
Monitoring novinářských testů 

Duben 2011 



zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Autobild/Autobild.de Superb Srovnávací test (Renault Latitude, Citroen C5) 

autoTEST Yeti Srovnávací test (Dacia Duster, Mini Countryman, Suzuki SX4) 

autoTEST Octavia RS Srovnávací test (Suzuki Kizaschi) 

Auto motor und sport Yeti Srovnávací test (Mini Countryman, Nissan Juke) 

Flotten management Roomster Praktik Test 

Autogenau.de Yeti GrenLine Test 

autoTEST Fabia Srovnávací test (10 automobilů segmentu malých vozů)  

Auto motor und sport Superb Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Auto.cz Superb 2,0 TSI DSG Test 

AutoTIP Yeti  Dlouhodobý test – zakončení 

AutoTIP Superb Combi 4x4 Srovnávací test (Opel Insignia ST 4x4) 

Auto 7 Superb Combi Test 

http://www.autobild.de/artikel/renault-latitude-citroen-c5-skoda-superb-test-1597132.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/vergleichstest/mini-nissan-und-skoda-im-test-drei-crossover-im-vergleich-3670377.html
http://www.flotte.de/magazine/flottenmanagement-magazin/2011/2/50/kostenvergleich/2154/and-the-winner-is---.html
http://www.autogazette.de/fahrbericht/Skoda/Yeti Greenline/Skoda-Yeti-Greenline--Kompakt-SUV-fuer-Sparfuechse-315556.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/fahrberichte/skoda-superb-im-fahrbericht-passat-bruder-mit-neuem-diesel-3646103.html
http://www.auto.cz/test-skoda-superb-2-0-tsi-dsg-modry-samet-58269


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Cars.uk.msn.com Yeti GreenLine Test 

Carkeys.co.uk Yeti 1,8 TSI Elegance Test 

Independent.co.uk Superb GreenLine Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Stuff.co.nz Roomster 1,6 Test 

Stuff.co.nz Yeti 2,0 TDI 4x4 Test 

http://cars.uk.msn.com/reviews/articles.aspx?cp-documentid=157113556
http://www.carkeys.co.uk/road_tests/skoda/skoda_yeti_18_tsi_elegance_4x4.aspx
http://www.independent.co.uk/life-style/motoring/road-tests/skoda-superb-greenline-ii-16-tdi-cr-2266613.html
http://www.stuff.co.nz/life-style/blogs/drivetalk/4851634/Roomster-An-automotive-Elephant-Man
http://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/features/motoring/4863862/Unlike-the-snowman-this-Yeti-is-real-cute


Česká republika 
zdroj: Auto.cz 

téma: Test: ŠKODA Superb 2,0 TSI DSG 

datum: 28. 4. 2011 

„Pokud vám z jakýchkoli důvodů nesmí nafťák do domu 
a šestiválec je na vás už moc žíznivý, měli bychom tu 
perfektní tip na výkonné a kultivované auto.“ 
„Benzinový přeplňovaný dvoulitr má nejen 147 kW 
výkonu, ale zejména 280 Nm točivého momentu 
v prakticky celém spektru otáček – od 1700 do 5000 
min-1. Motoru nechybí pružnost v nízkých a středních 
otáčkách, ale ani výkon ve vysokých. Turbo má rychlou 
reakci na sešlápnutí plynového pedálu, takže vůz 
poslouchá takřka na slovo. Po nastartování sice 
benzinový přímovstřik začíná trošku chraplavě, ale 
nikde žádné vibrace a proti dieselům je to šepot květin… 
Při jízdě stovkou si Suberb řekl jen o 6,6 l a při dálniční 
stotřicítce požadoval 9,4 l benzinu.“  
„Dvouspojkové převodovky na tom s kultivovaností 
nejsou nijak úžasně a jejich škubání v městském pro-
vozu nijak zvlášť nenadchne. To ovšem neplatí pro DSG 
v dvoulitrovém superbu. Je mu totiž úplně jedno, jestli 
má jet krokem nebo je zrovna třeba divoce předjíždět, 
změny rychlostních stupňů jsou přímo sametové.“ 

http://www.auto.cz/test-skoda-superb-2-0-tsi-dsg-modry-samet-58269


Česká republika 
zdroj: AutoTIP 

téma: Zakončení dlouhodobého testu: Yeti 

datum: 11. 4. 2011 

„Krabicovitý (ale líbivý) tvar karoserie předurčuje 
perfektní využitelnost, nikde nejsou hluchá místa, 
strop máte vysoko nad hlavou, i když sedíte docela 
vysoko…“ 
„Snadno odhadnete vnější obrysy, manévrování při 
parkování je to hračkou i bez „pípáků““ 
„Kouzlo Yeti je podle nás v univerzalitě. Vypadá 
dobře, má v sobě kus SUV i MPV, nabízí vyšší posaz 
i výborný výhled, jízdu s ním si užije žena při sbírání 
potomků po školách a školkách stejně jako hlava 
rodiny s kamarády na palubě a dvěma sudy 
svijanské jedenáctky v kufru. Yeti se neztratí v 
terénu, na běžných cestách je velmi komfortní a k 
tomu dokáže jezdit s rozumnými náklady.“ 



Česká republika 
zdroj: AutoTIP 

téma: 
Srovnávací test: ŠKODA Superb Combi 
2,0 TDI CR 4x4 a Opel Insignia ST 2,0 
CDTI 4x4 

datum: 11. 4. 2011 

„Superb je jistý v kramflecích, k příjemnému dojmu z jízdy 
mu pomáhá přesné a tuhé řízení s přirozenou zpětnou 
vazbou, přesné a krátké řazení i schopné brzdy. V těchto 
třech ohledech měl nad opelem mírně navrch. Škodovka 
kontruje i lepší přehledností, propracovanějšími detaily, 
pocitově kvalitnějšími materiály a pohodlnějšími sedadly.“ 
„Jakmile chcete do insignie naložit rodinu, nevyhnete se rem-
cání posádky. Vzadu se dospělí nad 180 cm budou tísnit jak  
v kolenou, tak u hlav, dětské sedačky se dozadu rvou horko 
těžko. Nepraktický tvar a masivní víko zavazadelníku zhoršují 
nakládání neskladných předmětů. Superb naopak prostorem 
hýří, místo vzadu pro nohy by snad nevyužil ani Michael 
Jordan, obřích 633 litrů pro zavazadla se hodí každému.“ 
„Plynulý zátah TDI a commonrailový šepot se spolu 
s ostřejšími reakcemi a o litr nižší spotřebou podepsaly pod 
celkově lepším účtem pohonného ústrojí škodovky. S ní jsme 
jezdily ve svižném tempu za 6,5 litru, kdežto opel se ukázal 
jako větší pijan – 7,6 l.“ 
„Celkově vyváženější, prostornější, použitelnější a 
reprezentativnějším dojmem působící Superb je ve finále 
téměř ve všem lepší.“ 



Česká republika 
zdroj: Auto 7 

téma: Test: Superb Combi 

datum: 20. 4. 2011 

„Téměř bezedný kufr o objemu 633 litrů je 
bezproblémově přístupný.“ 
„Díky dlouhému rozvoru se nemusíte bát, že vám 
budou děti kopat zezadu do sedaček.“ 
„Velké kombi střední třídy je auto, které 
rodinným potřebám VYHOVÍ BEZ VĚTŠÍHO 
ZAVÁHÁNÍ. To sice není žádné objevné zjištění, 
ale je jasné, že Superb Combi si i v tomto 
rodinném kritériu zaslouží vysoké hodnocení.“  



Německo 

„Nemusíte platit za prémiovou třídu a stále využívat 
všechny výhody luxusních vozů. Vítejte na palubě ŠKODY 
Superb! Uvolněněji než na jeho zadním sedadle se 
neprotáhnou ani cestující v business třídě v letadle.“  
„Na silnici drží ŠKODA Superb jako prezidentská limuzína.  
A s 565-1670 litrů úložného prostoru má vlastnosti dodá-
vky. Proti tomu se zdají zavazadlové prostory Francouzů 
(Citroen 467, Renault 477 l), jako malé odkládací 
přihrádky v ekonomické třídě. Navíc jsou přístupné pouze 
přes malý otvor, zatímco ŠKODA otevře buď malé víko, 
nebo celou širokou a vysokou záď hatchbacku.“ 
„Motor se 125 kW TDI od VW představuje klidnou sílu a 
v žádné oblasti nemá slabinu. Kromě toho dosáhl během 
testu nejnižší spotřeby 6,8 l/100 km.“  
„Tvrzení, že Latitude patří do vyšší střední třídy, není 
úplně fér. Radost z výbavy jako je kůže, navigace nebo 
zvukový systém Bose bez příplatku rychle zmizí, když si 
všimnete, že sedadla jsou jen málo komfortnější než 
kempingové židle. Motor s rustikálním zvukem o výkonu 
127 kW je docela žíznivý (8,0 l). Vyšší ambice nemůže mít 
ani nedostatečně přesné řízení a zavěšení zadních kol, 
která na příčných výmolech někdy odskočí do strany.“ 

zdroj: AutoBild/Autobild.de 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Superb, 
Renault Latitude, Citroën C5 

datum: 1. 4. 2011/8. 4. 2011 

http://www.autobild.de/artikel/renault-latitude-citroen-c5-skoda-superb-test-1597132.html


Německo 

 „Yeti je prostorový zázrak. Nabízí zdaleka největší 
prostor pasažérům i pro náklad.“  
„Dobře tvarovaná sedadla – lepší v této třídě nikde 
jinde nedostanete.“ 
„Odpružení je tvrdší, ale ne nekomfortní. Pevný 
podvozek dokazuje svoje přednosti hbitostí ve 
městě i v jistotě na volné silnici.“ 
„Suverénní ovladatelností Yeti přesvědčil, že je číslo 
jedna a dojel si pro celkové vítězství.“ 

zdroj: autoTEST 

téma: 
Srovnávací test: ŠKODA Yeti, Mini 
Countryman, Dacia Duster, Suzuki 
SX4 

datum: 1. 4. 2011 



Německo 

„Octavia nabídne turbomotor, o 22 koní vyšší výkon 
a vyšší užitnou hodnotu.“ 
„560litrový kufr přístupný velkými pátými dveřmi 
lze sklopením opěradel zadních sedadel zvětšit na 
1 420 l. S tím nemůže Kizashi držet krok.“ 
„Jednoduché tvrdé plasty nedělají v Suzuki parádu. 
Sedadla by mohla mít výraznější boční vedení. 
Sportovní sedadla v Octavii RS drží tělo přesně na 
místě.“ 
„Motor má při zrychlení spontánní a explozivní 
zátah bez jakýchkoli děr ve výkonové křivce.“  
„Limit jízdních vlastností Octavie RS leží výše. 
Řazení reaguje citlivě na změny zatížení, ale není 
ukvapené.“  
„Octavia RS je férová nabídka. Od koncernu VW 
dostala jen samé dobré ingredience.“ 

zdroj: autoTEST 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Octavia 
RS, Suzuki Kizashi 

datum: 1. 4. 2011 



Německo 

Srovnání tří crossoverů s pohonem na přední 
kola: 
„Zavazadlový prostor u ŠKODA Yeti (405-1580 l) 
působí proti konkurentům jako sklad (Nissan Juke 
– 251/830 l, Mini Countryman – 350/1 170 l). 
Yeti nabízí i výhodu tří samostatných zadních 
sedadel.“ 
„Čtyři dospělí najdou nejvelkorysejší prostor v 
interiéru Yetiho.“ 
„Přeplňovaný 1,4litrový čtyřválec je propracovaný 
a silný.“ 
„Jako nadřazený vítěz projel přes cílovou čáru 
tohoto testu ŠKODA Yeti 1,4 TSI. Možná nejde o 
auto pro mládež, ale působí zdaleka 
nejvyzrálejším vozem z této trojice.“ 

zdroj: Auto motor und sport 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Yeti, Mini 
Countryman, Nissan Juke 

datum: 7. 4. 2011 

http://www.auto-motor-und-sport.de/vergleichstest/mini-nissan-und-skoda-im-test-drei-crossover-im-vergleich-3670377.html


Německo 

Srovnání dodávkových vozů s dieselovým motorem s 
přibližně 3,5 m3 přepravního objemu a užitečným 
zatížením necelých 600 kg z pohledu fleetového 
managementu. 
Srovnání nákladů proběhlo na základě full service 
leasingu, nákladů na pohonné hmoty, záručních 
podmínek a intervalů servisních prohlídek. 
Jak napovídá titulek článku, Roomster Praktik 1,6 TDI 
CR/66 kW se v konkurenci vozů Renault Kangoo, FIAT 
Doblo Cargo, VW Caddy a Peugeot Partner stal 
vítězem tohoto testu. 

zdroj: Flotten management 

téma: Test: ŠKODA Roomster Praktik 1,6 
TDI CR 

datum: 13. 4. 2011 

http://www.flotte.de/magazine/flottenmanagement-magazin/2011/2/50/kostenvergleich/2154/and-the-winner-is---.html


Německo 

„Zvuk motoru není nepříjemný. Právě naopak: je-li 
motor zahřátý, překvapí vás tichým a kultivovaným 
chodem. Na nedostatek síly si nikdo stěžovat nemusí. 
Kdo si přeje více temperamentu nebude si pořizovat 
model GreenLine.“  
„Ten však dokáže být na silnici docela rychlý. Na   
100 km/h zrychlí za přijatelných 12,1 s a jeho 
maximální rychlost je 176 km/h. Upřímně řečeno, co 
víc potřebujete?“  
„Převodovka odvádí dobrou práci, ani k řízení 
nemáme jakýchkoliv výhrad.“ 
„Dobře naladěný podvozek suverénně absorbuje 
drobné rázy.“ 
„Chcete cestovat se spoustou zavazadel? Žádný 
problém. Yeti na ně nabídne objem 450 litrů. To je 
dost i pro rodinnou dovolenou.“ 
„A nejlepší nakonec – k udávané průměrné spotřebě 
4,6 l jsme se, dle palubního počítače, přiblížili během 
zkušební jízdy velmi blízko – 4,7 l.“ 
  

zdroj: Autogenau.de 

téma: Test: ŠKODA Yeti GreenLine 

datum: 13. 4. 2011 

http://www.autogazette.de/fahrbericht/Skoda/Yeti Greenline/Skoda-Yeti-Greenline--Kompakt-SUV-fuer-Sparfuechse-315556.html


Německo 

Velký srovnávací test deseti malých vozů v 
jedenácti jednotlivých disciplínách jeden proti 
jednomu (VW Polo, Opel Corsa, Ford Fiesta, ŠKODA 
Fabia, Honda Jazz, Audi A1, Renault Clio, SEAT 
Ibiza, Toyota Yaris, Mini): 

„Poměr ceny, výkonu a prostoru dělá z Fabie 
‘velkého šéfa‘ této třídy.“ 
„Fabia září přesně tam, kde bledne sláva A1: 
masivní prostor díky vysoké střeše a fantastické 
využití prostoru.“ 
„Přiměřená cena a bezpočet praktických detailů 
jako třeba háčky na nákupní tašky, to vše jsou 
poznávací znamení nejlepšího malého auta, které 
VW staví.“ 
„Pro její grandiózní všestrannost čeká Fabii na konci 
testu velké triumfální vítězství.“  

zdroj: autoTEST 

téma: 
Srovnávací test: ŠKODA Fabia a 9 
dalších konkurentů ze třídy malých 
vozů 

datum: 28. 4. 2011 



Německo 

„Objem a výkon zůstal stejný jako u starších 
dieselových motorů, ale vstřikování common-rail 
přineslo velké změny.“  
„Když je čtyřválec ve Škodě Superb nastartovaný, 
máte nutkání se jít podívat pod kapotu, jestli se 
tam opravdu skrývá naftový agregát. Hrubost, hluk 
a nekultivovanost? Bývávalo.“ 

zdroj: Auto Motor und Sport 

téma: Test: Superb 2,0 TDI CR/103 kW 

datum: 18. 4. 2011 

http://www.auto-motor-und-sport.de/fahrberichte/skoda-superb-im-fahrbericht-passat-bruder-mit-neuem-diesel-3646103.html


„Toto 4,2 metru dlouhé auto nabízí stejný 
zavazadlový prostor jako BMW X1, které je o celých 
25 cm delší.“ 
„Naše minulé Volvo XC60 stálo Ł38.000 – a než 
řeknete, že to je nefér srovnání, musím zdvořile 
podotknout, že XC má jen o 20 % větší zavazadlový 
prostor a se sklopenými sedadly dokonce o 17 % 
menší.“ 

zdroj: Cars.uk.msn.com 

téma: Test: Yeti GreenLine 

datum: 19. 4. 2011 

Velká Británie 

http://cars.uk.msn.com/reviews/articles.aspx?cp-documentid=157113556


„I když vynecháme radost z výbavy, je tohle auto, 
které dělá všechno, co můžete od auta očekávat – 
snad kromě předvádění se.“ 
„Vzal jsem Yetiho do kopců a roklí, abych viděl jak 
si povede. A vedl si dobře.“ 
„Abych to shrnul, je Yeti zábava řídit, je praktický a 
také dobře vybavený.“ 

zdroj: Carkeys.co.uk 

téma: Test: Yeti 1,8 TSI Elegance 

datum: 27. 4. 2011 

Velká Británie 

http://www.carkeys.co.uk/road_tests/skoda/skoda_yeti_18_tsi_elegance_4x4.aspx


„Nová ŠKODA Superb okamžitě stanovila nové 
standardy prostoru, hodnoty, spotřeby a kvality.“ 
„ŠKODA Superb GreenLine je jedním z 
nejpřesvědčivějších příkladů snahy nabídnout velké 
auto s ekonomickým provozem.“ 
„ŠKODA Superb je jedno z nejvšestrannějších aut 
na dnešním trhu a GreenLine je pravděpodobně tím 
nejlepším z nabídky.“ 

zdroj: Independent.co.uk 

téma: Test: Superb Combi GreenLine 

datum: 12. 4. 2011 

Velká Británie 

http://www.independent.co.uk/life-style/motoring/road-tests/skoda-superb-greenline-ii-16-tdi-cr-2266613.html


zdroj: Stuff.co.nz 

téma: Test: Roomster 

datum: 6. 4. 2011 

„Už mnoho let jsem si nekoupil nové auto, ale nad 
jedním jsem v poslední době neustále přemýšlel.“ 
„Vlastně od chvíle, kdy jsem tuhle ošklivou, ale 
šarmantní potvůrku viděl, věděl jsem, že se jednou 
objeví před mojí garáží a nezmizí odtamtud po 
týdnu jako ostatní testovaná auta.“ 
„Prostor, světlo, dobrý přístup a prostor na nohy 
vzadu jsou pro moji ženu a mě zásadní parametry 
a i když mnoho testovaných aut dokázalo 
nabídnout většinu z nich, jedno konkrétní k nim 
přidalo jízdní vlastnosti a ovladatelnost, kterou si 
obvykle s takovou praktičností nespojujete.“ 

Nový Zéland 

http://www.stuff.co.nz/life-style/blogs/drivetalk/4851634/Roomster-An-automotive-Elephant-Man


zdroj: Stuff.co.nz 

téma: Test: Yeti 

datum: 8. 4. 2011 

„Tato ŠKODA nabízí úroveň výkonů, která 
překonává to, co byste čekali od jeho podsaditého 
vzhledu.“ 
„Na silnici na mě Yeti působil jako opravdu dobrá 
ŠKODA. To, co se mi na české značce líbí, je že se 
nebojí vyrazit na trh s odvážným designem.“ 

Nový Zéland 

http://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/features/motoring/4863862/Unlike-the-snowman-this-Yeti-is-real-cute


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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