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Euro 7?
Tempo přímo vražedné!
Lobbisté automobilového průmyslu si nesprávně mysleli, že přesvědčili unijní experty, aby 
Evropská unie ustoupila od přijetí přísné emisní normy Euro 7. Jejich argumenty se navíc 
zdály přesvědčivé. Proč v těžké ekonomické situaci dál prodražovat auta se spalovacím 
motorem? Proč dál škrtit jeho emise, když bude stejně za pár let definitivně zakázaný? 
Proč nutit výrobce odklánět investice do mrtvé techniky, místo aby je vložili do elektromo-
bility? Zdání však klame. Emisní normu Euro 7 nakonec Evropská komise schválila, a tím 
de facto zatloukla hřebíček do rakve aut se spalovacími motory. 
Nově se totiž nastavují podmínky, které (pokud to změnou technologií automobilky vůbec 
stihnou zavést do 1. července 2025) dále zpřísní, a tím také zdraží současná auta se spa-
lovacími motory. Pokud návrh schválí členské státy a Evropský parlament, měla by pravidla 
pro nová osobní auta platit od poloviny roku 2025, pro nákladní o dva roky později.
EU přitom chce, aby se emise oxidů dusíků (NOx) snížily ve srovnání s předchozí normou 
Euro 6 o 35 procent. Mají se dále snížit emise pevných částic vypouštěných do ovzduší. 
Norma Euro 7 také sladí limity pro benzinová a dieselová auta, kdy limit 60 miligramů na 

kilometr pro benzinové motory začne nově platit i pro diesely (dosud 80 miligramů/km).
Zároveň má dojít také ke snížení výfukových plynů o 13 procent. Evropská komise požaduje, aby se vozy pohybovaly ve vytyčeném emis-
ním pásmu i při cestách, které jsou kratší než 10 kilometrů. Vyřešit fázi studených startů, logicky spojených s nejvyššími emisemi, to by 
byl úkol hodný Toma Cruise v dalším pokračování filmové série Mission: Impossible.
Velmi podstatné je to, že všechny emisní limity včetně spektra teplot se musí plnit pro dané auto 10 let a při ujetí 200 000 km, to je 
zdvojnásobení stáří a počtu ujetých kilometrů proti současnosti. Takže se zřejmě automaticky počítá s tím, že řada nově vyrobených aut 
s aplikovanou emisní normou Euro 7 posléze neprojde prověrkou (v ČR v STK) a nebude se smět vrátit na silnice.
Bez ohledu na stále zásadnější důkazy o nesmyslnosti totálního přechodu na elektromobilitu, zvláště v podobě velkých aut s těžkou baterií 
kvůli argumentaci lepšího dojezdu a pro bohatou klientelu, se politické prosazování elektromobility valí jako tsunami. S novými aspekty 
totální kontroly orwellovskou centrální mocí v Bruselu s pomocí IT nabírá ideologie čisté mobility rysů srovnatelných s bojem za „čistou 
rasu“. Ta ovšem stála desítky milionů životů.
Kolik bude stát celá ideologie světlých zelených zítřků, včetně ohrožení 14 milionů pracovních míst elektromobilitou v evropském i v čes-
kém autoprůmyslu, a omezení individuální svobody v důsledku nedostupných aut? To si asi již brzy na vlastní kůži vyzkoušíme.

Další zajímavé nápady z Bruselu pro vás budeme i nadále monitorovat a rádi se s vámi o ně podělíme.

Závěrem bych Vám chtěl za celou redakci popřát pevné zdraví, příjemnou předvánoční atmosféru a krásné prožití vánočních svátků.

    

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

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

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

Příjemné čtení!
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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AKTUALITY                   STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

Nový trend ve financování
V  reakci na rostoucí poptávku po ojetých zánovních vozech začala leasingová 

společnost Arval nabízet i  jejich financování. Na tuzemském trhu tuto službu po-
skytují pouze dva subjekty a Arval láká příznivější cenovou politikou. Společnost ga-
rantuje český původ u aktuálně 50 nabízených automobilů s průměrným nájezdem 
60 tisíc kilometrů a stářím do 4 let. Při provozu ojetého vozu na operativní leasing 
odpadají nepříjemnosti spojené s náhlým servisem, protože nečekaný servisní zá-
sah zajistí Arval v rámci pravidelné měsíční splátky.

Business Lease získal 
velkou fleetovou 
zakázku 

Nové značení 
pomáhá udržet 
odstup

Nedodržování bezpečné vzdálenosti od 
ostatních vozidel patří k  nejčastějším pří-
činám dopravních nehod. Podle statistik 
ministerstva dopravy nedodržuje přitom do-
poručený odstup dvě vteřiny od ostatních 
vozidel mimo obec téměř sedmdesát pro-
cent řidičů. Zlepšit by to mělo nově instalo-
vané dopravní značení přímo na vybraných 
úsecích dálnic. 

Od druhé poloviny roku 2022 začíná Business Lease zajiš-
ťovat mobilitu zaměstnanců společnosti JT International. Ti 
budou jezdit v elektrifikovaných modelech Škoda Octavia iV 
a Superb iV a vozech Toyota Corolla Hybrid a RAV4 Hybrid. 
Business Lease bude nejen financovat a spravovat 120 firem-
ních vozidel, ale stane se i partnerem při zavádění nové Car 
Policy, která je více zaměřena na vozy s alternativními poho-
ny. JT International svým projektem „Green Mobility“ chce do 
roku 2030 provozovat z celkového fleetu 70 % vozidel s hyb-
ridním či elektrickým pohonem.

„Těší nás, že naše zkušenosti a  pečlivé sledování trendů 
v oblasti mobility, zejména pak nástup reálného využití elekt-
romobilů a hybridů, jsou vnímány jako přidaná hodnota k pa-
letě našich služeb. Umíme firmám navrhnout optimální sklad-
bu flotily a optimalizovat jejich každodenní provoz. Společně 
s partnery zajistíme i doprovodnou infrastrukturu pro dobíje-
ní,“ komentuje začátek spolupráce Michal Kovařík, obchodní 
ředitel Business Lease.
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AKTUALITY                   STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

Vysněné auto mladých? 
SUV to rozhodně není!

Ujetí 614 kilometrů 
na jedno nabití 
je realitou

Oblíbené Mitsubishi ASX se vrací do Evropy

Hyundai Ioniq 6 právě absolvoval zkouš-
ky WLTP s  výsledkem průměrné spotře-
by energie 13,9 kWh/100 km. V praxi to 
znamená, že streamliner ujede na jedno 
nabití 614 kilometrů. Za nízkou spotřebou 
stojí vyspělá platforma E-GMP s možnos-
tí 800V nabíjení, které prodlouží dojezd 
o 351 km během 15 minut. Nabití z 10 na 
80 % trvá 18 minut. Významnou roli hraje 
také precizní aerodynamika s  koeficien-
tem 0,21, což je jedna z nejnižších hodnot 
mezi sériovými vozy. Na český trh bude 
novinka uvedena koncem roku.

Nové ASX, vyvinuté speciálně pro evrop-
ský trh, je postavené na podvozkové plat-
formě CMF-B aliance Renault-Nissan-Mi-
tsubishi. Přichází se širokou nabídkou po-

Češi spadající do generace Z  mají jasno. 
Preferují větší a praktičtější vozy se zážeho-
vým motorem. Popularita finančních produk-
tů roste na úkor nákupu za hotové, třetina 
dotázaných očekává možnost pořídit vůz 
on-line. Většina z  nich automobil zatím ne-

honných jednotek včetně plug-in hybridního, 
hybridního (HEV) a mildhybridního ústrojí. Vy-
sokou úroveň praktičnosti zajišťuje zavazadel-
ník o objemu 332 litrů (VDA), který je možné 

vlastní, ale do 30 let věku by ho rádi měli. Vidí 
jej jako nástroj k příjemnějšímu spojení pra-
covního i soukromého života. Při finální volbě 
sice mladí trvají na určitých prvcích výbavy, 
ale jinak jsou schopni dělat kompromisy. Na 
loajalitu k určité značce se tu nehraje. 

posunutím zadní lavice vpředu zvětšit o dal-
ších 69 litrů (VDA). Moderní bezpečnostní 
a multimediální technologie kopírují rozsáhlé 
možnosti aktuálních modelů Renault. 
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Emil Frey Group 
bude zajišťovat český 
import pro skupinu 
Stellantis

V dubnu letošního roku se skupina Emil 
Frey Group dohodla s  koncernem Stel-
lantis na začlenění značek Abarth, Alfa 
Romeo, Fiat, Fiat Professional a Jeep do 
svého portfolia a  převzetí odpovědnosti 
za dovoz vozidel těchto značek do Čes-
ké republiky. Současná společnost Fiat 
Chrysler Automobiles ČR s.r.o. přesouvá 
své sídlo na Olbrachtovu ulici v  Praze. 
Současně skupina převzala i stávající za-
městnance a smlouvy s koncesionáři.

BMW i4 je dostupnější
Od listopadu 2022 se rozšířila nabídka 

elektrického Gran Coupé BMW i4 o novou 
základní variantu i4 eDrive35. Ve srovnání 
se svými sourozenci má baterii s využitel-
nou kapacitou 66 kWh, která zajistí dojezd 
až 490 km (WLTP). Elektromotor s  nej-
vyšším výkonem 210 kW pohánějící zadní 

kola zajistí zrychlení z  0 na 100 km/h za 
6 sekund. Základní cena modelu BMW i4
eDrive35 byla stanovena na 1 352 500 Kč.
Ve srovnání s BMW řady 4 420 Gran Cou-
pé je tato cena přesně mezi základními 
modely se zážehovým a  vznětovým mo-
torem.

8  I  listopad 2022

Výhodné financování firemních vozů
Volkswagen Financial Services je 

již třicet let synonymem pro výhod-
né financování automobilů ze stáje 
koncernu Volkswagen. Od letošního 
roku však nabízí operativní leasing či 
úvěr na nákup firemních vozů všech 
značek dostupných na českém trhu. 
Klientům tak poskytuje komplexní ře-
šení jejich firemního vozového parku. 

Rozšíření nabídky financovaných značek 
je odpovědí na mobilní potřeby firemních 
klientů, od malých a středních firem finan-
cujících například jen dva vozy až po nad-
národní společnosti s flotilami se stovkami 
automobilů. Tímto krokem se Volkswagen 
Financial Services stává univerzální lea-
singovou společností schopnou plnit veš-
keré požadavky klientů v oblasti financo-
vání osobních a užitkových vozů. 

Ke třicetiletým zkušenostem Volks-
wagen Financial Services v oblasti finan-
cování vozového parku na českém trhu, 

dlouholetým stabilním partnerstvím a indi-
viduálnímu přístupu tak nyní přibyla další 
klientsky atraktivní výhoda. Tu navíc prů-
běžně doplňují nabídky na vybrané akční 
modely ve spolupráci s  předními znač-
kami nebo nabídka testovacích zápůjček 
vozů firemním klientům. 

Pro všechny značky vozů dostupné na 
českém trhu Volkswagen Financial Servi-
ces nabízí financování prostřednictvím 
operativního leasingu a úvěru. A to včetně 
poslední novinky Financování CHYTŘE. 
Jde o  výhodný úvěr s poslední nerovno-
měrnou splátkou. Samozřejmostí je pak 
široká škála doplňkových služeb včetně 
servisu, pneuservisu, pojištění, dálničních 
známek, volné hranice kilometrů nebo 
elektronické knihy jízd.

A nesmíme zapomenout ani na zásadní 
trend ve firemních flotilách – rostoucí po-
čet elektromobilů. I  v  této oblasti Volks-
wagen Financial Services nabízí firmám 
výhodné financování a  další doplňkové 

služby spojené s využíváním elektrického 
vozidla. Mezi tyto služby patří například 
výhodnější pojištění pro elektromobily, do-
bíjecí karty nebo servis, který je dokonce 
levnější než u spalovacích motorů. 

Pokud chcete vědět víc, jsou tu pro vás 
www.vwfs.cz.

pr
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Ušetřete na servisech Audi 
až 25 000 Kč

V rámci zimní sezónní akce Audi pořídíte servisní balíčky na nové, skladové nebo 
již provozované vozy, které ještě nebyly na první předepsané prohlídce, se zvý-
hodněním až 25 000 Kč. Předplacením servisu si fixujete ceny na dlouhou dobu 
dopředu bez ohledu na zdražení práce a dílů. Držitelé karet Audi MyCard Service+ 
mají nárok na slevy z cen produktů Audi Collection a Audi originálního příslušenství 
s dopravou zdarma do 28 odběrných míst Audi a možností vrácení zboží do 14 
dnů. K dispozici je také modul pro stálé on-line připojení vozů vyrobených od roku 
2008, takže v aplikaci můžete neustále sledovat jejich polohu. 

Servis na 5 let bez starostí
Volkswagen Financial Services nabízí k úvěrům na nové vozy sjednaným do konce 

roku předplacený servis na 5 let zdarma či do nájezdu 60 000 km. V případě vozů Audi 
a  Volkswagen je limit navýšen na 90 000 km. Reaguje tak na obavy řidičů spojené 
s rostoucími náklady za servis vozidel. Předplacený servis kryje všechny náklady spo-
jené se servisními úkony předepsanými výrobcem. 

Mýtné brány 
motivují dopravce 
zůstat na dálnici

Česká republika je součástí významných 
transportních tras v  Evropě. Díky elek-
tronickému mýtnému se daří efektivně 
držet dálkovou silniční nákladní dopravu 
na dálnicích. Podíl zahraničních plátců 
na výběru mýtného se v srpnu dostal na 
hranici 49,4 procenta. Zahraniční doprav-
ci uhradili na poplatcích více než 608 mi-
lionů korun. Nejvíce zahraničních vozidel 
pochází z  Polska, Slovenska, Rumunska 
a Maďarska.

BusinessCar

Kia s parametry supersportu
S uvedením modelu EV6 GT 

dostává Kia do nabídky elek-
tromobil s výkonem 430 kW, 
který je schopný akcelerovat na 
100 km/h za 3,5 sekundy. Díky 
77,4kWh akumulátoru ujede 
424 až 546 kilometrů. Speciálně 
pro tuto verzi byly vyvinuty jízdní 
režimy GT a Drift pro maximální 
požitek za volantem. Od běžné 
řady se odlišuje jinými nárazní-
ky, většími brzdami a kontrastně 
zelenými detaily zvenčí i uvnitř. 
Podvozek je celkově tužší, a to 
včetně stabilizátorů. Cena star-
tuje na 1 780 980 Kč. 

NOVÝ PEUGEOT
308 SW

Jedinečný
Dojezd až 72 km ve 100% elektrickém režimu – kompletní dobití do 2 hodin –

emise < 26 g CO2/km

Plug-in hybrid

�Spotřeba a emise CO2 modelu 308 SW HYBRID v kombinovaném provozu 1,1–1,2 l/100 km, 25–26 g/km. Dojezd až 72 km je měřený dle metody WLTP v městském 
provozu pro 308 SW HYBRID 180 e-EAT8. Foto je pouze ilustrativní. *Nad rámec běžné dvouleté záruky je o Peugeot 308 SW HYBRID kompletně postaráno v rámci servisní smlouvy OPTIWAY SERVIS 
na 5 let či do najetí 50 000 km. Více na peugeot.cz.

430_22_PEU_308SW_PHEV_215x280.indd   1 31.10.2022   9:33



10  I  listopad 2022

NOVÝ PEUGEOT
308 SW

Jedinečný
Dojezd až 72 km ve 100% elektrickém režimu – kompletní dobití do 2 hodin –

emise < 26 g CO2/km

Plug-in hybrid

�Spotřeba a emise CO2 modelu 308 SW HYBRID v kombinovaném provozu 1,1–1,2 l/100 km, 25–26 g/km. Dojezd až 72 km je měřený dle metody WLTP v městském 
provozu pro 308 SW HYBRID 180 e-EAT8. Foto je pouze ilustrativní. *Nad rámec běžné dvouleté záruky je o Peugeot 308 SW HYBRID kompletně postaráno v rámci servisní smlouvy OPTIWAY SERVIS 
na 5 let či do najetí 50 000 km. Více na peugeot.cz.

430_22_PEU_308SW_PHEV_215x280.indd   1 31.10.2022   9:33



AKTUALITY                   STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

Volkswagen vám auto 
přezuje zdarma dvakrát 
ročně

Se zákaznickou kartou Volkswagen MyCard Servi-
ce+ máte kompletní výměnu kol dvakrát do roka 
zdarma a  slevy na pneuservis. K  zákaznické kartě 
Volkswagen MyCard Service nebo její placené rozší-
řené verzi Service+ patří i další výhody (například slevy  
10 % na produkty), které uplatníte při nákupu produk-
tů Lifestyle a  originálního příslušenství. Objednávky 
z e-shopu lze zdarma dodat na prodejnu se 14denní 
lhůtou na vrácení. Kompletní servisní prohlídka stojí 
299 Kč. Také Volkswagen nabízí balíčky předplace-
ného servisu pro osobní i  užitkové vozy se slevou  
15 000 až 30 000 Kč. Akce se vztahuje na nové, skla-
dové a již provozované vozy, které ještě nebyly na prv-
ní předepsané prohlídce. 

Zimní servisní akce SEAT/CUPRA plná slev
Svěřte svůj SEAT nebo 

CUPRU před zimou do rukou 
autorizovaného servisu. Díky 
kartě MyCard Service+ vám 
kola v  rámci ročního paušá-
lu 1990 Kč vymění zdarma 
a ještě máte k dispozici řadu 
dalších bonusů, například 
také 10% slevu na originální 
příslušenství nebo výměnu 
stíracích lišt. Detailní preven-
tivní prohlídka stojí 299 Kč, 
kde opět díky kartě čerpáte 
slevu 10 % na originální díly. 
Předplacené servisní ba-
líčky mohou ušetřit dalších  
20 000 Kč. 

Celkový počet registrovaných aut letos sice klesl, zato 
meziročně stouply registrace elektrifikovaných vozů o 28 % 
na 26 910. Elektromobilů se prodalo o  57 % více, a  to 
2869. Leasingová společnost LeasePlan eviduje zájem 
o ekologické vozy zejména u nadnárodních korporací, kte-
ré zde mají pobočky. Podle průzkum EY Fleet Survey 2022 
je 87 % všech služebních jízd kratších než 200 kilometrů, 
což je pro elektromobily zcela bezproblémová vzdálenost. 
Majitelé nemovitostí a podnikatelé budou pod vlivem letoš-
ního roku investovat do solárních panelů, které pak budou 
využívat i pro nabíjení elektromobilů.

Elektromobilita překoná i energetickou krizi

12  I  listopad 2022BusinessCar

* Cílem této reklamy je propagovat očekávané trendy budoucí mobility. Kombinovaná spotřeba elektrické energie pro Hyundai IONIQ 5 s kapacitou 
akumulátoru 77,4 kWh, pohonem 4×4 a 20″ koly z lehké slitiny je 19,1 kWh / 100 km; kombinované emise CO2 0 g/km (WLTP). 1Dojezd vozidla se může 
mírně lišit v závislosti na stavu vozovky, vašem jízdním stylu, klimatických podmínkách či typu pneumatik. 2Doba nabíjení se může lišit v závislosti 
na výkonu nabíjecí stanice, celkové kapacitě a teplotě trakčního akumulátoru či okolní teplotě v místě nabíjení. 3Hyundai na většinu svých modelů 
poskytuje 5letou záruku bez omezení počtu kilometrů, která se vztahuje na vozidla distribuovaná autorizovaným prodejcem Hyundai koncovému 
zákazníkovi. 4Koncovým zákazníkem je osoba, společnost nebo jakýkoli jiný subjekt, který kupuje nové vozidlo Hyundai od autorizovaného prodejce 
Hyundai nikoli za účelem jeho dalšího prodeje. Trakční akumulátory jsou navíc chráněny zárukou po dobu 8 let nebo 160 000 km, podle toho, co nastane 
dříve. Pro více informací se obraťte na svého nejbližšího autorizovaného prodejce značky Hyundai.

Hyundai znamená mnohem víc než jen přemisťování z bodu A do bodu B. Přenese vás z dneška 
do zítřka. S vozy, jako je IONIQ 5, vítěz World Car of the Year 2022, budete jezdit déle a dobíjet 
rychleji. Dojezd až 507 km a nabití na 100 km jen za 5 minut. Pokud vás už tohle zaujalo, pak se těšte 
i na cestování po obloze zcela bez emisí s Urban Air Mobility. Nebo na setkání se SPOTem, agilním 
mobilním robotem, který se nikdy neunaví a je vždy připraven pomoci. Věřte, že nebudete čekat 
dlouho. Více informací na www.hyundai.cz/budoucnost

Cílem Hyundai je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2045.

Nechte Hyundai pohánět 
váš svět.
Od elektrické současnosti  
k mobilitě zítřka.
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Cílem Hyundai je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2045.

Nechte Hyundai pohánět 
váš svět.
Od elektrické současnosti  
k mobilitě zítřka.



AKTUALITY                   STRUČNÉ ZPRÁVY Z AUTOMOBILOVÉHO TRHU

Hřebec s lepší 
výbavou a tažnou silou

Mustang Mach-E je nyní standardně vybaven inteligentním 
automatickým tempomatem 2.0, který s využitím údajů z na-
vigačního systému a  přední kamery reguluje rychlost jízdy 
nejen podle dopravních značek, ale i s ohledem na blížící se 
zatáčky a křižovatky. Zároveň došlo ke zvýšení nejvyšší pří-
pustné hmotnosti přívěsu z 1000 na 1500 kg. Tento údaj se 
vztahuje na Mustang Mach-E s 91kWh akumulátorem. Aktu-
alizovanou nabídku doplňuje nový modrý a šedý lak spolu se 
dvěma novými designy kol. 

Jeep to hodlá v Evropě pořádně roztočit
Jeep plánuje představit do roku 

2025 čtyři nové modely. V Evro-
pě bude k roku 2030 nabízet už 
jen elektromobily. Nejblíže sé-
riové výrobě je kompaktní SUV 
Jeep Avenger s premiérou dato-
vanou k 17. říjnu. Mezi novinka-
mi se objeví i Recon, což je bez- 
emisní derivát wrangleru určený 
do náročného terénu. Posledním 
očekávaným přírůstkem bude 
elektrický wagoneer, tedy velko-
prostorové rodinné SUV. Pohon-
ná soustava bude mít až 441 kW 
a umožní vozu pokořit 100 km/h 
za 3,5 sekundy. Dojezd je kalku-
lován na 640 km. 

CUPRA dodává leona se stříd-
mějšími motory 1.5 eTSI 110 kW 
DSG a  2.0 TSI 140 kW DSG. 
Smyslem je poskytnout sportovní 
styl bez nutnosti platit za výkon, 
který zákazník nevyužije. Základní 
výbava zahrnuje full LED světlo-
mety, exteriérový design CUPRA 
a  18palcová kola. V  interiéru 
na vás čekají vyhřívaná sedadla 
a plná konektivita až 12palcového 
infotainmentu. Základní cena mo-
delu CUPRA Leon 5D začíná na 
779 900 Kč, verze Sportstourer 
startuje na 799 900 Kč s motorem 
1.5 TSI 110 kW a manuální převo-
dovkou.

CUPRA Leon pro nesportovní lidi
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Nové MG ZS bylo testováno a k dokonalosti vyladěno na evropských silnicích. Kromě vysoké úrovně bezpečnosti si při jízdě 
vychutnáte prostorný komfortní interiér i velký zavazadlový prostor. K pohonu vám poslouží dva spolehlivé a úsporné zážehové 
motory o výkonu 106 nebo 111 k a k  tomu všemu dostanete nadstandardně bohatou výbavu. Nové MG ZS vám prostě dává 
všechno co potřebujete za skvělou cenu.
Tovární záruka 7 let / 150 000 km.
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Peugeot e-208 
dojede dál a rychleji

Peugeot e-208 je po technické moder-
nizaci. Dostal o  15 procent výkonnější 
motor, takže nyní poskytuje 115 kW. Díky 
vyšší účinnosti klesla průměrná spotřeba 
na 12 kWh a zároveň se prodloužil dojezd 
o 38 km na celkových 400. K tomuto vý-

sledku přispívá tepelné čerpadlo, opti-
malizovaný převodový poměr a  pneu-
matiky třídy A+. Pro domácí nabíjení 
mají zákazníci na výběr mezi jednofá-
zovou 7,4kW nabíječkou nebo silnější 
třífázovou s výkonem 11 kW. 

Pojízdná laboratoř vzdělává mládež

DS 3 se stává 
etalonem 
francouzského 
luxusu

DS 3 přijíždí s novým designem a exklu-
zivním červeným lakem inspirovaným kon-
ceptem Wild Rubis. V  interiéru najdeme 
nový 10,3 palce velký infotainment a seda-
dla z inovativní pěny. Dle výbavy kombinuje 
čalounění z udržitelné látky, kvalitní kůže i al-
cantary. Verze E-Tense dostala nový elekt-
romotor o výkonu 115 kW s 54kWh baterií. 
Z technologií nabídne propracovaný kame-
rový systém a prvky autonomní jízdy včetně 
vyspělého protikolizního asistenta. 

Návěs vezoucí mobilní labo-
ratoř Škoda EDU.LAB navštíví 
během podzimu základní ško-
ly a akce spojené s podporou 
zájmu o  techniku a  rozvojem 
dětí. Celkem kamion navštíví 
50 základních škol v  ČR. Ve 
venkovní expozici si mohou 
studenti sami vyzkoušet pro-
gramovatelné roboty, které 
podporují vynalézavost a kre-
ativitu. Zručnost si vyzkou-
ší na „pneučasovce“ Škoda 
Motorsport a  přítomen bude 
i model Enyaq iV, na jehož vý-
robě se z  velké části podílejí 
roboti. 
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Rozhovor J. Harpaz
Řezné nástroje se budou 
muset přizpůsobit.
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Head-Up displeje s RR

Nové trendy na CES
Nyní se zaměřuje na futuristické 
projekty pro budoucnost.

30
 K

Č 
 • 

 1
,4

0 
EU

R 
 • 

 W
W

W
.T

EC
H

M
AG

AZ
IN

.C
Z

ERP A SOFTWARE 
PRO PRŮMYSLOVOU 
VÝROBU
Přinese digitalizace ve 
znamení cloudu a IoT soumrak 
excelovských čarodějů?

0 1 / 2 0 1 9  •  W W W. T E C H M A G A Z I N . C Z

30
 K

Č 
 • 

 1
,4

0 
EU

R 
 • 

 W
W

W
.T

EC
H

M
AG

AZ
IN

.C
Z

30
 K

Č 
 • 

 1
,4

0 
EU

R 
 • 

 W
W

W
.T

EC
H

M
AG

AZ
IN

.C
Z

ADITIVNÍ 
VÝROBA
Hybridní 3D tiskárna dokáže 
vyrábět komplexní kovové 
komponenty z drátu i prášku.

Samoopravitelné plasty
Materiály si můžou samy 
zhojit drobná poškození 

Nevěřte nikomu, ani sobě
Technologie umí vytvořit 
fi ktivní foto i napodobit hlas

Projekty pod vodou
Futuristická výstavba pod 
mořskou hladinou

T E C H N I K A  V Č E R A ,  D N E S  A  Z Í T R A

0 2 / 2 0 1 9  •  W W W. T E C H M A G A Z I N . C Z

Vychází 
každý 
měsíc

www.techmagazin.cz, www.roboticjournal.cz
tel.: 774 622 300, petr.kostolnik@techmagazin.cz

T E C H N I K A  V Č E R A ,  D N E S  A  Z Í T R A

č í s l o :  0 2 / 2 0 1 8  •  ř í z e n á  d i s t r i b u c e  •  w w w . r o b o t i c j o u r n a l . c z

Svět robotiky  
a automatizace 
v průmyslu

Inteligentní továrny  
vznikají už nyní 
V podnicích budoucnosti budou 
komunikovat stroje mezi sebou 
str. 23-36

Roboty ve výrobních  
aplikacích 
Schopnosti průmyslových robotů 
prolamují staré hranice  
str. 37-47

ZOO s biomechatronickou 
stopou 
Konstrukce strojů inspirovaná  
živou přírodou  
str. 52-58

Svět robotiky 
a automatizace 
v průmyslu

++

• Tematické přílohy

• Rozhovory

• Nové technologie

• Trendy a inovace

• Zajímavosti

• Testy aut

• Historie techniky

Roční 
předplatné 
jen 300 Kč

Vychází 
4x 

ročně

210x297 Inzerat.indd   1 26.02.2019   9:17:48



16  I  listopad 2022

T E C H N I K A  V Č E R A ,  D N E S  A  Z Í T R A

0 1 / 2 0 1 9  •  W W W. T E C H M A G A Z I N . C Z

Rozhovor J. Harpaz
Řezné nástroje se budou 
muset přizpůsobit.

Technologie vlnovodů
Prototyp průhledového 
Head-Up displeje s RR

Nové trendy na CES
Nyní se zaměřuje na futuristické 
projekty pro budoucnost.

30
 K

Č 
 • 

 1
,4

0 
EU

R 
 • 

 W
W

W
.T

EC
H

M
AG

AZ
IN

.C
Z

ERP A SOFTWARE 
PRO PRŮMYSLOVOU 
VÝROBU
Přinese digitalizace ve 
znamení cloudu a IoT soumrak 
excelovských čarodějů?

0 1 / 2 0 1 9  •  W W W. T E C H M A G A Z I N . C Z

30
 K

Č 
 • 

 1
,4

0 
EU

R 
 • 

 W
W

W
.T

EC
H

M
AG

AZ
IN

.C
Z

30
 K

Č 
 • 

 1
,4

0 
EU

R 
 • 

 W
W

W
.T

EC
H

M
AG

AZ
IN

.C
Z

ADITIVNÍ 
VÝROBA
Hybridní 3D tiskárna dokáže 
vyrábět komplexní kovové 
komponenty z drátu i prášku.

Samoopravitelné plasty
Materiály si můžou samy 
zhojit drobná poškození 

Nevěřte nikomu, ani sobě
Technologie umí vytvořit 
fi ktivní foto i napodobit hlas

Projekty pod vodou
Futuristická výstavba pod 
mořskou hladinou

T E C H N I K A  V Č E R A ,  D N E S  A  Z Í T R A

0 2 / 2 0 1 9  •  W W W. T E C H M A G A Z I N . C Z

Vychází 
každý 
měsíc

www.techmagazin.cz, www.roboticjournal.cz
tel.: 774 622 300, petr.kostolnik@techmagazin.cz

T E C H N I K A  V Č E R A ,  D N E S  A  Z Í T R A

č í s l o :  0 2 / 2 0 1 8  •  ř í z e n á  d i s t r i b u c e  •  w w w . r o b o t i c j o u r n a l . c z

Svět robotiky  
a automatizace 
v průmyslu

Inteligentní továrny  
vznikají už nyní 
V podnicích budoucnosti budou 
komunikovat stroje mezi sebou 
str. 23-36

Roboty ve výrobních  
aplikacích 
Schopnosti průmyslových robotů 
prolamují staré hranice  
str. 37-47

ZOO s biomechatronickou 
stopou 
Konstrukce strojů inspirovaná  
živou přírodou  
str. 52-58

Svět robotiky 
a automatizace 
v průmyslu

++

• Tematické přílohy

• Rozhovory

• Nové technologie

• Trendy a inovace

• Zajímavosti

• Testy aut

• Historie techniky

Roční 
předplatné 
jen 300 Kč

Vychází 
4x 

ročně

210x297 Inzerat.indd   1 26.02.2019   9:17:48



inz-BusinessCar-215x280mm+5spad_Akadea_obal_BusinessCar  09.11.2022  11:57  Stránka 1



www.kufryplus.cz

kód: VANOCE22

sleva na vše 

-10%

inz-BusinessCar-215x280mm+5spad_Akadea_zima2022_BusinessCar  09.11.2022  10:59  Stránka 1



Plug-in hybridní nošovické SUV Hyun-
dai Tucson poháněl zážehový přepl-

ňovaný čtyřválec 1.6 (132 kW) kombinova-
ný s elektromotorem (67 kW). Systémový 
výkon je 169 kW, dobíjecí lithium-polyme-
rová baterie má kapacitu 13,8 kWh. Ve vý-
bavě Comfort stojí 919 990 korun, v  tes-
tované výbavě Style pak 1 079 990 korun. 

Hyundai hodnotil 
Ota Mráz 

„Pokud někdo přemýšlí o tom, že chce žít 
ekologicky, a myslí si, že tím šetří přírodu, 
a nechce žít ve strachu, kde a  jak doplní 
energii, pro toho je tahle varianta ideální,“ 
říká Ota Mráz, ale současně s tím dodává, 
že plug-in hybrid zároveň smazává výho-
dy elektromobilu třeba svou náročností na 
servis. „Dva rozdílné pohony se promítnou 
do pořizovací ceny a ve výsledku také do 
provozních nákladů. Už jenom to, že každý 
rok musíte měnit olej…“ 

Hyundai uvedl čtvrtou generaci své-
ho SUV střední třídy na trh v  roce 2020. 
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V  rámci naší rubriky Manažer testuje si plug-in hybridní Hyundai 
Tucson vyzkoušel Ota Mráz, ředitel produktů společnosti T-Mobile. 

Testovali jste…
Manažer testuje                                                 Hyundai TucsOn 1.6 T-Gdi PHEV 4x4

S  rozvorem 2680 mm a  celkovou délkou 
4500 mm nabízí dostatečný vnitřní prostor 
pro pětici cestujících i jejich zavazadla (ob-
jem zavazadelníku je 558–1721 l). „Tucson 
mě příjemně překvapil. Je velmi praktický 
a navzdory vnějším kompaktním rozměrům 
nezvykle prostorný. Jeho využití je velmi 
všestranné a vyhoví i požadavkům na flee- 
tové či rodinné auto. Ale jak už jsem zmí-
nil, hybridní pohon zvyšuje prodejní cenu 
i  náklady na servis. Výhodou tucsonu je, 
že ho lze pořídit i  s  benzinovým či vzně-
tovým motorem,“ říká Ota Mráz a dodává 
jako uživatel dieselové Škody Karoq, že 
ho rovněž příjemně překvapilo odhluč-
nění automobilu. „Patrné je to především 
při jízdě po dálnici, kdy je v  interiéru větší 
klid. Jinak hledat na novém tucsonu slabi-
ny je obtížné. Napadá mě snad jen méně 
intuitivní ovládání infotainmentu. Když na-
startujete, aktivují se jízdní asistenti včetně 
těch, které nechcete využívat, a je celkem 
složité je všechny vždy znovu povypínat. 
Automobily prémiového segmentu to mají 
vyřešené podstatně lépe. Automatická ak-
tivace asistentů vždy po nastartování je ale 

obecný problém všech značek, který sou-
visí s  platnými evropskými předpisy. Dále 
u  potvrzování ikon na displeji mám rád 
haptickou odezvu, u tucsonu chybí, a tak 
provedené úkony kontrolujete zrakem, 
což není ideální. Například Mercedes se 
s  ovládáním infotainmentu vypořádal po-
dle mého nejlépe. Je intuitivní a  lze využít 
naplno výhod displejů. Lze tedy například 
navolit i vlastní konfiguraci kontrolních pří-
strojů. Milým překvapením byly jízdní vlast-
nosti, které podporoval pohon všech kol. 
Tucson se velmi dobře ovládá, jízdní sta-
bilita je perfektní i při vyšších rychlostech, 
výkon motoru je dostatečný,“ vyjmenovává 
klady korejského SUV Ota Mráz a  dodá-
vá, že si vyzkoušel během týdne všechny 
jízdní režimy od čistokrevného elektro-
mobilu až po sportovní režim. „Také jsem 
automobil často dobíjel, doma ze zásuvky 
to trvalo devět hodin, z veřejné dobíječky 
o výkonu 22 kW se však baterie dobila už 
za dvě hodiny na plnou kapacitu,“ říká Ota 
Mráz. Jinak se mu při říjnových teplotách 
podařilo s  automobilem v elektrickém re-
žimu ujet lehce přes 50 km, což je o cca 
10 km méně, než udává výrobce (62 km 
standardně a 74 v městském režimu). 

Širšímu uplatnění ve firemních vozových 
parcích brání plug-in hybridnímu tucso-
nu vyšší pořizovací cena. „Pokud by však 
na něj bylo možné čerpat dotace, pak by 
to mohlo být pro firmu zajímavé. Jestliže 
jezdíte často po městě a denně najedete 
okolo 100 kilometrů, je elektrický pohon 
smysluplný,“ říká Ota Mráz, ale současně 
s tím dodává, že u T-Mobile kvůli nařízení 
hasičů není možná montáž dobíječek ve fi-
remních garážích, takže by uživatelé elekt-
romobilů museli parkovat venku. 

O firemní flotile:

T-Mobile, člen mezinárodní telekomuni-
kační skupiny Deutsche Telecom, je nej-
větší mobilní operátor v ČR, který poskytu-
je služby pro 6,3 milionu zákazníků. Vozo-
vý park společnosti čítá přes 600 osobních 
automobilů. Většina pochází z  koncernu 
Volkswagen, značkám dominuje Škoda, 
ale najdou se i  jednotlivé modely značek 
BMW, Mercedes, Volvo nebo Peugeot.
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Od doby, kdy první elektromobily domi-
novaly na rychlostních drahách a  sta-

novovaly rychlostní rekordy, již uteklo mnoho 
času. Ale moderní doba nezůstává pozadu 
a roste číslo vozidel poháněných elektřinou, 
která si kupují již nejenom moderně a ekolo-
gicky smýšlející motoristé, ale i ti, kteří uvažují 
ekonomicky a zvažují využití dotačních titulů 
a pobídek. 

Zajímavé doplňky 
pro elektromobilitu

Těm, kteří mají radost, že přichází nový 
trend v  dopravě, nabízí Webasto řadu no-
vých doplňků určených pro hybridy nebo 
elektromobily. Společnost se zároveň stala 
osvědčeným dodavatelem automobilového 
průmyslu v oblasti bateriových nebo topných 
systémů. Webasto je známo coby výrobce 
dodatečných topných systémů poháněných 
benzinem, plynem nebo naftou. Nově má ale 

 

Webasto úspěšně vstoupilo do světa elektromobility a nabízí řešení na míru. V nabídce jsou tři typy 
cenově dostupných nabíjecích stanic, které využívají střídavý proud z běžné rozvodné sítě 230/400 V. 

Webasto ve světě 
elektromobilů

AktuAlity                        Stručné Zprávy Z automobilového trhu

ve svém výrobním portfoliu také topné systé-
my určené pro elektromobily. Společnost vý-
razně zapracovala také na vývoji cenově do-
stupných dobíjecích stanic, které postupně 
uvedla na trh. Webasto tak nabízí řešení pro 
většinu elektromobilů, a to nejenom v Evro-
pě, ale i v Americe, vždy za použití lokálních 
výrobců a v souladu s místní legislativou. 

Spolehlivé nabíjecí 
stanice 230/400 v

V  nabídce jsou tři typy nabíjecích stanic, 
které využívají střídavý proud z  běžné roz-
vodné sítě, v Evropě tedy 230/400 V. 

Osvědčený PURE, který si na českém trhu 
získal již mnoho spokojených uživatelů, je 
ideálním řešením pro ty, kdo požadují výkon 
a  kvalitu. Zaparkujte auto v  garáži, připojte 
a o víc se dál nemusíte starat. Vybírat může-
te ze dvou výkonových variant 11 a 22 kW, 
nabíjecí výkon lze použít na jednu i  tři fáze 

a dále upravovat pomoci DIP spínače. Sta-
nice je samozřejmě konstruována i na ven-
kovní použití. 

Pokud je vyžadováno komplexnější řešení, 
je k  dispozici sofistikovaný NEXT. Poskytu-
je vzdálený přístup a ovládání pomocí LAN 
a  WLAN. Uživatel má dokonalý přehled 
o provozu zařízení a dle potřeby může ovlá-
dat i několik desítek stanovišť pomocí chytré 
aplikace od firmy Webasto. Na tento produkt 
lze rovněž po splnění zákonných podmínek 
čerpat dotační tituly. 

Nově přichází na trh UNITE, který přináší 
profesionální řešení včetně RFID čipů a na-
bízí profesionální řešení včetně možnosti roz- 
účtování nákladů. 

Když nezapomeneme na vysokonapě-
ťové (HVH) topení a  bateriové systémy, 
tak má Webasto komplexní nabídku pro 
všechny oblasti elektromobility. A  všechno 
v  kvalitě „Made in Germany“. Více se do-
zvíte na oficiálních webových stránkách:  
https://charging.webasto.com/cs-cz/
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V polovině září proběhly testovací jízdy devátého ročníku ankety FLEET DERBY. Dějištěm se stal golfový 
areál Spa Kunětická hora, kam zavítaly všechny nominované automobilové novinky. Porota po celý den 
pilně testovala, aby pak mohla odevzdat hlasy, z nichž vzejdou vítězové letošního ročníku. 

Audi A6  

Audi A6 nabízí jedinečnou kombinaci špičkových technologií zabalených do moderní-
ho, avšak stále distingovaného kabátu. Zakládá si na nadprůměrných jízdních vlastnos-
tech v rámci segmentu, které jsou podpořené nespočtem bezpečnostních asistentů. 
Pro Audi A6 existuje možnost výběru z šesti různých motorizací s mildhybridní techno-
logií. Diesely nabídnou výkonové rozpětí od 120 do 210 kW. Zážehové verze určené 
náruživým řidičům jsou laděné na 180 a 250 kW. Nadšenci do ekologických pohonů 
pak zvolí jeden ze dvou plug-in hybridů, které s 220 a 270 kW stojí na vrcholu nabídky. 

Po výrazném ústupu pandemie však při-
šla pro automobilky další výzva v  po-

době výrobních komplikací a  nedostatků 
surovin. To samozřejmě ovlivnilo i výsledné 
nominace, avšak díky vzájemné spolupráci 
se podařilo anketu naplnit velice atraktivním 
mixem flotilových stálic omlazených auto-
mobilů nebo řadou zcela nových modelů. 

Kromě porotců auta 
vyzkoušelo přes sto 
dalších hostů

Redakce magazínu Business Car zvoli-
la poprvé pro konání nejdůležitějšího dne 
ankety resort Golf & Spa Kunětická hora 
u  obce Dříteč. Pozvání přijalo přes sto 
padesát hostů. Mezi ně patřila výhrad-
ně odborná veřejnost a  porota rozhodují-
cí o  titulech Flotilové auto roku a  Flotilové 
elektroauto roku. Ta měla již od časného 
rána připraveno 50 automobilů 17 značek. 
Některé nominované vozy se předvedly ve 
více motorizacích. Kromě nich automobilky 
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sestavu doplnily dalšími zajímavými alterna-
tivami. K vidění bylo například DS 4 Cross, 
Kia Sorento, Peugeoty  e-Rifter a e-Partner, 
i klasická Škoda Enyaq.

Nelehký úkol poroty

Doporučený okruh pro testovací jízdu mě-
řil 13 kilometrů a záměrně obsahoval i úsek 
s horší kvalitou povrchu, což pomohlo od-
halit kvalitu podvozkových částí automobi-
lů. Jízdní vlastnosti jsou sice podstatným, 
ale ne jediným kritériem. Odborná porota 
při rozhodování bere v  potaz také celko-
vé náklady na provoz (TCO), emisní zátěž, 
užitnou hodnotu, vyspělost komfortních 
i bezpečnostních prvků a vhodnost daného 
pohonu do vozového parku.

Dle nasbíraných poznatků následně zvo-
lí trojici nejlepších vozů, mezi které rozdělí 
20 bodů s tím, že žádný z kandidátů nesmí 
mít stejný počet. Totožným principem volí 
také flotilový elektromobil roku. Odevzdané 
hlasovací lístky budou po vyhlášení vítězů 
zveřejněny na stránkách www.fleetderby.cz.

Auta se prakticky 
nezastavila

Největší modelové zastoupení v  podobě 
šesti vozů měly značky Kia, Mercedes-
-Benz a Volkswagen. Klíčky od prémiových 
značek Audi, BMW a Mercedes šly doslova 
z ruky do ruky. Čekalo se také na obě Ško-
dy Enyaq a DS 9 E-Tense, Hyundai Ioniq 5 
a Staria, Subaru Forester i Volkswagen ID.5 
Není divu, že se během dne realizovalo 458 
zápůjček. Velké oblibě se také těšily vozy 
od Citroënu, CUPRA, Dacie, Fordu, Opelu, 
Renaultu a SEAT.

Celkově lze říci, že zájem o  elektrifikova-
né a čistě elektrické vozy byl obrovský, a to 
včetně segmentu užitkových vozů. Počet 
bateriových elektromobilů se zvýšil natolik, 

BMW i4 

Díky preciznímu odhlučnění a elektrickému pohonu zde řidič najde skutečně klidné 
místo pro trávení cesty. Zážitek z prémiové kvality umocňují použité materiály a pro-
myšlená ergonomie. Porota ocenila i  výraznou dynamiku vozu. Zatímco zvenčí je i4 
konzervativní, interiér naplno prezentuje digitální dobu zakřiveným panelem se dvěma 
obrazovkami. Naproti tomu zůstala četná fyzická tlačítka. Z řidičského hlediska nutno 
ocenit, že i4 zůstal pohon zadních kol.
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CUPRA Formentor 

CUPRA Formentor s motorem 1.5 TSI míří na zákazníky, kteří si chtějí dopřát atraktivní 
design a stylový interiér bez nutnosti zbytečně připlácet za výkonný motor. I tato verze 
však posílí jízdní zážitek pevným podvozkem s příjemnou zpětnou vazbou. Stejnou po-
litiku také převzal Leon, čímž dává CUPRA jasně najevo, že hodlá postupně zvyšovat 
prodejní čísla. Díky nabídce vznětových jednotek možná budeme její modely vídat ve 
fleetech častěji.    

že spolu bojují v  rámci samostatné kate-
gorie oddělené od ostatních ekologických 
pohonů.

Bitva o titul na webu

O dvou hlavních titulech sice rozhoduje 
odborná porota, veřejnost má však také 

své slovo. Oblíbené automobily a  produk-
ty můžete podpořit v  internetovém hlaso-
vání v  rámci jednotlivých kategorií, které 
běží až do konce roku 2022 na stránkách  
www.fleetderby.cz.

S  ohledem na složité období bychom 
závěrem velmi rádi poděkovali hostům, vý-
robcům a importérům všech nominovaných 
značek za příkladnou spolupráci.



Mercedes-Benz EQE  

Mercedes-Benz EQE uchvátil porotu na prv-
ní pohled nevšední a  velmi aerodynamickou 
karoserií. Kladné reakce získal také špičko-
vým dílenským zpracováním a plavnou jízdou 
blízkou luxusnímu EQS, i když pořád jde „jen“ 
o manažerský sedan. Stejně jako v královské 
třídě může multimediální sestavu nahradit 
příplatkový systém MBUX Hyperscreen sdru-
žující trojici obrazovek pod jedním tvrzeným 
sklem. Celková úhlopříčka dosahuje ohromu-
jících 56 palců.
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S modelem C5 X se Citroën vrací ke slavné éře kombíků 
střední třídy. Moderní pojetí čerpá inspiraci ze zvýšené 
karoserie SUV a útulnosti interiéru blízké sedanu. Jako 
současná vlajková loď je nabitá nejmodernější technikou 
včetně možnosti plug-in hybridního pohonu. 

BMW iX budí pozornost především designem. Až poté si všimnete třímetrového rozvoru, který 
zajišťuje více než dostatečný prostor pro posádku. Novinka kombinuje osm let zkušeností 
BMW s elektromobily a oblíbený segment SUV. Vnímat ho můžeme jako elektrickou alternati-
vu k X5. 

Ford E-Transit 
vAN 

Elektrický Transit lákal 
porotu na svůj segment 
nevídaným výkonem 
198 kW. Díky tomu moh-
la užitečná hmotnost 
dosáhnout na 1759 kg. 
Zajímavostí je široký vý-
běr verzí. Plechový van 
bude k  dostání v  dél-
kách L2, L3, L4 kom-
binovaných se střední 
a vysokou střechou (H2 
a  H3). Maximální pří-
pustná hmotnost posky-
tuje limit na 3,5 a  4,25 
tuny. S  reálným dojez-
dem skoro 300 km je už 
plnohodnotnou alterna-
tivou verze s  konvenč-
ním pohonem. 

Audi A7 je důkazem, že sportovní sedan pro řidiče 
nemusí nutně znamenat vysokou spotřebu. Navíc 
se porota přesvědčila, že elektrifikace není jen 
o střídmosti, ale umí výrazně podpořit dynamiku 
stroje.  
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Renault Megane E-Tech 

Nová generace nového meganu je čistě elektrická. Renault zde 
také poprvé použil nové uspořádání interiéru s  lomenou obrazov-
kou multimediálního zařízení. I přes vysokou míru digitalizace porota 
ocenila ponechání základních analogových ovladačů a  celkovou 
ergonomii interiéru. V praxi lze bez problémů na jedno nabití ujet 
lehce přes 400 km. K tomu přispívá v segmentu mimořádně nízká 
hmotnost. Od ní se odvíjí fakt, že se v reálném provozu dá přiblížit 
normované spotřebě 16,1 kWh/100 km, což potvrdil i náš redakční 
test.

Škoda Enyaq 
Coupé Rs iv 

Elegantní Enyaq Coupé RS iV lze nyní považovat za vlajko-
vou loď značky. Zároveň je jediným zástupcem výkonné ro-
diny RS s elektrickým pohonem. V  jeho prospěch ale hovoří 
také široká servisní síť a aura plynoucí z domácí výroby.  Eny-
aq letos dostal významnou modernizaci palubních systémů 
vylepšující pohon všech kol a  sadu prvků prodlužující život-
nost baterie. V „úsporném režimu“ se například nabije jen do  
80 % kapacity a zpomalilo se i nabíjení. Novinkou je odemčení 
následných aktualizací vzduchem. 

volkswagen Id.5 

Volkswagen ID.5 je moderním pojetím ro-
dinného elektromobilu s  dostatkem vnitřního 
prostoru. Intuitivní ovládání zajišťuje rychlé se-
známení s vozem a baterie s kapacitou 77 kW 
vystačí pro ujetí 532 km. A to navzdory pohonu 
všech kol. Do Kunětic přijel vrcholný model GTX 
s  výkonem 220 kW a  schopností akcelerovat 
na stovku za 6,3 sekundy. Technickou zajíma-
vostí je schopnost naučit se poslední kus cesty 
a autonomně zaparkovat/vyjet z místa. Umí také 
najít nejbližší dobíjecí stanice. 

Dacia Jogger je jediným přímým zástupcem LPG pohonu v anketě. 
Sedmimístná verze poskytuje nadprůměrnou užitnou hodnotu, zvláš-
tě v kontextu s pořizovací cenou. Díky příznivým TCO nezatíží firemní 
pokladnici ani během let, kdy ji společnost vlastní.

Současná DS 4 je úplně jiné auto, než jakým byla první generace. Nová platforma EMP2 
umožnila použití vysoké úrovně digitalizace a integraci nejmodernějších jízdních asisten-
tů. Francouzi si zároveň dali velmi záležet na použitých materiálech a jejich zpracování. 

BusinessCar
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S novou generací elektromobilů vsadil Hyundai na retro pixelový design. 
Ten v interiéru Ioniqu 5 doprovází minimalismus s promyšlenou ergonomií 
ovládacích prvků. Porota také ocenila povedené jízdní vlastnosti. 

Mercedes-Benz Citan za konkurencí osobních dodávek ztrácel. Třída T však zapra-
covala na komfortu i technologiích a posunula laťku na novou úroveň. Právě  
výrazné zlepšení nejvíce motivovalo k testovací jízdě. 

Ford Tourneo Connect je výsledkem rozsáhlé spolupráce značek Ford a Volkswagen 
v oblasti užitkových vozidel. Základ modelu Caddy posunul Tourneo Connect na novou 
technickou úroveň a poprvé je dostupné s pohonem všech kol. 

Kia EV6 je pádným argumentem k přijetí elektromobility. Porotu nadchla designem, mimořád-
ně dynamickými jízdními vlastnostmi i dlouhou zárukou na baterie. A to ještě nevyzkoušela 
očekávanou verzi GT s výkonem 430 kW, který uděluje vozu akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,5 
sekundy. 

Interiér DS 9 uchvátil celokoženým čalouněním včetně palubní 
desky a výstředním designem, který jako by vypadl z učebnice 
moderního umění. Díky plug-in hybridnímu pohonu poskytuje 
mimořádně tiché svezení. 

Kia Ceed SW je rozumným kompromisem mezi cenou, 
užitnou hodnotou a stále reprezentativním vzhledem. Velkou 
dávku klidu dodává sedmiletá záruka omezená nájezdem 
150 000 km. 

Po modernizaci nabízí elektrické vito nadprůměrný výkon 150 kW a díky 
90kWh baterii dojede také dál. Z osobního QEV přináší do užitkového 
segmentu řadu asistentů i prvky autonomní jízdy. Za vše se ale musí 
připlácet.  

Hyundai letos poprvé vstoupil do segmentu osobních dodávek a Staria 
patřila k nejvytíženějším vozům testovacího dne. Vypadá sice jako kon-
cept, ale pod kapotou překvapivě najdeme diesel 2,2 litru s výkonem 
slušných 130 kW. 

BusinessCar
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Arteon se stal natolik oblíbený, že se automobilka rozhodla nabízet 
dvě karosářské verze. Díky oblibě značky ve fleetu jej porota vnímá 
i jako způsob motivace zaměstnanců k postupu v kariérním žebříčku. 

Opel Astra lákal na plug-in hybridní soustavou s výkonem 133 kW. 
Již brzy ale přijde silnější verze, s níž se vrátí označení GSe. Stále 
půjde o externě nabíjitelnou soustavu, ale tentokrát výkonem  
165 kW a točivým momentem 360 Nm. 

Movano sklidilo chválu za nadprůměrný komfort v daném segmentu 
a velmi dobrou ovladatelnost. Motivačním prvkem k nákupu je rovněž 
příznivá cena a velký nákladový prostor. 

Ačkoliv se současná generace leonu představila už v roce 2020, díky nadča-
sové technice nebylo dosud potřeba výraznější modernizace. Velkým plusem 
je neobvykle široká paleta motorů na benzin, naftu i zemní plyn. Nechybí ani 
hybridy nebo verze 4×4.

Subaru říká, že aktuální generace je nejprostornější verzí fores-
teru vůbec. Snaží se to dokázat čísly, třeba zavazadlovým pro-
storem o objemu 509 litrů, a to včetně plánovaného akumulátoru 
umístěného pod podlahou.  

Peugeot 308 SW vyčnívá z řady především designem a neotřelým 
interiérem i-Cockpit. Zároveň potěší nadprůměrným zavazadel-
níkem o objemu 608 litrů. Vedle zážehových i vznětových motorů 
nabízí i dvě verze plug-in hybridu s výkonem až 165 kW. 

Plug-in hybridní tiguan je v nabídce už dva roky, ale teprve teď na něj přichází 
správný čas. Zanedlouho se tento pohon objeví i ve verzi Allspace, která nabídne 
ještě více prostoru. 

Česká klasika nejoblíbenějšího segmentu se letos dočkala technicky vý-
znamné modernizace. Nabízí téměř ideální kompromis mezi cenou, užitnou 
hodnotou a jízdními vlastnostmi. Tyto silné stránky pochopitelně porotě 
neunikly. 

BusinessCar



NomiNovaNé vozy rozděleNé podle kategorií

SUv vozy a crossovery

referentské vozy

ekologické vozy (hybridy, CNg, lpg)

DS 4 E-Tense

DS 4

Peugeot 308 SW

Opel Astra HybridMG EHS PHEV

Hyundai Kona N

Ford Kuga HEV 

Renault Arkana

Dacia Jogger

Ford Kuga HEV 

Kia Ceed SW

SEAT Leon 
Sportstourer

Citroën C5 X Hybrid

Opel Grandland

MG ZS

Volkswagen 
Golf Variant

Mercedes-Benz EQB

Subaru Forester Škoda Karoq Volkswagen Tiguan eHybrid

Volkswagen Tiguan 
eHybrid

Dacia Jogger Opel Astra

BMW iX

Mercedes-Benz C 300 e

CuPRA Formentor

Kia Sportage

Audi Q8

Peugeot 308 SW 
Hybrid

Audi A7 e Kia Niro

Citroën C5 Aircross

Ford Tourneo Connect

Renault Arkana

HlaSUjte Na www.fleetderby.Cz



NomiNovaNé vozy rozděleNé podle kategorií

Užitkové vozy do 3,5 t

elektromobily

manažerské vozy

Mercedes-Benz 
eVito 

Mercedes-Benz T

BMW iX

BMW 2 Active Tourer

Mercedes-Benz 
EQB

DS 9

BMW i4

Audi A6

Ford E-Transit

Volkswagen ID.5

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5

Citroën C5 X

Volkswagen Tiguan eHybrid

Volkswagen Tiguan 
eHybrid

Mercedes-Benz CitanHyundai Staria

Ford E-Transit

BMW i4

Mercedes-Benz 
EQE

Mercedes-Benz C

Renault Megane 
E-Tech

Škoda Enyaq 
Coupé RS iV

Škoda Enyaq 
Coupé RS iV

Volkswagen Arteon 
Shooting Brake

Kia EV6

Kia EV6CuPRA Formentor

Opel MovanoFord Tourneo Connect

HlaSUjte Na www.fleetderby.Cz



Vzhůru k uhlíkové neutralitě!
Nová auta budou elektrická 
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Otázky prO…                                 Tomáš Talaš, KomerčNí baNKa
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Celkové náklady na provoz se u  elektromobilů daří snižovat, naopak vozidla se spalovacími motory 
výrazněji zdražují (mimo jiné kvůli poplatkům za nadlimitní emise), a tak se jednou přestanou vyplácet. 
Některým společnostem ale může přechod na elektromobily dávat smysl i z jiných než ekonomických 
důvodů. Příkladem může být Komerční banka, která celý svůj stávající vozový park obměňuje za elektrický. 

Tomáš Talaš, manažer útvaru zaměstnaneckých služeb a správy firemních vozidel 

Komerční banka je u  nás třetím největším 
finančním ústavem. Protože patří mezi lídry 
trhu, chce být na cestě za uhlíkovou neutrali-
tou příkladem. Padlo tak rozhodnutí postup-
ně elektrifikovat celou flotilu. O problematice 
přechodu na elektromobilitu jsme si povídali 
s Tomášem Talašem, manažerem útvaru za-
městnaneckých služeb, který se o firemní flo-
tilu v Komerční bance stará.

Kdy se u vás začalo hovořit o přechodu 
na elektromobilitu? 

Vše začalo už před pěti lety, kdy do vedení 
banky nastoupil generální ředitel Jan Juchel-
ka. Sám šel příkladem a v elektrickém autě 
začal jezdit, čímž pomohl překonat řadu před-
sudků a mýtů, které mezi zaměstnanci kolo-
valy. 

Jaká byla hlavní motivace této radikální 
změny?

Většina firem, které se rozhodují obměnit 
svůj vozový park alespoň částečně za elek-
tromobily, je v  současné době motivována 
především ekologií. Bylo tomu tak i v našem 
případě. Komerční banka se zavázala být 
do roku 2026 uhlíkově neutrální společností. 
I jako značka chceme vystupovat uvědomě-
le. Chceme jít příkladem, nabízet udržitelné 
úvěry, záleží nám také na tom, jak nás vnímají 
investoři. Zároveň chceme, aby nás v  tom-
to světle vnímali i  naši klienti a  zaměstnanci 
– proto přechod na elektrickou flotilu dává 
v tomto kontextu smysl. Když jsme se podí-
vali na denní nájezdy našich aut, zjistili jsme, 
že se pohybují v drtivé většině do 150 kilo-
metrů, proto přechod na elektromobily není 
problém. 

Rozhodli jste se pro nákup Škody  
Enyaq. Jaká byla hlavní motivace pro ná-
kup škodovek? 

Enyaq zvítězil v  konkurenci dalších sedm-
nácti modelů. Celkem unikátní bylo, že jsme 



Nutno ale říci, že reakce kolegů na nástup 
elektromobility  jsou veskrze pozitivní. Hodně 
k  tomu přispívá právě příklad našeho gene-
rálního ředitele. Motivuje to lidi, aby si novinku 
sami vyzkoušeli. Zaměstnanci si poolová auta 
půjčují opravdu hodně, každý měsíc eviduje-
me kolem 50 výpůjček pro soukromé účely, 
především na víkendy. Kolegové se s enya-
qem vypravili už i do Chorvatska nebo Bar-
celony.

Jak máte vyřešeno externí nabíjení?
Zaměstnanci mají k  elektromobilům 

nabíjecí karty, které pokrývají tři největ-
ší tuzemské poskytovatele dobíjení. I  na 
delších služebních cestách je tak snadné 
doplnit energii. Banka vybudovala v cent-
rále v pražských Stodůlkách, v budově na 
pražském Václavském náměstí a u svého 
školicího střediska u  Benešova síť vlast-
ních nabíječek, další svižným tempem při-
bývají především v  regionech. Plán je mít 
ke každému vozu jednu nabíjecí stanici, 
v hlavním městě pochopitelně víc. Dnes je 
k současným více než 130 vozům k dispo-
zici 210 nabíječek. Navíc má banka připra-
vený scénář pro přechod manažerské flo-
tily na plně elektrickou – u každé regionální 
pobočky vznikne příslušný počet nabíječek 
a zaměstnanci se služebním vozem k tomu 
dostanou možnost pořízení domácího 
wallboxu se zvýhodněním. Prostřednictvím 
aplikace máme vyřešené i  sledování do-
mácího nabíjení. V  rámci vyúčtování sou-
kromých a služebních kilometrů pak dojde 
k proplacení příslušné částky. 

si je všechny v  jednu chvíli nechali přivézt 
a testovali je v běžném provozu ve městě, na 
okreskách i na dálnici. Mnohé automobily vy-
padly poté, co nesplnily základní požadavek 
ujet alespoň 250 kilometrů po dálnici. Do roz-
hodnutí vstupovaly TCO, kde jsme posuzovali 
náklady na celou živostnost auta. Zajímal nás 
i design nebo praktičnost a využitelnost pro 
mimopracovní ježdění – naši zaměstnanci si 
totiž tyto vozy mohou půjčovat i pro soukro-
mé účely. Máme tak vlastně interní půjčovnu, 
která je mezi našimi kolegy velice populár-
ní. A upřímně jsem rád, že to enyaq vyhrál. 
Škoda Auto je velký lokální hráč a pro nás vý-
znamný a přirozený partner už dlouhou řadu 
let. 

Jak vychází porovnání TCO s konvenční-
mi auty? 

Provozní náklady jsou u  enyaqu samo-
zřejmě nižší. Pokud bychom ale porovnáva-
li TCO, jsou kvůli znatelně vyšší pořizovací 
ceně vyšší. Do poolu jsme nakupovali auta 
s cenou kolem 350 000 korun. Cena enyaqu 
je ale trojnásobná. Navíc bychom porovnávali 
naprosto rozdílné kategorie automobilů, takže 
objektivní srovnání bohužel nelze provést. Na-
víc naší hlavní motivací pro nákup elektromo-
bilů je snížení uhlíkové stopy. 

Kolik automobilů jste si již převzali a na 
jaké putovaly pozice? 

Rozhodli jsme se, že všechna auta, která 
máme v KB i dceřiných společnostech, na-
hradíme elektromobily a již nekoupíme žádné 
auto na fosilní palivo. Začali jsme auty z poolu. 
Byl to i záměr, abychom naučili naše zaměst-
nance používat elektromobily a navykli si na 
tuto změnu. Od příštího roku začneme ma-
nažerům a obchodníkům nabízet elektromo-
bily. Zatím je to kolem 140 enyaqů. Není bez 
zajímavosti, že jsme se rozhodli elektrifikovat 
především poolová auta, kam v průběhu léta 
přišlo 130 vozidel. V  poolové části zůstávají 
nadále pouze dvě auta se spalovacím mo-
torem na delší cesty. Zbývající část dostali 
manažeři nebo obchodníci jako stálé služební 
automobily. V příštím roce bude obměna vozů 
na manažerských pozicích pokračovat. 

O jaký typ enyaqu se jedná? 
Manažerské vozy mají akumulátor s kapaci-

tou 82 kWh, zatímco poolové 62 kWh. I  to 
však bohatě postačuje. Z  interního výzkumu 
vyplynulo, že u manažerských a obchodních 
aut máme v naprosté většině denní nájezdy 
do 200 km, a to počítáme jak soukromé, tak 
služební jízdy. 

Kolik máte ve firemní flotile celkem au-
tomobilů? Respektive kolik enyaqů ješ-
tě budete pořizovat? Auta provozujete 
v rámci operativního leasingu? 

Auta pořizujeme na operativní leasing pro-
střednictvím naší sesterské společnosti ALD. 
Společně s dceřinkami máme 650 automobi-
lů, z toho je 130 poolových. 

Jak chcete v obnově vozového parku po-
kračovat? A co se zaměstnanci, kteří se 
zatím zdráhají v elektromobilech jezdit? 

Elektrifikací projde i zbytek firemní flotily, tedy 
služební vozy manažerů a obchodníků. Pro-
ces bude postupný a vždy, když auto dosáh-
ne stáří šesti let, kdy se běžně mění za nové, 
dostane jeho uživatel nabídku získat nového 
enyaqa. Těm váhavějším případně můžeme 
prodloužit firemní životnost spalovacího auta 
o další čtyři roky. Pak už ale jiný vůz než elekt-
rický nedostanou. 

Jak se k  povinné elektromobilitě staví 
zaměstnanci? 

Jak už jsem zmínil, nejde o povinnost. Za-
městnanci mají stále možnost volby. Přes 
jednoznačný cíl provozovat kompletně elek-
trickou služební flotilu si uvědomujeme, že je 
nutné dát lidem určitý čas. Stále tu panuje 
spousta předsudků, které lze nejlépe rozptý-
lit možností zápůjčky enyaqu třeba na víkend 
pro soukromé účely. Nová auta se spalovací-
mi motory ale už pořizovat nebudeme. Pokud 
zaměstnanec enyaqa odmítne, může i nadále 
své auto používat. Životnost bude ale pro-
dloužena maximálně na další čtyři roky. 
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Komerční banka postupně obmění 650 služebních vozidel za elektromobily. 
Prozatím pořídila flotilu 140 bílých enyaqů. 
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Desátým rokem pro vás testujeme alternativní pohony a  měříme 
skutečnou spotřebu paliva. Každý ví, že oficiální deklarované údaje 
o spotřebě neodpovídají skutečnosti. Přichází sice nová metodika 
WLTP, ale ani ta není zcela objektivní a u alternativních pohonů, tedy 
přesněji u plug-inů, je udávaná spotřeba stále výrazně zavádějící. 

a Poděbrady a po okresní silnici č. 12 mezi 
Prahou a Kolínem. Uvedené trasy jezdíme 
obousměrně. Městskou spotřebu měříme 
na okruhu v  Praze 4 s  převýšením téměř 
100 metrů a s řadou světelných křižovatek, 
u nichž není hustota provozu tolik závislá na 
dopravní špičce. Vždy se snažíme o maxi-
mální splynutí s provozem. Náš jízdní styl lze 
vyhodnotit jako mírně defenzivní. 

Ceny energií jsou opět rekordní
Při výpočtech palivových nákladů na jeden 

kilometr vycházíme z  aktuálních cen paliv. 
Zde je potřeba uvést, že cenová anomálie 
začala loni touto dobou, kdy začalo dochá-
zet k rapidnímu nárůstu cen všech pohon-
ných hmot, především pak zemního plynu 
a elektřiny. 

Ceny plynu jsou oproti roku 2019 na téměř 
trojnásobku. Jízda na CNG se tak při sou-
časných cenách vyrovná s jízdou na benzin, 
někdy může být i dražší! Řada firem má ale 
v rámci smlouvy cenu u určitého dodavatele 
fixovánu, a tak je zde situace podobná, jako 
jsme zvyklí v domácnosti u elektřiny. Řada 
firem tedy tankuje ještě za poloviční ceny. 

Cenu elektrické energie se snad už po-
vedlo stabilizovat. Dobíjení u  rychlonabíje-
cích stanic je ale stále nevýhodné a často 
překračuje hranici 15 Kč/kWh, u nabíječek 
s vyšším výkonem pak i 20 Kč/kWh. I zde 
ale řada firem využívá fixované ceny, a  tak 
jsou v  ceně velké rozdíly. U  elektromobi-
lů jsme loni kalkulovali cenu elektřiny za 
4,50 Kč/kWh. Nyní musíme počítat s část-
kou 6,50 Kč/kWh. Tato cena může být nižší 
v  případě, že budete nabíjet elektromobil 
doma, kde ještě máte fixovanou starší cenu 
na určité období. Nicméně po vypršení fixa-
ce dojde i tak ke skokovému zvýšení ceny 
elektřiny. 

O více než 10 korun za litr stouply mezi-
ročně také ceny nafty. Ceny benzinu se me-
ziročně zvýšily o 5 korun. Náklady za palivo 
tak znatelně stouply i u hybridních pohonů. 
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Víme, za kolik skutečně jezdí!
 

Testovací okruh zahrnuje 
město i dálnici

V  naší pravidelné ekologické příloze tes-
tujeme nejzajímavější novinky, u  kterých 
měříme skutečnou spotřebu paliva. Se 
všemi automobily jezdí stejný řidič po stá-
le stejném silničním okruhu, který vede po 
rovinatém úseku dálnice D11 mezi Prahou 

BusinessCar

ZAJÍMAVÉ SROVNÁNÍ CEN PHM V RÁMCI NAŠÍ PRAVIDELNÉ LISTOPADOVÉ PŘÍLOHY 
(CENY VČETNĚ DPH)

Energie Cena PHM (listopad 2020) Cena PHM (listopad 2021) Cena PHM (listopad 2022)

Elektřina: 3,00 Kč/kWh 4,50 Kč/kWh 6,50 Kč/kWh

Benzin: 28,20 Kč/l 37,20 Kč/l 42,82 Kč/l

Nafta: 27,60 Kč/l 36,10 Kč/l 47,34 Kč/l

CNG: 26,70Kč/kg 32,40 Kč/kg 56,60 Kč/kg 

LPG: 13,10 Kč/l 17,50 Kč/l 18,50 Kč/l 



AUDI Q4 E-TRON 40
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

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

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

Výkony
Nejvyšší rychlost 160 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,5 s. 
Spotřeba 17,3–19,0 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 520 km (WLTP), 
kapacita akumulátorů 82 kWh (využitelná 77 kWh).

CENA s DPH 1 373 900 Kč
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Prvním elektromobilem značky Audi byl model e-tron, který byl ovšem 
postaven na klasické platformě, která byla upravena na elektrický 
pohon. Následoval e-tron GT, který je na elektrické platformě 
společné s  Porsche a  Q4. E-tron je prvním audi na koncernové 
elektrické platformě MEB.

Audi Q4 e-tron může pohánět jeden 
elektromotor o výkonu 125 nebo 150 kW 
nebo dva motory se 195 nebo 220 kW 

a  zapnutém topení je ale třeba počítat se 
spotřebou přes 20 kWh/100 km a  dojez-
dem kolem 360 km. 

Dostatečně rychlé nabíjení
Nabíjet lithium-iontový akumulátor je mož-

né pomocí rychlonabíječky výkonem až 
125 kW. Někteří konkurenti sice nabízí více 
a zejména pak ti z Koreje, kteří díky 800vol-
tové architektuře dosahují až 220 kW, ale 
vyzkoušeli jsme si, že při cestách po Česku 
to bohatě stačí, protože stanic s výkonem 
150 kW a více zatím není tolik. Ale přibývají, 
takže časem by se možná hodilo i rychlejší 
nabíjení. Automobilka plánuje zvýšení rych-
losti o 20 % pomocí updatů softwaru.

Vynikající zůstatkové hodnoty
Audi si hned po Mercedesu drží v prémio-

vém segmentu nejvyšší zůstatkové hodno-
ty. Ani po třech letech a ujetí 150 000 km 
neklesnou pod poloviční hodnotu. Hodnotě 
53 %, stejně jako u jiných značek, napomá-
há nedostatek nových vozidel na trhu, což 
zůstatkovým hodnotám pomáhá. Meziroč-
ně u Mercedesu stouply o více než 10 %. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Solidní jízdní vlastnosti 
i komfort podvozku

Absence předního za-
vazadlového prostoru

V prémiovém segmentu 
atraktivní cena – od 
1,2 mil. Kč s DPH

Znatelně vyšší spotřeba 
při teplotě 0 °C

 Praktická univerzální 
nabíjecí karta e-tron

Rychlejší nabíjení – 
125 kW

Dojezd
Vyšší pohotovostní 

hmotnost

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 60,39 %

150 000 km 3 roky 52,75 %

210 000 km 3 roky 45,10 %

Audi Q4 e-tron 40
Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 4,50 Kč/kWh: 0,76 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 17,1 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +15 °C: 445 km

Elektromobil

Audi Q4 e-tron je tedy model od po-
čátku vyvíjený jako elektromobil 

a  jde o  koncernového sourozence Škody 
Enyaq iV a Volkswagenu ID.4. Každý z těch-
to modelů má ale úplně jiný charakter, což 
je poznat především na chování podvozku 
a v interiéru. Zatímco ve Volkswagenu ID.4 
vládne minimalismus a  je úplně jiný než 
ostatní volkswageny, v Q4 e-tron je jasné, 
že sedíte v audi. Jinak nastavený je i pod-
vozek. Odpružení je o něco tužší, lze tedy 
říci že i sportovnější, přejezdy příčných ne-
rovností ale nemá příliš v oblibě a především 
u nízkoprofilových pneumatik se projeví rázy 
v interiéru. 

Solidní jízdní vlastnosti 
a dostatečný dojezd

Elektromotor je umístěn na zadní nápravě 
a má výkon 150 kW, což vozu o hmotnosti 
mírně přes dvě tuny dává obstojnou dyna-
miku, byť to není zrovna král sprintů. V tom-
to ohledu si lépe vedou verze 45 e-tron a 50 

e-tron, které mají pohon všech kol a  díky 
dvěma elektromotorům disponují 195 nebo 
220 kW. Zde je ale potřeba poznamenat, že 
plný výkon lze využít při splnění podmínek, 
především ale při nabitých akumulátorech 
nad 60 % a  dosažené provozní teplotě 
akumulátoru i  elektromotorů. Pokud jedna 
z podmínek není splněna, verze s pohonem 
všech kol zrychluje podobně jako slabší ver-
ze s výkonem 150 kW. U verze se dvěma 
motory je také potřeba počítat s kratším do-
jezdem, respektive vyšší spotřebou. V rám-
ci testu jsme naměřili nárůst o 3,2 kWh/100 
kilometrů (20,1 kWh/100 km). 

Ale vraťme se k testované zadokolce, kte-
rá využívá výkonnější akumulátory o využi-
telné kapacitě 77 kWh. Při teplotě 15 °C 
nás příjemně překvapila nízkou kombino-
vanou spotřebou (17,0 kWh/100 km) a do-
jezdem 445 km. Při teplotách kolem 0 °C 

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km). Údaje v závorce se vztahují 

pro jízdu při 0 °C

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

16,2/15,8 
(20,6/16,7)

16,1/23,1 
(16,5/24,0)

17,1 (20,7)

BusinessCar



 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

16,5/17,1 16,1/23,8 19,6

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 61,20 %

150 000 km 3 roky 53,70 %

210 000 km 3 roky 46,10 %

BMW i4 eDRIVE40
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vzadu napříč uložený  elektromotor pohání zadní kola, vý kon 250 kW 
při 8000–17000 1/min, točivý  moment 430 Nm při 0 až 5000 ot. Jednostupňová 
automatická převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4783/1852/1448 mm, rozvor 2856 mm. 
Zavazadlový prostor 0,470/1,290 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2125/555 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1600/750 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 190 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,7 s. Spotřeba 
kombinovaná 16,1–19,1 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd na jedno nabití 
493–590 km (WLTP), využitelná kapacita akumulátoru 80,7 kWh.

CENA s DPH 1 479 400 Kč
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BMW i4 je zářným příkladem rychlého vývoje technologií 
elektromobilů. V prémiovém segmentu je generační posun v oblasti 
vývoje patrný nejvíce. Pokud by elektromobily fungovaly tak jako 
Audi e-tron GT, BMW i4 nebo Mercedes EQE, bylo by na světě líp. 

Akumulátor lze dobíjet výkonem až 205 kW. Z 10 na 80 % se tak lze dostat za 30 minut.

onu korun přitom konkuruje „lidovým znač-
kám“, radost z řízení přináší ale větší. 

Přestože takhle na papíře se rozdíl v pa-
rametrech oproti čtyřkolce M50 může 
zdát obrovský, ve skutečnosti předsta-
vuje základní i4 eDrive40 zajímavé, velmi 
rychlé auto. Vždyť 100 km/h zvládne za 
5,7 sekundy. U  elektromobilů je obvyklé, 
že poskytují příjemné zrychlení v  nižších 
rychlostech, ale ve vyšším tempu o elán při-
cházejí. To pro BMW neplatí, auto působivě 
táhne i  vysoko nad 130 km/h, předjíždění 
tak není stresem, ale radostí. A  když při-
jdou zatáčky, sportovní naladění podvozku 
a  tenké baterie vložené do celé podlahy 
dělají maximum pro to, aby jízdní projev i4 
připomínal klasická BMW. Své hraje i  roz-
hodnutí automobilky pohánět zadní kola, 
jak je pro řadu 4 charakteristické. Hmotnost 
je tedy o čtvrt tuny vyšší než u benzinových 
verzí, s hodnotou 2,1 tuny ale patří mezi nej-
lehčí, podobně výkonné elektromobily. 

Dojezd až tak nezávisí 
na jízdním stylu

BMW jsme testovali při 10 °C, kdy jsme 
v  kombinovaném provozu naměřili mimo-
řádně nízkou spotřebu (19,6 kWh/100 km) 
a ujeli 410 km. Při defenzivní jízdě ale není 
problém se výrazně přiblížit k  hranici 500 
kilometrů.

Když k příznivé ceně a vynikajícím jízdním 
vlastnostem přidáme vypiplanou aerody-
namiku, která napomáhá k  vysokému do-
jezdu, rýsuje se z BMW jeden z nejlepších 
elektromobilů současnosti. Reálný dojezd 
samozřejmě záleží na četnosti využívání 
dynamických schopností auta, v  běžném 
provozu si ale v ničem nezadá s mnohem 
menšími a lehčími elektromobily kompaktní 
třídy. Akční rádius je vlastně plně srovna-
telný se silnějšími benzinovými verzemi, se 
kterými i4 eDrive40 drží krok i dynamický-
mi schopnostmi. Hlavním rozdílem je tedy 
opravdu způsob pohonu a za to BMW za-
slouží uznání.
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti, radost 
z řízení 

Nepříjemné dotahování 
pásů přednárazových 

asistentů. Citlivost aktiva-
ce ale jde nastavit.

Dojezd, spotřeba, zrych-
lení, rychlé nabíjení

Mimořádně vysoké 
zůstatkové hodnoty

Neobvykle nízká 
hmotnost 

Samočinná aktivace 
méně významných 

asistenčních systémů  

BMW i4 eDrive40
 
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 6,50 Kč/kWh: 1,27 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 19,6 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +10 °C: 410 km

Elektromobil

po SUV iX3 přichází i4 jako elektrická verze 
Gran Coupé řady 4. Když už jsme nakousli 
elektrické SUV iX3, i přes obdobný systém 
pohonu nefungovalo tak bravurně jako aero-
dynamičtější, lehčí a zábavnější i4. 

Zlatá střední cesta
Na výběr jsou celkem tři verze: ekonomic-

ká eDrive35 s výkonem 210 kW, 66kWh ba-
terií a cenou od 1,352 milionu korun. Dále 
eDrive40 s výkonem zvýšeným na 250 kW, 
81kWh baterií a  cenovkou 1,479 milionu 
korun. Vrchol pak obstarává čtyřkolka M50, 
která větší baterií napájí dvojici elektromo-
torů o  celkovém výkonu 400 kW, oproti 
středně výkonné verzi je ale o  znatelných 
365 000 Kč dražší. Pro test jsme tak zvolili 
zlatý střed eDrive40. S cenou pod 1,5 mili-

BMW dosud sázelo na svébytné elek-
trické modely, ať šlo o  městskou i3 

nebo velké SUV iX. Nově ale přichází s elek-
trickými verzemi spalovacích modelů, a tak 

BusinessCar



CITROËN C5 X PHEV 225
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový přeplňovaný čtyřválec objemu 1598 cm3 pohání 
přední kola, vý kon 133 kW při 6000 1/min doplněný elektromotorem o výkonu 
81 kW, celkový výkon obou motorů 165 kW, točivý moment 360 Nm. Osmistup-
ňová samočinná převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4805/1815/1485 mm, rozvor 2785 mm. 
Zavazadlový prostor 0,485/1,580 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1797/421 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1600/750 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 233 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,8 s. Spotřeba 
kombinovaná 1,3 l/100 km (WLTP).

CENA s DPH 1 190 000 Kč (akční cena 1 130 000 Kč)
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I  když je plug-in o  200 000 Kč dražší než benzinová verze, dává 
investice do něj smysl. Část ceny je kompenzována nezvykle bohatou 
základní výbavou včetně mimořádně komfortního adaptivního 
podvozku. Citroën C5 X se po všech stránkách povedl, řadíme ho 
mezi nejzajímavější automobilové novinky. 

Citroen C5 X nás po všech 
stránkách velmi příjemně 
překvapil 

ci rychlostí 130 km pak elektřina vystačí na 
24 km. Spotřeba benzinu tak záleží na 
ochotě nabíjet. Pokud akumulátor nabi-
jete každých 100 km, pak budete jezdit 
za 3,6 l/100 km, pokud interval nabíjení pro-
dloužíte na 300 km, stoupne spotřeba na 
5,4 l/100 km, bude to ale stále pod běžnou 
spotřebou vznětových motorů. 

TCO ale vychází pro C5 X velmi příznivě 
z  pohledu nákladů na servis a  cenu dílů. 
Trochu ho kazí jen zůstatkové hodnoty, kte-
ré jsou 5 % pod průměrem v dané kategorii. 

Mimořádný komfort 
I když jsme v našem testu už chválili mi-

mořádně komfortní podvozek s  klasickým 
odpružením u  benzinových verzí, plug-
-in hybrid má v  rukávu eso v  podobě ak-
tivních tlumičů Advanced Comfort, kdy se 
každý tlumič přizpůsobuje kvalitě cest, kte-
rou sledují senzory před vozidlem. Cílem 
je útlumovou charakteristiku nedokonalým 
silnicím přizpůsobit s předstihem a aktivně 
potlačovat náklony v  podélném i  příčném 
směru. Díky tomu je zajištěn vysoký jízdní 
komfort na všech výmolech, retardérech 
a dalších nerovnostech. Nastavení tlumičů 
může ovlivňovat také řidič při nastavení růz-
ných jízdních režimů. 
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Design, mimořádný jízdní 
komfort, vnitřní prostor

Absence verze 4x4 

Atraktivní náklady 
na provoz – TCO

Oproti benzinové verzi 
o 60 l menší zavazadlo-

vý prostor

Elegantní, přitom praktic-
ká verze liftback Menší palivová nádrž 

(40 l)
Temperament pohonu

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 53,30 %

150 000 km 3 roky 46,60 %

210 000 km 3 roky 39,90 %

Citroën C5 X PHEV
Skutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 2,87 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 6,7 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +10 °C: 46 km

Plug-in

Francouzská automobilka hlásí návrat do 
střední třídy, která už je přitom roky na 

ústupu. Aby se v moderní době nový mo-
del prosadil, sází na neobvyklé pojetí karo-
serie, které symbolizuje písmeno X přidané 
do názvu novinky. Jde o elegantní liftback, 
který vypadá skoro jako kombi, přitom nese 
drsňácké rysy SUV s  vyšší světlou výš-
kou. Rozměry jde ale o  typického zástup-
ce střední třídy – s délkou 4,8 metru nabízí 
lehce nadprůměrný vnitřní prostor. Zadní 
sedák je pohodlný, prostor nad hlavou vy-
hoví i cestujícím s vyšší postavou (185 cm). 
Jen sedák je poměrně nízko nad podlahou, 
a tak ve větší míře nepodpírá stehna. Zava-
zadlový prostor je skvěle přístupný a u ben-
zinových verzí dostatečně objemný. Plug-in 
hybridní verze ho má ale kvůli akumuláto-
rům o 60 l menší. 

Spotřeba závisí na chuti dobíjet
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 hybri-
du. Dobíjecí provedení k  šestnáctistovce 
přidává elektromotor s  parametry 81 kW 
a 320 Nm. S výkonem 165 kW je tak C5 X 
nejtemperamentnějším modelem v  historii. 
Bohužel na rozdíl od technicky spřízněných 
Peugeotu, Opelu a DS nelze ani tento Cit-
roën pořídit jako 4x4.

Akumulátor má kapacitu 12,4 kWh. Za-
tímco s Peugeotem 308 nebo Opelem As-
tra lze ujet na elektřinu lehce přes 50 km, 
s  větším a  těžším citroënem je to 46 km 
po okresce a ve městě, při jízdě po dálni-

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

BusinessCar



 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

15,5/16,0 15,8/23,0 17,3

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 56,50 %

150 000 km 3 roky 49,30 %

210 000 km 3 roky 42,20 %

CUPRA BORN e-BOOST 58
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vzadu napříč uložený  elektromotor pohání zadní kola, vý kon 170 kW 
při 5300–7000 ot., točivý  moment 310 Nm při 0 až 5000 ot. Jednostupňová 
automatická převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4324/1809/1540 mm, rozvor 2766 mm. 
Zavazadlový prostor 0,385 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1838/517 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 0 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 160 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,6 s. Spotřeba 
kombinovaná 15,5–17,4 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd na jedno nabití 
375–422 km (WLTP), kapacita baterie 62 kWh (využitelných 58 kWh).

CENA s DPH 1 279 900 Kč
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I  když CUPRA Born vychází z  Volkswagenu ID.3, nabízí výrazné 
odlišení v  podobě designu, sportovnějšího naladění podvozku 
a exkluzivního elektromotoru se 170 kW. V tomto kontextu je škoda, 
že chybí pohon všech kol. 

I když CUPRA Born 
vychází z VW ID.3, podaři-
lo se Španělům přivést 
na svět znatelně 
odlišný 
elektromobil 

(využitelných je 45 kWh). Tu v českém ce-
níku ale nenajdete. Lepší provedení má vý-
kon 150 kW a 62kWh akumulátor (využitel-
ných 58 kWh), vrcholný model má 170 kW 
a 82kWh akumulátor (využitelných 77 kWh). 
Jednotlivé verze jsou pojmenovány podle 
využitelné kapacity baterie, nejsilnější motor 
je doplněn o  přívlastek „e-boost“. Sester-
ské ID.3 nejvýkonnější variantu v  nabídce 
nemá a velkou baterii volitelně kombinuje se 
150kW motorem.

CUPRA versus volkswagen
Na českém trhu je základem CUPRA 58 

s  cenovkou 1 189 900 Kč. Cena je vůči 
jediné aktuálně nabízené specifikaci ID.3 
nastavena zajímavě, volkswagen má stejný 
výkon i kapacitu baterie, stojí však o 39 tisíc 
víc. Mimochodem, při uvádění na trh stála 
před dvěma lety tato nejlevnější verze volks-
wagenu o téměř 300 000 Kč méně. Výba-
vu srovnatelnou s výbavou GO! u ID.3 však 
obsahuje až verze e-boost (navigace, par-
kovací kamera, parkovací asistent, tepelné 
čerpadlo), která za 1 279 900 Kč přidává 
vyšší výkon a  také 19palcová litá kola. To 
ID.3 si musí vystačit s 18palcovými ocelový-
mi, které doplňují aerodynamické kryty. 

Dojezd 290 až 335 km
V rámci našeho testovacího okruhu jsme 

v kombinovaném režimu se středně těžký-
mi akumulátory (58 kWh) okruh zvládli za 
17,3 kWh/100 km. S ohledem na poměrně 
vysokou venkovní teplotu +13 °C je to lehce 
nad průměrem v daném segmentu. Při této 
teplotě jsme ujeli na jedno nabití 335 km. 
Při teplotách lehce bod bodem mrazu spo-
třeba stoupá nad 20 kWh/100 km a dojezd 
klesá na 290 km. 

Je jí je možné nabíjet střídavým proudem 
o výkonu 11 kW. Nabíjení testovaného pro-
vedení vybitého akumulátoru (58 kWh) do 
100 % zabralo rovných 6 hodin. Nejvýkon-
nější akumulátor (77 kWh) se bude podle 
výrobce nabíjet 7,5 hodiny. U dobíjení z ve-
řejných stanic dokáže born zvládnout nabí-
ječky s výkonem až 120 kW. Doba nabíjení 
z 5 na 80 % zabere 35 minut.
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Solidní dojezd, jízdní 
vlastnosti, zrychlení

Cena vyšších výbav

Výrazné odlišení
 od VW ID.3 Absence pohonu 

všech kolVysoké zůstatkové 
hodnoty

CUPRA Born
 
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 6,50 Kč/kWh:  1,12 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 17,3 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +13 °C: 335 km

elektromobil

roky později pod značkou CUPRA se zjed-
nodušeným názvem Born. Technicky se 
jedná o  dvojče Volkswagenu ID.3, s  nímž 
born sdílí i  výrobní závod ve východoně-
meckém Cvikově. 

Jízdní vlastnosti podpořené sportovním 
odpružením dělají na poměry elektromobilu 
radost z řízení. Podvozek je příjemně tuhý, 
ale nikoliv přehnaně tvrdý. CUPRA k  tomu 
přidává zajímavější design a  za určitých 
okolností lepší poměr ceny a výbavy. 

Tři výkony, dva akumulátory
Na výběr jsou tři výkonové verze elektro-

motoru, poháněná jsou vždy zadní kola. 
Základní verze se 110 kW je ekonomickou 
volbou s  nižší hmotností a  kratším dojez-
dem, má totiž baterii s  kapacitou 55 kWh 

První španělský elektromobil se před-
stavil v  roce 2019 jako koncept 

SEAT el-Born, sériový model dorazil o dva 

BusinessCar



DACIA JOGGER LPG
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

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

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

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

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

CENA s DPH 411 000 (7 míst: 434 000 Kč) Kč 
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Dacii Jogger považujeme za jednu z  nejzajímavějších novinek 
loňského roku. Jde o  povedené až sedmimístné auto kombinující 
výhody velkoprostorového MPV a crossoveru. 

Jogger může být i sedmimístný. Zajímavé je, že do třetí řady vyjímatelných sedadel 
se pohodlně usadí i dospělí. 

Verze LPG je o 10 000 Kč 
levnější

Zatímco ostatní automobilky chtějí za 
upravené modely příplatky, Dacia verzi na 
LPG nabízí oproti benzinové verzi s deseti-
tisícovým zvýhodněním. Má to svou logiku, 
protože tolik diskutované a sledované emi-
se CO2 jsou u plynové verze o téměř 10 % 
nížší. 

V  kombinovaném režimu jsme na našem 
testovacím okruhu při jízdě na benzin naměřili 
spotřebu 6,6 litru, při jízdě na propan-butan 
pak 8,4 l/100 km. Palubní počítač spotřeby 
proměřoval o  0,8 l/100 km a  tuto nepřes-
nost jsme do všech uvedených výsledků již 
započítali. Do 40litrové plynové nádrže jsme 
natankovali 36 litrů propan-butanu, na který 
jsme ujeli 429 km. Cena plynu je a vždy byla 
pod polovinou ceny benzinu, a tak lze na jed-
nom ujetém kilometru ušetřit 1,30 Kč!

Třetí řada i pro dospělé
Jogger nabízí i  u  plynové verze za pří-

platek 23 000 Kč sedmimístné provedení. 
Milým překvapením je skutečnost, že jsou 
ve třetí řadě plnohodnotná sedadla, do kte-
rých se pohodlně usadí i dospělí s výškou 
do 180 cm. Příjemné také je, že podlaha je 
pro nohy šikovně tvarovaná, a tak je zadní 
dělený dvousedák 31 cm nad podlahou.

  I  listopad 2022  37

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              LPG POHON               

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Celkové náklady na 
provoz (TCO)

Na výběr pouze jeden 
zážehový motor

Mimořádně nízké náklady 
na palivo (1,55 Kč/km)

Absence rezervního 
kola kvůli nádrži LPG

Prostorný interiér, 
atraktivní vzhled Nižší užitečná 

hmotnostNeobvykle vysoká 
zůstatková hodnota

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 59,92 %

150 000 km 3 roky 52,70 %

210 000 km 3 roky 45,47 %

Dacia Jogger LPG
Náklady na LPG při ceně 18,50 Kč/l: 1,55 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba plynu v rámci testu: 8,4 l/100 km
Skutečný dojezd na LPG: 429 km

LPG 

Novinku lze pořídit i s továrně přestavě-
ným motorem na propan-butan (LPG). 

Při současném vývoji cen pohonných hmot 
jde po elektřině o druhou nejlevnější pohon-
nou hmotu, která se zároveň vůbec poprvé 
dostává výrazně pod nyní nestabilní cenu 
zemního plynu (CNG). LPG dokonce může 
pokořit i  čisté elektromobily v  případech, 
kdy je nabíjíme z veřejných dobíjecích sta-
nic. Ceny tarifů se u dobíjecích stanic výraz-
ně zvýšily a platí, že čím je nabíječka výkon-
nější, tím dražší je elektřina z ní. 

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

cích, ale na druhou stranu nabízí znatelně 
vyspělejší techniku. Kvůli stále přísnějším 
emisním limitům už nepoužívá zastaralé 
pohonné jednotky. Nyní je k dispozici jeden 

jediný, ale povedený přeplňovaný tříválec, 
který může spalovat benzin nebo propan-
-butan. Výrobce u  plynového motoru pro-
vedl řadu úprav, díky kterým není ani při 
trvalém provozu na plyn snížena životnost 
exponovaných dílů, především pak venti-
lových sedel. Zásluhou vyšší výhřevnosti 
a  účinnosti propan-butanu má motor při 
provozu na plyn o 7 kW vyšší výkon (74 kW) 
než při jízdě na benzin. Na druhou stranu 
čistě benzinová verze nabízí ještě více vý-
konu – 81 kW. Verze LPG stokilometrovou 
hranici pokoří za 12,3 s, zatímco benzinový 
tříválec tuto disciplínu zvládne za 10,5 s. 
V praxi je rozdíl patrný především při před-
jíždění v  rychlostech nad 100 km/h nebo 
s naloženým autem. 

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

BusinessCar



ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 54,90 %

150 000 km 3 roky 48,00 %

210 000 km 3 roky 41,10 %

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Dojezd, spotřeba, 
zrychlení

Cena 

Jízdní komfort, 
odhlučnění Stísněný prostor na 

zadních sedadlech
Nezaměnitelný design

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

DS 4 E-TENSE 225 PHEV
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový čtyřválec pohání přední kola, zdvihový 
objem 1598 cm3, vý kon 133 kW při 6000 1/min, točivý  moment 250 Nm 
při 1750 1/min. Osmistupňová samočinná převodovka; před ni vložený elektro-
motor, výkon 81 kW, točivý moment 320 Nm. Systémový výkon 165 kW, točivý 
moment 360 Nm.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4400/1830/1470 mm, rozvor 2675 mm. 
Zavazadlový prostor 0,390 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1653/547 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1400/750 kg. 

Výkony

Nejvyšší rychlost 233 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,7 s. Spotřeba 
kombinovaná 1,3 l/100 km (WLTP), spotřeba v elektrickém režimu se neudává, 
maximální dojezd na jedno nabití 54 km (WLTP), kapacita baterie 12,4 kWh, 
objem nádrže 40 l.

CENA s DPH 1 145 000 Kč
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Po dlouhých deseti letech přichází nová generace DS 4. Nový model 
je delší, nižší a  má výrazné hranatější tvary. Vyspěl tak v  luxusní 
reprezentativní hatchback, který navíc nabízí škálu výkonných 
spalovacích motorů včetně plug-in hybridu. Brzy přibude i elektrický 
pohon.

Vybité akumulátory nemají 
na dynamiku tak velký vliv
jako u sesterského 
Peugeotu 308 

Dlouhé elektrické kilometry
V  rozmanité nabídce motorů představuje 

plug-in hybrid vrchol, který má hned dvě 
konvenční alternativy. Jeho 165 kW je vý-
sledkem souhry spalovacího motoru se 
133 kW a  81 kW elektromotoru, přičemž 
čistě benzinová verze může mít 133 kW 
nebo být naladěna na stejných 165 kW. 
Příplatek za hybrid je 200, respektive 
150 tisíc korun, přičemž za tyto peníze na-
bídne o čtvrt tuny těžší e-tense lepší dyna-
miku a hlavně schopnost jízdy čistě na elek-
třinu. Akumulátory s  kapacitou 12,4 kWh 
nám vydržely na 52 km dlouhou okresku. 
Při jízdě po dálnici rychlostí 130 km/h se 
akumulátory vybijí po 27 km. To jsou lehce 
nadprůměrné hodnoty, a tak delší dojezd na 
elektřinu se propíše také do nižší spotřeby 
benzinu. Ta je ale ovlivněna především chutí 
nabíjet. Pokud akumulátory nabijete kaž-
dých 100 km, budete jezdit za 2,9 l/100 km.
Když nabíjecí interval protáhnete na 400 ki-
lometrů, bude spotřeba na úrovni vznětové 
verze 1.5 BlueHDi (5,3 l/100 km). 

Silnou zbraní značky DS byl vždy extra-
vagantní design, a  nová „čtyřka“ v  tomto 
trendu pokračuje. K tomu se nově přidává 
sebevědomý jízdní projev, který do reper-
toáru značky DS nepatřil vždy. Kromě již 
zmiňovaných adaptivních tlumičů lze DS 4 
vybavit také příplatkovými světlomety Matrix 
LED, head-up displejem nebo nočním vidě-
ním. Tyto prvky nejsou často k dispozici za 
příplatek ani u automobilů střední třídy. 

Vybitý akumulátor 
versus dynamika

Oproti sesterskému Peugeotu 308 nás 
u DS 4 mile překvapila skutečnost, že ani 
u zrychlování s vybitým akumulátorem ne-
dojde k  náhlému poklesu temperamentu, 
a to ani při opakovaných pokusech. Pružné 
zrychlení je sice podle měření o něco delší, 
pocitově to ale až tak nepoznáte. Je tedy 
patrné, že nastavení managementu aku-
mulátoru je jiné. To naznačuje také fakt, že 
jsme s  těžším Peugeotem 308 kombi ujeli 
na elektřinu o dva kilometry dál než s lehčím 
hatchbackem DS 4. 
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DS 4 E-Tense
 
Skutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 2,65 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 6,2 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +10 °C: 52 km

plug-in hybrid

Přestože DS 4 sdílí stejnou platformu 
i  techniku s Peugeotem 308 i Opelem 

Astra, podařilo se trojčata od sebe výrazně 
odlišit nejen designem, ale i  jízdními vlast-
nostmi. Zatímco Opel Astra sází na sportov-
nější podvozek, DS 4 naopak nabízí maxi-
mální komfort. Plug-in hybrid má navíc v ru-
kávu eso v podobě aktivních tlumičů Active 
Scan Suspension, kdy se každý tlumič při-
způsobuje kvalitě cest, kterou sledují sen-
zory před vozidlem. Díky tomu je zajištěn 
vysoký jízdní komfort na všech výmolech, 
retardérech a dalších nerovnostech. Nasta-
vení tlumičů může částečně ovlivňovat také 
řidič při nastavení různých jízdních režimů. 

BusinessCar



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

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

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

Hmotnosti Provozní/užitečná hmotnost 1365/400 kg. 

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

CENA s DPH 819 900 Kč
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Fiat malá auta umí. Poslední nový počin v podobě malé elektrické 
pětistovky mluví za vše. Šmrncovní malé auto navíc budí pozornost 
všude, kde se objeví. 

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

(využitelných je 21,3 kWh), který napájí elek-
tromotor o výkonu 70 kW. Dojezd v kombi-
novaném cyklu dle WLTP je 190 km, v praxi 
ale bude ještě o něco kratší. 

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

Rychlé nabíjení i solidní 
zůstatkové hodnoty

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

Je zajímavé, že elektrická verze má zů-
statkové hodnoty v  průměru o  5 % vyšší 
než starší verze se zážehovým motorem. 
Celkově lze zůstatkové hodnoty označit za 
nadprůměrné. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Dojezd s výkonnějším 
akumulátorem (42 kWh)

Objem zavazadlového 
prostoru

Výkon a zrychlení, agilita 
ve městě

Úroveň rekuperace 
nelze jednoduše měnit

Cena základní verze, 
mimořádné zůstatkové 

hodnoty
Dojezd se slabším 

akumulátorem 
(24 kWh)Atraktivní karosářské 

varianty

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 62,04 %

150 000 km 3 roky 55,15 %

210 000 km 3 roky 41,01 %

Fiat 500e
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 6,50 Kč/kWh: 1,07 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 16,4 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +8 °C: 228 km

Elektromobil

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

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

Elektrická pětistovka ale staví na zcela no-
vém základu, kdy vznikala jako čistý elektro-
mobil. Nová platforma umožnila do malého 
konstrukčního základu vložit až nečekaně 
velký akumulátor. I kvůli tomu  se nejmenší 
fiat vyrábí v domovské Itálii, v Turíně, zatím-
co stávající verze se spalovacím motorem 
pokračuje v  polských Tychách. Elektrická 
pětistovka s  délkou 3632 mm pak dosa-
vadní verzi přerůstá o 86 mm. O 22 mm je 
delší také rozvor. 

Důležité je, že nejmenší fiat nabízí radost 
z  řízení. To u  elektromobilů rozhodně není 

samozřejmé. Nová generace dělá vše 
o  něco lépe. I  když má vyšší hmotnost, 
nabízí jistější jízdní vlastnosti a v městském 
provozu je příkladně agilní. 

Tři verze, dva akumulátory 
i motory

Elektrická pětistovka je k  dispozici jako 
hatchback, kabriolet nebo v  unikátní pěti-
dveřové verzi bez středového sloupku a se 
zadními dveřmi otevírajícími se proti směru 
jízdy. Hatchback lze koupit za 669 900 ko-
run. Levnější dokáže být už jen Dacia Spring 
(511 900 Kč). 

K dispozici jsou dva různě výkonné aku-
mulátory a  elektromotory. Nejlevnější ver-
ze využívá akumulátor o  kapacitě 24 kWh 

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

BusinessCar



 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 57,25 %

150 000 km 3 roky 50,10 %

210 000 km 3 roky 42,90 %

FORD MUSTANG MACH-E AWD
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

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

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

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

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

CENA s DPH 1 907 900 Kč
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S tradičním mustangem má mach-e kromě loga společné i základní 
designové rysy. Jinak jde ale o úplně jiné auto, navíc od počátku 
koncipované jako elektromobil. Zatímco mustangy jsou kupé nebo 
kabriolety, mach-e je SUV kupé a je prvním, který má místo pro pět 
cestujících a zároveň i pět dveří. 

Klasický mustang to sice není, ale základními 
rysy nové sportovní SUV nezapře. 
Na elektromobil jezdí 
překvapivě dobře 
a změřili jsme 
i nadprůměrný 
dojezd 439 km. 

kol pak nabízí dva elektromotory umístěné 
na přední i  zadní nápravě a  souhrnný vý-
kon 258 kW, což i  vozu o hmotnosti přes 
2,3 tuny dává obstojnou dynamiku. V rámci 
testu jsme naměřili zrychlení z 0 na 100 km/h 
za 5,3 s, rychlost 150 km/h pokořil elekt-
rický mustang za 11,1 s. Je to sice méně, 
než nabízí klasický osmiválcový mustang
s 330 kW, ale mach-e je už k mání i ve vr-
cholné verzi GT, která nabízí 358 kW a i přes 
vyšší hmotnost dokáže zrychlit naprosto 
shodně jako benzinová osmiválcová ikona. 
Takže 100 km/h pokoří za 4,4 s a 150 km/h 
pak pod 10 s. 

Výkonnější akumulátory testované verze 
o  využitelné kapacitě 91 kWh (celková je 
99 kWh) teoreticky stačí na ujetí 540 km dle 
WLTP. Naše měření v běžném provozu po-
tvrzuje dojezd 439 km. Při defenzivní jízdě 
pak lze ujet lehce přes 500 km. Taková jízda 
vás ale s mustangem bavit nebude. 

V této souvislosti se sluší uvést, že uvede-
né dojezdy jsme naměřili při teplotě 20 °C 
a zapnuté klimatizaci. Při teplotě lehce pod 
0 °C spotřeba stoupá nad 24,5 kWh a do-
jezd klesá na 370 km. 

Nabíjení 150 kW
Nabíjet lithium-iontový akumulátor je mož-

né pomocí rychlonabíječky výkonem až 
150 kW. Někteří korejští konkurenti díky 
800voltové architektuře dosahují až 
220 kW, ale vyzkoušeli jsme si, že tohoto 
výkonu lze dosáhnout jen po krátkou dobu. 
Mustang má daleko plošší nabíjecí křivku, 
a tak rozdíl v časech není nikterak propast-
ný. Slabší akumulátor (76 kWh) lze 150kW 
nabíječkou doplnit na 80 % za 38 minut, vý-
konnější s 99 kWh pak za 45 minut. 

Navíc platí, že čím výkonnější je nabíje-
cí stanice, tím dražší je elektrická energie 
z ní. Rychlonabíječky jsou vhodné spíš pro 
nouzové dobíjení nebo při jízdách na delší 
vzdálenosti. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti, radost 
z řízení

Cena výkonnějších verzí

Logo i rysy slavné značky Vyšší pohotovostní 
hmotnost s výkonnějším 

akumulátoremProstorný interiér

Solidní dojezd i spotřeba
Nízká užitečná hmotnost 

i hmotnost přívěsu

Ford Mustang Mach-E AWD LR
 
Náklady na elektřinu v sazbě 6,50 Kč/kWh: 1,36 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 20,9 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +20 °C: 439 km

Elektromobil

ně střižené SUV nabízí překvapivě komfortní 
podvozek, naladění ale není přehnaně měk-
ké, a tak v zatáčkách dává částečně zapo-
menout na vyšší hmotnost a dovolí i průjezd 
mírně bokem, čímž se také hlásí k  tradici 
značky. Rozložení hmotnosti mezi nápravy 
je téměř ideální, liší se ale podle toho, zda 
má jeden či dva elektromotory. V zásadě je 
ale vyvážené. 

Nejslabší verze elektrického mustan-
gu stojí 1,55 milionu korun. Nabízí pohon 
zadní nápravy a  výkon 198 kW se slab-
ším akumulátorem (76 kWh, využitel-
ných je 70 kWh). Tato výkonová verze je 
k dispozici i  s  pohonem všech kol. Je ale 
o 160 000 korun dražší. 

Výkonnější mustang s  pohonem zadních 
kol (216 kW, 99 kWh aku) stojí 1,75 milionu 
korun. Testovaná verze s  pohonem všech 

Solidní jízdní vlastnosti 
a dostatečný dojezd

I přes vyšší pohotovostní hmotnost si říze-
ní elektrického mustangu užijete. Sportov-

BusinessCar



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 1 339 990 Kč
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Hyundai Ioniq 5 je revolučním elektromobilem nejen pro značku 
Hyundai, ale i pro celý koncern HMG. Je první, který je od základů 
stavěný jako elektromobil, a  má moderní elektrickou platformu 
s 800voltovou architekturou umožňující extrémně rychlé nabíjení. 

Ioniq 5 vypadá spíše jako velký hatchback než SUV. Tovární záruka je 5 let bez 
omezení počtu ujetých kilometrů. Záruka na akumulátor je 8 let nebo 160 000 km.

Za mrazivého počasí při -3 °C pak má to-
pení větší příkon, celková spotřeba stoupá 
nad 21 kWh/100 km a  dojezd klesne na 
355 km. I  tak je to 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. Kia EV6 sice nabízí až 
240 kW, je to ale spíš teoretická hodnota. 
Rychlost nabíjení je u obou automobilů stej-
ná. Z 10 na 80 % jsme naměřili 20 minut, 
z 10 na 100 % pak nabíjení trvalo 39 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 vysoko nad 
50 %. Ioniq má tak jednu z nejvyšších hod-
not na trhu. Nepatrně ho předčí jen elek-
tromobily prémiových značek, kterým se 
v době krize velmi daří. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Prostorný interiér, jízdní 
vlastnosti

Vyšší spotřeba 
na dálnici

Zůstatkové hodnoty
Horší jízdní komfort na 
20palcových kolech

Dojezd, rychlost nabíjení 
(220 kW!)

Meziroční zdražení 
o 50 000 Kč

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 58,30 %

150 000 km 3 roky 51,90 %

210 000 km 3 roky 44,50 %

Hyundai Ioniq 5 
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 6,50 Kč/kWh: 1,24 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 19,2 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +10 °C: 400 km

Elektromobil

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 1,17 mili-
onu 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 tempera-

mentní elektromotor se 168 kW. Náročnější 
zákazníci pak mohou sáhnout po verzi s po-
honem všech kol. Většině ale tato středně 
výkonná verze bude plně postačovat. Na-
víc dobře odladěný podvozek i díky nízké-
mu těžišti auta odvádí velmi dobrou práci. 
Hezky drží i v zatáčkách na nerovnostech. 
Na dvacetipalcových kolech už ale není tak 
komfortní, jak bychom očekávali. Akumu-
látor (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 480 km. Pro nás je 
ale důležitý běžný jízdní styl, kterým pomě-
řujeme všechny testované vozy. Výsledný 
dojezd je v tomto případě rovných 400 km,
naměřená kombinovaná spotřeba pak 
19,2 kWh/100 km. Jen dodejme, že test 
proběhl při 10 °C a se zapnutým topením. 

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

17,7/17,9 16,7/25,1 19,2

BusinessCar



 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

17,5/18,1 16,1/24,1 18,8

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 55,50 %

150 000 km 3 roky 48,60 %

210 000 km 3 roky 41,10 %

KIA EV6 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 1 425 980 Kč

M
ic

ha
l B

us
ta

, f
ot

o 
au

to
r

Pro značku Kia je model EV6 revoluční, protože jde o první elektromobil 
postavený na nové platformě e-GMP která využívá vysokonapěťové 
800voltové napájení. Díky tomu akumulátory akceptují nabíjecí 
příkon až 240 kW!

Kia EV6 nabízí reálný dojezd 
přes 400 km a mimořádně 
rychlé nabíjení 

svorné diferenciály LSD. Oproti slabší, „lido-
vější“ verzi s pohonem všech kol (239 kW) 
je ale nutné připlatit přes 150 000 korun. 

Základní výbavová verze Earth sází na 
komfortní podvozek. Dražší verze GT-Line 
pak nabízí tužší podvozek a přesnější řízení 
s  méně účinným posilovačem. Samostat-
nou kapitolou je pak ostrá verze GT, která 
celkovými jízdními vlastnostmi potěší i velice 
náročné řidiče. 

Dojezd 360 až 485 km
Nejlevnější Kia EV6 (1,33 milionu korun), 

kterou pohání základní elektromotor o  vý-
konu 125 kW, má akumulátory s kapacitou 
58 kWh. Zbývající výkonnější verze jsou pak 
standardně osazeny 77kWh akumulátory, 
které mají podle metodiky WLTP vystačit na 
ujetí 528 km. V rámci testu jsme při teplo-
tě 12 °C naměřili kombinovanou spotřebu 
18,8 kWh/100 km, čemuž odpovídal dojezd 
410 km. Při výrazně defenzivní jízdě a  vy-
pnutém topení lze ujet až 485 km. Při tep-
lotě 0 °C a zapnutém topení byl dosažený 
dojezd 360 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, která v tomto 
segmentu zatím 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 230 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 % kapacity pak začne 
strmě klesat. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti, nízká 
hmotnost

Menší zpětná vazba 
do řízení

Rychlost nabíjení 
(220 kW)

Od 800V architektury 
jsme čekali nižší 

spotřebuDojezd

Druhý zavazadlový pro-
stor pod přední kapotou Meziroční zdražení 

o 145 000 KčZáruka 7 let 
nebo 150 000 km

Kia EV6 4x2 
 
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 6,50 Kč/kWh: 1,22 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 18,8 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +12 °C: 410 km

Elektromobil

pí mimořádným vnitřním prostorem, a to jak 
pro cestující, tak zavazadla. 

Solidní jízdní vlastnosti 
a dostatečný dojezd

Elektromotor je u verze s pohonem jedné 
nápravy umístěn na zadní nápravě. Základní 
verze má 125 kW, výkonnější testovaná ver-
ze má 168 kW, což vozu o hmotnosti okolo 
dvou tun propůjčuje obstojnou dynamiku, 
byť to není král sprintů. Sto kilometrů za 
hodinu pokoří za 7,3 s, rychlost 150 km/h 
jsme pak dosáhli po 15,5 s. Ve sprintu si 
lépe vede výkonnější verze se dvěma mo-
tory a  pohonem všech kol (239 kW). Na 
samotném vrcholu pak stojí ostrá verze 
GT. Oba motory nabízejí souhrnný výkon 
430 kW, a  tak na pokoření rychlosti 
100 km/h postačí pouhých 3,5 s. Trakci 
zvyšují také standardně dodávané samo-

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

násobný maximální výkon nabíjení, ale také 
prostorovou efektivitu. Proto tento kom-
paktní crossover ve stylu SUV kupé překva-

BusinessCar



MERCEDES-BENZ EQE 350 4MATIC
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Dva elektromotory pohánějí všechna kola. Kumulovaný výkon 215 kW, točivý 
moment 600 Nm. Samočinná jednostupňová převodovka. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4946/1961/1510 mm, rozvor 3120 mm. 
Zavazadlový prostor 0,430 m3. 

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2465/485 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 750/750 kg. 

Výkony

Nejvyšší rychlost 210 km/h, naměřené zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,3 s, 
z 0–150 km/h za 12,8 s, z 0 na 200 km/h za 24,5 s. Spotřeba kombinovaná 
17,5–20,8 kWh/100 km dle WLTP, maximální dojezd 567 km dle WLTP, kapaci-
ta akumulátoru 90,6 kWh. Nabito z 10 na 80 %  za 32 minut.

CENA s DPH 2 032 800 Kč
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Přestože mají elektromobily stále dost nectností, v prémiovém 
segmentu to až tak neplatí. Zde je nejvíce patrný generační posun 
a vývoj jak v oblasti dojezdu, tak potěšení z jízdy. Najít na elektrické 
třídě E slabiny je přeci jen obtížnější. 

Elektrická třída E skvěle jezdí a pro posádku nabízí nadprůměrný 
prostor. Interiér je o 80 mm delší než v klasické třídě E 
a více prostoru mají cestující i v oblasti ramen. 

jednoduše necháte auto samo vyjet, aniž 
byste do něj nasedali. Díky kamerám a sen-
zorům je prostor kolem vozu neustále moni-
torován, takže adaptivní tempomat i aktivní 
držení v  jízdním pruhu funguje s maximální 
přesností. Čtení dopravních značek a  vy-
spělý protikolizní asistent netřeba zmiňovat. 

Při řízení EQE tak můžete nabývat dojmu, 
že elektronika s vámi soupeří, kdo z vás je 
lepší. Nepříjemné je to například při couvá-
ní do stísněných prostor, kde vás neustále 
světelně i  zvukově asistenti upozorňují na 
„nebezpečí“ kolize a  po zvukových proje-
vech dojde i na samočinné zabrzdění nebo 
výrazné omezení výkonu. To je nepříjemné 
například při zajíždění k přívěsu ve vysoké 
trávě. A  kdo by řekl, že když chcete vyjet 
například z automyčky, tak musíte aktivovat 
příslušného asistenta. Ano, vše lze celkem 
jednoduše na displeji nastavit či deaktivo-
vat, ale řidiči EQE nikdy nebudou žádnými 
amatéry, a  tak je budou některé systémy 
spíše otravovat. Méně důležití bezpečnost-
ní asistenti by měli fungovat opačně a  na 
displeji například při zajíždění k  přívěsu ve 
vzrostlé trávě nebo do automyčky nabíd-
nout možnost, zda chcete služeb příslušné-
ho asistenta využít či nikoli. 

Tyto výtky nemáme k EQE jako takovému, 
ale platí plošně především u elektromobilů 
v prémiovém segmentu. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Dojezd, spotřeba, 
zrychlení

Delší čas na orientaci 
v infotainmentu 

Prostorný interiér, jízdní 
vlastnosti

Samočinná aktivace 
řady asistenčních 

systémů  

Mimořádně vysoké 
zůstatkové hodnoty

Rychlé nabíjení, funkčnost 
asistenčních systémů

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 61,80 %

150 000 km 3 roky 54,10 %

210 000 km 3 roky 46,31 %

Mercedes-Benz EQE
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 6,50 Kč/kWh: 1,40 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 21,5 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +12 °C: 415 km

Elektromobil

Aktuálně můžete mít EQE ve třech varian-
tách elektrického pohonu. Základní ver-

ze 300 nabízí výkon 180 kW. Alternativou je 
výkonnější verze 350 s elektromotorem la-
děným na 215 kW. Obě verze mají s 91kWh 
akumulátorem podle metodiky WLTP na-
bídnout dojezd 623 km. Pro EQE 350 je do-
stupná i varianta s druhým elektromotorem 
pro pohon předních kol. Má shodný výkon, 
ujede ale „jen“ 580 km. Na vrcholu nabídky 
stojí EQE 500 s rovnými 300 kW a 858 Nm 
točivého momentu. Pokud by někdo chtěl 
ještě více, může sáhnout po verzích AMG 
laděných na 350 a 460 kW. 

My jsme testovali ještě cenově přívěti-
vou verzi EQE 350 4Matic, se kterou jsme 
v  kombinovaném režimu ujeli 415 km. Je 
to sice o 165 km méně, než udává norma 
WLTP, ze spotřeby i dojezdu jsme byli nad-
šeni, protože EQE není až tak citlivé na jízdní 
styl. Díky výtečné aerodynamice i mimořád-

ně nízkému valivému odporu je EQE v pod-
statě jedno, zda s ním jedete po dálnici či 
okresce. Spotřeba bude obdobná. Pokud 
ale budete chtít jezdit výrazně defenzivně, 
není problém s EQE ujet na jedno nabití leh-
ce přes 500 km. 

Ach, ti asistenti
Asistenti v  EQE fungují přímo ukázkově, 

v podstatě stejně jako ve vlajkové lodi EQS. 
Až si staromilec posteskne, že prostor pro 
kreativitu a řidičské umění je stále více po-
tlačován elektronikou. 

Konfigurátor modelu EQE je doslova na-
bytý technologiemi asistované i autonomní 
jízdy. Nechybí asistent automatického par-
kování, který lze navíc ovládat na dálku. 
Pokud tedy někdo zastaví těsně vedle vás, 

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

17,2/17,0 16,8/25,1 21,5
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SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (kWh/100 km). 
Údaje v závorce platí pro jízdu 

s nákladem 500 kg.

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

20,5/19,6 
(24,6/21,9)

19,6/37,5 
(19,7/37,7)

23,4 (25,8)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet 
ujetých km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 53,90 %

150 000 km 3 roky 46,90 %

210 000 km 3 roky 40,80 %

MERCEDES-BENZ eVITO 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu uložený  elektromotor pohání přední kola, maximální vý kon 85 kW, točivý  
moment 360 Nm při 300 1/min. Automatická jednostupňová převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 5140/1928/1912 mm, rozvor 3200 mm. 
Nákladový prostor 6 m3. 

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2312/888 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu se neudává.

Výkony
Nejvyšší rychlost 80 km/h (za příplatek 120 km/h). Spotřeba kombinovaná dle 
WLTP 21,4 kWh/100 km, využitelná kapacita akumulátoru 35 nebo 60 kWh, 
dojezd dle WLTP 312 km.

CENA bez DPH 1 173 500 Kč
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Elektrická dodávka eVito prošla výrazným omlazením. Zlepšila se 
řada funkcionalit, především ale došlo k  nárůstu dojezdu. Osobní 
verze nabízí dojezd dle metodiky WLTP až 350 km, užitková verze 
pak 312 km. Na výběr jsou motory o výkonu 85 nebo 150 kW. 

Mezi dodávkami jsme evitu s výkonnějším akumulátorem 
změřili nadstandardní dojezd (253 km) 

méně (253 km). Skříňová verze nás tak až 
na dynamiku příjemně překvapila. Výkon 
85 kW nabízí jen průměrný temperament. 
Z 0 na 100 km/h zvládne za 18,5 s. Skříňo-
vé vito jsme testovali s akumulátorem o vy-
užitelné kapacitě 60 kWh. 

Vedle solidního dojezdu je pozitivní také 
maximální rychlost až 120 km/h, což je mezi 
užitkovými auty celkem rarita. Pro rozvážku 
ve městech ale většina podnikatelů využije 
standardně omezenou rychlost na 80 km/h, 
což výrazně prodlužuje dojezd. My jsme ale 
testovali verzi s nejvyšší rychlostí 120 km/h, 
a tak jsme se na dálničním úseku mohli při-
blížit měřené rychlosti 130 km/h a  dosáh-
nout realističtější kombinované spotřeby.

Nabito za 35 minut 
nebo 7 hodin

Elektrické vito lze standardně nabíjet „do-
mácím“ střídavým proudem o  výkonu až 
11 kW, a tak zcela prázdný akumulátor na-
bijete do 100 % za necelých 7 hodin. U ex-
terních nabíječek se stejnosměrným prou-
dem je možné standardně nabíjet příkonem 
až 50 kW (z 10 na 80 % za cca 50 minut) 
a za příplatek pak 80 kW (z 10 na 80 % za 
cca 35 minut).

Solidní dojezd i s nákladem
Dojezd u elektrických dodávek velmi zále-

ží na jízdním stylu řidiče a samozřejmě také 
nákladu. S  prázdným vitem jsme v  kom-
binovaném režimu ujeli 253 km, s  nákla-
dem 500 kg pak 230 km. Podle dodané 
elektřiny z nabíječky pak vychází spotřeba 
na 23,4 kWh/100 kilometrů, respektive 
na 25,8 kWh/100 kilometrů s  naloženým 
autem. Palubní počítač ukazoval u spotřeby 
o 1,6 kWh/100 km optimističtější hodnoty. 
Spotřeba byla měřena při 25 °C a se zapnu-
tou klimatizací. Při zimních teplotách kolem 
0 °C je nutné počítat s nárůstem spotřeby 
o 2,5 kWh/100 km. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Solidní spotřeba i dojezd 
s akumulátorem 60 kWh

Dojezd s menším 
akumulátorem 35 kWh

Maximální rychlost 
až 120 km/h

Temperament motoru 

Zůstatkové hodnoty
Průměrná rychlost 
nabíjení (příkon jen 

50 kW, za příplatek 80 kW)

Mercedes-Benz eVito Tourer 

Náklady na elektřinu ve snížené sazbě 6,50 Kč/kWh: 1,52 Kč/km 
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 23,4 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +25 °C: 253 km

Elektromobil

motor o výkonu 85 kW, který může napájet 
akumulátor s využitelnou kapacitou 35 kWh 
nebo 60 kWh, a udávaný dojezd je 184 km, 
respektive 312 km s větším akumulátorem. 
Osobní verze eVito Tourer má paramet-
ry shodné s  luxusněji zaměřeným EQV. To 
znamená na jedné straně výkon elektromo-
toru 150 kW a na straně druhé využitelnou 
kapacitu akumulátoru 90 kWh. Tento model 
jsme už testovali v  minulém čísle. Tak jen 
zopakujme, že je příjemně temperamentní, 
ovšem kvůli vyšší hmotnosti (2,6 t, hmotnost 
akumulátoru činí 600 kg) a  výkonnějšímu 
elektromotoru (150 kWh) je také „žíznivější“, 
a tak jsme s ním i přes „gigantický“ 90kWh 
akumulátor ujeli jen průměrných 280 km. 
Oproti tomu jsme s užitkovou verzí na stej-
ném okruhu s výrazně menším akumuláto-
rem (60 kWh využitelných) ujeli jen nepatrně 

Mercedes-Benz eVito existuje ve dvou 
rozdílných provedeních. Skříňový vůz 

určený pro rozvážkové služby má elektro-

BusinessCar



MG EHS 1.5 TGI PHEV
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  benzinový 1,5litrový čtyřválec s turbem pohání přední kola, 
vý kon 119 kW při 5500 ot., točivý  moment 250 Nm při 1700 až 4300 ot. Dese-
tistupňová automatická převodovka, před ní vložený elektromotor, výkon 90 kW 
při 3700 ot., točivý moment 230 Nm při 500–3700 ot. Systémový výkon 190 kW 
a točivý moment 370 Nm.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4574/1876/1685 mm, rozvor 2722 mm. 
Zavazadlový prostor 0,448/1,375 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1812/459 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1500/750 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 190 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,9 s. Spotřeba 
kombinovaná 1,8 l/100 km (WLTP), kapacita akumulátoru 16,6 kWh, objem 
nádrže 37 l.

CENA s DPH 887 940 Kč

Lu
ká

š 
V

av
er

ka
, M

ic
ha

l B
us

ta
, f

ot
o 

M
ic

ha
l B

us
ta

Původně anglická značka MG odkazuje na svoji dlouhou historii, 
v moderním pojetí je ale na evropských trzích novým hráčem. Jako 
první přináší dvě SUV: kompaktní crossover ZS a o třídu větší plug-in 
EHS, který nás příjemně překvapil. 

EHS zdobí parádní cena a nadprůměrný 
dojezd na elektřinu. Čas plného nabití 
při 16 A je 4,5 hodiny, 
což značí nízký příkon 
palubní 
nabíječky.

po dálnici, kde je spotřeba o něco vyšší. Při 
ustálené rychlosti 130 km/h jsme naměřili 
9,2 l/100 km, což je lehce nad průměrem 
stejně velkých plug-inů.

Nadprůměrná kapacita akumulátoru 
(16,6 kWh) umožňuje solidní dojezd. V rámci 
testu jsme po okresní silnici ujeli 53 km, na 
dálnici při 130 km/h pak kapacita vystačí na 
23 km, což je nad průměrem konkurenčních 
značek, které ale disponují slabšími akumu-
látory. Při vyčerpání kapacity akumulátoru 
ale dojde ke znatelnému snížení výkonu mo-
toru, což je nepříjemné při předjíždění.

Díky solidnímu dojezdu na elektřinu lze do-
sáhnout překvapivě nízké spotřeby. Pokud 
akumulátory nabijeme každých 100 km,
bude spotřeba benzinu 3,7 l/100 km. Pokud 
nabíjecí interval prodloužíme na 400 km,
bude spotřeba 6,8 l/100 km, což odpovídá 
apetitu podobně velkých dieselových SUV. 

Jízdní vlastnosti středně velkého SUV jsou 
snadno předvídatelné. Jasnou předností je 
cenová politika. Už základní provedení za 
887 940 Kč má například parkovací senzo-
ry vzadu i vpředu, navigaci nebo elektricky 
ovládané sedadlo řidiče. K tomu se přidává 
záruka 7 let nebo 150 000 km.

  I  listopad 2022  45

BUSINESS CAR TESTUJE                                                              ELEKTROPOHONY                

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Dojezd na elektřinu, 
zrychlení

Absence pohonu 4x4

Prostorný interiér, jízdní 
vlastnosti

Vyšší spotřeba při jízdě 
po dálnici

Zajímavá technika, solidní 
účinnost pohonu

Podprůměrné zůstat-
kové hodnoty

Cena
Menší benzinová nádrž 

(37 l)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 48,60 %

150 000 km 3 roky 42,60 %

210 000 km 3 roky 36,60 %

MG EHS
Skutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 3,38 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 7,9 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +10 °C: 53 km

Plug-in 

Navzdory tradici sahající do roku 1924 
nemají současné MG s těmi dřívějšími 

z vývoje někdejšího Roveru nic společného. 
Značka spadá do čínského koncernu SAIC 
Motor, kterému patří mimo jiné Lotus, zá-
roveň jde o  čínského partnera pro výrobu 
a  vývoj koncernu Volkswagen. Jde tedy 
o automobilku dobře zavedenou, která na-
víc zčásti z tradičních důvodů pro MG drží 
i  vývojové oddělení v  Británii. Značku MG 
u nás od léta zastupuje AutoPalace Group, 
která je součástí nizozemské skupiny Auto-
Binck, importéra Mitsubishi.

Neobvyklá koncepce plug-inu
Model HS se začal prodávat v roce 2019, 

do Česka nyní dorazila jeho elektrifikovaná 
verze, což zdůrazňuje přidané písmeno E. 
O pohon plug-inu se stará moderní přepl-

ňovaný zážehový čtyřválec 1.5 TGI s  pří-
mým vstřikováním paliva o výkonu 119 kW 
ve spojení s  elektromotorem o  výkonu 
90 kW. Dodejme, že spalovací motor vzešel 
ze společného vývoje s  GM a  pohání na-
příklad Opel Insignia. O co největší splynutí 
výkonových křivek obou rozdílných motorů 
se stará desetistupňová převodovka – čtyř-
stupňová převodovka elektromotoru a šes-
tistupňová převodovka spalovacího moto-
ru zajišťují plynulé dávkování výkonu mezi 
oběma pohony s jen 6% ztrátou účinnosti. 

Spotřeba závisí na chuti dobíjet
Při jízdě s vybitým akumulátorem před-

vádí EHS solidní výsledky s výjimkou jízdy 

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

8,0/6,6 6,3/9,2 7,9

BusinessCar



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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

6,8/5,4 5,0/7,3 6,1

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 53,42 %

150 000 km 3 roky 46,66 %

210 000 km 3 roky 39,90 %

OPEL ASTRA 1.6 TURBO PLUG-IN HYBRID
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový čtyřválec pohání přední kola, zdvihový objem 
1598 cm3, vý kon 110 kW při 6000 1/min, výkon elektromotoru  81 kW. Souhrnný 
výkon obou motorů 133 kW a točivý moment 360 Nm. Samočinná osmistupňo-
vá převodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4374/1860/1442 mm, rozvor 2675 mm. 
Zavazadlový prostor 0,352/1,268 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1678/472 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1450/750 kg. 

Výkony

Nejvyšší rychlost 225 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,6 s. 
Spotřeba kombinovaná 1,1 l/100 km (WLTP), spotřeba v elektrickém režimu 
14,2–15,1 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd na jedno nabití 60 km 
(WLTP), kapacita baterie 12,4 kWh, objem nádrže 42 l.

CENA s DPH 909 990 Kč
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Přestože Opel Astra s  Peugeotem 308 sdílí stejnou techniku, 
poměrně zásadně se od sebe liší především interiérem, vnějším 
designem, ale i jízdními vlastnostmi. 

Spotřeba plug-inu závisí na chuti nabíjet 

ně odlišuje od technicky spřízněných kon-
kurentů, kterými jsou Peugeot 308 a DS 4.

Astra nabízí příjemně široký interiér i  do-
statek místa nad hlavou. Stísněnější je pou-
ze na zadních sedadlech v  oblasti kolen. 
Zavazadlový prostor má solidní objem, ver-
ze kombi dorazí z kraje příštího roku 

Spotřeba závisí na chuti nabíjet
K dispozici jsou zážehové i vznětové mo-

tory. Alternativní pohony zastupuje čtyřvál-
cová benzinová šestnáctistovka naladěná 
na 110 kW, díky spolupráci s  81kW elek-
tromotorem celý systém nabízí 133 kW. Za 
silnější spalovací motor a elektromotor vlo-
žený před automatickou převodovku Opel 
žádá příplatek 200 tisíc ve srovnání s die-
selem a 250 tisíc oproti benzinovému tříválci 
(vždy porovnáváme provedení s osmistup-
ňovým automatem). 

Peugeot 308 umí nabídnout také silnější 
verzi plug-inu se 165 kW. Ta ale zatím v na-
bídce astry chybí. Elektrická část pohonu 
má velmi praktické parametry. Nejvyšší 
rychlost bez nutnosti spuštění benzinového 
motoru je omezena na 135 km/h. 

Na akumulátory s  využitelnou kapacitou 
10 kWh jsme na našem testovacím okruhu 
ujeli 55 km, což je v daném segmentu je-
den z nejdelších dojezdů. Při jízdě po dálnici 
rychlostí 130 km/h pak kapacita vystačí na 
34 km. 

Samotná spotřeba benzinu závisí na chu-
tí dobíjet. Se zcela vybitým akumulátorem 
jsme jezdili v  kombinovaném režimu za 
6,1 l/100 km. Pokud akumulátor nabijete po 
100 km, budete jezdit za 2,7 l/100 km, když 
nabíjecí interval prodloužíte na 300 km, bu-
dete stále jezdit za méně než se vznětovou 
motorizací (4,9 l/100 km). 

Temperament pohonu je výborný, ale bo-
hužel je nutné počítat s  jeho patrným po-
klesem v případě, že se akumulátor vybije. 

Plné dobití z 22kW wallboxu je možné za 
rovné dvě hodiny. 
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KLADY ZÁPORY

Oproti peugeotu spor-
tovnější jízdní vlastnosti

Cena

Spotřeba i dojezd 
v elektrickém režimu Stísněný prostor 

na zadních sedadlechNadprůměrně vysoké 
zůstatkové hodnoty

Opel Astra 1.6 Turbo PHEV
 
Skutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 2,60 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 6,1 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +10 °C: 55 km

Plug-in

využívá Peugeot, Citroën a DS. Díky tomu 
může kromě klasických pohonných jedno-
tek nabídnout také dobře známou kombi-
naci benzinové šestnáctistovky s  plug-in 
hybridní výpomocí. A  brzy se dočká také 
čistě elektrické verze. 

Výrazně jiná
Vnější design je jednou ze silných zbraní 

astry, povedl se ale i  interiér. Moderní dis-
pleje jsou sdružené do souvislého pásu 
obklopujícího řidiče, podobně jako to prak-
tikují nejnovější modely BMW. Hlavní funkce 
jsou rychle dostupné stisknutím mechanic-
kých spínačů, dokonce i hlasitost audia se 
mění klasickým otočným ovladačem. Mno-
ho ovládacích prvků je navíc specifických. 
Opel si také naladil podvozek podle sebe, 
ve finále je tak o  něco tužší a  více potěší 
sportovně laděné řidiče. Astra se tak výraz-

Posledním ryzím opelem je pouze in-
signia. Ostatní modely už sdílejí plat-

formu koncernu Stellantis. V nové generaci 
se proto astra doslova od základu změnila. 
Uvnitř skrývá univerzální techniku, kterou už 
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PEUGEOT 308 HYBRID 225
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu napříč uložený  zážehový čtyřválec pohání přední kola, objem 1598 cm3, 
vý kon 132 kW při 6000 1/min, výkon elektromotoru  81 kW. Souhrnný výkon 
obou motorů 165 kW, točivý moment 360 Nm. Samočinná osmistupňová pře-
vodovka.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4636/1852/1442 mm, rozvor 2732 mm. 
Zavazadlový prostor 0,548/1,574 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 1762/408 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1450/750 kg.

Výkony
Nejvyšší rychlost 235 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,6 s. Spotřeba kom-
binovaná dle WLTP 1,2 l/100 km, CO2 36 g/km. Nabíjení až 7,4 kW. Kapacita 
akumulátoru 12,4 kWh (využitelná 9,9 kWh).

Cena s DPH 1 195 000 Kč
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V rámci mezigenerační proměny udělala 308 výrazný posun. Patrné 
je to především na jízdních vlastnostech, řízení, použité technice, 
infotainmentu a  designu. Je potěšitelné, že novou 308 lze pořídit 
s benzinovým, vznětovým a plug-in hybridním pohonem. A příští rok 
přibude také elektrický s dojezdem okolo 400 km. 

Plug-in ujede na elektrický pohon 54 km. Kombi je oproti 
hatchbacku dražší o 30 000 Kč. 

spotřeba 29 kWh/100 km. Dojezd je mezi 
plug-in hybridy tedy nadprůměrný. 

Dobíjení je možné nejvýše 7,4 kW, pak je 
plná kapacita k dispozici za méně než dvě 
hodiny. 

Výrazný pokles temperamentu
Zklamal nás náhlý pokles temperamentu 

při zrychlování s  vybitým akumulátorem. 
Testovali jsme výkonnější verzi plug-inu. 
Pro lepší představu uvádíme zrychlení do 
vyšších rychlostí. Zatímco s  nabitým aku-
mulátorem lze z 0 na 150 km/h zrychlit za 
15,3 s, při vybitém akumulátoru se čas 
protáhne na 20,5 s. Při zrychlení z  0 na 
200 km/h je pak zrychlení báječných 
8,8 s, ale s vybitým akumulátorem o dlou-
hých 11 s  delší! Úbytek temperamentu je 
tedy výrazný a náhlý, což je nepříjemné pře-
devším v průběhu předjíždění. 
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KLADY ZÁPORY

Spotřeba i dojezd 
v el. režimu

Cena

Jízdní vlastnosti, 
temperament pohonu

Oproti konvenční 
verzi o 57 l menší 

zavazadlový prostor

Zůstatkové hodnoty
Stísněný prostor 

na zadních sedadlech

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 51,70 %

150 000 km 3 roky 45,20 %

210 000 km 3 roky 38,70 %

Peugeot 308 SW PHEV
Skutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 2,70 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 6,3 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +10 °C: 54 km

Plug-in

Více prostoru jen pro zavazadla
Nový Peugeot 308 SW staví na platformě 

EMP2 výchozího hatchbacku, ale je o 269 
milimetrů delší, přičemž 55 milimetrů patří 
prodlouženému rozvoru. V prostoru na zad-
ních sedadlech se ale nárůst rozvoru bohu-
žel neprojevuje a i nadále patří v tomto ohle-
du mezi stísněnější automobily nižší střední 
třídy. Jiné je to ale v zavazadlovém prostoru. 
U kombi jsme naměřili o 28 cm delší ložnou 
plochu. Základní objem tak stoupl o znatel-
ných 196 litrů, tedy na hodnotu 608 litrů, 
po sklopení sedadel pak na 1634. U plug-in 
hybridu je objem nižší, konkrétně 548 litrů 
v  základním provedení a  maximálně pak 
1547 litrů po sklopení sedaček. Dodatečná 
hmotnost nad zadní nápravou si vyžádala 
jiné naladění odpružení, byť technicky je 
zadní náprava shodná. 

Mimořádně dlouhý dojezd
Peugeot 308 SW je kromě konvenčních 

pohonů vybaven dvěma verzemi plug-
-in hybridního pohonu. Oba mají vpředu 
přeplňovanou zážehovou šestnáctistovku 

doplněnou o elektromotor o výkonu 81 kW. 
Obě verze se však liší výkonem zážehové-
ho čtyřválce. Zatímco slabší provedení má 
110 kW, silnější pak 132 kW. Dohromady 
pak má francouzské kombi do zásuvky 
133 nebo 165 kW. Vždy jsou tedy pohá-
něná přední kola, a to přes osmistupňovou 
samočinnou převodovku. Obě verze pak 
mají stejný typ akumulátoru s  kapacitou 
12,4 kWh. Pro jízdu ale lze využít 9,9 kWh, 
což na našem testovacím okruhu vystačilo 
při jízdě po okresce a ve městě na 54 km 
(průměrná spotřeba 18,5 kWh/100 km). 
Pokud jsme pak jeli výrazně defenzivně 
s rychlostí do 80 km/h, ujeli jsme 58 km. Při 
jízdě po dálnici rychlostí 130 km/h pak ka-
pacita vystačí na necelých 34 km průměrná 

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

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

6,7/5,5 5,1/7,3 6,3

BusinessCar



 SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

13,9/14,1 13,5/21,9 16,4

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 58,60 %

150 000 km 3 roky 51,10 %

210 000 km 3 roky 43,70 %

RENAULT MEGANE E-TECH ELECTRIC EV60
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vpředu napříč uložený  synchronní elektromotor pohání přední kola, vý kon 
160 kW při 5500–11700 1/min, točivý moment 300 Nm při 100–4700 1/min. 
Samočinná devítistupňová převodovka.

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 kom-
binovaná dle WLTP 16,1 kWh/100 km. Kapacita akumulátoru 60 kWh

CENA s DPH 1 127 000 Kč
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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. 

Megane páté generace už koupíte pouze s elektrickým pohonem. Není ale třeba 
až tak tesknit. Navíc se čtvrtá generace stále ještě vyrábí. 

a přidá i pořádnou porci výkonu. Se 160 kW 
lze snadněji odhalit kvalitní podvozek. Me-
gane se stane rázem zábavnější. 

Dojezd 385 km
Dojezd 385 km je solidní, zvláště když 

vezmeme v  úvahu podmínky testu, kdy 
se teplota šplhala ke 30 °C a  klimatizace 
pracovala na plný výkon. Megane jsme ale 
vyzkoušeli i  při 0 °C. Dojezd se zapnutým 
topením klesl na 368 km. 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 naměřená kombino-
vaná spotřeba 16,4 kWh/100 km de facto 
odpovídá údaji výrobce (16,1 kWh/100 km 
dle metodiky WLTP). 

Jízdní vlastnosti potěší
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 na elektromobil překvapivě nízká provoz-
ní hmotnost (1711 kg, z čehož akumuláto-
ry váží 394 kg), díky které auto netrpí ani 
podélným vlněním, které trápí řadu konku-
renčních modelů při jízdě po nerovnostech. 
Elektrický megane je pouze o 100 kg těžší 
nežli starší verze s konvenčními motory, kte-
rá je stále v nabídce. 

Nabito za 35 minut
Megane lze nabíjet střídavým proudem 

o výkonu až 22 kW (AC). Délka nabíjení z 5 
na 100 % kapacity proběhne za tři hodiny 
a patnáct minut. Znatelně rychlejší je nabí-
jení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu 
až 130 kW, takže nabití z 10 na 80 % trvá 
35 minut. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní vlastnosti
Stísněný prostor 

na zadních sedadlech

Spotřeba, dojezd, výkon 
motoru Meziroční zdražení 

o 60 000 Kč
Zůstatkové hodnoty

Na elektromobil nízká 
hmotnost

Slabší verzi nelze pře-
chodně objednat

Renault Megane E-Tech
 
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 6,50 Kč/kWh:  1,07 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 16,4 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +8 °C: 368 km

Elektromobil

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). Udávaný dojezd je 
300 km. Tuto verzi, která by měla stát kolem 
milionu korun, ale zatím není možné objed-
návat. Za příplatek 120 000 korun lze zís-
kat megane se znatelně bohatší výbavou, 
ale hlavně větším akumulátorem (60 kWh), 
který prodlouží dojezd o znatelných 150 km 

Elektrický megane se znatelně zmenšil. 
Oproti hatchbacku dosluhující čtvrté 

generace je o  znatelných 160 mm kratší. 
S délkou 4200 mm tak patří k nejmenším 

BusinessCar



ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV 220 kW 4X4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Asynchronní a synchronní elektromotor pohání přední a zadní kola. Systémový 
výkon 220 kW, točivý moment 460 Nm. Samočinná převodovka – stálý redukční 
převod. 

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4653/1879/1607 mm, rozvor 2772 mm. 
Zavazadlový prostor 0,570 m3. 

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2255/448 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1400/750 kg. 

Výkony

Nejvyšší rychlost 180 km/h, naměřené zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,6 s, 
z 0–150 km/h za 12,8 s, z 0 na 180 km/h za 20,1 s. Spotřeba kombinovaná 
17,2–18,1 kWh/100 km dle WLTP, maximální dojezd 505 km dle WLTP, kapaci-
ta akumulátoru 82 kWh (využitelná 77 kWh).

CENA s DPH 1 644 900 Kč
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Enyaq Coupé RS iV je poslední novinkou automobilky, vychází 
z enyaqu, je ale elegantnější díky více se svažující zádi. Tento model 
lze nyní považovat za vlajkovou loď značky. Jednak stojí na vrcholu 
ceníku, nabízí nejvyšší výkon, ale také v  něm najdeme nejlepší 
techniku, kterou má Škoda aktuálně k dispozici. 

S wallboxem o výkonu 11 kW 
dobijete vůz za 7,5 h. Při nabíjení 
stejnosměrným proudem lze 
využít příkon až 135 kW!

tedy nejvýkonnější akumulátor s  využitel-
nou kapacitou 77 kWh a dva elektromoto-
ry se systémovým výkonem 220 kW. Zde 
je ale potřeba uvést, že tento plný výkon 
je k  dispozici pouze při splnění několika 
proměnných. Především nesmí kapacita 
akumulátorů klesnout pod 75 % a motory 
i akumulátor musejí být v ideálním teplotním 
komfortu. Pokud tomu tak není, výkon po-
dle okolností klesá na 160 až 190 kW. 

Dva motory, vyšší spotřeba
Oproti enyaqu s jedním motorem (150 kW) 

a  zadním pohonem je naměřená spotřeba 
u  verze RS s  pohonem všech kol a  dvě-
ma motory o  téměř 4 kWh/100 km vyšší 
(20,9 kWh/100 km), a  tak v  praxi ujedete 
o 80 km méně. Velkou výhodou verze 4x4 
je ale možnost tahat přívěsy o hmotnosti až 
1400 kg. Verze se zadním pohonem zvlád-
ne jen 1000 kg. Uvedený dojezd byl měřen 
při teplotě 10 °C. Pokud teplota klesne vý-
razněji pod 0 °C, je nutné počítat s dalším 
navýšením spotřeby. Při teplotě -5 °C jsme 
naměřili dojezd 335 km, spotřeba vzrostla 
na 23 kWh/100 km. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Dojezd, spotřeba, 
zrychlení

Vyšší spotřeba u verze 
4x4 a jen průměrný 

dojezd v zimě

Prostorný interiér, jízdní 
vlastnosti

Plný výkon motorů 
220 kW k dispozici jen 
za určitých okolností

Solidní zůstatkové 
hodnoty

Rychlé nabíjení 
(až 135 kW)

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 56,10 %

150 000 km 3 roky 49,10 %

210 000 km 3 roky 42,20 %

Škoda Enyaq Coupé RS iV 4x4
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 6,50 Kč/kWh: 1,36 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 20,9 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +10 °C: 367 km

Elektromobil

Mezi neprémiovými značkami řadíme 
Škodu Enyaq společně s Volkswage-

nem ID.4/ID.5, Hyundaiem Ioniq 5 a  Kiou 
EV6 k nejpovedenějším elektromobilům na 
trhu. Enyaq nezklame vnitřním prostorem, 
komfortem i dynamikou jízdy, výkonem ani 
dojezdem. Pokud bychom měli velmi jedno-
duše popsat vnitřní prostor enyaqu, nachází 
se přesně mezi modely Kodiaq a Karoq. 

To samé platí i  pro verzi Enyaq Coupé, 
který se liší jen líbivější karoserií. Styl kupé 
samozřejmě pomáhá aerodynamice a  zas 
až tak moc neubírá na vnitřním prosto-
ru. Nad zadním sedákem je k  dispozici 
90 cm, což je pouze o dva centimetry méně 
a je to zároveň dost, aby se dozadu usadily 
i vzrostlejší postavy s výškou kolem 190 cm. 
Ani zavazadlový prostor papírově neutrpěl 

svažující se střechou. Tvar prostoru ale není 
tolik pravidelný. Po sklopení sedadel už je 
enyaq větší, ale opět to není nikterak závrat-
ný rozdíl. Svažující se střecha ale přeci jen 
bude limitující u převozu rozměrnějšího ná-
kladu. Jiné je i naladění podvozku, které je 
tužší a odpovídá povaze označení RS.  Vše 
ostatní je shodné s enyaqem, tedy přede-
vším interiér nebo přední část vozu. Ještě 
dodejme, že Enyaq Coupé sdílí techniku 
i styl s Volkswagenem ID.5. 

Výkon 220 kW lze využít 
jen občas

Vrcholný model Enyaq Coupé RS iV vy-
užívá to nejlepší z  koncernové techniky, 

 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

17,0/16,9 16,2/25,5 20,9

BusinessCar



 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V RÁMCI TESTU 
(kWh/100 km)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

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

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 60,50 %

150 000 km 3 roky 53,00 %

210 000 km 3 roky 45,50 %

VOLKSWAGEN ID.5 PRO PERFORMANCE, 150 kW 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka
Vzadu uložený  elektromotor s permanentním magnetem pohání zadní kola, vý -
kon 150 kW, točivý  moment 310 Nm. Převodovka s reduktorem otáček s jedním 
převodovým poměrem.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4599/1852/1598 mm, rozvor 2771 mm. 
Zavazadlový prostor 0,549/1,561 m3. 

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2246/414 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1000/750 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 160 km/h (omezena), zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,4 s. 
Spotřeba kombinovaná 16,2 kWh/100 km (WLTP), maximální dojezd 532 km 
(WLTP), kapacita akumulátoru 82 kWh (využitelná 77 kWh).

CENA s DPH 1 475 900 Kč
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Mezi elektromobily nabízí Volkswagen ID.4 a  ID.5 nadprůměrný 
dojezd, vnitřní prostor i  zůstatkové hodnoty. Kompaktní elektrické 
SUV má tak benefity, které mu pomohou postupně proniknout i do 
firemních flotil. 

Středně drahá verze je oproti základní verzi jen o 44 000 Kč dražší, nabízí ale 
výkonnější elektromotor se 150 kW a vynikající dojezd 448 km při zapnutém topení

díl (-14 l). Svažující se střecha ale přeci jen 
bude limitující u převozu rozměrnějšího ná-
kladu. 

Palubní deska a prostor kolem řidiče jsou 
u obou modelů stejné. Nadšení? Spíše opa-
trné hodnocení, protože vlastně všechny 
funkce se ovládají dotykem nebo hlasovými 
povely – pro někoho výhra, pro jiného spí-
še starost. Fyzická tlačítka kabina vlastně 
téměř úplně postrádá, a to včetně volantu, 
kde jsou dotykové plošky. Je to inovativní, 
působí to moderně a technicistně, ale sta-
romilec by pořád klasický otočný ovladač 
hlasitosti nebo klimatizace uvítal. Takto musí 
do menu palubního systému nebo přejet 
prstem po vyhrazené ploše.

Dojezd přes 400 km
ID.5 je vždy k dispozici s výkonnějším aku-

mulátorem s využitelnou kapacitou 77 kWh. 
Začíná se u  modelu Pro, který má jediný 
elektromotor o  výkonu 128 kW. Verze Pro 
Performance, kterou jsme testovali, má stále 
jeden elektromotor, ale s výkonem 150 kW. 
Německý výrobce pak pro obě verze udává 
maximální dojezd 532 km (v praxi jsme ujeli 
o  84 km méně, podobné je to i  u  konku-
renčních vozů). Performance se ale chlubí,
že 100 km/h pokoří o dvě sekundy rychleji. 
Obě verze pak mají pohon zadních kol.

Vrcholem nabídky je model GTX, který je 
ekvivalentem Enyaqu Coupé iV v provede-
ní RS. Elektrický Volkswagen je v této verzi 
o 195 000 Kč dražší a má výkon 220 kW, 
který pochází hned ze dvou elektromotorů. 
Jedná se tak o elektrickou čtyřkolku. To se 
spolu se sílou projevuje i na zrychlení z 0 na 
100 km/h za 6,3 s, ale také dojezdu. Námi 
naměřená spotřeba je ale znatelně vyšší 
(20 kWh/100 km), dojezd tak poklesl o dal-
ších 60 km. Měření spotřeby jsme u obou 
variant prováděli při teplotách kolem 8 °C 
a zapnutém topení. Na druhou stranu vel-
kou výhodou verze 4x4 je schopnost tahat 
přívěsy o hmotnosti až 1400 kg. Verze se 
zadním pohonem zvládne 1000 kg. 
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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

Průměrné brzdy 
při sportovní jízdě

Volkswagen ID.5
 
Náklady na elektřinu v aktuální sazbě 6,50 Kč/kWh: 1,12 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba elektřiny v rámci testu: 17,2 kWh/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +8 °C: 448 km

Elektromobil

rozrůstá. Následovalo klasicky střižené SUV 
ID.4, ze kterého mimo jiné vychází také 
Škoda Enyaq, a poslední novinkou je ID.5, 
které z modelu ID.4 vychází, je ale elegant-
nější díky více se svažující zádi, styl kupé 
pomáhá aerodynamice a  zas až tak moc 
neubírá na vnitřním prostoru. Nad zadním 
sedákem je k dispozici 92 cm, což je pou-
ze o centimetr méně a  je to zároveň dost, 
aby se dozadu usadily i vzrostlejší postavy 
s výškou 190 cm. Ani zavazadlový prostor 
papírově neutrpěl svažující se střechou. Má 
v základu 549 litrů, což je ještě o šest litrů 
více než u ID.4. Tvar prostoru ale není tolik 
pravidelný. Po sklopení sedadel už je ID.4 
větší, ale opět to není nikterak závratný roz-

Rodina elektrických Volkswagenů ID se 
od představení hatchbacku ID.3 rychle 
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VOLKSWAGEN MULTIVAN T7 eHYBRID
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, převodovka

Vpředu uložený  elektromotor pohání přední kola, vý kon 110 kW při
5000–6500 ot., točivý  moment 250 Nm při 1550–3500 ot., elektromotor vložený 
před převodovku s výkonem 85 kW při 2500–4500 ot. a točivým momentem 
330 Nm při 0–2500 ot. Systémový výkon 160 kW a točivý moment 350 Nm. 
Převodovka šestistupňová dvouspojková.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 4973/1941/1907 mm, rozvor 3124 mm. 
Zavazadlový prostor 0 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 2110/640 kg. Hmotnost brzděného/nebrzděného 
přívěsu 1600/750 kg. 

Výkony
Nejvyšší rychlost 192 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,0 s. Spotřeba kom-
binovaná 1,5 l/100 km (WLTP), spotřeba elektřiny 14,6 kWh/100 km, kapacita 
akumulátoru 10,4 kWh, objem nádrže 45 l.

CENA s DPH 1 436 876 Kč
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Nový mutlivan budí vášně. Jestliže je benzinový dvoulitr nečekaně 
dobrý a  tradiční TDI dává vyniknout přednostem modelu 
s polooficiálním označením T7, pak plug-in hybrid je dalším milým 
překvapením. Dali jsme si práci a vyzkoušeli ho i s přívěsem. 

Při jízdě s obytným přívěsem o hmotnosti 1600 kg 
nás hybridní multivan příjemně překvapil stabilitou. 
Spotřeba je přibližně dvojnásobná. 

dvoulitry o dva metráky i více. Stejně tak je 
snížena hmotnost brzděného přívěsu, kon-
krétně z 2000 na 1600 kg. 

Spotřeba s přívěsem téměř 
dvojnásobná

Abychom mohli spotřebu mezi plug-iny 
porovnávat objektivně, měříme zvlášť do-
jezd na elektřinu a zvlášť pak spotřebu ben-
zinu při vybitém akumulátoru. Spotřeba je 
totiž závislá na chuti dobíjet. Na elektřinu 
jsme s  tímto velkoprostorovým autem uje-
li 36 km po okresce (80 % km) a ve měs-
tě (20 % km). Při jízdě po dálnici rychlostí 
130 km nebo při jízdě s přívěsem (do maxi-
mální povolené rychlosti přívěsu 100 km/h) 
je pak dojezd poloviční (17 km). 

Spotřeba benzinu při jízdě s vybitým aku-
mulátorem je v  kombinovaném režimu 
8,6 l/100 km, při jízdě s  1,6 tuny těžkým 
obytným přívěsem pak téměř dvojnásobná 
(15,5 l/100 km). Pokud akumulátor nabijete 
alespoň každých 200 km, budete jezdit za 
7 l/100 km, tedy za méně než se vznětovým 
motorem. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Spotřeba, zrychlení

Vyšší pohotovostní 
hmotnost, nižší užiteč-
ná hmotnost i hmot-

nost přívěsu

Prostorný interiér, jízdní 
vlastnosti Nižší dojezd na elek-

třinu (36 km) a menší 
benzinová nádrž (45 l)

Povedená konstrukce, 
neexistuje srovnatelný 

konkurent

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY AUTOVISTA 
CZECH  SPOLEČNOSTI EUROTAX

Počet ujetých 
km 

Stáří
Zůstatková 

hodnota

90 000 km 3 roky 58,50 %

150 000 km 3 roky 51,40 %

210 000 km 3 roky 44,20 %

VW Multivan T7 eHybrid
Skutečné náklady na palivo s vybitým akumulátorem: 3,68 Kč/km
Dlouhodobá spotřeba benzinu s vybitým akumulátorem: 8,6 l/100 km
Skutečný dojezd na elektřinu při teplotě +12 °C: 36 km

plug-in

Sázka na technický základ spřízněný 
s osobními vozy dává multivanu dosud 

nevídané možnosti. Ať jde o rozsah volitel-
né výbavy, na kterou konkurenti na platfor-
mách užitkových vozů jednoduše nemají 
odpověď, efektivnější využití vnitřního pro-
storu, jízdní vlastnosti nebo nakonec i pale-
tu nabízených pohonů.

A  tak se v  nabídce po boku klasických 
benzinových a naftových čtyřválců vyskytuje 
i možnost označená eHybrid. Tato varianta, 
která se vyznačuje výkonem 160 kW a emi-
semi CO2 maximálně 48 g/km, je zajímavá 
už prostým faktem, že existuje. Jiné tak vel-
ké auto s plug-in hybridním pohonem totiž 
po ukončení výroby Fordu Tourneo Custom 
PHEV na trhu neexistuje. Ano, máme tu ješ-
tě velké SUV Ford Explorer, je to ale SUV 
a  navíc tento plug-in emisemi nedosáhne 
na elektrické registrační značky, a tak se na 
něj nevztahují z toho plynoucí výhody. 

Za příplatek 107 000 Kč

Z  uživatelského hlediska je přitom Multi-
van eHybrid mnohem všestrannější a  po-
těší i rozumným příplatkem 107 tisíc korun 
oproti výkonově srovnatelnému benzinu 
2.0 TSI/150 kW.

Z pohledu techniky se jedná o  sázku na 
jistotu. Kombinace spalovacího motoru 
1.4 TSI s výkonem 110 kW, elektromotoru 
o výkonu 85 kW a šestistupňové převodov-
ky DSG je obdobou toho, co se již tři roky 
prodává v  superbu a  vůbec poprvé spat-
řilo světlo světa v  roce 2014 v  Golfu GTE
 a Audi A3 e-tron. 

Mutlivan eHybrid ale samozřejmě není jen 
plný výhod. Vyšší provozní hmotnost snižu-
je tu užitečnou – ve srovnání s  klasickými 

 SPOTŘEBA BENZINU V RÁMCI TESTU PŘI 
JÍZDĚ S VYBITÝM AKUMULÁTOREM (údaje 
v závorce jsou platné pro jízdu s přívěsem)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

9,8/7,5 
(13,9/15,5)

6,5/9,5 (15,5/–) 8,6 (15,5)
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Poslední generace foresteru neboli les-
níka měla premiéru v  roce 2018. De-

signová revoluce to rozhodně nebyla, na 
první pohled se totiž novinka tvářila spíše 
jako facelift předchozí generace, aby si tato 
modelová řada zachovala přízeň konzerva-
tivních zákazníků značky. Pátý „lesník“ však 
vychází z úplně nové platformy Subaru Glo-
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Subaru nyní patří mezi značky s nejmladší modelovou skladbou. Modelovou obměnu uzavřela nová 
generace outbacku. Nové nebo faceliftované modely doplňuje hybridní pohon e-Boxer. Ten nyní najdeme 
v modelech Impreza, XV a v nové generaci foresteru. 

Omlazený lesů pán

bal (SGP), která široce využívá možností vy-
sokopevnostní oceli a je tudíž mnohem tuž-
ší a lehčí. Forester navíc oproti svému před-
chůdci vyrostl ve všech směrech a posunul 
se v hierarchii SUV střední třídy o něco výše 
mezi modely Škoda Kodiaq, Seat Tarraco 
nebo Toyota RAV4. Díky rozměrné masce 
chladiče a výrazným předním světlometům 

navíc působí docela okázale, což umocnil 
i  letošní facelift. Poznáte jej podle specific-
ké masky chladiče, nového tvaru předních 
světlometů a upraveného nárazníku. Znalci 
si ještě všimnou nových zpětných zrcátek, 
vylepšených střešních ližin a aerodynamic-
ky efektivnějšího tvaru zadního výklopného 
víka. 

  I  listopad 2022  5352  I  listopad 2022

Business Car testuje                                                               Subaru FOreSter e-bOxer 

Pátá generace foresteru je nyní modernizována. Má nové světlomety i nárazníky. Novinkou je systém e-Active Shift Control, který v režimu Sport zrychluje 
výjezdy ze zatáček. 
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mi tryskami mířícími přímo na obě kamery 
zabudované pod čelním sklem. 

Jak v praxi funguje 
a kolik ušetří?

Jedinou evropskou variantu foresteru po-
hání atmosféricky plněný zážehový čtyř-
válec s  protilehlými válci (boxer) a  přímým 
vstřikováním o zdvihovém objemu 2,0 litru 
a  výkonu 110 kW, kombinovaný s  beze-
stupňovou převodovkou Lineatronic. Hyb-
ridní pohonné ústrojí doplňuje elektromo-
tor o  výkonu 12 kW, který je integrovaný 
v převodovce a pomáhá hlavně při rozjez-
du nebo parkování a zároveň funguje jako 
generátor elektrické energie při dobíjení li- 
thium-iontové baterie uložené pod podla-
hou zavazadlového prostoru. Ta má kapa-
citu jen 0,6 kWh, a tak neposlouží k trvalé 
jízdě na elektrický pohon. Když je akumulá-
tor zcela nabit, tak jsme s ním dokázali ujet 
1,5 km při rychlosti do 40 km/h. Hybridní 
systém se tak obejde bez možnosti vnější-
ho dobíjení ze zásuvky. To znamená, že se 
do e-boxeru čerpá pouze benzin a s elek-
třinou hospodaří sám. Mezi benefity tohoto 
pohonu patří nízká pohotovostní hmotnost 
a  vynikající jízdní vlastnosti. Toto vše mo-
derní plug-in hybridy nabídnout nedokážou. 
E-boxer na druhou stranu není tak úsporný 
neboli ekologický jako plug-in hybridy, tedy 
pokud řidič akumulátory neustále dobíjí. Při 
vývoji hybridního systému byl kladen velký 

Luxusní interiér

Hodnotně působící interiér zaujme čle-
nitým uspořádáním a  několika barevnými 
displeji. Kromě analogových kontrolních 
přístrojů před volantem, které doplňuje ba-
revný displej palubního počítače, má řidič 
k  dispozici dotykový středový displej info-
tainmentu a malý informační displej v kap-
ličce nad ním. Před kontrolními přístroji je 
navíc malý otvor, podle kterého by se dalo 
usuzovat, že má forester ve výbavě i head-
-up displej, odtud se však na přední sklo 
promítají jen světelná a zvuková upozornění 
na blížící se překážku. 

U  špičkově vybavené verze Executive 
zaujme dvoubarevné kožené čalounění se-
dadel, která jsou vpředu i vzadu vyhřívaná 
a  vpředu navíc elektricky ovládaná. Nově 
je standardem i  dvouzónová klimatizace 
s  možností ubírat nebo přidávat teplotu 
pomocí gest. Nechybí ani digitální rádio, 
možnost připojení mobilního telefonu přes 
rozhraní Android Auto nebo Apple Car Play 
a součástí standardní výbavy je také navi-
gační systém nebo audiosystém značky 
Harmann Kardon s devíti reproduktory.

Řidič se může spolehnout také na jízdní 
asistenty, které jsou sdružené do kontinuál-
ně vylepšovaného systému EyeSight. Téměř 
dvojnásobně rozšířené zorné pole dvojice 
kamer a  výkonnější elektronika umožňují 
identifikovat ještě více situací, které mohou 

v provozu nastat. Patří mezi ně např. zasta-
vení před chodcem nebo cyklistou nebo 
upozornění při odbočování vlevo na proti-
jedoucí vozy zprava. Další kvalitativní posun 
jsme zaznamenali také u adaptivního tem-
pomatu, který nyní lépe rozezná jízdní pruh 
v  situaci, kdy není vidět podélné značení. 
A novinkou je i  funkce automatického brz-
dění při couvání. Funkčnost systému Eye- 
Sight i za špatného počasí zajišťují vylepše-
né ostřikovače čelního skla se dvěma nový-

Omlazený lesů pán
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U voliče řazení naleznete ovladač systému X-Mode, který zvyšuje trakční schopnosti pohonu všech kol 

Akumulátory hybridního pohonu jsou uloženy pode dnem zavazadlového prostoru, který se tak stále 
může chlubit objemem 509 litrů 
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důraz na spolehlivost a životnost. Motor se 
v praxi velmi často vypíná. Nejčastěji se tak 
děje při zpomalování nebo jízdě ustálenou 
rychlostí. Tento ustavičně se opakující cyk- 
lus klade vysoké nároky na mazání. Aby 
se životnost motoru nezkracovala, je vyšší 
mazací tlak vyvíjen nezávislým elektrickým 
čerpadlem napájeným z vysokonapěťového 
akumulátoru. 

Další zajímavostí je, že účinnost rekupe-
race nezávisí na otáčkách spalovacího mo-
toru. K  dobíjení akumulátoru tak dochází, 
i  když je spalovací motor v  klidu, protože 
systém elektrického pohonu a  tedy i  reku-
perace je součástí samočinné převodovky. 

Automobilka tvrdí, že nový systém pohonu 
je řidičsky přívětivější a v městském provozu 
dokáže ušetřit přes 10 % paliva. To konec-
konců potvrzují také výsledky našeho měře-
ní, které jsou uvedeny v příslušné tabulce. 

Povedené jízdní vlastnosti

Novinkou letošních modelů je strategie řa-
zení e-Active Shift Control převzatá z mode-
lu Outback, kterou nastavíte při volbě jízdní-
ho režimu Sport v rámci systému SI-Drive. 
Řazení v  tomto případě rychleji reaguje na 

sešlápnutí plynového pedálu a udržuje mo-
tor ve vyšších otáčkách, a tak dopřává ještě 
sportovnější jízdní styl s rychlejšími výjezdy 
ze zatáček. 

Motor pod přední kapotou je dobře utlu-
men. Pochválit je třeba komfortní a jistý pod-
vozek, který by určitě snesl i výkonnější mo-
tor. Trvalý pohon všech kol dává naprostou 
jistotu v zatáčkách a při výjezdu z nich. I přes 
vysokou světlou výšku (220 mm) se forester 
minimálně naklání. Ve třídě SUV s klasickými 
tlumiči hraje jasný prim. Na českých silnicích 
podvozek příkladně žehlí nerovnosti, na dál-
nici v  rychlostech nad 150 km/h překvapí 
skvělou stabilitou. Jízdní komfort pak umoc-
ňuje relativně nízká hladina aerodynamické-
ho hluku jak od karoserie, tak od podběhů 
kol. Stejně povedené je i přesné řízení s od-
povídající zpětnou vazbou.

terénu se nebojí

Aktuální generace foresteru se může 
mimo silnice spolehnout na solidní světlou 
výšku 220 mm, což dohromady s krátkými 
převisy karoserie umožňuje bez poškození 
spodku vozidla projíždět lehčím terénem. 
V případě, že hrozí ztráta trakce některého 
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Díky pevné karoserii a standardně dodávanému bezpečnostnímu systému EyeSight je forester jedním z nejbezpečnějších SUV, což potvrdily evropské i americké 
nárazové testy

Business Car testuje                                                               Subaru FOreSter e-bOxer 

Středně velké SUV překvapí vnitřním prostorem. 
Na zadních sedadlech je stejně místa jako  
ve Škodě Kodiaq, která segmentu kraluje. 
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z kol kvůli nerovnému nebo kluzkému povr-
chu, můžete prostřednictvím ovladače sys-
tému X-Mode na středovém tunelu nastavit 
jeden ze dvou terénních režimů. Subaru 
se již nespoléhá na mechanické závěry či 
mezinápravový diferenciál, ale na komplex 
elektronicky řízených spojek, které společ-
ně s brzdami zajišťují optimální trakci všech 
kol. Systém pro jízdu v těžším terénu se po 
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e-BOXER 2.0 I-L LINEATRONIC
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

SUBARU FORESTER 

Motor, 
převodovka

Vpředu podélně uložený zážehový 
čtyřválec s protilehlými válci pohání 
všechna kola, objem 1995 cm3, 
výkon 110 kW při 5600–6000  
1/min, točivý moment 194 Nm při  
4000 1/min. Synchronní střídavý 
motor s permanentním magnetem, 
výkon 12,3 kW, točivý moment 66 Nm. 
Samočinná převodovka CVT.

Rozměry
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 
4670/1815/1730 mm, rozvor 2670. 
Zavazadlový prostor 0,509/1,751 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 
1768/427 kg. Hmotnost brzděného/
nebrzděného přívěsu 1870/750 kg.

Výkony

Nejvyšší rychlost 188 km/h, 
zrychlení z 0 na 100 km/h 
za 11,8 s. Spotřeba kombinovaná 
dle WLTP 8,1 km/CO2 185 g/km.

CENA 
s DPH

925 000 Kč

NÁKLADY NA PROVOZ ZA 3 ROKY (S DPH)

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

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

Pořizovací cena vozu (Kč) 925 000 925 000 925 000 925 000

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY NÁKLADŮ ZA 3 ROKY

Dálniční známka (Kč) 4500 4500 4500 4500

Zákonné pojištění 1) (Kč) 25 500 25 500 25 500 25 500

Havarijní pojištění 2) (Kč) 83 250 83 250 83 250 83 250

Servisní prohlídky 3) (Kč) 15 500 33 500 58 600 95 800

Pneuservis 4) (Kč) 20 500 20 500 33 900 52 300

Pohonné hmoty 5) (Kč) 100 200 300 600 501 000 701 400

Ztráta hodnoty 6) (Kč) 331 600 393 600 460 200 526 800

NÁKLADY CELKEM 

Celkové náklady za 3 roky (Kč) 581 050 861 450 1 166 950 1 489 550

Náklady na 1 km (Kč/km) 19,37 9,57 7,78 7,09

CENY VYBRANÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 
VČETNĚ DPH

Náhradní díl Cena v Kč s DPH

Přední brzdové kotouče 
(sada – 2 ks)

7700

Brzdové desky – přední 
(sada)

3750

Maska chladiče/mřížka 
masky

5800/3450

Přední/zadní tlumič pé-
rování (s udržením světlé 
výšky)

4750 (14 000)

Čelní sklo 22 500

Přední levý světlomet 
LED – kompletní

28 100

Zadní skupinová svítilna – 
kompletní

8500

Přední nárazník – 
kompletní 

12 730

Levé zpětné zrcátko, 
sklopné – kompletní

14 950

Levý přední blatník 4900

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY 
SPOLEČNOSTI 
AUTOVISTA CZECH

Počet ujetých km Stáří
Zůstatková 

hodnota

  30 000 3 roky 64,15 %

  90 000 3 roky 57,45 %

150 000 3 roky 50,25 %

210 000 3 roky 43,05 %

1)  Průměrná cena z více nabídek pojišťoven. 
2) Průměrná cena z více nabídek pojišťoven při spoluúčasti 5 % (podle rozsahu spoluúčasti a rizika odcizení  
 se roční sazba pojištění pohybuje v rozmezí 2,5 až 3,5 % z ceny automobilu).  
3) Náklady za servisní prohlídky vycházejí z předepsaného intervalu výměny spotřebního materiálu.  
 Do cen nejsou zakalkulovány další náklady spojené s přirozeným opotřebením vozidla (brzdové segmenty,  
 kotouče, tlumiče apod.). 
4) Náklady na pneuservis zahrnují průměrnou cenu za výměnu kol, zpočátku jednu sadu zimních pneumatik 
 zn. Nokian včetně ocelových disků kol. Od 90 000  km je započtena vždy další sada (letních/zimních) 
 pneumatik. 
5) ) Náklady na PHM vycházejí ze skutečné spotřeby paliva změřené v rámci testu (8,9 l/100 km) 
 a aktuální ceny benzinu (37,50 Kč/l) či nafty (43,00 Kč/).
6) Prognosticky stanovená hodnota společnosti EurotaxGLASS´S odpovídá průměru současného vývoje   
  automobilového trhu.

VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)

Šířka interiéru v úrovni loktů/ramen/skel         
vpředu / a 1540/1450/1540

vzadu / b 1500/1420/1510

Prostor pro nohy vpředu/vzadu (tzv. míra komfortu) / c 1110/650

D/š/h ložné plochy bez sklopených a se sklopenými opěradly / d 800/1090/440 a 1390/1090/440

Prostor nad předním/zadním sedákem / e 990/930

Výška předního/zadního sedáku nad podlahou / f 300/340
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překročení rychlosti 40 km/h automaticky 
deaktivuje. V  rámci letošního faceliftu do 
terénní výbavy přibyla do funkce systému 
HDC (Hill Descent Control) možnost při jeho 
aktivování v případě potřeby kdykoliv zrych-
lit. Po uvolnění plynového pedálu se auto-
mobil okamžitě vrátí na původní rychlost. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Jízdní schopnosti 
a bezpečnost

Kratší servisní intervaly 
(15 000 km)

Jízdní vlastnosti 
při tažení přívěsu

Omezený výběr 
motorizací 

a převodovek

Nadprůměrný vnitřní 
prostor, polohovatelná 

zadní opěradla

Mimořádně vysoká 
zůstatková hodnota

SPOTŘEBA V RÁMCI TESTU (L/100 KM)

Město/mimo 
město

Při ustálené rych-
losti 90/130 km/h

Kombi-
novaná

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

A ještě dodejme, že hybridní forester zvlád-
ne brzděný přívěs o hmotnosti až 1870 kg, 
což je mezi hybridními pohony jedna z nej-
vyšších hodnot. 

BusinessCar



Stellantis s řadou novinek
Největší expozici měla skupina Stellantis 

sdružující automobilky Peugeot, Citroën, 
DS Automobiles, Opel a Fiat, jíž patřila té-
měř celá čtvrtá hala.

Exkluzivní předpremiéru měla žhavá no-
vinka příštího roku Citroën ë-C4 X. Nejno-
vější elektromobil Citroënu nabídne výkon 
100 kW, dojezd až 360 kilometrů podle 
WLTP a rychlé nabíjení DC s plošší křivkou 
nabíjení výkonem 100 kW. Na český trh se 
novinka dostane v průběhu jara a dostupná 
bude i verze s benzinovým motorem Pure-
Tech s manuální nebo automatickou převo-
dovkou a dieselovým motorem.

Přímo v předvečer zahájení veletrhu získal 
Opel Astra prestižní německý titul „Zlatý vo-
lant 2022“. Nejnovější generace bestselleru 
německé značky zvítězila v nejsledovanější 
kategorii vozů do cenového limitu 50 000 
eur a nechala za sebou velmi silné konku-
renty. Od roku 1976, od kdy se „Zlatý vo-
lant“ uděluje, jich má Opel ve své sbírce 
rovných dvacet.
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Historicky nejbohatší účast ekologické mobility, tedy elektromobilů, hybridních a dalších ekologických 
vozidel i dopravních prostředků v České republice, nabídl v pořadí už čtvrtý ročník veletrhu e-Salon. 
Mediálním partnerem veletrhu byl i náš časopis.

e-Salon počtvrté
ElEktromobilita                                             NoviNky z výStavy e-SaloN 

Zatímco na stánku DS Automobiles se 
hlavní pozornost návštěvníků upínala k mo-
delu DS 4 (test vozu na straně 38) a k vlaj-
kové lodi DS 9, u  Peugeotu byl středem 
pozornosti model 308 (test vozu na straně 
47) a  modernizovaný e-2008. Příští rok je 
očekávána i  e-208, která nabídne nověj-
ší hnací ústrojí s  prodlouženým dojezdem 
o 38 kilometrů (až 400 km). 

Renault austral

Jednou z nejočekávanějších událostí bylo 
představení nového kompaktního SUV 
s  mildhybridními motory Renault Austral. 
První vozy se k dealerům dostanou v břez-
nu. Nyní byl spuštěn předprodej mildhyb-
ridní verze 1.2 TCe E-Tech (146 kW), jež 
k obchodníkům dorazí v březnu, předprodej 
na fullhybridní verzi bude zahájen v  květ-
nu a  vozy se dostanou k dealerům v  září.  
Austral je dalším modelem v  rámci ofenzi-
vy značky Renault v segmentu C a zároveň 
prvním modelem na zcela nové alianční 
platformě CMF-CD třetí generace. 

Škoda vision 7S  
i enyaq iv

Na stánku Škodovky poutala velkou po-
zornost studie sedmimístného SUV Škoda 
Vision 7S, jež bude předlohou produkčního 
modelu, který se bude vyrábět v následují-
cích letech. 

Vision 7S představuje nový designový ja-
zyk a identitu značky. Škoda chce do roku 
2026 mít tři zcela nové elektrické modely. 
Kromě vozu vycházejího z konceptu Vision 
7S to bude ještě kompaktní SUV a  malý 
crossover. 

volkswagen iD. Space 
vizzion

V  české výstavní premiéře se ukázalo 
elektrické kombi budoucnosti ID. Space 
Vizzion, které se původně představilo v roce 
2019 v Los Angeles. Vůz stojí na platformě 
MEB, na délku měří 4958 mm, vysoký je 
1529 mm a  zavazadelník poskytuje ob-
jem 586 litrů. Aerodynamická karoserie má  
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Sportovní verze GT ale nabízí paramet-
ry supersportu, výkon 430 kW, maximální 
rychlost 260 km/h a 100 km/h pokoří díky 
pohonu všech kol za 3,5 s. 

MG 5

Po letech se na český trh vrátila původně 
britská značka MG. Evropu nyní opět do-
bývá pod křídly čínského koncernu SAIC. 
Značku u nás od léta zastupuje AutoBinck, 
importér Mitsubishi.

MG na e-Salonu nabídlo řadu novinek. 
V předpremiéře představilo nové elektrické 
kombi Model 5, které s délkou 4,6 m pa-
tří do nižší střední třídy. O pohon se stará 
synchronní elektromotor o výkonu 115 kW, 
akumulátory nabízí kapacitu 61,1 kWh a re-
álný dojezd by měl být nad 350 km. Dobíjecí 
výkon je 90 kW, což by mělo umožnit dobí-
jení z 20 na 80 % za 40 minut. V prodeji se 
má objevit v březnu. 

Na jaře také dorazí nový elektrický cross- 
over MG 4 s atraktivnějším designem. Čistě 
spalovací provedení MG HS se začne pro-
dávat v lednu.

nápadně nízký koeficient odporu vzduchu 
0,24. V  případě vystavené čtyřkolky se 
o pohon stará dvojice elektromotorů o cel-
kovém výkonu 250 kW. Zrychlení na stovku 
zabere jen 5,4 s, nejvyšší rychlost dosahuje 
175 km/h. Baterie mají kapacitu 77 kWh, 
což dle WLTP vystačí na 590 kilometrů, do-
bíjecí výkon činí až 150 kW. 

volkswagen iD.Buzz

Horké novinky ukázala i  značka Volks-
wagen Užitkové vozy v podobě elektrických 
vozů kategorie MPV ID.Buzz a  užitkového 
ID.Buzz Cargo. Volkswagenu se tak poda-
řilo oživit další legendární model T2 z 50. let. 
ID.Buzz staví na platformě MEB s prodlouže-
nou délkou 4712 mm a rozvorem 2988 mm. 
Krátký „čumák“ ukrývá výkonovou elektro-
niku, palubní nabíječku a další komponenty. 
Elektromotor se 150 kW je umístěný vzadu, 
tedy stejně jako u  původního T2. Do bu-
doucna se ovšem počítá také s  pohonem 
všech kol. Akumulátor s kapacitou 77 kWh 
v  praxi vystačí na dojezd přes 300 km. 
Rychlonabíjení zvládá příkon až 170 kW! 
Cena se pohybuje kolem 1,5 milionu korun. 

Hyundai ioniq 6

Hyundai přivezl elektromobil Ioniq 6, kte-
rý se zařadil mezi nejzajímavější novinky. 
Na náš trh vstupuje s cenou od 1,16 mili-
onu korun. Na výběr jsou dva akumulátory  

(53 a 77 kWh), tři výbavové stupně a mož-
nost pohonu zadních nebo všech kol. Elek-
tromobil nabízí díky výkonnějšímu akumu-
látoru a extrémně nízkému koeficientu od-
poru vzduchu 0,21 dojezd dle WLTP přes  
600 km. První zákazníci se vozů dočkají 
v prvním čtvrtletí příštího roku. 

kia ev6 Gt

Kia představila novou sportovnější Kiu 
EV6 GT vycházející z aktuálního Evropské-
ho auta roku 2022. 
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Neoddiskutovatelný je fakt, že nabídka 
celoročních pneumatik je rok od roku 

širší a  jejich kvalita v  posledních pěti sed-
mi letech výrazně stoupla. Celoroční pneu- 
matiky vyrábí celá řada firem, mezi nimi 
i  renomované Dunlop, Goodyear, Michelin, 
Continental nebo Pirelli. Aby tyto univer-
zální pneumatiky splnily zákonné předpisy 
a mohly být označeny značkou M+S, mu-
sejí zohledňovat řadu kompromisů, a tak je 
předem jasné, že v žádné disciplíně nebu-
dou excelovat. I to je důvod, proč se v ka-
ždoročních mezinárodních testech letních 
i zimních pneumatik umísťují někde na půli 
cesty. Na druhou stranu je potřeba zdůraz-
nit, že se jejich kvalita každým rokem výraz-
ně zvyšuje. Boom těchto pneumatik začal 

Má pro jednotlivce nebo firmy význam zabývat se otázkou, zda před zimou přezout na celoroční 
pneumatiky? Částečnou odpovědí může být nezávislý test renomovaného anglického webu Tyre 
Reviews.

Test celoročních pneumatik.
Vyplatí se? 

INFORMAČNÍ SERVIS                                                   Celoroční pneumaTiky

před osmi lety. Za tuto dobu se skutečně 
výrazně zlepšily. Kvůli měkčí směsi ale mají 
v  létě oproti letním pneumatikám o  něco 
delší brzdnou dráhu, vyšší spotřebu a kratší 
životnost. A  právě tyto aspekty jsou hlav-
ním důvodem, proč se firemní vozové parky 
zdráhají tyto pneumatiky ve větší míře po-
užívat. Když sečteme životnost letní i zimní 
sady pneumatik, v  nájezdové vzdálenosti 
celoroční pneumatiky zaostanou o  zhruba 
20 %. Ještě před 5 lety to ale bylo o více 
než 30 %!

Celoroční pneumatiky tedy mohou fungo-
vat tam, kde lze u vozidel přesně prediko-
vat roční nájezd. Pokud se pohybuje kolem  
20 000 až 30 000 km, lze se trefit do roční 
životnosti, tedy před zimou auto obout a po 

roce opět před zimou přezout. Dále se vy-
platí jednotlivcům s extrémně nízkými kilo-
metrovými nájezdy (do 5000 až 7000 km). 
Pak je finanční, ale i časová úspora za opa-
kované přezouvání výraznější. Nemusí tak 
často jezdit do pneuservisu, měnit a  skla-
dovat pneumatiky nebo mít dvě sady disků 
s dnes již povinným elektronickým měřením 
tlaku. Další nespornou výhodou je, že řidiči 
s menším nájezdem sjedou celoroční pneu- 
matiky dříve, což je bezpečnější, protože 
pneumatiky po čtyřech letech provozu vý-
razně tvrdnou a mění se tak zásadně jejich 
vlastnosti. Znatelně méně bezpečí tak po-
skytují především při teplotách pod bodem 
mrazu, kdy se zásadně prodlužuje brzdná 
dráha na suchém, ale i mokrém asfaltu. 
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V  příslušných tabulkách jsou vyznačeny 
výsledky v  testu brzdění, zrychlování a  při 
aquaplaningu. 

Celkovým vítězem se stala pneumatika 
Michelin CrossClimate 2, která předved-
la nejlepší výsledky na sněhu (konkurující té-
měř zimním pneumatikám). Měla i nejkratší 
brzdnou dráhu na suchu, dobrou ovladatel-
nost na suchu, dlouho odolávala aquapla-
ningu a předvedla nízký valivý odpor. Mezi 
nedostatky kolegové zmiňují nižší přilnavost 
na vodě s poměrně vysokými sklony k ne-
dotáčivosti.

V  těsném závěsu se umístila pneumatika 
Hankook Kinergy 4S2, která předvedla 

Zákon celoroční 
pneumatiky uznává

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

Z  pohledu zákona neexistuje žádná pře-
kážka pro používání celoročních pneuma-
tik. Splňují veškeré legislativní požadavky 
na provoz v  každém ročním období. Tedy 
pokud nesou označení M+S a alpský sym-
bol sněhové vločky v hoře, mohou být po-
užívány i v zimním období mezi 1. listopa-
dem a 31. březnem, pokud se na silnicích 
vyskytuje souvislá vrstva sněhu, led nebo 
námraza, případně lze vzhledem k povětr-
nostním podmínkám předpokládat, že tako-
vá situace nastane. Stejně tak je možno tyto 
pláště bez obav použít v úsecích, kde jsou 
vyžadovány zimní pneumatiky příkazovou 
dopravní značkou „Zimní výbava“. Ovšem 
je třeba myslet na to, že během zimy i pro 
tyto pneumatiky platí, že musí mít hloubku 
dezénu minimálně čtyři milimetry.

lepší ekologické 
pneumatiky

Jak se postupně zlepšují celoroční pneu- 
matiky, tak zapracovali vývojáři také na 
ekologických pneumatikách. I  ty totiž musí 
nabídnout celou řadu kompromisů. Normy 
stále výrazně tlačí na razantnější snižová-
ní valivého odporu pneumatik. To je dáno 
enormními požadavky na stálé snižování 
spotřeby a emisí automobilů. Přesto je patr-
ný významný posun především při chování 
na mokru při teplotách pod 10 °C, kde tyto 
pneumatiky v  celkových testech propadá-
vají. Jenže v  současné době už nezbývá 
příliš možností, jak dál valivý odpor snižo-
vat. Jak už naznačily některé koncepty re-
nomovaných výrobců, jediným řešením je 
montáž úzkých pneumatik na nezvykle vel-
ké průměry kol. Zatímco dnes je nejběžnější 
šestnáctipalcový ráfek, za pár let to budou 
ráfky rozměru nad 21 palců s úzkými a níz-
koprofilovými pneumatikami. Ty by kromě 
menší hlučnosti a valivého odporu měly mít 
současně větší odolnost proti aquaplanin-

gu, kratší brzdnou dráhu na mokru a  lepší 
vlastnosti na zasněžené vozovce. Kvůli úz-
kému běhounu se ale znatelně zhorší jízdní 
vlastnosti na suchu. 

překvapivé 
výsledky testů?

Testy specializovaného webu Tyre Re-
views prokázaly, že žádná univerzální pneu-
matika nedokáže zazářit ve všech podmín-
kách. Některé jsou lepší na sněhu, jiné na 
vodě nebo na suchu. Skutečnost, že celo-
roční pneumatika například na sněhu pokul-
hává, tak ještě nemusí být důvod k  jejímu 
zavržení.

Souhrnné výsledky, respektive absolutní 
pořadí nemusí být u  celoročních pneuma-
tik pro zákazníka až tak směrodatné. Dale-
ko důležitější je, jak se pneumatika chová 
v podmínkách, ve kterých bude automobil 
jezdit nejčastěji. Pokud to bude v nížinách 
(na jižní Moravě, v Praze, Polabí, ve většině 
Středočeského kraje), tak větší přívaly sně-
hu potkáte tak jednou za deset let a v  ta-
kovém případě jsou důležitější vlastnosti při 
nízkých teplotách na mokru a  suchu. Sa-
mostatnou skupinou jsou řidiči, kteří často 
jezdí na hory nebo tam dokonce bydlí. Ti 
v drtivé většině využívají pouze zimní pneu-
matiky. Většinou mají své oblíbené značky, 
které mají prověřené, a  vědí, že na sněhu 
fungují. 

Ale pojďme si říci, jak dopadlo celkové 
hodnocení celoročních pneumatik v  po-
měrně populárním rozměru 225/45 R17. 
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Zrychlení na sněhu. Výsledky testu celoročních 
pneumatik webu Tyre Reviews.

Pneumatika v roz-
měru 225/45 R17

Doba zrychlení na sně-
hu z 5 na 40 km/h (s)

Michelin 
CrossClimate 2

5,9 

Kleber Quadraxer 2 6,0 

Tomket Allyear 3 6,2 

Hankook Kinergy 4S2 6,7 

Falken Euroall 
Season AS210

6,8 

Pirelli Cinturato 
AllSeason SF2

7,1 

Continental 
AllSeasonContact

6,8 

Goodyear Vector 
4Season Gen3

7,1 

Vredestein 
Quatrac Pro

7,8 

Bridgestone 
WeatherControl EVO

9,5 

Brzdění na sněhu. Výsledky testu 
celoročních pneumatik. 

Pneumatika v roz-
měru 225/45 R17

Brzdění na sněhu 
ze 40 na 5 km/h (m)

Michelin 
CrossClimate 2

31,1 

Goodyear Vector 
4Season Gen3

31,5 

Kleber Quadraxer 2 31,8 

Hankook Kinergy 4S2 32,3 

Continental 
AllSeasonContact

32,4 

Tomket Allyear 3 32,7 

Falken Euroall 
Season AS210

33,2 

Vredestein 
Quatrac Pro

34,4 

Pirelli Cinturato 
AllSeason SF2

34,9 

Bridgestone 
WeatherControl EVO

36,7 

BusinessCar

Brzdění na suchu. Výsledky testu 
celoročních pneumatik. 

Pneumatika v roz-
měru 225/45 R17

Brzdění na suchu 
ze 100 na 5 km/h (m)

Michelin 
CrossClimate 2

38,6

Hankook Kinergy 4S2 39,2

Bridgestone 
WeatherControl EVO

39,3

Pirelli Cinturato 
AllSeason SF2

39,5

Vredestein 
Quatrac Pro

39,9

Falken Euroall 
Season AS210

40,1

Goodyear Vector 
4Season Gen3

41,6

Continental 
AllSeasonContact

41,6

Kleber Quadraxer 2 42,6

Tomket Allyear 3 43,4
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ovladatelnost a krátkou brzdnou dráhu na 
sněhu i  skvělou ovladatelnost za sucha. 
Mezi její nedostatky ale patří horší trakce 
na sněhu a dlouhá brzdná dráha na suchu.

Pneumatika Continental AllSeason-
Contact skončila pátá, přičemž mezi její 
silné stránky patří ovladatelnost na suchu 
i mokru, dobrá ovladatelnost i krátká brz-
dná dráha na sněhu a nízký valivý odpor. 
Mezi slabiny však TyreReviews řadí vysoký 
hluk, slabou trakci na sněhu a delší brzd-
nou dráhu na suchu.

Pátá příčka patří pneumatice Bridge- 
stone Weather Control A005 Evo, kte-
rá předvedla excelentní přilnavost na vodě 
i  suchu, dobře odolávala aquaplaningu, 
měla krátkou brzdnou dráhu na suchu 
a nejnižší valivý odpor v testu. Předváděla 
ovšem extrémně slabé výsledky při jízdě na 
sněhu včetně nejdelší brzdné dráhy, měla 
omezenou trakci, měla vysokou úroveň 
hlučnosti a kolo na sněhu s ní bylo nejná-
ročnější (i nejpomalejší). Pořád ale lepší než 
na kterékoliv letní pneumatice.

Zcela na konci se pak umístily pláště Kle-
ber Quadraxer 2 a  Tomket Allyear 3. 
Ale ani ty rozhodně nelze považovat za ne-
použitelné. Kleber nabízí skvělou přilnavost 
na sněhu a velmi dobře odolává aquapla-
ningu. Nízká je přilnavost na mokru a su-
chu, kde mají i delší brzdnou dráhu. 

Tomket měl dobrou trakci na sněhu, zá-
roveň měl ale nejdelší brzdnou dráhu na 
vodě a suchu a velmi nízkou odolnost vůči 
aquaplaningu. 

Všechny celoroční pneumatiky tedy mají 

své silné a slabé stránky. Některé se skvěle 
hodí především na sníh, jiné na vodu nebo 
do suchých podmínek. V ostatních oblas-
tech pak obvykle předvádí přinejmenším 
slušné výkony. Jak už jsme ale zmínili, vol-
ba konkrétní celoroční pneumatiky by měla 
záviset především na podmínkách, ve kte-
rých nejčastěji jezdíte. 

pravidla pro používání 
zimních pneumatik 
se v zahraničí liší 

Významným důvodem pro zavedení po-
vinnosti používat zimní pneumatik v záko-
nem vymezeném období jsou právní úpra-
vy v okolních státech, které vesměs (kro-
mě Polska) takovou úpravu obsahují nebo 
z  nich taková povinnost vyplývá. Napří-
klad na Slovensku je přímo v § 38 zákona  
č. 8/2009 Z.z., o  cestnej premávke, po-
vinné užívání zimních pneumatik obdobné 
jako u nás. V Německu z právní úpravy zá-
kona o silničním provozu (StVO) povinnost 
použití zimních pneumatik a sněhových 
řetězů za určitých klimatických podmínek 
vyplývá nepřímo. V  Rakousku pak je po-
užívání zimních pneumatik předepsáno  
v   zákoně o   vozidlech mezi povinnostmi 
řidiče, a  to zvlášť pro osobní vozidla, ná-
kladní vozidla a  autobusy. Tato povinnost 
platí celostátně na všech silnicích s výjim-
kou vozidel M1 a N1, kdy platí pouze na sil-
nicích se zimním povrchem vozovky. Úřady  
a  policie ovšem mohou tato omezení po-
dle místních podmínek upravit. Prakticky 
ve všech státech se ale znatelně přísněji 
postihují řidiči, kteří na letních pneumati-
kách způsobí nehodu nebo se prokáže, že 
zimní pneumatiky mohly nehodě zabránt, 
a  to i  v  případě, že nebyla zaviněna. To 
samé platí o pojistném plnění pojišťoven.

nevyhovující pneumatiky 
mohou způsobit krácení 
pojistného plnění

Pokud jsou pneumatiky sjeté pod stano-
vený limit nebo pokud jsou z jiného důvodu 
nevyhovující a lze prokázat příčinnou sou-
vislost na vzniklé nehodě, může pojišťovna 
přistoupit k výraznému krácení pojistného 
plnění. To tedy platí i v případě, že jsou na 
automobilu po 1. 11. namontovány letní 
pneumatiky. Pojďme si povědět, co říká 
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Brzdění na mokru. 
Výsledky testu celoročních pneumatik. 

Pneumatika v roz-
měru 225/45 R17

Brzdění na mokru 
z 80 na 5 km/h (s)

Vredestein 
Quatrac Pro

30,5

Hankook Kinergy 4S2 31,6

Goodyear Vector 
4Season Gen3

31,9

Bridgestone 
WeatherControl EVO

32,1

Michelin 
CrossClimate 2

32,2

Falken Euroall 
Season AS210

32,5

Continental 
AllSeasonContact

33,2

Pirelli Cinturato 
AllSeason SF2

35,9

Kleber Quadraxer 2 36,7

Tomket Allyear 3 39,9

Vznik aquaplaningu. 
Výsledky testu celoročních pneumatik. 

Pneumatika v roz-
měru 225/45 R17

Rychlost, při které 
vzniká aquaplaning 

(km/h)

Hankook Kinergy 4S2 80,5

Goodyear Vector 
4Season Gen3

79,3

Kleber Quadraxer 2 78,8

Michelin 
CrossClimate 2

78,8

Continental
 AllSeasonContact

78,3

Bridgestone 
WeatherControl EVO

78,1

Pirelli Cinturato 
AllSeason SF2

77,9

Falken Euroall 
Season AS210

77,1

Vredestein 
Quatrac Pro

74,1

Tomket Allyear 3 72,1

Ceny celoročních pneumatik

Pneumatika v roz-
měru 225/45 R17

Cena v říjnu v eurech 
v Německu (obdoba 

cen v ČR)

Falken EUROCELÁ 
SEZÓNA AS2

71,89

Tomket Allyear 3 76,5

Vredestein 
Quatrac Pro

80,1

Kleber Quadraxer 2 80,53

Pirelli Cinturato 
Celé moře

83,49

Bridgestone 
Počasí Contr

83,99

Hankook Kinergy 4S2 87,89

Continental 
AllSeasonCont

91,2

Goodyear 
Vector 4Roční období

95,1

Michelin 
CrossClimate 2

104,99

BusinessCar

nejlepší odolnost před aquaplaningem, 
extrémně krátkou brzdnou dráhu na vodě, 
skvělou ovladatelnost na vodě, excelentní 
přilnavost na sněhu, vysokou přilnavost za 
sucha a nízký hluk. Jejím nedostatkem je 
však vysoký valivý odpor.

Na třetím místě skončila pneumatika  
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3, kte-
rá na vodě předvedla skvělou přilnavost, 
krátkou brzdnou dráhu, dobrou ovladatel-
nost a  velmi dlouho vzdorovala aquapla-
ningu. Pneumatika navíc nabídla skvělou 

Zdroj Tyre Reviews



Nejpoužívanější indexy nosnosti pneumatik

Index Nejvyšší nosnost kola

77 412

78 425

79 437

80 450

81 462

82 475

83 487

84 500

85 515

86 530

87 545

88 560

89 580

90 600

91 615

92 630

93 650

94 670

95 690

96 710

97 730

98 750

99 775

100 800

101 825

102 850

103 875

104 900

105 925 atd…

  I  listopad 2022  6160  I  listopad 2022 BusinessCar

v   případě, že je pneumatika správně 
uskladněna. Většina námi oslovených od-
borníků je toho názoru, že správně usklad-
něná pneumatika si původní vlastnosti 
uchovává nejméně 5 let. Pokud se namon-
tuje na automobil, její stárnutí je nejméně 
pětinásobně rychlejší. Není bez zajímavosti 
výrazná aktivita společnosti Michelin, kte-
rá vyzývá k   testování nejen nových, ale  
i  opotřebených pneumatik. Každá na au-
tomobilu namontovaná pneumatika stárne 
jinak a různě se také vyvíjejí její vlastnosti. 
Má se obecně za to, že většina renomova-
ných značek vyrábí pneumatiky, které stár-
nou pomaleji. Při vývoji nových pneumatik 
se bere v úvahu i schopnost co nejdéle si 
udržet původní vlastnosti.

podhuštěné pneumatiky 
mohou zvýšit spotřebu 
až o 1 l/100 km

Pokud se jezdí na podhuštěných pneu-
matikách, výrazně se zvyšuje teplota pneu- 
matik a snižuje životnost. Zároveň stoupá 
spotřeba pohonných hmot. Podhuštěné 
pneumatiky dokáží zvýšit spotřebu o  té-
měř 1 l/100 km. Záleží samozřejmě na 
zvolené motorizaci a  rozměru pneumatik. 
Čím širší jsou pneumatiky, tím znatelnější 
je vliv na spotřebu. Spotřeba také vzros-
te výrazněji u  zážehových motorů. Pokud 
budeme vycházet z  našeho nedávného 
měření, kdy jsme testovali běžný rozměr 
pneumatik 195/65 R15 na Škodě Octavia 
1.4 TSI, tak podhuštění všech pneumatik  
o   60 kPa (0,6 baru) navýšilo spotřebu  
o  0,4 l/100 km, při výrazném podhuštění  
o  150 kPa (1,5 baru) byl pak nárůst spo-
třeby více jak dvojnásobný (+0,95 l/100 ki-
lometrů.) Dalším efektem je skutečnost, že 
při takové míře podhuštění dochází k  nad-
měrnému zahřívání v   oblasti bočnic. Čím 
rychleji jedeme a čím teplejší je silnice, tím 
rychleji pneumatiku nenávratně zničíme. 
Při ustálené dálniční rychlosti 130 km/h 
může teplota bočnic výrazně přesáhnout 
100 °C. Při takových teplotách už dochází 

znění zákona. Podle něj je povinnost zim-
ního obutí v  případě, že lze v  období od 
1. 11. do 31. 3. vzhledem k  povětrnost-
ním podmínkám předpokládat, že se na 
silnici během jízdy může vyskytovat sníh, 
led nebo námraza. U vozidel do 3,5 tuny 
musíte mít zimní pneumatiky na všech čty-
řech kolech a hloubka vzorku musí být mi-
nimálně 4 mm. U  vozidel nad 3,5 tuny je 
pak předepsána minimální hloubka dezénu  
6 mm. Může se stát, že v případě nehody 
na letních pneumatikách vám pojišťovna 
zkrátí plnění, a to i v případech, kdy nejste 
viníkem nehody. Občas totiž pojišťovna 
krátí plnění při jízdě na letních pneuma-
tikách v  tomto období automaticky bez 
přihlédnutí k  tomu, jaké bylo v daný oka-
mžik nehody počasí a kdo nehodu zavinil. 
Obecně ale platí, že pojišťovna nemá dů-
vod pojištění krátit, pokud jste neporušili 
zákon. Jestliže tedy dojde k  nehodě na 
letních pneumatikách v zimním období, ale 
počasí bude krásné a silnice suchá, pojiš-
ťovna nemá důvod ke krácení pojistného. 
Pokud máte letní pneumatiky poškozené 
a  na vzniku dopravní nehody nenesete 
žádnou míru účasti, tak i v  tomto případě 
pojistné plnění nemá být kráceno. V těch-
to případech ale také záleží na konkrétním 
znění pojistné smlouvy. Pokud se tedy do-
pravní nehoda stane a  vy máte na auto-
mobilu namontovány letní pneumatiky, je 
vhodné k  nehodě zavolat policii, která do 
zápisu uvede, zda vznikla příčinná souvis-
lost mezi použitými pneumatikami a   ne-
hodou. Pokud se tak nestane, pojišťovna 
nemá důvod krátit pojistné plnění. Pokud 
by přece jen k ponížení výše škody přistou-
pila, nezbývá než případ dále řešit soudní 
cestou.

kdy jsou nové 
pneumatiky staré?

Na všech pneumatikách musí být uveden 
takzvaný DOT kód. Na pneumatice začíná 
označením „DOT“ a jeho poslední čtyřčís-
lí vám poskytne informaci o  týdnu a  roku 
výroby pneumatiky. Na otázku, do jakého 
data výroby lze novou pneumatiku pova-
žovat za „novou“ a  kdy je možné ji rekla-
movat jako příliš starou, existuje celkem 
jednoduchá odpověď. Neexistují žádná 
oficiální vědecká ani technická data, jež by 
jasně stanovovala maximální stáří nepo- 
užité pneumatiky. Toto tvrzení ale platí jen  

Nejpoužívanější rychlostní indexy pneumatik

Index Nejvyšší rychlost (km/h)

P 150

Q 160

R 170

S 180

T 190

U 200

H 210

V 220

VR 240

W 270

Y 300

ZR nad 300

Brzdná dráha závislá na hloubce dezénu

Hloubka 
drážek (mm)

Brzdná dráha 
na mokru (m)

Nárůst ( %)

5 55 6

3 62 19

2 70 35

1 89 71

k   postupné destrukci bočnic a   „rozvále-
né“ pneumatiky už nebude možné použít. 
Ovšem i  mírné podhuštění do hodnoty  
0,5 baru má za následek nadměrné opo-
třebení především na okrajích běhounu.
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Defenzivní jízda je v dnešní době populární pojem především v rámci firemních vozových parků. Výkladů 
této definice je ale řada. Možná někoho překvapí, že pojem defenzivní jízda vznikl v  padesátých let 
v USA. Ale už o deset let později s ní pracovaly i československé autoškoly. 

Defenzivní jízda!
Co jste možná nevěděli

Většina řidičů jezdí defenzivně především při cestách na dovolené. Když pak jezdí služebně,
tak pod tíhou stresu a času na plynulou a předvídavou jízdu nedochází. Je to ale vše věcí cviku. 

Bezpečnost                            Význam DefenziVní jízDy 

BusinessCar

Někdo jej spojuje s pravým opakem vý-
razu jízda ofenzivní (tedy útočná, agre-

sívní, nekompromisní) a říká, že jde o jízdu 
takovou, při které se řidič nikam „necpe“ 
a nevytváří rizikové situace. Jiný názor uvá-
dí, že jde o jízdu přesně podle zásad správ-
né techniky jízdy. Nebo se hovoří o  jízdě 
spíše pomalejší, až přehnaně opatrné.

K prvnímu z trojice názorů lze říci, že jízda, 
při které se řidič nikam „necpe“, je vlastně 
ta správná, bezpečná, kterou lze označit 
slovem „normální“. Ale v  defenzivní jízdě 
jde o něco více, jak si řekneme zanedlou-

ho. K druhému názoru se můžeme přiklonit 
pouze v  tom smyslu, že správná technika 
jízdy je základním a neodmyslitelným před-
pokladem pro aplikaci zásad defenzivní jíz-
dy. Ale dobrá technika jízdy ještě defenzivní 
jízdu nedělá. A k třetímu – kouzlo defenzivní 
jízdy, zejména v dnešním moderním poje-
tí, je vysoká bezpečnost, ale se zachová-
ním dynamiky jízdy. Tedy defenzivní řidič 
se rozhodně nepozná na první pohled tím, 
že jede pomaleji než ti druzí. Samozřejmě 
v případech, kdy ti druzí nepřekračují rych-
lostní limit.

Defenzivní jízda 
je známa 70 let

Defenzivní jízda je pojem, který vznikl v pa-
desátých letech minulého století v  USA, 
kdy Američan Harold Smith formuloval pět 
prvních pravidel defenzivního způsobu jízdy 
pod názvem The Smith System of Defensive 
Driving. Smithova společnost se léty výrazně 
rozrostla a  i  dnes pokračuje v  poskytování 
různých řidičských kurzů. Spojené státy jsou 
jednou ze zemí, které kurzy defenzivní jízdy 



legislativně podporují, a  řidiči, kteří absol-
vují kurz defenzivní jízdy, platí nižší pojistné 
za svoje vozidlo. V šedesátých letech (1964 
až1965) tuto metodu defenzivní jízdy zařadil 
Američan Chris Imhof do svého výukové-
ho programu. Imhof pracoval pro americký 
Národní úřad bezpečnosti. Byl tedy pokra-
čovatelem a  průkopníkem defenzivní jízdy 
v  národním měřítku. Imhofův program vedl 
k zavedení kurzů defenzivní jízdy (Defensive 
Driving Courses, DDC) v USA, přičemž kurzy 
byly většinou sponzorovány velkými společ-
nostmi vyrábějícími automobily, jako jsou Ge-
neral Motors a Ford Motor Company.

Pět Smithových pravidel defenzivního 
řízení:

1. Předvídejte (naučte se dívat 15 vte-
řin do budoucnosti a předvídejte, co 
by mohli udělat ostatní účastníci sil-
ničního provozu, nekoncentrujte se 
pouze na auto před sebou).

2. Používejte periferní vidění (mo-
nitorujte velké zorné pole, vnímejte 
potenciální riziko – chodce, otevřené 
dveře auta, hrající si děti v okolí silni-
ce, ostatní motoristy apod.).

5. Schopnosti – defenzivní řidič má ta-
kové řidičské a technické schopnos-
ti, které mu dovolí ovládat bezpečně 
své vozidlo i v krizové situaci.

Propagace v německu

V  Evropě v  šedesátých a  sedmdesátých 
letech minulého století profesor Západober-
línské univerzity, dopravní pedagog a  psy-
cholog Gerhard Munsch přichází s podporou 
tohoto programu a propagací myšlenky, že 
na zvyšování bezpečnosti silničního provozu 
a  na snižování dopravní nehodovosti musí 
mít rozhodující podíl samotný řidič. Munsch 
vytváří základní pedagogickou koncepci, 
které dal název „Defenzivní nauka“. K jejímu 
vypěstování musí být u  řidiče utvářeno po-
zitivní dopravní chování spojené se správně 
aplikovaným právním vědomím.

V Česku od šedesátých let

Prvními protagonisty defenzivní jízdy v teh-
dejším Československu se stalo známé au-
torské a  výzkumné trio Jiří Pour, Jiří Štikar 
a Jiří Hoskovec. Skupina, složená z doprav-
ních psychologů a uznávaného odborníka na 
přípravu řidičů, rozpracovala v  šedesátých 
letech minulého století principy defenzivní 
jízdy jak pro účely základní přípravy řidičů 
v autoškolách, tak pro pokračovací zdoko-
nalovací řidičský výcvik. 

Defenzivní jízda  
se výrazně mění

Stejně jako jiné oblasti vzdělávání řidičů, 
například učební osnovy pro základní pří-
pravu řidičů, prodělala výuka defenzivní jízdy 
rozsáhlý vývoj. Je to pochopitelné, za desítky 
let její existence se velmi změnily poměry na 
silnicích a do určité míry se změnila i menta-
lita řidičů. Vozidla jsou postupně vybavována 
nejrůznějšími asistenčními systémy a  díky 
tomu se nároky kladené na řidiče v oblasti 
techniky jízdy snižují. Na druhou stranu se 
zvyšují požadavky na schopnost predikce 
dopravních situací, na aktivní vyhledává-
ní potenciálů rizik a na hledání scénářů pro 
efektivní jednání v  krizových situacích. A  to 
bude tématem příštího dílu o defenzivní jízdě.
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3. Mějte oči v  pohybu (nefixujte svůj 
pohled pouze před sebe).

4. Monitorujte stále okolí svého vozi-
dla (používejte přímý pohled i všech-
na zpětná zrcátka).

5. Buďte vidět (používejte signály – 
houkačku, světla, oční kontakt, blin-
kry, mlhová světla).

Smith současně stanovil pět základ-
ních charakteristik defenzivního řidiče:

1. Znalosti – defenzivní řidič musí znát 
a  řídit se pravidly silničního provo-
zu, musí znát ovládací, manévrovací 
a brzdicí vlastnosti svého vozidla.

2. Koncentrace – defenzivní řidič stále 
monitoruje okolí svého vozidla, musí být 
před jízdou odpočatý, nesmí být pod 
vlivem omamných látek nebo alkoholu.

3. Předvídavost – defenzivní řidič musí 
předvídat situace, které teprve mo-
hou nastat, aby na ně mohl správně 
a včas reagovat.

4. Rozhodování – defenzivní řidič ne-
dělá riskantní rozhodnutí ani manév-
ry, které mohou ohrozit jeho nebo jiné 
účastníky silničního provozu.

Kolem defenzivní jízdy je řada mýtů. Jezdit defenzivně například neznamená jezdit pomalu!

BusinessCar



Moderní multifunkční budova byla 
u  obce Zlatníky postavena v  rekord-

ním čase, kdy od poklepání na základní 
kámen uběhlo jen něco málo přes jeden 
rok. Stala se tak historicky největší investicí 
společnosti. 

Špičková tréninková 
akademie

Tréninková akademie je určena pro školení 
všech kompetencí požadovaných standar-
dy u prodejních a servisních partnerů spo-
lečnosti Porsche ČR u značek Volkswagen 
osobní vozy, Audi, SEAT, Volkswagen 
Užitkové vozy, CUPRA, programu prode-
je ojetých vozů Das WeltAuto a  projektu 
komplexního řešení nabíjecí infrastruktury 
MOON. „Společnost Porsche Česká re-
publika tak má nyní naprosto špičkovou tré-
ninkovou akademii,“ říká jednatel Porsche 
Česká republika Jan Hurt a  dodává, „vý-
znam odbornosti a  know-how trvale ros-
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Jednu z nejmodernějších tréninkových akademií u nás otevřela společnost Porsche Česká republika.  
Na Praze-západ za pouhý rok vyrostla nová, multifunkční budova prošpikovaná nejmodernějšími 
školicími technologiemi. 

Nová tréninková 
akademie Porsche

Technické inovace                                                    VzděláVáNí 

Tréninková akademie je určena pro komplexní školení prodejních a servisních partnerů společnosti 
Porsche Česká republika jak pro mechanické práce, tak pro digitalizaci a elektromobilitu

Učebny disponují nejmodernějším vybavením 

tou spolu s tím, jak jsou dnešní automobily 
čím dál chytřejší. Pro spokojenost našich 
zákazníků jsou tato hlediska naprosto klí-
čová. Prospěch z  toho budou mít nejen 
oni, ale i naši školitelé, kteří zde budou pře-
dávat nejnovější informace také učitelům 
českých odborných škol, s nimiž spolupra-
cujeme, hasičům, pracovníkům pojišťoven 
a dalším institucím.“

Opravy hybridních 
karoserií jsou mimořádně 
náročné

Celý komplex, v němž se budou uskuteč-
ňovat školení, setkání, odborné konference 
a  další akce, vyniká modularitou a  lze ho 
rozšířit jak vně, tak uvnitř s  možností růz-
ného propojování a  změny velikosti. Nej-
modernější vybavení umožní vzdělávací 
a  školicí programy v  rámci hybridní výuky 
zahrnující samostudium, on-line výuku se 
školitelem a prezenční školení. Jedna z pěti 
učeben pro technická školení je například 
speciálně vybavena pro výuku karosářů, 
včetně rovnání a sváření různých materiálů 
používaných v  nejmodernějších konstruk-
cích karoserií vozidel koncernu. Například 
moderní karoserie Audi jsou často hybrid-
ní, kdy kombinují řadu materiálů, nejčastěji 
vysokopevnostní ocel a  hliník. Jednotlivé 
komponenty se k sobě nýtují, svařují i  lepí. 
Opravy těchto karoserií po nehodě jsou 
technologicky velmi náročné a  je přesně 
stanoveno, jakou deformaci lze opravit a ja-
kou už nikoli. 

Další tři učebny budou sloužit pro tzv. ne-
technická školení a jedna učebna je vyhra-
zena pro přípravu multimediálního obsahu 
a on-line vysílání. 
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E-Legend – vize 
budoucnosti

Peugeot e-Legend je designově úžas-
nou poctou historickému modelu 504 
Coupé ze sedmdesátých let, na jehož 
karoserii pracovalo v  šedesátých letech 
studio Pininfarina. Představuje futuristic-
kou vizi automobilu s plně elektrickým po-
honem a nejmodernějšími technologiemi.

Koncept kompaktního kupé klasického 
střihu se představil na pařížském autosa-
lonu 2018 a hned bylo jasné, že předběhl 
svou dobu. Není žádným futuristicky tva-
rovaným konceptem, což platí hlavně pro 
siluetu karoserie. Automobil je ale nabit 
technologiemi doslova až po strop a au-
tomobilka zdůrazňuje hlavně možnosti 
autonomní jízdy. Ve vnitřním prostoru je 
16 displejů umístěných ve výplních dve-
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E-Legend, jeden z nejúspěšnějších konceptů značky Peugeot, byl poprvé v historii k vidění v České 
republice. V  průběhu září parkoval v  obchodním centru Arkády Pankrác spolu s  několika dalšími 
francouzskými krasavci. 

E-Legend poprvé v Česku
Technické inovace                                                    PEugEot E-LEgEnd

ří, jako přístrojová deska před řidičem, ve 
stínítkách, na ovládacím panelu po pravé 
ruce, jedním velkým displejem je celá pa-
lubní deska. Úhlopříčka největšího zahnu-
tého displeje je impozantních 124 centi-
metrů. 

Elektrický sprint 
na 100 km/h za 3,8 s

Peugeot e-Legend dosahuje výkonu  
340 kW při točivém momentu 800 Nm, 
z  0 na 100 km/h zrychlí za méně než 
čtyři sekundy a  má nejvyšší rychlost  
220 km/h. Poháněná jsou všechna kola, 
baterie s  kapacitou 100 kWh umožňuje 
dojezd 600 kilometrů podle normovaného 
cyklu WLTP, přičemž rychlonabíjení umož-
ňuje získat dostatek elektrické energie pro 
ujetí 500 kilometrů za pouhých 25 minut. 

Peugeot v Arkádách 
má už tradici

Stalo se již tradicí, že Arkády Pankrác 
připravují pro své zákazníky doprovodné 
akce, mezi které každoročně patří soutěž 
o automobil značky Peugeot. „Jsme rádi, 
že můžeme tuto mimořádnou expozici 
v Arkádách podpořit,“ uvedl ředitel znač-
ky Peugeot v ČR Marco Venturini s tím, že 
se jedná nejen o fascinující pohled do his-
torie Peugeotu, ale také do budoucnosti. 
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Ředitel značky Peugeot v ČR Marco Venturini je na e-Legend právem pyšný 

K vidění byly nejenom současné modely, ale i více 
než sto let staré vozy a motocykly jako 172, 201, 
202, 302 nebo 304 
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Vrchlabský závod Škoda Auto je eta-
lonem digitalizace v  automobilovém 

průmyslu. Historicky šlo o  nevyhnutelnou 
záležitost, jelikož s přechodem z výroby au-
tomobilů a  komponentů na dvouspojkové 
automaty DQ200 výrazně stouply nároky 
na práci s jemnou elektronikou. Převodovka 
se skládá z přibližně 300 dílů a stejný počet 
čipů a  senzorů má samotná mechatroni-
ka převodovky. To automobilce poskytuje 
možnost nejen přesného naladění, ale také 
sledování kvality a chodu po celou dobu její 
životnosti. 

Méně lidí, více 
převodovek

Od října 2012 zde 580 zaměstnanců vy-
rábělo 1000 převodovek denně. Dnes jich 
850 vyrobí 2340. Škoda Auto bude kapa-
citu navyšovat, kdy závod místo dosavad-
ních pěti dnů pojede nepřetržitě celý týden. 
Přibližně 38 % objemu výroby spotřebuje 
Škoda, zbytek si rozdělí ostatní značky kon-
cernu. 

Každý pracovní den začíná rozpravou na 
čtyřech úrovních, od montéra až po vrchol-
ný management. Vzhledem k  hromadné-
mu sběru dat má vedoucí úseku dokonalý 
přehled o  efektivitě výroby a  problémech, 
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Výrobní závod Škoda Auto prošel rozsáhlou digitální modernizací. Při ní automobilka užila know-how 
ze zahraničních fabrik a  řadu interně realizovaných projektů. Papíry nahradily obrazovky a  rozsáhlá 
automatizace ergonomicky náročné páce. 

Etalon digitální výroby
TECHNICÉ INOVACE                                                 DIGITALIZACE výroby AuToMobILů

Dopravu mezi skladem a linkami zajišťují autonomní vozíky

3D modelace pomohla navrhnout pracoviště robotů před jejich dodáním a ušetřila 30 m2 plochy

které elektronicky nahlásili pracovníci. Po-
dle naléhavosti jim přiřadí prioritu a zakázku 
automaticky odešle do servisního střediska. 
Digitální podobu má i  veškerá výrobní do-
kumentace včetně záznamů z měření. Těch 
během dne proběhne zhruba 3000. S digi-
talizací se jen zde ušetřila tuna papíru ročně. 

Velkým přínosem bylo zavedení tří typů 
autonomních tahačů operujících mezi 
skladem a  linkami. Chytré zarážky vozíků, 
speciální senzory na dopravnících a plová-
ky v  barelech automaticky informují sklad 
o potřebě doplnění zásob. 

Těžkou a stereotypní 
práci zvládají roboti

Řadu ergonomicky náročných a  mono-
tónních úkonů nyní vykonávají roboti. Jde 
například o překládku těžkých košů s ozu-
benými koly, zakládání pístů řazení do me-
chatroniky nebo usazování komponentů do 
převodovek. Právě zde použila Škoda Auto 
interně navržený systém „digitálního dvojče-
te“, tedy digitální vizualizaci stanoviště. Díky 
tomu mohla simulovat veškeré pohyby, najít 
slabá místa a  proškolit zaměstnance ještě 
před dodávkou strojů. Modelace ušetřila 
30 m2 plochy. Modernizovaly se i obráběcí 
nástroje, přičemž řada z nich byla vymode-
lována 3D tiskem. Automobilka totiž denně 
spotřebuje výrobní nástroje za jeden milion 
korun. 

Transformace se ale neobešla bez kompli-
kací. Jednou z nich bylo vytvoření jednotné 
platformy sběru dat, protože stroje jsou od 
různých dodavatelů a  koncepce softwarů 
se liší. Navíc kvůli velkému objemu dat se 
musely přizpůsobit servery a celá datová in-
frastruktura. Své udělaly i problémy s nedo-
statkem čipů do počítačů na pracovištích. 
S větším počtem robotů stoupla i energetic-
ká náročnost, přesto závod zůstává emisně 
neutrální. Například veškerou vodu ohřívá 
odpadním teplem. 
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NOVÉ SUV C5 AIRCROSS
Velkorysý jako vy

Spotřeba a emise CO2 u modelu C5 Aricross je 4,9–6,5 l/100km, 129–141 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní. Více na www.citroen.cz. 

Odpružení a sedadla Advanced Comfort
3 Plnohodnotná sedadla
Objem zavazadelníku až 1 630 l

OD
Kč675 000

HODNOCENÍ ZÁKAZNÍKY 3.5/5

CITROEN-ADVISOR.CZ

5 LET 
ZNAČKOVÁ 
ZÁRUKA
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