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NOVÝ PEUGEOT 308 SW
– nový infotainment PEUGEOT i-CONNECT

– inovativní technologie nejnovější generace
– benzinový, dieselový i plug-in hybridní pohon

Jedinečný



NOVÝ

RENAULT
MEGANE E-TECH
100% elektrický

nový Renault Megane E-Tech 100% elektrický kombinovaná spotřeba elektrické energie 15,8-16,1 kWh/km, žádné emise CO2 g/km. 
pro homologaci vozidla byla použita metodika WLTP. Dojezd 300–450 km. vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

až 450 km dojezd, 26 pokročilých asistentů a zcela nová 774 cm2  
openR přístrojová obrazovka se zabudovanými Google službami
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Revoluční akumulátor na obzoru? 

Nizozemský eurokomisař Frans Timmermans, známý svou radikální podporou elektromo-
bility, není spokojen s ukončením prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035 a po-
vinnou elektromobilitu se snaží přetavit do nové, ještě přísnější legislativy. Velkou šanci 
na rychlejší „zezelenání“ dopravy vidí mezi lehkými užitkovými vozy, které dnes v drtivé 
míře stále jezdí na naftu. Jeho záměrem je zavedení zákazu prodeje LUV s benzinovými 
či naftovými motory ještě dříve než u osobních vozů. Jeho návrh, podle něhož by měly 
všechny větší společnosti působící v  členských státech EU používat výlučně elektrická 
užitková vozidla od roku 2027, má solidní podporu u řady frakcí Evropského parlamentu. 
Dle předlohy by se norma měla týkat vozidel s hmotností do 3500 kg. Každý ale ví, že pro 
existenci každého podniku jsou klíčové náklady. A přestože elektrická auta umí ušetřit na 
straně provozu, zvláště v dobách rekordních cen paliv, ostatní náklady jen zvyšují. Už jejich 
pořizovací cena je pro firmy často nepřijatelná – stojí dvakrát tolik co konvenčně poháněné 
vozy. Kromě toho méně uvezou a mají kratší dojezd. V praxi jsou zatím využitelná takřka 
výlučně ve městech s dostatkem dobíjecí infrastruktury. 

Všechny tyto návrhy včetně zákazu výroby automobilů se spalovacími motory od roku 2035 jsou zatím naprostou utopií. Bez revoluce 
v oblasti elektrických akumulátorů je to nemyslitelné. Plány Evropské komise předstihují technologický vývoj elektromobilů. Dokud ne-
existují dostupná technická řešení, nelze přeci schvalovat tak radikální rozhodnutí! Zelení aktivisté rádi zakazují, reálná řešení ale nikdo 
z nich nepředloží. Ani v prohlášeních nizozemského eurokomisaře žádná řešení nenajdete. Navíc mohutnou elektrifikací dopravy výrazně 
navýšíme spotřebu elektřiny. Tu ale Evropa vyrobit neumí. 

Je tu revoluce? 

Ale abych nebyl k elektromobilitě jen skeptický, nadějí mohou být akumulátory s pevným elektrolytem. Ten je v článcích Solid Power na 
bázi sulfidů, což není pro tento typ elektrolytu neobvyklé. Články také používají křemík na anodu a nikl, kobalt a mangan na katodu a podle 
americké firmy mají potenciál být levnější než lithium-iontové baterie. Ovšem při velkých výrobních sériích. Zatím je cena osminásobně vyš-
ší. Články s pevným elektrolytem mají na rozdíl od klasických lithium-iontových akumulátorů rychlejší nabíjení, větší energetickou hustotu 
a vyšší bezpečnost při případném průrazu baterie. Články by se měly testovat v elektromobilech BMW a Ford. 

Jenže podobných „revolučních“ řešení pamatuji desítky, žádné se ale v praxi zatím neuplatnilo… 

Michal Busta

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

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

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

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

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

Přesnější palubní počítače

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

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

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

Příjemné čtení!
Michal Busta
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Cesta s vlastním hotelem 
s výraznou slevou

Volkswagen Užitkové vozy spustil pro české zákazníky akční nabídku modelů Ca-
lifornia Beach a Ocean. Populární kempovací vůz lze pořídit již od 1 499 000 Kč 
včetně DPH v případě vstupního modelu Beach s motorem 2.0 TDI (81 kW/110 k). 
Zákazníci v průměru ušetří 200 000 Kč včetně DPH. Na účastníky spotřebitelské 
soutěže na čerpacích stanicích Benzina ORLEN navíc čeká jeden vůz California 
Beach jako hlavní výhra snů.

BMW a Mercedes-Benz prodaly svou 
carsharingovou značku

Dosáhněte snadněji 
na dotace

Raiffeisen – Leasing pomůže firmám získat 
výhodné investiční prostředky z evropských 
dotačních titulů. Rozbíhá se Národní plán 
obnovy, jehož prostřednictvím doputuje do 
ekonomiky na 179 miliard korun. Plán má 
pomoct obnově českého hospodářství po 
pandemii covidu-19 a přispět k modernizaci 
ekonomiky. Dalších 81 miliard korun bude 
k  dispozici pro firmy v  nově připraveném 
Operačním programu Technologie a  kon-
kurenceschopnosti. Raiffeisen – Leasing 
pomůže firemním klientům s  konzultacemi 
a vyřízením dotační podpory nový expertní 
tým. Firemní klienti mohou navíc získat vý-
hodné financování. Žádaným artiklem jsou 
v této oblasti fotovoltaické elektrárny s aku-
mulací zajišťující firmám a podnikatelům ne-
závislost a energetickou úsporu. 

Skupina Stellantis provozuje svou značku 
mobility Free2move, jejímž cílem je co nejrych-
lejší rozvoj. Za tímto účelem skupina tvořená 
značkami Fiat Chrysler a PSA odkoupila car-
sharingovou značku Share Now, která dosud 

patřila pod BMW a  Mercedes-Benz. Značka 
Free2move založená v  roce 2018 poskytuje 
služby mobility pro přibližně 3,4 milionu před-
platitelů v Evropě. Rozšíření umožní značce ex-
panzi do 14 evropských zemí a přijetí přibližně 

10 000 nových vozů k dosavadnímu vozové-
mu parku čítajícímu 2500 aut. Ten tedy nebude 
složený pouze z automobilů skupiny Stellantis, 
přestože se bude vozů BMW a  Mercedes-
-Benz postupně zbavovat.  
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Tahoun Mercedesu omládl Karta na levnější 
tankování

Větší dojezd a rychlejší nabíjení

Cena benzinu se od začátku roku zvý-
šila o celých 22 %, což dělá vrásky ne-
jedné domácnosti. Fintech Mallpay proto 
přichází s  možností tankovat pohonné 
hmoty včetně LPG, CNG a vodíku s dese-
tiprocentní slevou. Akce se týká i nabíjení 
elektromobilů. Slevu lze uplatnit na všech 
tuzemských i zahraničních čerpacích sta-
nicích. Nabídka platí do konce července 
s  limitem tankování/nabíjení 5000 Kč na 
měsíc. Kartu je možné jednoduše zařídit 
za pár minut online.

Opel chce zákazníkům nabídnout více 
flexibility v pracovním dnu s elektrikou verzí 
dodávky Movano. Zásadní novinkou je větší 
75kWh baterie, která nahrazuje dříve volitel-
nou kapacitu 70 kWh. Díky tomu Movano-e 

Modelová řada zahrnuje zážehové a vzně-
tové čtyřválce kombinované s  elektromo-
tory a tři plug-in hybridy. Čistě na elektřinu 
ujedou až 100 km. Nové jízdní režimy zajiš-
ťují lepší schopnosti v terénu. Díky natáčecí 

ujede o 24 kilometrů více a celkový dojezd se 
posunul na 248 kilometrů. V případě, že auto 
slouží k dennímu i nočnímu provozu, majite-
lé ocení zkrácení nabíjecích časů. Díky nové 
technice to nyní 22kW AC nabíječka zvládne 

zadní nápravě je ve městě stejně obratný 
jako menší hatchback. Dominantou interi-
éru je dvojice obrazovek a  nejmodernější 
verze systému MBUX se širšími možnostmi 
personalizace a on-line služeb. 

z 0 na 80 procent za 4 hodiny. V případě 
50kW DC nabíječky se doba zkrátí na pou-
hou hodinu. Movano-e je dodáváno v dél-
kách L3 (5998 mm) a L4 (6363 mm). Stej-
nou baterii dostal i Citroën e-Jumper. 

Hyundai Quality Service

U nás bude vaše skvělé auto v rukou skutečných profesionálů, a to na 57 místech v celé České 
republice. Prohlédneme ho, i když se cítí ve skvělé kondici, a postaráme se, aby to tak i zůstalo. 
Můžete se spolehnout na naši odbornou péči a originální díly za dobrou cenu, kterou se vždy 
dozvíte předem. Ať je vůz ještě v pětileté záruce, nebo už ne. www.hyundai.cz

Síť autorizovaných servisů Hyundai.

Skvělá auta si říkají 
o skvělý servis.

  servisních 
míst Hyundai57
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správa vozového 
parku
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Návrat ztraceného scenica 
Renault píše novou kapitolu své historie inovativním koncepčním vozem, který 

vrací ikonický scenic do hry. Design prezentuje budoucí pojetí rodinného vozu 
s  mírou recyklace 95 %. V  interiéru najdeme podlahu vyrobenou z  plastového 
odpadu. Celkem 30 % materiálu z plastu pochází z biologického zdroje. 

Uhlíková stopa má být o 75 % nižší než u elektrického Megane E-Tech. Hybridní 
koncept je vybaven palivovým článkem o výkonu 16 kW. Palubní technologie na-
bízí zvýšenou bezpečnost řidiče a cestujících a snižuje počet nehod až o 70 %. 

BusinessCar

Specifická péče o elektromobily
Prodeje elektromobilů a  plug-in hybridů loni 

v Česku vzrostly o více než tři sta procent. Podle 
Centra dopravního výzkumu u nás jezdí přibližně 
deset tisíc aut s externím nabíjením. Tyto vozy mají 
specifickou vysokonapěťovou elektroinstalaci, na 
kterou smí sáhnout pouze speciálně proškole-
ný pracovník. To platí nejen pro choulostivé části 
elektroniky, ale pro kompletně celý vůz.  

V  současné době poskytují profe-
sionální péči a servis o elektromobily 
a  hybridní auta především autorizo-
vané servisy. Těch ostatních je připra-
veno pouze zlomek. Vznikají ale nové 
typy, které se inspirují trendem udrži-
telnosti, a tak se majitelé nemusí spo-
léhat výhradně na značkové servisy.

Škoda Auto slavnostně zahájila stavbu 
čtyřproudého mostu Laurina & Klementa 
přes dálnici D10.  Nové přemostění vznik-
ne mezi sjezdy 44 Mladá Boleslav a  46 
Kosmonosy. Čtyřproudový most povede 
z  nové brány, která se napojí na okolní 
komunikace 3. třídy a plánovanou mimo-
úrovňovou křižovatku. Využívat ho budou 
kamiony přivážející výrobní komponenty 
a přepravníky s novými auty, které nebu-
dou přepravovány po kolejích. Do nového 
mostu Škoda Auto investuje 650 milio-
nů korun a  dílo by mělo být dokončené 
v červnu následujícího roku. 

Řešení Ford Pro v sobě spojují software, 
nabíjení, servis a  financování pro užitko-
vá vozidla. Novinka usnadňuje zavedení 
elektrických vozů se stálým on-line připo-
jením do fleetu. Digitální ekosystém využí-
vá živá data k integraci vozidel, telematiky, 
nabíjení i  servisu do personalizovaného 
plánu dle potřeb vozového parku. Systém 
umí auta lokalizovat, sledovat jízdu řidiče 
a  v  případě elektrických vozů zobrazuje 
data o stavu baterie, dojezdu a nabíjecím 
procesu. 

C U P R A 
F O R M E N T O R .
ŠÍROKÝ VÝBĚR 
SKLADOVÝCH VOZŮ 
U PARTNERŮ CUPRA.

Vůz se 100% CUPRA DNA. Inovativní SUV kupé. 
Odvážné a působivě silné. Přináší vám ten nejlepší výkon 
značky CUPRA. Vyberte si ze široké nabídky skladových 
vozů s výhodným financováním.

CUPRA Formentor komb. spotřeba 1,4–9,3 l / 100 km, komb. emise CO2 33–212 g/km.  Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.
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Audi vítá léto lepší výbavou a novými barvami
První ze čtyř modelů vstupujících do nového modelo-

vého ročníku je kompaktní Audi A1 citycarver, které do-
stalo nové označení Audi A1 allstreet. Na první pohled 
zaujme plastovými prvky v  crossoverovém stylu, která 
lze kombinovat se všemi barvami a  individualizačními 
prvky. 

Audi A4 allroad quattro dostalo černý optický paket. 
Ten zaujme leskle černými prvky karoserie i  decentním 
zadním difuzorem. V černé barvě dodává Audi také po-
délné střešní nosiče. Sériově dodávaný nárazník má mat-
ný šedý odstín, ale lze si připlatit za metalické provedení.  

Pro modely Audi Q7 a Audi Q8 jsou od nového mo-
delového roku na výběr tři nové barvy karoserie. Nové 
metalické laky v  odstínech stříbrná Satellite, modrá 
Waitomo a  hnědá Tamarind přitom v  rozsáhlé paletě 
barev nahrazují dosavadní obdobné odstíny. Interiér má 
už v základu kontrastní prošívání a nabídne nové prvky 
výbavy. 

Jednoho dne zmizí značky omezující rychlost
Ford zkouší on-line technolo-

gii využívající virtuální geogra-
fickou hranici, která by jedno-
ho dne mohla zcela odstranit 
značky omezující rychlost. 
V Evropě připadá v závislosti na 
konkrétní zemi až 29 % obětí 
dopravních nehod na chodce 
a cyklisty. Zřizování zón s rych-
lostí 30 km/h je považováno 
za jedno z klíčových preventiv-
ních opatření. Bude se jednat 
o  datovou platformu vymezu-
jící zónu s  omezenou rychlos-
tí, kterou auto samo detekuje 
a případně automaticky upraví 
rychlost. Technologie se aktuál-
ně testují Fordy E-Transit v Kolí-
ně nad Rýnem a Cáchách. 

Volkswagen Financial Services klientům s úvěrem Finan-
cování CHYTŘE nově garantuje, že v případě zájmu jejich 
vůz na konci smluvní doby odkoupí. Klienty láká přede-
vším možnost extrémně nízké měsíční splátky, která je 
možná díky vyšší poslední nerovnoměrné splátce. K jejímu 
vyrovnání mohou klienti přistoupit několika způsoby – buď 
ji jednorázově splatí, rozloží do několika menších splátek 
anebo auto prodají a pokryjí ji z utržené hotovosti. Klienty 
natolik zaujal, že v současnosti tvoří již 20 % sjednaných 
úvěrů na osobní automobily. 

Garance výkupní ceny už při nákupu 

PERMANENTNÍ POHON VŠECH KOL SYMMETRICAL AWD V ZÁKLADU.
NEPŘEKONATELNÁ JISTOTA BEZ OHLEDU NA POČASÍ A ROČNÍ DOBU – NA OKRESCE I NA DÁLNICI.

KOMPLEXNÍ
BEZPEČNOST
SUBARU

SVEZTE SE A POCHOPÍTE LÉPE

Když vám vůz dává klid mysli, je jízda v něm hned jistější a život příjemnější. Značka 
má původní kořeny v letecké výrobě a celou dobu své historie se řídí politikou “lidé na 
prvním místě”. Náš koncept primární bezpečnosti zohledňuje bezpečnost od raného 
stadia vývoje vozu. Koncepce aktivní bezpečnosti si klade za cíl zlepšit vyhýbání se 
kolizím na silnici, a koncept preventivní bezpečnosti usiluje o prevenci dopravních 
nehod prostřednictvím pokročilých asistenčních systémů a naše koncepce pasivní 
bezpečnosti má za cíl chránit cestující v případě kolize. Strávili jsme dlouhou dobu 
pečlivým laděním našeho přístupu komplexní bezpečnosti All-Around Safety, který 
chrání lidi před jakýmkoliv nebezpečím v jakékoli situaci. O bezpečnosti uvažujeme 
ze všech stran, abychom mohli všem cestujícím ve vozech Subaru nabídnout radost 
a klid a docílit našeho hlavního cíle, kterým je společnost bez dopravních nehod.
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#elektrizujici

Navštivte nás na dealerstvích, subaru.cz, zazij.subaru.cz a subaru-butik.cz!
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Digitální karta se mění
v sekretářku

Jedny „boty“ 
na celý rok

Stále svěží a na vrcholu
Od zahájení prodeje původního BMW řady 3 v roce 1975 
se napříč generacemi této modelové řady prodalo více 
než 16 milionů vozů. Celosvětové uvedení nového BMW 
řady 3 na trh odstartuje v červenci 2022. BMW vstupuje 
do nové éry digitalizace a konvenční kapličku nahrazuje 
unikátním prohnutým segmentem, jenž sdružuje 12,3pal-
cový přístrojový panel a  14,9 palce velkou obrazovku 
multimediálního zařízení s navigací v základní sestavě. Za 
příplatek můžete systém pomocí druhé SIM karty připojit 
k 5G síti. Zvolit můžete čtyři benzinové i naftové motoriza-
ce, které doplňuje stejný počet plug-in hybridů (u sedanu 
pouze tři). Celkové výkonové rozpětí dosahuje od 110 do 
275 kW. V případě plug-in hybridů se pohybujeme mezi 
150 až 215 kW, přičemž v elektrickém režimu jsou schop-
né urazit 62 kilometrů. U vybraných verzí je k dispozici va-
rianta s pohonem všech kol.

Leasingová společnost LeasePlan rozší-
řila funkce takzvané digitální karty vozidel 
svých klientů. Najdou v ní všechny potřeb-
né informace o  automobilu i  o  službách, 
na které mají v rámci operativního leasingu 
nárok. Zároveň se mohou prostřednictvím 
karty kdykoli spojit s  LeasePlanem a  řešit 
nejrůznější situace včetně pojistných udá-
lostí. 

Nyní přišel LeasePlan s novinkou v podo-
bě notifikací určených vždy pro konkrétního 
řidiče. 

První skupinou jsou notifikace typu po-
tvrzení objednání do servisu, reakce na žá-
dost o nové doklady nebo o vydání palivové 
karty. Druhou kategorii tvoří upozornění na 
stav vozidla – patří sem informace o končící 
STK, o vypršení platnosti elektronické dál-
niční známky nebo zelené karty a jejich ob-
nově, ale také o konci leasingu a možném 
odkupu vozu. Konečně poslední skupina se 
skládá z notifikací s výzvou k aktivitě, napří-
klad k výměně letních či zimních pneumatik, 
ke svolávací akci a podobně.

Continental uvádí pneumatiky AllSeason-
ContactTM v pěti rozměrech s valivým od-
porem třídy A, nejlepší možnou hodnotou 
v rámci energetických štítků EU. Pneuma-
tiky jsou vhodné pro elektromobily, protože 
unesou vyšší průměrnou zátěž a prodlužují 
dojezd vozidla. Pneumatika AllSeasonCon-
tactTM spojuje vynikající vlastnosti letních 
a  zimních prémiových pneumatik společ-
nosti. Německý magazín AutoBild ji v testu 
celoročních pneumatik z roku 2020 označil 
jako „ukázkový“ poměr cena/výkon. Nové 
velikosti se hodí pro modely Hyundai Kona 
Electro, Kia e-Niro, Peugeot e-2008, Opel 
Mokka-e, Volkswagen Passat (Elegance, 
GTE) a  Škoda Superb (Style, Premium  
Edition).
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Automobilový průmysl v těžkostech

webasto-charging.comwebasto-charging.com

Easy, quick & configuration-
guided installation.

Take Full Advantage of Our Valuable Services 
for Installers.

012_DL__ANZ_Installer_DINA4_hoch.indd   1 22.02.22   09:52

Svet moderních 
technologií

Svet moderních 
›

Více informací získáte na www.webasto.cz

V  České republice bylo od začátku roku 
vyrobeno 361 349 osobních vozidel, tedy 
o pětinu méně než v minulém roce. Do ob-
jemu produkce se promítají rozkolísané do-
davatelské řetězce v  souvislosti s  válkou 
na Ukrajině i  pandemickou situací v  Číně. 

Inzerce

V  dubnu bylo vyrobeno 92 259 automobi-
lů, tedy o necelou čtvrtinu méně než v dub-
nu 2021. Nošovický Hyundai od ledna do 
dubna vyrobil 103 901 osobních vozidel 
(+14,9 %), v dubnu meziročně zvýšil produkci 
téměř o pětinu na 29 600 vozidel. Škoda Auto 

vyrobila ve svých tuzemských závodech celkem 
211 359 vozidel (-30,8 %). Necelých devět pro-
cent produkce tvořily elektrické vozy. Celkově 
v letošním roce Toyota vyrobila 46 089 auto-
mobilů (-20,1 %), dubnová produkce poklesla 
o 16 procent na 13 940 vozidel.
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AKTUALITY                   STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

Královské SUV slaví dvacetiny
Volkswagen slaví 20 let modelu Touareg 

speciální edicí Touareg Edition 20, která 
doplní modelovou řadu prémiového SUV 
od poloviny června 2022. Výsadou speci-
ální výbavy je digitální Innovision Cockpit 
s  15palcovým dotykovým displejem, Tra-
vel Assist i vzduchový podvozek s natáčecí 
zadní nápravou. Dokonalé osvětlení vozovky 
zajišťují LED světlomety IQ Matrix. Připlácet 

se nemusí ani za elektricky ovládané víko 
kufru. Interiér nadchne koženým čalouně-
ním s červeným lemováním a kontrastním 
prošíváním. Nový Volkswagen Touareg 
Edition 20 je nabízen se dvěma třílitrovými 
šestiválci s výkony 210 a 250 kW. Speci-
ální edici lze již objednávat, ceny začínají  
od 2 479 900 (za verzi V6 TSI s výkonem 
250 kW/340 k).

Nové BMW X1 tentokrát přidá i elektrickou verzi

Výstavba nabíječek 
musí rapidně zrychlit

S výstavbou dobíjecích stanic pro elektro-
mobily budou muset státy EU sedminásob-
ně přidat. Uvádí to studie Evropské asoci-
ace výrobců automobilů. Podle ní by měly 
státy Unie vybudovat na svých územích 6,8 
milionu dobíjecích stanic do roku 2030, po-
kud chtějí do tohoto data dosáhnout snížení 
emisí CO2 o 55 %. To znamená stavbu 14 
tisíc nových dobíječek týdně oproti dvěma 
tisícům, které se ve státech Unie budují nyní. 
Za poslední čtyři roky narostl počet proda-
ných elektromobilů a plug-in hybridů deseti-
násobně, počet nabíjecích stanic vzrostl jen 
dvaapůlkrát. V Česku se měly o rozvoj sítě 
dobíjecích stanic a  nákupu elektromobilů 
postarat dotace EU. Jejich konečná podo-
ba měla být podle české vlády připravena 
do konce února letošního roku.

Třetí generace BMW X1 se pro širokou cílovou 
skupinu stává také vstupní branou do elektro-
mobility ve stylu BMW i. Nové BMW X1 bude 
uvedeno na trh v  říjnu 2022 a zpočátku budou 
k  dispozici dvě zážehové a  dvě vznětové vari-
anty. Hned poté bude následovat další zážeho-
vý a  jeden vznětový model, ke kterým se přidá 
BMW iX1 xDrive30 a dvojice plug-in hybridních 
modelů. Novinku je možné objednávat již nyní 
od 899 600 Kč. 

S  třetí generací přichází mnoho technických 
novinek jako prohnutý digitální displej nebo 
aktivní aerodynamické prvky. Základní výbavu 
obohatila třízónová klimatizace a  inteligentní 
parkovací asistent. Samozřejmostí jsou široké 
možnosti personalizace, například pakety XLine 
nebo M Sport. 

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

14. září 2022
Golf & Spa Kunětická hora, Dříteč 155, Dříteč

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 nominovanými vozy do ankety FLEET DERBY 2023.

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:
9.15 - zahájení dne

9.15 - 16.00 - testovací jízdy s vozy

14. září 2022

FLEET DERBY 2023 

2022

Původní vybraná finální varianta:

2022 2022 2022

Nové varianty viz požadavky z korektur:
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PŘIHLÁŠKA Přihlášku je možné vyplnit i on-line na 

Hlasujte na stránkách www.fleetderby.cz od 15. září 2022.

Magazín Business Car zve všechny správce vozových parků,
fi nanční ředitele a majitele fi rem na testovací den s nominovanými vozy do ankety FLEET DERBY 2023.

Přijďte si otestovat a porovnat automobily různých značek, které jsou nominovány do ankety.Přijďte si otestovat a porovnat automobily různých značek, které jsou nominovány do ankety.

PROGRAM:
9.15 - zahájení dne

9.15 - 16.00 - testovací jízdy s vozy

14. září 2022

FLEET DERBY 2023 

2022

Původní vybraná finální varianta:

2022 2022 2022

Nové varianty viz požadavky z korektur:

Hlasujte na stránkách www.fleetderby.cz od 15. září 2022.

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



První čistokrevný elektromobil značky 
Ford má karoserii SUV a nese ikonické 

jméno Mustang s dodatkovým označením 
Mach-E. Testované provedení s  poho-
nem všech kol pohání dva elektromotory 
o celkovém výkonu 258 kW. Zvětšená ka-
pacita akumulátoru 98,7 kWh (využitelná 
91 kWh) umožňuje při spotřebě 18,7 kWh na 
100 km ujet přes 500 km. Základní prove-
dení elektrického mustangu přijde na půl-
druhého milionu korun, testovaná verze je 
o více než 300 tisíc korun dražší.

Hodnocení 
Rostislava Servátky

„Mustang Mach-E vypadá báječně. De-
signu nemám celkově co vytknout, uvnitř je 
vzadu prostorný a vpředu překvapivě prak-
tický a univerzální,“ říká Rostislav Servátka, 
který spravuje vozový park společnosti 
Tubes International.

Stejně tak mu celkem vyhovoval i multime-
diální systém s  velkou středovou obrazov-
kou, i když nebylo to bez výhrad: „Ten dis-
plej je pro mě hodně veliký a trochu odváděl 
moji pozornost při řízení. Ale je možné, že 
při dlouhodobějším používání bych si na něj 
zvykl.“ A přípomínky měl i k ovládání vozidla, 
zvláště k nastavování režimů jízdy. „Bohužel 
měnič jízdních režimů jsem stále srovnával 
s klasickým voličem automatické převodov-
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V  rámci rubriky Manažer testuje si tentokrát dva flotiloví manažeři vyzkoušeli jeden dost neobvyklý 
elektromobil Ford Mustang. 

Testovali jste…
MANAŽER TESTUJE                                                 FORD MUSTANG MACH-E AWD

ky a při jeho používání jsem ho vždy musel 
zrakově zkontrolovat. I zde ale jde o zvyk.“ 

Rostislav Servátka však kladně hodno-
tí pohonné ústrojí a  jízdní výkony, líbily se 
mu i jízdní vlastnosti, přehlednost karoserie 
stejně jako spotřeba elektřiny: „Všechno 
bylo perfektní. I  spotřeba se mi zdála níz-
ká, přestože jsem stále používal klimatizaci. 
Dojezd necelých 500 km je už solidní. Jen 
doufám, že stejný komfort jízdy včetně ga-
rantovaného dojezdu by se dal udržet po-
dobně i v zimě. Adaptivní tempomat je pro 
mě velmi praktický pomocník, hlídání jízdy 
v pruzích jsem si také vyzkoušel. Na dálnici 

funguje výborně, na okreskách jsme se ně-
kdy přetlačovali.“

Mustang by v naší flotile mohl využívat vyš-
ší management firmy. Náš generální ředitel je 
v Polsku a často cestuje po pobočkách, kte-
rých je přes dvacet. Musely by se ale detailně 
projít možnosti nabíjení. V budoucnu nás ale 
stejně elektromobilita nemine. Jen se děsím 
front u dobíjecích stanic. Teď je to samozřej-
mě lepší, elektromobilů jezdí stále málo a když 
jsem někde dobíjel, nemusel jsem čekat.“

O flotile společnosti 
Tubes International

Společnost Tubes International se zabývá 
prodejem a servisem hadic, šroubení a ar-
matur a jejich kompletací pro použití v růz-
ných odvětvích průmyslu. 

Vozový park využívají především obchodní 
zástupci, kteří mají k dispozici 20 automo-
bilů na CNG. K  jejich financování firma vy-
užívá jak operativní leasing, tak úvěry i pří-
mé platby. „S  nynější situaci ohledně cen 
zemního plynu však nejsme úplně spokojeni 
a uvažujeme o nějaké změně,“ říká Rostislav 
Servátka a dodává, že se aktuálně chystá 
rekonstrukce centrály v Ostravě, při které se 
počítá jak s instalací fotovoltaických panelů, 
tak s nabíjecími místy pro elektromobily. „Při 
pořizování elektromobilů bychom zřejmě 
zvolili operativní leasing.“

Zvětšená kapacita akumulátoru 98,7 kWh (využitelná 91 kWh) umožňovala dojezd přes 500 km 

Elektrického mustanga vyzkoušel Rostislav Servátka, ze společnosti Tubes International
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Mustanga Mach-E vyzkoušel také Václav Fröhlich, ze společnosti NTT Czech Republic

Hodnocení 
Václava Fröhlicha

„Elektrický mustang vypadá skvěle. Má 
pěkné zaoblené tvary působící robustně 
a majestátně. Má zajímavě vyřešené otvírá-
ní dveří,“ říká Václav Fröhlich, který má na 
starosti správu vozového parku společnosti 
NTT Czech Republic.

„Na fotografiích se mi středový displej zdál 
obrovský, ale ve skutečnosti je velký tak 
akorát. Ukazuje vše, co je potřeba mít při jíz-
dě k dispozici. Jediná věc, která mi z pozice 
řidiče nesedí, je lem v horní části středové-
ho tunelu, který mě tlačil do nohy. Jinak za 
mě celkově vyvedený design. Vozidlo jsem 
testoval s rodinou a místa na nohy i kolem 
sebe jsme měli všichni dostatek. Není divu, 
že je interiér prostorný, když má mustang 
téměř třímetrový rozvor a  celkovou délku 
přesahující 4,7 metru. Zavazadlový prostor, 
který se hodí především pro kabely, má 
Mustang Mach-E vzadu i vpředu.“

Interiér působí prémiovým dojmem, což 
však u vozidla za více než 1,8 milionu korun 
očekáváte. Ovládání naopak působí mini-
malisticky a po vzoru tesly je středobodem 
palubní desky na výšku postavený obrovský 
dotykový displej. Pavel Fröhlich byl z něj na-
dšený: „Naprosto. Vše je přehledně umístě-
né na velkém středovém displeji, jehož ovlá-
dání je intuitivní. Celkově mě jízda v elektric-
kém mustangu velice bavila, myslím si, že 
právě k tomu bylo toto vozidlo stvořeno. Při 
sešlápnutí pedálu plynu máte pocit, že se-
díte v  letadle, které právě vzlétá, a k  tomu 

vám hraje skvělá muzika,“ rozplývá se Pavel 
Fröhlich a  pokračuje ve výčtu superlativů: 
„Dále musím ocenit tichý provoz, bezpeč-
né a rychlé předjíždění a jízdní vlastnosti. Po 
celou dobu seděl na silnici jako přikovaný. 
Nenašel jsem sebemenší detail, který by 
mi vadil. Co se týká spotřeby elektřiny, do-
kázal jsem se pohybovat okolo 18 kWh na 
100 km, čemuž odpovídá dojezd kolem 
500 km. Při svižnějším tempu ale spotřeba 
stoupá k  22 kWh, na dálnici je pak nutné 
počítat s 35 kWh. Pokud bych si měl vybrat, 
volil bych variantu s delším dojezdem, ale to 

zejména proto, že bydlím za Prahou a  rád 
se projedu,“ dodává Pavel Fröhlich.

„No, vzhledem k naší firemní politice by si 
jej mohl dovolit pouze generální manažer, 
ale umím si představit, že by zaujal i někoho 
z  top managementu,“ reaguje Pavel Fröh-
lich na otázku, zda by se elektrický mus-
tang uplatnil ve firemní flotile společnosti 
NTT, a dodává:

„My se elektromobilitou zabýváme zatím 
z  pohledu pozorovatele a  snažíme se po-
malu na tento typ pohonu vozidel připravit.“

O flotile společnosti NTT

Společnost NTT je velká mezinárodní IT 
firma s mateřskou společností v Japonsku, 
která se zabývá servisem výpočetní techni-
ky a dalšími službami již od roku 1999. Její 
vozový park v  ČR čítá okolo 120 vozidel, 
se kterými jezdí zejména zaměstnanci z ob-
chodu a servisu. Převažuje značka Škoda. 
Součástí flotily je také toyota s hybridním po-
honem a několik MPV Volkswagen Touran. 
Podle firemní politiky se přidělují vozidla se 
zážehovými motory řidičům, kteří najedou 
do 30 000 kilometru za rok, ostatní mají ná-
rok na vznětový motor. Služební vozidlo je 
pro zaměstnance společnosti NTT ve velké 
míře také benefitem, neboť jej může užívat 
nejen on, ale i jeho blízká rodina. 
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Testovaný Mustang Mach-E měl pohon všech kol a dva elektromotory o celkovém výkonu 258 kW 



Plug-in Mercedesu třídy C využívá pře-
plňovaný zážehový čtyřválec 2,0 lit-

ru (150 kW) ve spojení s  elektromotorem 
(95 kW), který čerpá energii z  dobíje-
cí baterie o  kapacitě 25,4 kW. Souhrnný 
výkon obou motorů nabízí 230 kW. Se-
dan vyjde na 1 487 124 korun, kombi je 
o 40 000 korun dražší.

Mercedes hodnotil 
František Zvonař z Allianz

Rodinný mercedes s ekologickým pohonem 
hodnotil flotilový manažer František Zvonař ze 
společnosti Allianz pojišťovna. „Nový design 
budil pozornost. Mercedes se ale drží svého 
stylu. Zaujme, neurazí a je určitě nadčasový. 
Z mého pohledu je to auto hezké. I když kom-
bi varianty se mi obecně moc nelíbí, nakonec 
jsem tomuto modelu přišel na chuť.“ 

Při pohledu do interiéru není pochyb o tom, 
že Mercedes stále patři mezi elitu mezi pré-
miovými značkami. Kromě nového důrazu na 
kvalitu zpracování interiéru a použité materiály 
je ve výbavě i systém MBUX druhé generace, 
který třída C přebírá z  luxusní třídy S. Auto 
tak má nejen displej místo tradičních „budí-
ků“ před volantem, ale dominantou středové 
konzoly je obří tablet, skrze který se ovládá 
většina funkcí vozu včetně fascinujícího ba-
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V  rámci naší rubriky Manažer testuje si flotiloví manažeři tentokrát vyzkoušeli plug-in hybridní pohony 
u modelů Mercedes-Benz C 300e a Peugeot 308.

Testovali jste…
MANAŽER TESTUJE                                                 MERCEDES-BENZ B 200D

revného ambientního osvětlení, které v  noci 
velmi nápadně, ale bez oslnění posádky pro-
světluje celý interiér. „Trvalo mi dlouho, než 
jsem na něm nastavil nějaký optimální režim,“ 
říká František Zvonař a dodává, že u  rodiny 
měl velký úspěch hlavně hlasový asistent. 
„Hláška Můj mercedesi se stala v naší rodi-
ně populární. Hlasem lze ovládat hodně věcí 
a auto vám za to ještě poděkuje. Pro mě to 
bylo tak trochu sci-fi…“ 

Kromě hlasového ovládání komunikuje au-
tomobil s  řidičem i  prostřednictvím jízdních 
asistentů, respektive nabízí pomoc při řešení 
některých jízdních situací. „Adaptivní tempo-
mat je skvěle funkční, brzdění je plynulé, kla-
sické hlídání jízdy v pruzích funguje bez pro-
blémů – nepere se s vámi. Parkovací asistenti 
jsou super. Strašně rychle jsem si na to zvykl 
a pak už jsem se ani nedíval ven, jenom na 
displej.

Motor je velmi živý, skvělý jak na předjíždě-
ní, rychlé přesuny po dálnici, tak na pomalou 
jízdu po městě. Převodovka řadí zcela plynule 
bez cukání a dokáže i podřadit v případě po-
třeby,“ pochvaluje si František Zvonař, který 
byl nadšený i z jízdního komfortu a nízké hla-
diny hluku. S úplně novým automobilem pak 
dosáhl během týdenního testování průměrné 
spotřeby okolo 8 litrů na 100 km. „Co se týče 
elektrického pohonu, ujel jsem na jedno nabití 
okolo 50 km,“ říká a dodává, že ve standard-

ní domácí zásuvce (9 A) se baterie dobíjí ex-
trémně dlouho. Ve standardu tohoto hybridu 
je nabíječka o výkonu 11 kW, ale za příplatek 
si můžete objednat výkonnější nabíječku (55 
kW) a využívat tak veřejné rychlonabíjecí sto-
jany. 

Nový Mercedes C 300e se Františku 
Zvonařovi líbil a určitě si dokáže představit 
takový automobil i  ve firemní flotile spo-
lečnosti Allianz pojišťovna. „Prohlížel si ho 
v  garážích také náš finanční ředitel, který 
aktuálně používá třídu E. Klidně by si ty 
auta vyměnil a až mu skončí leasing, bude 
o něm uvažovat.“

O flotile společnosti

Allianz pojišťovna je součástí největšího svě-
tového pojišťovacího koncernu Allianz Group 
založeného v  roce 1890. V  České republi-
ce působí od roku 1993 a drží si místo třetí 
největší pojišťovny v  zemi. Její firemní flotila 
čítá aktuálně 87 výhradně osobních vozidel, 
všechna jsou financována prostřednictvím 
operativního leasingu. Najdeme v  ní mode-
ly jezdící na benzin i  naftu, ale také hybridy 
a elektromobily. Základem flotily jsou produk-
ty značky Škoda. Někteří zaměstnanci pak 
jezdí také toyotami, vyšší management pak 
volvy, mercedesy, audi a opely. 
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Plug-in třídy C nabízí 230 kW 
a nabízí příjemné dynamické svezení 
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Plug-in Mercedesu třídy C využívá pře-
plňovaný zážehový čtyřválec 2,0 lit-

ru (150 kW) ve spojení s  elektromotorem  
(95 kW), který čerpá energii z  dobíje-
cí baterie o  kapacitě 25,4 kW. Souhrnný 
výkon obou motorů nabízí 230 kW. Se-
dan vyjde na 1 487 124 korun, kombi je  
o 40 000 korun dražší.

Mercedes hodnotil 
František Zvonař z Allianz

Rodinný mercedes s  ekologickým poho-
nem hodnotil flotilový manažer František 
Zvonař ze společnosti Allianz pojišťovna. 
„Nový design budil pozornost. Mercedes se 
ale drží svého stylu. Zaujme, neurazí a je ur-
čitě nadčasový. Z mého pohledu je to auto 
hezké. I když kombi varianty se mi obecně 
moc nelíbí, nakonec jsem tomuto modelu 
přišel na chuť.“ 

Při pohledu do interiéru není pochyb 
o  tom, že Mercedes stále patři mezi elitu 
mezi prémiovými značkami. Kromě nové-
ho důrazu na kvalitu zpracování interiéru 
a  použité materiály je ve výbavě i  systém 
MBUX druhé generace, který třída C přebírá 
z luxusní třídy S. Auto tak má nejen displej 
místo tradičních „budíků“ před volantem, ale 
dominantou středové konzoly je obří tablet, 
skrze který se ovládá většina funkcí vozu 
včetně fascinujícího barevného ambientního 
osvětlení, které v  noci velmi nápadně, ale 

bez oslnění posádky prosvětluje celý interiér. 
„Trvalo mi dlouho, než jsem na něm nastavil 
nějaký optimální režim,“ říká František Zvonař 
a dodává, že u rodiny měl velký úspěch hlav-
ně hlasový asistent. „Hláška Můj mercedesi 
se stala v naší rodině populární. Hlasem lze 
ovládat hodně věcí a auto vám za to ještě po-
děkuje. Pro mě to bylo tak trochu sci-fi…“ 

Kromě hlasového ovládání komunikuje au-
tomobil s  řidičem i  prostřednictvím jízdních 
asistentů, respektive nabízí pomoc při řešení 
některých jízdních situací. „Adaptivní tempo-
mat je skvěle funkční, brzdění je plynulé, kla-
sické hlídání jízdy v pruzích funguje bez pro-
blémů – nepere se s vámi. Parkovací asistenti 
jsou super. Strašně rychle jsem si na to zvykl 
a pak už jsem se ani nedíval ven, jenom na 
displej.

Motor je velmi živý, skvělý jak na předjíždě-
ní, rychlé přesuny po dálnici, tak na pomalou 
jízdu po městě. Převodovka řadí zcela plynule 
bez cukání a dokáže i podřadit v případě po-
třeby,“ pochvaluje si František Zvonař, který 
byl nadšený i z jízdního komfortu a nízké hla-
diny hluku. S úplně novým automobilem pak 
dosáhl během týdenního testování průměrné 
spotřeby okolo 8 litrů na 100 km. „Co se týče 
elektrického pohonu, ujel jsem na jedno na-
bití okolo 50 km,“ říká a dodává, že ve stan-
dardní domácí zásuvce (9 A) se baterie do-

bíjí extrémně dlouho. Ve standardu tohoto 
hybridu je nabíječka o výkonu 11 kW, ale za 
příplatek si můžete objednat výkonnější na-
bíječku (55 kW) a využívat tak veřejné rych-
lonabíjecí stojany. 

Nový Mercedes C 300e se Františku Zvo-
nařovi líbil a určitě si dokáže představit tako-
vý automobil i  ve firemní flotile společnosti 
Allianz pojišťovna. „Prohlížel si ho v garážích 
také náš finanční ředitel, který aktuálně pou-
žívá třídu E. Klidně by si ty auta vyměnil a až 
mu skončí leasing, bude o něm uvažovat.“

O flotile společnosti

Allianz pojišťovna je součástí největšího 
světového pojišťovacího koncernu Allianz 
Group založeného v  roce 1890. V  České 
republice působí od roku 1993 a  drží si 
místo třetí největší pojišťovny v  zemi. Její 
firemní flotila čítá aktuálně 87 výhradně 
osobních vozidel, všechna jsou financována 
prostřednictvím operativního leasingu. Na-
jdeme v ní modely jezdící na benzin i naftu, 
ale také hybridy a elektromobily. Základem 
flotily jsou produkty značky Škoda. Někteří 
zaměstnanci pak jezdí také toyotami, vyšší 
management pak volvy, mercedesy, audi 
a opely. 

Plug-in hybridní Peugeot 308 hodnotil Jan Popp z Orlen Unipetrol

Peugeot 308 nabízí jak klasické spalovací motory, 
tak i plug-in hybrid
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Přestože ani protiepidemická opatření nezabránila uskutečnění každoroční Business Academy 
v předchozích dvou letech, na všech zúčastněných bylo patrné příjemné uvolnění, které tentokrát akci 
po celý den doprovázelo. Letošní ročník navíc okořenila povedená sestava 45 automobilů a nechyběly 
ani zajímavé přednášky. 

BusinessCar

TesTovací jízdy, vzdělávání                                                                                  Akce pro flotilové mAnAžery

Xii. ročník Business Academy

Audi rS 3 a rS 7 
Oba modely z vrcholné divize RS patřily na Štiříně mezi nejžádanější. 

Model RS 3 navíc patří k nejlepším rychlým hatchbackům na trhu, kte-
rý na veřejných silnicích ukáže jen zlomek svého potenciálu. Současně 
s vynikajícími jízdními vlastnostmi nadchne i na segment nebývalou prak-
tičností. Zákazníci si navíc mohou vybrat mezi hatchbackem a sedanem. 

Po modernizaci A7 v roce 2018 jsme si na sportovní verzi RS museli 
chvíli počkat, a i když od té doby uplynuly skoro tři roky, je stále při plné 
síle. RS 7 dokonalým způsobem spojuje reprezentativnost limuzíny 
s okázalou agresí, kterou doplňuje brutálním výkonem 441 kW. Sprint 
z 0 na 100 km/h zvládne za 3,6 sekundy a bez omezovače dokáže 
uhánět až 305 km/h. Není divu, že si za takovou porci zábavy Audi 
řekne 3 410 900 Kč. RS 7 také byla s přehledem nejdražším vozem 
celého eventu.  
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Letošní kalendář akcí magazínu Business 
Car odstartoval již jedenáctý ročník Bu-

siness Academy. Ten se odehrával v daleko 
uvolněnějším duchu než v předešlých dvou 
letech, jelikož už nebyl ovlivněn protiepide-
mickými opatřeními. Dějištěm se ve čtvrtek 
12. května staly malebné prostory restau-
race Dům Atis na zámku Štiřín, kam přijelo 
přes 130 hostů. 

odBoRná PŘednáŠKa: 
Téma: Zůstatkové hodnoty, 
identifikace vozidel
Přednášející: Vlastimil Frič, 
Pavel Hošek (Cebia)

Akce začala tradičně blokem přednášek. 
Prezentace byly zaměřeny na nová pravidla 
a  trendy při obnovně vozových parků. Do 
složení totiž dlouhodobě promlouvají tlaky na 
ekologii, ale také rostoucí ceny pohonných 

BusinessCar

Born je dalším modelem speciálně navrženým značkou CUPRA. Novinkou posledních týdnů je jedno-
dušší nabíjení s funkcí Plug & Charge, kterou už podporují sítě IONITY a Aral/BP. Jedná se o automa-
tizovaný proces komunikace vozu s nabíjecím zařízením bez zásahu řidiče. Není třeba použít kartu ani 
čip. Automobilka si dala mimořádně záležet na barevné kombinaci i ztvárnění dekorů. Za pořádnou 
dávku stylu a relativně svižné svezení ale zaplatíte minimálně 1 094 900 Kč.  Born pohání elektromotor 
o výkonu 150 kW čerpající energii z 58kWh bateriového setu. 

Na Štiříně bylo možné porovnat elektrickou verzi s konvenčním motorem. Citroën C4 prezentuje novou 
vizi moderních hatchbacků kombinujících přednosti několika segmentů. Zatímco horní část se nechala 
inspirovat elegantními tvary kupé, v té spodní poznáváme charakteristické prvky SUV. 
Vysoký standard pohodlí zajišťují nová sedadla a tlumiče s progresivními hydraulickými dorazy. Citroënu 
C4 nedělá problém ani částečně autonomní jízda druhé úrovně,  kdy na dálnici teoreticky řidič nemusí 
zasahovat do řízení.

Crossover CUPRA Formentor je první svébytný 
mo[1]del, který nabídne i specifický pětiválec 
s 287 kW. Ale vyhoví i klientům, kteří hledají 
stylový vůz s vel[1]mi dobrými jízdními 
vlastnostmi a  přitom výkon moc neřeší. 
Tím dokáže uspokojit široké portfolio 
zájemců. V nabídce jsou benzinové 
i vznětové motory s výkony 
od 110 do 140 kW, případně 
plug-in hybrid, který disponuje
ještě 10 kW navíc. Alternativou 
je výkonná řada VZ nabízející 
svezení se 180 nebo 228 kW, 
ale něco to stojí. Zatímco 
nejlevnější formentor pořídíte 
od 839 900 Kč, za VZ 
dáte minimálně 1 114 900 Kč.



hmot v uplynulém čtvrtletní. Proto je potře-
ba klást důraz na možnosti hledání úspor 
a  správné nastavení složení vozového par-
ku. Novým trendům a elektromobilitě se také 
přizpůsobují produkty operativních leasingů. 
Rozsáhlou část přednášky tvořily zůstatkové 
hodnoty, které v současné době u automo-
bilů výrazně stoupají. Na vině je hlavně akutní 
nedostatek nových automobilů na trhu.

Detailně se zůstatkovým hodnotám věno-
val Vlastimil Frič a Pavel Hošek ze společ-
nosti Cebia. Společně představili program 
CebiCat zaměřený na identifikaci a oceňo-
vání vozidel. Funguje na principu automa-
tického vyhledávání pomocí VIN kódu, ale 
odhad hodnoty lze stanovit i bez něj. Webo-
vou službu a  aplikaci využívají především 
pojišťovny pro kalkulaci pojistné částky 
u autopojištění, ale také firmy při plánování 
finanční stránky vozového parku. Data, se 
kterými systém pracuje, pocházejí přímo od 
výrobců, importérů, z  registru a  z  inzerce 
úspěšně prodaných automobilů. 

TesTovací jízdy, vzdělávání                                                                                  Akce pro flotilové mAnAžery

Dacia Spring je prvním elektro-
mobilem značky a s cenovkou 
501 900 Kč také nejlevnějším 
zástupcem na trhu. Není divu, že 
boduje zejména u soukromých 
zákazníků, ale atraktivní je také 
pro firmy, což ukázal už předpro-
dej.  S 3,73 m délky, 1,58 m šířky 
a 1,51 m výšky odpovídají roz-
měry nižší střední třídě. Kromě 
pěti míst nabídne spring také 290 
litrů v zavazadlovém prostoru. 
Spring je vybaven elektromoto-
rem s výkonem 33 kW a 27,4kWh 
baterií pro ujetí 230 kilometrů. 
Konfigurace zcela naplňuje po-
třeby městského provozu, kde 
využijete možnost DC nabíjení 
o výkonu 30 kW. 

DS se prezentoval hned dvěma důležitými novinkami. Menší DS 4 více představujeme v tomto čísle 
časopisu. Jde o prémiové auto nižší střední třídy. 
Oproti tomu téměř pětimetrové DS 9 je novou vlajkovou lodí značky postavenou na nejmodernější verzi 
platformy EMP2 s rozvorem 290 cm, což výrazně zlepšuje prostor na zadních sedadlech. Po designové 
stránce je manažerská limuzína mimořádným uměleckým zážitkem doprovázeným úchvatnou techni-
kou. DS 9 je dodávána ve třech plug-in hybridních verzích s výkony od 165 do 265 kW, přičemž nejsil-
nější verze disponuje pohonem všech kol. 

Ford Focus je stálicí mezi kombíky nižší střední třídy, který pro cenovou dostupnost a velmi dobré jízdní vlastnosti kupují rodiny i firmy. Tomu se přizpůsobily 
i výbavové linie splňující požadavky na sportovní vzhled, více komfortu nebo naopak dostupnější cenu. Novinkou poslední modernizace je přechod na litrové 
tříválce s výkony 92 a 114 kW s mildhybridním systémem. Zůstal ale i diesel 1.5 EcoBlue s 88 kW. Rozšířené multimediální funkce zprostředkovává systém 
SYNC 4 s cloudovou navigací a hovorovým hlasovým ovládáním. 
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Pro posouzení hodnoty vozu je třeba ve-
dle značky a  modelu zadat také výbavu 
(standardní/příplatkovou) a základní cenu 
nového vozu. Výsledkem je certifikát ob-
sahující nejen tržní hodnotu vozu, ale také 

přehled jeho historie. Není výjimkou, že 
automobil, který je dovezen z  Němec-
ka, byl ve skutečnosti původně vyroben 
pro Rumunsko, Jižní Ameriku či arabské 
země. 



ford mustang mach-e 
Ford Mustang Mach-E je prvním modelem, kde se počítalo pouze s elektrickým po-

honem. S tradičním mustangem má mach-e kromě loga společné i základní designové 
rysy. Jinak jde ale o úplně jiné auto. Nejslabší verze nabízí pohon zadní nápravy a výkon 
198 kW se slabším akumulátorem 76 kWh, případně 216 kW s výkonnější baterií o kapa-
citě 99 kWh. Přestože váží 2,3 tuny, o dynamické svezení není nouze. 

V rámci testu jsme naměřili zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,3 s, rychlost 150 km/h pokořil 
elektrický mustang za 11,1 sekundy. S výkonnější baterií reálně ujedete až 500 kilometrů. 
Slabší akumulátor (76 kWh) lze 150kW nabíječkou doplnit na 80 % za 38 minut, výkon-
nější s 99 kWh pak za 45 minut. 

Elektrický mustang nabízí rekordně vysoké zůstatkové hodnoty. V  rámci naší přílohy 
společně s Mercedesem EQA nejvyšší. Po třech letech provozu a ujetí 150 000 km jsou 
stále výrazně nad polovinou.

Ioniq 5 je pro Hyundai revolučním elektromobilem 
a na Štiříně také patřil k nejpůjčovanějším. Po-
drobněji se tomuto automobilu věnujeme v tomto 
čísle časopisu. Velmi zajímavá je také součas-
ná generace modelu Santa Fe s nově pojatým 
designem. Pro současnou generaci byl zcela 
přepracován středový panel, na jehož vrcholu 
stojí 10,25palcový displej doplněný 12,3palcovým 
digitálním štítem. Luxus doplňuje vítaná možnost 
sedmi sedadel. Konzervativce potěší ponechání 
vznětové verze CRDi s obsahem 2,2 litru, kterou 
doplňuje hybrid a plug-in hybrid založený na 
benzinovém motoru 1.6 T-GDI. 

Kia Ceed je dlouhodobě nejprodávanějším modelem značky, proto není divu, že jej koupíte v nebývale široké nabídce verzí zahrnujících hatchback, kombi, 
shooting brake i crossover. S posledním faceliftem automobilka přidala vylepšený balíček podpory řízení ADAS. Ten přináší zdokonalený systém sledování 
mrtvého úhlu s aktivním zásahem pro odvrácení nehody. Mildhybridní technologií se nyní pyšní zážehový litrový tříválec i nový čtyřválec 1.5 T-GDi.  
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odBoRná PŘednáŠKa: 
Téma: Bezpečnost, 
výhody defenzivní jízdy
Přednášející: Pavel Budina (DEKRA)

Prezentace zaměřená na bezpečnost se 
věnovala řidiči. Především pak psychic-
ké zátěži jako možné příčině dopravních 
nehod. Na nich má často podíl i  povaha 
a chování řidiče. Společnost DEKRA za tím-
to účelem organizuje kurzy defenzivní jízdy, 
v rámci kterých lze umírnit i notoricky spě-
chající řidiče. Právě nepřiměřená rychlost 
v  kombinaci s  nepozorností jsou hlavními 
příčinami vážných dopravních nehod. Při 
nich hraje důležitou roli také správně nasta-
vené sedadlo a volant, protože jedině tehdy 
naplno fungují bezpečnostní pásy a airbagy. 

S novou generací přijal Grandland zcela nový design, který se projevil nejen navenek, ale především 
uvnitř, kde nastoupila vysoká míra digitalizace. Digitální přístrojový panel je nyní spojený s multimediál-
ním zařízením v jeden celek. Novinkou je panoramatický kamerový systém, aktivní udržování v jízdním 
pruhu nebo autonomní parkovací asistent. Nabídka pohonů se zjednodušila na benzinovou dvanácti-
stovku a vznětovou patnáctistovku se shodným výkonem 96 kW. 

S poklesem zájmu o segment MPV se zafira transformovala na osobní dodávku. Skupina Stellantis ne-
dávno vyřadila z tohoto segmentu konvenční pohony, takže stejně jako combo ji pořídíte pouze s elek-
trickým pohonem. Značka tím cílí zejména na taxi služby a hotely, jež operují v centrech měst 
a díky možnosti luxusní výbavy se nebudou stydět převážet ani VIP hosty. 
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kia Sportage  

Sportage je postavena na zcela novém základu přizpůsobeném moderní kon-
cepci. Hybridní verze má baterie umístěné pod sedadly druhé řady, zatímco v pří-
padě plug-in hybridu našly své místo uprostřed mezi nápravami pod kabinou. 
Prostor pro cestující tak zůstal nedotčen a svými rozměry se řadí na špičku seg-
mentu. Nezvykle široká škála pohonů zahrnuje zážehový motor 1.6 T-GDI s mož-
ností mildhybridního i hybridního ústrojí. K dispozici je také samostatná vznětová 
verze 1.6 CRDi nebo jako mild hybrid. Výkonové spektrum sahá od 85 do 132 kW.
Díky novým jízdním režimům si sporatge poradí s pískem, sněhem i bahnem.

Podvozek nové sportage absolvoval testy na nejrůznějších evropských cestách 
s cílem optimálně nastavit soustavu řízení a odpružení, stejně tak jako zkalibro-
vat elektronické asistenční systémy. Velká pozornost byla věnována celkovému 
nastavení zavěšení kol, kde vpředu najdeme vzpěry McPherson, vzadu pak čtyř-
prvkový systém.

TesTovací jízdy, vzdělávání                                                                                  Akce pro flotilové mAnAžery
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peugeot 308  

V  rámci mezigenerační proměny uděla-
la 308 výrazný posun. S výjimkou výšky se 
zvětšily vnější rozměry, což přispělo ke ko-
eficientu odporu 0,28, který je mezi hatch-
backy jeden z nejnižších. Nová 308 staví na 
unikátní platformě EMP2 umožňující plnou 
elektrifikaci. Již od začátku prodejů je kro-
mě zážehového a  vznětového motoru do-
stupná i  ve dvou plug-in hybridních verzích 
s  elektrickým dojezdem až 60 km. Utáhne 
dokonce i  brzděné přívěsy o  hmotnosti až  
1500 kg. V roce 2023 se můžeme těšit i na 
čistý elektromobil. 

Koncept i-Cockpit prošel výrazným ergo-
nomickým vylepšením volantu a  ovládání 

multimediálního zařízení. Novinkou je více intuitivní prostředí s obrovskými možnostmi personalizace a programovatelnými klávesami ve 
spodní části. 

Ceny dílů jsou rozdílné. Některé jsou překvapivě drahé, některé zase levné. V průměru ale nijak výrazně nevybočují z běžných zvyklostí. 
Servisní intervaly jsou výrobcem předepsány po 20 000 km. Rozvodový řemen je u zážehového motoru sice nutné vyměnit každých  
100 000 km, výměna ale nevyjde draho.

Časová úspora
 je naivní omluva

Pavel Budina také rozebral různorodou 
zkušenost řidičů od čerstvého absolventa 
až po profesionálně vzdělaného řidiče. Pre-
zentaci doplnily názorné příklady nebezpeč-
ných situací z reálného prostředí nebo často 
zmiňovaná časová úspora jako omluva pro 
úmyslné překračování povolené rychlos-
ti. Věděli jste, že když pojedete na dálnici  
150 km/h místo povolených 130 km/h, 
na 100 kilometrech ušetříte jen 6 minut  
a 10 sekund? Přitom vzdálenost, kterou vůz 
v nouzové situaci ujede během reakční doby, 
je výrazně delší a zužuje se také zorné pole 
řidiče. 

45 vozů  
a 370 zápůjček

Na přednášky plynule navázaly testo-
vací jízdy. Ty opět kombinovaly městské 
a okresní silnice kolem zámku. Pro elektro-
mobily byl vyhrazen kratší, ovšem profilem 
trasy neméně zajímavý okruh. Různé typy 
povrchu asfaltu umožnily hostům lépe po-
znat kvality vozů. Třináct značek přivezlo 45 
nejnovějších modelů zahrnujících konvenční 
pohony, různé typy hybridů a elektromobi-
lů. Ekologickým vozům pak bude vyhrazen 
zvláštní event nazvaný „Alternativní pohony 
v praxi“, který se koná 23. června. 

Během dne bylo realizováno téměř  
370 zápůjček. Největší zájem byl o čerstvé 

novinky Volkswagen ID.4 a ID.5. Nezastavili 
se ani dravci nejvyšší ligy Audi RS 3 a RS 7 
doplněné elektromobilem e-tron Sportback. 
Sportovního ducha podpořila také Cupra 
Formentor. Rostoucí zájem o elektromobi-
ly potvrdil Hyundai Ioniq 5, Ford Mustang 
Mach-E a tradičně Škoda Enyaq. Své jízdní 
zkušenosti mohli účastnici konzultovat se 
zástupci automobilek. Diskuse se často 
stáčela k efektivnímu využívání v rámci vo-
zového parku. Každý typ pohonu má své 
přednosti, které je třeba správně využívat, 
aby mohl ve flotile efektivně fungovat.

Závěrem děkujeme hlavním partnerům, 
automobilkám Audi, Citroën, CUPRA,  
DS Automobiles, Opel, Peugeot, SEAT 
a Volkswagen. Vděk patří také všem ostat-
ním partnerům a vystavovatelům. 



Partneři
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Škoda Enyaq je nejprodávanějším elektromobilem na českém trhu. Díky rozvoru 2770 mm a rovné podlaze bez středového tunelu mají cestující ve druhé řadě 
dostatek prostoru. Velikost vnitřního prostoru je na pomezí modelů Kodiaq a Karoq. Nadprůměrný je i zavazadlový prostor o objemu 570 litrů. 
Základní model Enyaq Coupé iV 80 disponuje výkonem 150 kW a maximálním točivým momentem 310 Nm. Energii čerpá z bateriového setu s kapacitou 
82 kWh, který vystačí pro ujetí 545 kilometrů. K dispozici je ale i verze s větší baterií, pohonem všech kol i vrcholná verze Coupé RS iV. 

renault megane e-tech
Historie modelu Megane sice sahá až do roku 1995, 

ale loni se s  čistě elektrickým derivátem začala psát 
zcela nová kapitola. Elektromobil pomalu přebere 
štafetu konvenční verze, která postupem času zmizí 
z  trhu. Jako pokračovatel rodu nabídne prostorný in-
teriér s  komfortními sedadly a  lomený digitální panel 
s dosud největší dotykovou obrazovkou od Renaultu. 
Na rozdíl od konkurence láká extravagantním designem 
a kvalitními materiály doprovázejícími příkladné dílenské 
zpracování. K dispozici jsou elektromotory o výkonech 
96 a 160 kW, které určují i velikost baterií s kapacitami 
40 a 60 kWh. 



vW iD.5 
Objednávky na Volkswagen ID.5 se rozjely loni v prosinci a už začátkem února se pro 

něj rozhodlo téměř 100 zájemců. Výroba, která prošla rozsáhlou přestavbou, probíhá 
od ledna v německém Cvikově. ID.5 u zákazníků boduje především svým atraktivním 
designem se splývavou zádí, vyspělými technologiemi, luxusní výbavou a praktickými 
vlastnostmi. Ceny začínají již od 1 402 900 Kč.

Zásadní inovací je inteligentní parkovací asistent Park Assist Plus. Zásluhou paměťové 
funkce se vůz po jednorázovém „zaučení“ automaticky zaparkuje do garáže pokaždé 
na stejné místo. Mezi technické vrcholy patří také nový software, který optimalizuje 
nabíjecí výkon až na 135 kW, a hlasové ovládání.

Všechny verze jsou vybaveny akumulátorovou baterií s  využitelnou kapacitou 
77 kWh, která umožňuje dojezd na jedno nabití 486 km s verzí GTX a 512 km s modely 
Pro/Pro Performance. 

Škoda fabia  
Čtvrtá generace fabie je poprvé postavena na platformě 

MQB A0, a proto mohli designéři navrhnout pěknou, ale i funkč-
ní karoserii. Díky četným aerodynamickým prvkům se podařilo 
dosáhnout mimořádného koeficientu odporu vzduchu Cd 0,28. 
Prodloužení o  111 mm přináší více místa v  interiéru pro čtyři 
dospělé osoby a o 50 litrů větší zavazadelník (celkem 380 litrů). 

Snahu o úspory fabia v interiéru skvěle maskuje povedeným 
designem a nápaditými prvky. Navíc lze konvenční šeď pro-
jasnit zářivými barvami. Možnosti příplatkové výbavy, kde je 
například 10,25palcový infotainment, se fabia přiblížila vozům 
o třídu výše. 

V oblasti pohonů jde fabia konvenční cestou litrových zážeho-
vých tříválců s přeplňováním i bez o výkonech 59 až 81 kW. Nyní 
se připojil ještě čtyřválec 1.5 TSi se 110 kW. 

Hlavní partneři

Partneři Vystavovatelé
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Volkswagen ID.4 je je z pohledu fleetu velice 
zajímavý model. Už ID.3 předpovídaly leasingové 
společnosti i Eurotax mimořádně vysoké zůstat-
kové hodnoty. Díky vyšší užitné hodnotě větší ID.4 
na tom může být ještě lépe. V České republice 
se nabízí ve třech verzích, přičemž nejslabší má 
elektromotor o výkonu 125 kW a bateriový set 
s kapacitou 52 kWh, která postačí pro ujetí více 
než 300 kilometrů. Alternativou je provedení GTX 
se dvěma elektromotory a pohonem všech kol. 
V závislosti na typu nabíječky trvá proces 
od 35 minut (na 80 %) do 7,5 hodiny. 

Business Academy 
12. května 2022

Program
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Za osm let by měl Mercedes vyrábět 
pouze elektrická auta. Je to s ohledem 
na současnou evropskou krizi neměnné 
rozhodnutí? 

Koncern Mercedes-Benz chce do roku 
2030 nabízet výhradně elektromobily všude 

tam, kde to podmínky na trhu umožní. Zku-
šenosti ukazují, že naše trhy střední a vý-
chodní Evropy sledují nejnovější trendy a že 
zákazníci našeho segmentu myslí velmi 
progresivně. Také si myslím, že v  té době 
uvidíme celkově jiné prostředí a  věřím, že 

tato strategie bude pro naše trhy přínosná.
Tento přístup je zakomponován do sady 

opatření, která by měla pomoci splnit cíl 
značky, a  to snížit do konce tohoto dese-
tiletí emise CO2 na osobní vůz za celý jeho 
životní cyklus nejméně na polovinu v  po-

Za osm let jen na elektřinu!
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Otázky prO…                                  Wolfgang Bremm von Kleinsorgen – mercedes-BenZ 

Wolfgang Bremm von Kleinsorgen zastává od 1. července 2019 post 
generálního ředitele Mercedes-Benz Česká republika
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Celý automobilový průmysl aktuálně prochází jednou z největších transformací ve své historii. Koncern 
Mercedes-Benz chce do roku 2030 nabízet výhradně elektromobily. O  současnosti i  budoucnosti  
jsme si povídali s  Wolfgangem Bremmem von Kleinsorgenem, generálním ředitelem společnosti 
Mercedes-Benz Cars Česká republika. 



tem, kde nás vyhledávají naši zákazníci 
a které nám slouží jako první kontakt s no-
vými zákazníky. K již standardním nástro-
jům jako konfigurátor vozů a  systém pro 
objednávání testovacích jízd přibyl letos 
ještě takzvaný „On-line showroom“, což je 
platforma pro nabídku nových skladových 
vozů naší značky. V  rámci této platformy 
dokážeme nyní nejen ukázat veškeré skla-
dové vozy, ale rovnou k nim přidat i návrhy 
možnosti financování. Zákazníkům se tak 
proces nákupu vozu velmi zjednodušuje.

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

Mnoho našich zákazníků volí komplex-
ní řešení a  chce mít vyřešenou celkovou 
mobilitu na delší období, proto si rovnou 
při nákupu vozů pořizují i servisní smlouvy 
ServiceCare, díky kterým si zafixují náklady 
na pravidelnou údržbu a zároveň je mohou 
dostat za zvýhodněných podmínek. 

Stoupá výrazněji zájem i  o  zánovní 
ojetiny? 

Vysoký zájem o  nové vozy se samo-
zřejmě odráží i  na trhu zánovních vozů, 
kde se nám daří i  zásluhou našeho no-
vého programu prodeje použitých vozů 
Mercedes-Benz Certified. V  rámci toho-
to programu nabízíme zákazníkům výběr 
z nabídky zánovních, předváděcích nebo 
používaných automobilů značky Merce-
des-Benz. Zákazníci u vozů v tomto pro-
gramu mají jistotu, že kupují vůz s jasným 
původem, garantovaným počtem naje-
tých kilometrů, prověřeným technickým 
stavem a  dalšími výhodami, a  to včetně 
nejméně 12měsíční záruky.

Za jakých podmínek nabízíte servisní 
balíčky a dodatečnou záruku na ojetá 
auta?

Standardní dvouletou záruku lze pro-
dloužit až do deseti let stáří vozidla i u oje-
tých vozidel. Jedinou podmínkou je, že 
prodlouženou záruku můžete aktivovat 
pouze u vozů, na které v danou chvíli ještě 
platí původní nebo již prodloužená záru-
ka. Stejně tak lze k použitému vozu poří-
dit i  servisní smlouvy ServiceCare 2/3/4. 
ServiceCare 6 lze pořídit pouze k novému 
vozu.

rovnání s rokem 2020. Mezi další opatření 
kromě elektrifikace flotily vozidel patří na-
příklad i  nabíjení ekologickou elektrickou 
energií, optimalizace akumulátorové tech-
nologie, jakož i rozsáhlé využívání recyklo-
vaných materiálů a energií z obnovitelných 
zdrojů ve výrobě.

Mercedes-Benz navíc nadále zesiluje 
svou strategii stát se nejmodernější a nej-
luxusnější automobilovou značkou, která 
se do budoucna bude více zaměřovat na 
segment luxusních a takzvaných „Top-End“ 
vozů. Budoucnost elektromoblility ukázal 
například i  náš VISION EQXX, který nám 
všem přiblížil, jak budou vypadat technolo-
gie v následujících generacích vozů.

Tomuto oficiálnímu tvrzení odpovídá 
také smršť elektrických modelů. Na 
jaké novinky se můžeme letos těšit? 
Lze tvrdit, že si mezi elektromobily 
v rámci flotil nejvíc slibujete od modelu 
EQE? 

Letošní rok jsme v oblasti elektromobility 
zahájili velmi aktivně, na jaře jsme uvedli na 
trh nové modely EQB a EQE, kterými jsme 
doplnili velmi důležité segmenty. Zároveň 
jsme odhalili v rámci světové premiéry nové 
EQS SUV. Značka Mercedes-EQ, která 
zastřešuje všechny plně elektrické osobní 
vozy, tak již nyní nabízí šest modelů od nej-
menšího EQA přes luxusní a  průkopnické 
EQS až po velkoprostorové EQV. Myslím, že 
v rámci fleetu mají potenciál uspět všechny 
naše elektrické vozy. 

Model EQG je zatím jen v podobě kon-
ceptu. Kdy se má tato elektrická třída G 
objevit na trhu? 

Je fascinující sledovat ten vývoj. Plně elek-
trická varianta třídy G bude opět dalším 
milníkem ve vývoji elektromobility a dalším 
modelem, který posune hranice. Odhalení 
sériového modelu EQG můžeme očekávat 
řádově za dva roky.

Elektrická třída S  se do prodeje do-
stala loni. Jaký je o vaši vlajkovou loď 
zájem? Bude se EQS u nás dařit i bez 
plošných dotací? 

EQS má mnoho společných prvků s kon-
venční třídou S, ale zároveň v  mnoha as-
pektech se jedná o zcela jiný, průkopnický 
vůz s  jinými technologiemi a postavený na 
zcela nové, čistě elektrické platformě. Zá-
kazníci v  České republice mají rádi nové 
technologie a  auta, která vyčnívají mezi 
ostatními, i proto si troufám říci, že EQS je 

i  na českém trhu úspěšné, a  to i  bez pří-
mých dotací na vůz.

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

Kartu Mercedes me Charge jako tako-
vou dostane každý zákazník při koupi vozu 
zdarma. Až při aktivaci karty si následně 
zvolí, jak a  s  jakým tarifem bude za dobí-
jení platit. Na začátku června jsme odhalili 
novou strukturu tří možných tarifů, ze kte-
rých si mohou zákazníci vybrat podle toho, 
jak často dobíjí. Nespornou výhodou karty 
Mercedes me Charge je pokrytí více než 95 
% veřejných dobíjecích stanic v  ČR a  zá-
roveň i  její mezinárodní platnost. S  jednou 
kartou tak můžete platit třeba i  cestou na 
dovolenou v zahraničí. 

Jak se u nás vyvíjí zájem o elektromobily? 
Za prvních pět měsíců letošního roku jsme 

zaznamenali více než 100 registrovaných 
nových plně elektrických vozů, to je skoro 
dvojnásobek oproti stejnému období loň-
ského roku a  více než za celý rok 2020. 
I  díky rozrůstající se modelové řadě nám 
prodeje elektromobilů stále rostou. 

V  jaké míře vás limituje přetrvávající 
nedostatek čipů?

Nedostatek čipů a některých materiálů je 
samozřejmě stále omezující pro celý auto-
mobilový průmysl. Výraznější zlepšení oče-
káváme ve druhé polovině letošního roku. 
Abychom však byli spravedliví, je nutné zmí-
nit i  fakt, že aktuálně je na trhu obrovská 
poptávka po nových vozech. Za loňský rok 
zaznamenala naše značka v České repub-
lice prodejní nárůst o 17 %, a to i přes veš-
keré zmíněné komplikace.

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

Dodací lhůty jsou velmi různé nejen po-
dle modelů, motorizací, výbav, ale i  podle 
dealerství. Některé dealerství mohou mít 
své kvóty v daném segmentu již rozproda-
né a některé naopak mohou nabídnout vůz 
v krátkém termínu.

Nakolik je při nákupu automobilů vy- 
užíván váš nový webový portál? 

On-line nástroje v  rámci našich interne-
tových stránek jsou velmi důležitým mís-
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Marco Venturini svou pracovní karié-
ru v  automobilovém průmyslu zahájil 

v roce 1996 u automobilky Fiat ČR. Ke spo-
lečnosti Peugeot nastoupil v roce 2005 a od 

roku 2015 je na pozici ředitele značky Peu-
geot v ČR. Tuto funkci vykonává i v součas-
né době a pod novým vedením spadajícím 
pod švýcarskou společnost Emil Frey.

V České republice jste téměř 30 let. Jak 
moc se automobilový trh za tu dobu 
změnil? A jak ho poznamenala pandemie 
covidu, případně konflikt na Ukrajině? 

Nelehkých třicet 
let prosperity

M
ic

ha
l B

us
ta

, f
ot

o 
ar

ch
iv

OTÁZKY PRO…                                  MARCO VENTURINI – PEUGEOT Marco Venturini, ředitel značky 
Peugeot v České republice, 

hodnotí uplynulých 30 let. 
Zároveň odmítá ukvapený 

úprk k elektromobilitě. 
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Mluvit s Marco Venturinim, který u nás zodpovídá 
za značku Peugeot, je vždy velice zajímavé. Pochází 
z Říma, má zkušenosti i  s  jinými automobilovými 
trhy, takže dokáže správně vnímat specifika 
českého trhu a s nadhledem posuzovat i aktuální 
složitou situaci automobilového průmyslu. 



Nelehkých třicet 
let prosperity

klidně k jinému dodavateli, a to i v případě, 
že se jedná o dlouhodobého partnera. Tady 
jde loajalita stranou. U operativních leasin-
gů pak dochází často k prodlužování smluv 
nebo se v  krajních případech pronajímají 
i ojeté vozy. 

Doba se ale rychle mění a klienti uvažují 
více racionálně. Hledají možnosti, jak uše-
třit nebo omezit své vozové parky napří-
klad sdílením vozů pro některé kategorie 
zaměstnanců. Někdy firmy také ustupují 
z klasického benefitu v podobě služebního 
auta a místo něj nabízejí finanční kompen-
zaci.

Jak se vyvíjí zájem o  elektromobily? 
Jaký typ firemních zákazníků si tato 
auta kupuje? 

Česká republika se stále pohybuje mezi 
posledními v Evropě, co se týče počtu pro-
daných elektromobilů.

Elektrifikované vozy reprezentuji pouze 
3 % prodeje osobních vozů a  oproti roku 
2021 nejeví nijak výrazný nárůst, spíše 
naopak. Myslím, že infrastruktura u  nás 
není dostatečná a chybí také strukturova-
ná legislativní podpora alespoň na takové 
úrovni, jako je v jiných evropských státech. 
Nemůžeme se tedy divit, že je český klient 
tak opatrný. Zájem o elektromobily ale exis-
tuje. Firemní klienti si uvědomují, že je třeba 
přemýšlet o změnách ve vozových parcích. 
Zatím jsou to ale spíše ojedinělé případy.

Vznětové motory jsou především 
v  užitkových automobilech a  větších 
modelech SUV stále špatně nahra-
ditelné. Jaký je váš názor na co nej-
rychlejší ukončení vývoje spalovacích 
motorů? 

Pracuji v  automobilovém sektoru téměř 
30 let a můj názor je tím samozřejmě ovliv-
něn. Za těchto 30 let jsem byl svědkem, jak 
konstruktéři udělali neuvěřitelné kroky ke 
snížení emisí a spotřeby, a to je třeba zdů-
raznit. Nevím, jestli jiná průmyslová odvětví 
dosáhla takových pokroků jako to automo-
bilové.

Současné emisní normy jsou podle mě 
dostačující a  mohli bychom si na chví-
li oddechnout a následně přikročit k čistší 
mobilitě „normálním“ krokem, a ne zběsile. 
Nemyslím si, že elektrifikace je jediná cesta 
k dekarbonizaci. Řekl bych, že existují i jiné 
alternativy, ale to chce čas. Pokud to mám 
vyjádřit několika slovy, tak bych řekl – sní-
žení emisí ANO, zákaz spalovacích motorů 
NE.

Za 30 let se toho dost změnilo. V devade-
sátkách, když jsem začal pracovat v tomto 
oboru, stála auta v porovnání s kupní silou 
opravdu hodně. Změnil se ale i  samotný 
proces nákupu. V  podstatě neexistoval 
operativní leasing. Auta se nakupova-
la v  hotovosti či na finanční leasing, tedy 
způsob financování, který už dnes takřka 
neexistuje. Posunuly se i  priority a  nároky 
klientů z hlediska bezpečnosti vozů, konek-
tivity, spotřeby či emisí. Kdysi se kladl dů-
raz hlavně na výkon motoru nebo příslušné 
logo značky na kapotě, a to i na úkor bez-
pečnosti. Obecně si myslím, že nákup vozu 
je dnes složitějším procesem než dříve.

Od července 2016 je importérem vozů 
Peugeot, Citroën a  DS na český trh 
švýcarská skupina Emil Frey. Jak tuto 
změnu zpětně hodnotíte? 

Přiznám se, že na začátku jsem byl tro-
chu skeptický, pak jsem ale pochopil filo-
zofii vedení Emil Frey Group v Curychu. Tou 
je idea, že každý trh je samostatný a zod-
povědný za své procesy a  výsledky. Zna-
mená to maximální nezávislost, možnos-
ti nastavit si nové procesy a  pustit se do 
nových projektů. Příkladem jsou EF Mobi-
lity, zastřešující projekty pro prodej ojetých 
vozů Emil Frey Select a Autosphere, nebo 
produkt financování elektrifikovaných vozů 
LEV Rent. Toto jsou 100% české aktivi-
ty skupiny Emil Frey. Máme také svobodu 
rozhodování o marketingových investicích. 
Pokud jsme schopni naše aktivity ufinanco-
vat, je rozhodnutí na nás. Stejná logika se 
týká i zaměstnanců. Nikdo nám nenařizuje, 
kolik jich máme mít. Filozofie velkých kon-
cernů je zkrátka odlišná.

Dalším přelomovým momentem je 
vznik koncernu Stellantis. Jak hodnotí-
te tuto fúzi s italsko-americkou společ-
nosti Fiat Chrysler Automobiles? Ne-
budou některé značky na sobě kaniba-
lizovat? Neutrpí tím identita Peugeotu? 

Nejsem schopný hodnotit vznik skupiny 
Stellantis, protože neznám detailně cíle 
této fúze. Myslím si ale, že každá značka si 
bude chtít chránit svou identitu, svoje DNA, 
a hlavně cílit na odlišné klienty.

Peugeot byl a  stále je přední značka ve 
skupině a  je přirozené, že bude čerpat ze 
zkušeností a z úspěchu některých modelů. 
To je výsledkem zdařilých roků, kdy skupi-
na PSA investovala velké prostředky, aby 
vrátila Peugeot mezi TOP značky v Evropě. 
Nemá smysl přemýšlet o kanibalizaci mezi 

značkami. Máme dost silné geny a jasnou 
strategii: naše identita je a bude jasná.

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

První a druhá půlka roku 2021 byly radi-
kálně odlišné. Začátek roku vypadal velice 
příznivě. Do showroomů se vrátili klien-
ti a  firmy začaly znovu řešit nákup vozů. 
V  prvním pololetí roku 2021 jsme tak za-
znamenali meziroční nárůst o 33 %! Ve dru-
hé polovině roku se to ale obrátilo. Továrny 
nebyly schopny naplno restartovat výrobní 
linky, dodávky komponentů nabraly zpož-
dění vinou dodavatelů či dopravců. Vše, co 
jsme na začátku roku získali, jsme na konci 
zase ztratili. 

Ani v  roce 2022 se situace nezlepšila. 
Oproti roku 2020 jsme v propadu o 22 %. 
Výroba má velké výkyvy.  Jeden měsíc do-
staneme více aut, než bylo v plánu, násle-
dující měsíc pouze polovinu. Myslím si ale, 
že to nejhorší máme za sebou. Výrobní 
kvóty do konce roku jsou velmi povzbu-
divé. Navíc se nám podařilo uvést na trh 
hned dva nové modely – nový hatchback 
308 a 308 SW. A oběma se skvěle daří!

Jaké jsou aktuální dodací lhůty nejpro-
dávanějších modelů a  jak si v  tomto 
ohledu vede váš nejnovější model 308? 

Je jasné, že nejžádanější model trpí nej-
víc. To je daň za úspěch. Peugeot 2008 byl 
po několik let nejprodávanějším modelem 
značky i segmentu malých SUV. U tohoto 
vozu máme značný převis objednávek. Kli-
ent si bohužel musí počkat 10 až 12 měsí-
ců. Kratší dodací lhůty máme u oblíbeného 
SUV 3008 nebo u  městského vozu Peu-
geot 208, což byl v dubnu nejprodávanější 
model v Evropě. Zde jsou dodací lhůty ko-
lem tří měsíců. Nový model 308 SW právě 
přišel na trh a má velmi příznivou odezvu, 
na něj si zákazníci, kteří ho teď objednají, 
počkají minimálně do října. O měsíc méně 
se pak čeká na 308 hatchback.

Jak řeší zákazníci delší dodací lhůty 
automobilů. Omezují firmy počet slu-
žebních automobilů, nebo častěji ku-
pují levnější, méně vybavené modely? 

Klient – soukromá osoba – je v případě, 
kdy si nadefinoval auto a nespěchá, ocho-
ten počkat rok i  více. Pokud ale zákazník 
potřebuje řešit mobilitu hned, musí vybírat 
z  toho, co je k  dispozici, včetně ojetých 
vozů. U firem je to podobné. Pokud potře-
bují nutně obměnit vozový park, přejdou 
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Testujeme aktuální vlajkové lodě jednotlivých značek. V této kategorii se TCO značně liší. Na druhou 
stranu ale nejsou tak ostře sledované jako u referentských automobilů. Kromě skutečné spotřeby jsme 
se zaměřili také na zůstatkové hodnoty. 

Vlajkové lodě přebírají 
elektromobily

Mezi manažerské automobily patří nej-
větší modely značek, které pohánějí nej-
výkonnější verze spalovacích motorů. To 
se ale rychle mění. Tyto klasické vlajkové 
lodě nahrazují elektromobily. Příkladem 
může být třída S od Mercedesu. Od roku 
1951 šlo o  nejúspěšnější limuzínu, která 
často určovala směr vývoje nejrůznějších 
technických prvků a systémů. Tuto vlajko-
vou loď po neuvěřitelných 71 letech střídá 
čistě elektrická verze EQS, která staví na 
zcela jiném konstrukčním základu a  sta-
novuje nové trendy v  oblasti elektromo-
bility. 

Na rozdíl od předchozích let tak v naší pří-
loze naleznete i čistě elektrické reprezenta-
tivní modely. 

Bitva manažerských 
automobilů

že aktuální zůstatkové hodnoty výrazně 
vzrostly. V minulosti se zůstatkové hodnoty 
vyvíjely podle očekávání a nikterak výrazně 
se nezměnily ani v dobách největších hos-
podářských recesí. Dokonce ani aféra Die-
selgate zůstatkové hodnoty koncernových 
automobilů Volkswagen nikterak nesrazi-
la. Dieselgate jako by v  Evropě ani neby-
la. Zůstatkové hodnoty volkswagenů ale 
v USA výrazně klesly a nižší pokles je patrný 
i v současnosti. 

Kvůli přetrvávajícímu nedostatku nových 
automobilů je poptávka po všech značkách 
extrémní, a to zůstatkové hodnoty vyhnalo do 
neobvyklých výšin. U tři roky starých mana-
žerských automobilů s nájezdem 90 000 km
zaznamenáváme meziroční nárůst 3 až 
7 %, ve srovnání s  rokem 2020 pak 5 až 
10 %. Ve třídě referentských automobilů je 
nárůst téměř dvojnásobný. 

U každého modelu jsme až na pár výji-
mek vybírali nejpoptávanější motoriza-

ce. Při měření skutečné spotřeby s  testo-
vanými auty jezdil stále stejný řidič po stej-
ném okruhu, který zahrnuje jízdu po městě 
(30 %), dálnici (30 %) a  okresní silnici 
(40 %). Spotřebu měříme také při ustálené 
rychlosti 90 a 130 km/h. Naměřená spotře-
ba je vždy „očištěna“ od nepřesností palub-
ních počítačů, které v  průměru proměřují 
o 0,2 l/100 km, což je výrazné zlepšení. Nejví-
ce optimistické byly hodnoty (+0,4 l/100 km)
palubních počítačů Subaru Outback 
a Jeepu Wrangler. O 2,2 kWh/100 km pro-
měřoval také elektrický Mustang Mach-E. 

Mimořádně vysoké 
zůstatkové hodnoty

Kalkulaci zůstatkových hodnot dodala 
společnost Eurotax. Nutno poznamenat, 

             MANAŽERSKÉ VOZY               PŘÍLOHA
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Stelvio je po kratší pauze k dispozici také s vidlicovým 
šestiválcem naladěným na 375 kW 

ALFA ROMEO STELVIO 2.2 JTD 4X4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

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

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

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

CENA s DPH 1 398 600 Kč

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

dynamiku a nízké provozní náklady. Dlouho-
dobou spotřebu lze udržet do 7 l/100 km. 
S  trvalým pohonem všech kol a  vysokou 
karoserií je to vynikající výsledek. 

Mezi sportovními auty jsou 
TCO přívětivé

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

Na všechny vozy poskytuje Alfa Romeo 
zákonnou dvouletou záruku bez omezení 
počtu ujetých kilometrů a dodatečné 3 roky 
rozšířené záruky (100 000 km) na hnací 
ústrojí. 

PŘÍLOHA              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Příkladné jízdní vlastnosti, 
radost z řízení

Omezená variabilita 
zadních sedadel, nelze 
je posouvat ani měnit 
úhel sklonu opěradla

Akceptovatelné náklady 
na provoz (TCO) Průměrný prostor 

v oblasti kolen vzadu
Design

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY 

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hodnota 

(Eurotax)

90 000 3 roky 54,38 %

150 000 3 roky 47,41 %

210 000 3 roky 40,10 %

Alfa Romeo Stelvio

Stelvio meziročně zdražilo o  100 000 
korun. Ale není to žádná ostuda. Svá 

SUV zdražila i  konkurence a  v prémiovém 
segmentu i znatelně více. Za cenu 1,4 mi-
lionu korun lze získat nejlevnější provedení 
se vznětovým motorem 2.2 JTD/140 kW. 
Standardně je k dispozici pohon všech kol 
a  osmistupňová samočinná převodovka. 
Omlazení s sebou přineslo větší porci výba-
vy i technologií. 

Povedený je také nový infotainment 
s  8,8palcovým displejem značky TomTom 
s možností dotykového ovládání. Systém je 
plně kompatibilní se všemi zařízeními s ope-
račním systémem iOS či Android a podpo-
ruje rovněž funkci rozpoznávání hlasu. 

Temperamentní šestiválec 
nabízí 375 kW

Na skladbě motorů se emisní šílenství na-
štěstí nepodepsalo, a  tak výkonné motory 
dají vyniknout kvalitám podvozku. Zážehový 

dvoulitr nabízí 147 nebo 206 kW, vznětový 
2.2 JTD pak 140 nebo 154 kW. Po krat-
ší odmlce se opět do ceníku vrátila verze 
Quadrifoglio se šestiválcem z  Ferrari. Díky 
výkonu 375 kW dokáže stokilometrovou 
rychlost pokořit za 3,8 s  a  rozjede se na 
283 km/h. Cena vyjde na 2,63 milionu korun. 
Meziroční zdražení je 250 000 korun a  zo-
hledňuje i poplatek za nadlimitní emise CO2. 

V praxi se lze s tímto skvostným motorem 
díky funkci odpojování válců dostat v kom-
binovaném režimu i lehce pod 10 l/100 km, 
ale nudnou jízdu asi bude s  tímto autem 
využívat málokdo. Při běžném jízdním stylu 
jsme dosáhli 11,8 l/100 km. 

Velmi mile nás překvapila již zmiňovaná 
nejlevnější a také „nejslabší“ verze 2.2 JTD 
se 140 kW (1 398 600 Kč). Nabízí příjemnou 
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Audi bylo s modelem S8 před čtvrt stoletím první značkou, která 
nabídla kombinaci luxusní limuzíny s  parametry sportovního auta. 
Dnes je S8 opět jediným autem svého druhu, nová generace 
třídy S od Mercedesu totiž překvapivě žádnou verzi AMG nemá. 

 SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

15,1/9,1 8,1/10,4 12,3

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY 

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková hod-
nota (Eurotax)

90 000 3 roky 52,65 %

150 000 3 roky 46,61 %

210 000 3 roky 40,56 %

Audi S8

Po supersportu R8 a superelektromobilu 
RS e-tron GT je S8 nejdražším mode-

lem v  nabídce Audi – základní cena přes 
3,6 milionu korun překonává i vrcholné SUV 
RS Q8. Ano, ceníková cena je vysoká, ale 
opodstatněná. Tyhle peníze jsou na tomto 
audi zkrátka vidět. 

V pořadí již čtvrtá generace sází na tradič-
ní pohon všech kol a čtyřlitrový osmiválec, 
který je vyhrazen jen nejvyšším řadám ben-
zinových modelů se znakem RS. Pohon je 
to zcela nekompromisní, dvojitě přeplňova-
ná strojovna doplněná o mildhybridní tech-
nologii se pyšní výkonem 420 kW a v širo-
kém rozsahu 2050 až 4500 otáček dává 
rovných 800 Nm. Výsledkem je schopnost 
zrychlit na stovku za 3,8 sekundy, zkoušeli 
jsme i  disciplínu z  0 na 200 km/h, kterou 
zvládá za 14,3 s  – to žádná jiná limuzína 
neumí.

Vypínání válců znatelně 
šetří spotřebu

Audi S8 je prošpikováno elektronikou. 
Dvojitě přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec je 
na benzin skromný, i když potřebuje dražší, 
98oktanový benzin, lze kombinovanou spo-
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Toto audi nadchne vším. Motorem, 
podvozkem i technologiemi.

třebu udržet bez problémů do 12,5 l/100 km.
Ale lze se bez většího snažení dostat i pod 
12 l/100 km. Na výrobcem udávanou kom-
binovanou spotřebu 10,8 l/100 km (WLTP) 
jsme se nedostali. 

Zaujalo nás…
Dokonalí jízdní asistenti nás nechávali 

chladnými. O  nich se zmíníme podrobněji 
až v rámci chystaného velkého redakčního 
testu.

Nadšeni jsme ale byli motorem, prediktiv-
ním adaptivním podvozkem, diferenciálem 
s elektronicky řízenou svorností i funkcí řidi-
telné zadní nápravy. Schopnost vrhat se do 
zatáček a opět je opouštět byla u těžkého 
audi mimořádná. Další příjemné překvape-
ní přichystaly příplatkové světlomety Digi-
tal Matrix LED využívající technologii DMD. 
Každý světlomet obsahuje 1,3 milionu mi-
krozrcadel, která dělí světlo vyzařované 
diodami na jednotlivé pixely. To umožňuje, 
obdobně jako srovnatelná světelná technika 
Mercedesu, doslova čarovat s  osvětlenou 
plochou. Například na dálnici je výrazněji 
osvětlena přesně celá šířka jízdního pru-
hu (Audi tomu říká světelný koberec), což 
v  noci usnadňuje orientaci, snižuje únavu 
řidiče a  zabraňuje oslnění řidičů ostatních 
aut. Samozřejmostí je přesné vykrývání pro-
tijedoucích aut, ke světelným trikům pak pa-
tří užitečné znázornění pokynů navigace na 
asfalt nebo stylové promítání nastavitelných 
animací při odemknutí a zamknutí auta.

Vyšší TCO jsou pochopitelné
Zůstatkové hodnoty jsou oproti klasické-

mu Audi A8 přibližně o 5 % nižší. Po třech 
letech provozu a ujetí 150 000 km jsou na 
hodnotě 46,6 %. Tato hodnota se těžko po-
rovnává, protože adekvátní konkurent k S8 
chybí. A  totéž platí i  u  nákladů na servis 
a  opotřebitelné díly. Platí však, že v  rámci 
značky patří společně se supersportem R8 
a vrcholným SUV RS Q8 k nejvyšším a jsou 
i lehce nad Mercedesem S. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Temperament vidlicového 
osmiválce

Minimální zpětná 
vazba od kol 
do volantu

Agilita díky natáčecí zadní 
nápravě

Absence delší verze 
– dostupná jen 
u varianty A8

Použitá technika 
ospravedlňuje vyšší cenu Dražší, 

98oktanový 
benzinSvítivost světlometů Matrix 

LED s technologií DMD

AUDI S8 4.0 TFSI QUATTRO
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu podélně uložený  dvojitě přeplňovaný zážehový vidlicový osmiválec obje-
mu 3996 cm3 s pomocným elektromotorem (MHEV) pohání všechna kola, vý kon 
420 kW, točivý  moment 800 Nm. Osmistupňová samočinná převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 5190/1945/1475 mm, rozvor 2998 mm. 
Zavazadlový prostor 505 litrů.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2295/540 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 2300/750 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost omezena na 250 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h 
za 3,8 s. Spotřeba kombinovaná 10,8 l/100 km (WLTP), maximální dojezd 
581 km (WLTP), objem nádrže 82 l.

CENA s DPH 3 696 900 Kč

PŘÍLOHA
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Elegantní C5 X lze pořídit už od 880 000 Kč (1.2i/96 kW). Žádanější jistě bude
verze 1.6i/133 kW. S lepší výbavou ale stojí 1 050 000 Kč. 

CITROËN C5 X 1.6 PURETECH 180 EAT8
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec pohání přední kola, vý kon 
133 kW, točivý  moment 250 Nm. Osmistupňová samočinná převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4805/1815/1485 mm, rozvor 2785 mm. 
Zavazadlový prostor 545 l.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1542/463 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1600/750 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 230 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,1 s. Spotřeba 
kombinovaná 6,5 l/100 km (WLTP), maximální dojezd 815 km (WLTP), objem 
nádrže 53 l.

CENA s DPH 1 050 000 Kč

Francouzská automobilka hlásí návrat do střední třídy, která už je 
přitom roky na ústupu. Aby se v moderní době nový model prosadil, 
sází na neobvyklé pojetí karoserie, které symbolizuje písmeno X 
přidané do názvu novinky.

Úsporné motory spalují 
jen benzin

Ať si vyberete jakoukoliv ze tří nabízených 
možností, tankovat budete vždy benzin – do 
tříválce 1.2 l PureTech/96 kW, čtyřválce 1.6 l 
PureTech/133 kW i do plug-in hybridu. Do-
bíjecí provedení k  šestnáctistovce přidává 
elektromotor s parametry 81 kW a 320 Nm
napájený baterií s  kapacitou 12,4 kWh. 
S výkonem 165 kW je tak C5 X nejtempera-
mentnějším modelem v historii. Bohužel na 
rozdíl od technicky spřízněných peugeotů 
a DS nelze ani tento citroën pořídit jako 4x4.

K  prvnímu testu jsme zvolili konvenční 
provedení čtyřválce 1.6/133 kW, které bude 
nepochybně nejžádanější variantou. Ve 
srovnatelné výbavě stojí o  zanedbatelných 
40 tisíc více než základní tříválec 1.2/96 kW, 
zatímco za plug-in hybrid Citroën žádá ještě 
200 tisíc navíc. Standardem je osmistupňo-
vý automat, což v duchu současných tren-
dů platí pro všechny nabízené motorizace. 

Náklady drží na uzdě
TCO vychází pro C5 X velmi příznivě z po-

hledu nákladů na servis a cenu dílů. Kazí ho 
jen zůstatkové hodnoty, které jsou 6 % pod 
průměrem v  dané kategorii. Vliv na ztrátu 
hodnoty nemá ani motorizace. Hybrid je 
o necelé jedno procento nad benzinovými 
motorizacemi.

              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Design, jízdní komfort, 
vnitřní prostor

Jen průměrné 
zůstatkové hodnoty

Nízké náklady na provoz Absence verze 4x4 

Elegantní, přitom praktická 
verze liftback

Chybí možnost volit 
plně adaptivní

podvozek

 SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

7,4/5,9 5,0/6,9 6,8

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hodnota 

(Eurotax)

90 000 3 roky 52,16 %

150 000 3 roky 45,62 %

210 000 3 roky 39,09 %

Citroën C5 X

Původní, obří Citroën C5 vypadl z nabíd-
ky před pěti lety bez přímého nástupce. 

Náhradou se stalo SUV C5 Aircross s kom-
paktní karoserií a prakticky pojatým interié-
rem. Na trhu se mu daří, ale spíše nahrazuje 
někdejší MPV C4 Picasso. Až nová C5 X 
se řadí na pozici, kde byla původní C5. Na 
rozdíl od ní ale nenabízí více druhů karoserií. 
Francouzi sází na praktičnost i styl, vytvořili 
proto liftback, který vypadá skoro jako kombi 
a nese drsňácké rysy SUV. Rozměry ale jde 
o typického zástupce střední třídy – s délkou 
4,8 metru je o třicet centimetrů delší než C5 
Aircross, výška 1485 mm je pak navzdory 
velkým kolům, štědré světlé výšce 195 mm 
a terénnímu oplastování veskrze konvenční. 
Poslední generace C5 v  provedení Cross 
Tourer byla podobného formátu.

Vnitřní prostor C5 X je lehce nadprůměr-
ný. Zadní sedák je pohodlný, prostor nad 
hlavou vyhoví i cestujícím s vyšší postavou 
(185 cm). Jen sedák je poměrně nízko nad 
podlahou, a  tak ve větší míře nepodpírá 
stehna. Zavazadlový prostor je skvěle pří-
stupný a dostatečně objemný (545 l). 

C5 X upřednostňuje jízdní komfort. Ov-
šem místo složitého a drahého hydropneu-
matického pružení nabízí pasivní tlumiče 
Advanced Comfort s  progresivním tlume-
ním. Výsledek je přesvědčivý a není až tak 
na úkor jízdních vlastností v zatáčkách. Jde 
tak o povedený kompromis. 
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Crossover CUPRA Formentor je první svébytný model této mladé 
sportovně laděné značky. A možná že právě proto sklízí největší 
prodejní úspěchy. A překvapivě je to se základním motorem 
1.5 TSI se 110 kW. 

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

7,5/5,5 5,0/7,2 6,9

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota (Eurotax)

90 000 3 roky 52,56 %

150 000 3 roky 46,06 %

210 000 3 roky 39,55 %

CUPRA Formentor 

Loni jsme testovali vrcholnou verzi 
2.0 TSI s  228 kW a  pohonem všech

 kol. Letos je dokonce v nabídce ještě divo-
čejší. V limitované edici je formentor k dis-

pozici s pětiválcem Audi 2.5 TSI o výkonu 
287 kW a samozřejmě že s pohonem všech 
kol, ale s cenou 1,87 milionu korun. Slab-
ší divočák je sice o znatelných 400 000 Kč
levnější, stále je to ale spousta peněz. Při 
zahájení prodeje jsem tipoval, že nejpro-
dávanější motorizací se stane čtyřválec 
2.0 TSI se 140 kW. Suverénně nejžádanější 
je ale základní verze 1.5 TSI se 110 kW. Je 
to trochu s podivem, a tak jsme ji se zvěda-
vostí vyzkoušeli. 

Povedený podvozek
Zatímco v  loňském testu byl formentor 

vybaven příplatkovými adaptivními tlumiči 
nastavitelnými v  patnácti úrovních, tento-
krát jsme se museli spokojit s  klasickým 
podvozkem. Ten nás ale mile překvapil. Je 
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Sportovní crossover nabízí solidní porci zábavy i v nejlevnějším provedení 1.5 TSI/110 kW

sice tužší, ale nikoli přehnaně. Navíc poměr-
ně sebejistě vstřebává záludné nerovnosti 
okresních silnic nižších tříd. Ani na nerov-
nostech v  zatáčkách nemá zadní náprava 
tendenci výrazně uskakovat z  jízdní stopy. 
Standardem je elektronická uzávěrka dife-
renciálu XDS a progresivní řízení, které bo-
hužel přenáší jen omezenou zpětnou vazbu 
od kol do volantu. Řízení je ale velmi přesné. 

Zklamání se tedy nekonalo. Skvělý pod-
vozek ve spojení s přesným řízením a dife-
renciálem XDS vykouzlí úsměv. Ani svižnější 
jízda nepřináší výrazné náklony karoserie, 
vůz netrpí nedotáčivostí, díky lehkému mo-
toru působí velmi agilně. Nabízí tak solidní 
porci zábavy. 

Na druhou stranu právě proto, že je pod-
vozek i  v  nejlevnější verzi povedený, vyšší 
výkon motoru začne časem chybět. Proto 
bychom raději volili objemnější dvoulitr se 
140 kW a pohonem všech kol. Sportovnější 
nářadí posune jízdní zážitky o řád výš. Pří-
platek 100 000 korun (959 900 Kč) považu-
jeme za adekvátní. 

Vyšší cena snižuje 
zůstatkové hodnoty

Náklady na servis formentor drží na uzdě. 
Servisní intervaly jsou delší (30 000 km), a tak 
po třech letech provozu a ujetí 150 000 km
vyjde pravidelný servis jen na 33 200 Kč 
bez DPH. Také hodinová sazba v  servisu 
(850 Kč bez DPH) není nikterak přemrště-
ná a TCO se nějak výrazně neliší například 
od obdobných modelů Seat. Formentor ani 
v  tomto ohledu nezapře povedenou archi-
tekturu MQB sdílenou s kompaktními novin-
kami koncernu (leon, golf, octavia). Pokud 
ho srovnáme s  leonem hatchback, tak je 
o znatelných 80 mm delší a vyšší. Rozvor je 
naopak nepatrně kratší (-6 mm). 

Zůstatkové hodnoty lze označit u testova-
né verze za průměrné. U  formentoru platí, 
že čím více stoupá výkon, respektive cena, 
tím vyšší je ztráta hodnoty. Zůstatkové hod-
noty jsou nejvyšší u  základní motorizace 
1.5 TSI. Výkonnější dvoulitr už má zůstat-
kové hodnoty nižší v průměru o 4 %, verze 
s pětiválcem dokonce o 7 %. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti, potěšení 
z jízdy

Cena výkonnějších 
verzí

Design, neotřelá značka Zadní opěradlo 
nelze polohovat Rozumné náklady na provoz

CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec pohání přední kola, 
objem 1498 cm3, vý kon 110 kW při 5000–6000 1/min, točivý moment 250 Nm 
při 1500–3500 1/min. Samočinná  sedmistupňová DSG převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4450/1839/1511 mm, rozvor 2680 mm. 
Zavazadlový prostor pětimístné verze 605/1755 litrů.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost pětimístné verze 1458/522 kg. 
Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 1500/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost omezena na 203 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,9 s. 
Spotřeba kombinovaná  NEDC 5,6 l/100 km, CO2 126 g/km.

CENA s DPH 889 900 Kč
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Nová vlajková loď značky

DS 9 E-TENSE 225 PLUG-IN HYBRID
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  1,6litrový benzinový čtyřválec s turbem pohání přední kola, 
vý kon 133 kW, točivý  moment 300 Nm. Osmistupňová automatická převodovka; 
před ni vložený elektromotor, výkon 81 kW, točivý moment 320 Nm. Systémový 
výkon 165 kW.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4934/1855/1460 mm, rozvor 2895 mm. 
Zavazadlový prostor 510 litrů.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1839/486 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1300/600 kg. 

Výkony

Nejvyšší rychlost 240 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,3 s. Spotřeba 
kombinovaná 7,1 l/100 km (WLTP), spotřeba v elektrickém režimu 15,3–15,6 
kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd na jedno nabití 50 km (WLTP), kapacita 
baterie 11,9 kWh, objem nádrže 42 l.

CENA s DPH 1 525 000 Kč

Nedávno představená vlajková loď DS 9 je nejzajímavějším 
přírůstkem této mladé prémiové značky, která patří do koncernu 
Stellantis (dříve skupina PSA). DS 9 svým zaměřením míří 
proti klasickým reprezentantům vyšší střední třídy, jako je 
Mercedes třídy E, Audi A6 nebo Volvo S 90. 

koly, a tak s předstihem upraví svoji charakte-
ristiku. Výsledkem je vysoce komfortní jízda. 

Spotřeba záleží na chuti 
dobíjet!

Aby byly výsledky objektivní, u plug-inů mě-
říme spotřebu paliva vždy se zcela vybitými 
akumulátory. V tomto případě jsme v kombi-
novaném režimu naměřili 7,1 l/100 km. Po-
kud známe dojezd na elektřinu, která je v na-
šem případě 37 km, lze jednoduše spočítat 
reálnou spotřebu. 

Pokud plug-in zcela nabijeme každých 
100 km, což je při jízdách do práce a zpět 
reálné, budeme jezdit za 4,5 l/100 km. Když 
dobíjecí cyklus protáhneme na 300 km, po-
čítejme s 6,2 l/100 km. Pokud akumulátory 
nabijeme jen jednou za 500 km, budeme jez-
dit za 6,6 litru benzinu na 100 km. 

Průměrné zůstatkové 
hodnoty

Ztrátu hodnoty lze označit za průměrnou. 
Po třech letech provozu a ujetí 90 000 km je 
zůstatková hodnota lehce pod 50 %. Znatel-
ný rozdíl je při porovnání hybridního pohonu 
s klasickým zážehovým motorem, který má 
o více než 5 % vyšší ztrátu hodnoty. 

              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Design, dílenské 
zpracování Kratší dojezd 

na elektřinu (37 km)Prostorný interiér, 
jízdní komfort

Nabídka vyspělých 
asistenčních systémů

Nízká hmotnost 
brzděných přívěsů

 (jen 1300 kg)Plug-in umí nabídnout i po-
hon 4x4 a výkon 264 kW

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hodnota 

(Eurotax)

90 000 3 roky 55,84 %

150 000 3 roky 49,10 %

210 000 3 roky 42,37 %

DS 9

Dvojici SUV DS 3 a  DS 7 a  kompaktní 
hatchback DS 4 doplňuje nedávno uve-

dený vrcholný model DS 9. Jeho interiér lze 
srovnávat s nejlepšími prémiovými značkami. 
Všude najdete kvalitní materiály a  vynikající 
dílenské zpracování. Odhlučnění interiéru je 
znamenité, komfort podtrhuje plavný podvo-
zek a skvělá sedadla. Vzadu se sedí stejně 
pohodlně jako vpředu. Zatímco šířka inte-
riéru je jen průměrná, prostor pro kolena je 
královský. I když jde o sedan, mezi sedákem 
a stropem jsme naměřili rovných 90 cm, což 
vyhoví postavám s výškou 190 cm. Solidní je 
i výška zadního sedáku nad zemí. Hodnota 
35 cm je zárukou, že bude podpírat stehna 
v téměř celé délce. 

Pouze na benzin
Na výběr jsou hned tři druhy pohonu, kte-

ré využívají rozdílné verze benzinového mo-
toru 1.6 l PureTech. Základní provedení je 
čistě benzinové a  šestnáctistovka je u  něj 
naladěna na 165 kW. O  rovných 200 tisíc 

dražší plug-in hybrid E-Tense má celkový 
výkon shodný, tato hodnota je však výsled-
kem spolupráce spalovacího motoru se 
133 kW a  elektromotoru o  výkonu 81 kW. 
Další možností je výkonnější plug-in naladěný 
na 184 kW (benzinový 147kW, elektromo-
tor 81 kW). Ceníková cena je 1 625 000 Kč.
Vrcholem je verze E-Tense 4x4, která nabízí 
druhý elektromotor o výkonu 83 kW pohá-
nějící zadní kola. Výsledek součinnosti spa-
lovacího motoru a  dvou elektromotorů je 
působivých 264 kW.

Skenování silnice upraví 
podvozek

Pod označením DS Active Scan Sus-
pension se skrývá kombinace adaptivních 
tlumičů s kamerou pod čelním sklem. Tlumi-
če díky tomu reagují na změnu povrchu pod 
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Kde se elektrický Ford Mustang objeví, tam sklízí úspěchy. Dokonce 
ho chválí i  konzervativně smýšlející flotiloví manažeři. Na rozdíl od 
ryze sportovní benzinové verze oceňují univerzální využití, vysokou 
užitnou hodnotu, ale také dojezd a jízdní vlastnosti. 

Ford Mustang Mach-E AWD 

Ford Mustang Mach-E sice není prvním 
elektromobilem značky, ale je prvním 

modelem, který je konstruovaný pouze jako 
elektromobil. 

S tradičním Mustangem má Mach-E kro-
mě loga společné i základní designové rysy. 

Jinak jde ale o úplně jiné auto. Zatímco mus-
tangy jsou kupé nebo kabriolety, mach-e je 
prvním, který má místo pro pět cestujících 
a  zároveň i  pět dveří. Není to ale klasické 
SUV, nýbrž spíše SUV-kupé, které i zevněj-
škem vyzařuje sportovnější charakter.

Solidní jízdní vlastnosti 
a dostatečný dojezd

Nejslabší verze elektrického mustan-
gu nabízí pohon zadní nápravy a  výkon 
198 kW se slabším akumulátorem (76 kWh, 
využitelných je 70 kWh) nebo 216 kW s vý-
konnější baterií (99 kWh, využitelných je 
91 kWh). U  testované verze s  pohonem 
všech kol jsou elektromotory umístěny na 
přední i  zadní nápravě a  mají dohroma-
dy výkon 258 kW, což i  vozu o hmotnosti 
přes 2,3 tuny dává obstojnou dynami-
ku. V  rámci testu jsme naměřili zrychlení 

M
ic

ha
l B

us
ta

, f
ot

o 
au

to
r

Klasický mustang to sice není, ale základními rysy sportovní SUV nezapře. Na elektromobil 
jezdí překvapivě dobře a má i nízkou spotřebu elektřiny (20,9 kWh/100 km).

z 0 na 100 km/h za 5,3 s, rychlost 150 km/h 
pokořil elektrický mustang za 11,1 s. Je to 
sice méně, než nabízí klasický osmiválco-
vý mustang s 330 kW, ale mach-e dostane 
na jaře i výkonnější verzi GT, která nabídne 
358 kW a  i  přes vyšší hmotnost dokáže 
zrychlit naprosto shodně, takže 100 km/h 
pokoří za 4,4 s a 150 km/h pak pod 10 s. 

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

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

Nabíjení 150 kW
Nabíjet lithium-iontový akumulátor je mož-

né pomocí rychlonabíječky výkonem až 
150 kW. Někteří konkurenti sice nabízí více 
a zejména pak ti z Koreje, kteří díky 800vol-
tové architektuře dosahují až 220 kW, ale 
vyzkoušeli jsme si, že při cestách po Česku 
to bohatě stačí, protože stanic s výkonem 
150 kW a více zatím není tolik. Ford ale již 
nyní pracuje na rychlejším nabíjení pomocí 
updatů softwaru, později také konstrukcí 
akumulátorů.

I tak slabší akumulátor (76 kWh) lze 150kW 
nabíječkou doplnit na 80 % za 38 minut, vý-
konnější s 99 kWh pak za 45 minut. 

Rekordně nízká ztráta 
hodnoty

Elektrický mustang nabízí mezi elektromo-
bily vysoké zůstatkové hodnoty. Po třech 
letech provozu a ujetí 150 000 km jsou stále 
na polovině původní hodnoty.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti v zatáčkách 
i komfort podvozku

Cena

Logo i rysy slavné značky
Vyšší hmotnost

Prostorný interiér
Nízká užitečná 

hmotnost i maximální 
hmotnost přívěsu

Solidní dojezd 
i spotřeba

FORD MUSTANG MACH-E
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

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

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

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

CENA s DPH 1 824 900 Kč

SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY 

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota (Eurotax)

90 000 3 roky 56,55 %

150 000 3 roky 49,65 %

210 000 3 roky 42,74 %
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Ioniq 5 má velmi originální design a díky svým proporcím vypadá spíše jako velký 
hatchback než SUV. Na auto se vztahuje záruka 5 let bez omezení počtu ujetých 
kilometrů.. Záruka na akumulátor je 8 let nebo 160 000 km.

HYUNDAI IONIQ 5 POWER 2WD
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vzadu napříč uložený elektromotor pohání zadní kola, výkon 168 kW, točivý 
moment 350 Nm. Stálý redukční převod.

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

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

Výkony
Nejvyšší rychlost 185 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,4 s. 
Spotřeba 16,7–17,9 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 481 km (WLTP), 
využitelná kapacita akumulátorů 77,4 kWh.

CENA s DPH 1 289 990 Kč

Hyundai Ioniq 5 je revolučním elektromobilem nejen pro značku 
Hyundai, ale i pro celý koncern HMG. Je první, který je od základů 
stavěný jako elektromobil, a  má moderní elektrickou platformu 
s  800voltovou architekturou. Díky té má extrémně rychlé nabíjení 
výkonem až 220 kW!

řujeme všechny testované vozy. Výsledný 
dojezd je v  tomto případě 401 km, což je 
mezi elektrickými SUV jedna z  nejlepších 
hodnot. 

Mimořádně rychlé nabíjení
Většina elektromobilů využívá 400voltovou 

instalaci pohonu. Ioniq ale nabízí novou, 
800voltovou, což umožňuje lithium-polyme-
rový akumulátor nabíjet rychlonabíječkami 
o výkonu až 220 kW. To zatím nemá obdo-
by. Takto výkonných rychlonabíječek je ale 
zatím v Evropě jen velmi málo. Díky většímu 
akumulátoru ještě o  20 kW více (240 kW) 
zvládne sesterský model Kia EV6. Akumu-
látor tak může být nabit z 10 na 80 % za 
pouhých 18 minut! 

Stoupající zůstatkové hodnoty
Elektrifikované modely Hyundai zazna-

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

              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Prostorný interiér, 
jízdní vlastnosti

Vyšší spotřeba 
na dálnici

Zůstatkové hodnoty
Horší jízdní komfort 

na 20palcových kolechDojezd, rychlost nabíjení 
(220 kW!)

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY 

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hodnota 

(Eurotax)

90 000 3 roky 58,14 %

150 000 3 roky 50,85 %

210 000 3 roky 43,57 %

Hyundai Ioniq 5 

Novou elektrickou platformu využívá 
i sourozenecká Kia EV6. I když se na 

první pohled jedná o  zcela rozdílné auto-
mobily, zdání klame. Elektrická platforma 
pracující s 800 volty přináší vyšší účinnost 
pohonu a mimořádně vysoký nabíjecí výkon 
(220 kW). Nejlevnější Ioniq 5 stojí 1,1 milio-
nu korun. Pohání ho základní elektromotor 
o výkonu 125 kW, využitelná kapacita aku-
mulátoru je 58 kWh. Verze s  výkonnějším 
akumulátorem (77 kWh) i  elektromotorem 
(168 kW) je o 120 000 Kč dražší.

Dojezdem přes 400 km 
se blíží konvenčním vozům

Elektromotor je u verze s pohonem jedné 
nápravy umístěn vzadu a pohání zadní kola. 
K dispozici je ve verzi se 125 nebo 168 kW. 
Verze 4x4 má dva motory o souhrnném vý-
konu 239 kW. 

Testovaná verze měla pohon zadních kol, 
výkonnější akumulátor (77 kWh) a  tem-
peramentní elektromotor se 168 kW. Ná-
ročnější zákazníci pak mohou sáhnout po 
verzi s pohonem všech kol. Většině ale tato 
středně výkonná verze bude plně postačo-
vat. Navíc dobře odladěný podvozek i díky 
nízkému těžišti auta odvádí velmi dobrou 
práci. Hezky drží i  v  zatáčkách na nerov-
nostech. Na 20palcových kolech už ale není 
tak komfortní, jak bychom očekávali. Aku-
mulátor Li-Pol o využitelné kapacitě 77 kWh 
má podle WLTP vystačit na ujetí 481 km. 
V  případě defenzivní jízdy jsme na našem 
testovacím okruhu ujeli 450 km. Pro nás je 
ale důležitý běžný jízdní styl, kterým pomě-
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Model EV6 je pro značku Kia revolučním elektromobilem, protože 
jde o první čistokrevný elektromobil na nové platformě e-GMP. Je to 
tedy první, který je od základů stavěný jako elektromobil a zároveň 
má moderní elektrickou platformu s 800voltovou architekturou. Díky 
té má například velmi rychlé nabíjení.

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

17,5/18,8 15,6/24,1 18,5

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota (Eurotax)

90 000 3 roky 54,49 %

150 000 3 roky 47,79 %

210 000 3 roky 40,08 %

Kia EV6 Long Range 4x2 

Nová elektrická platforma přinesla nejen 
lepší efektivitu pohonu nebo téměř troj-

násobný maximální výkon nabíjení, ale také 
prostorovou efektivitu. Proto je tento kom-

paktní crossover velmi prostorný, zejména 
pokud jde o prostor pro posádku. Zároveň 
má opravdu originální design, je futuristický 
až kosmický a  má sportovní linie ve stylu 
SUV-coupé.

Solidní jízdní vlastnosti 
a dostatečný dojezd

Elektromotor je u verze s pohonem jedné 
nápravy umístěn na zadní nápravě a má vý-
kon 168 kW, což vozu o  hmotnosti okolo 
dvou tun dává obstojnou dynamiku, byť to 
není zrovna král sprintů. V  tomto si prav-
děpodobně lépe povede verze s pohonem 
všech kol a mnohem vyšším výkonem, při-
čemž v budoucnu má přijít i ostrá verze GT. 
Běžnému řidiči ale i  tato základní napros-
to stačí a navíc dobře odladěný podvozek 
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Revoluční kia nabízí reálný dojezd přes 400 km a mimořádně rychlé nabíjení i zásluhou nízkého těžiště auta odvádí velmi 
dobrou práci. Hezky drží v zatáčkách a zá-
roveň příjemně překvapil komfortem ver-
ze Earth. Tato základní verze má ale také 
přeposilované řízení, které nebude vyhovo-
vat sportovněji zaměřeným řidičům. Verze 
GT-line má ale kromě sportovnějších tvarů 
i tvrdší podvozek a tužší řízení, takže si kaž-
dý může vybrat mezi komfortem a sportov-
nějšími vlastnostmi. 

Dojezd 370 až 415 km
Akumulátory o využitelné kapacitě 77,4 kWh 

podle výrobce stačí na ujetí 528 km (dle 
metodiky WLTP).

Dle našich zkušeností i  se sesterským 
Hyundaiem Ioniq 5 je při teplotě pod bo-
dem mrazu dojezd v kombinovaném režimu 
370 km, v rámci jarního testování při teplotě 
+12 °C jsme s  kiou ujeli 415 kilometrů, při 
výrazně defenzivní jízdě a při rychlostech do 
100 km/h se pak lze dostat k hranici 500 km. 

Mimořádně rychlé nabíjení
Kia EV6 drtí konkurenční modely rych-

lostí nabíjení. Lithium-iontový polymerový 
akumulátor je možné pomocí rychlona-
bíječky nabíjet výkonem až 240 kW. Je to 
díky 800voltové architektuře a  v  této třídě 
to absolutně nemá konkurenci. Při testu 
ještě v zimních teplotách mírně nad bodem 
mrazu ale bylo znát snížení nabíjecího vý-
konu. Ani na stanici Ionity jsme se nedostali 
na udávaných 240 kW, nýbrž jen na kratší 
chvilku dosáhli výkonu 235 kW. I  na ten-
to výkon jsme se museli postupně dostat 
z počátečních 150 kW. Ale také u konku-
renčních značek je to podobná řehole do-
stat se na udávaný nejvyšší nabíjecí výkon. 
I zde se na něj akumulátor dostává pomalu 
a při nabíjení nad 75 % začne opět význam-
ně klesat. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Dobrý poměr komfortu 
a jízdních vlastností

Malá zpětná vazba v řízení 
u verze Earth

Ve třídě bezkonkurenční 
rychlost nabíjení 

(220 kW)

Vyšší spotřeba, než by 
se u špičkové 800V 
architektury čekalo

Druhý zavazadlový 
prostor pod přední 

kapotou
Poměrně velký vliv zim-

ních podmínek na spotře-
bu, zejména ve městě

Dojezd

KIA EV6 LONG RANGE 4x2 EARTH
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vzadu napříč uložený elektromotor pohání zadní kola, výkon 168 kW, točivý 
moment 350 Nm. Stálý redukční převod.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4680/1880/1550 mm, rozvor 2900 mm. 
Zavazadlový prostor 0,572/1,352 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1910/515 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1600/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 185 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,3 s. 
Spotřeba 16,5–17,2 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 528 km (WLTP), 
kapacita akumulátorů 77,4 kWh.

CENA s DPH 1 280 980 Kč

PŘÍLOHA
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I přes 500 kg vážící akumulátory nabízí EQV skvělou dynamiku i solidní dojezd (279 km)  

MERCEDES-BENZ EQV 300 L
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu uložený  elektromotor pohání přední kola, vý kon 150 kW, točivý  moment 
362 Nm. Převodovka samočinná. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 5140/1928/1901 mm, rozvor 3200 mm. 
Zavazadlový prostor 1,030/4,630 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 2635/865kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 160 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,2 s. 
Spotřeba 26,3kWh/100 km, (NEDC), maximální dojezd 405 km (NEDC),využi-
telná  kapacita akumulátoru 90 kWh.

CENA s DPH 1 991 660 Kč

Mercedes svým osmimístným velkoprostorovým modelem EQV 
částečně bourá předsudky o  elektromobilech. Při teplotě 27 °C 
a při zapnuté klimatizaci a běžném jízdním stylu jsme ujeli 279 km. 
Při defenzivní jízdě pak 343 km. 

Nabíjení až 110 kW
Nabíjet lithium-iontový akumulátor je mož-

né prostřednictvím rychlonabíječky s výko-
nem 110 kW. Z 10 na 80 % kapacity zabere 
nabíjení 45 minut. Z wallboxu nebo veřejné 
stanice lze auto nabíjet maximálně 11 kW, 
v  takovém případě se z prázdné na úplně 
plnou baterii dostanete do 10 hodin. Ma-
ximální rychlost je omezena na 140 km/h,
Mercedes ale umí volitelně odbloko-
vat omezovač a  posunout maximum na 
160 km/h.

Zájemce bude zajímat, že i včetně DPH se 
obě velikosti dostanou cenově pod úroveň 
dvou milionů korun. Ve standardní výbavě 
nechybí třeba sledování mrtvého úhlu, sle-
dování jízdy ve zvoleném jízdním pruhu či 
čtení dopravního značení.

Levný servis, průměrné 
zůstatkové hodnoty

Ve srovnání se spalovacími motory má 
model EQV téměř poloviční náklady na 
pravidelný servis. Zůstatkové hodnoty lze 
označit za průměrné. Po třech letech pro-
vozu a nájezdu 150 000 km jsou pod polo-
vinou původní hodnoty. 

              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní komfort
Cena

Výkon a zrychlení 

Základní výbava Vysoká 
hmotnost 2,6 tDojezd

 SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

30,1/28,8 28,2/41,1 32,2

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY 

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hodnota 

(Eurotax)

90 000 3 roky 53,00 %

150 000 3 roky 46,40 %

210 000 3 roky 39,71 %

Mercedes-Benz EQV 300 L

Základem pro elektrické EQV se stala 
třída V, tedy velké luxusní MPV od Mer-

cedesu, které vzešlo z dodávky Vito. Auto 
nicméně prodělalo tolik změn, že příbuznost 
s  užitkovým modelem by, kromě podob-
ností u  vnějšího designu, hledal málokdo. 
EQV pak oproti třídě V  nabízí vyztuženou 
spodní část karoserie pro 500 kg vážící aku-
mulátory, nová je příď a standardně obouvá 
17palcová kola. 

K  dispozici jsou dvě velikosti karoserie – 
kratší má délku 5140 mm a rozvor o délce 
3200 mm, prodloužená má délku 5370 mm 
a rozvor náprav 3430 mm. Kvůli akumuláto-
rům však došlo ke snížení světlé výšky pod-
vozku, což může být především u  delšího 
rozvoru v praxi patrné. 

K dispozici je několik konfigurací sedadel. 
A to se šesti, sedmi nebo osmi sedadly. Za-
vazadlový prostor má v  krátké verzi maxi-
málně 4630 litrů a v dlouhé 5010 litrů. 

Svižný a s dojezdem 280 km
Elektromotor o  výkonu 150 kW nemá 

lehkou práci. Musí rozpohybovat 2,6 tuny 

vážící hmotu. Přesto EQV propůjčuje nad-
průměrný temperament. A  točivý moment 
362 Nm je záruku nevadnoucího účinku 
v  kopcích nebo při jízdě s  naloženým au-
tem. O  rozumný dojezd se starají mohut-
né akumulátory s  využitelnou kapacitu 
90 kWh. Jsou umístěné pod podlahou, 
a  tak nezasahují do prostoru pro cestující. 
Mercedes podle metodiky NEDC udává 
dojezd 406 km. V rámci testu jsme ale ujeli 
280 km. S ohledem na rozměry a hmotnost 
to rozhodně není špatný výsledek. Zde více 
než kde jinde platí, že dojezd je výrazně zá-
vislý na jízdním stylu řidiče. Testovací okruh 
jsme pro zajímavost absolvovali i s výrazně 
defenzivním jízdním stylem, což vystačilo na 
dojezd 343 km. Naopak v  případě, že by 
EQV jelo plně obsazené (užitečná hmotnost 
je dle výbavy 865 až 940 kg), je nutné po-
čítat s reálným dojezdem necelých 250 km. 
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Mercedes EQS je loňskou novinkou a novou vlajkovou lodí značky. 
Jde o první elektromobil Mercedesu na čistě elektrické platformě. 
Velký luxusní liftback je k  dispozici jak s  jedním elektromotorem 
a  zadním pohonem, tak se dvěma motory a  pohonem všech kol 
4Matic.

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

24,6/21,2 19,4/29,1 23,9

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota (Eurotax)

90 000 3 roky 59,52 %

150 000 3 roky 52,36 %

210 000 3 roky 45,19 %

Mercedes EQS 450+

Mercedes EQS vypadá na první pohled 
jako sedan, ve skutečnosti jde ale 

o praktičtější liftback s výklopnou zadní stě-
nou, což usnadňuje přístup do překvapivě 
velkého zavazadlového prostoru. V podstatě 
nemá žádného přímého konkurenta, pro-
tože Lucid Air (který má k Mercedesu EQS 
nejblíže) je spolu s Teslou Modelem S menší 
a hlavně se v Evropě zatím neprodávají. Nově 
představené BMW i7 naopak míří rozmě-

ry ještě trochu výše a jde o klasický sedan. 
Mercedes EQS nabídne opravdu luxusní in-
teriér včetně spousty moderních technologií, 
které zvyšují komfort. Například elektronicky 
otevírané dveře a podobně. Samozřejmostí 
je špičkový infotainment MBUX a připlatit si 
můžete i za tzv. Hyperscreen, což je zdánlivě 
velký displej přes celou šířku interiéru.

Mimořádný jízdní komfort 
i dojezd

Elektromotor je umístěn vzadu a má výkon 
245 kW, což na vůz o hmotnosti bezmála 
dva a půl tuny není oslňující výkon, ale dává 
mu to solidní dynamiku. A pokud by to ně-
komu nestačilo, může sáhnout po výrazně 
výkonnější verzi 580 4Matic se dvěma elek-
tromotory (385 kW). Pak je tu ještě spor-
tovní verze AMG 4Matic+ nabízející 484 kW.
V této verzi s pohonem všech kol ale už ce-
novka přesahuje výrazně 4 miliony korun. 
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Novou vlajkovou loď zdobí extrémně dlouhý 
rozvor (3,2 m) a nadprůměrný dojezd

Podvozek je příjemně komfortní a díky níz-
kému těžišti má navzdory vyšší hmotnosti 
auta i  dobré jízdní vlastnosti v  zatáčkách. 
Tomu napomáhá i natáčecí zadní náprava, 
která výrazně zlepšuje i manévrování napří-
klad na parkovišti a dává vám pocit, že řídíte 
o třídu menší auto. Baterie o využitelné ka-
pacitě 107,8 kWh teoreticky stačí na ujetí 
780 km dle WLTP. Na našem testovacím 
okruhu jsme ale v  rámci kombinovaného 
provozu při teplotě 9 °C a se zapnutým to-
pením ujeli 508 km. Při úsporném jízdním 
stylu je pak možné lehce pokořit hranici 
600 km, což je mezi elektromobily nevída-
né. 

Plochá nabíjecí křivka 

Nabíjet lithium-iontový akumulátor je mož-
né pomocí rychlonabíječky o  výkonu až 
200 kW. My jsme se ale v  testu na stani-
ci Ionity dostali i  mírně nad tuto hodnotu, 
konkrétně na 207 kW. Při 30 % začal výkon 
z této hodnoty klesat, ale ještě v 75 % byl 
120 kW a při 80 % pak 109 kW, což je stále 
velmi slušné. Až při 90 % klesl nabíjecí vý-
kon na 60 kW. V této horní části stavu ba-
terie to dokáže jen pár elektromobilů. Až při 
98 % spadl výkon mírně pod 30 kW. Je ale 
nutné dodat, že jsme od 800V architektury 
čekali ještě o něco plošší nabíjecí křivku. 

Neobvykle vysoké 
zůstatkové hodnoty

Překvapením jsou na prémiový elektro-
mobil vysoké zůstatkové hodnoty. Trh 
nové vlajkové lodi Mercedesu zkrátka věří. 
Dokonce ani po třech letech a  nájezdu 
150 000 km podle společnosti Eurotax ne-
klesnou zůstatkové hodnoty pod 50 %. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Luxusní interiér plný 
moderních technologií

Absence  prostoru 
pod přední kapotou 

Velmi komfortní 
podvozek

Méně stupňů volby 
rekuperace

Špičková efektivita 
pohonu

Absence tepelného 
čerpadla

Výborná aerodynami-
ka karoserie

Hmotnost přívěsu 
pouze 750 kg

MERCEDES EQS 450+
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu uložený elektromotor pohání zadní kola, výkon 245 kW, točivý moment 
568 Nm. Stálý redukční převod.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 5216/1926/1512 mm, rozvor 3210 mm. 
Zavazadlový prostor 0,610/1,770 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2480/465 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 750/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 210 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,1 s. 
Spotřeba 17,7 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 780 km (WLTP), kapaci-
ta akumulátorů 107,8 kWh.

CENA s DPH 3 085 500 Kč

PŘÍLOHA
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Ceník insignie příjemně překvapí. Ceny startují od 720 000 Kč, vrcholná sportovní verze 
GSi stojí 989 990 Kč. Kombi je pak dražší o 30 000 Kč. 

OPEL INSIGNIA 2.0 GSI
ZÁKLADN ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec pohání přední nebo 
všechna kola, objem 1998 cm3, vý kon 169 kW při 5000 1/min, točivý moment 
350 Nm při 1500–4000 1/min. Samočinná devítistupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4897/1863/1455 mm, rozvor 2829 mm. 
Zavazadlový prostor 0,490/1,450 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost pětimístné verze 1725/515 kg. 
Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 1500/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 237 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,4 s, 
z 0 na 200 km/h za 31,1 s. Spotřeba kombinovaná dle WLTP 7,9–8,8 l/100 km,
CO2 179–200 g/km.

CENA s DPH 989 990 Kč

Opel Insignia řadíme mezi nejpovedenější a  u  verze s  pohonem 
všech kol také po technické stránce i  nejzajímavější automobily 
střední třídy. Sportovně laděná verze GSi navíc přináší solidní porci 
zábavy. Při aktivaci programu Rease dokáže například zcela vypnout 
stabilizační systém, a tak lze bez omezení driftovat.

která toho umí skutečně hodně. Dvoulitro-
vý čtyřválec nabízí 169 kW a pohání přední 
kola. Aktivací tlačítka ale lze přiřadit i  po-
hon zadních kol, který pak díky aktivnímu 
dvouspojkovému diferenciálu pracuje po-
dobně jako trvalý pohon všech kol známý 
u  Subaru, větších audi či BMW. Dlouhým 
dvojitým stisknutím deaktivačního tlačítka 
ESP pak lze vyvolat aktivaci závodního pro-
gramu a na displeji lze dále potvrdit úplnou 
deaktivací stabilizačního systému. Zvláště 
na sněhu nebo mokru pak lze užít nebý-
valé zábavy, kterou vám drtivá většina běž-
ných značek už bohužel nabídnout neumí. 
Ve sportovním programu se také výrazně 
upraví útlumová charakteristika adaptivního 
podvozku FlexRide. 

Pohon 4x4 zvyšuje spotřebu 
o 0,8 l/100 km

Na téměř pětimetrový liftback s pohonem 
všech kol je naměřená kombinovaná spo-
třeba benzinu přívětivá (8,6 l/100 km). Při 
jízdě s pohonem všech kol je pak nutné po-
čítat s nárůstem spotřeby o 0,8 l/100 km. 
Podrobnosti naleznete v příslušných tabul-
kách.

TCO i  ztráta hodnoty jsou s ohledem na 
povahu vozu v daném segmentu nízké. 

              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti, potěšení 
z jízdy

Vyšší spotřeba s ak-
tivním pohonem 4x4 

(+0,8 l/100 km)

Funkčnost adaptivního 
podvozku a pohonu 4x4 Zůstatkové 

hodnoty dieselů 
(oproti zážehovým 

motorům nižší 
o 10 %)

Výtečná ergonomie při 
řízení, mimořádně komfort-

ní sedadla

Vnitřní prostor

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hodnota 

(Eurotax)

90 000 3 roky 51,10 %

150 000 3 roky 44,77 %

210 000 3 roky 38,44 %

Opel Insignia GSi

Opel své nové modely staví ve spoluprá-
ci s  francouzským PSA (nyní Stellan-

tis). Insignia je posledním modelem, který 
využívá původní platformu Opelu. S  Peu-
geotem 508 tedy nemá nic společného, 
což přináší i výhody. Peugeot 508 je zcela 
novým automobilem, což je znát především 
na jízdních vlastnostech, designu a nejmo-
dernějších technologiích včetně asistenč-
ních systémů. Vnitřní prostor je ale v  da-
ném segmentu střední třídy podprůměrný. 
Zvláště vzadu u verze sedan. Opel Insignia 
je v tomto ohledu velkorysý a uvnitř naopak 
patří k největším autům střední třídy. Oproti 
peugeotu také umí nabídnout pohon všech 
kol a ve verzi GSi je více sportovní a levnější. 

Technologická modernizace
Předloni byla insignia výrazně modernizo-

vána. S  nejvyšší výbavou (pro dvě střední 
za příplatek) insignia dostala nové adaptivní 
světlomety IntelliLux LED Pixel Light, jejichž 

každý světlomet obsahuje 84 diod namísto 
předchozích 16. Zrychlilo se jejich natáčení 
i kvalita světelného paprsku. 

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

Sportovec GSi
Insignia nabízí pestrou nabídku pohon-

ných jednotek a převodovek včetně pohonu 
4x4. Na vrcholu stojí sportovní verze GSi, 
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SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km)

 Město/mimo město
Při ustálené rychlos-

ti 90/130 km/h
Kombinovaná

Jízda s předním pohonem 8,9/6,8 6,3/7,7 8,6

Jízda s aktivovaným pohonem 4x4 9,9/7,4 6,8/8,4 9,4
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Vlajková loď Peugeotu nabízí nový pohled na střední třídu automobilů, 
kdy svým pojetím dokáže konkurovat i prémiovému segmentu. Tlak 
na emise je ale neúprosný, a  tak v  ceníku najdeme pouze hybrid 
a vznětovou motorizaci s cenou nad 1 milion korun. 

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota (Eurotax)

90 000 3 roky 43,62 %

150 000 3 roky 38,22 %

210 000 3 roky 34,60 %

Peugeot 508 SW Hybrid

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

a ve verzi GT také výborné jízdní vlastnosti. 
TCO kazí vyšší pořizovací cena, stále jsou 
ale konkurenceschopné, stejně tak jako ná-
klady na servis a opotřebitelné díly. Někomu 
však může vadit těsnější prostor na zadních 

sedadlech v oblasti kolen a u sedanu kvůli 
elegantně se svažující střeše i nad hlavou. 
Svérázný je i  koncept interiéru i-Cockpit 
s nápadně malým volantem a přístrojovým 
štítem umístěným nad volantem. Pochvalu 
si zaslouží sedadla s certifikací AGR a pěti 
masážními programy. Z  technologických 
novinek oceňujeme dobře funkční systém 
nočního vidění, který se v tomto segmentu 
objevil poprvé. 

Přísnější emisní předpisy zmenšily nabídku 
motorizací. Spalovací motory reprezentuje 
jen vznětová patnáctistovka s 96 kW a vý-
konný plug-in hybrid.

Na elektřinu 45 km
Plug-in hybridní verzi pohání přeplňovaný 

čtyřválec 1.6 PureTech/133 kW, kterému 
asistuje elektromotor s 81 kW. Celkový vý-
kon sestavy je 165 kW. Akumulátory mají 
kapacitu 11,8 kWh, využít ale lze 9,3 kWh. 
Po vyčerpání této hodnoty systém spou-
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Peugeot 508 dokáže v praxi ujet na 
elektřinu 45 km. Plug-in je k mání 

i ve verzi liftback, který je 
levnější o 35 000 Kč. 

ští spalovací motor. Na akumulátor jsme 
v  kombinovaném režimu bez omezování 
a  se zapnutou klimatizací ujeli 45 km (dle 
metodiky WLTP 52 km). Nejvyšší rychlost 
při jízdě na elektřinu je 135 km/h. Při tako-
vém tempu ale akumulátor vydrží stěží na 
30 km jízdy. 

Dobíjení po 400 km vyrovná 
spotřebu s dieselem

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

Nabití zcela vybitého akumulátoru do 
plné kapacity domácím jednofázovým wall-
boxem o  výkonu 7,4 kW trvá 1,8 hodiny. 
Z běžné domácí zásuvky 230 V/16 A pak 
plné nabití trvá 5,7 hodiny. 

Menší zavazadlový 
prostor i nádrž

Systém hybridního pohonu prostor pro 
cestující nikterak neomezuje, zavazadel 
ale naložíme méně (o 62 litrů). Zavazadlový 
prostor přišel o  dvojité dno. Hodnota 468 
litrů je v  tomto segmentu hybridů lehce 
podprůměrná. Do zavazadlového prostoru 
částečně zasahuje benzinová nádrž, která 
se zmenšila o 19 litrů (na 43 litrů) a posunula 
se až za akumulátory. 

K  dispozici je standardně pětiletá továr-
ní záruka, na akumulátor pak 8 let nebo 
160 000 km. 

Plug-in hybridní Peugeot 508 meziročně 
zdražil o 95 000 Kč. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti, komfort 
cestování, dynamika

O 62 litrů menší 
zavazadlový prostor 

plug-inu 

Design, ergonomie při řízení
Nižší hmotnost 

brzděného přívěsu

Prémiový interiér Vyšší pořizovací cena

PEUGEOT 508 SW PLUG-IN HYBRID
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec společně s elektropoho-
nem (81 kW) pohání přední kola, zdvihový objem 1598 cm3, vý kon 133 kW při 
6000 1/min, točivý  moment 300 Nm při 3000 1/min. Souhrnný výkon pohonu 
165 kW a 360 Nm. Samočinná 8stupňová převodovka.

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

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

Výkony

Nejvyšší rychlost 250 km/h (135 km/h při jízdě na elektřinu), zrychlení z 0 na 
100 km/h za 8,2 s. Spotřeba kombinovaná dle NEDC 1,4–1,6, emise CO2 
kombinované dle NEDC 33–36 g/km. Kapacita akumulátoru 11,8 kWh (využi-
telná 9,3 kWh). 

CENA s DPH 1 240 000 Kč
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Megane páté generace už koupíte pouze s elektrickým pohonem. Není ale třeba tesknit. 

RENAULT MEGANE E-TECH ELECTRIC EV60
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený synchronní elektromotor pohání přední kola, výkon 160 kW 
při 5500–11700 1/min, točivý moment 300 Nm při 100–4700 1/min. 
Stálý redukční převod.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4200/1768/1505 mm, rozvor 2685 mm. 
Zavazadlový prostor 0,389/1,245 m3.

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1711/455 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 160 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,4 s. 
Spotřeba kombinovaná dle WLTP 16,1 kWh/100 km. 

CENA s DPH 1 065 000 Kč

Nová, pátá generace tradičního Renaultu Megane je pouze elektrická. 
Škoda, řeknete si. Ale tenhle megane řadíme mezi nejpovedenější 
elektromobily. Tradičně kritičtí tentokrát k  elektropohonu nejsme. 
Tedy samozřejmě s výjimkou ceny. 

renčních modelů při jízdě po nerovnostech. 
Elektrický megane je pouze o 100 kg těž-
ší nežli starší verze s konvenčními motory. 
Pohotovostní hmotnost 1711 kg je s ohle-
dem na třídu i hmotnost výkonného 60kWh 
akumulátoru (398 kg) mezi podobnými kon-
kurenty jedna z nejnižších. Verze s menším 
akumulátorem (40 kWh) váží dokonce jen 
1580 kg. 

Nabito za 30 hodin 
nebo 35 minut

Megane lze nabíjet střídavým proudem 
o  výkonu až 22 kW (AC). Délka nabíjení 
z 5 na 100 % kapacity proběhne za tři ho-
diny a  patnáct minut. Znatelně rychlejší je 
nabíjení stejnosměrným proudem (DC) 
o výkonu až 130 kW, takže nabití z 10 na 
80 % trvá 35 minut. Z běžné zásuvky je nut-
né čekat 30 hodin.

              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Povedený podvozek, 
jízdní vlastnosti, komfort Stísněný prostor na 

zadních sedadlechSpotřeba, dojezd, 
výkon motoru

Zůstatkové hodnoty

Vyšší cena
Na elektromobil 
nízká hmotnost

 SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

13,7/14,1 13,5/21,9 16,3

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hodnota 

(Eurotax)

90 000 3 roky 59,93 %

150 000 3 roky 52,70 %

210 000 3 roky 45,47 %

Renault Megane E-Tech

Elektrický megane se znatelně zmenšil. 
Oproti hatchbacku dosluhující, čtvrté 

generace je o  znatelných 160 mm kratší. 
S délkou 4200 mm tak patří k nejmenším 
automobilům nižší střední třídy. Menší je 
i šířka, 46 mm je v interiéru znát. Prostor na 
zadních sedadlech je tak stísněný. S ohle-
dem na menší proporce nás ale překvapil 
objem zavazadlového prostoru (389 l), který 
má navíc pode dnem další solidní prostor 
pro nabíjecí kabely. 

Méně výkonu a cena 
do milionu

Vybírat je možné ze dvou verzí. Nejlevnější 
verze EV40 má menší akumulátor (40 kWh) 
i slabší motor (96 kW), a tak se cena vejde 
do milionu korun (945 000 Kč). Udávaný 
dojezd této verze je 300 km. Za příplatek 
120 000 korun získáte větší akumulátor 
(60 kWh), který prodlouží dojezd o  znatel-
ných 150 km a přidá i pořádnou porci výko-
nu. Se 160 kW lze snadněji odhalit kvalitní 
podvozek. Megane se stane rázem zábav-
nější. 

Dojezd 405 km
O  pět kilometrů jsme pokořili hranici 

400 km, která je pro většinu elektromobilů 
nedostižná. To je velmi solidní dojezd, zvláš-
tě když vezmeme v úvahu podmínky testu, 
kdy se teplota šplhala přes 30 °C a klimati-
zace pracovala na plný výkon. Tak úmorné 

vedro u elektromobilů energeticky odpovídá 
zimní teplotě kolem 0 °C a zapnutému to-
pení. 

Naměřili jsme také velmi nízké hodnoty 
spotřeby při ustálených rychlostech. Při 
90 km/h dokonce padl náš redakční rekord 
13,6 kWh/100 km. 

Ze spotřeby a dojezdu jsme tedy nadšení! 
Mimochodem, námi naměřené kombino-
vaná spotřeba 16,3 kWh/100 km de facto 
odpovídá údaji výrobce (16,1 kWh/100 km 
dle metodiky WLTP). 

Jízdní vlastnosti
Megane nezklame ani jízdními vlastnostmi. 

V této disciplíně se elektromobily velmi vidi-
telně zlepšují a megane není výjimkou. Na 
konečném výsledku se podílí řada detailů, 
především ale víceprvková zadní náprava, 
optimální naladění útlumové charakteristiky 
a nízká hmotnost, díky které auto netrpí ani 
podélným vlněním, které trápí řadu konku-
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             MANAŽERSKÉ VOZY               

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

 SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota (Eurotax)

90 000 3 roky 58,37 %

150 000 3 roky 51,25 %

210 000 3 roky 44,12 %

Subaru Outback

Skutečnost, že outback nelze koupit 
s  hybridním pohonem může někomu 

vadit. Pravověrní ale tento počin ocení. 
Každá automobilka s příchodem nové ge-
nerace představuje hybridní modely, kte-
ré mají řadu výhod, ale negativně ovlivňují 
jízdní vlastnosti a auto prodražují o nejméně 

30 %. Subaru se rozhodlo svou vlajkovou 
loď ponechat v klasickém konvenčním pro-
vedení a flotilové emise výrazně snížit elek-
tromobily. Tím prvním má být SUV Solterra, 
které Subaru vyvíjí společně s Toyotou. 

S řadou zásadních změn
Pátá generace na trhu byla sedm let. 

V  květnu přišel nový outback a  s  ním 
i  radikální změny. Světlá výška narostla 
na 213 mm (+13 mm), což je u poloterén-
ních kombi bez vzduchového podvozku 
vůbec nejvyšší hodnota. Díky samočinné 
převodovce a  novému softwaru je symet-
ricky uložený pohon všech kol inteligent-
nější a rychleji reaguje na změnu přilnavosti 
kol. Po stisknutí tlačítka režimu X-Mode se 
trakční schopnosti pohonu ještě zvýší. Veli-
ce sebejistě si outback vede i na silnici. 

Atmosférický boxer objemu 2,5 litru je 
kompletně přepracovaný. Motor dostal pří-
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Světlá výška vzrostla na 213 mm, což je 
unikum. Karoserie je o 50 mm delší 
a o 35 mm širší a znatelně pevnější. 

Má tak odolat novým 
nárazovým testům 

EuroNCAP

mé vstřikování benzinu, filtr pevných čás-
tic a vyšší kompresní poměr (12 : 1 oproti 
10,3 : 1). Nižší spotřeba se odrazila v nepa-
trně sníženém výkonu (ze 129 na 124 kW), 
současně ale narostl točivý moment (z 235 
na 252 Nm). 

Nový bezpečnostní systém EyeSight 
zvládne i  automatický vyhýbací manévr 
a  cestování zpříjemní pokročilý adaptivní 
tempomat. Vedení v pruhu je nyní bravurní, 
auto už v zatáčkách nekličkuje. 

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

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

TCO drží na uzdě
Hlavní položky TCO, tedy nákupní cena, 

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

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

TCO i zůstatkové hodnoty
Pro evropské trhy 

k dispozici jen jedna 
motorizace

Vnitřní prostor, pohodlná zad-
ní sedadla s polohovatelným 

opěradlem

Kratší servisní 
intervaly (15 000 km)

Jízdní komfort, bohatá 
základní výbava, vysoká 

bezpečnost

Vysoká světlost podvozku, 
terénní schopnosti

SUBARU OUTBACK 2.5i
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

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

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1716/484 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 2000/750 kg.

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

CENA s DPH 1 085 000 Kč
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Enyaq společně s VW ID.4 nabízí v rámci celého automobilového trhu vůbec 
nejvyšší zůstatkové hodnoty 

ŠKODA ENYAQ iV 80
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4649/1879/1663 mm, rozvor 2770 mm. 
Zavazadlový prostor 0,585 m3.

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

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

CENA s DPH 1 254 900 Kč

Přestože si elektromobily budou cesty do vozových parků hledat 
bez masivních státních dotací jen obtížně, Škoda Enyaq má velmi 
slibně nakročeno díky vysoké užitné hodnotě a solidnímu dojezdu, 
kdy jsme v rámci testu ujeli v kombinovaném režimu 440 km.

a  tak jsme na plně nabitý akumulátor ujeli 
o 70 km méně (375 km) než s verzí s jedním 
motorem a  pohonem zadních kol. Velkou 
výhodou verze 4x4 je ale možnost tahat pří-
věsy o hmotnosti až 1400 kg. Verze se zad-
ním pohonem zvládne jen 1000 kg. Při tep-
lotách pod bodem mrazu je pak nutné po-
čítat s nárustem spotřeby o 2 kWh/100 km
a snížením dojezdu o 30 až 40 km. 

Nabito za 38 minut 
nebo 8 hodin

Nejlevnější enyaq iV60 umožňuje rych-
lonabíjení stejnosměrným proudem DC 
výkonem až 100 kW. Dražší verze iV80 
nebo iV80x pak nabízí až 125 kW, přičemž 
dobíjení tohoto akumulátoru o  kapacitě 
82 kWh (využitelná kapacita 77 kWh) trvá 
z 5 % na 80 % 38 minut. Ještě o něco rych-
lejší nabíjení nabízí Enyaq Coupé (až 135 kW, 
z 10 na 80 % nabito za 29 minut). 

Domácí nabíjení střídavým proudem AC 
je možné pomocí wallboxu s  výkonem až 
11 kW. V závislosti na kapacitě akumuláto-
ru trvá dobíjení 6 až 8 hodin. Auto lze také 
nabíjet z  běžné třífázové zásuvky (380 V), 
kterou má prakticky každý dům. 

              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Dojezd a spotřeba
Vyšší spotřeba u verze 

4x4 a jen průměrný 
dojezd

Výkon a zrychlení 
Cena výkonnějších 

verzí a výbav

Jízdní vlastnosti, vnitřní 
prostor Plný výkon lze využít 

jen při stavu nabití 
nad 88 % Nadprůměrně vysoké 

zůstatkové hodnoty

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

16,3/16,5 16,2/23,9 17,6

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hodnota 

(Eurotax)

90 000 3 roky 60,74 %

150 000 3 roky 53,41 %

210 000 3 roky 46,09 %

Škoda Enyaq iV 80

Mezi neprémiovými značkami řadíme 
Škodu Enyaq společně s  Volkswage-

nem ID.4,  Hyundaiem Ioniq 5 a Kiou EV6 
k  nejlepším elektromobilům na trhu. Enyaq 
potěší nadprůměrným vnitřním prostorem, 
jízdními vlastnostmi a vyspělými technologi-
emi. 

Velký téměř jako kodiaq
Ve srovnání s  konvenčním kodiaqem je 

enyaq pouze o 48 mm kratší, rozvor je do-
konce menší jen o 23 mm. Vnitřní prostor 
je tak na pomezí modelů Karoq a Kodiaq. 
Sedmimístnou verzi enyaq nenabízí. 

Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru 
s přehledem pojme základní výbavu, nabí-
jecí kabely nebo roletu. 

Verze 4x4 má znatelně 
vyšší spotřebu

Enyaq má na poměry elektromobilu širo-
kou nabídku pohonů tvořenou třemi kapa-
citami akumulátoru a  čtyřmi výkonovými 
stupni. Základní verze s  50kWh akumu-

látorem není určena pro náš trh. V  Čes-
ku tedy základ tvoří verze 60 iV (62 kWh 
akumulátor, využitelných je 58 kWh), kte-
rou pohání elektromotor o výkonu 132 kW 
(cena od 1 124 900 Kč). Reálný dojezd je 
výrazně nad 300 km. Testovaná středně 
výkonná verze nabízí akumulátor o  ka-
pacitě 82 kWh (využitelných je 77 kWh) 
a  elektromotor o  výkonu 150 kW (cena 
od 1 254 900 Kč). Tato verze nás velmi 
příjemně překvapila nízkou dlouhodobou 
spotřebou (17,6 kWh/100 km) a dojezdem 
440 km. Testovali jsme i vrcholnou verzi se 
dvěma elektromotory a pohonem všech kol 
(výkon 195 kW, akumulátory 82 kWh, cena 
od 1 319 900 Kč). Dynamika je o  pozná-
ní lepší (plný výkon všech elektromotorů 
lze využít jen při nabitých akumulátorech 
a  dosažené provozní teplotě), spotřeba 
je ale znatelně vyšší (20,5 kWh/100 km), 
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Název zůstává stejný, ale jinak je nový mutlivan sedmé generace 
zásadně jiným autem než jeho dosavadní jmenovec. Klade si za 
cíl navázat na zásadní přednosti svého předchůdce a  současně 
se dost možná stát posledním velkým MPV se spalovacím motorem.

 SPOTŘEBA  V RÁMCI TESTU – 
2.0 TSI (l/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

11,9/7,5 6,8/9,3 9,3

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota (Eurotax)

90 000 3 roky 53,88 %

150 000 3 roky 47,63 %

210 000 3 roky 41,37 %

Volkswagen Mutlivan T7 

Volkswagen se chystá rozkročit třemi 
směry: vedle testované nové verze T7 

zůstává ve výrobě T6.1, která bude nahra-
zena novým modelem ze společného vývo-
je s Fordem jako levnější pracant nebo řeše-

ní pro zájemce o pohon všech kol, a záro-
veň se ještě chystá uvedení čistě elektrické 
dodávky ID.Buzz Cargo a  její osobní verze 
ID.Buzz. Model T7 má také nepřímo nahra-
dit populární Sharan.

Naprosto nekonvenční pozice Multivanu 
T7 přináší řadu specifik. Po vzoru konku-
renční řady pětimetrových modelů skupiny 
Stellantis je nový model postaven na mo-
dulární platformě osobních automobilů, ale 
na rozdíl od nich sází výhradně na spalova-
cí motory. Zatímco pořídit Citroën Space-
tourer, Opel Zafira nebo Peugeot Traveller 
jinak než v  čistě elektrickém provedení je 
už v praxi téměř nemožné, Volkswagen nic 
takového nabízet nebude. Přesněji řečeno, 
právě pro tento účel vyvinul svébytný mo-
del ID.Buzz na dedikované elektrické plat-
formě.

Lu
ká

š 
V

av
er

ka
, M

ic
ha

l B
us

ta
, f

ot
o 

M
ic

ha
l B

us
ta

Plug-in zvládne brzděné přívěsy do hmotnosti jen 1600 kg. 
S takto těžkým přívěsem jsme ujeli 
na elektřinu jen 17 km. Lepší a levnější volbou 
byla pro nás verze 2.0 TSI/150 kW. 

Výhody platformy osobních 
automobilů

Přechod na techniku spřízněnou s osob-
ními automobily přináší celou řadu výhod –
nižší hmotnost, nesrovnatelně širší možnos-
ti různých komfortních a  luxusních prvků 
výbavy nebo lepší využití vnitřního prosto-
ru. Při zachování obdobného půdorysu (T7 
je nepatrně delší a stejně široká jako T6.1) 
a snížení celkové výšky se podařilo zvětšit 
vnitřní prostor 

2.0 TSI je nejlepší volbou
Z  testovaných motorizací se nám nejvíce 

zamlouvala středně drahá benzinová verze 
2.0 TSI se 150 kW (1,33 mil. Kč). Je dob-
ře odhlučněna a skvěle zrychluje, i když je 
plně naložena. Oproti základnímu motoru 
1.5 TSI/100 kW je spotřeba přitom vyšší 
jen o 0,6 l/100 km (v kombinovaném režimu 
jsme naměřili 9,3 l/100 km). Základní motor 
má navíc s naloženým autem už dost prá-
ce a plug-in je zase o 100 000 korun dražší 
(1,43 mil. Kč). Sice zrychluje obdobně jako 
výkonný dvoulitr, ale jen v momentě, pokud 
je v akumulátoru zbytková energie. Při jízdě 
s vybitým akumulátorem (na elektřinu jsme 
ujeli 36 km) pak při častějším předjíždění 
zbytková kapacita rychle dojde a  tempe-
rament uvadne na podobnou úroveň jako 
u  motorizace 1.5 TSI. Další nevýhodou je 
nižší schopnost tahat brzděné přívěsy, kte-
rá je nižší o  znatelných 400 kg (1600 kg). 
Připomeňme jen, že Transporter T6.1 umí 
tahat přívěsy o hmotnosti až 2,5 tuny. 

Naopak hlavní výhodou plug-in hybridní 
verze je nízká spotřeba. Ovšem ta je zá-
vislá na chuti nabíjet. A  od toho se odvíjí 
i návratnost, kdy je potřeba umořit příplatek 
100 000 korun. 

Brzy by se měla objevit také vznětová 
verze. S pohonem všech kol se ale nepo-
čítá. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Temperament verze 
2.0 TSI i PHEV, jízdní 

vlastnosti

Vyšší spotřeba verze 
2.0 TSI se zátěží

Prostorný interiér, jízdní 
komfort

Jen průměrné zůstatkové 
hodnoty u benzinových 

verzí

Nadprůměrně vysoké 
zůstatkové hodnoty 

u PHEV

Oproti T6.1 (2,5 t) znatelně 
nižší schopnost tahat 

přívěsy (PHEV jen 1600 kg)

VOLKSWAGEN MULTIVAN T7 2.0 TSI DSG
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  benzinový dvoulitrový čtyřválec s turbem pohání přední 
kola, vý kon 150 kW, točivý  moment 320 Nm. Sedmistupňová automatická 
dvouspojková převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4973/1941/1907 mm, rozvor 3124 mm. Za-
vazadlový prostor 1,7 m3 (za 2. řadou sedadel)/3,3 m3 (za první řadou sedadel).

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1999/851 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 2000/750 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 200 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,4 s. 
Spotřeba kombinovaná 7,7 l/100 km (WLTP), maximální dojezd 779 km 
(WLTP), objem nádrže 60 l.

CENA s DPH 1 329 932 Kč

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

VOLKSWAGEN ID.4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4584/1852/1612 mm, rozvor 2766 mm. 
Zavazadlový prostor 0,543/1,575 m3. 

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

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

CENA s DPH 1 358 900 Kč

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

silnější akumulátor, ale při využití nabíjecího 
výkonu až 11 kW. Stejnosměrným proudem 
při nabíjecím výkonu 125 kW větší baterie 
dobijete na 80 % kapacity už za 35 minut. 
ID.4 se slabšími akumulátory zvládá stan-
dardně nabíjení výkonem 50 kW, za přípla-
tek i 100 kW. Rychlejší dobíjení lze aktivovat 
i  dodatečně přes internet prostřednictvím 
softwarových příplatků.

Cena pod milion je minulostí
V době uvedení na trh se dokázala verze 

s  elektromotorem o  výkonu 128 kW a  se 
slabším akumulátorem vejít těsně pod mili-
on korun. Tato varianta už z ceníku zmizela. 
Zdražování hliníku, lithia ale i dalších surovin 
cenu zvedlo o 48 000 Kč a nyní registruje-
me další zdražení o 95 000 Kč. Výkonnější 
verze (150 kW, akumulátor 77 kWh) tedy 
z listopadové ceny 1 263 900 Kč poskočila 
na 1 358 900 Kč s DPH. Za vrcholnou ver-
zi s pohonem všech kol chce automobilka 
1 554 900 Kč (v  listopadu 2021 stála 
1 451 900 Kč. 

Vyšší cenu částečně kompenzuje nadprů-
měrně vysoká zůstatková hodnota. Spo-
lečně se Škodou Enyaq má vůbec nejvyšší 
zůstatkové hodnoty. Po třech letech a ujetí 
150 000 km jsou stále nad polovinou ceny 
(51,9 %). 

              MANAŽERSKÉ VOZY                 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Dojezd, spotřeba, 
zrychlení

Vyšší spotřeba u verze 
4x4 a jen průměrný 

dojezd

Prostorný interiér, jízdní 
vlastnosti

Cena výkonnějších 
verzí a výbav

Zůstatkové hodnoty
Meziroční zdražení

 95 000 Kč

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY

Počet uje-
tých km 

Stáří
Zůstatková hodnota 

(Eurotax)

90 000 3 roky 59,01 %

150 000 3 roky 51,89 %

210 000 3 roky 44,77 %

Volkswagen ID.4

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

na trhu objevil nástupce prodejně úspěšné-
ho elektrického golfu – hatchback ID.3. Trh 
mu natolik věří, že mu většina leasingových 
společností včetně Eurotaxu věští ještě vyš-
ší zůstatkové hodnoty. Mezi elektromobily 
si tak Volkswagen vede mimořádně dobře. 
A vypadá to, že kompaktní SUV ID.4 bude 
možná ještě úspěšnější, protože nabízí více 
prostoru v populárnější kategorii. 

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

Dojezd 450 km, nabito 
za 38 minut

V Česku je ID.4 nabízeno ve třech verzích. 
Nejlevnější pohání elektromotor o  výkonu 
125 kW. Akumulátory s  využitelnou ka-
pacitou 52 kWh zaručí reálný dojezd přes 
300 km. Také druhá verze využívá zadní po-
hon, ale výkonnější elektromotor (150 kW)
i akumulátor (77 kWh). V  rámci testu jsme 

v letních měsících dosáhli dlouhodobé spo-
třeby 17,2 kWh/100 km a  na plně nabitý 
akumulátor ujeli 448 km. V  zimě spotřeba 
stoupla o necelé 2 kWh/100 km a dojezd 
klesl na 403 km. 

Nejvýkonnější verze nabízí dva elektromo-
tory a pohon všech kol. Celkový výkon elek-
tromotorů je 220 kW, využitelná kapacita 
akumulátoru je 77 kWh. Díky druhému elek-
tromotoru spotřeba v rámci testu stoupla na 
20,5 kWh/100 km, a tak lze na plně nabitý 
akumulátor (77 kWh) ujet o  70 km méně. 
Při teplotách pod bodem mrazu pak dojezd 
dále klesá (355 km). 

Dobíjení
V  závislosti na bateriích se liší i  dobíjení. 

Základní verzi střídavým proudem (s nabíje-
cím výkonem 7,2 kW) z wallboxu dobijete 
za zhruba sedm a půl hodiny, což platí i pro 
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DS už dávno nenabízí jen přeznačkované 
citroëny. Značka se osamostatnila už 

v  roce 2014. Prvním samostatným mode-
lem se stalo SUV DS 7 Crossback, po kte-
rém následoval crossover DS 3 Crossback. 
Značka tak chtěla pokrýt segmenty, které 
tehdy zažívaly největší růst. Posléze přišla 
řada i na vlajkovou limuzínu DS 9. Všechny 
modely spojuje pořádná porce avantgardy, 
bohaté výbavy i nadprůměrného komfortu. 
Bezezbytku to platí to i pro nové DS 4. 

Svými vnějšími rozměry (délka/šířka/výš-
ka: 4400/1866/1470 mm) patří k  větším 
automobilům nižší střední třídy. Oproti Peu-
geotu 308 je i výrazně vyšší (29 mm) a nabí-
zí nadprůměrně prostorný zavazadlový pro-
stor, a  to i u plug-in hybridní verze (390 l), 
která je jen o  40 l menší. Počítejte však 
s tím, že taková verze nemůže mít rezervní 
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Elegantní novinka DS 4 úspěšně maskuje sourozeneckou příbuznost s Peugeotem 308. Na první pohled 
není vůbec patrné, že oba automobily spojuje společná platforma Stellantisu.

Umělecký dojem
Představujeme                                        DS 4

kolo a nemá ani další prostor pod podlahou, 
takže nabíjecí kabeláž vozíte v  samostat-
ném kufříků rovnou v zavazadelníku.

Konkurent Audi, BMW 
a Mercedesu

Nová DS 4 se řadí mezi takzvaná prémi-
ová auta segmentu nižší střední třídy C. 
Jejími nejbližšími konkurenty proto budou 
modely Audi A3 Sportback, BMW řady 1 
nebo Mercedes-Benz A. Tomu odpovídá 
i její základní cena 720 tisíc korun za speci-
fikaci 1.2 PureTech 130 EAT8 Bastille. Auto 
disponuje už ve standardním provedení os-
mistupňovou automatickou převodovkou, 
poměrně dynamickým motorem a slušnou 
standardní výbavou. Ta je laděna pro nejrůz-

nější typy řidičů, když nechybí speciální linie 
pro milovníky luxusu (Rivoli), sportovnosti 
(Performance Line) i pseudo SUV (Trocade-
ro Cross a Rivoli Cross). Má kompaktní dél-
ku 440 centimetrů při výšce pouhých 147 
a šířce 183 centimetrů, s velkými koly o prů-
měru 72 cm (ráfky až 20 palců). Na všechny 
automobily je poskytována pětiletá záruka. 

Nabídka motorů 
nezklame

Pro DS 4 byla připravena nová vývojová 
verze platformy nazvaná EMP2. Ta je po-
užitelná pro různé typy pohonů, je vždy 
dynamická a  bezpečná. Díky tomu může 
DS 4 disponovat širokou nabídkou moto-
rů. Kromě základního benzinového tříválce 
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DS Wings spojuje světlomety s  maskou 
chladiče. V  závislosti na verzi se skládá 
z  dvoudílné struktury s  motivy hrotů dia-
mantů, které se postupně zvětšují a vystu-
pují z trojrozměrné mřížky. 

Standardem je desetipalcový středový 
displej multimediálního systému se skvělou 
grafikou i odezvou, u většiny verzí navíc do-
plněný o  jakýsi digitální touchpad před vo-
ličem automatické převodovky umožňující 
zkratku k  často používaným funkcím. I  při 
jízdě lze tuto vychytávku používat nečekaně 
intuitivně. Výborná navigace včas hlásí ra-
dary, stačí jen blinkrem naznačit směr jízdy 
a okamžitě varuje i před radary za křižovat-
kou. Ke standardu většiny výbav patří i obří 
a graficky krásně pojatý head-up displej.

Zvláštní pozornost je věnována sedadlům 
vytvářejícím povedenou komfortní zónu. 

Akustiku zajišťuje hi-fi systém Focal Elect-
ra o  výkonu 690 wattů se čtrnácti repro-
duktory, který poskytuje nevšední zážitek 
při poslechu hudby. Opravdu máte pocit, že 
jste v koncertní síni.

Výhodně 
na operativní leasing 

DS 4 se může vyprofilovat i  jako flotilové 
auto, když pro firemní zákazníky připravilo 
velmi lákavou a  výhodnou nabídku opera-
tivního leasingu začínající už na 8426 koru-
nách měsíčně bez DPH při tříletém používá-
ní a ročním nájezdu 20 000 kilometrů. 

Není bez zajímavosti, že se toto ryze fran-
couzské auto vyrábí v  německém závodě 
skupiny Stellantis v Rüsselsheimu, kde sjíž-
dí z výrobní linky například i Opel Astra nebo 
Opel Insignia.

s turbem jsou to i dvě výkonové verze záže-
hového přeplňovaného čtyřválce a nechybí 
ani vznětová motorizace. 

Vrchol představuje plug-in hybridní sou-
stava elektromotoru s benzinovým čtyřvál-
cem. Výkonný a účinný motor PureTech má 
výkon 180 koní a  elektromotor o  výkonu 
110 koní je napájený baterií s celkovou ka-
pacitou 12,4 kWh, díky níž ujede v kombi-
novaném cyklu WLTP až 55 km. Točivý mo-
ment 360 Nm vozu umožňuje dosáhnout 
rychlosti 100 km/h za 7,7 vteřiny, zrychlení – 
s pevným startem 1000 metrů dosáhne za 
27,3 sekundy. V  roce 2024 je očekávána 
plně elektrická verze.

Neobvykle vyspělé 
asistenční systémy

Z  mnoha pro tuto kategorii neobvyklých 
prvků mne zaujal Active Scan Suspension, 
kdy je pomocí kamery v  rychlostech mezi 
13 a  130 km/h skenována vozovka před 
vozidlem a  podle zaznamenaných nerov-
ností upravováno nastavení tlumičů, aby 
jízda byla co nejpohodlnější. Musím říci, že 
funguje perfektně, měl jsem při jízdě pocit, 
že se přímo vznáším.  

Dalším zajímavým prvkem je noční vidění, 
které má odhalovat dopředu špatně viditel-
né překážky na vozovce, jako jsou cyklisté, 
chodci a zvířata. To by dokonce mělo spo-
lehlivě fungovat i při snížené viditelnosti způ-
sobené deštěm nebo mlhou. 

Výbava jako 
u manažerské limuzíny

DS 4 je novými technologiemi nabité auto 
s nadprůměrnou základní výbavou nabíze-
jící například zapuštěné kliky do karoserie 
nebo na palubní desce neviditelné výdechy 
ventilace. Standardem jsou světlomety full 
LED, přičemž v  nejvyšších výbavách jde 
navíc o  světlomety LED Matrix umožňující 
díky patnácti vypínatelným LED modulům 
mít v noci neustále zapnutá dálková svět-
la bez oslňování ostatních aut nebo při-
svěcování do zatáček. Celkem disponují 
LED světlomety až 150 diodami vpředu 
a 160 diodami v zadní části vozu. Systém  
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Která země má v současnosti nejlepší in-
frastrukturu pro elektromobily v Evropě 

a možná i  na světě? Odpověď asi mnohé 
překvapí – Česko! 

Obzvlášť v oblasti elektromobility se mů-
žeme už dost dlouho setkávat s  informa-
cemi, které jsou různě účelově upravová-
ny nebo neodpovídají skutečnému stavu. 
Často jde dokonce o mystifikace z říše snů 
nebo o prosté bludy a blamáže.

Stačí připomenout, jak stále nedochází 
a jak je vidět ani nedojde k delší dobu prokla-
movanému a některými „experty“ stále uvá-
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Česká tržní skutečnost se opravdu hodně liší od zbožných přání vedoucích představitelů 
Evropské komise

Život s elektromobily 
začíná

ElEktromobilita                                             REALITA A BUDOUCNOST

Další rozmach elektromobility bude záviset především na její ceně

děnému rychlému klesání cen elektromobilů, 
u kterých spíše hrozí v důsledku zvyšujících 
se cen nezbytných surovin jejich logické 
zdražování. Stejně tak nemají pravdu ti, kdož 
argumentují, že rozvoji elektromobility u nás 
brání nedostatečná infrastruktura. 

V  obou případech se stačí podívat na 
aktuální ceníky, porovnat je s  dřívějšími 
a snadno uvidíme, že se žádná zlevňování 
elektromobilů (ani jejich akumulátorů) dopo-
sud nekonala a ani konat nebudou. Pokud 
jde o  infrastrukturu, zde poslouží srovnání 
oficiálně registrovaných elektromobilů s ak-

tuálními počty nabíjecích stanic, resp. u nich 
zabudovaných zásuvek. 

Trocha čísel

Podle respektovaných dat z  Centrálního 
registru vozidel ČR zpracovávaných Sva-
zem dovozců automobilů snadno zjistíme, 
že od roku 2009, kdy u nás došlo k regis-
traci prvních sedmi elektromobilů, bylo do 
konce letošního května v  České republice 
celkem registrováno:
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0,15 procenta, přičemž meziroční nárůst 
pokračuje velmi pomalu. Ani letošní regis-
trace, kvůli tržnímu podílu čistých elektro-
mobilů okolo 1,6 %, zatím nenaznačují, že 
by se dosavadní podíl v  řádu 1,5 promile 
v  rámci vozového parku ČR nějak výrazně 
zlepšil. Vyrobit víc elektromobilů není zase 
takový problém, ale otázkou je, kdo je za ty 
peníze koupí.

Co z toho vyplývá

Další rozmach elektromobility a  rozšíření 
elektromobilů tak bude záviset především 
na jejich ceně, a ta neklesá. Jednou z mož-
ností je zdražení současných automobilů 
nad úroveň elektromobilů, ale tato varianta 
znamená chtít, aby si motoristé kupovali 
něco, na co nemají prostředky. V takovém 
případě by si mnoho z nich ponechalo svá 
auta déle a pokud by potřebovali auto ne-
zbytně obměnit, nalezli by řešení v  koupi 
ojetého auta. Proto také v  poslední době 
tolik roste dovoz ojetin. Tudy cesta k elek-
tromobilitě vede jen těžko.  

Ať chceme nebo nechceme, česká tržní 
skutečnost se opravdu hodně liší od zbož-
ných přání vedoucích představitelů Evrop-
ské komise, šéfů některých výrobců vozidel 
a nerealisticky smýšlejících propagátorů uh-
líkové neutrality. Elektromobily jsou, a  ještě 
nějaký čas u nás budou, stále spíše vozít-
ka jen pro bohaté. Ani mnohé argumenty 
v jejich prospěch zatím bohužel nevyznívají 
z hlediska nejširšího okruhu zákazníků pří-
liš přesvědčivě. Jen těch nabíjecích míst 
máme dostatek. 

•	 10 079 nových osobních vozidel 
poháněných výhradně akumuláto-
ry, z  toho je např. 1897 elektrických 
modelů Škoda Enyaq, 1148 již nevy-
ráběných elektrických modelů Škoda 
Citigo-e a 1145 vozů značky Tesla. 

Dále pak bylo za stejné období zaregist-
rováno: 
•	 334 nových lehkých užitkových vozi-

del poháněných výhradně akumulá-
tory, což představuje celkové regis-
trace 10 935 nových a  dovezených 
elektromobilů (10 413 nových elekt-
romobilů + 522 dovezených ojetých 
elektromobilů Tesla, což dává dohro-
mady 10 935 prvních registrací vozi-
del poháněných výhradně akumulá-
tory za třináct let).

Pro přesnost stojí za uvedení, že za těchto 
třináct let bylo vyřazeno (z větší části vyveze-
no) 112 elektromobilů Tesla a pravděpodob-
ně také určité, těžko přesně dohledatelné 
množství elektromobilů ostatních značek. 

Trochu kalkulace

To znamená, že tuzemská flotila čistě 
elektricky poháněných osobních a  lehkých 
užitkových vozidel dosahuje v současnosti 
zhruba počtu okolo 10 000 až maximálně 
10 800 kusů. Z nich je jistě nemalé množství 
registrováno jako předváděcí vozidla u pro-
dejců (jen těch, kteří nabízejí elektromobily, 
je u nás několik stovek a někteří mají před-
váděcích vozů víc), dále mají registrované 
elektromobily samotní importéři a výrobci. 

Údaje o nabíjecích stanicích se sice různí, 
ale jejich počty stále rostou. Nedávno bylo 

uvedeno, že je v ČR 950 nabíjecích stanic, 
na které připadá v průměru 2,7 zásuvky. To 
znamená, že se u  nás nachází přes 2500 
nabíjecích zásuvek. Pravdou je, že v tomto 
množství je jen menší množství skutečných 
rychlonabíječek, ale vše se vyvíjí a  počty 
stanic, i těch rychlonabíjecích, dál porostou. 

Výsledkem je, že naše infrastruktura dis-
ponuje jednou nabíjecí stanicí na zhruba 11 
čistých elektromobilů, resp. 4,2 elektromo-
bilu na jednu zásuvku. O takovém poměru 
si mohou v řadě nejvyspělejších zemí jenom 
snít, a to mnozí čeští uživatelé elektromobilů 
používají k nabíjení vlastní „soláry“ nebo na-
bíjejí z domácí sítě či wallboxů. 

Některé zdroje započítávají mezi elektrická 
vozidla také hybridní automobily s  vnějším 
nabíjením (plug-in hybridy), které vstoupily 
na český trh o dost později než elektromo-
bily, ale o to víc jich v poslední době přibývá. 
Těch bylo zatím ke konci května registrová-
no 7936 kusů. Aktuálně tedy v  České re-
publice existuje, včetně dovezených ojetin, 
flotila cca 19 tisíc osobních a lehkých užit-
kových vozidel, které lze elektricky nabíjet. 

V evropském měřítku to představuje vyni-
kající poměr nabíjecích stanic k počtu elekt-
romobilů a plug-in hybridů. Na jednu zásuv-
ku nabíjecí stanice je tedy v evidenci jen 7,6 
elektricky poháněného vozidla. Není proto 
divu, že mnohé stojany nabíjecích stanic 
u nás zejí tak často prázdnotou. 

Asi to bude 
trvat ještě dlouho 

Na celkovém počtu osobních automobi-
lů registrovaných v  ČR (cca 6,33 milionu) 
se osobní elektromobily aktuálně podílejí  

Na celkovém počtu osobních automobilů registrovaných v ČR (cca 6,33 milionu) se osobní elektromobi-
ly aktuálně podílejí 0,15 procenta, přičemž meziroční nárůst pokračuje velmi pomalu

Zlevňování elektromobilů se konat nebude
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Elektromobilita postupně dobývá náš 
svět. I když se názory na ni výrazně liší 

od zaryté nevraživosti až po fanatické zbož-
ňování – nedílnou součástí motoristického 
světa již asi zůstane, ať v  té či oné míře. 
A věřme, že postupem doby zvítězí zdravý 
„selský“ rozum a jednotlivá řešení naleznou 
svá přirozená uplatnění vždy tam, kde ten 
který pohon dává věcný, ekologický i eko-
nomický smysl.

Pomineme-li zatím ještě stále minimál-
ně zastoupené elektromobily s  vodíkovým 
pohonem nebo například hybridy doplňu-
jící elektromotor spalovacím generátorem, 
výčet nejčastějších elektropohonů byl již 
zmíněn. 
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Elektromobilita zůstává předmětem divokých diskusí a  je zatížena rozporuplnými informacemi, mýty 
a předsudky, v nichž se řada lidí jen obtížně orientuje. Pojďme se ji pokusit trochu zpřehlednit, říci si, jaké 
vlastně nabízí varianty a uvést jejich klíčové výhody i obtíže.

Elektromobilita…
… slasti i starosti

ElEktromobilita                                                REALITA A BUDOUCNOST

Pojďme si tedy povědět hlavní plusy, mi-
nusy a příklady ze života s elektromobilem. 

Kde nabít?

Síť veřejných nabíjecích stanic se rychle 
rozrůstá a v současné době již jejich počet 
dosahuje tisícovky, přesto takové číslo ne-
musí znamenat, že dojedete nebo nabijete.

Jezdíte-li s  plně elektrickým pohonem, 
na rozdíl od vozu se spalovacím pohonem 
je třeba vždy jízdu do „neznáma“ dobře 
plánovat a  předem počítat s  nutným na-
bíjením. Bez mapy nabíjecích stanic se 
neobejdete. Ano, vidíte je sice dnes v  ka-

ždém elektromobilu v  navigaci, ale není 
nic horšího, když zjistíte, že se vám dojezd 
rapidně snížil a  nejbližší možnost dobít je 
v  nedohlednu. „Záchrana“ vybitého elekt-
romobilu vás může přijít na značné peníze, 
nervy a spoustu času. A vezměte v úvahu, 
že nehledáte pouze nabíjecí stanice, ale 
také „vaše“ stanice – tedy ty, s nimiž máte 
smlouvu – a těch může být v daném místě 
méně nebo i žádné a nabíjení u jiné sítě se 
vám může opět značně prodražit.

Vždy musíte také počítat s  eventualitou, 
že u vybrané nabíječky nebude místo, při-
čemž nikdy nemůžete mít jistotu, že se ři-
dič připojeného vozu vrátí v  čase úplného 
nabití (přestože bude penalizován, nikdy to 
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už se dojezd krátí velmi dramaticky a zdolat 
trasu Praha–Plzeň a zpět na jeden zátah je 
prakticky vyloučené.

Pozor na pokuty 
za nabité, ale stále 
připojené auto

V  okamžiku, kdy zahájíte nabíjení vozu, 
vám nabíjecí stanice i vozidlo indikuje, za jak 
dlouho bude plně nabito. Tento údaj je třeba 
si dobře pamatovat, případně kontrolovat 
pomocí aplikace. Když totiž po uplynutí avi-
zovaného času vůz neodpojíte, budete po 
uplynutí tolerované časové rezervy (každý 
poskytovatel ji řeší trochu jinak) penalizo-
váni, například paušální částkou za každou 
minutu připojení navíc. Přitom obvykle ne-
nabíjíte v místě, kde se i pohybujete, např. 
kde máte obchodní schůzku. 

Nikdo by asi nechtěl zažívat situace, kdy 
se bude muset ze schůzky omluvit s tím, že 
už nadešel jeho čas pro nabíjení a musí jít 
vozidlo přeparkovat mimo nabíjecí stanici.

Hlavně pomalu! Pomalu!

Při jízdě s  elektromobilem (a  vlastně 
i s plug-in hybridem) je třeba značně uzpů-
sobit i  jízdní návyky. Fyziku neošálíte, a tak 
i zde platí, čím vyšší rychlostí pojedete, tím 

není záruka jeho včasného návratu a může 
se vám stát, že nabíjení takového „překá-
žejícího“ vozu skončilo již dávno a řidiče se 
přesto nedočkáte).

Nabíjecí stanice může mít také poruchu 
a ne vždy se dovoláte podpory. 

Na vlastní kůži jsme takovou situaci vy-
zkoušeli, když jsme se večer ve 22 hodin, 
kdy stanice hlásila chybu, na linku podpory 
(renomovaného poskytovatele) nedovolali 
a žádost o zpětné zavolání dopadla tak, že 
odezva přišla teprve v půl páté ráno, a  to 
formou prosté SMS s odkazem na obslužný 
manuál stanice.

V jiném případě jsme sice byli velmi ochot-
ně přepojeni na linku technické podpory, ale 
ta bohužel nebyla schopna kvůli specific-
kému typu závady zprovoznit dobíječku na 
dálku, takže opětovné uvedení do provozu 
bylo reálně očekávatelné nejdříve po dvou 
hodinách. Dotyčný pracovník to sice vnímal 
jako skvělé akční řešení, avšak máte-li pro 
nabíjení k dispozici právě ony dvě hodiny, je 
vaše vnímání času dosti odlišné.

To vše je však vlastně ta lepší varian-
ta, neboť už na počátku víte, na čem jste 
a jaké jsou vaše alternativní možnosti. Není 
totiž také neobvyklé, že nabíjení může být 
automaticky přerušeno či zcela ukonče-
no v  době vaší nepřítomnosti. Jde o  veli-
ce nemilé překvapení v  okamžiku, kdy se 
po několika hodinách vrátíte, potřebujete 
rychle odjet a  vůz není částečně či vůbec 

dobit. Tuto zkušenost jsme si rovněž prožili 
na vlastní kůži a od té doby si necháváme 
dojezd minimálně 30 km pro případ nutné-
ho přesunu k nejbližší další volné nabíječce.

U  plug-in hybridů je situace s  nabíjením 
méně dramatická, neboť vždy s vozem do-
jedete, resp. odjedete, oproti elektromobilu 
však na druhou stranu nemůžete při delších 
cestách počítat s ekologicky šetrnou jízdou 
na elektromotor, protože zkrátka rychle ne-
dobijete ani na sebevýkonnější nabíjecí sta-
nici.

Například jen na cestě Praha–Plzeň a zpět 
(na otočku), tedy asi 200 km při dálniční 
rychlosti 120 km/h v  plně automatickém 
režimu (jenž preferuje primárně elektřinu 
a  teprve po vybití volí kombinaci či spalo-
vací motor) dojedete na elektřinu přibližně 
k  Žebráku (sjezd na pouhém 34. kilomet-
ru), odkud již buď spotřebováváte téměř 
výhradně benzin (s běžnou spotřebou spa-
lovacího motoru), anebo – pokud byste se 
rozhodli dojet čistě na elektřinu – musíte 
počítat, že vám těch 200 kilometrů zabere 
čistého času zhruba 10 hodin (3x 3,5 ho-
diny nabíjení), a  přesto se pak domů vrá-
títe s  prázdnou baterií. A  to počítáme, že 
u všech nabíjecích stanic bude volno.

U  plně elektrických vozidel je pak třeba 
dávat velký pozor na zvolenou rychlost ve 
vztahu ke kapacitě daného akumulátoru. 
U  akumulátorů s  kapacitou do 50 kWh 
a konstantní rychlosti 130 km/h po dálnici 
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vyšší spotřeba. Elektromotor je však na 
rychlost jízdy významně citlivější než motor 
spalovací a současně je výrazně náchylnější 
i na okolní teplotu, a to jak pod 10 °C, tak 
i nad 25 °C.

Některé automobilky na svých stránkách 
dokonce uvádějí procentní hodnoty snížení 
ideálního avizovaného dojezdu ve vztahu 
k nejzásadnějším proměnným veličinám.

Takže vždy pouze pomalu a  s  minimální 
akcelerací, která stavu nabití rozhodně ne-
přidává!

Kam s nimi?

S  čím? S  nabíjecími kabely. Už uložení 
akumulátorů zmenšuje využitelné prostory 
elektrických vozidel a  navíc navyšuje jejich 
celkovou hmotnost. A  co teprve uložení 
kabelů. Tohle téma může působit poněkud 
malicherně, např. startovací kabely vozí 
mnoho řidičů neustále s sebou a nezaberou 
téměř žádný prostor. Avšak dobíjecí kabely 
jsou něco zcela jiného. Jednak je s  sebou 
vozit musíte, protože ne vždy a  všude se 
„vejdete“ k nabíjecí stanici s vestavným ka-
belem, v případě plug-in hybridů pak s se-
bou obvykle musíte vozit dokonce kabely 
dva, jeden do nabíjecí stanice a  druhý do 
běžné zásuvky (jehož součástí je ještě vlast-
ní měnič). 

Přestože jsou kabely relativně krátké (na 
delších dochází ke značným energetickým 
ztrátám), jde o kabely velice silné a tuhé, jež 
nelze ani při nejlepší vůli svinout do menšího 
„klubka“ než o průměru nějakých 30–40 cm 
a  výšce dalších 10 cm. Pro kabely je sice 
velmi často vyhrazen speciální prostor pod 
dnem zavazadlového prostoru, byť zdale-

ka nejde o pravidlo, ale velice často máme 
kufr plný a není snadné dostat kabely ven,  
natožpak vrátit je nazpět. 

Nemluvě o manipulaci s kabely v okamžiku 
nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy 
po každém nabití musíte smotat kabel mok-
rý či dokonce zablácený. Takže nejen kabe-
ly, ale také pracovní rukavice raději neustále 
s sebou a věřte, využijete je, stejně tak jako 
by se využil i deštník, pokud by však nebylo 
potřeba obou rukou pro úspěšné smotání 
a uložení příslušného kabelu.

Bohužel celá kabelová anabáze je zatím 
značně nedořešená, zejména při manipulaci 
ve špatném počasí a zaplněném zavazadlo-
vém prostoru.

A ještě jedno upozornění: v případě nabí-
jení například doma je zakázáno připojovat 
nabíjecí kabel do sítě přes prodlužovací ka-
bely. Riziko zahřívání a zahoření je značné. 
Zásuvku či wallbox tak potřebujete vždy mít 
v dosahu vozu.

Závěrem

Elektromobilita nabízí i mnoho dalších za-
jímavých témat.  Naším cílem nebylo v tuto 
chvíli jakkoliv hodnotit ekonomické a ekolo-
gické aspekty jednotlivých pohonů, ale zdů-
raznit zejména nepříliš diskutovaná specifika 
a eliminovat tak některé zkušenosti, které si 
bude muset mnoho začínajících elektromo-
bilistů jednoduše odžít. 

Máte-li zájem jít s dobou, může být elek-
trický pohon jednou z  vašich cest. Od ři-
diče však vyžaduje mnohem více než jen 
sáhnout hlouběji do peněženky při poříze-
ní vozu. Potřebuje změnu celého přístupu 
k ježdění, změnu jízdních návyků i značnou 
dávku trpělivosti a tolerance.
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Spoluautor článku Jan Jandečka ze společnosti 
Fleet Consulting Group, foto archiv

Jaké alternativy elektrických pohonů Jsou vlastně k dispozici?

milD HYbriDY 
tzv. mHEV
(Mild Hybrid Electric 
Vehicle)

Automobil, jehož spalovací pohonná jednotka je pouze doplněna poměrně slabým 
elektromotorem a přídavnou baterií. Díky této úpravě dokáže mild hybrid lépe využí-
vat rekuperovanou energii pro posílení některých jízdních situací.
Neumožňuje jízdu čistě na elektřinu, v každém okamžiku potřebuje k jízdě spalovací 
motor.
Nevyžaduje ani neumožňuje dobíjení ze sítě či na nabíjecích stanicích, doplňují se 
pouze klasické pohonné hmoty.

FUll HYbriDY 
tzv. HEV
(Hybrid Electric Vehicle)

Automobil se spalovacím motorem a s přídavným výkonnějším elektromotorem než 
u mild hybridu a akumulátorem s omezenou kapacitou.
V určitých situacích již umožňuje i  jízdu čistě na elektromotor, přičemž automaticky 
mezi oběma pohony přepíná. Elektromotor zde slouží většinou pro okamžité využití 
v hraničních situacích – např. pro pomalé popojíždění v koloně, při parkování nebo pro 
okamžité zvýšení výkonu (např. při rychlém rozjezdu do křižovatky), popř. pro hladší 
a vyšší dojezd na volnoběh apod.
Ani tento pohon ještě neumožňuje dobíjení ze sítě či na nabíjecích stanicích, dobíjen je 
automaticky jízdou. Doplňují se pouze klasické pohonné hmoty. Přesto vhodná kom-
binace spalování a elektrické podpory vede k mírnému snížení spotřeby i ekologické 
zátěže.

PlUG-iN HYbriDY 
tzv. PHEV
(tzv. Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle)

Přestože jsou stále vybaveny spalovacím motorem, mají již takovou kapacitu baterie 
a sílu elektromotoru, aby se mohly při nižších rychlostech pohybovat zcela nezávisle 
na motoru spalovacím. Akumulátor však umožňuje jen poměrně omezený dojezd na 
elektřinu (dle modelu vozu od cca 30 do 80 km).
Do plug-inu se již vedle doplňování klasického paliva dobíjí i elektřina. A to na nabí-
jecích stanicích (obvykle je k dispozici pouze pomalé AC dobíjení – tedy střídavým 
proudem s výkonem max. do 22 kW konektory „menekes“ kabelem, který si vozí řidič 
s sebou) anebo pomaleji i z jakékoli běžné zásuvky (s využitím měniče, jenž je součástí 
nabíjecích kabelů a který si opět vozíte s sebou), popř. z tzv. wallboxu – zařízení, které 
je dnes dostupné např. v supermarketech, garážích apod.
V případě plug-in hybridu již lze dosáhnout jak reálných zajímavých úspor jízdou na 
elektřinu, tak úspor na emisní stopě.

ElEktromobilY

Jejich pohon je již plně elektrický, jsou vybaveny výkonným elektromotorem zcela 
nahrazujícím konvenční pohon, jenž jim úplně chybí. Akumulátor elektromobilu je 
jediným zdrojem energie pro pohon a  jeho kapacita dnes umožňuje (dle značky 
a modelu vozu) dojezd v řádech stovek kilometrů. Nabíjet jej lze i z wallboxu, ale 
v  zásadě pokud chcete nabít dostatečně rychle (v  řádu desítek minut až jedno-
tek hodin), potřebujete už nezbytně rychlonabíjecí stanici o stejnosměrném proudu 
a výkonu alespoň 50 kW.

ElEktromobilita                                                REALITA A BUDOUCNOST



Prvním impulzem byla pandemie covi-
du-19, která způsobila narušení me-

zinárodních dodavatelských řetězců s  ná-
slednými obchodními a výrobními tlaky. Dru-
hým je konflikt na Ukrajině, jenž nepříznivou 
situaci ještě více zhoršil a v jehož důsledku 
se prohloubil nedostatek polovodičových 
čipů, který již v loňském roce snížil na celém 
světě produkci automobilového průmyslu 
o osm milionů vozidel. Předběžné odhady 
pro letošní rok pak hovoří o poklesu celo-
světové výroby automobilů o  jeden a  půl 
milionu, což je o  dvě procenta méně než 
plánovaných čtyřiaosmdesát milionů. Navíc 
tu vzniká další kritická situace, kdy lze před-
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Automobilový průmysl se v důsledku dvou bezprecedentních šoků otřásá v základech. A kvůli konfliktu 
na Ukrajině zatím nevidíme světlo na konci tunelu. 

Konec krize v nedohlednu
Automobilový průmysl                                                    RestaRt se odKládá 

Problematickou situaci navíc zhoršují nutné investice do vývoje nových, ekologičtějších pohonů

pokládat, že v  krátkém čase nastane ex-
trémní problém s nedostatkem pneumatik, 
bez nichž se žádné nové auto nedá vyrobit 
a prodat. 

Chybějící saze 
nelze nahradit

Strategickým importérem sazí, jejichž zá-
sluhou jsou pneumatiky černé a bez sazí se 
vlastně nedají ani vyrobit, je totiž Rusko, na 
nějž Evropská unie uvalila celou řadu sank-
cí. Saze jako surovina se mohou zdát něko-
mu primitivní, ale přesto jsou na ně kladeny 

přísná kritéria a  jak uvádí generální ředitel 
Německé asociace gumárenského průmys-
lu Boris Engelhardt: „Jsou nenahraditelným 
materiálem pro výrobu a  více než třetina 
dodávek pochází z Ruska. A ruské dodáv-
ky selhávají a evropské kapacity nestačí na 
uspokojení poptávky.“ Situace došla už do 
takového stadia, že v některých evropských 
gumárenských závodech se očekává úplné 
zastavení výroby, k  němuž ostatně už do-
šlo v prvních továrnách v Itálii a ve Francii, 
k nimž se údajně brzy přidá i Německo. Pro 
motoristy to bude znamenat jediné – jest-
liže už nyní je na trhu nedostatek určitých 
druhů, typů a rozměrů pneumatik, tak jejich 
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počet se bude snižovat a cena bude narůs-
tat o desítky procent. Extrémní zdražování 
pneumatik pak způsobí, že budou dražší 
nejen auta, ale vše, co souvisí s dopravou.

Cena kaučuku 
rekordně stoupá

Kromě sazí začíná autoprůmyslu extrémní 
nervozitu způsobovat i kaučuk. V Thajsku, 
které je klíčovým dodavatelem pro většinu 
gumárenského průmyslu, chybějí v důsled-
ku nové vlny covidu pracovní síly a produ-
centi kaučuku proto musí dramaticky ome-
zovat jeho výrobu. Důsledkem jsou rostoucí 
ceny, kdy v průběhu několika dnů stoupla 
cena kaučuku o více než čtyřicet procent. 

Automobilový průmysl                                                                      RestaRt se odKládá 

Pod tento fakt se navíc podepisují přetrvá-
vající problémy s  logistikou a dopravou do 
Evropy. Podle výrobců pneumatik lze krizi 
očekávat bezprostředně po skončení letní 
sezony, kdy poběží naplno výroba zimních 
pneumatik, kterou může nedostatek kauču-
ku výrazně omezit.

Katastrofální vliv 
konfliktu na Ukrajině

Konflikt na Ukrajině má na automobilo-
vý průmysl katastrofální vliv a po covidové 
krizi, následném nedostatku polovodičů 
a  aktuálním radikálním zvýšení cen energií 
představuje obrovskou ránu pro fungování 
dodavatelsko-odběratelských řetězců a vý-

robu některých komponentů. Jen němec-
ké automobilové společnosti a dodavatelé 
mají v Rusku a na Ukrajině téměř padesát 
závodů, z nichž prakticky žádný nefunguje. 
Problémem však není jen přerušení výroby, 
ale i doprava surovin a již vyrobených kom-
ponentů. Selhává totiž nejen lodní, ale i že-
lezniční a nákladní doprava.

Podle Německé asociace automobilového 
průmyslu VDA je akutním problémem ze-
jména hrozící nedostatek neonového plynu. 
Dalším problematickým prvkem, jehož do-
dávky váznou a budou váznout ještě víc, je 
paladium potřebné například na výrobu ka-
talyzátorů, jehož velkým dodavatelem je pro 
změnu Rusko, jež je strategickým dodava-
telem niklu potřebného pro lithiové baterie 
elektromobilů. Noční můrou pro výrobce 
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Po covidové krizi, následném nedostatku polovodičů a aktuálním radikálním zvýšení cen energií představuje konflikt na Ukrajině další ránu 
automobilovému průmyslu



automobilů je nedostatek elektrických ka-
belů. Problémy s nimi mají například všech-
ny automobilky koncernu Volkswagen. Na 
Ukrajině totiž působí jeden z  jejich největ-
ších výrobců, společnost Leoni zaměstná-
vající přibližně sedm tisíc lidí.  

Zlepšení letos nečekejte

Nedostatek komponentů brzdí výrobu aut 
a co je horší, zvyšuje jejich ceny. Automo-
bilky si to mohou dovolit, když poptávka 
převyšuje nabídku. Zlepšení v  dohledné 
době nelze očekávat, jak dokládá prestižní 
mezinárodní analytická společnost Roland 
Berger se sídlem v Mnichově ve své studii 
„Jak překonat krizi polovodičů. Přetrvávající 
strukturální selhání si vyžaduje strategickou 
reakci automobilového průmyslu“. Analýza 
se opírá o fakt, že zatímco poptávka po po-
lovodičích vzrostla v období od roku 2020 
do roku 2022 o  sedmnáct procent, jejich 
výroba vzrostla jen o  šest procent. A  ka-
pacity se nerozšiřují a  rozšiřovat nebudou. 
Producenti čipů totiž odmítají investovat 
do výroby polovodičů starých typů, kte-
ré požadují automobiloví producenti. Nutí 
tak výrobce, aby přeorientovali elektroniku 
nových vozidel na modernější čipy, jichž je 
dostatek. To ale není tak jednoduché, když 
si uvědomíme, že modelový cyklus vozidel 
trvá přibližně sedm let a investovat do změ-
ny elektronické architektury současných 
modelů není efektivní. 

díly skladem jsou opět 
nutností a velkou investicí

Situaci s  automobilovými čipy zhoršuje 
také změna zásobování ze systému just-in-
-time na just-in-case, tedy vytváření větších 
skladových zásob, což způsobuje, že se 
některým automobilkám daří nashromáždit 
větší počet polovodičových komponentů, 
které jiným o  to více chybějí. Společnost 
Roland Berger proto očekává, že pokud 
se něco zlepší, tak v  roce 2023, ale spíše 
až v roce 2024. Do té doby je třeba počítat 
jak se zdražováním a nedostatkem aut, tak 
i  s dlouhými čekacími dobami. S ohledem 
na aktuální konflikt na Ukrajině, extrémně 
vysoké ceny energií, které budou zřejmě 
ještě růst, stoupající inflaci a prakticky úpl-
né uzavření ruského trhu lze očekávat, že 
výrobci automobilů budou čelit doposud 
nejhoršímu roku tohoto století.
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Jeden malér střídá druhý. Teď akutně hrozí nedostatek nových pneumatik. 



Každý účastník provozu na pozemních 
komunikacích (tedy také, a  zejména, 

řidič motorového vozidla) je kromě povin-
nosti dodržovat pravidla provozu řídit se 
dopravními značkami a podobně a dále je 
povinen chovat se ohleduplně a ukázněně. 
Řidič si tedy před každým jízdním mané-
vrem musí položit otázku, zda je zamýšlený 
manévr v  souladu s  konkrétními pravidly, 
ale také zda odpovídá zásadám ohledupl-
nosti a ukázněnosti. Všem nám je jasné, že 
v naší zemi se touto otázkou mnoho řidičů 
netrápí.

Ohleduplnost 
při předjíždění

Na druhé straně jsou řidiči, kteří jsou kole-
giální, a tak občas někomu uhnou a občas 
někoho pustí. Jenže takový řidič může do-
stat sebe nebo druhého do maléru. Běžně 
můžeme vidět, jak řidič pomalejšího vozidla, 
typicky nákladního automobilu nebo vozi-
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Je zarážející, kolik vyložených neslušností, se kterými se na silnicích zhusta setkáváme, není v rozporu 
s pravidly silničního provozu. Na druhé straně jsou řidiči, kteří se chtějí chovat kolegiálně, a tak občas 
někomu uhnou a občas někoho pustí. Na první pohled přínosná záležitost. Jenže takové chování v sobě 
skrývá různé záludnosti a může se poměrně snadno stát, že řidič jednající v dobré víře dostane sebe 
nebo druhého do maléru.

Všeho moc škodí
BEZEČNOST, PŘEDPISY                                                               OHLEDUPLNOST MŮŽE UBLÍŽIT

dla s přívěsem, jede pravými koly za vodi-
cí čarou, tedy po krajnici. Připadá mu, že 
se chová slušně, protože řidičům za sebou 
dává větší prostor na předjetí. Jenže kromě 
toho, že jízda po krajnici je zakázaná, je po-
psané jednání jednou z nejčastějších příčin 
vážných dopravních nehod, zejména na sil-
nicích, kde jsou krajnice široké. Částečné 
uhnutí na krajnici svádí vzadu jedoucí řidiče, 
aby předjížděli i v případě, že v protisměru 
jedou vozidla. Mají totiž na první pohled 
dost místa a do protisměru při předjíždění 
vůbec nemusí zasáhnout. Problém nastane 
v okamžiku, kdy po krajnici jedoucí vozidlo 
dojede cyklistu, chodce nebo se krajnice 
zúží. V té chvíli se řidič musí vrátit celou šíř-
kou vozidla na vozovku a předjíždějící vozi-
dlo vedle sebe natlačí do protisměru, kde 
pak často dojde k  čelní srážce s  protije-
doucím vozidlem. Pokud tedy vozidlo před 
námi jede částečně po krajnici, předjedeme 
jej vždy jen v případě, že situace v protismě-
ru umožňuje předjetí stejně, jako by vozidlo 
jelo celou svou šířkou po vozovce, a  i my 

provedeme předjíždění obdobně, jako by 
vozidlo po krajnici nejelo, tedy jako obvykle 
využijeme protisměrnou část vozovky. Jen 
tak se můžeme ubránit situaci, kdy se vo-
zidlo z krajnice začne neočekávaně vracet 
na vozovku.

Vybídnutí k předjetí

Jako kolegiální gesto se může jevit zabli-
kání pravou směrovkou řidičem nákladního 
automobilu nebo jízdní soupravy jako sig-
nál, že je volno a je možné jej předjet. V ta-
kovém jednání vzadu jedoucí řidič obvykle 
nehledá žádnou záludnost. Jenže co když 
řidič nebliká proto, aby vybídl k předjetí, ale 
proto, že chce odbočit vpravo a potřebuje si 
nadjet? (Musí-li řidič při odbočování vpravo 
s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu 
vybočit ze směru své jízdy vlevo, dává vždy 
jen znamení o změně směru jízdy vpravo.) 
Může pak dojít k situaci, kdy řidič v domně-
ní, že jej řidič před ním pravou směrovkou 
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Ohleduplností můžete jiné přivést do maléru. Proto v těchto případech nesmí selský rozum stát stranou. 



pokud řidič neměl dostatečný výhled, neměl 
do křižovatky vjíždět. Pak je zde třetí řidič, 
a sice řidič pouštějící. Prozatím tito řidiči zů-
stávají bez povšimnutí a často se nezapisuje 
ani jejich identita. Domnívám se ale, že je jen 
otázkou času, než budou i tito řidiči takříka-
jíc vtaženi do hry. Takový řidič zastavil vozi-
dlo v křižovatce, aniž by k tomu měl zákonný 
důvod, neboť jak bylo uvedeno, vzdání se 
přednosti v  jízdě česká pravidla silničního 
provozu neznají a tedy jej nelze považovat za 
důvod k zastavení v křižovatce. Druhou jeho 
chybou je, že rozhodoval nejen za sebe, ale 
i za další řidiče. Vozidla jedoucí za sebou za-
stavil, možná proti vůli jejich řidičů, protože ti 
třeba nikoho pouštět nechtěli. Ale vůbec ne-
vzal v úvahu motocyklistu, který jel stejným 
směrem. Kdyby se pouštějící řidič podíval 
do zpětného zrcátka, motocyklistu by viděl 
a asi by mu došlo, že když vozidlo z vedlejší 
pustí, může se s motocyklem srazit. To ale 
pouštějící řidič obvykle nedělá a lze mu pro-
to vytknout, že se nechoval ohleduplně, což 
je jeho zákonná povinnost, jak bylo řečeno 
hned v úvodu.

Pouštějte! 
Ale s rozmyslem

Ale ano, pouštějme, je to přece základní 
článek řidičské kolegiality a spolupráce. Jen 
to dělejme s rozmyslem a tak, abychom tím 
nezapříčinili krizovou situaci nebo dopravní 
nehodu. Pokud jedu v pomalu se pohybující 
koloně po hlavní a vidím řidiče, který se už 
hezkou dobu snaží dostat z  vedlejší, zpo-
malím a dám mu možnost průjezdu. On to-
tiž, má-li mně dát přednost v jízdě, musí si 
počínat tak, aby mě nedonutil k náhlé změ-
ně směru nebo rychlosti jízdy. A pokud jedu 
pomalu, k náhlé změně mě logicky nemů-
že donutit. Buď to řidič z vedlejší pochopí 
a situace využije, nebo ne. Ale většinou to 
pochopí. Zásada je negestikulovat a hlavně 
neblikat dálkovými světly. Gestikulace je ne-
bezpečná a mohu v případě nehody být po-
potahován za to, že jsem se vzdal přednosti 
v jízdě tak, že to vedlo k dopravní nehodě. 
Nikdy totiž nevím, kdo bude věc rozhodovat 
a jaká je úroveň jeho znalostí pravidel. A bli-
kání dálkovými světly je světleným výstraž-
ným znamením, které se používá k odvrá-
cení hrozícího nebezpečí, a ne k pouštění.

informuje o možnosti předjet, skutečně za-
čne předjíždět, ale předjížděné vozidlo za-
čne vybočovat vlevo z  důvodu nadjíždění. 
Případná následná dopravní nehoda pak 
nepochybně půjde za řidičem předjíždě-
jícího vozidla, neboť ten si měl být vědom 
toho, co pravá směrovka mohla znamenat. 
Vidíme-li, že řidič před námi dává znamení 
o změně směru jízdy vpravo, vždy si uvědo-
míme, že důvodem může být právě potřeba 
si nadjet, a proto jej předjedeme, jen když 
máme jistotu, že si řidič nenadjíždí před od-
bočením.

Uhýbání na dálnicích

Na dálnicích a podobných komunikacích, 
kde se k  nájezdu na ně užívá připojovací 
jízdní pruh, je běžné, že řidič jedoucí v pra-
vém průběžném pruhu přejede do levého 
pruhu, aby umožnil vozidlu přijíždějícímu 
v  připojovacím pruhu zařazení do pruhu 
průběžného. Pokud se tak stane v  obci, 
je to v  pořádku (až na výjimky vyplývající 
z druhu a parametrů vozidla či jízdní sou-
pravy). Mimo obec ale nastává problém, 
protože řidič vjíždí do středního nebo le-
vého jízdního pruhu v  případě, který není 
dovolen. Připomeňme, že mimo obec se 
na pozemní komunikaci o dvou nebo více 
jízdních pruzích vyznačených na vozovce 
v  jednom směru jízdy jezdí v pravém jízd-
ním pruhu. V  ostatních jízdních pruzích 
se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, 
předjíždění, otáčení nebo odbočování. 
Tedy vytváření prostoru pro jiné vozidlo zde 
uvedeno není a jedná se proto o dopravní 
přestupek. Dokonce o  přestupek pova-
žovaný zejména v  zahraničí za poměrně 
vážný. Často totiž řidič, jenž zaregistruje 
vozidlo v připojovacím pruhu, začne přejíž-
dět do levého pruhu bez ohledu na vozidla 
v levém pruhu již jedoucí. Proto je také v ci-
zině, zejména v Německu, možné vidět na 
takových místech podélnou čáru souvislou 
(plnou čáru), která brání řidiči v určité vzdá-
lenosti před vyústěním připojovacího pruhu 
opustit pravý jízdní pruh. V popsané situaci 
je tedy třeba zůstat v pravém pruhu a ne-
chat na druhém řidiči, zda využije připo-
jovacího pruhu k  dostatečnému zrychlení 
a zařazení se před nás nebo počká a zařa-
dí se až za nás.

Pouštění na křižovatce

Nejsložitější a také nejnebezpečnější je si-
tuace při pouštění na křižovatkách, případ-
ně u výjezdů z míst ležících mimo pozemní 
komunikaci. Zejména v poslední době po-
zoruji nárůst dopravních nehod, na jejichž 
začátku stálo pouštění do křižovatky nebo 
z  výjezdu z  místa ležícího mimo pozemní 
komunikaci. Základním problémem je, že 
pouštění jiného účastníka provozu, tedy 
vzdání se přednosti v  jízdě, není českým 
zákonem o provozu na pozemních komu-
nikacích institucionalizováno, neboli zákon 
s takovou situací prostě nepočítá. Tím pá-
dem není ani nijak stanoveno, jakým způso-
bem se řidič může svého práva na přednost 
v jízdě vzdát. Bude-li řidič jedoucí po hlavní 
komunikaci vyhánět vosu, která mu vlétla 
do kabiny a  řidič na vedlejší si jeho mává-
ní vyloží jako pouštění, je to jen jeho věc 
a bude se na něj hledět jako na kteréhokoliv 
jiného řidiče, který nedal přednost v  jízdě. 
Ale hlavně v  zákoně není zakotvena zása-
da neodvolatelnosti takového úkonu, tedy 
pokud se řidič své přednosti vzdá, může si 
to kdykoliv rozmyslet a pokračovat v  jízdě. 
Z toho plyne, že řidič, který je někam někým 
pouštěn, nikdy nemá jistotu, že jeho manévr 
dopadne podle očekávání.

Myslete na motocyklisty

Typická dopravní nehoda, před kterou mo-
tocyklista předjíždí pomalu jedoucí kolonu, 
načež někdo v koloně zastaví a pustí vozidlo 
z vedlejší. Jeho řidič je rád, využije situace 
a vjede na hlavní. V té chvíli dojde ke střetu 
jeho vozidla s motocyklem. Nastane otázka, 
kdo a v  jakém množství má své pomyslné 
máslo na hlavě. Motocyklista se choval kraj-
ně nedefenzivně a dopouštěl se pravděpo-
dobně dopravního přestupku souvisejícího 
s předjížděním kolony. Ale stále byl na hlavní 
komunikaci, tedy v  oprávněném koridoru. 
Proto, že se choval popsaným způsobem, 
ještě nepřišel o právo na přednost v  jízdě. 
Řidič z vedlejší byl naopak povinen dát před-
nost v  jízdě všem vozidlům přijíždějícím do 
křižovatky po hlavní, tedy i těm, která zrovna 
předjížděla. Argument, že řidič přes automo-
bily motocykl neviděl, je absurdní, protože 
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Mezinárodní energetická agentura před-
pokládá, že kapacita fotovoltaických 

solárních generací se musí do roku 2040 
desetinásobně zvýšit, pokud se má podařit 
zmírnit globální chudobu a omezit oteplová-
ní výrazně pod 2 °C. 

Univerzitní tým vytvořil systém strojového 
učení pro detekci těchto zařízení na sate-
litních snímcích a poté ho nasadil ke zpra-
cování více než 550 TB těchto satelitních 
dat. Na podzim pak v časopise Nature pub-
likoval první globální soupis velkých zařízení 
na výrobu solární energie, přičemž „velké“ 
v  tomto případě označuje zařízení, která 
generují alespoň 10 kW, když je slunce na 
vrcholu (pro srovnání: malá střešní instalace 
má kapacitu zhruba 5 kW). 

Průzkum zahrnující téměř polovinu zem-
ského povrchu, kdy byly odfiltrovány oblasti 
vzdálené daleko od lidských populací, cel-
kově detekoval 68 661 solárních zařízení. 
Za použití jejich plochy a kontroly nejistoty 
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Výzkumníci z  Oxfordské univerzity zmapovali pomocí umělé inteligence a  satelitních snímků každou 
velkou solární elektrárnu na planetě a výsledky dávají impozantní obraz o rozvoji globální fotovoltaiky.

Unikátní mapa solární 
energetiky

Technické inovace                                                   Solární technologie na vzeStUpU

v  použitém systému strojového učení činil 
výsledný globální odhad instalované vý-
robní kapacity ke konci roku 2018 celkem  
423 GW, což je hodnota, která se blíží sta-
tistikám Mezinárodní agentury pro obnovi-
telné zdroje energie (IRENA).

Sledování růstu 
solární energie

Studie vědců ukazuje, že kapacita foto-
voltaické elektrárny vzrostla mezi roky 2016 
a 2018 o 81 %, přičemž nejvýraznější růst 
byl zaznamenán v  Indii (184 %), Turecku 
(143 %), Číně (120 %) a Japonsku (119 %).

Geoprostorově lokalizovaná data umož-
ňují studovat přesné podmínky, které vedou 
k  rozvoji solární energie a  mají podle vý-
zkumníků zásadní význam pro energetickou 
transformaci. Provozovatelé sítí a účastníci 
trhu s elektřinou potřebují přesně vědět, kde 

se solární zařízení nacházejí, aby mohli určit, 
jaké množství energie vyrábí nebo budou 
vyrábět. Rozvíjející se in situ nebo vzdálené 
systémy jsou pak schopny používat data 
o poloze k předpovídání zvýšené nebo sní-
žené produkce způsobené např. prochá-
zejícími mraky nebo změnami počasí. Tato 
zvýšená předvídatelnost umožňuje solární 
energii dosáhnout vyššího podílu energe-
tického mixu. S  tím, jak se solární energie 
stává předvídatelnější, provozovatelé sítí 
budou muset držet v  rezervě méně elekt-
ráren na fosilní paliva. Zároveň méně sankcí 
za nadměrnou nebo nedostatečnou výrobu 
bude znamenat, že bude odblokováno více 
okrajových projektů.

odhalí i stinné stránky

Vědět, kde se zařízení nachází, také umož-
ňuje studovat nezamýšlené negativní dů-
sledky růstu výroby solární energie. Studie 
mj. zjistila, že solární elektrárny jsou budo-
vány nejčastěji v  zemědělských oblastech, 
následují pastviny a až poté pouště či jinak 
nevyužitelné lokality. To zdůrazňuje potřebu 
pečlivě zvážit dopad, který bude mít před-
pokládané desetinásobné rozšíření kapacity 
solární fotovoltaiky v  nadcházejících deká-
dách na potravinové systémy, biologickou 
rozmanitost a půdu využívanou zranitelným 
obyvatelstvem. Rozšiřování fotovoltaiky by 
mělo být motivováno např. pomocí pobí-
dek k instalaci solárních panelů nebo jiných 
možnosti OZE na střechy apod., což způ-
sobí menší konkurenci ve využívání půdy.

Doba ropná 
se blíží ke konci

Tradiční energetiku vystřídají moderní 
a  šetrné technologie. Obrat zřejmě i  kvů-
li konfliktu na Ukrajině přijde dříve, než se 
očekávalo, a zhodnotí know-how evropské-
ho chemického průmyslu.
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Fotovoltaiky expandují z pevniny na moře. Celková kapacita pobřežních zdrojů má mít výkon
 jako 150 000 Temelínů 



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

Proto BASF spolupracuje na vývoji nové 
generace sodíkovo-sírových baterií či vý-
robě elektrolytu pro bateriovou technolo-
gii, která je zvláště vhodná pro stacionár-
ní skladování elektřiny z OZE a  stabilizaci 
přenosových sítí. Portfolio řešení doplňují 
projekty v oblasti power-to-gas, jež taktéž 
napomáhají stabilizaci dodávek energie 
z OZE.

první vlaštovky 
v Česku a na Slovensku

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

„Vše nasvědčuje tomu, že v  energetice 
stojíme na prahu revoluční změny. BASF 
je odhodlána sehrát v ní zásadní roli a bu-
deme-li mít možnost přispět v  tomto seg-
mentu k restartu české ekonomiky, osobně 
to jedině uvítám. Věřím, že podaří-li se nám 
v  České republice tuto příležitost dobře 
uchopit, pomůže nás to posunout z  role 
montovny Evropy do pozice technologické-
ho lídra,“ podtrhuje Filip Dvořák.

Zatímco zisky z těžby fosilních paliv padají, 
jiným odvětvím se daří. Ropu a uhlí čím dál 
více nahrazují energie z větru, slunce a vodí-
ku. Mezinárodní energetická agentura uvá-
dí, že solární energie dosáhla v řadě velkých 
ekonomik historického cenového minima. 
Tempo zlevňování dokonce překonalo pro-
gnózu z předloňského roku. A tak zatímco 
Shell oznámil zrušení 9000 pracovních po-
zic, společnosti, které příklon k udržitelnosti 
a šetrnosti předvídaly, zhodnocují předchozí 
investice.

Zajímavé je, že moderní trendy pomáhají 
prosadit i  někteří tradiční velcí hráči, jejichž 
provozy jsou z principu energeticky náročné. 
Patří mezi ně také chemický gigant BASF, je-
hož hlavní sídlo v německém Ludwigshafenu 
tvoří největší tovární komplex na světě.

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

Nejde přitom zdaleka jen o  minimalizaci 
uhlíkové stopy. BASF si totiž jako evrop-
ská jednička v  chemickém průmyslu včas 
uvědomila, jaký potenciál skýtá pro chemii 
moderní energetika. „Naše odhodlání napo-
moci transformaci energetiky se odehrává 
ve dvou rovinách. V  té první vystupujeme 

v roli konzumenta, ve druhé pak jako firma, 
která vyvíjí, vyrábí a dodává vlastní produkty 
či integrovaná řešení,“ říká Filip Dvořák.

podpůrná řešení 
pro chytrou energetiku

BASF předpokládá, že stejným směrem 
se vydají vlády na všech kontinentech a bě-
hem dvaceti let bude uhlí nahrazeno obno-
vitelnými zdroji (OZE). V  této souvislosti se 
počítá s  nárůstem poptávky po bateriích, 
které budou energii z OZE uchovávat. 

Porovnání umístění solárních zařízení s údaji, co tam bylo dříve, odhaluje nepříjemnou skutečnost, že 
nejběžnější byla zemědělská půda (světle hnědá) 
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Mapa větších solárních zařízení detekovaných do roku 2018 (světlejší barvy – novější) zahrnuje i situaci 
v ČR (třetí sloupec zprava)



Auta poháněná vodíkovými palivovými 
články vypadají stále nadějněji. Kromě 

toho, že produkují nulové emise, velmi účin-
ně vyrábějí elektrickou energii a  fungují při 
nižších teplotách ve srovnání s jinými meto-
dami. Jedním z hlavních typů používaných 
palivových článků je systém s  protonovou 
výměnnou membránou (PEMFC), která 
je propustná pro vodíková jádra (což jsou 
jen jednotlivé protony) a odděluje kyslíkové 
a vodíkové prostory. Když protony prochá-
zejí přes membránu, aby se spojily s atomy 
kyslíku, elektrony proudí kabelem a  tvoří 
molekulu vody, která je kromě elektřiny je-
diným produktem. PEMFC je však náchyl-
ná k selhání, protože může buď vyschnout, 
nebo systém zaplaví nadbytek vody. 

„Vodní podmínky činí výkon palivových 
článků často nespolehlivým, dokonce i  za 
nominálně stejných provozních podmínek,“ 
říká profesor Yutaro Akimoto. Jeho tým 
představil novou techniku pro detekci situ-
ace, kdy vodíkový palivový článek může mít 
sníženou účinnost v důsledku nadměrného 
nebo naopak nedostatečného množství 
vody. Vyvinutý systém je založený na mag-
netickém toku produkovaném elektrickými 
proudy uvnitř palivového článku. Když sys-
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Na univerzitě v  japonské Cukubě navrhli novou metodu neinvazivní detekce poruch vodíkových 
palivových článků, což může vést k technologii zlepšující jejich spolehlivost a k efektivnějším vozidlům 
s nulovými emisemi.

Pohon pro vodíkovou 
revoluci

Technické inovace                                                    Vodík nastuPuje 

tém funguje správně, vytvořené elektrické 
proudy generují charakteristický vzor mag-
netických polí, který lze detekovat pomo-
cí senzorů, což umožňuje okamžitě zjistit 
poruchové stavy ze změn magnetického 
toku. Detektory, které zaznamenají, kdy 
se to děje, přispívají k zajištění špičkového 
výkonu zejména v  komplexech palivových 
článků, v nichž může být obtížné určit, kde 
se problém vyskytuje.

Tým testoval svůj systém se vzduchem 
chlazenou 50W soustavou PEMFC sklá-
dající se z pěti palivových článků. Hustota 
magnetického toku byla měřena pomocí 
senzorů uvnitř chladicích otvorů. 

Výzkum otevírá možnost, aby byly auto-
matizované řídicí systémy integrovány do 
palivových článků, což může připravit cestu 
pro účinnější a praktičtější vozidla s nulový-
mi emisemi.
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Vyvinutý systém je založen na magnetickém 
toku produkovaném elektrickými proudy 
uvnitř palivového článku

Technologie pro vodíkový pohon se neustále zdokonaluje a hlavně zlevňuje
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n  včasná registrace zajistí účast na odborném školení   
 magazínu Business Car – ZDARMA
n  aktivní účast v soutěžích vyhlášených 
 magazínem Business Car
n  možnost spoluvytvářet odborný 
 magazín Business Car

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 
ZA POUHÝCH 

540 Kč s DPH
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