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Před svým rozhodováním se porota mezinárodní 
ankety AutoBest schází ke společnému testování 
finálové pětice doprovázenému jejich prezentacemi 
v podání zástupců automobilek. Letos poprvé se 
obojí uskutečnilo v testovacím areálu ve Vairanu.

Porota AutoBest se do Itálie vydala poprvé ve svém 
rozšířeném počtu, tedy se zastoupením 31 zemí. 
Cestování podstatně zdramatizovala stávka pilotů 
Lufthansy, nicméně do Milána dorazilo 28 porotců.

Porota AutoBest se orientuje na požadavky běžných 
evropských zákazníků. Pět finalistů bylo porotou 
vybráno z novinek, které plní stanovené požadavky, 
tzn. jedná se o rodinné vozy pro běžné motoristy, 
u nichž se základní verze nabízí s cenou do 20 000 
eur bez daně a jejichž prodej bude zahájen do 
konce ledna 2017. Letošní výběr plně odráží trendy 
evropských trhů, protože z pěti finalistů jsou čtyři 
SUV resp. crossovery.

Testovacím jízdám předcházely desetiminutové 
prezentace pěti finalistů v podání zástupců 
jednotlivých automobilek a poté 15 minut otázek a 
odpovědí. 

Zástupci Citroënu zahájili předáním videozáznamu 
s poděkováním za nominaci modelu C3 od nejvyšší 
představitelky značky Lindy Jacksonové a šéfa 
plánování produktů značky Xaviera Peugeota. 
Martin Bellamy a Benjamin Demozay se zaměřili 
zejména na novou strategii značky, jejíž transformaci 

dokonale reprezentuje model C3. (Pozn.: Citroën C3 
první generace získal cenu AutoBest 2012.)

Manažer produktové komunikace Kia Motors 
Europe Vladislav Alexiev vysvětlil vznik modelu Niro 
jako kombinaci populárních, ale nehospodárných 
SUV, s málo praktickými hybridy. 

Šéf komunikace produktů značky Peugeot Gaetan 
Demoulin vyzdvihl zlepšující se image značky 
a rostoucí zájem o špičkově vybavené verze 
jednotlivých modelů.

Prezentaci Seatu Ateca krátce uvedl nejvyšší 
představitel značky Luca de Meo. Šéf komunikace 
Christian Stein se poté zaměřil na hlavní důvody, 
proč je Ateca tím nejlepším kandidátem pro volbu 
ideálního vozu ke koupi pro evropské motoristy: 
prostornost, snadné ovládání, konektivita, možnost 
dokonale sledovat okolí vozu, pocit bezpečí, dojem 
domova a nejlepší hodnota za vynaložené peníze.

Ředitel produktové komunikace a marketingu 
Toyota Motor Europe Fabia Capuano vyzdvihl, že 
Toyota s modelem C-HR oslovuje zcela nové skupiny 
zákazníků - mladé bezdětné obyvatele měst kteří 
mají rádi auta a rádi je řídí. Vůz byl od počátku 
koncipován podle požadavků evropských řidičů s 
důrazem na jízdní dynamiku a ovladatelnost. 

O testovacích jízdách na str. 11 ( jen po stažení jako 
pdf)

AutoBest jde do finále
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Škoda Auto ČR zahájila prodej inovovaného modelu 
Octavia s moderními asistenčními prvky a novými 
systémy infotainmentu s rozšířenou konektivitou. Pro 
liftback i kombi je na výběr připraveno sedm motorů 
na benzin, naftu i CNG, přímo řazené i samočinné 
dvouspojkové převodovky a pohon předních nebo 
všech kol.

Výbavový stupeň Active (od 407 900 Kč) nově 
standardně nabízí např. klimatizaci, LED zadní svítilny 
i denní svícení a 16“ kola či centrální zamykání s 
dálkovým ovládáním. 

Výbava Ambition (od 463 900 Kč) nyní standardně 
zahrnuje např. elektrické ovládání všech oken, kožený 
paket, 16" kola, LED denní svícení či podélné střešní 
nosiče (kombi). 

Z výbavy Ambition vychází také akční model Fresh 
(od 436 900 Kč), který nabízí mimo jiné i tempomat, 
vyhřívání předních sedadel, zadní parkovací senzory, 
displej MaxiDOT, komfortní telefonování, multifunkční 
volant s ovládáním rádia a telefonu a plnohodnotné 
rezervní kolo.

Pro Style jsou novinkami mj. Full LED přední světlomety, 
infosystém Bolero s 8“ displejem a SmartLink+, 
multifunkční volant nebo dešťový a světelný senzor. 
Výbava Style je dostupná od 513 900 Kč s motorem 
1,0 TSI/85 kW.

Výbava L&K (od 679 900 Kč s motorem 1.8 TSI/132 
kW) byla rozšířena mj. o navigační systém Amundsen 

8", Phone Box s indukčním dobíjením, WiFi hotspot a 
hlasové ovládání.

Modernizované infotainmenty Swing a Bolero i 
navigační systémy Amundsen a Columbus mají nově 
displej ve skleněném designu. Columbus má displej 
s úhlopříčkou 9,2“ a disponuje WLAN-hotspotem, 64 
GB SSD, DVD mechanikou, dvěma sloty na SD kartu a 
USB zdířkou. 

Octavia nabízí rozšířenou konektivitu Škoda Connect 
se službami Infotainment Online a Care Connect. 
Součástí Care Connect je např. vzdálený přístup k 
informacím o vozidle, asistenční služby dostupné 
stiskem tlačítka a nouzové volání eCall.

Škoda Octavia nabízí i novinky v oblasti asistenčních 
systémů, například asistent pro jízdu a couvání s 
přívěsem Trailer Assist, systém Front Assist doplněný o 
prediktivní ochranu chodců a zdokonalený parkovací 
asistent či vylepšenou couvací kameru Rear View 
Camera s ostřikovačem. Systémy Blind Spot Detect 
a Rear Traffic Alert pomocí radaru v zádi jistí vůz při 
přejíždění z pruhu do pruhu a pomáhají bezpečně 
vycouvat z parkovacího místa. 

Systém Dynamic Chassis Control (DCC) umožňuje 
měnit charakteristiku tlumičů v režimech Comfort, 
Normal a Sport. 

Modernizovaná Škoda Octavia vstupuje na domácí trh
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Nová generace modelu C3 představuje první krok 
k proměně značky a ukazuje její nové směrování. 
Citroën C3 se představil v roce 2002 a v roce 2010 
přišla druhá generace. Celkem se za 14 let prodalo 
3,5 milionu kusů. Nyní přichází na trh třetí generace, 
která se vyrábí na Slovensku v Trnavě. Citroën C3 
je vybaven nejnovějšími technologiemi mobilního 
připojení.

Pětidveřový hatchback s délkou jen 399 cm a rozvorem 
254 cm v sobě nese všechny typické rysy vozů Citroën. 
Používá modulární platformu PSA EMP1 jako např. 
Citroën C4 Cactus nebo Peugeotu 208. C3 je velmi 
obratný vůz s průměrem otáčení 10,7 m. Zavazadlový 
prostor s objemem téměř 300 l je velký, byť na úkor 
prostoru na zadních sedadlech.

Velký důraz u Citroënu kladou na možnosti 
personifikace vozu. Zákazník si může zvolit vnější 
vzhled od modernějšího nebo dynamického až po 
klasičtější, zatímco interiér může být útulnější nebo 
dynamičtější a techničtější. C3 je k dispozici ve 
dvoubarevné verzi s devíti odstíny laku karoserie a 
třemi odstíny střechy, které ladí s dalšími barevnými 
prvky na karoserii. Pro interiér se kromě standardní 
podoby nabízejí tři alternativní s odlišnými barvami i 
povrchovými materiály. 

Podobně jako u modelu C4 Cactus se i na C3 objevují 
ochranné prvky Airbump, které chrání před běžným 
poškozením. Pro C3 se ovšem dodávají jen jako 
příslušenství nebo jako součást nejvyšší výbavy 
Shine. Mají i menší rozměr, takže se jedná především 
o designový prvek.

Dotykový 7" displej ve středu přístrojové desky v sobě 
soustřeďuje většinu ovládacích prvků vozu. Díky tomu 
bylo možné odstranit veškeré přebytečné ovladače. 

Světovou novinkou je integrovaná full HD kamera 
ConnectedCAM s úhlem záběru 120° a vestavěným 
GPS modulem. Kamera je vybavena 16 GB pamětí, 
umožňující fotografovat nebo nahrávat až 90 s dlouhá 
videa. Ovládá se tlačítkem a snímky či videa lze přímo 
sdílet přes mobil nebo si je uchovávat.

Pro C3 se nabízí nejnovější generace zážehových 
tříválců 1,2 PureTech 68 a 82 s výkony 50 a 60 kW a 
turbodieselů BlueHDi 75 (Stop & Start) a 100 (Stop & 
Start), všechny s přímo řazenými převodovkami. 

Kompletní ceník a technická data najdete na str. 10 
( jen po stažení jako pdf)

Citroën uvádí nový Citroën C3 
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SDA a Veletrhy Brno zastavily přípravu Autosalonu
Svaz dovozců automobilů se dohodnul s vedením společnosti Veletrhy Brno, že zastaví 
přípravu veletrhu Autosalon 2017. Důvodem je nedostatečný počet přihlášených značek. 
Účast většiny značek zastoupených na českém trhu na úrovni importérů byla jednou z 
podmínek, na kterých se na začátku příprav SDA shodl s vedením Veletrhů Brno. Svaz 
dovozců a Veletrhy Brno jsou přesvědčeny, že připravovat Autosalon postavený pouze 
na nabídce dealerů bez účasti dovozců by mělo negativní dopad na kvalitu veletrhu. 
Roli v rozhodnutí importérů účastnit se Autosalonu hraje poměr nově registrovaných 
firemních a privátních vozidel - tři čtvrtiny z nově registrovaných vozů jsou firemní. 
Dokud bude tento trend přetrvávat, bude 
podle organizátora těžké tradici Autosalonu 
obnovit. Přitom jak ukazují průzkumy, 55 % 
těch, kteří v dohledné době plánují nákup 
nového auta, je přesvědčeno, že návštěva 
Autosalonu může ovlivnit jejich rozhodnutí o 
značce a modelu. Tři čtvrtiny potenciálních 
zákazníků by ocenilo prohlédnout si víc 
značek na jednom místě.
více na www.autoweek.cz

Krádeží aut ubývá
Policejní statistiky za období od ledna 
do konce října letošního roku uvádějí, že 
zloději v České republice ukradli celkem 
4274 osobních automobilů v hodnotě 
přesahující 600 milionů korun. Ve srovnání 
s loňským rokem počet krádeží klesl. 
Policejní statistiky uvádějí, že za první 
pololetí 2016 bylo v České republice 
ukradeno 2721 aut, zatímco ve stejném 
období roku 2015 to bylo 3357 vozidel, 

což znamená výrazný pokles o 19 %. Přitom počet krádeží dvoustopých vozidel v roce 
2015 meziročně poklesl o 28 %. Objasněnost krádeží je ovšem podle statistik stále velmi 
nízká - pohybuje se kolem 21 %. Nejvíc aut bylo za prvních deset měsíců ukradeno 
v Praze - celkem 1458 vozů, tedy více než třetina z celé České republiky. Následují 
Středočeský kraj (542 krádeží aut), Liberecký (409), Jihomoravský (347) a Ústecký (342). 
Nejméně aut bylo ukradeno v Karlovarském kraji  - jen 31.
více na www.autoweek.cz
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Seznamovací jízdy ankety Auto roku 2017
Elektromobilita ČEZ rozšiřuje síť rychlého dobíjení
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Ford předvedl novou generaci modelu Fiesta rovnou 
ve čtyřech podobách jako luxusní Vignale, sportovní 
ST-Line, stylové Titanium a crossover Active. Fiesta je 
nejprodávanějším modelem Fordu v Evropě, přičemž 
se dlouhodobě řadí mezi tři nejprodávanější auta v 
Evropě vůbec - za Volkswageny Golf a Polo. Nová 
Fiesta se oficiálně představí na autosalonu v Ženevě 
a v Evropě přijde do prodeje v průběhu roku 2017.

Prodejem dražších verzí s vyšší úrovní výbav chce 
Ford zvýšit ziskovost svých evropských aktivit. Ford 
směřuje novou generaci modelu Fiesta mezi prémiové 
vozy využitím bezpečnostních a komunikačních 
systémů. Ford slibuje, že Fiesta bude po stránce 

techniky nejpokrokovějším malým vozem na trhu. I 
když se má ještě objevit základní verze Fiesta Trend, 
roli malého auta pro zákazníky citlivé na cenu bude v 
budoucnu hrát model Ka+.

Nová Fiesta i nadále využívá globální platformu Fordu 
pro vozy B jako odcházející 6. generace. Nová Fiesta 
je s délkou 404 cm o 7 cm delší než dosud, přičemž 
rozvor náprav narostl jen o 4 mm na 2493 mm.

V interiéru zaujme dotykovou obrazovkou 8“, díky 
níž z interiéru zmizelo neméně než 20 ovladačů. 
Disponuje komunikačním a zábavním systémem 
Sync3 a jako první model značky Ford bude mít v 
nabídce prémiový audiosystém B&O Play. Fiesta 
rovněž nabídne větší možnosti personalizace. 

Pod kapotou bude samozřejmě hlavní nabídkou 
zážehový tříválec 1,0 EcoBoost ve verzích 74 kW 
(100 k), 92 kW (125 k) a 103 kW (140 k) doplněný o 
turbodiesel 1,5 TDCi 88 kW (120 k). Zážehový motor 
Ford 1,1 l ve verzích 51 kW (70 k) a 63 kW (85 k) 
nahradí nepřeplňovaný zážehový motor 1,25 l. Motor 
1,0 EcoBoost počátkem roku 2018 přijde ve verzi, 
která, poprvé u tříválce, dostane funkci deaktivace 
jednoho válce.

více na
www.autoweek.cz
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Disco bude z Nitry
Britská automobilka Jaguar Land Rover oficiálně oznámila, že jako první začne v 
nové továrně u Nitry vyrábět velké SUV Land Rover Discovery V. generace. V britském 
Solihullu jej začnou vyrábět začátkem roku 2017 a do prodeje přijde na jaře. Protože 
už před zahájením prodeje je o tento vůz obrovský zájem, už v roce 2018 spustí jeho 
výrobu i v nově budované slovenské továrně. 
Největší britská automobilka začala v průmyslovém parku u Nitry stavět svůj nový 
výrobní závod v září. V Nitře bude JLR vyrábět modely s nejmodernější konstrukcí s 
hliníkovou nosnou strukturou karoserie a vybavené 
špičkovou technikou.  V první fázi zde postaví za 
1,4 miliardy eur továrnu s roční produkcí 150 000 
aut. Přitom vznikne 2800 pracovních míst přímo v 
továrně a dalších asi 12 000 u dodavatelů. První 
vozy odtud mají vyjet na podzim 2018. Pokud 
bude o vozy Jaguar a Land Rover ze Slovenska 
velký zájem, projekt bude pokračovat rozšířením 
výroby na dvojnásobek a počet zaměstnanců 
vzroste na 4000.
více na  www.autoweek.cz

VW připravuje nový 
špičkový model
Volkswagen naznačil 
podobu připravovaného 
čtyřdveřového kupé 
Arteon ve stylu Grand 
Tourer. Vůz, který bude 
větší než Passat, se 
představí na březnovém 

autosalonu v Ženevě. Skutečná podoba Arteonu bude hodně blízká konceptu Sport 
Coupé Concept GTE, který byl předveden v roce 2015 na autosalonu v Ženevě. 
Potvrzuje to i podoba konceptu Passat GT, představeného nedávno v Las Vegas, 
který používá mnoho podobných stylistických řešení. O technických parametrech je 
předčasné mluvit, nicméně je pravděpodobné, že Arteon bude nabízen i ve verzi s 
hybridním (resp. plug-in hybridním) pohonem a určitě se nevydá do USA se vznětovými 
motory. Arteon ukazuje, že se VW navzdory SUV ofenzivě nevzdává naděje prosadit 
se i s tradičními auty. Arteon se bude vyrábět v Emdenu, kde nahradí nepříliš úspěšný 
model CC. Sériová výroba by měla začít v létě 2017.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 48. týdne na www.autoweek.cz:
AAA Auto vítá připravovaný zákaz stáčení tachometrů
Bonett otevřel novou plnicí stanici na CNG v Plzni
Téměř polovina ojetin se prodá v Praze a okolí 
Úspěšná akce projektu Goodyear Bezpečná školka
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 Seznamovací jízdy ankety Auto roku 
2017
V areálu Výstaviště v Lysé nad Labem 
proběhly seznamovací jízdy s vozy, 
nominovanými do ankety Auto roku 
2017 v České republice. První den byl 
vyhrazen členům odborné novinářské 
poroty, druhý den bude pro VIP hosty. K 
dispozici bylo celkem 24 automobilů. Na 
úvod spolu se zástupci organizátorské 
agentury Sport-Press přítomné přivítal 
ředitel Výstaviště Lysá nad Labem 
Ondřej Matouš. Potom už všichni 
přítomní novináři, nominovaní do poroty, 
vyjeli na zkušební jízdy, při nichž se mohli 
seznámit s většinou nominovaných 
vozů. V mezičase mohli porotci využít 
zázemí výstaviště i k rozhovorům s PR 
pracovníky jednotlivých značek.

Kia Motors Czech má generálního 
ředitele 
Pověřeným generálním ředitelem 
společnosti Kia Motors Czech (KMCz) 
byl prezidentem společnosti Jaewoo 
Yimem jmenován Ing. Arnošt Barna, 
dosavadní obchodní ředitel, který byl 
odpovědný za obchodní aktivity a 
rozvoj dealerské sítě značky v České 
republice. 
Pověřený generální 
ředitel Ing. Arnošt 
Barna (48) pracuje 
pro automobilku 
Kia devět let. V období mezi roky 2007 
a 2012 zastával pozici obchodního 
ředitele. V letech 2012 a 2013 
převzal odpovědnost za produktový 
management. Od roku 2013 odpovídal 
i za rozvoj dealerské sítě v ČR. V těchto 
letech dosáhl zdvojnásobení prodeje 
značky Kia na českém trhu. 
Ing. Barna si pro nejbližší období stanovil 
tři základní cíle -  růst image značky, 
zvýšení prodeje velkoodběratelům a 
posílení dealerské sítě.
Ing. Barna vystudoval Fakultu strojní 
ČVUT v Praze se specializací na 
konstrukci osobních automobilů a 
spalovacích motorů. Za svou 25letou 
kariéru v automobilovém odvětví 
nejvíce zkušeností získal jako obchodní 
ředitel značek Toyota a Lexus.
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Unikátní je nabídka asistenčních systémů dodávaných 
už v základní výbavě Live (tempomat, výstraha před 
únavou řidiče, výstraha před opuštěním jízdního pru-
hu AFIL, systém rozpoznávání dopravních značek, 
pomoc při rozjezdu do svahu). V té je standardem 
i palubní počítač, centrální zamykání, elektricky ov-
ládaná přední okna a asymetricky dělená opěradla 
zadních sedadel. Kupodivu ale je zde jen příprava na 
rádio. Základní zaváděcí cena takto vybaveného vozu 

s motorem 1,2 PureTech 68 je 244 900 Kč, s turbod-
ieselem 1,6 BlueHDi 75 (Stop & Start) 314 900 Kč.
K dispozici je i nová 3D on-line navigace TomTom 
dodávaná s pětiletou aktualizací zdarma.
Verze se zážehovým motorem 1,2 PureTech 110 
(Stop & Start) o výkonu 81 kW v kombinaci s auto-
matickou převodovkou EAT6 s měničem momentu 
se bude dodávat až od května 2017.

Citroën C3 - ceny a technická data 
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Tak jako každý rok porota AutoBest 
v praxi vyzkoušela pětici vozů, které 
byly nominovány do finále. Itálie nás 
přivítala deštěm, který se v blízkém 
okolí proměnil v katastrofální 
záplavy. 
Nejprve přišly na řadu jízdy v 
běžném provozu. Kvalita silnic v 
okolí městečka Pavia na předměstí 
Milána nás překvapila svou na Itálii 
neuvěřitelně špatnou kvalitou. Pro 
potřeby seznámení se s auty to 
ale bylo dobře, protože nerovný 
povrch odhalil mnohé, co by na 
kvalitních silnicích zůstalo skryto. 
Poměrně tvrdé nastavení pérování 
všech pěti vozů se ukázalo jako 
nepříliš nepohodlné. Nejhůř v tomto ohledu vyšla 
Kia Niro. Překvapivě dobře se naopak s nerovnostmi 
vyrovnával malý Citroën a velmi solidně si vedl Seat 
Ateca.
Následovalo prověření vozů v extrémních situacích na 
okruhu se speciálními testovacími úseky ve středisku 
Automotive Safety Centre Vairano di Vidigulfo. 
Nejednalo se o srovnávací test. Cílem bylo prověřit 
vozy v extrémních situacích, do nichž se řidiči v 
běžném provozu mohou dostat.
Citroën C3 se na testovacím okruhu projevil jako 
výtečné malé auto. V porovnání s mnohem většími 
soupeři mezi finalisty se nejpříjemněji ovládal a má 
velmi přesné řízení. I při intenzivním brzdění zůstává 
plně pod kontrolou a je zcela precizní při vyhýbacím 
manévru. Nevýhodou Citroënu C3 je nedostatečný 
prostor na zadním sedadle. 
Kia Niro je s futuristicky řešeným interiérem velmi 
prostorná. Hodně měkce naladěný podvozek působí 
nestabilitu vozu s nepříjemnými náklony a nejistým 
ovládáním. K tomu se přidávají i slabší brzdy. Na 
rozpačitém dojmu z vozu se projevila i zpožděná 
reakce hybridní pohonné jednotky.
Peugeot 3008 je na kvalitní silnici velmi dobře 
ovladatelným autem s přesným řízením, což ovšem 
platí jen při volbě nastavení podvozku do polohy 

Sport. Je zcela jistý při intenzivním brzdění a 
bezproblémový při vyhýbacích manévrech. Vynikající 
je i při zvládání sérií zvlnění na silnici. Kromě velkého 
vnitřního prostoru a pohodlného nastupování 
dopředu i dozadu Peugeot 3008 zaslouží uznání také 
za snadný přístup do rozměrného zavazadlového 
prostoru bez jakékoliv hrany.
Seat Ateca působí velmi vyváženým dojmem. Jízda 
na nerovné silnici byla s tímto vozem nejpohodlnější, 
ale i nejjistější. Velmi dobře se ovládá, má přesné 
řízení a je zcela stabilní v extrémních situacích - při 
intenzivním brzdění i vyhýbacím manévru.
Toyota C-HR je velmi dobře ovladatelná. Je patrné, že 
její konstruktéři mají hodně zkušeností s hybridním 
pohonem, což se projevuje v jeho bleskové reakci. 
Toyota C-HR s hodně sportovním charakterem 
působí mnohem lepším dojmem na kvalitní silnici 
než na nerovnostech. Jde o dobře ovladatelné auto. 
Nekonvenční vzhled Toyoty C-HR přináší velmi 
omezený prostor pro hlavu při nastupování na zadní 
sedadlo, kde je přitom dost místa i pro dospělé. 
Nyní je na porotcích, aby všech pět finalistů zhodnotili 
na základě 13 kritérií, z nichž každé má odlišnou váhu, 
což se projevuje rozdílným bodovým hodnocení. 
Součet bodového hodnocení od všech 31 porotců 
přinese vítěze, který bude oznámen 15. prosince. 

AutoBest zkoušel pět finalistů
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Filtr pevných částic FAP 3. - pravda a mýty

Pro mnohé motoristy je představa nutné výměny 
filtru pevných částic u vznětového motoru jejich vozu 
strašidelnou hrozbou s nutností investice ve výši 
blížící se zůstatkové hodnotě staršího vozu. V případě 
filtrů pevných částic FAP (DPF) ve vozech koncernu 
PSA tomu tak nemusí být.
Skupina PSA Peugeot Citroën byla prvním 
automobilovým koncernem, který zavedl do sériové 
výroby filtr pevných částic (FAP) pro vznětové motory 
již v květnu 2000 u modelu Peugeot 607 a o několik 
měsíců později u modelu Citroën C5, tedy dlouho 
před tím, než si jeho používání vynutil emisní standard 
Euro 5. Vozidel vybavených filtrem FAP bylo vyrobeno 
již více než 8 000 000.
Škodí filtr pevných částic motoru?
Pokud filtr pevných částic funguje tak, jak má, nemá 
na motor žádný negativní vliv. Řídicí jednotka neustále 
sleduje stav filtru a na základě snímače diferenciálního 
tlaku hlídá, aby nepřekročil hodnoty, které by mohly 
být problematické.
Zvyšuje filtr pevných částic spotřebu paliva?
Filtr pevných částic bývá prezentován jako překážka 
bránící pohybu výfukových plynů, což vede ke zvýšení 
spotřeby. Pokud je filtr v pořádku, odpor ve výfukovém 
potrubí nenavyšuje. U čtyřdobého motoru je výfuk 
vybaven tlumičem hluku. U vozidel s filtrem pevných 
částic je odpor filtru brán v potaz už při navrhování 
tlumičů a tvoří s nimi vyladěnou sestavu.

Někdy se o vyšší spotřebě paliva hovoří i ve spojitosti 
s procesem regenerace. U řádně fungujícího filtru 
je dopad na spotřebu minimální, mírné zvýšení je 
možné pouze při trvalém městském provozu.
Jaká je životnost filtru pevných částic?
Současné generace filtru pevných částic mají životnost 
180 000 - 240 000 km. Životnost filtru končí, když je 
zanesen aditivem, jež slouží ke snížení teploty hoření 
sazí. Životnost filtru tedy je přímo úměrná spotřebě 
paliva, protože po každém tankování se automaticky 
doplní i aditivum.
Jak používat vozidlo, aby byla životnost filtru co 
nejdelší?
Jedním z mýtů je, že vozidlo s filtrem pevných částic 
není vhodné pro jízdu ve městě. Není to pravda - 
systém řízení regenerace PSA dokáže filtr regenerovat 
už při třech minutách jízdy rychlostí 50 km/h.
Co škodí filtru pevných částic?
Filtru pevných částic škodí nerespektování doporučení, 
které řidiči sděluje řídicí jednotka systému FAP. Ve 
specifickém případě může dojít k poškození filtru ve 
spojitosti s tankováním. Systém hlídá změnu stavu 
palivoměru a přidává aditiva jen pokud pohyb plováku 
indikuje doplnění více než cca 5 l nafty. Kdyby tedy 
uživatel opakovaně tankoval pouze malé množství, 
nebude nafta aditivována. 
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Města a obce mohou díky dotacím, které 10. 11. 
2016 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí 
na nákup vozů s alternativními pohony, nakoupit 
některé elektromobily levněji než srovnatelné vozy s 
klasickým spalovacím motorem. Například pořizovací 
náklady elektromobilu Kia Soul EV jsou po započtení 
dotace o 70 000 Kč nižší než u verze s turbodieselem 
a srovnatelnou výbavou. Výše dotace na nákup 
elektromobilu dosahuje 220 000 korun. 
Elektromobily mají výrazně nižší provozní náklady. 
Podle výpočtů společnosti Kia Motors Czech se 
průměrné náklady na pohonné hmoty pohybují 
u dieselového motoru zhruba na úrovni 1,80 Kč/
km, zatímco u elektromobilu 0,30 Kč/km. Výpočty 
vycházejí z porovnání provozních nákladů modelu Kia 
Soul 1,6 CRDI a elektromobilu Kia Soul EV v reálném 
provozu a počítají s průměrnou cenou nafty 32 Kč/l, 
což je průměrná cena za tři roky, a s cenou nočního 
tarifu elektřiny 2 Kč/kWh. 
Při ročním nájezdu 30 000 km jsou celkové provozní 
náklady včetně výrobcem předepsaného pravidelného 
servisu u vozu s turbodieselem 2,00 Kč/km, zatímco 
u elektromobilu 0,40 Kč/km. Elektromobil tedy ušetří 
1,60 Kč na 1 km. Pokud tedy obecní elektromobil 
najede v pracovní dny přibližně 120 km denně, za pět 
let ušetří na provozních nákladech až 250 000 korun. 
„Elektromobily jsou nejlépe využitelné v situacích, kdy 
můžeme plánovat nebo alespoň předem odhadovat 
denní nájezdy kilometrů a kdy je můžeme nabíjet přes 

noc. Může jít například o rozvoz jídla pro seniory nebo 
o dopravu samotných seniorů. V takovém případě je 
pořízení elektromobilu s využitím dotace ideálním 
řešením, neboť jeho následné provozní náklady 
jsou výrazně nižší než u běžného automobilu,“ říká 
Kateřina Jouglíčková, PR Manager Kia Motors Czech. 
Dalším příkladem je obecní policie, která může 
elektromobil využívat k pravidelným obhlídkovým 
trasám a k příležitostným výjezdům. Elektromobily 
mohou využít také společnosti alespoň z poloviny 
vlastněné obcí, například zdravotnická zařízení či 
městské plynárny či vodárny. 
„Současné elektromobily mají normovaný dojezd 
okolo 200 km, přičemž reálně nižší je při cestě po 
dálnici a mimo obec a vyšší naopak v obci, kde 
elektromobil častěji využívá rekuperace energie při 
brzdění,“ tvrdí technický specialista Kia Motors Czech 
Michal Tolar.
Při provozu elektromobilu je potřeba zajistit také 
infrastrukturu pro jejich dobíjení. Podle Josefa 
Lichtenberga, jednatele společnosti Voltdrive, která se 
zabývá výrobou nabíjecích stanic pro elektromobily, 
by každý elektromobil měl v ideálním případě mít 
svoji vlastní nabíjecí stanici, v níž se bude moci 
nabíjet přes noc za využití levnějšího tarifu. Při využití 
vlastní neveřejné stanice mohou obce vybírat ty 
nejjednodušší varianty, které lze pořídit již od 20 000 
korun.

Elektromobily mohou obcím ušetřit peníze
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Klíčem k úsporné správě vozového parku není 
jen výhodný nákup a prodej vozidel, ale i jejich 
ekonomický provoz, jehož dominantní složkou bývá 
účet za palivo. Jednoznačně nejvyšší náklady spojené 
s provozem vozového parku se týkají samotné jízdy. 
Přestože existuje telematika a další reportní systémy, 
pomocí kterých je možné ekonomičnost jízdy 
kontrolovat, 72 % fleet manažerů v ČR se přiznává k 
tomu, že tyto nástroje nepoužívá. Informace vyplývají 
z aktuálního průzkumu Volkswagen Financial Services, 
který se uskutečnil mezi 203 fleet manažery z českých 
firem s minimálním počtem pěti firemních automobilů 
do 3,5 t. 
Systémy ke sledování ekonomičnosti jízdy používá 
29 % z dotázaných fleet manažerů, téměř dvě třetiny 
(63 %) je nepoužívá a 9 % o nich ani nikdy neslyšelo. 
Ekonomičnost jízdy tak nemají pod kontrolou skoro 
tři čtvrtiny (72 %) z nich. 
„U větších flotil a přepravních společností se více 
využívá telematika, kdy jsou řidiči přímo odměňováni 
za úspornost jízdy. U menších flotil se často na 
ekonomičnost jízdy zapomíná,“ říká Jan Sedláček, 
ředitel oddělení Fleet a remarketing ve Volkswagen 
Financial. 
Podle průzkumu využívá reporting tankování 11 % z 
fleet manažerů, 6 % o tom uvažuje, ale jejich leasingová 

společnost jej nenabízí a 83 % fleet manažerů se o 
tyto služby vůbec nezajímá.
„Vždy doporučujeme přehledný reporting tankování 
při využití tankovacích karet, kdy si může firma 
zpracovávat přehled ekonomičnosti jízdy. Ze všech tzv. 
průběžných nákladů patří tankování k nejdůležitějším,“ 
upozorňuje Sedláček. 
Za účelem řízení vozového parku obvykle fleet 
manažeři sestavuji tzv. car policy. Dokument, který 
detailně upravuje podmínky nákupu, užívání a 
prodeje vozidel. Z výsledků průzkumu vyplývá, že fleet 
manažeři tento stěžejní dokument často neaktualizují. 
Až 62 % dotázaných by odmítlo služby optimalizace 
car policy z důvodu toho, že si agendu zařizují sami, 
27 % by ji přijalo pouze jako doporučení, 7 % má car 
policy striktně danou a jen 5 % by mělo opravdový 
zájem o optimalizaci leasingovou společností.
„V praxi se setkáváme s tím, že je car policy nastavena 
neefektivně a zohledňuje pouze část nákladů. Proto 
doporučujeme všem klientům ji jednou ročně 
optimalizovat s ohledem na aktuální situaci - ceny 
pohonných hmot, ideální konfigurace vozů, bonusy 
od značek apod.,“ uzavírá Sedláček.

Firmy podceňují ekonomický provoz vozového parku
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