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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Motorline.cc Fabia Combi RS Dlouhodobý test

AutoBild Sportcars/ 
Autobild.de Fabia Combi RS Test

autoTEST Superb Combi Srovnávací test: Ford Mondeo, Opel Insignia, VW Passat

autoTEST Octavia Combi a Roomster Srovnání

AutoBild Allrad Yeti Srovnávací test: Mitsubishi ASX, Suzuki Grand Vitara

Autostrassenwerkehr Superb Test

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Lidovky.cz Superb Combi 2,0 TDI 4x4 DSG Test

Auto.cz Superb 2,0 TDI 4x4 DSG Test

Autohit Octavia Tour Test

Autohit Fabia Combi Scout Dlouhodobý test

Auto.cz Superb GreenLine Test

AutoTIP/AutoBild/ 
Autobild.de Fabia 1,2 TSI Elegance Srovnávací test: Nissan Micra, Suzuki Swift

http://www.motorline.cc/autowelt/index.php/Skoda-Fabia-Combi-RS---Dauertest-Halbzeit---Simply-cool/article=161958�
http://www.autobild.de/artikel/skoda-fabia-combi-rs-kurztest-1568963.html�
http://www.lidovky.cz/superb-combi-s-automatem-a-chytrym-4x4-limuzina-pro-masy-pjd-/ln-auto.asp?c=A110304_151026_ln-auto_nev�
http://www.lidovky.cz/superb-combi-s-automatem-a-chytrym-4x4-limuzina-pro-masy-pjd-/ln-auto.asp?c=A110304_151026_ln-auto_nev�
http://www.auto.cz/test-skoda-superb-2-0-tdi-dsg-4x4-dva-pedaly-bez-prokluzu-56212�
http://www.auto.cz/test-skoda-superb-2-0-tdi-dsg-4x4-dva-pedaly-bez-prokluzu-56212�
http://www.auto.cz/test-skoda-superb-greenline-1-6-tdi-petilitr-56332�
http://www.autobild.de/artikel/nissan-micra-suzuki-swift-skoda-fabia-1584896.html�


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Automobil Revue Yeti 2,0 TDI DSG Test

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Autoexpress.co.uk Fabia GreenLine Test

Newcarnet.co.uk Fabia RS Combi Test

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Caradvice.com.au Octavia Scout DSG Test

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/firstdrives/265120/skoda_fabia_greenline.html�
http://www.newcarnet.co.uk/Skoda_Fabia vRS_roadtest.html?id=1709&pt=2�
http://www.caradvice.com.au/113096/skoda-octavia-scout-dsg-review/�


Česká republika

zdroj: Pátek Lidových Novin/ 
Lidovky.cz

téma: Test: ŠKODA Superb Combi 4x4

datum: 4. 3. 2011

„Sílu na jednotlivá kola rozděluje již čtvrtá generace 
mezinápravové spojky Haldex. Když pojedete 
Superbem 4x4 rychle, v zatáčkách už ani nepocítíte, 
kdy se připojila zadní kola. Haldex neruší, jen tiše a 
efektivně pracuje a Superbu dává překvapivé 
schopnosti všude, kde to klouže.“
„Tohle auto má totiž svého řidiče spíše rozmazlovat. 
Je tiché a komfortní. Jeho podvozek výborně tlumí 
nerovnosti, přitom zůstává stabilní ve vysokých 
rychlostech a v rychle projížděných zatáčkách.“
„Superb se může měřit s nejlepšími konkurenty, 
navíc si vystačí s rozumným přídělem nafty.“
„Asi největším trumfem Superbu je prostornost. 
Cestující na zadních sedačkách si užijí prostor 
srovnatelný s luxusními limuzínami a kombi má 
doslova obří kufr.“

http://www.lidovky.cz/superb-combi-s-automatem-a-chytrym-4x4-limuzina-pro-masy-pjd-/ln-auto.asp?c=A110304_151026_ln-auto_nev�


zdroj: Auto.cz

téma: Test: ŠKODA Superb 2,0 TDI 4x4 DSG

datum: 5. 3. 2011

„Aktuální provedení nespíná zadní pohon jen při 
prokluzu kol, ale elektronika předvídá situace 
dopředu a například při rozjezdu a brzdění přítlak 
mezinápravové spojky aktivně řídí. Rozjezd i při 
sebebrutálnějším tlaku na plynový pedál znamená 
rozjezd všemi koly v záběru, bez čekání na prokluz.“
„Na klikatých švýcarských silnicích jsme si ověřili, že 
pohon zadních kol je i nástrojem aktivní 
bezpečnosti. Když totiž v rychle projížděných 
zatáčkách hrozí ztráta trakce, je klasickému zásahu 
ESP předřazeno připojení zadní nápravy – a právě 
to vůz i bez vědomí řidiče udržuje stabilní v daleko 
meznějších situacích než u dvoukolky.“
„Možnou počáteční nedůvěru DSG prolamuje rychle 
– i při rychlých rozjezdech pod plnou zátěží spolu 
obě spojky spolupracují vzorně a točivý moment si 
předávají naprosto plynule.“ 

Česká republika

http://www.auto.cz/test-skoda-superb-2-0-tdi-dsg-4x4-dva-pedaly-bez-prokluzu-56212�


zdroj: AutoHIT

téma: Test: ŠKODA Octavia Tour Combi

datum: 11. 3. 2011

„Můžete namítnout, že korejské automobilky 
nabízejí ještě levnější vozy (a Renault také), 
nicméně ani jeden z konkurentů nedokáže 
nabídnout to, co zvládne Octavia.“
„Jestliže chcete kvalitní auto, které nabízí 
nadprůměrný zavazadelník, pak neváhejte. Takovou 
kvalitu, podvozek a interiér vám nikdo za cenovku 
pod 300 tisíc korun nenabídne.“ 

Česká republika



zdroj: AutoHIT

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Fabia 
Combi Scout

datum: 18. 3. 2011

„Za celý průběh testu se na modré Škodě Fabia 
Combi Scout nevyskytla jediná závada.“
„Fabia Scout je schopna dostatečně splnit všechny 
nároky 4členné rodiny. Je úsporná, pohodlná, dobře 
zpracovaná, jezdivá a má obrovský zavazadelník 
(505 litrů v základu).“
„Po dálnici nás 4válcový turbodiesel 1,6 TDI s plnou 
45litrovou nádrží a 4 cestujícími dovezl až 850 km 
bez potřeby tankovat.“

Česká republika



zdroj: Auto.cz

téma: Test: ŠKODA Superb GreenLine

datum: 21. 3. 2011

„Zázračně nízká spotřeba v kombinaci se znaky TDI 
není věcí minulosti. Stačí normálně jezdit s 
greenlinem.“
„Takový výsledek (spotřeba) může většina 
turbodieselových sedanů střední třídy jen tiše 
závidět. Průměrná spotřeba za celý týdenní test 
v délce 1 500 km činila 5,6 l/100 km. Orientačním 
potvrzením je, že na plnou 60litrovou nádrž jsme 
urazili 920 km, přičemž v nádrži stále zbývalo 
několik litrů. Jak je uvedeno výše, Superb GreenLine 
jsme přitom provozovali na méně úsporných 
zimních pneumatikách.“

Česká republika

http://www.auto.cz/test-skoda-superb-greenline-1-6-tdi-petilitr-56332�


zdroj: AutoTIP/AutoBild/ 
Autobild.de

téma: Srovnávací test: ŠKODA Fabia, 
Nissan Micra, Suzuki Swift

datum: 18. 3. 2011/21. 3. 2011

Fabia v konkurenci dvou nových resp. 
inovovaných japonských konkurentů osvědčila 
své kvality a s velkým náskokem zvítězila:
„Škodovka aplikuje u malého automobilu strategii 
úspěšnou už v případě Octavie či Superbu, kdy 
svým zákazníkům přináší za rozumné peníze kus 
auta navíc.“
„Nejpříjemněji se dlouhé cesty tráví ve Škodě, na 
čemž má lví podíl čtyřválcový turbomotor 1,2 
TSI, který díky přeplňování poráží atmosférické 
kolegy rozdílem třídy.“
„Pocitově akceleruje Fabia TSI ještě mnohem 
úderněji, než ukazují naměřené hodnoty.“

Česká republika

http://www.autobild.de/artikel/nissan-micra-suzuki-swift-skoda-fabia-1584896.html�


Německo

Shrnutí 3měsíčního testu, při kterém vůz ujel 12 000 
kilometrů:
„Spojuje v sobě to nejlepší z několika světů. S 505 
litry objemu zavazadlového prostoru nemá v tomto 
segmentu soupeře.“
„Motor je připraven při jakékoli rychlosti pro velkou 
akci. Při akceleraci z těsných zatáček, nejlépe 
s vypnutou kontrolou trakce, můžete zažít velké 
potěšení z jízdy.“
„Jízda se 7rychlostní převodovkou DSG přináší jen 
potěšení. Přeřazení probíhá bez přerušení trakce, ať 
už v plně automatickém režimu, pomocí páček řazení 
pod volantem nebo pákou voliče.“
„Průměrná spotřeba za 12 000 km byla 8,4 l/100 km. 
Na německých dálnicích, kdy jsme dosahovali 
rychlosti i nad 200 km/h, se spotřeba vyšplhala na 
11,5 l. Na švýcarských dálnicích s tempomatem 
nastaveným na 125 km/h klesla na 6,6 l.“

zdroj: Motorline.cc

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Fabia 
Combi RS

datum: 5. 3. 2011

http://www.motorline.cc/autowelt/index.php/Skoda-Fabia-Combi-RS---Dauertest-Halbzeit---Simply-cool/article=161958�


„Hledáte něco s praktickou hodnotou, co přinese radost 
z jízdy a ještě je přiměřeně úsporné? To jsou tři 
protichůdná přání najednou. V tomto případě si váš 
kradmý pohled zaslouží Škoda Fabia Combi RS? Své 
dárce orgánů našla ve VW Polo GTI, ale nabízí zásadní 
detail navíc: je k dispozici i jako kombi.“
„Motor se radostně vytáčí až do 7 000 ot./min. Hladký 
průběh točivého momentu využijete při cestách 
s dětmi, na dálnici při nahánění Audi A6 stejně jako v 
každodenním životě.“
„V důležitém kritériu pro sportovně zaměřené otce –
objemu zavazadlového prostoru – Fabia s 480-1460 
litry zaostává např. jen 25–35 l za o třídu větším VW 
Golf Variant.“
„A co spotřeba? Při pohledu na syrová čísla je 
sportovně zaměřený mladý táta plný úzkosti: 
standardní sprint na 100 km/h za 7,3 s, nejvyšší 
rychlost 226 km/h. To vypadá na častého zákazníka 
čerpacích stanic. Naše průměrná spotřeba se však 
ustálila mírně nad 7 l/100 km.“

zdroj: AutoBild Sportcars/ 
Autobild.de

téma: Test: ŠKODA Fabia Combi RS

datum: 7. 3. 2011

Německo

http://www.autobild.de/artikel/skoda-fabia-combi-rs-kurztest-1568963.html�


Ve srovnání ‘čtyř klasiků mezi kombi střední třídy‘ 
se umístil Superb Combi na prvním místě společně 
s VW Passat, když oba vozy dosáhly stejného počtu 
bodů:
„Superb nabízí bohatě prostoru a snese srovnání i 
s vyšší střední třídou. Přitom je ze srovnávané 
čtveřice nejlevnější.“
„Škoda vyráží do boje s komfortem a kvalitou.“
„V každém ohledu působí Superb zpracováním a 
použitými materiály stejně jako vynikající Passat.“
„Kultivovaný při jízdě, komfortní na obsluhu, až 
marnotratný prostor na zadních sedadlech. Jako 
celku nelze Superbu prakticky nic zásadního 
vytknout.“ 

zdroj: autoTEST

téma:
Srovnávací test: ŠKODA Superb 
Combi, Ford Mondeo, Opel 
Insignia, VW Passat

datum: 8. 3. 2011

Německo



Ve srovnání vždy dvou vozů jedné značky – kombi 
nižší střední třídy nebo malé MPV – redaktoři 
porovnali mj. dva vozy ŠKODA s motorizací 1,2 TSI:
Octavia získala body za pohodlnější přední sedadla 
s delším sedákem, výbornou čitelnost přístrojů a 
přehlednost přístrojové desky. Výkonnější verze 
motoru má v Octavii větší rezervu, přispívá k tomu i 
6 rychlostních stupňů (Roomster pouze 5). Pochvalu 
si Octavia vysloužila i za řízení a tuhý podvozek. 
Variabilitou však vítězí Roomster. Chytrý prostorový 
koncept, velký zavazadlový prostor, agilní jízdní 
vlastnosti, které vzhledem k vyšší karoserii 
nepředstavují kompromis, výborný výhled ze 
zadních sedadel… 

zdroj: autoTEST

téma: Srovnání: ŠKODA Octavia Combi a 
Škoda Roomster

datum: 8. 3. 2011

Německo



Z pohledu časopisu zaměřeného na terénní vozy 
skončil Yeti jen těsně druhý za Suzuki Grand Vitara, 
která v terénu těžila ze stálého pohonu všech kol s 
mechanickým mezinápravovým diferenciálem, 
centrálního rámu a podélně uloženého motoru.
„Prostorností interiéru jsme ve Škodě Yeti vždy 
překvapeni. Jeho předností je i výjimečná 
variabilita.“
„Turbodiesel spolupracuje se 6stupňovou 
převodovkou rutinně. Navzdory poměrně dlouhému 
stálému převodu se TDI chová vždy suverénně bez 
potřeby častějšího kontaktu s pedálem spojky. Od 
1500 otáček poskytuje silný zátah nepřerušený 
žádnou turbodírou.
„Motor TDI je i úsporný, když v testu dosáhl 
průměrné spotřeby 6,6 l/100 km.“
„V běžném provozu je Yeti velice šikovný a obratný 
při parkování. Mezi jeho přednosti patří také vysoká 
povolená hmotnost přívěsu.“

zdroj: AutoBild Allrad

téma:
Srovnávací test: ŠKODA Yeti, 
Mitsubishi ASX, Suzuki Grand 
Vitara

datum: 17. 3. 2011

Německo



Test akcentuje především srovnání motorizace 2,0 
TDI CR s předchozí verzí 2,0 TDI PD.
„Kroutící moment a spotřeba byly vždy hlavními 
přednostmi motorů TDI. Kultivovanost a zvuk? 
Nebylo možné mít všechno. Nyní budete mít 
tendenci zkontrolovat jestli pod kapotou skutečně 
pracuje diesel. Nový motor se systémem common-
rail je příkladem hladkého chodu a točivý moment 
distribuuje naprosto rovnoměrně.“
„Je rovněž úspornější než jeho předchůdce. V testu 
jsme dosáhli průměru 6,9 l/100 km, zatímco se 
starší motorizací 7,7 l.“
„Grand – vzadu je místa pro nohy jako v luxusní 
třídě. Superb ukazuje proč je v jeho rodné zemi 
používán dokonce i jako státnická limuzína.“ 
„Obrovský kufr není při pohledu na karoserii nijak 
nápadný. Další plusové body dostává Superb za 
dvojité otevírání kufru.“

zdroj: Autostrassenwerkehr

téma: Test: ŠKODA Superb

datum: 30. 3. 2011

Německo



„V kombinaci se systémem stop/start, odlehčenými 
15“ litými koly a pneumatikami s nízkým valivým 
odporem a brzdami, které pomáhají s dobíjením 
baterie je snadné pochopit, jak může Fabia 
dosáhnout tak fantastických hodnot spotřeby. 
Přitom s výjimkou sníženého podvozku vypadá 
téměř identicky s normální variantou a díky vysoké 
pětidveřové karoserii má stále stejně praktický 
interiér jako kdykoliv předtím.“

zdroj: Autoexpress.co.uk

téma: Test: ŠKODA Fabia GreenLine

datum: 2. 3. 2011

Velká Británie

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/firstdrives/265120/skoda_fabia_greenline.html�


„Standardní Fabia RS je na silnici fantasticky 
zábavná, má bohatou výbavu a nestojí moc.“
„Motor je naprostý zázrak; před deseti lety by 180 
k z objemu 1,4 litru bylo něco neslýchaného.“
„Když dáte malému autu tolik výkonu, dostane se 
na stovku tempem supersportu. Pravda, 
supersportu ze 70. let, ale pořád… Na magickou 
hranici se dostane za 7,3 s a pokračuje až na 230 
km/h.“
„S Fabií RS Combi se nemusíte uskromňovat, když 
se vaše rodina rozroste. Můžete převážet spoustu 
věcí a cestou domů se pobavit.“

zdroj: Newcarnet.co.uk

téma: Test: ŠKODA Fabia RS

datum: 4. 3. 2011

Velká Británie

http://www.newcarnet.co.uk/Skoda_Fabia vRS_roadtest.html?id=1709&pt=2�


Test se soustředil především na novou, a na 
náročném švýcarském trhu často požadovanou, 
kombinaci silného turbodieselu, pohonu všech 
kol a automatické převodovky.
„Motor 2,0 TDI pracuje tiše a úsporně. Spojení 
s převodovkou DSG funguje naprosto 
harmonicky.
„Čiperná DSG je dobrá volba. Na silnici, 
v terénu, na dálnici nebo ve městě – v každé 
situaci volí optimální převodový stupeň. 
Přeřazení je rychlé a bez přerušení trakce.
„Yeti nabízí hodně prostoru i vysokou variabilitu 
interiéru. Řidič i spolujezdec, stejně jako cestující 
na zadních sedadlech, mají dostatek prostoru 
nad hlavou i pro nohy. Maximální objem 
zavazadlového prostoru 1760 l dovoluje stěhovat 
opravdu hodně věcí.!
„Spotřeba během testu dosáhla hodnoty 7,6 
l/100 km.“

zdroj: Automobil revue

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI DSG

datum: 23. 3. 2011

Švýcarsko



zdroj: Caradvice.com.au

téma: Test: ŠKODA Octavia Scout

datum: 31. 3. 2011

„Na nezpevněných cestách je to jedno z 
nejpohodlnějších aut, která jsme řídili a také jedno z 
nejtišších, která můžete koupit pod $50 000.“
„Díky pohonu všech kol je na nezpevněných cestách 
neobyčejně schopná. Vrhli jsme Scout ve vysoké 
rychlosti do mnoha ostrých zatáček a ESP téměř ani 
nemuselo zasahovat.“

Austrálie

http://www.caradvice.com.au/113096/skoda-octavia-scout-dsg-review/�


Výsledky testů můžete využít:

jako pádné prodejní argumenty 

– hodnocení nezávislými novináři a motoristickými odborníky má                                                                 
pro zákazníky často větší váhu než firemní propagační materiály

– zahraniční média nelze podezřívat z přílišné náklonnosti k naší značce

jako inspiraci pro marketingové aktivity

– např. pro vlastní webové stránky

TIP:
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