
Monitoring novinářských testů 

Květen 2011 



zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Auto Zeitung Octavia 1,6 TDI CR Srovnávací test: Renault Mégane, Hyundai i30, Kia Cee´d 

Auto Zeitung Yeti 2,0 TDI 4x4  Srovnávací test: Mini Countryman  

Frankfurter Allgemeine Octavia 2,0 TDI 4x4 Test jako tažného auta karavanu  

AutoTEST Superb Combi Srovnávací test: Mazda 6 kombi, Opel Insignia Sports Tourer 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Auto 7 Superb 2,0 TDI Dlouhodobý test 

Svět motorů Fabia 1,4 MPI Test ojetiny 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Express & Star Octavia GreenLine Test 

Autocar Yeti 1,2 TSI Dlouhodobý test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Drivesouth.co.nz Yeti 2,0 TDI Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

The National Octavia RS Test 

http://www.autozeitung.de/auto-vergleichstest/vier-guenstige-kompakte-spar-diesel-im-vergleich
http://www.autozeitung.de/auto-vergleichstest/mini-countryman-all4-skoda-yeti-4x4-mini-suv-test
http://www.faz.net/artikel/C30215/wohnwagen-buerstner-averso-plus-aussen-auffaellig-innen-ungewoehnlich-30341772.html
http://www.expressandstar.com/lifestyle/motors/2011/05/04/review-skoda-octavia-greenline/
http://www.drivesouth.co.nz/news/roadtests/skoda/47913/skoda-comes-up-trumps-with-yeti


Česká republika 
zdroj: Auto 7 

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Superb 
Combi 2,0 TDI 

datum: 2. 5. 2011 

„Ačkoliv je Superb spíše reprezentativním vozem, 
vhodným třeba na obchodní schůzky, verze kombi plní 
svou víkendovou funkci bez chybičky. MÁ OBROVSKÝ 
KUFR, DO KTERÉHO NALOŽÍTE VŠECHNO, CO BUDETE 
POTŘEBOVAT.“ 
„Na dálnicích a při dlouhých cestách se Superb chová 
přesně tak, jak čekáte – má skvělou směrovou stabilitu, 
dobře odstupňovanou převodovku a úsporný, 
dostatečně dynamický motor. A to i vzhledem               
k hmotnosti vozu. Pochvalu zaslouží také komfort 
podvozku.“ 
„Rodina: Silná stránka tohoto modelu. Jelikož vzadu je 
královsky prostoru a kufr vypadá jako bezedný, není 
Superbu v tomto ohledu co vytknout. Výhodou je také 
množství odkládacích prostor.“ 



Česká republika 
zdroj: Svět motorů 

téma: Test ojetiny: ŠKODA Fabia 1,4 MPI 

datum: 9. 5. 2011 

„Čtrnáctistovka je spolehlivý motor a 150 tisíc 
kilometrů její kondici neskutečně prospělo, agregát se 
zajel skoro do závodní formy. Měření na válcové 
zkušebně Auto Jarov ukázalo 71,5 kW při 5 080 
otáčkách a 137 Nm při 3 890. Obě hodnoty 
překračovaly údaje výrobce (63 kW a 132 Nm). A to 
prosím po 150 000 kilometrech!“ 



Německo 

„Standardní požadavek – dostatek místa pro čtyři dospělé          
a použitelný kufr – splňuje nejlépe ŠKODA. Poskytuje nejen 
nejbohatší pocit prostoru, ale také má největší kufr a o 100 kg 
vyšší užitečné zatížení.“ 
„V kvalitě plastů jsou ŠKODA a Renault před korejskými 
dvojčaty. Jejich interiéry vypadají elegantně a útulně.“ 
„Známky dlouhé zimy na asfaltu a nejrůznější výmoly filtruje 
nejefektivněji ŠKODA. Renault ztrácí komfort se zvyšujícím se 
zatížením. Dvojice Hyundai a Kia je na nerovné silnici v 
neustálém pohybu a jejich podvozky dávají najevo svou 
nespokojenost.“ 
„Nejnižší spotřeby v testu dosáhly ŠKODA a Hyundai – jen    5,3 l 
nafty na 100 km. V případě  Hyundai k tomu však pomohl 
standardně dodávaný start-stop systém.“ 
„Na první pohled se zdá, že cena Korejců je výhodná. Ale to 
nezakryje skutečnost, že jinde samozřejmé věci, jako centrální 
zamykání s dálkovým ovládáním nebo klimatizace, jsou dostupné 
jen při volbě vyšší výbavy, a nikoli samostatně.“ 
„Vítěz ŠKODA Octavia není nejlevnější, ale je nejlepší. Ve všech 
kritériích – komfortu, jízdní dynamice – je vpředu.“  

zdroj: Auto Zeitung 

téma: 
Srovnávací test: ŠKODA Octavia 1,6 TDI 
CR, Renault Mégane dCi 110, Kia Cee´d 1,6 
CRDi 115, Hyundai i30 1,6 CRDi blue  

datum: 8. 5. 2011 

http://www.autozeitung.de/auto-vergleichstest/vier-guenstige-kompakte-spar-diesel-im-vergleich


Německo 

 „Yeti je o 10 cm větší na délku i na výšku, což je na vnitřním prostoru 
znát. Především na předních sedadlech je mnohem vzdušněji než 
v Mini. Obdobně vyzní srovnání i pro mimořádně dobře přístupný 
zavazadlový prostor škodovky. Kromě toho uveze ŠKODA o nezane-
dbatelných 155 kg více než Mini a zvládne dokonce více než dvakrát 
těžší přívěs (1 800 kg vs. 750 kg).“  
„Občasné řinčení je českému autu cizí. Interiér působí kvalitnějším 
dojmem a plasty jsou méně náchylné k poškrábání.“ 
„Obě auta plní spíše roli živých kompaktních vozů, čemuž odpovídá 
tužší odpružení. Zvlášť Mini Countryman je někdy zbytečně tvrdý, což 
může být na dálnicích a dlouhých cestách skutečně otravné.“ 
„Motor v Mini o sobě dává akusticky vědět výrazněji než 2,0 TDI. Totéž 
platí i pro hluk odvalování pneumatik. ŠKODA Yeti má větší a 
pohodlnější sedačky.“ 
„Vyšší hodnota točivého momentu o 10 Nm v případě Mini nehraje roli. 
Pro každodenní řízení je důležité, že TDI má točivý moment k dispozici 
v nižších otáčkách. Yeti potěší i přesným a hladce jdoucím řízením. Za 
všech jízdních okolností poskytuje velmi bezpečný pocit. Další cenné 
body sbírá ŠKODA i za účinnější brzdy.“ 
„ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 kombinuje pragmatické ctnosti se správnou 
dávku potěšení z jízdy a designu ve velmi harmonický mix. V tomto 
testu zvítězila zcela sebejistě.“ 

zdroj: Auto Zeitung 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 vs. 
Mini Countryman  

datum: 11. 5. 2011 

http://www.autozeitung.de/auto-vergleichstest/mini-countryman-all4-skoda-yeti-4x4-mini-suv-test


Německo 

„ŠKODA Octavia 2,0 TDI 4x4 táhne karavan jako na 
drátkách a silný diesel nemá s jedenapůltunovou zátěží 
žádný problém a rozhodně s ním nebudete zdržovat 
provoz. S náhonem na všechna kola nebudete mít 
problémy ani na sypkých cestách. A převodovka DSG 
řadí i se zapřaženým vlekem jemně.“ 
 

zdroj: Frankfurter Allgemeine 

téma: Test: ŠKODA Octavia TDI/karavan 
Averso Plus 

datum: 24. 5. 2011 

http://www.faz.net/artikel/C30215/wohnwagen-buerstner-averso-plus-aussen-auffaellig-innen-ungewoehnlich-30341772.html


Německo 

„Knížecí prostor vzadu potěší, bez problémů si můžete dát nohu 
přes nohu. Také vpředu najde řidič přesvědčivě vzdušné pracoviště. 
Bezvadná ergonomie, příjemné materiály, přesné zpracování a jed-
noduché ovládání zanechají z interiéru Škody dobrý pocit. Zavaza-
dlový prostor prakticky pravidelných tvarů nekapituluje ani před 
dovolenou pětičlenné rodiny. To by se Opelu stalo častěji. U 4,9 m 
dlouhého auta je vnitřní prostor pro cestující i zavazadla zklamá-
ním. Řada kompaktů nabídne vzadu větší rozmach než Insignia. 
Mazda zůstane poražená, co se týče variability i řešení detailů. Ne-
přesvědčí ani komfort sezení a tvrdé plasty v interiéru. Ani Mazda 
ani Opel se v hodnocení karoserie nemohou vyrovnat premiantovi 
třídy – Škodě.“ 
„S průměrnou spotřebou 7 litrů byl nejžíznivější Opel. Mazda (6,5 l) 
a ŠKODA (6,1 l) jezdili úsporněji. V Opelu rušily pohodlí vibrace 
motoru i citelný propad zátahu. Naopak stejně ochotně jako motor 
Mazdy se vrhá do práce i 170koňové TDI pod kapotou Superbu, 
které má rovněž dostatek temperamentu.“  
„Přesné řízení Superbu poskytuje řidiči nejlepší zpětnou vazbu. 
Souhra pohonu a řízení znamená pro Superb jednoznačné vítězství 
v kategorii ‘Fahrdynamik‘.“ 
„Celkovému vítězi Superbu se dá sotva vytknout nějaká slabina. 
Konkurenty jasně odkázal až na další místa.“ 

zdroj: AutoTEST 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Superb Combi, 
Mazda 6 Combi, Opel Insignia Sports Tourer  

datum: 26. 5. 2011 



„Systém Start-stop je ve srovnání s konkurencí 
skvělý. Nemá žádné mouchy a brzy jsem si na něj 
zvyknul tak, že jsem ho ani nevnímal.“ 
„Díky funkci doporučení zařazení rychlostního 
stupně se moje návyky skutečně změnily, aniž by 
mě tato funkce rozptylovala při řízení.“ 
„Úpravami zlepšujícími spotřebu přitom neutrpěl 
obvyklý komfort a jízdní vlastnosti, které člověk od 
značky ŠKODA očekává.“ 

zdroj: Express & Star 

téma: Test: ŠKODA Octavia GreenLine 

datum: 4. 5. 2011 

Velká Británie 

http://www.expressandstar.com/lifestyle/motors/2011/05/04/review-skoda-octavia-greenline/


„Yeti se rychle stal oblíbeným dělníkem. Je v plánu 
náročný víkend na zahradě? Půjčíme si Yetiho. 
Stěhování? Vezměme škodu. Pět lidí potřebuje 
odvézt na oběd? Jasně, Yeti.“ 
„Svou popularitu si ale nezískal jen díky 
schopnostem srovnatelným s dodávkou, stejnou 
měrou jako o praktičnost šlo i o komfortní kabinu   
a pohodlný podvozek.“ 

zdroj: Autocar 

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Yeti 1,2 TSI 

datum: 18. 5. 2011 

Velká Británie 



zdroj: Drivesouth.co.nz 

téma: Test: ŠKODA Yeti 

datum: 7. 5. 2011 

„Zadní sedadla na vás také zapůsobí svou 
flexibilitou: Když složíte prostřední sedák, získáte 
rozměrný piknikový stůl s integrovanými držáky na 
nápoje. Můžete také složit jednu nebo více zadních 
sedadel, překlopit je dopředu nebo zcela vyjmout  
a změnit tak Yeti v luxusní dvousedadlovou 
dodávku. Velké dveřní kapsy, prostorná 
klimatizovaná schránka před spolujezdcem a různé 
odkládací prostory dodávají kabině na praktičnosti.“ 
„Po dynamické stránce v každodenním provozu 
exceluje zejména kultivovaností a kvalitou jízdy. 
Podvozek skvěle filtruje nerovnosti a výmoly na 
rozbitých silnicích.“ 
„Motor TDI 103 kW boduje také mechanickou 
kultivovaností a snadno využitelnými výkony.“ 

Nový Zéland 

http://www.drivesouth.co.nz/news/roadtests/skoda/47913/skoda-comes-up-trumps-with-yeti


zdroj: The National 

téma: Test: ŠKODA Octavia RS 

datum: 26. 5. 2011 

„Britské policejní sbory mají ve svém arzenálu 
nečekanou tajnou zbraň: ŠKODA Octavia RS.         
V neoznačené verzi je dost nenápadná na to, aby si 
jí ostatní řidiči nevšimnuli, ale tisíce z nich dokázala 
nachytat při nelegálních rychlostech. Jako jeden 
můj kolega, který se nechal unést a rozjel Porsche 
911 GT3 na 240 km/h. Opravdu nečekal, že by 
Octavia dokázala jet tak rychle.“ 
„Ale rychlost sama o sobě nestačí. Policejní auta 
jsou vystavena tomu nejtvrdšímu zacházení, takže 
musí být extrémně dobře postavená a spolehlivá.  
A Octavia tyto nároky splňuje.“ 

Spojené arabské emiráty 



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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