návratnost 
investice takřka okamžitá, je dávno pryč. 
Geopolitická situace je velmi nejistá a s ní 
samozřejmě souvisí i vývoj cen. Po letním 
zlevnění lze tedy předpokládat opět vze-
stup ceny před zimní topnou sezonou. 

BioCNG dává smysl

Je škoda, že zatímco se tlačilo na výro-
bu bionafty z řepky, tak bioCNG z odpadu, 
které dává mnohem větší smysl, zůstalo 
stranou. Alespoň u  nás v  Česku. Napří-
klad ve Skandinávii je dost CNG stanic, 
na kterých natankujete pouze bioCNG ze 
sousední bioplynky. Tam pak současná si-
tuace na cenu CNG nemá vliv.

LPG i do firemních flotil

Propan-butan (LPG) coby pohonná hmo-
ta je u  nás daleko rozšířenější než zemní 
plyn, ovšem ve firemních flotilách jich jez-
dí naprosté minimum. Na našem trhu ale 
nové automobily na tento druh pohonu 
nabízí pouze Renault a Dacia. Tyto značky 
využívají upravený litrový tříválec TCe, který 
díky přeplňování nabízí 74 kW. Je poměr-
ně temperamentní a úsporný. V rámci naší 
přílohy jsme tento motor testovali v  nové 
Dacii Jogger. Tovární přestavba na LPG 
je k dispozici kromě již zmíněného modelu 
Jogger také pro sandero a duster. Renault 
nabízí verze Clio a Captur. 

A  pak tu máme individuální přestavby, 
které ve velkém a řadu let úspěšně nabízel 
Hyundai, Subaru a  Mitsubishi. Na doda-
tečně přestavěná auta byla nabízena i pl-
nohodnotná záruka. 

Na propan-butan ale lze přestavět v pod-
statě jakékoli auto s  benzinovým moto-
rem. V  tomto ohledu individuální přestav-
by výrazně pokročily, a  tak jsou vhodné 
i pro firemní autoparky. Auta na LPG mají 
ve svých flotilách například Koh-i-noor, 
Daňhel, VB Taxi, Dáme jídlo, taxislužby 

plnicími stanicemi jsou značné a závisí na 
tom, jak měl kdo zafixovanou cenu plynu. 
Viděl jsem osobně i 80 Kč/kg a na fotogra-
fiích i maximální možnou cenu na stojanu 
99,99 Kč/kg, ale právě tyto výjimky nejvíce 
zvedají průměr, i když na nich reálně asi ni-
kdo za tyto ceny netankuje. Běžná cena se 
pohybuje okolo 55 Kč/kg a při té se stále 
vyplatí tankovat CNG. Složitější je ale otáz-
ka návratnosti,“ vysvětluje Marek Tomíšek. 

Jak rychle se investice 
do CNG vrátí?

V běžném provozu se kromě zmíněného 
rozdílného množství energie v litru benzinu 

a  kilogramu CNG projevuje i  vyšší účin-
nost motorů, které jsou vyvíjené na CNG. 
Netýká se to tedy přestaveb. To se potvr-
dilo i  v našem testu, kdy Octavia 1.5 TGI 
96 kW G-TEC měla spotřebu za celý 
test 3,8 kg/100 km, zatímco benzinová 
1.0 TSI 85 kW měla 6,2 l/100 km a výkon-
nější 1.5 TSI 110 kW pak 6,4 l/100 km. 
Zatímco s octavií na CNG vás tedy palivo 
vyjde na 2,27 Kč/km, u  slabší benzinové 
při průměrné ceně benzinu 42,7 Kč/l každý 
kilometr na palivo padne 2,65 Kč a u vý-
konnější patnáctistovky 2,73 Kč.

I při současných cenách je cenová návrat-
nost u octavie díky výhodné ceně plynové 
verze G-TEC u  stejně objemného motoru 
velice rychlá, při porovnání s  litrovým tří-
válcem je to ale problematičtější. Jelikož 
základní cena benzinové Octavie 1.0 TSI je 
519 900 Kč, plynová patnáctistovka vyjde 
na 579 900 Kč a benzinová 569 900 Kč,
vrátí se při současných cenách paliv inves-
tice do pohonu na CNG u  stejně objem-
ných motorů po ujetí necelých 22 000 km,
ale u verze G-TEC se musíte spokojit s vý-
konem nižším o 14 kW. Pokud ale budeme 
plynovou octavii srovnávat s litrovým ben-
zinovým tříválcem, který je výrazně levnější, 
ale i o 15 kW slabší, návratnost do plyno-
vého pohonu se začne vyplácet až po ujetí 
160 000 km. 

Reálně ale bude návratnost často vý-
razně kratší, protože většina firem využívá 
výhodnější fixované ceny CNG. Navíc ex-
trémní drahota nebude věčná. Zemní plyn 
zcela jistě zlevní v  létě. Jak moc bude ale 
záviset na celé řadě okolností. Při využívá-
ní plynového pohonu lze uplatňovat i další 
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Spolupracovník redakce Marek Tomíšek najezdil se svou Škodou Octavií na zemní plyn 
přes 200 000 km. V úvodu článku se zamýšlí nad současnou výhodností CNG. 

Fiat Ducato na CNG byl tahounem mezi dodáv-
kami. Nyní ho nahradila nová generace jezdící na 
elektrickou energii. 



a  další. Strakonická společnost AUTO-
GAS CENTRUM PLUS, která je největší 
společností na přestavby u  nás, dokáže 
zprostředkovat také pojištění na ochranu 
motoru, která může být až pětiletá. Část-
ka se pohybuje kolem 1000 korun ročně. 
AUTOGAS CENTRUM PLUS se individu-
álním přestavbám věnuje nepřetržitě od 
roku 1990 a spolupracuje s těmi nejlepšími 
dodavateli LPG setů (AC STAG, BRC, Eu-
ropeGAS, LandiRenzo, LOVATO) a díky síti 
téměř čtyř set smluvních servisů provádí 
přestavby a servis po celém území Česka 
i pro řadu firemních flotil. 

Vazbou na OBD 
se vyřešily letité trable

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

Napojením plynového systému na OBD 
získává řídicí jednotka LPG všechny po-
třebné informace ze všech snímačů na 
motoru on-line. Díky tomu může promptně 

reagovat i na chyby způsobené řidičem na-
příklad při nevhodně zařazeném rychlost-
ním stupni a  vytáčení motoru, kdy motor 
začne pracovat s chudou směsí a  teploty 
ve spalovacím prostoru letí nahoru. 

Nové systémy 
pro motory s přímým 
vstřikem

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

„Z  polských systémů je nejdále Europe-
GAS, který nabízí naprosto univerzální sadu, 
jejíž software zvládne tříválec i  osmiválec. 
Montáž je přitom jednoduchá. Napojíme se 
na benzinové vstřikovače a snímač otáček 
klikové hřídele nebo vačky a řídicí jednotku 
LPG propojíme přes OBD na systém řízení 
motoru. Veškerá emulace vysokotlaké ben-
zinové palivové větve za čerpadlem se děje 
automaticky na základě dat z OBD zásuvky. 
Systém nejdříve necháme načíst data při 
volnoběhu a  pak vyrazíme na asi padesá-
tikilometrový okruh. Ze všech posbíraných 
dat si řídicí jednotka plynu vytvoří palivovou 
mapu, kterou neustále aktualizuje novými 
daty. Palivová mapa řídicí jednotky LPG se 
díky informacím z OBD začne brzy překrý-
vat s palivovou mapou motoru. De facto se 
po první jízdě vytvoří kopie benzinové mapy 

a za jízdy se neustále dopočítávají korekce. 
Sběr dat probíhá stále, kontinuálně. Proto je 
systém spolehlivý i po řadu let, kdy dochází 
k postupnému opotřebování motoru i LPG 
komponent. A tak v průběhu životnosti vzni-
ká řada korekcí, které na opotřebení reagují. 
Tím se vyvarujeme běhu motoru s chudou 
směsí, tedy znatelnému nárůstu teploty ve 
spalovacím prostoru. Zkracovala se tím ži-
votnost pístů a  ventilových sedel, která se 
v  minulosti zaklepávala a  nakonec vedla 
k  netěsnostem a  následnému podpálení 
ventilu. Moderní elektronika tak nedopustí, 
aby se palivová mapa LPG začala časem 
výrazně rozcházet s  benzinovou mapou 
a motor především v nízké zátěži pracoval 
s chudou směsí a tedy i vysokými teplota-
mi,“ vysvětluje Ing. Marek Osvald, jednatel 
a  vedoucí provozu společnosti AUTOGAS 
CENTRUM PLUS. 

Ceny od 25 000 korun

Nejlevnější a nejjednodušší jsou přestav-
by motorů se sekvenčním, tedy nepřímým 
vstřikováním benzinu. Palivo se u  těchto 
motorů vstřikuje před sací ventily. Tyto pře-
stavby lze pořídit od  25 000 korun. 

Technicky nejnáročnější jsou motory 
s  přímým vstřikováním. Benzin se u  nich 
vstřikuje přímo do spalovacího prostoru 
motoru. Přestavba tak vyžaduje sofistiko-
vaný software řízení, což zvedá cenu často 
výrazně nad 30 000 korun. 
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LPG lze natankovat i v rámci sítě čerpacích stanic. V Česku jich má hodně především Shell a MOL. 



Zůstatkové hodnoty potěší
SEAT Leon má mimořádně nízkou ztrá-

tu hodnoty, prakticky shodnou se Škodou 
Octavia. Zůstatkové hodnoty plynových 
verzí ovlivní další cenový vývoj CNG. Zatím 
se zůstatkové hodnoty od jiných motoriza-
cí neliší. V  tomto ohledu se jako negativní 
může jevit malá desetilitrová benzinová ná-
drž, a tak v případě dalšího výrazného zdra-
žení CNG se po praktické stránce benzino-
vé provozování tohoto modelu komplikuje. 

Leon meziročně zdražil 
o 25 000 Kč

Leon 1.5 TGI se tak stává další zajímavou 
alternativou k  Volkswagenu Golf a  Škodě 
Octavia. Pohon na CNG stále dává smysl,
ale doba, kdy náklady na palivo byly ve 
srovnání s benzinem poloviční a návratnost 
investice takřka okamžitá, je pryč. 

Leon kombi je oproti hatchbacku draž-
ší jen o  20 000 Kč, a  tak se investice do 
znatelně praktičtějšího modelu vyplatí. Me-
ziročně leon zdražil o  25 000 Kč, což je 
s ohledem na vývoj cen konkurence snadno 
akceptovatelné. 
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V  rámci testu jsme tankovali plyn za historicky nejvyšší cenu 58 Kč/kg. 
Z  pohledu palivových nákladů se ale stále jezdit na plyn vyplácí, a  to 
i přesto, že zdražoval znatelně více než benzin. Na jednom kilometru lze 
nyní ušetřit jen 0,55 Kč. 

SEAT LEON 1.5 TGI SPORTSTOURER
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

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

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1428/546 kg. 

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

CENA s DPH 654 900 Kč (hatchback 634 900 Kč)

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Výhodnější náklady 
na CNG

Malá benzinová 
nádrž (9 l)

Temperamentní motor
Vjezd do podzem-

ních garáží může být 
omezen

Užitečné a dobře 
naladěné asistenční 

systémy

Menší zavazadlový 
prostor, absence 

rezervy

Pestrá nabídka výbav 
i doplňků

Návratnost verze CNG 
(85 000 km)

 SPOTŘEBA CNG V RÁMCI TESTU 
(kg/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 60,03 %

150 000 3 roky 52,79 %

210 000 3 roky 45,55 %
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SEAT Leon Sportstourer TGI
Náklady na CNG při ceně 58 Kč/kg: 2,20 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 3,8 kg/100 km
Skutečný dojezd na CNG: 453 km

CNG

Přepínat mezi plynem a  benzinem nelze. 
Systém vždy primárně využívá CNG, na 
benzin přepíná, až když tlak v nádržích kles-
ne pod 11 barů. Motor startuje na benzin 
jen v hlubokých mrazech pod -10 °C a pak 
na něj i delší dobu jede. 

Dojezd 450, ale i 350 km
Nádrže na plyn jsou celkem tři. Dvě jsou 

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

Ještě se sluší poznamenat, že životnost 
kompozitových nádrží je 20 let, poté se mu-
sejí vyměnit.

Návratnost investice se tedy prodlužu-
je. Leon 1.5 TGI je o 47 000 Kč dražší 

než stejně výkonná verze 1.5 TSI. Majitel 
tak musí ujet nejméně 85 000 km, aby se 
začala investice do pohonu na zemní plyn 
vyplácet. Na druhou stranu jsme v  rámci 
testu tankovali plyn za zřejmě nejvyšší cenu, 
protože koncem dubna končí topná sezo-
na a plyn v  létě zlevní. Počátkem zimy ale 
může historické maximum opět padnout. 
Vše tak záleží na geopolitickém vývoji rus-
ko-ukrajinského konfliktu. 

Symbolická benzinová nádrž
Motor 1.5 TGI/96 kW jsme v rámci testů 

několikrát chválili za průběh výkonu i mimo-
řádnou hospodárnost už v minulé generaci 
Leonu, kde se objevil poprvé. Bohužel stále 
přísnější evropské regulace ovlivňují snad 
už úplně vše, včetně nouzové zásoby ben-
zinu, která nesmí být větší než 10 litrů. 

Řídit novou generaci Leonu potěší. 
Verze na zemní plyn z DNA nikterak 
neubírá. Zavazadlový prostor ale 
díky nádržím přichází 
o dvojité dno. 
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I při současných cenách se investice 
do plynové verze vrátí po ujetí 
22 000 km. Oproti slabšímu 
tříválci 1.0 TSI 
je ale návratnost 
znatelně delší 
(160 000 km). 

ŠKODA OCTAVIA 1.5 TGI G-TEC
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4689/1829/1470 mm, rozvor 2686 mm. 
Zavazadlový prostor 0,455/1,410 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1397/538 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1400/690 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 218 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,5 s. Spotřeba dle 
WLTP 3,59–3,83 kg/100 km (NEDC), objem nádrží 17,33 kg (CNG) a 9,0 l 
(benzin).

CENA s DPH 579 900 Kč (kombi 619 900 Kč)
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I při současné drahotě dává plynový pohon u Škody Octavia smysl. 
Oproti benzinové verzi je totiž dražší jen o 10 000 korun, a  tak je 
návratnost investice téměř okamžitá. 

ší. Jelikož základní cena benzinové Octavie 
1.0 TSI je 519 900 Kč, plynová patnácti-
stovka vyjde na 579 900 Kč a benzinová na 
569 900 Kč, vrátí se při současných cenách 
paliv investice do pohonu na CNG u  stej-
ně objemných motorů po ujetí necelých 
22 000 km, ale u  verze G-Tec se musíte 
spokojit s výkonem nižším o 14 kW. Pokud 
ale budeme plynovou octavii srovnávat s lit-
rovým benzinovým tříválcem, který je výraz-
ně levnější, ale i o 15 kW slabší, návratnost 
do plynového pohonu se začne vyplácet až 
po ujetí 160 000 km. 

Levnější podvozek a menší 
zavazadlový prostor

Octavia G-Tec využívá lehčí, jednodušší 
a  levnější zadní nápravu s  vlečnými rame-
ny. Víceprvkové nezávislé zavěšení měla jen 
verze se starším motorem 1.4 G-Tec. 

Plynové nádrže na CNG jsou celkem tři 
a mají celkovou kapacitu 17,33 kg. Jedna 
ocelová je před zadními koly, dvě kompo-
zitové za nimi a částečně zasahují do za-
vazadlového prostoru, který tak přichází 
o velkou část dvojité podlahy, což u obou 
karosářských verzí zmenšuje objem o 145 l 
(455 l versus 495 l u kombi).

Octavia zdražila o 16 000 Kč
Verze na CNG stále dává smysl, ale doba, 

kdy náklady na palivo byly ve srovnání 
s benzinem poloviční a návratnost investice 
takřka okamžitá, je dávno pryč. 

Plynová verze Škody Octavia je oproti 
Seatu Leon levnější, zároveň ale také hůře 
vybavená. Zajímavé je, že Octavia Combi 
je oproti liftbacku dražší o  40 000 korun. 
U koncernového Seatu Leon je rozdíl mezi 
karosářskými verzemi 20 000 korun. 

Meziročně se plynová octavia zdražila jen 
o 16 000 Kč, což je s ohledem na konku-
renci zanedbatelné zvýšení. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Stále ještě výhodné 
náklady na palivo, rychlá 

návratnost

Malá benzinová nádrž 
(9 l)

Temperamentní motor
Vjezd do podzem-

ních garáží může být 
omezen

Možnost libovolně konfi-
gurovat výbavu 

O 140 l menší zavaza-
dlový prostor, absence 

rezervy

 SPOTŘEBA CNG V RÁMCI TESTU 
(kg/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

Škoda Octavia G-Tec
Náklady na CNG při ceně 58 Kč/kg: 2,20 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 3,8 kg/100 km
Skutečný dojezd na CNG: 437 km

CNG

spotřebu plynu 3,8 kg/100 km. Verzi na 
CNG jsme pak porovnávali jak s  benzi-
novým tříválcem 1.0 TSI/85 kW, který při 
stejném jízdním režimu spotřeboval 6,2 l 
benzinu, tak i s výrazně výkonnějším a leh-
ce žíznivějším čtyřválcem 1.5 TSI/110 kW 
(6,4 l/100 km). Zatímco jízda s  octavií na 
extrémně drahé CNG vyjde v  palivových 
nákladech na 2,20 Kč/km, u  slabší ben-
zinové verze každý ujetý kilometr stojí 
2,65 Kč a  u  výkonnější patnáctistovky 
2,74 Kč. Kalkulace vychází z ceny benzinu 
42,80 Kč/l a ceny plynu 58 Kč/kg. 

I  při současných cenách je návratnost 
u octavie díky výhodné ceně plynové verze 
G-Tec (příplatek 10 000 Kč) u stejně objem-
ného motoru velice rychlá, při porovnání 
s litrovým tříválcem je to ale problematičtěj-

Octavii G-Tec jsme tentokrát testovali 
s  ručně řazenou převodovkou. Čtyř-

válec 1.5 TGI s  96 kW měl v  kombinova-
ném režimu na našem testovacím okruhu 

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 62,16 %

150 000 3 roky 54,78 %

210 000 3 roky 47,40 %



pouhých 5,2 l/100 km. V kombinovaném re-
žimu jsme naměřili 4,6 l/100 km. Při úspor-
nějším jízdním stylu se ale lze dostat ke 
4 l/100 km. Diesel tak při současných 
cenách pohonných hmot dokáže jezdit 
o  0,20 Kč/km levněji než plynová verze 
TGI. Navíc pořizovací cena slabší verze 
2.0 TDI/85 kW je ještě o 23 000 korun niž-
ší. Vznětová verze s výkonnějším motorem 
2.0 TDI/110 kW je pak o 24 000 Kč dražší. 
Při současných cenách se tak vznětový mo-
tor u golfu vyplácí více. 

Golf zdražil o 47 000 Kč
Golf si tradičně vede velmi dobře v oblasti 

zůstatkových hodnot a TCO. Životnost ply-
nových nádrží je počítána na 20 let, pak se 
musí vyměnit. Plynový systém také musí 
procházet revizní kontrolou. U nového auta 
je to po 4 letech, pak každé 2 roky. Tedy 
stejně jako platnost STK. Cena revize se po-
hybuje do 500 korun. 

Není bez zajímavosti, že za posledních 
12 měsíců Volkswagen Golf podražil 
o 47 000 korun. Praktičtější verze kombi je 
za příplatek 32 000 korun. 
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Osmá generace Golfu je dostupná s osmi různými pohony, z čehož pět 
se řadí mezi hybridní. Tak širokou nabídku pohonných jednotek konkuren-
ce nemá. Provoz plynové verze TGI se i přes mimořádnou drahotu vyplácí, 
návratnost je ale příliš dlouhá, a tak je výhodnější investovat do vznětové 
verze.

VOLKSWAGEN GOLF 1.5 TGI 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4284/1789/1456 mm, rozvor 2620 mm. 
Zavazadlový prostor 0,455/1,410 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1410/550 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1400/680 kg.

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

CENA s DPH 691 900 Kč (kombi 723 900 Kč) 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Stále ještě výhodné ná-
klady na palivo i TCO

Malá benzinová nádrž 
(9 l) snižuje celkový 

dojezd

Zůstatkové hodnoty Dlouhá návratnost

Možnost libovolně konfi-
gurovat výbavu

Menší zavazadlový pro-
stor, absence rezervy

 SPOTŘEBA CNG V RÁMCI TESTU 
(kg/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota 

90 000 3 roky 57,26 %

150 000 3 roky 50,35 %

210 000 3 roky 43,44 %
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CNG

pro alternativní pohony klesl objem benzino-
vé nádrže na pouhých 9 l. Provoz na benzin 
je tedy skutečně jen nouzovým řešením. 

Povedené TDI
Plynová verze se v  podání Volkswagenu 

Golf v  současné době nevyplácí. V  rám-
ci testů na nás ale udělal dojem vznětový 
čtyřválec 2.0 TDI ve verzi se 110 kW. Tento 
motor dovedl Volkswagen k  naprosté do-
konalosti a  je velká škoda, že se v  rámci 
evropského emisního šílenství musejí pro-
težovat elektrifikované pohony. Při ustálené 
rychlosti 90 km/h si TDI řekne jen o  3,5 l 
nafty, při dálniční rychlosti 130 km/h je to 

EKOPŘÍLOHA                                POHON NA CNG A LPG                  

Volkswagen Golf TGI je oproti stejně vý-
konnému benzinového motoru 1.5 TSI 

dražší o znatelných 65 000 Kč. Návratnost 
investice se tak do plynového pohonu vý-
razně prodlužuje. Kvůli vysoké ceně zem-
ního plynu (58 Kč/kg) je nutné ujet přes 
133 000 km, aby se vyšší pořizovací cena 
umořila. Při současných cenách pohon-
ných hmot je tak provoz na CNG levnější 
o 0,49 Kč/km. 

Millerův cyklus šetří palivo
Motor 1.5 TGI/96 kW je oproti klasické-

mu zážehovému motoru výrazně pozmě-
něn. Běží v  hospodárném Millerově cyklu 
s vysokým kompresním poměrem 12,5 : 1. 
Navíc je vybaven turbodmychadlem s varia-
bilní geometrií, což posiluje zátah v nízkých 
a středních otáčkách. 

Bohužel vlivem zpřísňujících se předpisů 

V případě golfu se při současných cenách zemního 
plynu vyplácí spíš úspornější verze TDI 
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Volkswagen Golf TGI
Náklady na CNG při ceně 58 Kč/kg: 2,26 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 3,9 kg/100 km
Skutečný dojezd na CNG: 435 km



Nový jogger je milým překvapením. Příplatek za verzi LPG je 12 500 Kč. Investice se tak vrátí po ujetí necelých 12 000 km. 
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Dacii Jogger považujeme za jednu z nejzajímavějších novinek. Jde o povedené až sedmimístné auto 
postavené chytře na pomezí tříd. Karoserie kombinuje výhody velkoprostorového MPV s crossoverem. 
A z pohledu nákladů nás mile překvapila i verze na propan-butan. 

vala kolem 21,10 Kč/l, zatímco cena ben-
zinu byla 43 Kč/l. Jeden ujetý kilometr tak 
při současné drahotě vychází na 1,77 Kč, 
při jízdě na benzin pak na 2,84 Kč/km. Ver-
ze na propan-butan propan-butan (LPG) je 
dražší pouze o 12 500 Kč. Investice se tak 
vrátí po ujetí necelých 12 000 km.

Královský prostor i ve třetí 
řadě

Je fajn, že sedmimístnou verzi nabízí také 
verze na propan-butan. Velmi skepticky 
jsme si sedali i do třetí řady sedadel, protože 
u automobilů s celkovou délkou 4,5 metru 
je vždy místa poskrovnu hlavně v oblasti ko-
len a nad hlavou. Navíc jsou většinou sedá-
ky ukotveny prakticky na podlaze a tak mají 
cestující kolena pod bradou. Pro děti ale 
dává třetí řada i v těchto autech smysl. Jen-
že jogger má i  ve třetí řadě plnohodnotná 
sedadla a s trochou nadsázky se zde sedí 
stejně pohodlně jako ve druhé řadě. Prostor 
pro kolena a nad hlavou začne chybět jen 
cestujícím s  výškou nad 180 cm. Příjem-
né také je, že podlaha je pro nohy šikovně 
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Dacia Jogger LPG
Náklady na LPG při ceně 21,10 Kč/l: 1,77 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 8,4 l/100 km
Skutečný dojezd na LPG: 429 km

LPG 

lových sedel. Zásluhou vyšší výhřevnosti 
a  účinnosti propan-butanu má motor při 
provozu na plyn o 7 kW vyšší výkon (74 kW) 
než při jízdě na benzin. Na druhou stranu 
čistě benzinová verze nabízí ještě více vý-
konu – 81 kW. Verze LPG stokilometrovou 
hranici pokoří za 12,3 s, zatímco benzinový 
tříválec tuto disciplínu zvládne za 10,5 s. 
V praxi je rozdíl patrný především při před-
jíždění v  rychlostech nad 100 km/h nebo 
s naloženým autem. 

Investice do pohonu na LPG 
se vrátí po 12 000 km!

V kombinovaném režimu jsme na našem 
testovacím okruhu při jízdě na benzin na-
měřili spotřebu 6,6 litru, při jízdě na pro-
pan-butan pak 8,4 l/100 km. Palubní po-
čítač znázorňující spotřebu ale proměřuje 
o 0,8 l/100 km. Do 40litrové plynové nádrže 
natankujete 36 litrů stlačeného propan-bu-
tanu, na který jsme ujeli 429 km. Cena ply-
nu je ve srovnání s benzinem i v současné 
neutěšené době poloviční. Koncem dubna 
se průměrná cena propan-butanu pohybo-

Jogger se zamlouval i odborným moto-
ristickým novinářům, kteří ho v březnu 

poslali mezi finalisty Auta roku v  ČR. No-
vinku lze pořídit i  s  továrně přestavěným 
motorem na propan-butan (LPG). Při sou-
časném vývoji cen pohonných hmot jde 
o  druhou nejlevnější pohonnou hmotu, 
která se zároveň vůbec poprvé dostává 
výrazně pod nyní nestabilní cenu zemního 
plynu (CNG). Často dokonce pokoří i čisté 
elektromobily. Ceny tarifů se u  dobíjecích 
stanic neskutečně liší. 

Jeden motor, ale moderní!
Dacia sice už není tak levná jako v počát-

cích, ale na druhou stranu nabízí znatelně 
vyspělejší techniku. Kvůli stále přísnějším 
emisním limitům už nepoužívá zastaralé 
pohonné jednotky. Nyní je k dispozici jeden 
jediný, ale povedený přeplňovaný tříválec, 
který může spalovat benzin nebo propan-
-butan. Výrobce u  plynového motoru pro-
vedl řadu úprav, díky kterým není ani při 
trvalém provozu na plyn snížena životnost 
exponovaných dílů, především pak venti-

  I  květen 2022  31

EKOPŘÍLOHA                          POHON NA CNG A LPG                  



30  I  květen 2022

Další výhodou servisních smluv je jejich 
univerzálnost. Platí ve všech autorizovaných 
servisech v  celé EU, takže předplacené 
služby lze čerpat ve kterémkoliv z nich. To 
má velký význam při nabídkových řízeních 
a pro leasingové smlouvy, které s ní kalku-
lují. Při prodeji vozidla pak servisní smlouva 
přechází na nového majitele, což zvyšu-
je zůstatkovou hodnotu vozidla. Servisní 
smlouvy využívají především vozové parky 
a rozhodně nejsou běžné u levnějších zna-
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DACIA JOGGER LPG
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

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

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4547/1784/1632 mm, rozvor 2897 mm. 
Zavazadlový prostor v konfiguraci 7/5/2 místa 212/829/1594 l.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnostt 1298/526 kg, hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1200/660 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 175 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 12,3 s, kombinovaná 
spotřeba dle WLTP 7,8 l/100 km (plyn), 6,1 l/100 km (benzin).

CENA s DPH 383 800 Kč (7 míst: 406 500 Kč) 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Celkové náklady 
na provoz (TCO)

Na výběr pouze jeden 
zážehový motor

Náklady na palivo 
(1,75 Kč/km)

Absence rezervního 
kola kvůli nádrži LPG

Prostorný interiér, 
atraktivní vzhled Nižší užitečná 

hmotnostNeobvykle vysoká 
zůstatková hodnota

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

9,2/6,9 6,5/9,0 8,4

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 3 roky 61,30 %

150 000 3 roky 54,10 %

210 000 3 roky 47,75 %

žeb je výhodnější než ve standardním plat-
ném ceníku.

Součástí servisní smlouvy jsou i rozšířené 
asistenční služby kryjící neočekávané udá-
losti, jako je defekt pneumatiky, vybití ba-
terie, záměna, nedostatek nebo zamrznutí 
paliva, ztráta klíčů, zamrznutí ruční brzdy 
nebo poškození motorové části vozu zvěří. 

tvarovaná, a tak je zadní dělený dvousedák 
31 cm nad podlahou. 

Dotažena do detailu je také variabilita třetí 
řady. Dvě samostatná sedadla lze zcela za-
klopit do podlahy nebo je velmi snadno ve 
sklopeném stavu z vozu vyjmout. Hmotnost 
sedadla je totiž jen 9 kg. 

Předplacené servisní smlouvy
Dacia na své modely nabízí záruku tři roky 

nebo ujetí 100 000 km, předplatit si lze také 
atraktivní servisní smlouvy. 

Celosvětové problémy s  dodávkami růz-
ných komponentů, kvůli kterým jsou zá-
kazníci nuceni čekat s  nákupem nových 
vozidel, a samozřejmě také větší využívání 
automobilů v  době pandemie covidu-19 
zvyšují silně tlak na práci servisů a tím i na 
ceny servisních prací. Dacia proto zavádí 
předplacené servisní prohlídky, takzvané 
servisní smlouvy. S nimi má zákazník jistotu, 
že dohodnuté ceny se nebudou měnit, bez 
ohledu na růst cen náhradních dílů a práce, 
protože si již touto službou servis předem 
předplatil. Navíc už v  momentě uzavření 
servisní smlouvy ušetří, protože cena slu-

Ve třetí řadě sedadel je překvapivě hodně prosto-
ru i pro cestující s výškou 180 cm. 
Sedmimístná verze je dražší pouze o 23 000 Kč. 

Ergonomie je výtečná. Interiér nabízí solidní dílenské zpracování. 



První kupé SUV v nabídce automobilky Volkswagen nás mile překvapilo. Je pohledné, nabízí bohatou 
výbavu, pokročilé asistenční systémy  a neobvykle prostorný interiér. Navíc drží na uzdě celkové náklady 
na provoz (TCO). 

Malé překvapení
BUSINESS CAR TESTUJE                                                                Volkswagen Taigo
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Volkswagen uvedl taigo v  tichosti, pro-
tože loňská covidová opatření ani 

pompézní vítání nedovolila. 
Není bez zajímavosti, že vývoj taiga pro-

bíhal v  Jižní Americe, kde se SUV vyrábí 
a prodává pod názvem Nivus. Pro evrop-
ské trhy se taigo vyrábí ve španělské Pam-
ploně po boku modelů Polo a T-Cross.

Třetí do party 

Volkswagen uvedl na trh třetí malé SUV. 
Nejmenší je konzervativní t-cross. Měří 
4108 mm a stojí na platformě MQB A0 stej-
ně jako třeba Škody Fabia/Scala/Kamiq, 
Volkswagen Polo nebo SEAT Ibiza či Arona. 

Dále je tu t-roc, které loni prošlo omlaze-
ním. S  délkou 4234 mm patří k  největším 
z malých, technicky se ovšem řadí o  třídu 
výš. Platformu MQB A1 sdílí s minulým gol-
fem, respektive s  většími SUV Seat Ateca 
nebo Škoda Karoq. Díky tomu může mít 
pohon 4x4 nebo ostrou verzi R.

Nově příchozí taigo je první malé SUV 



Motorová nabídka je sice skromná, je ale 
velmi vhodně odstupňovaná. K  dispozici 
jsou jen benzinové motory. Tříválec 1.0 TSI 
nabízí 70 a  81 kW, objemnější čtyřválec  
1.5 TSI pak 110 kW. 

Litrový tříválec rozhodně není špatná 
volba. Vyplatí se ale investovat o  15 000 
korun více a získat výkonnější verzi moto-
ru 1.0 TSI s 81 kW (530 900 Kč s DPH), 
kterému sekunduje velmi povedený pod-
vozek. Ještě sportovnější naladění lze najít 
u verzí se čtyřválcem 1.5 TSI/110 kW. Roz-
díl cen je ale velký. Se standardně dodá-
vanou samočinnou dvouspojkovou převo-
dovkou DSG tak ceny začínají na 668 900 
korunách. 

atraktivní TCo

Taigo se ve svém segmentu malých au-
tomobilů pořizovací cenou rozhodně ne-
podbízí. Vyšší cenu částečně kompenzuje 
mimořádně vysoká zůstatková hodnota 
a nízké náklady na provoz. 

Servisní intervaly jsou u obou motorů na-
staveny na 30 000 km nebo jeden rok při 
téměř stejné ceně. Po ujetí 210 000 km vy-
jde pravidelný servis u litrového tříválce na 
46 200 Kč (jedna servisní prohlídka tak vy-
jde v průměru na 6600 Kč) a u čtyřválce na 
49 400 Kč (cena jedné prohlídky 7053 Kč). 

Dalším benefitem obou motorů jsou bez-
údržbové rozvody. Hodinová sazba servisu 
je 956 Kč bez DPH.

Nezklamou ani ceny náhradních dílů, kte-
ré se drží při zemi. Za mírně nadprůměr-
né lze označit ceny předního a  zadního  

kupé Volkswagenu. Konstrukčně je spříz- 
něné s modelem T-Cross. Má výhradně malé 
motory a přední pohon, nicméně jeho záď 
elegantně klesá a celková délka (4266 mm) 
dokonce překonává i  dospělejší t-roc.  
Taigo je kromě designu atraktivní i cenou. 
Oproti t-crossu je levnější o 20 000 korun. 

Vzadu překvapivě 
komfortní

Interiér nás nadchl. Jsou v  něm použité 
velmi kvalitní materiály, přístrojová deska je 
měkčená, celkově na nás působí ze tří ma-
lých SUV nejhodnotněji, téměř prémiově. 

Taigo je nižší a delší než t-cross při stejné 
světlé výšce, zatímco v  porovnání s  mo-
delem Polo je vyšší a prostornější. Samo-
statnou kapitolou jsou zadní sedadla i pro-
stor na nich. Zadní sedáky jsou výrazně 
zkosené, takže krajní hrana je vysoko nad 
podlahou. Hodnota 36 cm je skutečně mi-
mořádná. Díky tomu sedák podpírá stehna 
v celé délce, což výrazně zvyšuje komfort 
při delším sezení. Také úhel mezi sedáky 
a  dělenými opěradly je větší, což rovněž 
přispívá k lepšímu komfortu. Škoda jen že 
úhel sklonu opěradla nelze seřizovat. 

Další mimořádnou hodnotu jsme naměřili 
mezi zadním sedákem a  střechou. Ces-
tující, kteří jsou vysocí 180 cm, potřebují 
mezi sedákem a  střechou kolem 90 cm. 
Taigo ale nabízí úctyhodných 94 cm a tato 
hodnota by měla stačit i pro stodevadesá-
ticentimetrové dlouhány. Těm ale už zřej-
mě bude scházet prostor pro kolena. Mezi 

malými SUV kupé nabízí suverénně největ-
ší prostor na zadních sedadlech. S délkou 
karoserie jen 4,23 m pak nabízí skvělou 
agilitu v  městském provozu, komfortně 
však poslouží i při cestách napříč Evropou. 

Zavazadlový prostor nabízí nejen nadprů-
měrný objem 440 litrů, ale i  dvojité dno, 
pod které se vešla i  rezerva. Ve vyšší po-
loze pak při sklopení sedadel, standardně 
dělených v poměru 60 : 40, vzniká téměř 
rovná ložná plocha.

se dvěma motory  
a bez pohonu 4x4

Mezi malými SUV pohon všech kol té-
měř nikdo nenabízí. A taigo není výjimkou. 
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Na segment malého SUV je interiér téměř na prémiové úrovni 

Zadní sedáky jsou výrazně zkosené, takže krajní hrana je vysoko nad podlahou, a tak podpírají stehna  
v celé délce. Příjemně uvolněný je také sklon mezi sedákem a opěradlem. 



nárazníku (11 690/11 700 Kč s DPH), vněj-
šího zpětného zrcátka (11 200 Kč) a před-
ního světlometu (29 850 Kč), který ale pra-
cuje s technologií LED Matrix a je součástí 
standardní výbavy od druhého výbavového 
stupně. 

Litrový tříválec není výrazněji úspornější 
než znatelně výkonnější patnáctistovka. 
Rozdíl mezi oběma motory je necelých  
0,5 l/100 km. Bližší informace o skutečné 
spotřebě naleznete v příslušné tabulce. 

Výhodné financování

V době nezvykle dlouhých dodacích lhůt 
je velkou výhodou široká nabídka sklado-
vých vozů. I  termíny dodání jsou ze špa-
nělské továrny u řady konfigurací taiga pře-
kvapivě svižné. 

Na nové taigo má řada leasingových 
společností včetně Volkswagenu Financial 
Services připravené výhodné financování. 
Menší společnosti pak mohou využít vý-
hodný úvěr Financování chytře, který na-

bízí flexibilní možnosti nastavení splátek. 
K výhodnému úvěru zákazník získává řadu 
benefitů, jako například zimní pneumati-

ky, servis na pět let a 60 000 km, garan-
ci odkupu, havarijní pojištění včetně skel, 
povinné ručení za jednu korunu po dobu  
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Zavazadlový prostor nabízí nadprůměrných 440 l, dvojité dno a pod ním ještě skutečnou dojezdovou 
rezervu 
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financování nebo prodlouženou tovární zá-
ruku na tři roky nebo 90 000 km. Za výhod-
nou cenu 2500 Kč s DPH pak lze záruku 
rozšířit na čtyři roky a  120 000 km. Roz-
šíření na pět let nebo 150 000 km je pak 
znatelně dražší (5900 Kč). 

Volkswagen Taigo 1.0 Tsi 
ZÁklaDnÍ ÚDaJe TesToVanÉ VeRZe

Motor, 
převodovka

Vpředu napříč uložený zážehový 
tříválec pohání přední kola, objem 
999 cm3, výkon 81 kW  
při 5500 1/min. Šestistupňová 
ručně řazená převodovka. 

Rozměry

Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 
4269/1757/1499 mm, rozvor 
2554 mm. Zavazadlový prostor 
0,440/1,222 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 
1298/455 kg. Hmotnost brzděného/
nebrzděného přívěsu 1200/650 kg.

Výkony

Nejvyšší rychlost 191 km/h, zrychlení 
z 0 na 100 km/h za 9,5 s.  
Spotřeba kombinovaná dle WLTP 
4,9 l/100 km, CO2 140 g/km.

Cena 
s DPH

530 900 Kč

sPoTŘeBa BenZinU V RÁMCi TesTU (l/100 kM)

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

1.0 TSI 81 kW 7,2/5,7 5,2/7,3 6,4

1.5 TSI 110 kW 7,7/5,9 5,3/7,5 6,8

nÁklaDY na PRoVoZ Za 3 RokY (s DPH) 

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

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

Pořizovací cena vozu (Kč) 530 900 530 900 530 900 530 900

JeDnoTliVÉ PoloŽkY nÁklaDŮ Za 3 RokY

Dálniční známka (Kč) 4500 4500 4500 4500

Zákonné pojištění 1) (Kč) 23 900 23 900 23 900 23 900

Havarijní pojištění 2) (Kč) 47 780 47 780 47 780 47 780

Servisní prohlídky 3) (Kč) 18 770 18 770 31 970 46 200

Pneuservis 4) (Kč) 16 300 16 300 32 500 53 300

Pohonné hmoty 5) (Kč) 83 850 251 500 419 250 586 950

Ztráta hodnoty 6) (Kč) 164 500 199 600 239 500 279 500

nÁklaDY CelkeM 

Celkové náklady za 3 roky (Kč) 359 600 562 350 799 400 1 042 130

Náklady na 1 km (Kč/km) 11,99 6,25 5,33 4,96

CenY VYBRanÝCH nÁHRaDnÍCH DÍlŮ 
VČeTnĚ DPH

náhradní díl Cena v kč s DPH

Přední brzdové kotouče 
(sada – 2 ks)

4876

Brzdové desky –  
přední (sada)

2180

Čelní sklo 6200

Přední levý světlomet 
halogenový – kompletní

29 850

Zadní skupinová svítilna – 
kompletní

5290

Přední nárazník –  
kompletní 

11 690

Zadní nárazník –  
kompletní

11 730

Pravé zpětné zrcátko 
sklopné, včetně SRVD

11 220

Levý přední blatník 5990

ZŮsTaTkoVÉ HoDnoTY 
sPoleČnosTi 
aUToVisTa CZeCH

Počet ujetých km stáří
Zůstatková 

hodnota

  30 000 3 roky 69,01 %

  90 000 3 roky 62,40 %

150 000 3 roky 54,88 %

210 000 3 roky 47,35 %

1)  Průměrná cena z více nabídek pojišťoven. 
2) Průměrná cena z více nabídek pojišťoven při spoluúčasti 5 % (podle rozsahu spoluúčasti a rizika odcizení  
 se roční sazba pojištění pohybuje v rozmezí 2,5 až 3,5 % z ceny automobilu).  
3) Náklady za servisní prohlídky vycházejí z předepsaného intervalu výměny spotřebního materiálu.  
 Do cen nejsou zakalkulovány další náklady spojené s přirozeným opotřebením vozidla (brzdové segmenty,  
 kotouče, tlumiče apod.). 
4) Náklady na pneuservis zahrnují průměrnou cenu za výměnu kol, zpočátku jednu sadu zimních pneumatik 
 zn. Nokian včetně ocelových disků kol. Od 90 000  km je započtena vždy další sada (letních/zimních) 
 pneumatik. 
5) Náklady na PHM vycházejí ze skutečné spotřeby paliva změřené v rámci testu (6,4 l/100 km) a aktuální    
   ceny benzinu (43 Kč/l).
6) Prognosticky stanovená hodnota společnosti EurotaxGLASS´S odpovídá průměru současného vývoje   
  automobilového trhu.

VniTŘnÍ RoZMĚRY V MM

Šířka interiéru v úrovni loktů/ramen/skel         
vpředu / a 1500/1390/1490

vzadu / b 1440/1360/1450

Prostor pro nohy vpředu/vzadu (tzv. míra komfortu) / c 109/59

D/š/h ložné plochy bez sklopených a se sklopenými opěradly / d 820/1020/530 a 1420/1020/530

Prostor nad předním/zadním sedákem / e 1020/940

Výška předního/zadního sedáku nad podlahou / f 310/360
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CelkoVÉ HoDnoCenÍ

klaDY ZÁPoRY

Jízdní vlastnosti
Pohonu všech kol není 

k dispozici

Mimořádný vnitřní 
prostor

Vyšší cena lépe vybave-
ných výbav

Komfortní sezení vzadu Průměrně odhlučněný 
podvozek

Design



Druhá generace Peugeotu 3008 je s námi již šestým rokem. Evropský automobil roku 2017 prodělal 
před dvěma lety povedený facelift a nejen kvůli atraktivním tvarům stále patří mezi vyhledávané modely 
střední třídy SUV. 

Stále na výsluní
BUSINESS CAR TESTUJE                                                                Peugeot 3008 1.2 Puretech Man6

I po šesti letech je 3008 v kondici a může se poměřovat s tou nejlepší konkurencí. Omlazený vzhled peugeotu pomohl. 
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Stále atraktivní tvary

Jedno z  nejelegantnějších SUV na trhu 
zaujme i po šesti letech sériové výroby. Vý-
razná přední maska, efektní tvar světlometů 
(zde kompletně z  diod) i  zadní část s  po-
vedeným skloubením koncových světel se 
zadním sklem vytváří originální SUV, které si 
s ničím nespletete. 

Od ostatních verzí se vrcholné provede-
ní GT na první pohled v  zásadě moc neli-
ší. Stoprocentně identifikovat jej dokážete 
pouze podle označení na bocích u předních 
kol a  víku zavazadlového prostoru a  také 
podle chromovaných obdélníkových „kon-
covek“ výfuku po obou stranách vozu. Kon-
covka je v uvozovkách proto, že opravdový 
výfuk je úplně jinde. Sice je také dvojitý, ale 

končí pouze vlevo a určitě u něj vývojáři ne-
ladili zvukový projev. 

Prostorem neurazí

S  rozvorem 2675 mm a  celkovou dél-
kou 4447 mm patří 3008 mezi standard-
ní zástupce třídy SUV-C a  mezi přímou  



takovou spotřebu by se nemusel stydět ani 
vznětový motor. Znatelně výkonnější šest-
náctistovka je žíznivější o 0,5 l/100 km. Při 
svižnější jízdě ale i  více. Výsledky změřené 
spotřeby obou motorů naleznete v přísluš-
né tabulce. 

Peugeot 3008 z pohledu nákladů výrazněji 
nevyčnívá ani cenami náhradních dílů. Přes-
tože se jedná o SUV, řada opotřebitelných 
dílů je lehce pod cenou nového hatchbacku 
308. Naopak mezi dražší řadíme například 
přední a zadní nárazník (19 000/16 600 Kč), 
zadní skupinovou svítilnu (10 700 Kč) nebo 
přední světlomet (28 800 Kč). Nutno ale po-
dotknout, že model 3008 má ve standardní 
výbavě technologii LED, v základní výbavě 
GT jsou dokonce součástí výbavy světlo-
mety nejvyšší řady Full LED s automatickou 
výškovou regulaci a  funkcí Foggy Mode. 
Cena originálního dílu je v  tomto případě  
31 600 Kč. Ceny těchto dílů ale není nutné 
řešit, pokud je automobil havarijně pojištěný. 

Servisní intervaly jsou u motoru 1.2 Pure-
Tech nastaveny po 20 000 km nebo roce. 
Takže po ujetí 210 000 km majitel peugeotu 
zaplatí za pravidelný servis 100 600 korun, 
což je asi o 30 000 korun více, než je běž-
né. Například Volkswagen Tiguan je v  této 
disciplíně úspornější. Díky delším servisním 
intervalům bude zákazníka pravidelný servis 
u motoru 1.5 TSI stát 58 800 Kč s DPH. 

Motor 1.2 PureTech má také kratší inter-
val nutný pro výměnu rozvodového řemene. 
Musí se měnit každých 100 000 km, na dru-
hou stranu je jeho výměna levná. Cena dílů 
je 2830 korun, cena práce pak 4400 korun. 
Konkurence se těžko dostává pod 10 000 
korun. 

konkurenci patří třeba Škoda Karoq, Ford 
Kuga, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage 
nebo Renault Arkana. V  koncernu Ste-
llantis se tento peugeot může popaso-
vat s  modely Opel Grandland, Citroën C5  
a  DS 7 Crossback, přičemž obchodně je 
z této čtveřice jednoznačně nejúspěšnější.

Prostorové poměry v interiéru nabízejí so-
lidní prostor pro nohy a hlavu i na zadních 
sedadlech, zavazadlový prostor s objemem 
520 litrů rovněž uspokojí i náročnější zákaz-
níky a komu by se zdálo prostoru v automo-
bilu málo, může sáhnout po větším modelu 
5008, který je k  dispozici i  v  sedmimístné 
variantě. Opěradlo druhé řady sedadel je 
dělené v poměru 2 : 3 a 1 : 3 a jeho sklo-
pením lze zvětšit využitelný prostor v dvou-
místném uspořádání na objem 1482 litrů.

rychlý, ale drahý! 

Stejně jako nový Peugeot 308 je i  tohle 
kompaktní SUV postaveno na moderní plat-
formě EMP2, která umožňuje zabudování 
všech druhů pohonů, které jsou dnes v na-
bídce koncernu Stellantis. Modelová řada 
3008 toho plně nevyužívá, v  nabídce totiž 
chybí čistokrevný elektromobil. Za to ale na-
bízí dva dobíjecí plug-in hybridy. Slabší kom-
binuje s elektromotorem čtyřválec 1.6 Pure-
Tech o výkonu 133 kW (kumulovaný výkon 
165 kW), silnější pak se stejnou pohonnou 
jednotkou naladěnou na 147 kW (kumulova-
ný výkon 220 kW), která má navíc díky dvě-
ma elektromotorům poháněná všechna kola. 
Ekologický hybridní pohon pro 3008 před-
stavuje nejen vyšší výkony, ale také zvýšené 
pořizovací náklady. Již základní provedení se 
slabší motorizací s výbavou Allure stojí přes 
milion, nejdražší provedení 3008 Hybrid4 
300 e-EAT8 GT Pack pak přijde na nejméně 
1,275 milionu korun. Drahá hybridní verze je 
tak jedinou možností, jak u  tohoto středně 
velkého SUV získat pohon všech kol. 

temperamentní 
čtyřválec zmizel

V březnu jsme si také všimli, že z ceníku 
zmizela varianta s  nejvýkonnějším záže-
hovým motorem objemu 1,6 litru. Solidní 
výkon 133 kW přitom nebyl vykoupen zna-
telně vyššími provozními náklady. Čtyřválec 
by se snad měl do 3008 opět vrátit, i když 
v modifikované podobě s nižšími emisemi. 

Pokud by se tak nestalo, nabídka konvenč-
ních motorů by se smrskla pouze na dva 
stejně výkonné agregáty, zážehový tříválec 
1,2 l a vznětový čtyřválec 1,5 l se shodným 
výkonem 96 kW. 

Nejistá šestnáctistovka se nabízela vý-
hradně se samočinnou převodovkou EAT-8 
od japonské firmy Aisin, která řadí poměrně 
svižně a  její odstupňování umožňuje přiroze-
nou reakci motoru na sešlápnutí plynového 
pedálu a pohodovou jízdu ve všech možných 
režimech. Řazení pod volantem přitom nebu-
dete využívat příliš často. Opravdový charak-
ter projeví zážehový čtyřválec v režimu Sport, 
který si lze zvolit pomocí tlačítka na středo-
vém tunelu. Převodovka si v  tomto případě 
dává s přeřazením na vyšší rychlostní stupeň 
načas a nechává motor vytáčet až k hodno-
tám v červeném poli, což se projevuje mimo 
jiné jadrným zvukem, který intenzivně proniká 
do jinak velmi dobře odhlučněného interiéru. 
Díky povedenému sladění motoru, převodov-
ky a podvozku se řízení stává zábavou, což 
tříválec v takové míře nenabízí. 

Režim Sport s  častým využíváním vyššího 
výkonu motoru nádrž rychleji vysaje. Spotře-
ba totiž v tu chvíli stoupne vysoko nad hranici 
10 litrů, zatímco v normální jízdním režimu se 
dá s tímhle peugeotem jezdit v průměru za 8 
litrů na 100 kilometrů a pokud se na to sou-
středíte, dostanete se ještě o půl litru níž. 

Průměrné tco

Oba zážehové motory jsou mimořádně 
úsporné. Tříválec 1,2 l si v  rámci kombi-
novaného provozu řekl o 7,6 l/100 km. Za 
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Interiér eleganci nezapře. Nápadně malý volant a přístrojový štít nad volantem nemusí ale vyhovovat 
každému. 



Luxusní interiér, bohatá 
výbava

Posez na předních sedadlech je příjemný. 
Bohatě čalouněná sedadla jsou komfortní 
a ve verzi GT mají i znatelné boční vedení. 
Najít pohodlnou pozici za volantem není 
problém, i když zvykat si na i-cockpit vyža-
duje určitý čas. 

Co se týče přehlednosti kontrolních přístro-
jů a logiky ovládacích prvků, udělal i-cockpit 
od svého prvního představení v minulé ge-
neraci řady 208 (2013) obrovský pokrok. 
Dotykový displej nad středovým panelem 
má aktuálně velmi rychlou odezvu, menu je 
přehledné a poměrně rychle se v něm i bez 
návodu zorientujete. Pochvalu pak zaslouží 
mechanická tlačítka pod displejem, kterými 
lze volit jednotlivé funkce multimediálního 
zařízení. Další ovladač najdete na volantu 
(audiosystém, palubní počítač, displej kon-
trolních přístrojů) a pod ním (adaptivní tem-
pomat). Head-up displej u Peugeotu 3008 
na rozdíl od minulé generace nenajdete. 
S ohledem na uspořádání i-cockpitu by totiž 
byl tak trochu kontraproduktivní. 

Výbava je v  podstatě bez mezer, připlá-
cet si nemusíte ani za bezklíčový přístup, 
vyhřívání sedadel i  volantu, hlasové ovlá-
dání, adaptivní tempomat, nejrůznější asi-

stenční systémy a navigační systém nebo 
hi-fi audiosystém značky Focal. Všechno je 
v ceně.  

Za příplatek je vedle metalického laku 
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Zavazadlový prostor nabízí solidní objem 520 l 

Pohon všech kol bohužel u konvenčních motorů chybí. K dispozici je až u drahého plug-in hybridu.
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jen možnost bezdrátového nabíjení telefo-
nu a systém Advanced Grip Control, který 
umožňuje nastavovat reakci protiprokluzo-
vého systému podle adhezních podmínek. 
Tato příplatková výbava má alespoň trochu 
eliminovat skutečnost, že kromě nejdražší 

Peugeot 3008 1.2 Puretech 130 
ZÁKLADNÍ ÚDAJe teStoVANÉ VerZe

Motor, 
převodovka

Vpředu napříč uložený zážehový 
tříválec pohání přední kola, objem 
1199 cm3, výkon 96 kW při  
5500 1/min, točivý moment 230 Nm 
při 1750 1/min. Šestistupňová 
ručně řazená převodovka. 

rozměry

Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 
4447/1841/1624 mm, rozvor 
2675 mm. Zavazadlový prostor 
0,520/1,482 m3.

hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost  
1395/515 kg. Hmotnost brzděného/
nebrzděného přívěsu 1400/750 kg.

Výkony

Nejvyšší rychlost 188 km/h, zrychlení 
z 0 na 100 km/h za 9,5 s.  
Spotřeba kombinovaná dle WLTP  
6,2 l/100 km, CO2 140 g/km.

ceNA 
s DPh

1.2 PureTech od 719 000 Kč, cca 
pro verzi 1.6: 949 000 Kč

SPotŘeBA BeNZINu V rÁMcI teStu (L/100 KM)

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

1.6 PureTech 8,7/6,6 6,1/8,5 8,1

1.2 PureTech 8,1/6,3 5,9/8,4 7,6

NÁKLADY NA ProVoZ ZA 3 roKY (S DPh) 

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

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

Pořizovací cena vozu (Kč) 719 000 719 000 719 000 719 000

JeDNotLIVÉ PoLoŽKY NÁKLADŮ ZA 3 roKY

Dálniční známka (Kč) 4500 4500 4500 4500

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

Havarijní pojištění 2) (Kč) 64 700 64 700 64 700 64 700

Servisní prohlídky 3) (Kč) 19 631 29 360 59 550 100 600

Pneuservis 4) (Kč) 18 900 18 900 37 800 53 300

Pohonné hmoty 5) (Kč) 98 100 294 300 490 500 686 700

Ztráta hodnoty 6) (Kč) 256 300 306 200 355 400 406 800

NÁKLADY ceLKeM 

Celkové náklady za 3 roky (Kč) 486 631 742 460 1 036 950 1 341 100

Náklady na 1 km (Kč/km) 16,22 8,25 6,91 6,39

ceNY VYBrANÝch NÁhrADNÍch DÍLŮ 
VČetNĚ DPh

Náhradní díl cena v Kč s DPh

Přední brzdové kotouče 
(sada – 2 ks)

7428

Brzdové desky –  
přední (sada)

4091

Čelní sklo 14 453

Přední levý světlomet 
halogenový – kompletní

28 785 (31 622)

Zadní skupinová svítilna – 
kompletní

10 688

Přední nárazník –  
kompletní 

18 998

Zadní nárazník –  
kompletní

16 634

Pravé zpětné zrcátko 
sklopné, včetně SRVD

10 292

Levý přední blatník 8180

ZŮStAtKoVÉ hoDNotY 
SPoLeČNoStI 
AutoVIStA cZech

Počet ujetých km Stáří
Zůstatková 

hodnota

  30 000 3 roky 64,35 %

  90 000 3 roky 57,41 %

150 000 3 roky 50,57 %

210 000 3 roky 43,42 %

1)  Průměrná cena z více nabídek pojišťoven. 
2) Průměrná cena z více nabídek pojišťoven při spoluúčasti 5 % (podle rozsahu spoluúčasti a rizika odcizení  
 se roční sazba pojištění pohybuje v rozmezí 2,5 až 3,5 % z ceny automobilu).  
3) Náklady za servisní prohlídky vycházejí z předepsaného intervalu výměny spotřebního materiálu.  
 Do cen nejsou zakalkulovány další náklady spojené s přirozeným opotřebením vozidla (brzdové segmenty,  
 kotouče, tlumiče apod.). 
4) Náklady na pneuservis zahrnují průměrnou cenu za výměnu kol, zpočátku jednu sadu zimních pneumatik 
 zn. Nokian včetně ocelových disků kol. Od 90 000  km je započtena vždy další sada (letních/zimních) 
 pneumatik. 
5) Náklady na PHM vycházejí ze skutečné spotřeby paliva změřené v rámci testu (7,6 l/100 km) a aktuální   
   ceny benzinu (44,10 Kč/l).
6) Prognosticky stanovená hodnota společnosti EurotaxGLASS´S odpovídá průměru současného vývoje   
  automobilového trhu.

VNItŘNÍ roZMĚrY V MM

Šířka interiéru v úrovni loktů/ramen/skel         
vpředu / a 1490/1460/1590

vzadu / b 1520/1440/1560

Prostor pro nohy vpředu/vzadu (tzv. míra komfortu) / c 1080/610

D/š/h ložné plochy bez sklopených a se sklopenými opěradly / d 890/1060/630 a 1560/1060/630

Prostor nad předním/zadním sedákem / e 980/930

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

> >

>>> > >

>>

cc

>>

f

e

f

ea, b

>>

>>>

>

d

ceLKoVÉ hoDNoceNÍ

KLADY ZÁPorY

Jízdní vlastnosti, vnitřní 
prostor

Pohon všech kol nabízí 
jen hybrid

Bohatá výbava
Z nabídky prozatím vy-
padla verze 1,6/133 kW

Platforma umožňuje 
zabudovat rozdílné 

pohony
V daném segmentu 

nízká schopnost tahat 
přívěsy (jen 1400 kg)Design, nevšední

interiér, i-cockpit

hybridní verze nemá Peugeot 3008 mož-
nost pohonu všech kol. 



Škoda Enyaq je jednoznačně nejprodá-
vanějším elektromobilem na českém 

trhu. Jen za loňský rok se ho prodalo 738 
kusů. Automobilka se zjevně trefila přesně 
do chuti zájemců, a to i přesto, že s enya-
qem přišlo mnoho „poprvé“. 

Například se jedná o  první model Škody 
postavený na nové platformě MEB určené 
elektromobilům. Automobilka také poprvé 
vstoupila do segmentu bezemisních SUV 
a premiéru si odbyl do té doby největší dis-
plej infotainmentu. Už tak dominantní po-
zici enyaqu hodlá značka posílit sportovně 
laděnou verzí Enyaq Coupé iV, která bude 
dostupná i ve vrcholné verzi RS iV.

Největší panoramatická 
střecha 

Zvenčí kupé definuje splývavá střecha 
od B sloupku se standardně dodávaným 
střešním oknem, které plynule navazuje na 
lomené zadní okno. Mimochodem, jedná 
se o  dosud největší panoramatické okno 
na sériovém vozu Škoda. Specifický je 
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Automobilka s enyaqem slavila úspěch od prvního dne, což jí dalo možnost nabídnout velice atraktivní 
karosářské provedení kupé. Nenechte se ale zmást, velice povedený design neomezuje užitnou hodnotu. 
Navíc automobilka přidala řadu technických novinek. 

Více stylu i techniky
PŘEDSTAVENÍ                                  ŠKODA ENyAq COUPÉ iV

Elegantní karoserie láká ke sportovnějšímu svezení. Základní model s 82kWh baterií ujede v praxi kolem 500 km. Servisní intervaly jsou po dvou letech bez 
ohledu na počet ujetých kilometrů. 

také přední nárazník a z boku si všimnete, 
že kupé je vpředu o 10 mm nižší a vzadu 
dokonce o 15 mm. Výsledkem je vynikající 
součinitel odporu vzduchu cx 0,234. 

Pro výbavové linie Sportline iV a  Coupé  
RS iV jsou standardně dodávány hlavní 
světlomety s technologií LED Matrix. Nabíd-
ku barev oživila oranžová Phoenix a  šedá 
Graphite. Výrazná zelená Mamba je vyhra-
zena vrcholné verzi Coupé RS iV. Pestré 
barvy jsou doplněny sadou atraktivních li-
tých kol s průměrem 19 až 21 palců. 

V interiéru se toho moc nezměnilo, ostatně 
k tomu ani nebyl důvod. I tak si Škoda dala 
práci a  vybavila kupé novým čalouněním 
Loft v černo-šedé kombinaci. Verze RS iV 
dostala karbonové dekory, pedály z ušlech-
tilé oceli a anatomické sedačky s integrova-
nou opěrkou hlavy. 

Klesající střecha prostor 
neubírá

Díky rozvoru 2770 mm a  rovné podlaze 
bez středového tunelu mají cestující ve dru-

hé řadě dostatek prostoru. Že zkosená stře-
cha nijak neovlivňuje užitnou hodnotu inte-
riéru, dokazuje fakt, že prostor nad hlavou 
je podobný jako u  Octavie Combi. Přitom 
vzadu zůstal zavazadlový prostor o objemu 
570 litrů. Připlatit si můžete za elektrické 
ovládání pátých dveří s handsfree vstupem. 

Co se týče výbavy, najdete vše potřebné 
už v základu. Veškerá jízdní data, údaje z na-
vigace a informace o asistentech se zobra-
zují na 5,3 palce velkém virtuálním kokpitu, 
kde je nově vidět i stav baterie. Dále nechy-
bí třízónová klimatizace, multifunkční volant 
s vyhříváním a bezklíčkový přístup. Připlatit 
si můžete za klima paket zahrnující vyhřívání 
předních i zadních sedadel a čelního okna. 
Ve vyšších verzích je možné mít i masážní 
funkci sedadel. 

Důležitá aktualizace

Centrálně umístěný displej infotainmentu 
s úhlopříčkou 13 palců již známe z klasic-
kého enyaqu. Nejnovější verze systému, 
kterou si stávající majitelé mohou obstarat 
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do 1400 kilogramů.  Enyaq Coupé iV s po-
honem všech kol je nově vybaven režimem 
Traction, kdy do 20 km/h zajistí stálý pohon 
obou náprav. 

Jezdí skoro sám

Vzhledem k tomu, že Enyaq iV patří k vr-
cholným modelům značky, nabízí všechny 
asistenční systémy vozů Škoda. Na palubě 
najdeme adaptivní tempomat, asistenta jíz-
dy v  pruzích, odbočování i  předjíždění. Ve 
městě se bude hodit asistent jízdy v koloně 
a  vyhýbání se v  městském prostředí. Cel-
kově lze hovořit o  úrovni asistované jízdy 
verze 2.5, kdy je vůz schopen samostatně 
zastavit, opět se rozjet a v případě dopravní 
zácpy i automaticky následovat vozidla je-
doucí vpředu. Po aktivaci směrového světla 
pomáhá nově systém i s přejetím do jiného 
pruhu. 

v  servisech během druhé poloviny roku, 
zahrnuje režim ochrany baterie. Po jeho 
aktivaci se zpomalí nabíjení, které dosáhne 
jen na 80 % kapacity. Pozitivní vliv na život-
nost baterie má i nový management teploty, 
který neustále upravuje prostředí článků ze-
jména za chladného počasí. 

Zrcadlení obrazovky chytrých telefonů je 
nyní díky technologii SmartLink bezdrátové 
a  potěší i  indukční dobíjení telefonu. Když 
máte vůz připojený on-line, můžete využívat 
digitální asistentku Lauru operující v 15 ja-
zycích. Také se vám dostane přístup k bez-
drátovým aktualizacím a dodatečným náku-
pům příplatkových prvků výbavy. 

Snadnější život ve městě zajistí inteligent-
ní parkovací asistent umožňující ukládání 
často navštěvovaných parkovacích míst 
do systému a automatické zaparkování na 
vyžádání. Software ME 3 nabízí vylepšený 
plánovač tras, navigaci s  více zastávkami 
nebo také nový systém Asistované jízdy 
2.5.

Rychlejší nabíjení

Na straně druhé se zkrátily časy nabíjení. 
S použitím wallboxu Škoda iV Charger o vý-
konu 11 kW dobijete Enyaq iV s 82kWh se-
tem za 7 hodin a 30 minut. Stejného nabíje-
cího výkonu dosáhnete i s CEE adaptérem 
doplněným 400V zásuvkou nebo adapté-
rem Schuko pro běžné 230V zásuvky. Se 
stejnosměrným nabíjecím proudem lze do-
sáhnout výkonu až 135 kW pro výkonnější 

set 82 kWh. Pokud použijete 50kW nabíječ-
ku, přestávka bude trvat přibližně hodinu. 

Základní model Enyaq Coupé iV 80 dis-
ponuje výkonem 150 kW a  maximálním 
točivým momentem 310 Nm. Energii čerpá 
z bateriového setu s kapacitou 82 kWh, kte-
rý vystačí pro ujetí 545 kilometrů. Příjemnou 
záležitostí je možnost táhnutí brzděného 
přívěsu do hmotnosti 1200 kilogramů. Stej-
nou konfiguraci využívá také verze Coupé iV 
80x. Ta však nabídne pohon všech kol díky 
druhému elektromotoru na přední nápra-
vě. Celkový výkon soustavy činí 195 kW se  
425 Nm točivého momentu. Nejvyšší rych-
lost je omezená na 160 km/h. 

Třetí alternativou je vrcholné Coupé RS 
iV, kde jsou elektromotory laděné na výkon  
220 kW se 460 Nm točivého momen-
tu. Zrychlení z  0 na 100 km/h trvá jen  
6,5 sekundy a maximální rychlost je navý-
šena na 180 km/h. Obě verze s pohonem 
všech kol mohou táhnout brzděný přívěs 

Interiér sází na jednoduchost. Příplatková prosklená střecha má největší rozměry, jaké kdy Škoda nabízela.
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Splývavá záď přispěla k vynikající aerodynamice vozu. Na zadních sedadlech přitom mají cestující nad hlavou překvapivě hodně prostoru. 



Technické údaje kia SporTage 

Motor 1.6 T-GDI GPF
1.6 T-GDI GPF 

MHEV
1.6 T-GDI GPF 

MHEV
1.6 T-GDI GPF 

MHEV
1.6 CRDi SCR 1.6 CRDi SCR MHEV 1.6 CRDi SCR MHEV 1.6 CRDi SCR MHEV 1.6 CRDi SCR MHEV 1.6 T-GDI HEV 1.6 T-GDI HEV 1.6 T-GDI PHEV

Výkon (kW)/otáčky 110/5500 110/5500 110/5500 132/5500 85/4000 100/4000 100/4000 100/4000 100/4000 132/5000 132/5000 132/5500

Točivý moment (Nm)/otáčky 250/1500–4000 250/1500–4000 250/1500–4000 265/1500–4000 280/1500–2750 280/1500–3000 280/1500–3000 280/1500–3000 280/1500–3000 265/1500–4000 265/1500–4000 265/1500–4500

Výkon elektromotoru (kW)/otáčky x x x x x x x x x 44/1600–2000 44/1600–2000 67/2100–3300

Kombinovaný výkon soustavy (kW) x x x x x x x x x 169 169 195

Poháněná kola Přední 4x4 Přední 4X4 Přední Přední 4x4 Přední 4x4 Přední 4x4 4x4

Převodovka 6st. Manuální 6st. Manuální iMT 7st. Automatická 7st. Automatická 6st. Manuální 6st. Manuální iMT 6st. Manuální iMT 7st. Automatická 7st. Automatická 6st. Automatická 6st. Automatická 6st. Automatická

Zrychlení 0–100 km/h (s) 10,3 10,6 9,6 9 12,1 11,4 11,7 11,4 11,6 8 8,3 x

Nejvyšší rychlost (km/h) 189 189 189 201 175 180 180 180 180 193 193 x

Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 6,6 6,8 6,3 6,9 5,1 4,9 5,3 5 5,5 5,5 6,2 x

Maximální dojezd v el. režimu (km, WLTP) x x x x x x x x x x x x

Provozní hmotnost (kg) 1 451 1 540 1 505 1 573 1 490 1 523 1 580 1 527 1 601 1 574 1 640 x

Hmotnost přívěsu 
nebrzděného/brzděného (kg)

750/1650 750/1650 750/1650 750/1650 750/1650 750/1950 750/1950 750/1650 750/1650 750/1650 750/1 650 x

Cena výbavy Comfort (Kč) 664 980 694 980

Cena výbavy Exclusive (Kč) 694 980 759 950 814 980 764 980 794 980 849 980 854 980 904 980

Cena výbavy TOP (Kč) 764 980 829 980 834 980 884 980 864 980 914 980 919 980 969 980 924 980 947 980 1 099 980

Cena výbavy GT-Line (Kč) 1 009 980 1 094 980 1 094 980 1 219 980
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Nová sportage nás v rámci prvních testovacích jízd příjemně překvapila. Nabízí potěšení z jízdy, solidní 
trakci pohonu všech kol, prostorný interiér a konvenční i elektrifikované pohony. Lze ji s klidným svědomím 
zařadit k nejlepším automobilům SUV a zároveň k nejpovedenějším modelům Kia. 

Klíčová proměna
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Nová sportage je příjemným překvapením. Řadíme ji mezi nejpovedenější modely Kia. Pohon všech kol je možné získat ke každé motorizaci. 

PŘEDSTAVENÍ                                 Kia Sportage



Technické údaje kia SporTage 

Motor 1.6 T-GDI GPF
1.6 T-GDI GPF 

MHEV
1.6 T-GDI GPF 

MHEV
1.6 T-GDI GPF 

MHEV
1.6 CRDi SCR 1.6 CRDi SCR MHEV 1.6 CRDi SCR MHEV 1.6 CRDi SCR MHEV 1.6 CRDi SCR MHEV 1.6 T-GDI HEV 1.6 T-GDI HEV 1.6 T-GDI PHEV

Výkon (kW)/otáčky 110/5500 110/5500 110/5500 132/5500 85/4000 100/4000 100/4000 100/4000 100/4000 132/5000 132/5000 132/5500

Točivý moment (Nm)/otáčky 250/1500–4000 250/1500–4000 250/1500–4000 265/1500–4000 280/1500–2750 280/1500–3000 280/1500–3000 280/1500–3000 280/1500–3000 265/1500–4000 265/1500–4000 265/1500–4500

Výkon elektromotoru (kW)/otáčky x x x x x x x x x 44/1600–2000 44/1600–2000 67/2100–3300

Kombinovaný výkon soustavy (kW) x x x x x x x x x 169 169 195

Poháněná kola Přední 4x4 Přední 4X4 Přední Přední 4x4 Přední 4x4 Přední 4x4 4x4

Převodovka 6st. Manuální 6st. Manuální iMT 7st. Automatická 7st. Automatická 6st. Manuální 6st. Manuální iMT 6st. Manuální iMT 7st. Automatická 7st. Automatická 6st. Automatická 6st. Automatická 6st. Automatická

Zrychlení 0–100 km/h (s) 10,3 10,6 9,6 9 12,1 11,4 11,7 11,4 11,6 8 8,3 x

Nejvyšší rychlost (km/h) 189 189 189 201 175 180 180 180 180 193 193 x

Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 6,6 6,8 6,3 6,9 5,1 4,9 5,3 5 5,5 5,5 6,2 x

Maximální dojezd v el. režimu (km, WLTP) x x x x x x x x x x x x

Provozní hmotnost (kg) 1 451 1 540 1 505 1 573 1 490 1 523 1 580 1 527 1 601 1 574 1 640 x

Hmotnost přívěsu 
nebrzděného/brzděného (kg)

750/1650 750/1650 750/1650 750/1650 750/1650 750/1950 750/1950 750/1650 750/1650 750/1650 750/1 650 x

Cena výbavy Comfort (Kč) 664 980 694 980

Cena výbavy Exclusive (Kč) 694 980 759 950 814 980 764 980 794 980 849 980 854 980 904 980

Cena výbavy TOP (Kč) 764 980 829 980 834 980 884 980 864 980 914 980 919 980 969 980 924 980 947 980 1 099 980

Cena výbavy GT-Line (Kč) 1 009 980 1 094 980 1 094 980 1 219 980

revoluce asistované jízdy

Novinky související s moderní platformou 
jdou ještě dále. Pod atraktivním kabátem 
se ukrývá skelet se zvýšenou torzní tuhostí 
a zázemí pro zcela novou úroveň asistova-
né jízdy. Současný balíček systémů ADAS 
doplňuje podpora řízení DriveWise přímo 
z dílny Kia. 

Sportage jsme měli možnost vyzkou-
šet jak v extrémním zimním počasí na 

sněhu, tak i  na sluncem zalitých silnicích 
a s různými druhy pohonů včetně hybridu, 
plug-inu či verze 4x4. V nabídce je tedy pře-
kvapivě mnoho variant za ceny, které jsou 
v dané kategorii pod průměrem. Navíc do-
dací lhůty patří v  současné složité situaci 
mezi nejkratší. 

Připravujeme také podrobný test této za-
jímavé novinky zaměřené na TCO. Nyní vás 
v  rámci představení seznámíme s  nejzají-
mavějšími technickými novinkami. 

Velkorysý vnitřní prostor 
i s akumulátory

Sportage je postavena na zcela novém 
základu přizpůsobeném moderní koncepci. 
Hybridní verze má baterie umístěné pod se-
dadly druhé řady, zatímco v případě plug-in 
hybridu našla své místo uprostřed mezi ná-
pravami pod kabinou. Prostor pro cestující 
tak zůstal nedotčen a svými rozměry se řadí 
na špičku segmentu. 

Velkorysé jsou už celkové rozměry vozu. 
Nová sportage je dlouhá 4515 mm, s roz-
vorem 2680 mm. Výška 1645 mm a šířka 
1865 mm pak jen podporují nemalá oče-

kávání na komfort. Toho sportage nabízí 
spoustu zejména na zadních sedadlech. 
Dělení v poměru 40 : 20 : 40 nikoho nepře-
kvapí, za zmínku však stojí 996 mm v oblas-
ti nohou a 998 mm na výšku mezi sedákem 
a stropem. Přitom vzadu zůstal solidní za-
vazadlový prostor o základním objemu 591 
litrů. Sklopením opěradel jej lze zvětšit na 
1780 litrů.  
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Palubní deska nabízí dva rozměrné displeje. Přístrojový štít vyniká kontrastem a ostrou grafikou. Pře-
hledná středová konzole si ponechala řadu analogových tlačítek. 



Technologie DriveWise zahrnuje například 
rozšířenou podporu jízdy po dálnici, kdy 
v  kombinaci s  adaptivním tempomatem 
a navigací vůz automaticky přizpůsobí rych-
lost před úsekem se zatáčkami. Chytrým 
pomocníkem je monitoring mrtvého úhlu, 
který v případě hrozící kolize při změně pru-
hu vyšle varovný signál a  v  krajní nouzi je 
schopen aktivně zasáhnout do řízení. Při 
přejíždění mezi pruhy vůz v  reálném čase 
zobrazuje na přístrojovém štítu obraz boční 
kamery.

Balíček technologií DriveWise ADAS oce-
níte také při parkování. Sportage je totiž 
schopna zaparkovat nebo vyjet z parkova-
cího místa na dálku. Vůbec nemusíte sedět 
ve voze. Když už jste ale v něm, kamerový 
systém s rozhledem 360 stupňů sleduje si-
tuaci kolem, zejména vzadu. Oporou je také 
v křižovatkách při odbočování. 

Zcela nové pojetí 

V interiéru se Kia držela osvědčeného kon-
ceptu rozdělujícího palubní desku na horní 
zobrazovací a spodní ovládací zónu. Řidič 
má dokonalý přehled o voze díky digitální-
mu přístrojovému štítu tvořenému TFT dis-
plejem s úhlopříčkou 12,3 palce. Ten vyniká 
kontrastní grafikou a příkladnou ostrostí. 

Sekunduje mu stejně velká dotyková ob-
razovka multimediálního zařízení s  jemnou 
odezvou na dotek. Výhodou systému jsou 
automatické on-line aktualizace včetně ma-
pových podkladů. S vozem lze komuniko-
vat na dálku prostřednictvím aplikace Kia 
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PŘEDSTAVujEmE                                             Kia Sportage

Connect. Řidič může zkontrolovat, zda jsou 
zamčené dveře, zavřená okna i kde přesně 
se vozidlo nachází.

Ve spodní části zachovala automobilka 
analogové ovládání hlasitosti rádia a doty-
kové zkratky k nejpoužívanějším funkcím tří-
zónové klimatizace a infotainmentu. Fyzická 
tlačítka dostalo i ovládání vyhřívání a klima-
tizování sedadel a  výhřev volantu. Konzoli 
doplňuje 15W bezdrátová nabíječka mobil-
ních telefonů. 

pohon dle libosti

Vzhledem k  různorodé klientské základ-
ně je nová sportage schopna naplnit širo-
ké spektrum potřeb a preferencí. Přitom si 
vystačí jen se dvěma motory. Přestože se 
řada automobilek zbavuje vznětové vari-
anty a  nahrazuje ji elektrifikovaným ben-
zinem, sportage stále můžete mít se zná-
mým motorem 1.6 CRDi s  výkonem 85  
a 100 kW. Ten je možné koupit samostatně 
nebo s mild hybridní technologií. Stejně tak 
je kombinovatelný s manuální i automatic-
kou převodovkou, a dokonce si můžete vy-
brat pohon jedné nebo obou náprav. 

Stejně tak můžete kouzlit se zážehovým 
přeplňovaným čtyřválcem 1.6 T-GDI. Ten 
je nabízen samostatně s výkonem 110 kW 
nebo jako mild hybrid, kde si můžete vybrat 
mezi výkony 110 a 132 kW. Alternativou je 
hybridní ústrojí, kde je spalovací motor do-
plněn elektromotorem o  výkonu 44,2 kW 
a baterií s kapacitou 1,49 kWh. V této kon-
figuraci nabídne sportage výkon 169 kW. 

Základní objem zavazadlového prostoru je nadprůměrných 591 litrů

Na zadních sedadlech je dostatek prostoru  
ve všech směrech. Sklon opěradel lze seřizovat. 

Mild hybrid a hybrid jsou rovněž dostupné 
s pohonem všech kol. 

Vrchol nabídky tvoří plug-in hybridní ver-
ze s  elektromotorem o  výkonu 66,9 kW 
a  13,8kWh akumulátorem. Tato verze na-
bídne velmi slušných 195 kW a  vždy s  ní 
dostanete pohon všech kol. 

terénu se nezalekne

V nové generaci Sportage Kia poprvé pre-
zentuje terénní režim vyvinutý s ohledem na 
majitele, kteří častěji vyráží na nezpevněné 
cesty. Vůz si nyní poradí s pískem, sněhem 
i  bahnem. Novinka je součástí standard-
ně dodávaného systému Drive Mode do-
dávaného pro vozy s  pohonem všech kol 
a plug-in hybrid. Elektronicky řízený systém 
pohonu rozděluje hnací sílu soustavy mezi 
obě nápravy v závislosti na aktuální trakci. 
V náročných podmínkách můžete využít re-
žim stálého pohonu všech kol. 

Jistota za všech okolností

Podvozek nové sportage absolvoval tes-
ty na nejrůznějších evropských cestách 
s  cílem optimálně nastavit soustavu říze-
ní a  odpružení, stejně tak jako zkalibrovat 
elektronické asistenční systémy. Velká po-
zornost byla věnována celkovému nastave-
ní zavěšení kol, kde vpředu najdeme vzpěry 
McPherson, vzadu pak čtyřprvkový systém. 
Stranou nezůstal ani elektrický posilovač 
řízení zprostředkující velmi citlivou zpětnou 
vazbu od volantu.



Nová astra je postavena na třetí gene-
raci platformy EMP2 koncernu Stell- 

antis, čímž automobilka zdárně postupuje 
v odstříhávání vazeb na koncern GM a po-
kračuje na cestě k elektrifikaci, kterou tato 
platforma podporuje ve více formách. Po-
dobný technický základ sdílí také Peugeot 
308 a DS4. Od svých sesterských modelů 
ve skupině se značně odlišuje nastavením 
tlumičů a pružin se změněnými dorazy, kte-
ré omezují naklánění v podélném i příčném 
směru. Má také jinou kalibrací řízení a pře-
pracované brzdy. 

První novinářské testy potvrdily sebevě-
domé jízdní vlastnosti. Povedený podvo-
zek, který si Opel vyladil sám ve svém do-
movském Rüsselsheimu, využívá zavěšení 
McPherson vpředu a torzní příčku vzadu.

Nejmodernější 
technologie

Nepřehlédnutelnými prvky v  novém in-
teriéru jsou dva plně digitální 10palcové 
displeje Pure Panel. Ve vyšší verzi nazvané 
Pure Panel Pro je přístrojový štít prosklený, 
umožňující ovládat vůz intuitivně podobně 
jako chytrý telefon prostřednictvím širokých 
dotykových obrazovek se zcela novým roz-
hraním HMI. Jsou k dispozici také haptická 

M
ic

ha
l B

us
ta

, f
ot

o 
ar

ch
iv

Z výrobních pásů mateřského závodu automobilky v německém Rüsselsheimu začaly v únoru sjíždět 
první vozy Astra nové generace, které automobilka označuje jako významný milník své elektrifikační 
strategie. 

Stylový i sportovní
PŘEDSTAVENÍ                                Opel AStrA

První hatchbacky by se u nás měly objevit už v květnu a poté i varianta kombi

Působivý přístrojový štít Pure Panel Pro se ovládá intuitivně jako chytrý telefon

tlačítka pro úkony hlavní nabídky, jako je 
např. ovládání klimatizace. Řidič tak nemusí 
bloudit v menu hledáním správného ovlada-
če.

Chlouba značky jsou přední sedadla 
s  ergonomickým certifikátem AGR (Aktion 
Gesunder Rücken čili akce zdravá záda), 
která dokonale podpírají tělo, takže se řidič 
neunaví ani při delších jízdách. 

Astra nabízí nejmodernější asistenční 
systémy počínaje head-up displejem přes 
Intelli-Drive 1.0 s  varováním před kolizí 
vpředu, rozpoznáváním dopravních značek 
a  automatickým asistentem rychlosti, de-

tekce chodců, aktivním asistentem pro jíz-
du v pruzích a detekci ospalosti až po špič-
kovou kameru Intelli-Vision s úhlem záběru 
360 stupňů. 

Kromě full LED světlometů ve standardní 
výbavě, které mimochodem vypadají velmi 
pěkně, je k dispozici také nejnovější verze 
adaptivního systému osvětlení IntelliLux 
LED, která díky 168 segmentům neoslňu-
je protijedoucí vozy ani při stále zapnutých 
dálkových světlech a  zajišťuje v  noci per-
fektní vidění v každé situaci. Tento systém 
představuje špičku v  kompaktní i  střední 
třídě.

Benzin, nafta i elektřina

Ze zážehových motorů je k dispozici tur-
bodmychadlem přeplňovaný tříválec 1,2 l 
ve výkonových variantách 81 a 96 kW, ze 
vznětových pouze jeden turbodiesel 1,5 l 
o výkonu 96 kW. Poprvé je astra k dispozici 
i  jako plug-in hybrid s  největším výkonem 
133 kW, který by měl ujet na čistou elektřinu 
ve městě až 74 km a 60 km mimo město. 
Ještě letos nastoupí silnější plug-in hybrid 
o výkonu 165 kW a příští rok také čistě elek-
trický model Astra-e.

Specifické nastavení podvozku má při-
nést lepší jízdní vlastnosti, ovládání, stabilitu 
i bezpečnost při vysokých rychlostech.
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Mnozí tvrdí, že pro splnění cílů Evropské unie v oblasti klimatu musí být veškerá lehká silniční doprava 
elektrifikována a  s  ní mnoho dalších dopravních odvětví. Jenže taková elektrifikace bude finančně 
extrémně náročná a může být ekonomicky sebezničující. Přitom existují i jiné alternativy k zabezpečení 
nízkouhlíkového energetického řetězce v dopravě.

Využijme to, co škodí…,
… spalovací motory žijí dál!
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ALTERNATIVNÍ POHONY                                                           NízkouhlíkoVá kapalNá paliVa (lClF)

Společnost ČEZ pomocí oxidu uhličitého, vody a elektrolýzy vyrábí lineární uhlovodíky, 
z nichž je pak možné v rafinérii vyrobit naftu či benzin, které lze použít u běžného vozu 
bez nutnosti úpravy motoru 



Dekarbonizace? Nejen 
elektromobilita je řešení

Evropská komise se rozhodla, že budouc-
nost silniční dopravy bude v  elektrickém 
pohonu. Lze však elektromobily pokládat 
za bezemisní? Evropská legislativa nebere 
v  úvahu uhlíkovou stopu elektromobilu ve 
výrobě ani zdroj elektrické energie. A podíl 
obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny 
v EU je v současnosti pouze 38 %. 

Mnozí evropští politici bohužel ve svém 
úzkém vidění světa úplně ignorují, že exis-
tují i  jiné zdroje energie z  obnovitelných 
zdrojů. V současné době se například eko-
logizují pohony na LPG a CNG do variant 
bioLPG a bioCNG z obnovitelných zdrojů 
s  výrazným snížením emisí CO2 pro spa-
lovací motory. Investice do obnovitelných 
zdrojů v  podobě biosložky přidávané do 
kapalných paliv by mohly být úplně zmaře-
né. A zapomenout nesmíme ani na výzkum 
a  výrobu syntetických paliv zachytáváním 
CO2 ze vzduchu. I  to je jedna z  cest, jak 
zachovat stávající existenci spalovacích 
motorů.

Nenahraditelná ropa 
a zákaz spalovacích 
motorů

Těžba a  zpracování ropy je strategický 
obor, který patří do kritické infrastruktury. 
Produkty z  ropy (pohonné hmoty, plasty, 
agrochemikálie, mazací oleje) se používa-
jí v  řadě odvětví a nejsou aktuálně nahra-
ditelné. Zatím nikdo z  vrcholných politiků 
neřekl, že vyřadí ropu ze strategických 
rezerv, a  neexistuje vyspělý stát, který by 
se o to snažil. Prokázané zásoby přitom ur-
čitě vystačí na dalších 40 let, odhadované  
na 100 let.

Populističtí politici ve svých vizionářských 
prohlášeních oznamují zákaz spalovacích 
motorů, které používají pohonné hmoty 
z fosilních zdrojů, již na konec tohoto dese-
tiletí. Evropská unie dnes vidí cestu k uhlíko-
vé neutralitě přes elektromobilitu. Ale to by 
mělo kýžený efekt pouze za předpokladu, 
že veškerou energii budeme zajišťovat ze 
vzduchu, vody nebo slunce. Můžeme tomu 
fandit, jak chceme, ale to se nestane! 
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Těžba a zpracování ropy je strategický obor, který patří do kritické infrastruktury. Produkty z ropy nejsou aktuálně nahraditelné. 



Kapalná paliva s  nízkým obsahem uhlí-
ku mohou přinést i  výhody, jako například 
udržitelnou alternativu pro další segmenty 
dopravy, jako je letecká, námořní a nákladní 
silniční. Je to také příležitost udržet a obno-
vovat stávající infrastrukturu založenou na 
spalovacích motorech. Tato alternativa vy-
žaduje řádově nižší investice do vývoje (326 
až 390 miliard eur) ve srovnání se struktu-
rálními náklady scénáře elektromobility (630 
a  830 mld. eur). Scénář využití kapalných 
paliv s  nízkými emisemi uhlíku odhaduje, 
že množství potřebných biopaliv pro lehkou 
přepravu bude kolem 35 % současného ob-
jemu (benzinových a naftových) paliv. Vyplý-
vá to z významného zvýšení účinnosti spa-
lovacích motorů (ICE), což snižuje celkovou 
poptávku po zdvihových objemech motorů 
o 60 % ve srovnání s dnešní poptávkou.

Bezemisní elektromobilita 
je pouze teorií

Jako alternativa se nabízejí kapalná paliva 
vyrobená tepelným zpracováním odpadních 
plastů, kterých je dostatek a  pouze jejich 
část je využitelná pro přímou recyklaci na 
nové plasty. Velký potenciál v podmínkách 
ČR má výroba bioplynu z biologických od-
padů a  jeho úprava na kvalitu čistého bio-
metanu, jehož výroba může začít prakticky 
okamžitě. Jako nadějné se v  horizontu 20 

ALTERNATIVNÍ POHONY                                                           NízkouhlíkoVá kapalNá paliVa (lClF)

Podle odborníků jsou syntetická paliva možností, 
jak udržet udržitelnou leteckou a námořní dopra-
vu, protože použití elektromotorů v těchto odvět-
vích není zatím reálné

až 30 let jeví i  technologie zpracování od-
padního oxidu uhličitého s  využitím kataly-
tických procesů a  vodíku z  obnovitelných 
zdrojů nebo i odpadního vodíku z průmys-
lové elektrolýzy. 

Dostatečné výrobní kapacity dnes pro 
tyto alternativní produkty nejsou k dispozici, 
podnikatelská sféra totiž potřebuje záruky, 
že se jim investice v  rozumném časovém 
horizontu vrátí. Bohužel, vývoj politiky EU 
v  oblasti zajišťování energie pro dopravu 
v neprospěch kapalných a plynných pohon-
ných hmot žádné záruky v  tomto ohledu 
nepřináší. Přesto již existuje několik projek-
tů, které by v budoucnu dokázaly klasické 
pohonné hmoty na bázi fosilních zdrojů na-
hradit.

Tlak na Evropskou komisi 
a první projekty

Už někdy okolo roku 2016 vznikla evrop-
ská asociace FuelsEurope, která představila 
a prosazuje plán vývoje a výroby tzv. nízko-
uhlíkových kapalných paliv (LCLF) včetně  
e-paliv do roku 2030. Tato asociace sdružu-
je národní asociace petrolejářského průmys-
lu (u nás je to ČAPPO) a všichni společně se 
snaží vyvíjet tlak na Evropskou komisi, která 
je však zatím k těmto aktivitám hluchá a sle-
pá, neboť je pod velkým vlivem lobbistické 
organizace Transport and Environment.

Podobně se tomu věnují také automobilky, 
kterým jde o to, aby neskončila výroba spa-
lovacích motorů. Nejvíce jsou vidět aktivity 
koncernu Volkswagen – vedle Porsche je za 
tím také Audi a jejich e-diesel. Dále se tomu 
věnuje ještě koncern Fiat/Chrysler společně 
s petrolejářskou společností ENI. Například 
u McLarenu vyvíjí supersport, který by jez-
dil pouze na syntetická paliva. Základem 
je osmiválec 4,0 litru kombinovaný s  elek-
tromotorem a dobíjecím akumulátorem. Se 
syntetickými palivy na bázi mikrořas zase 
experimentuje japonská Mazda. A  naopak 
třeba Mercedes vrhá všechny síly na elek-
tromobilitu. Vedle toho vznikají konsorcia 
různých ropných společností, kterých se 
účastní z  těch známých třeba Shell, Total, 
BP, OMV (ve Schwechatu recyklují plasty na 
ropu) nebo Repsol. 

Syntetický benzin a nafta

Jedná se nízkouhlíkové kapalné palivo 
(LCLF) neropného původu, které nemá bě-
hem své výroby a  používání žádné emise 
CO2 nebo jen velmi malé. Jeho výroba je za-
ložena na zachytávání oxidu uhličitého (CO2) 
ze vzduchu (nevyčerpatelný zdroj) a jeho re-
akci s vodou (H2O), respektive vodíkem (H2), 
na který se voda musí nejprve rozložit. Říká 
se tomu Sabatierova reakce, proces probí-
há za zvýšené teploty (300–400 °C) a tlaku 
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Prokázané zásoby ropy vystačí na dalších 40 let, odhadované na 100 let



V plánech asociace FuelsEurope je výroba 
30 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe) 
v podobě LCLF do roku 2030. V tom je za-
počítáno 15 Mtoe biopaliv první generace, 
10 Mtoe HVO (motorová nafta vyráběná 
hydrogenací rostlinných olejů a  živočiš-
ných tuků), 4 Mtoe biopaliv druhé generace 
(dřevní štěpka, biologický odpad) a  pouze  
1 Mtoe e-paliv. 

za přítomnosti nějakého katalyzátoru (niklo-
vý, hliníkový nebo rutheniový) a  vzniká tím 
syntetický metan (CH4), což je vlastně ekvi-
valent zemního plynu. 

Z něj se pak nejrůznějšími procesy (např. 
Fischer-Tropschova syntéza) vyrábí různé 
kapalné uhlovodíky. Opět je ovšem potřeba 
hodně energie (vysoká teplota a tlak) a ved-
le výsledného produktu navíc vzniká těmito 
procesy hodně odpadního tepla, které lze 
ovšem rovněž zpětně využít. Tyto postupy 
a procesy jsou mimochodem známé už více 
než 100 let. Používaly se pro výrobu a úpra-
vy paliv v  různých podmínkách, například 
pro zkapalňování uhlí za druhé světové vál-
ky nebo pro výrobu různých uhlovodíků ze 
zemního plynu. Těmito způsoby můžeme 
podle potřeby vytvořit širokou paletu plyn-
ných a tekutých uhlovodíků jak pro energe-
tické účely, tak pro výrobu plastů, kosmeti-
ky, hnojiv a dalších. 

Podle konečného výrobku se technologie 
nazývá anglicky buď Power to Gas (elektřina 
na plyn, zkratka P2G) nebo Power to Liquid 
(elektřina na tekutinu, zkratka P2L). Pokud 
hovoříme o  syntetických palivech obecně, 
lze se setkat i  s  označením P2X (elektřina 
na X) nebo Power to Fuel (elektřina na pa-
livo, P2F). Často je možné narazit také na 
zkratku SNG (Synthetic Natural Gas), která 
označuje syntetický metan, jeden z  mož-
ných produktů Power to Gas.

Aktivitu v  tomto směru u nás vyvíjí napří-
klad společnost ČEZ, která prostřednictvím 
svého investičního fondu Inven Capital kou-
pila podíl v  drážďanské firmě Sunfire. Ta 
z oxidu uhličitého a vody pomocí elektrolýzy 
(elektřina pochází rovněž z  obnovitelných 
zdrojů) a  následně tzv. Fischer-Tropschovy 
syntézy vyrábí lineární uhlovodíky a  z  nich 
pak syntetická paliva, která mohou sloužit 
jako náhrada za produkty z ropy. Koncovým 
produktem je tzv. e-ropa (E-crude), ze které 
je možné v  rafinérii vyrobit naftu či benzin, 
které lze použít u běžného vozu bez nutnosti 

úpravy motoru. Podle některých petrolejář-
ských společností je to možnost, jak udržet 
tzv. udržitelnou leteckou a námořní dopra-
vu, protože použití elektromotorů v  těchto 
odvětvích není zatím moc reálné.

Většímu rozšíření 
zatím brání cena

Náklady na výrobu LCLF a e-paliv jsou sa-
mozřejmě výrazně větší než u fosilních paliv. 
Výroba LCLF vyžaduje obrovské investice 
(odhaduje se celkově až 650 miliard eur) 
a plánovaný objem výroby je zatím tzv. po-
myslnou kapkou v moři. Například ve zmíně-
ném provozu společnosti Sunfire je výsled-
ný produkt čtyřikrát dražší než standardní 
fosilní paliva. Podle asociace FuelsEurope 
však plánované náklady v  podstatě odpo-
vídají částce, za kterou chce EK v  rámci 
filozofie New Green Deal přetransformovat 
současnou dopravu založenou na spalova-
cích motorech na elektromotory.

Náklady na výrobu e-paliv by klesly, pokud 
by se zvětšily výrobní kapacity a pokud kles-
nou náklady na výrobu elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů (proto třeba Porsche plánuje 
výstavbu továrny v Chile). Podle některých 
studií by se mohlo dosáhnout do roku 2030 
čistých nákladů v  rozmezí 1,2–1,4 eura na 
litr, do roku 2050 pak 1,00 eura na litr. Je-
jich velkou výhodou oproti elektromobilitě je 
možnost využít stávající technologie auto-
mobilů a  také celou infrastrukturu (výroba, 
distribuce, prodej PHM). A  také je třeba 
dodat, že současné kapalné PHM jsou za-
tíženy velkou spotřební daní. Bez ní by syn-
tetická paliva tak drahá nebyla a s absencí 
spotřební daně se počítá i  pro elektromo-
bilitu. Jak to však nahradí díry ve finančních 
rozpočtech jednotlivých států, je dnes ve 
hvězdách…
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zeměkoule produkuje 
a spotřebovává 96,5 % 
Co2 bez zásahu lidstva!

I když byl v dávné minulosti Země ob-
sah oxidu uhličitého v  atmosféře mno-
hem vyšší než dnes, s teplotou to nesou-
viselo a mělo to příznivý vliv na život. Z to-
hoto důvodu lze předpokládat, že osud 
průmyslu a dopravy není limitován rokem 
2050, jak se mnozí domnívají. Země 
jako planeta produkuje a  spotřebovává  
96,5 % CO2 bez zásahu lidstva. Oceány 
uvolňují 41,5 %, půda 27 %, vegetace  
27 % a  biomasa jedno procento. Ze  
3,5 %, které zbývají na lidskou činnost, 
činí doprava 18 %. Pokud by se veškerá 
silniční doprava v Evropě okamžitě stala 
bezemisní, poklesly by emise CO2 o za-
nedbatelná čtyři procenta. To je z hledis-
ka celého světa snížení emisí CO2 o zane-
dbatelných 0,14 %. 

Na druhou stranu je pravda, že zatímco 
emise CO2 se v EU od roku 1990 celkově 
snížily o 23 %, emise ze silniční dopravy 
vzrostly o 24 %. EU se sice zpřísňujícími 
se emisními limity postarala o významné 
snížení zátěže ovzduší, jenže tyto stan-
dardy se netýkají CO2. Dřívější snahy EU 
o  snižování emisí CO2 přinesly jen dra-
matické rozšíření turbodieselů. Ty se ov-
šem posléze nejen kvůli aféře Dieselgate 
proměnily v  největšího nepřítele čistoty 
ovzduší, neboť EU u nich pozapomněla 
na emise oxidů dusíku.

Syntetická paliva jsou v současné době asi čtyři-
krát dražší než ta fosilní. Emisní stopa je ale pod 
úrovní elektromobilu. 

Přimíchávání biosložek do fosilních paliv  
neposkytl kýžený výsledek. Naděje se vkládají  
do syntetických paliv. 



Sledování marží problém 
nevyřešilo

Česká vláda na to reagovala zrušením sil-
niční daně a zrušením přimíchávání bioslož-
ky. Od poloviny března navíc musí provozo-
vatelé čerpacích stanic informovat minister-
stvo financí o svých cenách a to je porov-
nává se světovými cenami ropy na burze. 
Do kontroly marží se zapojilo téměř šest set 
provozovatelů a 2400 veřejných čerpacích 
stanic. Ministerstvo financí dostalo kom-
pletní informace o cenách z většiny trhu za 
období od 15. února. 

„Kontrolou cenové politiky čerpacích sta-
nic se ukázalo, že situace nemá jednoznač-
ného viníka. Marže pumpařů byly ve sledo-
vaném období rozkolísané a analýza zatím 
neprokázala plošně nepřiměřené marže od 
velkoobchodních cen na burze ani podezře-
ní na kartelovou dohodu na úkor motoristů,“ 
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Ruská agrese na Ukrajině dramaticky zamíchala s cenami pohonných hmot. Obavy z výpadku dodávek 
ropy vyhnaly její ceny a následně i ceny benzinu a nafty do závratných výšin. Ceny pohonných hmot 
v polovině března vystoupaly na historický rekord, v průměru přes 47 korun za litr Naturalu 95 a k téměř 
50 korunám za litr nafty. Posléze se trhy uklidnily, jenže vývoj války naznačuje, že cena za litr pohonných 
hmot se pod 40 korun v brzké době nevrátí.

Vývoj cen pohonných hmot
Trh s PhM                        ČeSký trh S pohonnými hmotami, blízká budoucnoSt

Spotřeba paliv byla v posledních dvou letech jako na houpačce. Zvýšení loňské spotřeby pohonných 
hmot koresponduje s vývojem HDP, který za rok 2021 vykázal nárůst 3,3 %.

Tankování začíná být černou můrou. Zrušení po-
vinného přimíchávání biosložek do benzinu a nafty 
bohužel neznamená konec používání biosložek 
a nepovede k výhodnějším cenám paliv. 

řekl k výsledkům kontrol ministr financí Zby-
něk Stanjura.  

Naskýtá se otázka, proč se ale ceny 
u pump v Evropě tak výrazně liší a někde 
zdražují výrazně méně? Proč v době ceno-
vého vrcholu před polovinou března moh-
li řidiči na Slovensku tankovat litr nafty až 
o deset korun levněji než u nás? Není to jen 
rozdílnou výší daní, značný je totiž i  rozdíl 
mezi maržemi rafinerií. 

Řada rafinerií v jiných státech má s odbě-
rateli uzavřené dlouhodobé kontrakty nebo 
stanovují pumpařům ceny benzinu a  nafty 
podle týdenních průměrů. A ty leckdy bývají 
výrazně jiné – nižší než ceny na burze. Stej-
ně tak se stát od státu může lišit i cena ropy 
jako vstupní náklad rafinerie. 

Některým rafineriím se dařilo nakupovat 
ropu z Ruska s výraznou slevou, přitom se 
výsledný produkt ve velkoobchodu a  také 
u  čerpacích stanic prodával výrazně dráž. 
Podle ekonoma Lukáše Kovandy například 

rafinační marže maďarské společnosti MOL 
vzrostly v  březnu zhruba desetinásobně. 
Zatímco ještě v  únoru byla marže ve výši 
3,40 dolaru na barel, v minulém měsíci už 
to bylo 33,70 dolaru. Nebývale vysoká ra-
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dojde k dočasnému snížení spotřební daně 
z motorové nafty a bezolovnatého benzinu 
o 1,50 Kč na litr, a to s účinností od 1. červ-
na do 30. září 2022. Hlavním důvodem pro 
toto plošné opatření je potřeba reagovat na 
sousední země tak, aby naši dopravci zů-
stali konkurenceschopní. Pokud Německo 
a Polsko sníží spotřební daň z pohonných 
hmot na evropské minimum a my bychom 
tak neučinili, našim dopravcům by hlavně 
v  příhraničních regionech vznikla konku-
renční nevýhoda. U nafty se přitom zvažuje, 
že by toto snížení zůstalo natrvalo.

Spotřeba paliv 
jako na houpačce

Za celý rok 2021 dosáhla celková spotře-
ba pohonných hmot 8,058 mld. litrů, což je 
o 6 procent více než v roce 2020. Motoro-
vá nafta přitom dosáhla vůči benzinu podílu  
75 %. U automobilových benzinů za hod-
nocené období roku 2021 stoupla spotřeba 
na 2,008 mld. litrů, což dělá v meziročním 
srovnání 3 %. U  motorové nafty za hod-
nocené období roku vzrostla spotřeba na 
6,050 mld. litrů (+7 %). Nejvýraznější pro-
pad poptávky pohonných hmot byl v úno-
ru a  březnu, Automobilové benziny klesly 
o  20 až 22 % a  motorová nafta v  lednu 
a únoru o 6 až 7 % v porovnání se stejným 
obdobím roku 2020. Nejvyšší nárůsty pak 
byly u  automobilových benzinů v  květnu  
(+13 %), červnu (+8 %), červenci (+7 %) a říj-
nu (+26 %).  U motorové nafty byly největší 
nárůsty v dubnu (+19 %), v květnu (+10 %), 
srpnu (+8 %), září (+8 %) a  říjnu (+16 %). 
Zvýšení loňské spotřeby pohonných hmot 
úzce koresponduje s  makroekonomickým 
ukazatelem HDP, který za rok 2021 vykázal 
nárůst 3,3 %.

finační marže společnosti MOL signalizuje, 
že tuzemští motoristé či dopravci v březnu 
za pohonné hmoty platili zcela nestandard-
ně dramaticky více, než by odpovídalo reál-
ným nákladům. 

Za zdražení však leckdy mohli i  samotní 
motoristé. Snaha o předzásobení pohonný-
mi hmotami (zejména lépe skladovatelnou 
naftou) způsobila, že některým pumpám 
vzrostl odbyt až čtyřikrát a  z  obav před 
rychlým vyčerpáním nádrží preventivně 
zvedly ceny. Navíc pak musely shánět ben-
zin a  naftu nad rámec dohodnutých obje-
mů u jiných dodavatelů za aktuální spotové 
a tedy výrazně vyšší ceny. 

zrušením povinnosti 
přimíchávání biosložek 
biopaliva nekončí

Další z opatření na snížení cen pohonných 
hmot v podobě zrušení povinného přimíchá-
vání biosložek do benzinu a  nafty bohužel 
neznamená konec používání biosložek nut-
ných pro snížení emisí jako obnovitelný zdroj 
energie. Zatím je ve  znění zákona na ochra-
nu životního prostředí návrh zrušit pouze bio-
povinnost podle paragrafu 19, ale zůstává 
paragraf 20, kde je uloženo dle legislativy EU 
plnit emise CO2, respektive jejich snížení o 6 
%. A nesplnění cíle v úspoře emisí je samo-
zřejmě sankcionováno. Za této situace musí 
výrobci i distributoři dál v kapalných palivech 
používat biosložky první generace a  nelze 
proto očekávat, že zrušená povinnost přimí-
chávat biosložky povede ke snížení ceny. 

Pro motoristy je směrodatné, že automo-
bilové benziny jsou vyráběny a  prodávány 

podle česko-evropské normy ČSN EN 228. 
V té je definován vedle řady povinných pro-
vozních parametrů, jako je destilační zkouš-
ka, oktanová čísla, tlak par, obsah síry, 
obsah olova atd., také jako závazný obsah 
etanolu/ETBE a obsah kyslíku. 

Norma dále definuje automobilové benzi-
ny v oktanových hladinách 95/98 s vyšším 
obsahem biosložky do nejvýše 10 objemo-
vých procent pod označením E10. Všechny 
ostatní povinné parametry jakosti u nejpro-
dávanějšího benzinu v oktanové hladině 95 
nebo 98 zůstávají beze změny. Vyšší je pou-
ze obsah biosložky a obsah kyslíku. E10 má 
tak nižší uhlíkovou stopu a  kyslík zlepšuje 
spalování. Mimochodem, automobily vyrá-
běné podle normy Euro 4 z roku 2005, tedy 
17 let staré, jsou již na tento benzin homo-
logovány. Benzin E10 je v  současné době 
na trhu v Německu, Slovensku, Maďarsku, 
Francii, Anglii, Belgii a Bulharsku. V ČR jej 
zatím zavedl Unipetrol u kategorie benzinů 
Super plus (nad 98 oktanů) s  obchodním 
názvem Verva 100.  

Pokud jde o  motorovou naftu, zde se 
dnes vedle běžně používaného FAME po- 
užívá také HVO (Hydrotreated Vegetable 
Oil). Někteří výrobci nákladních vozidel již 
nabízejí pohony s  vysokoobjemovými bi-
opalivy naftového typu a u osobních dieselů 
rostou požadavky i na 100% HVO. I proto 
Čepro začalo prodávat naftu s příměsí 15 % 
HVO pro velkoobchodní zákazníky.

Snížení spotřební daně

V  polovině dubna vláda schválila novelu 
zákona o  spotřebních daních, díky které 

Porovnání cen z konce dubna. Sledování marží problém bohužel nevyřešilo. 
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Kanystr dnes jen tak nekoupíte. Je to důsledek 
předzásobení se palivy ze strachu, že ropa přesta-
ne z Ruska proudit. 



Pneumatiky v  posledních třech letech 
zdražily o 9 až 12 procent. Sada letních 

pneumatik v  rozměru 185/65 R15 vyjde 
podle serveru pneumatiky.cz průměrně na 
8000 korun. Na podzim by to ale mohlo být 
výrazně nad 10 000 korunami. 

Přijde rekordní zdražení

V  příštích měsících je třeba počítat se 
zrychlením zdražování. Nejpravděpodob-
nější cenový nárůst bude nad 20 %. Zá-
roveň na podzim hrozí i  nedostatek pneu-
matik. Chybět by tedy mohly hlavně zimní 
pláště. Klíčovým důvodem možného ne-
dostatku je kritický výpadek zásobování 
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Konflikt na Ukrajině se postupně propisuje do razantního zdražování finálních výrobků. Neuniknou tomu 
ani pneumatiky. Jejich cena se brzy vyšroubuje do nebývalých výšin a na podzim akutně hrozí i jejich 
nedostatek. Chybí hlavně kaučuk a saze. 

Černá alchymie…
Chybí kaučuk i saze

Kromě hloubky dezénu riziko aquaplaningu výrazně ovlivňuje i šířka pneumatiky a hmotnost automobilu 

sazemi, které se používají jako plnivo při 
výrobě pneumatik. Z  Ruska pochází více 
než třetina sazí, které celosvětově gumá-
renský průmysl využívá. Saze coby plnivo 
do kaučuku prodlužují životnost pneumatik, 
zvyšují odolnost vůči opotřebení a  zlepšují 
přilnavost k povrchu. Tvoří zhruba čtvrtinu 
hmotnosti pneumatiky.

Ruské saze jsou tradičně kvalitní a  velmi 
levné. Kvůli válce na Ukrajině, západním 
sankcím a odvetným krokům se ale nyní vý-
robci musejí poohlížet jinde, kde je výrazně 
dráž. 

To však není jediný důvod zdražování. 
Stoupá také cena již zmíněného kaučuku. 
Asijský kaučuk využívají čínští i evropští vý-
robci pneumatik. Kvůli šíření covidu v Číně 
je ale tamní výroba mnohde omezena či po-
zastavena. Zároveň stoupá cena kaučuku, 
například thajského. Ten od začátku ruské 
invaze na Ukrajinu zdražil o  50 procent. 
Vázne totiž logistika jak v Číně kvůli covidu, 
tak i v Rusku kvůli válce a sankcím.

Tyto problémy se ale projeví hlavně s ná-
stupem zimní sezóny, tedy letos na podzim. 
Musíme se tak připravit na zdražení, které 
může přesáhnout i  30 %. Doporučujeme 
tedy řešit nákup zimních pneumatik včas. 
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BEZPEČNOST                              PNEUMATIKY

Chybí kaučuk i saze. Čeká nás rekordní zdražení nových pneumatik. 



ším rozměru 185/65 R15. V rámci posled-
ního testu tohoto rozměru kralovala tehdejší 
novinka Bridgestone Turanza T005. Letos 
skončila druhá. Vítězem se stala letošní 
novinka, model Goodyear Efficient Grip 
Performance 2. Na třetím místě je pak už 
mnoha testy prověřená Michelin Primacy 4.
Z  hlediska ceny a  kvality překvapily pneu 
Giti a Laufenn, které lze v rozměru 185/65 
R15 pořídit od 1250 Kč. 

Kvalita celoročních 
pneumatik roste

Vraťme se zpět k  aktuálním letním a  ce-
loročním pneumatikám, kterých je na trhu 
zatím dostatek a ceny se meziročně výraz-
něji neliší. 

Nejzajímavější vývoj dlouhodobě sleduje-
me mezi celoročními pneumatikami. Podle 
testů zahraničních autoklubů jejich univer-
zální kvalita výrazně roste, zatímco cena 
stagnuje, nebo dokonce klesá. 

Celoroční pneumatiky jsou plné kompro-
misů. V  žádném ohledu nevynikají, jejich 
kvalita se ale díky novým výrobním postu-
pům a  technologiím zvyšuje. Vyplývá to 
z nezávislých testů, které pravidelně orga-
nizují dva nejaktivnější evropské autokluby, 
německý ADAC a rakouský ÖAMTC. 

Nezávislé testy opakovaně prokázaly, že 
univerzální pneumatiky nevyniknou ani na 
suchu, ani na vodě, ale ani na sněhu. Na-
opak příjemně překvapily na ledu. A  kvůli 
měkčí směsi mají v létě oproti letním pneu-
matikám o něco delší brzdnou dráhu a krat-
ší životnost. Dalším negativem je neblahý 
vliv na spotřebu i jejich lehce nadprůměrná 
cena. Pokud bychom ale srovnali výsledky 

testů sedm let zpět, kdy se dočkaly výraz-
nějšího oživení zájmu, lze konstatovat jejich 
stoupající kvalitu. Celoroční pneumatiky 
navíc začaly nabízet i  renomované značky, 
které obohatily do té doby skomírající na-
bídku především čínských a korejských vý-
robců. 

V  přehledné tabulce přinášíme výsledky 
velkého testu celoročních plášťů, které letos 
na jaře provedl německý autoklub ADAC. 

Pro služební auta 
většinou nevýhodné!

I přes stále lepší adhezní vlastnosti a vý-
hodnější cenu jsou celoroční pneumatiky 
pro potřeby vozových parků především 
z  důvodu nižší životnosti nevýhodné. Na-
opak spokojeni mohou být řidiči, kte-
ří jezdí málo a  ročně neujedou více než 
10 000 km. Právě pro tyto motoristy je kraj-
ně neekonomické automobily dokola pře-
zouvat nebo kvůli tomu kupovat další sadu 
čtyř kol. A  čím méně kilometrů motorista 
ujede, tím výhodnější tyto pneumatiky jsou. 
Pro firemní automobily se celoroční pneu-
matiky nevyplácejí především kvůli vyšší 
ceně a kratší životnosti. 

Jaké jsou nejlepší 
celoroční pneumatiky? 

Německý autoklub ADAC se v jarním testu 
zaměřil na letní pneumatiky v nejrozšířeněj-

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

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

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

Celoroční pneumatiky podle testů německého 
autoklubu ADAC dopadají každý rok lépe. Vývoj 
těchto pneumatik je hnán stoupající poptávkou. 

  I  květen 2022  5352  I  květen 2022 BusinessCar

HLOUBKA DEZÉNOVÝCH DRÁŽEK 
VÝRAZNĚ OVLIVŇUJE BRZDNOU DRÁHU 

NA MOKRU

Hloubka drážek 
v mm

Brzdná dráha 
v metrech

Nárůst 
v %

8 52 0

5 55 6

3 62 19

2 70 35

1 89 71

TEST CELOROČNÍCH PNEUMATIK NĚMECKÉHO AUTOKLUBU ADAC 
(ZNÁMKOVÁNÍ: 1 – NEJLEPŠÍ, 5 – NEJHORŠÍ)

Pořadí/název
Celkové 

hodnocení
Vlastnosti 
na mokru

Vlastnosti 
na suchu

Hlučnost
Život-
nost

1. Goodyear Efficient Grip 
Performance 2

dobré 2,0 2,3 3,2 1

2. Bridgestone Turanza T005 dobré 1,7 1,8 3,3 2,5

3. Michelin Primacy 4 dobré 2,0 1,8 2,9 2,0

4. Pirelli P1 Cinturato Verde dobré 2,3 1,6 3,2 2,5

5. Dunlop Sport BluResponse dobré 2,5 2,0 3,0 2,5

6. Giti GitiSynergy H2 dobré 2,3 2,4 3,2 2,4

7. Laufenn G Fit EQ+ LK41 uspokojivé 2,6 2,4 3,0 2,4

8. Continental EcoContact 6 uspokojivé 2,6 2,4 3,0 2,5

9. Firestone Roadhawk uspokojivé 2,8 2,2 3,7 2,0

10. BFGoodrich Advantage SUV uspokojivé 3,0 2,9 3,2 2,5

11. Falken Sincera SN110 uspokojivé 2,6 1,9 2,7 3,0

12. Semperit Speed-Life 3 uspokojivé 3,0 2,4 2,9 2,0

13. Vredestein Ultrac uspokojivé 2,1 1,8 3,0 3,0

14. Fulda EcoControl HP2 uspokojivé 3,1 2,7 3,2 1,0

15. Cooper CS7 uspokojivé 3,2 3,2 3,0 3,0

16. Matador MP47 Hectorra 3 uspokojivé 2,7 3,3 2,8 2,5



BEZPEČNOST                              PNEUMATIKY

Dojíždění zimních 
pneumatik se může 
vyplatit 

Může se vyplatit při ročním nájezdu  
50 000 km a  více. Minimální povolená 
hloubka zimních pneumatik je 4 mm, což je 
mimochodem 50 % původní hloubky nové 
pneumatiky. Záleží samozřejmě na jízdním 
stylu. Řada flotilových manažerů má s kon-
krétními řidiči už zkušenosti, a  tak v  říjnu 
těmto řidičům automobily přezují na nové 
zimní pneumatiky a počátkem dubna, kdy 
povinnost používat zimní pneumatiky končí, 
je hloubka dezénu na minimální hodnotě. 
Lze ji tedy dojezdit ještě na jaře a na letní 
pneumatiky přezout později – před letními 
pařáky. Tím se výrazně prodlužuje životnost 
letních pneumatik, u  nichž je požadována 
minimální hloubka dezénu jen 1,6 mm. 

Aspekty ovlivňující 
bezpečnost za deště

Naše předpisy ukládají minimální hloubku 
dezénu pneumatik 1,6 mm. Je to ovšem 
již hodnota pro bezpečnou jízdu zcela ne-
dostatečná. Za deště klesá při tak malé 
hloubce dezénu bezpečná rychlost až 
o  polovinu. Největší hrozbou pro řidiče je 
aquaplaning, tedy situace, kdy se pneu-
matika vozidla odtrhne od vozovky a pluje 
po vodní hladině. Vozidlo pak nereaguje na 
žádné zásahy do řízení. Aquaplaning je zá-
vislý na celé řadě okolností. Rozhodující je 
především rychlost, hmotnost automobilu, 
konstrukce a  stav pneumatik – především 
tvar a  hloubka dezénových drážek, šířka 

pneumatiky a  v  neposlední řadě množství 
vody na vozovce. Čím širší bude pneuma-
tika a čím nižší bude hmotnost automobilu, 
tím dříve ztratí drážky dezénu schopnost 
odvádět vodu. Aquaplaning může pozorný 
řidič předvídat. Varovat by ho mělo pro-
kluzování hnaných kol, a  to především při 
zrychlování nebo při jízdě v kopci. To ovšem 
platí pouze v případě, že je vozovka rovná. 
V nečekaných nerovnostech se vytvářejí ka-
luže a řidič ztrácí nad automobilem kontrolu 
většinou okamžitě a naprosto nečekaně. 
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DOT kód vyznačuje 
datum výroby 
pneumatiky

Na všech pneumatikách musí být uve-
den takzvaný DOT kód. Na pneumatice 
začíná označením „DOT“ a jeho poslední 
čtyřčíslí vám poskytne informaci o týdnu 
a  roku výroby pneumatiky. Jestliže vám 
tedy obchodníci nabízejí pneumatiky 
za obzvlášť výhodnou cenu, zbystřete 
a  zkontrolujte, kdy byla pneumatika vy-
robena – mohlo by se totiž jednat o vý-
prodej modelu, který ležel několik let ve 
skladu. Před nákupem proto promyslete, 
zda jde opravdu o  výhodnou nabídku. 
Nejvyšší akceptovatelné stáří pneumatiky 
totiž může být za předpokladu správné-
ho skladování (tma, nízká vlhkost a teplo-
ta) maximálně 5 let od data výroby.

U obytných automobilů 
a přívěsů je vhodné 
pneumatiky vyměnit  
do 7 až 10 let

Majitelé obytných automobilů ujedou 
ročně jen několik tisíc kilometrů, a to vět-
šinou v letních měsících. Než tedy dojde 
ke sjetí pneumatik, může to trvat klidně 
deset i  více let. Pokud jsou tedy pneu-
matiky namontovány na vozidle, nelze již 
tvrdit, že šest let stará pneumatika je jako 
nová. Pneumatiky v  těchto případech 
nejsou v  ideálním prostředí, tedy v  su-
chu, temnu a  chladu. Podle stanoviska 
společnosti Dekra velice záleží na pod-
mínkách provozu. Jinak namáhaná bude 
pneumatika na jihu Itálie, kde má rozpá-
lený povrch silnice často hodně přes 50 
stupňů, jiné to bude ve Skandinávii. Čím 
více je pneumatika zahřívána, tím rych-
leji se z  ní odpařují změkčovadla pryže 
a pneumatika tvrdne a po čase se začne 
i  drolit. Klesá tak její zátěžová nosnost 
a zároveň klesá i rychlostní index. Avšak 
ani zde neexistuje jasné doporučení, není 
možné se opřít ani o odbornou analýzu 
nebo průzkum. Podle názoru odborníků 
je tedy vhodné pneumatiky podle způso-
bu používání měnit po pěti až sedmi le-
tech provozu. U garážovaných automo-
bilů by tato doba mohla být i desetiletá. 

Celoroční pneumatiky se vyplácejí do nájezdu 10 000 km. Firemním autoparkům se tak nevyplácejí. 



Na STK sledují stáří 
pneumatik

V USA se kvůli smrti čtyř lidí, kterou 
prokazatelně způsobila deset let stará 
pneumatika, řeší, že se součástí tech-
nických prohlídek aut stane i monito-
rování stáří pneumatik. Také Evropská 
unie si bere ponaučení a  zavedla kri-
téria, ve kterých je jasně doporuče-
no, aby technická způsobilost nebyla 
udělena automobilům s pneumatikami 
staršími deseti let. 

Tímto doporučením se řídí i  naše 
STK, takže kontrolou neprojdou ty 
vozy, které mají namontované pneu-
matiky, jejichž stáří je podle DOT kódu 
uvedeného na boku pneumatiky výraz-
ně nad uvedenou hranicí. 

Podle odborníků je prokazatelné, že 
u více než deset let staré pneumatiky 
dochází k  výrazné degradaci vnitřní 
struktury a ke znatelné ztrátě pružnosti 
a  tím i  ke snížení její nosnosti i  rych-
lostního indexu. Tento problém se týká 
především obytných automobilů, které 
mají nízké kilometrové nájezdy. 

Při hloubce dezénu 
2 mm je bezpečná 
rychlost jen 80 km/h!

Šířka pneumatiky a  hloubka dezénových 
drážek výrazně ovlivňují právě za mok-
ra kontakt pneumatik s  vozovkou. Proto 
mnoho zemí ve svých předpisech nebo do-
poručeních – na rozdíl od nás – stanovuje 
minimální hloubku dezénových drážek na 
3 mm. Praxe totiž ukazuje, že jízda za deš-
tě s pneumatikami s hloubkou drážek pod 
tuto hranici se stává velmi nebezpečnou. 
Podle prováděných zkoušek ADAC musí 
při rychlosti vozidla 80 km/h a 1 mm množ-
ství vody na vozovce (silnější déšť) protéci 
drážkami pneumatiky téměř tři litry vody za 
sekundu. U pneumatik s  hloubkou drážek 

2 mm již při této rychlosti nemusí být uvede-
ná podmínka splněna a vzniká aquaplaning.

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

Pozor na správný tlak 
v pneumatikách

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

Tlak vzduchu v pneumatice ovlivňuje nejen 
její životnost, ale zejména jízdní vlastnosti 
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Nejpoužívanější indexy nosnosti

Index Nejvyšší nosnost kola

77 412

78 425

79 437

80 450

81 462

82 475

83 487

84 500

85 515

86 530

87 545

88 560

89 580

90 600

91 615

92 630

93 650

94 670

95 690

96 710

97 730

Nejpoužívanější rychlostní indexy

Index Nejvyšší rychlost (km/h)

P 150

Q 160

R 170

S 180

T 190

U 200

H 210

V 240

ZR nad 240

vozidla. Příliš nízký tlak zvětšuje deformaci 
boku pneumatiky, což se projeví zejmé-
na zhoršením stability vozidla při průjez-
du v  zatáčkách. Vozidlo s  podhuštěnými 
pneumatikami má ale i  delší brzdnou drá-
hu. Naproti tomu přehuštěná pneumatika 
způsobuje, že plocha styku s vozovkou se 
zmenšuje a zejména pak na mokré vozovce 
se zvyšuje nebezpečí smyku. 

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

Správný, předepsaný tlak vzduchu 
v pneumatikách je tedy významným prvkem 
aktivní bezpečnosti.

Řada řidičů podceňuje výrobcem předepsaný tlak 
v pneumatikách. Rizikové je i záměrné přehušťo-
vání pneumatik za účelem nižší spotřeby!



Řidič nesmí tramvaj 
ohrozit ani omezit 

Ta část pozemní komunikace, po které 
jezdí tramvaj, se nazývá tramvajový pás a je 
určen především pro provoz tramvají. Tedy 
nikoliv výhradně, ale rozhodně pánem je na 
něm tramvaj. Pravidla silničního provozu 
znají čtyři druhy tramvajových pásů, ale pro 
všechny platí jedno společné: řidič nesmí 
tramvaj ohrozit ani omezit. Jestliže tedy 
řidič tramvaje musí učinit jakýkoliv zásah 
do řízení z důvodu přítomnosti vozidla na 
tramvajovém pásu, řidič takového vozidla 
se dopouští dopravního přestupku. 

Tramvajové pásy a jejich 
přejíždění

Tramvajový pás v  úrovni vozovky je nej-
rozšířenějším druhem tramvajových pásů. 
Jako na jediný je povoleno na něj vjíždět 
v  podélném směru. Ovšem ne kdykoliv si 
řidič zamane. Jen při objíždění, předjíždě-
ní, otáčení nebo když mezi tramvajovým 
pásem a  okrajem vozovky není dostatek 
místa. A  také při vjíždění na komunikaci 
(když řidič zejména většího vozidla musí při 
vjíždění na komunikaci směrem vpravo zajet 
na tramvajový pás) anebo při odbočování, 
tedy v  situaci, kdy si řidič před odboče-
ním vpravo musí nadjet nebo naopak když  
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V řadě evropských zemí má tramvaj přednost v jízdě vždy a všude, u nás ji má především při odbočování. 
Řidiči však velmi často chybují, což mívá fatální následky. 

Nejeden řidič se domnívá, že tramvaj 
je něco, co ve městě spíš překáží, 

než pomáhá, že až příliš často zasahuje 
do výsostných území ostatních vozidel 
a  že řidič tramvaje je člověk frustrovaný 
z nemožnosti opustit koleje a tedy zamin-
drákovaný a netolerantní. A proto tramvaj 
nebere moc vážně, nevěda si její hmot-
nostní nadváhy, velmi omezené mané-
vrovací schopnosti, a  to včetně brzdné 
dráhy, vyplývající z  hodnoty součinitele 
tření železo–železo. Přitom zákon hovoří 
přesně obráceně. Kdo má téměř výsost-
né postavení, je právě tramvaj. A všichni 
ostatní se jejímu chování musí, chtě ne-
chtě, přizpůsobit.

Tramvaje! Výsostné 
postavení i v předpisech

Bezpečnost, předpisy                                                                 TramVaje – specifická praVidla

V řadě států mají tramvaje přednost v jízdě vždy a všude. U nás ale jen v určitých situacích, většinou při odbočování. 

BusinessCar



odbočuje vpravo a  s ohledem na rozměry 
vozidla musí na chvíli zajet na tramvajový 
pás. Za chvíli si řekneme, proč řidič nesmí 
vjet na tramvajový pás před odbočením 
vlevo. Tento tramvajový pás je možné pře-
jíždět i příčně, a  to prakticky kdekoliv, kde 
tomu nebrání dopravní značení nebo jiné 
okolnosti. V  mnoha městech je zvykem, 
že tramvaje jezdí uprostřed ulice, ale třeba 
v Plzni jezdí naopak většinou po krajích ulic, 
tramvajové pásy jsou pak v takových přípa-
dech v každé ulici dva.

Pro zbývající tři druhy tramvajových pásů 
platí společná pravidla. Jde o  tramvajový 
pás zvýšený nad úroveň vozovky, tramvajo-
vý pás snížený pod úroveň vozovky (ten se 
u nás vyskytuje jen velmi zřídka) a tramvajo-
vý pás od vozovky jinak oddělený, nejčastěji 
obrubníkem. Tyto pásy je povoleno přejíždět 
jen příčně a to jen na místech tomu přizpů-
sobených. 

Tramvaje nemají 
přednost vždy a všude

Na rozdíl od některých jiných evropských 
zemí, ve kterých má tramvaj přednost v jíz-
dě vždy a všude, u nás ji má jen ve vyjme-
novaných případech. Zejména se jedná 
o  odbočování. Při odbočování vlevo musí 
dát řidič přednost v  jízdě (mimo jiné) tram-
vajím jedoucím v obou směrech, při odbo-
čování vpravo tramvaji, tedy pokud je v tom 
místě povolena jízda podél tramvaje vlevo. 
Pak má tramvaj ještě jednu výsadu, a  to 
přednost v  jízdě před vozidlem, jemuž při 
odbočování křižuje směr jízdy. A tuto před-
nost má jak před vozidlem, které jede po 
její pravé straně a  jemuž křižuje směr jízdy 
při odbočování vpravo, tak před vozidlem, 

neukládá, pouze připomíná řidičům 
povinnost dát přednost v  jízdě tram-
vaji jedoucí po jejich levé ruce. Někteří 
řidiči protijedoucích tramvají jsou ale 
přesvědčeni, že naopak tato značka 
znamená, že řidiči vozidel jsou na ve-
dlejší, tramvaj je vůči nim protijedoucí 
a tudíž má přednost v  jízdě. Ve sku-
tečnosti jsou ale vozidla na hlavní (jak 
vyplývá ze svislé značky), protijedoucí 
tramvaj je na vedlejší, a proto vozidla 
mají před tramvají přednost. Protože 
místní úprava je nadřazená obecné 
úpravě. V rámci defenzivního chování 
ale doporučuji každému řidiči, aby byl 
v této situaci opatrný, i on může nara-
zit na řidiče tramvaje, který trpí touto 
patologickou představou.

•	 Již jsem zmínil, že na tramvajový pás 
v úrovni vozovky není možné vjet před 
odbočováním vlevo. Tedy s výjimkou 
případů, kdy je na tramvajovém pásu 
pro takový účel vyznačen odbočo-
vací pruh. Přitom zcela běžně vidí-
me situaci, kdy řidič vjede na tram-
vajový pás v  úrovni vozovky, zastaví 
na kolejích ve svém směru jízdy, dá 
přednost protijedoucím a z kolejí pak 
odbočí vlevo. Jenže, takhle to šlo 
naposledy za dob účinnosti vyhlášky  
č. 100/1975 Sb., tedy do konce roku 
1989. Podle ní byl totiž tramvajový 
pás součástí vozovky a  pokud byl 
tedy řidič povinen před odbočováním 
vlevo zajet co nejdále vlevo v části vo-
zovky určené pro jeho směr jízdy, po-
čínal si jediným možným způsobem. 
Tuto povinnost má tedy řidič stále, 
jen tramvajový pás již není součástí 
vozovky. A proto se řidič řadí vpravo 
od kolejí. Tuto změnu nezaregistrova-
lo nemálo řidičů, ale bohužel i mnoho 
učitelů autoškol a ti proto učí své žáky 
dodnes odbočovat vlevo nesprávným 
způsobem. 

•	 Součástí tramvajového provozu jsou 
i  zastávky. V  současné době se vy-
skytují ve čtyřech různých variantách. 
Tradiční a asi nejpříjemnější je zastáv-
ka s  nástupním ostrůvkem. Zde má 
řidič hlavní povinnost dbát zvýšené 
opatrnosti vůči pohybujícím se chod-
cům. Může ale pokračovat v  jízdě 
a  není bezprostředně ovlivněn pří-
tomností tramvaje v zastávce.
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které jede po její levé straně a jemuž křižuje 
směr jízdy při odbočování vlevo (k tomu do-
chází často právě třeba ve zmíněné Plzni). 

A tím to vlastně končí. V ostatních přípa-
dech je na tom tramvaj s předností v  jízdě 
stejně jako kdokoliv jiný. Tedy pokud přijede 
do křižovatky po vedlejší, musí dát přednost 
těm, kteří přijeli po hlavní. Musí dávat před-
nost protijedoucím při odbočování vlevo, 
stejně jako jinde přednost zprava.

situace, ve kterých řidiči 
chybují nejčastěji

•	 Vlastně na tom není nic složitého, 
a  přesto některým řidičům činí pro-
blém vyřešit zdánlivě jednoduchou 
situaci, ve které se vyskytuje tramvaj. 
Zejména je to křižovatka, ve které se 
hlavní stáčí doleva, zatímco vedlejší 
pokračuje rovně. Řidiči nabývají do-
jmu, že právě proto, že pokračují po 
hlavní, mají přednost před tramvají, 
která jede souběžně s nimi po jejich 
levé ruce a pokračuje rovně na vedlej-
ší. Jenže nejde o žádné pravidlo, ale 
o čirý mýtus. Vždy je totiž podstatné 
jedině to, po jaké komunikaci vozi-
dlo do křižovatky přijíždí, a  je zcela 
nevýznamné, zda křižovatku opouští 
po hlavní či vedlejší. Pokud tedy řidič 
v  naší křižovatce odbočuje vlevo, je 
úplně jedno, zda hlavní komunikace 
také pokračuje vlevo nebo vede pří-
mo. V každém případě má povinnost 
dát přednost v jízdě tramvaji, protože, 
jak již bylo řečeno, řidič odbočující 
vlevo je povinen dát přednost v jízdě 
tramvajím jedoucím v obou směrech.

•	 Do této situace ale mohou vnést 
zmatek dva faktory. Jednak ne úplně 
šťastně zvolené vodorovné značení 
a pak nedostatečná znalost pravidel 
silničního provozu některých řidičů 
tramvají. Dvě přerušované čáry jako-
by vyznačující hlavní silnici v  řidičích 
vzbuzují pocit, že jedou stále po „své“ 
silnici a tramvaj jim do jejich koridoru 
vjíždí a  tudíž nemůže mít přednost. 
Ale má. A  pak je to vodorovná do-
pravní značka Nápis na vozovce, 
se symbolem značky Dej přednost 
v  jízdě! a  nápisem POZOR TRAM. 
Ve skutečnosti tato značka nic  
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Jízda po tramvajovém pásu a jeho přejíždění 
se řídí přesnými pravidly 



stojí, pokračují v  jízdě po vyvýšené 
části vozovky. Pokud ano, zastaví za 
ní. Opět na té vyvýšené části. Chodci 
se také chovají stejně jako v případě 
zastávky bez nástupního ostrůvku, 
tedy na tramvaj čekají na chodníku. 
Na vyvýšené části čekat nesmí, stáli 
by ve vozovce.

jak správně chápat 
dopravní značky

Ve všech případech, kdy stojí tramvaj v za-
stávce, platí zákaz objíždět ji zleva. Z  toho 
existuje jen jedna výjimka, a sice když je uži-
ta dopravní značka Objíždění tramvaje.

Stejně tak jízda podél tramvaje je povole-
na jen vpravo s výjimkou, kdy je užita znač-
ka Jízda podél tramvaje vlevo.

 Značka Tramvaj upozorňuje na místo, 
kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vo-
zidel. Ze značky plyne jen výstraha, žádná 
povinnost se její pomocí neukládá. 

 Značka Dej přednost v jízdě tramvaji řidi-
či připomíná jinak uloženou povinnost dát 
přednost v jízdě tramvaji.

chování řidičů tramvají 
je defenzivní!

Ve vztahu k  tramvajím je třeba si uvědo-
mit několik skutečností. Předně, zatímco 
my jedeme v autě většinou sami, v tramva-
ji cestují desítky lidí. Mnozí z nich stojí a ti, 
kteří sedí, nejsou připoutáni. I drobná chyba 
v podobě neoprávněného vjetí na tramvajo-
vý pás může znamenat několik zraněných. 
Řidič tramvaje má jen omezené možnosti, 
jak zabánit nehodě. Nemůže se vyhnout, 
brzdné účinky tramvaje jsou o mnoho nižší 
než ty u motorového vozidla a použití nou-
zových brzd je možné jen s rozmyslem, pro-
tože většinou způsobí pád cestujících. Také 
jsem kdysi jako mladý řidič věřil tomu, že 
největším potěšením řidiče tramvaje je dr-
žet prst na ovladači zvonku co nejdéle a že 
každý tramvaják je více či méně zamindrá-
kovaný. Ale jen do té doby, kdy jsem měl 
možnost v rámci jedné studie sledovat, jak 
probíhá výcvik budoucích řidičů tramvají. 
Předvídavost a defenzivní chování se v nich 
učí o řády více a lépe než v kurzech řidičů 
motorových vozidel. A měl jsem i možnost 
tramvaj v pražském provozu řídit. Mohu ka-
ždého ubezpečit, že dopravní situace vypa-
dají ze sedadla řidiče tramvaje o hodně jinak 
než z motorového vozidla.
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•	 O něco méně komfortní, a to jak pro 
chodce, tak pro řidiče, je zastávka 
bez nástupního ostrůvku. Pravidla 
pro tento případ ukládají řidiči povin-
nost zastavit za tramvají vozidlo. To 
je celkem jasné, problém ovšem na-
stává v případě, že se tramvají v za-
stávce nachází víc. Zákon pro tako-
vou situaci stanoví, že je-li v zastávce 
více vozidel hromadné dopravy osob, 
musí řidič zastavit za druhým z nich. 
Jenže, co to je ono druhé vozidlo? Je 
tím myšlen druhý vagon, nebo druhá 
souprava? Co když v zastávce stojí tři 
vagony tramvají, jak má pak řidič po-
znat, zda jsou vagony spřaženy, a jde 
tedy o  jedinou tramvaj, nebo nejsou 
a pak jde o tři samostatné tramvaje. 
Zákon je zde prostě nedokonalý a ři-
dič se musí řídit do značné míry citem 
pro konkrétní situaci. 

•	 Řidiči někdy nemají jasno v tom, kdy 
se po zastavení za tramvají v zastáv-
ce bez nástupního ostrůvku mohou 
opětovně rozjet a zda musí čekat na 
zavření dveří u tramvaje. Na to čekat 
nemusí, ale nesmí ohrozit cestující, 
kteří nastupují nebo vystupují. V praxi 
to bude znamenat, že řidič zastaví za 
tramvají, počká, až přestanou ces-
tující nastupovat a vystupovat a pak 
se může opatrně rozjet. Pokud se ale 
v tramvaji někdo probudí a na posled-
ní chvíli z  ní vyskočí, řidič ho nesmí 
srazit. To je základní podmínka.

•	 Třetí variantou zastávky je vytažený 
chodník až k  tramvajovému pásu. 
Vzniká tedy jakési nástupiště, které 
ale zůstává součástí chodníku. Řidi-
či toto nástupiště objíždějí po tram-
vajovém pásu. A  pokud před nimi 
v  takové zastávce zastaví tramvaj, 
zastaví za ní, počkají a v jízdě mohou 
pokračovat, až se dá tramvaj znovu 
do pohybu. 

•	 Konečně čtvrtou variantou je zastáv-
ka takzvaného vídeňského typu. Je 
to vlastně jen vyvýšená část vozov-
ky v místě, kde se nachází zastávka 
bez nástupního ostrůvku. A  řidiči se 
tedy chovají úplně stejně, jako by šlo 
o zastávku bez nástupního ostrůvku. 
Tedy pokud tramvaj v  zastávce ne-
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Řidič nesmí tramvaj ohrozit ani omezit. Toto pra-
vidlo platí ve všech evropských státech. 



Novinka, kterou její tvůrci ze ZipCharge 
charakterizují jako „powerbanku pro 

EV“, je kompaktní zařízení velikosti kufříku 
na kolečkách, jemuž se svým vzhledem 
včetně zasouvací rukojeti i podobá. Zařízení 
by mohlo pomoci vyřešit klíčový problém, 
když elektromobilu dojde energie v  aku-
mulátorech a  po ruce není žádná nabíjecí 
stanice. Prostě si ji povezete v  autě s  se-
bou a bude plnit stejnou funkci jako kdysi 
kanystr s  naftou či benzinem u  vozidel se 
spalovacími motory. 

Prodlouží dojezd 
o 30 nebo 60 km

Malé kompaktní zařízení se nabíjí z  jaké-
koli zásuvky a dá se snadno přenést a uložit 
do kufru vozidla. To je pak možné dobíjet 
kdekoli. Funguje s  jakýmkoli plug-in hyb-
ridním nebo elektrickým vozidlem se zá-
suvkou typu 2. Plné nabití zvládne přibliž-
ně za 30–60 minut v závislosti na kapacitě 
a teplotě. Poskytne tak prodloužení dojezdu 
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Na klimatickém summitu Cop26 představil britský start-up pod názvem ZipCharge Go pozoruhodný 
koncept kompaktní mobilní dobíječky pro elektromobily. 

„Kanystr“ pro elektromobily
Technické inovace                                                    ElEKtromobilita

Kompaktní dobíječka je podobná cestovnímu kufříku na kolečkách včetně zasouvací rukojeti. Díky přenositelnosti zařízení je možné dobíjet vozidlo kdekoli.

  I  květen 2022  59BusinessCar

na dalších 32 km. Verze s vyšší kapacitou 
pak bude schopna přidat energii na dvoj-
násobnou cestu – dojezd až 65 km. Uživa-
telé budou moci ovládat a sledovat nabíjecí 
proces prostřednictvím aplikace, inteligent-
ní software automaticky naplánuje nabíjení 
s nejnižšími náklady, např. mimo špičku.

Powerbanku bude 
možné koupit 
nebo pronajmout

První dodávky 4 a 8kWh powerbank 
by měly dorazit na závěr letošní-
ho roku a bude je možné koupit či 
pronajmout. Kromě majitelů elek-
trických vozidel může prokázat 
služby i  podnikům, jako jsou 
hotely apod., které nemají na-
instalované nabíjecí zařízení. 

Nejde o  jediné řešení 
tohoto typu (např. 
firma SparkCharge 
nabízí přenosný 

Powerbanky o kapacitě 4 a 8 kWh bude 
možné koupit nebo pronajmout

nabíjecí systém pro elektromobily Roadie), 
ale nejsou tak kompaktní a  uživatelsky 
vstřícná.

Důvěryhodnost projektu by měla dodat 
jména spoluzakladatelů firmy, jimiž jsou 
Richie Sibal a Jonathan Carrier s více než 
dvacetiletou praxí v  elektronice, softwa-
rovém inženýrství a  v  auto-
mobilových OEM, včetně 
McLaren Automotive, Lotus 
Sportscars a Gordon Murray 
Automotive.



Mezi elektromotory s  nejvyšším výko-
nem se obvykle řadí bezkomutátorové 

typy s  permanentními magnety, ale jejich 
Achillovou patou je v  současné době prá-
vě potřeba suroviny, kterou je pro rozvoj 
politiky prosazované elektromobility stále 
obtížnější získávat – přinejmenším při sna-
ze dodržovat proklamované etické principy. 
Výrobci se proto snaží vyvíjet vysoce účinné 
bezmagnetické indukční motory, aby snížili 
velkou závislost na Číně, která kontroluje 
přes 90 % světových zásob těchto mate-
riálů. Nyní se k  nim zařadila i  automobilka 
BMW se svým novým elektromotorem. 
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Na letošním veletrhu CES představila značka BMW své nejnovější elektrické dítko – iX M60. Jeho 
nejzajímavějšími částmi jsou elektromotory, které pomáhají řešit jeden z klíčových problémů – závislost 
na kovech používaných v motorech s permanentními magnety. 

Pozoruhodné výkony, 
ale žádné permanentní 
magnety

Technické inovace                                                    Nové motory Pro elektromobily

Model iX M60 budou pohánět dva elektromotory kombinující staré a nové technologie, 
což umožní odklon od potřeby vzácných kovů pro permanentní magnety

Jde to 
i bez vzácných kovů

Řešení použité u elektromotoru pro nové 
iX M60 kombinuje osvědčené systémy „sta-
ré školy“ s high-tech. Představuje význam-
ný pokrok, pokud jde o zvýšenou účinnost, 
a  zároveň se vyhýbá používání vzácných 
kovů, které obvykle využívají permanentní 
magnety. Automobilka se jim snaží vyhnout 
tím, že vsadila na klasickou technologii – 
kartáčové motory, které existují od vynálezu 
elektromotoru. Kartáče mohou být vyrobe-

ny z téměř jakéhokoli materiálu, kterým pro-
jde proud (výkon přitom může ovlivnit i  to, 
jak jsou čela kartáče drážkovaná). V mnoha 
případech jsou slinuté z  práškových kovů 
a  jiných materiálů podobně jako brzdové 
destičky. Jenže stejně jako u  brzdových 
destiček kartáče i komutátor vytvářejí prach 
a  opotřebovávají se, což vyžaduje jejich 
pravidelnou výměnu. To představuje jeden 
z důvodů, proč se většina výrobců elektric-
kých vozidel rozhodla toto řešení nevyuží-
vat.

Místo nich automobilky upřednostňují 
bezkomutátorové motory s permanentními 
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strukce s nízkou hmotností a pozoruhodně 
velkým výkonem. 

Pohonná jednotka s názvem Quark kom-
binuje radiální tok s axiálním, což umožňuje 
odstranit kompromis mezi vysokým vý-
konem a  mohutným točivým momentem, 
protože nabízí obojí. To vedlo tvůrce toho-
to unikátního systému k  pojmenování této 
technologie jako „raxiální tok“. Motor podle 
vyjádření automobilky nabízí největší objem 
výkonu a  točivého momentu, jakého lze 
při daných rozměrech dosáhnout – jeden 
Quark sám o sobě při hmotnosti pouhých 
cca 30 kg dodává výkon 254 kW a 600 Nm 
točivého momentu. Navíc lze tyto jednotky 
sdružovat do větších celků, takže obvykle 
by např. jeden vůz poháněla dvojice těchto 
elektromotorů s  relativně nízkou celkovou 
hmotností a výkonem cca 500 kW s kombi-
novaným točivým momentem (při uvažova-
ných drobných mechanických ztrátách) cca 
1100 Nm. 

Jak uvedl vedoucí vývoje elektrických 
motorů v automobilce Koenigsegg Dragos-
-Mihai Postariu, elektromotor Quark by měl 
najít uplatnění hlavně v  hybridních poho-
nech jako pomocník spalovacího motoru, 
kde je schopný dodat vozu svižnou akce-
leraci a nevídaný rozsah v nižších otáčkách, 
přičemž spalovací motor poslouží k  silné-
mu rozsahu v těch vyšších. Počítá se také 
s  jeho nasazením u  čistých elektromobilů, 
v letectví a v elektropohonech člunů.

magnety, u nichž odpadá údržba a prach, 
které přicházejí s  kartáči odírajícími opo-
třebitelný povrch (komutátor), což obojí 
zvyšuje životnost motoru. Nevýhodou jsou 
vyšší počáteční náklady a  komplikovaněj-
ší regulátory otáček motoru, které obvykle 
vyžadují tři senzory s Hallovým efektem pro 
správné měření polohy statoru a rotoru (ač-
koli některé moderní regulátory našly chytré 
způsoby, jak se bez těchto senzorů obejít) 
– a nyní i již zmíněná etická stránka získává-
ní surovin používaných pro klíčové perma-
nentní magnety.

retro motor využívá 
high-tech technologie

Značka BMW však vsadila na použití mo-
derních materiálů a  high-tech technologie 
těsnění a  vyvinula svůj nový elektromotor 
bez permanentních magnetů, který fungu-
je v  „retro stylu“ jako třífázový synchronní 
motor na střídavý proud. Ten pro napájení 
vinutí rotoru využívá kartáče a  komutátor, 
ovšem moduly kartáčů jsou v  uzavřeném 
a  utěsněném prostoru, což eliminuje kon-
taminaci kabeláže prachem uvnitř statoru  
a  rotoru.

Podle automobilky má její novinka větší 
hustotu energie, lepší tepelný management 
a rychlejší spínací frekvenci. To vše se podle 
vyjádření firmy promítá do vyšších otáček, 
většího točivého momentu a  ještě většího 
výkonu. Standardní kombinovaný výkon 
duálního (předního i  zadního) elektromo-
toru nového iX M60 bude 390 kW. Přední 
motor bude mít výkon 170 kW a  výstupní 

výkon 1,96 kW/kg, zatímco zadní elektro-
motor v normálním provozu bude mít výkon  
360 kW a vysokou hustotu výstupního výko-
nu o hodnotě 2,59 kW/kg. V  režimu Sport 
Boost by kombinovaný výkon měl dosaho-
vat přes 440 kW a točivý moment 1015 Nm.

obří výkon 
v kompaktním balení

Švédská automobilka Koenigsegg vyvi-
nula kompaktní elektromotor vlastní kon-
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Elektromotor bez permanentních magnetů funguje 
v „retro stylu“ jako třífázový synchronní motor 
na střídavý proud. Kombinuje osvědčené 
systémy kartáčových motorů 
s high-tech provedením.

Obří výkon v kompaktním balení.
Novinka švédského výrobce 
supersportů skrývá 
v překvapivě malém 
formátu výjimečné výkonové 
parametry (254 kW a 600 Nm). 



Půvab technologie rychlovýměny baterií 
je v  tom, že doplnění energie, které je 

kvůli poměrně dlouhým nabíjecím časům 
tradiční Achillovou patou elektromobility, by 
zabralo zhruba stejnou dobu jako klasické 
tankování. Právě na to vsadil i největší tchaj- 
wanský výrobce elektrických skútrů Go-
goro, jenž doplnil své produkty unikátním 
systémem výměnných baterií eliminujícím 
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Otevřená platforma pro výměnu baterií a služby chytré mobility přináší novou alternativu ke klasickému 
palivu – u  jednostopých vozidel už začíná fungovat, u  elektromobilů se projekt z Asie chystá dobýt 
i Evropu. Připravovaný obchodní model „baterie jako služba“ (BaaS) bude nabízet možnost pořízení 
vozu bez baterie, kterou bude možné si pronajímat.

Výměna akumulátorů!
Nový pokus o řešení 
starého problému

Technické inovace                                                    ElEktromobilita

Když se baterie vybije, stačí zamířit do GoStation a během několika sekund vyměnit prázdnou baterii za nabitou

obvyklé dlouhé čekání na nabití. Umožňu-
je uživatelům nakupovat skútry bez baterie, 
čímž je počáteční nákup levnější, a ti si pak 
baterie „pronajímají“ prostřednictvím před-
platného a  jsou jim účtovány ampérhodiny 
(Ah) spotřebované elektřiny. Když se baterie 
vybije, stačí zamířit do GoStation a během 
několika sekund vyměnit prázdnou bate-
rii za čerstvě nabitou. Společnost využí-

vá cloudovou technologii, aby zajistila, že 
uživatelé najdou místa pro výměnu baterií 
snadno a  nepřetíží energetické sítě. Nová 
generace výměnných baterií je chytrá, šká-
lovatelná a neustále se optimalizující.

Skútry a  technologie hot-swap společ-
nosti Gogoro už dorazily do Číny a budou 
zatím kompatibilní se dvěma místními znač-
kami skútrů: Yadea a DJC. Obě čínské firmy 
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šímu využití, případně k recyklaci, ale nevy-
lučuje ani klasické nabíjení. Uživatelé vozů 
Nio mohou díky programu BaaS flexibilně 
volit i mezi různými kapacitami baterií.

V Číně již baaS funguje

V listopadu minulého roku uvedla firma do 
provozu celkově sedmistou výměnnou sta-
nici baterií a  registruje už více než 5,3 mil. 
úspěšně dokončených výměn. Její cíl, mít do 
konce roku 2021 v provozu 500 stanic pro 
výměnu baterií, se podařilo výrazně překo-
nat. Jen v Šanghaji je 60 výměnných stanic 
a jejich neustále rostoucí síť se zaměřuje pře-
devším na městské oblasti. Aktuálně jedna 
stanice zásobuje v  průměru 258 vozů. Do 
konce roku 2025 jich automobilka plánuje 
provozovat 4000 po celém světě, z toho při-
bližně tisícovku mimo Čínu, kde kooperační 
partneři plánují do té doby nainstalovat další 
stovku rychlovýměnných stanic. Od letoš-
ního roku mají začít budovat a  provozovat 
pilotní stanice pro výměnu baterií i v Evropě.

Dosavadní zpětná vazba od zákazníků 
v Norsku je pozitivní a v okolí Osla by v rám-
ci pilotního projektu měly fungovat čtyři ta-
kovéto výměnné stanice. Další mají postup-
ně vzniknout i  v  jiných norských městech. 
Motivaci k  využívání tohoto systému chce 
automobilka podpořit i nadstandardní úrov-
ní služeb. 

už představily elektroskútry s vyměnitelnými 
bateriemi, označované jako Huan Huan. 
Uvedení na čínský trh by mělo fungovat 
jako test pro plánované budoucí celosvěto-
vé rozšíření. 

Firma spouští také novou iniciativu pro 
výměnné baterie s uvedením inteligentních 
městských parkovacích automatů, které vy-
užívají chytré baterie Gogoro k urychlení za-
vádění infrastruktury Smart City a prodlužují 
životnost baterií. Inteligentní parkovací au-
tomat umožňuje městům využívat techno-
logie chytrých měst pro placená parkovací 
místa, která jsou mimo elektrickou síť a jsou 
bezdrátově připojena. Může využívat chytré 
baterie Gogoro, které již nejsou optimalizo-
vány pro vysoce výkonná vozidla, ale stále 
mohou být využívány jako výkonný zdroj 
energie. Novinka je nyní uváděna do pro-
vozu v New Taipei City na Tchaj-wanu a do 
konce roku 2022 bude po celém Tchaj-wa-
nu spuštěno dalších 6000 těchto zařízení.

Nio chystá „mustr“ 
pro Evropu

Obdobný projekt výměnných baterií, ale 
pro elektromobily vyvinula čínská automo-
bilka Nio a  chystá se s  ním i  do Evropy. 
Projekt počítá s  výměnou vybité baterie 
za plnou ve specializovaných obslužných 
boxech, kam řidič s vozidlem zajede a au-
tomatizovaný systém mu baterii vymontuje 
a nahradí plně nabitou jednotkou. Rychlo-
výměnná stanice Nio 2. generace to zvládá 
během přibližně pěti minut.

Jde sice o koncept, o nějž se v moderní 
historii v souvislosti s nástupem elektromo-
bility pokoušely různé firmy už několikrát 
(např. americko-izraelský projekt Better  
Place), a  většinou neúspěšně, ale skuteč-
nost, že v tomto případě jde o významného 
výrobce elektromobilů s poměrně silným vli-
vem, by to třeba vyjít mohlo. Nejde ostatně 
o nic převratného ani nového – koncept vy-
měnitelných baterií pochází už z 19. století 
a jsou doloženy i případy, kdy tento způsob 
celkem spolehlivě fungoval: např. v  letech 
1910 až 1924 jedna z dceřiných firem distri-
buční firmy General Electric prodávala elek-
trické nákladní vozy bez baterií a majitelé si 
pak kupovali elektřinu v  podobě nabitých 
baterií uzpůsobených pro rychlou výměnu. 
Ty jim byly na další stanici opět nahrazeny 
čerstvými. Za dobu využívání tohoto kon-
ceptu zaznamenala miliony kilometrů naje-
tých s tímto řešením. 

Nio loni začala prodávat své SUV ES8 
se 100kWh baterií i  v  Evropě, konkrétně 
na norském trhu, kde je vysoké procento 
elektromobility. Během letošního roku chce 
rozšířit svou působnost do dalších pěti ev-
ropských zemí. Připravuje i obchodní model 
„baterie jako služba“ (Battery-as-a-Service, 
BaaS) nabízející jako jednu z alternativ mož-
nost pořízení vozu bez baterie, kterou bude 
možné si pronajímat za poplatek. Služba je 
v  Číně již využívána a  zaručuje mj., že se 
každý vysloužilý akumulátor dostane k dal-

Projekt automobilky Nio počítá s výměnou vybité baterie v elektromobilu za plnou v automatizovaných 
boxech během zhruba pěti minut
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Inteligentní parkovací automat umožňuje městům 
využívat technologie chytrých měst pro placená 
parkovací místa, která jsou mimo elektrickou síť



Nová verze kompozitní helikoptéry 
PA-890 eVTOL, která bude poháněná 

palivovým článkem, se má stát prvním vo-
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Během několika let by se mohl na obloze objevit vodíkový vrtulník. Firma Piasecki Aircraft Corporation 
(PiAC), která jej vyvíjí, předpokládá jeho sériovou výrobu do roku 2025. 

Vodíkový pohon míří 
na nebe

TECHNICKÉ INOVACE                                                    ELEKTROMOBILITA V LETECTVÍ

Kompozitní helikoptéra PA-890 eVTOL bude prvním vodíkovým vrtulníkem na světě

Vzduchem chlazené 
palivové články HyPoint 
využívají nový kataly-
zátor a lehké bipolární 
desky (viz detail), které 
zvyšují výkon a snižují 
hmotnost
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díkovým vrtulníkem na světě ovládaným po-
sádkou. Počáteční testy prokázaly technic-
kou životaschopnost systému vodíkových 
palivových článků kalifornského start-upu 
HyPoint, s nímž PiAC na vývoji spolupracuje. 

Od roku 2025 
elektrický pohon 
letadel realitou

Nedávno uzavřená dohoda 
se zaměřuje na vývoj a  cer-
tifikaci systémů vodíkových 
palivových článků nové ge-
nerace pro aplikace strojů 

s  elektrickým vertikálním vz-
letem a  přistáním (eVTOL). Cí-

lem je přizpůsobitelný systém 



vzdálenosti. Výrazné zvýšení účinnosti při 
současném snížení hluku by umožnilo pro-
voz vrtulníku i v městském prostředí. 

Namísto nízkoteplotní membrány (LTPEM) 
používá vysokoteplotní membránu nové 
generace (HTPEM), která zvyšuje účinnost 
chladicího systému minimálně o  300 %. 
Nový systém by chtěli zpřístupnit výrobcům 
eVTOL.

vodíkových palivových článků certifikovaný 
FAA s nulovými emisemi CO2, který lze za-
členit do jakéhokoli letadla s elektrickým po-
honem, schopného kolmého startu i přistá-
ní. Do dvou let chtějí vyvinout plnohodnotné 
systémy na podporu certifikačních zkoušek 
vrtulníků a  v  roce 2025 zahájit jejich výro-
bu i dodávky. V plánu je pět 650kW systé-
mů, jež budou použity ve vrtulníku PA-890 
eVTOL.

Unikátní systém 
vodíkových článků

Startupová firma HyPoint vyvinula unikát-
ní vzduchem chlazený systém vodíkových 
článků s membránou pro výměnu protonů, 
nabízející nulové emise a vysokou energe-
tickou výkonnost. Systém obsahuje leh-
ké bipolární desky, vysoce vodivý povlak 
odolný proti korozi a první systém využíva-
jící stlačený vzduch k chlazení a současně 
i k přívodu kyslíku. 

Tyto technologie umožňují lehký, na kli-
matu nezávislý palivový systém s prodlou-

ženou životností ve srovnání se stroji po-
háněnými turbínou. Modulární segmentový 
systém s  vodíkovými palivovými články 
firmy HyPoint radikálně překonává dosa-
vadní varianty baterií a konvenčních vodí-
kových článků. Dokáže vyrobit dostatečné 
množství nepřetržitě dodávané energie, 
potřebné pro náročné kolmé starty a  při-
stávání. 

O polovinu nižší provozní 
náklady

Odlehčený systém, který stojí až o 50 % 
méně v porovnání s provozními náklady le-
tadel poháněných turbínou, navíc dosáhne 
měrného výkonu až 2000 W/kg, což před-
stavuje více než trojnásobek poměru vý-
konu a hmotnosti běžných kapalinou chla-
zených systémů s  vodíkovými palivovými 
články. Maximální hustota energie by měla 
dosáhnout 1500 Wh/kg, tzn. čtyřnásobek 
obvyklé energetické hustoty stávajících Li-
-Ion baterií, jen zřídka přesahujících hodno-
tu 300 Wh/kg, což umožní cesty na delší 

Vrtulník PA-890 eVTOL 

Pětimístný stroj je vybaven velkým 
čtyřlistým hlavním rotorem, otočným 
ocasním rotorem a  širokými sklopnými 
křídly s  proměnným nastavením, kte-
rá zajišťují efektivní let se zpomaleným 
horním rotorem. Při startu a přistání se 
křídla překlopí o 90 stupňů a při přecho-
du do dopředného letu se otočí zpět 
do vodorovné polohy, čímž zajistí zdvih 
a  odlehčení rotoru. Vyrovnávací ocasní 
rotor se sklopí dozadu a stává se z něj 
tlačná vrtule. 
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Design stroje je výsledkem několikaleté-
ho vývojového úsilí a  testů na čtyřech 

prototypech. Místo jediného křídla jsou nyní 
velká přední i zadní křídla a v každém dva ro-
tory s vertikálním zdvihem. První veřejné lety 
jsou naplánovány na rok 2024 v Paříži u pří-
ležitosti olympijských her a  výroba letounu 
s  dvouhodinovou letovou výdrží a  400km 
doletem by měla začít o rok později. 
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Francouzská firma Ascendance předvedla inovovaný design i parametry hybridního aerotaxi Atea, které 
bude využívat baterie i letecké palivo a v budoucnu i vodík.

Hybridní eVTOL 
s dlouhým doletem

Technické inovace                                                    ELEkTrOmObiLiTa V LETEcTVí

Hybridní pohony se stěhují i do letounů. Stroj má generovat čtyřikrát nižší hlukovou zátěž než vrtulník a jen pětinové emise ve srovnání s konvenčními letadly.

Při poruše stále 
bezpečný

Siluetu stroje formují křídla kachní kon-
cepce (přičemž každé má tzv. winglety pro 
zlepšení účinnosti dopředného letu) a ocas 
tvaru T. Letoun je navržen tak, aby splňoval 
stejnou úroveň bezpečnosti jako současné 
konvenční stroje a nabízel udržitelnou alter-
nativu ke konvenčnímu letectví při zachová-
ní stejné úrovně výkonu a dlouhého doletu, 
snížení hlukové zátěže a udržení nízkých ná-
kladů. Má redundantní distribuovaný elekt-
rický pohon i řízení letu a v případě poruchy 
jedné vrtule mu ostatní umožní bezpečně 
přistát. Systémy pohonu i řízení jsou zdvo-
jeny nebo jinak jištěny. V případě poruchy je 
tak stále zajištěna bezpečnost letu. 

Zvládá kolmý start

Pohyb stroje zajišťuje komplex deseti vrtulí, 
z nichž osm je vyhrazeno pro zdvih s tech-
nologií „fan-in-wing“ (vrtule uvnitř křídel) 
a dvě jsou dopředné (jedna na přídi a druhá 
na zádi), které umožňují během letu VTOL 
couvat. Absence otočných mechanismů vr-
tulí, které používá řada obdobných projektů, 
zlepšuje celkovou bezpečnost, snižuje riziko 
selhání i  složitost a  hmotnost letadla. Inte-
grace vertikálních rotorů do křídel a  pohon 
hybridně-elektrickým pohonným systémem 
přináší výrazné výhody, jako jsou o 80 % niž-
ší emise CO2 a čtyřikrát menší hluková zátěž 
než u vrtulníku. Stroj tak bude schopen létat 
i do městských oblastí, kde helikoptéry ne-
jsou povoleny kvůli hlukovým omezením.
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Objednávejte na 
info@business-car.cz 
nebo na www.business-car.cz

Více informací 
na tel.: 724 352 626

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

BusinessCar

Paliva budoucnosti

Evropská vize proměny dopravy

Užitková auta

Měřili jsme spotřebu a TCO

, 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

usiness

Paliva budoucnosti

Evropská vize proměny dopravy

Užitková auta
Užitková auta
Užitková auta

Měřili jsme spotřebu a TCO

w w w . b u s i n e s s - c a r . c zčíslo 5, l istopad 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

NOVÝ 
PEUGEOT 

308
V PRODEJI 
V LEDNU 

2022

Test celoročních pneumatik
elektromobilů

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 5, l istopad 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 ůř 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

Business

NOVÝ
PEUGEOT

308
V PRODEJI 
V LEDNU 

2022

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

číslo 1, březen 2022, 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

Elektromobily versus dotace
Vodíkový pohon míří do letadel

Covidová bilance prodejů aut

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

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+ příloha
 má své vítěze

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



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA FABIA: 5,0–6,1 l/100 km, 113,5–137,8 g/km
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